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 توطبة
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 

 ربهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصبلة والتسلٌم .سٌدنا محمد أفصح الخلق لسانا وأع

 ثم أما بعد.

 /خواين املدرسنيا  أ غزايئ امطالب 

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

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

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

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

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

وامتب ند من  ات ػىل هفس امنسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىل حلها فيه هذه امتدريب

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

جاابت اخلطب  مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.  مال 

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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 : حُ٘لٞأ٫ٝ 
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: وضع رموز مخصصة أثناء الكتابة ، بؽرض تعٌٌن مواضع الفصل والوقؾ واالبتداء ، وأنواع النبرات الصوتٌة ،  الترقٌم

 واألؼراض الكبلمٌة أثناء القراءة .  

 : هاضع استعمالامووالترقٌم  أشهر عبلمات

 أوالً : الفاصلة ) ، ( :

 والؽرض منها أن ٌسكت القارئ عندها سكتة خفٌفة، لٌمٌز بعض أجزاء الكبلم عن بعضه ، وتوضع فٌما ٌؤتى :

  .بٌن الجمل المتصلة المعنى ، مثل : إن محمداً ال ٌإذى أحداً ، وال ٌكذب فى كبلمه ، وال ٌقصر فى درسه -ٔ

 الكلمات المفردة المتصلة بكلمات أخرى تجعلها شبٌهة بالجملة فى طولها ، مثل : ما خاؾ عاملبٌن  -ٕ

 صدق ، وال تلمٌذ عامل بنصابح والدٌه ومعلمٌة ، وال صانع مجٌد لصناعته ، ؼٌر مخلؾ لمواعٌده .

 والشتاء . بٌن أنواع الشىء وأقسامه ، مثل : فصول السنة أربعة : الربٌع ، والصٌؾ ، والخرٌؾ ، -ٖ

 بعد لفظ المنادى : مثل : ٌا على ، أحضر الكتاب . -ٗ

 ثانٌاً : الفصلة المنقوطة ) ؛ ( :

 والؽرض منها أن ٌقؾ القارئ عندها وقفة متوسطة ، وأكثر استعمالها فى اآلتى : 

 ق .بٌن جملتٌن تكون الثانٌة منهما سبباً فى األولى ، مثل : نال على الجابزة ؛ النه نجح بتفو -ٔ

 أو تكون مسببة عن األولى ، مثل : زٌد مخلص لوطنه ؛ فبل ؼرابة أن ٌختاره الشعب ربٌساً للببلد . -ٕ

 ثالثاً : الوقفة أو النقطة ) . ( :

 وتوضع فى نهاٌة الجملة التامة المستوفٌة كل مكمبلتها ، مثل : فى التؤنى السبلمة ، وفى العجلة الندامة . 

 م ) ؟ ( :رابعاً : عبلمة االستفها

 وتوضع فى نهاٌة الجملة المستفهم بها عن شىء ، مثل : فٌم كنت ؟ أٌن تذهب ؟ لم تتعلم ؟

 خامساً : عبلمة االنفعال ) ! ( :

ٌا  :توضع فى آخر الجملة التى ٌعبر بها عن االنفعاالت النفسٌة كفرح ، أو حزن ، أوتعجب ، أو استؽاثة ، أو دعاء ، مثل

 حان ! . وا أسفاه ! . ما أجمل هذا البستان ! . النار ! . أؼٌثونا ! . وٌل للظالم ! . بشرى !. نجحت فى االمت

 سادساً : النقطتان ) : ( :

 النقطتان تستعمبلن لتوضٌح ما بعدهما ، وتمٌٌزه عما قبله ، وذلك ٌكون فى اآلتى :

   م زٌن ، والجهل شٌن . بٌن القول والمقول ، أو ما ٌشبهها فى المعنى ، مثل : قال حكٌم : العل - ٔ

 وبٌن الشىء وأقسامه ، أو أنواعه ، مثل : أصابع الٌد خمسة : اإلبهام ، والسبابة ، والوسطى ... - ٕ

والنمر ،  مثل : بعض الحٌوان ٌؤكل اللحم : كاألسد ،، وقبل األمثلة التى توضح قاعدة وقبل الكبلم الذى ٌوضح ما قبله  - ٖ

  .ات : كالفٌل ، والبقر ، والؽنم والذبب ، وبعضه ٌؤكل النب

 ( :  -سابعاً : الشرطة أو الوصلة ) 

 وتوضع بٌن ركنى الجملة إذا طال الركن األول ، ألجل تسهٌل فهمها مثل : 

 ٌنجح بتفوق .  –إن الطالب الذى ٌدأب على المذاكرة ، وال ٌضٌع وقته سدى   

 ثامناً : التنصٌص ) " " ( :

 دوجٌن كل كبلم ٌنقل بنصه، وحروفه ، مثل قوله تعالى "إذا جاء نصر هللا والفتح" وٌوضع بٌن قوسٌهما المز
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 تاسعاً : القوسان ) (:

وٌوضع بٌنهما األلفاظ التى لٌست من أركان هذا الكبلم ، كالجمل المعترضة ، وألفاظ االحتراس ، والتفسٌر ، مثل : القاهرة 

 .ومثل : إن كان لى ذنب )وال ذنب لى( فما له ؼٌرك  )حرسها هللا( عاصمة لجمهورٌة مصر العربٌة ،

 عاشراً : عبلمة الحذؾ : ) .... ( الخ :

 وتوضع مكان الكبلم المحذوؾ ، لبلقتصار على المهم منه ، مثل : أحببتك ٌا صدٌقى ، ألدبك وعملك .....

  تنبٌه :ال ٌوضع من هذه العبلمات فى أول السطر إال القوسان ، وعبلمة التنصٌص .

 

 

 قطع .الهمزة  ووصل  الهمزة 

 همزة الوصل :  -

فً   همزة ٌتوصل بها إلى النطق بالحرؾ الساكن ، وهً تظهر فً النطق حٌن نبدأ بنطق الكلمة التً وقعت هذه الهمزة 

 مثل: ، أولها ، وتختفً من النطق حٌن تقع هذه الكلمة فً وسط الكبلم

 همزة القطع :  --   .  استخرج الطالب اإلجابة من القطعة  -    

همزة تظهر فً النطق حٌن نبدأ بنطق الكلمة التً وقعت هذه الهمزة فً أولها، وتظهر أٌضاً فً النطق حٌن تؤتً هذه    

  مثل :  ، الكلمة فً وسط الكبلم المتصل

 الشرطً أخرج دلٌل اإلدانة .  -            أخرج الشرطً دلٌل اإلدانة .    -

 -لوصل :مواضع همزة ا -

 فً األسماء :   -أ

 اٌمن هللا  -اثنتان ، اٌم هللا  -امرأة ، اثنان  -ابنتان ، امرإ -ابنة  -ابنان -اسمان ، ابن  -اسم  -ٔ

 اّتـفـــاق ..... -اختـبلؾ  -مصدر الفعل الخماسً : انتهــــاء  -ٕ

 استقبلل .....ׄ  استخرا -مصدر الفعل السداسً : استدالل  -ٖ

 فعال : فً األ  -ب 

 اقتلْ .........  -باضر  -بأمـــر الثـبلثـــً : اكت -ٔ

 اتَّفق ......... –اختلؾ  –ماضً الخماسً : انتهى  -ٕ

فِْق .......... –اْختلِْؾ  –أمــــر الخماسً : انتـــه  -ٖ  اّتْ

 استقلَّ ..... -جاستخر –ماضً السداسً : استدلَّ  -ٗ

 اْسَتقِلْ ...... -جاْسَتْخر –أمــــر السداسً : اْسَتِدلْ  -٘

 فً الحروؾ   :   -ج

تً  –الذي  –الدولة   -بهمزة } أل { : الطال  السٌارة .............. –البلَّ

 تنبٌه:   

 "ال توضع الهمزة فوق األلؾ وال تحتها فٌما سبق ". 

 -حذؾ همزة الوصل :

 ، أستسلم القاتل ؟مثل : أستقل المسافر القطار؟ ،  إذا سبقت بهمزة استفهام  -ٔ

[ ، أو الم الجر   ] لِلرجل [. -ٕ  إذا سبقت ببلم االبتداء ] لَلفتى[ ، أو الم االستؽاثة ]ٌا هلَلّ

 تحذؾ من البسملة التامة : بسم هللا الرحمن الرحٌم . -ٖ

     -تحذؾ همزة )ابن( فً ثبلثة مواضع :

 { فً بداٌة السطر: عبدهللا بن عمر . إذا وقعت بٌن علمٌن الثانً والد األول ولم تقع } ابن -ٔ

 : ٌا بن الصادق . إذا سبقت بحرؾ نداء -ٕ

 إذا سبقت بهمزة االستفهام : أبنك عثمان ؟ -ٖ

 تحذؾ همزة } امرإ ، امرأة { إذا سبقت بـ } أل { : فتصٌران } المرء ، المرأة {. تنبٌه:   
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 -: مواضع همزة القطع :

 فً األسماء : - أ

 مثل: ، ء } إال ما تقدم ذكره فً همزة الوصل { جمٌع األسما -

 مثل : أكرم ، إسماعٌل ، أحمد ، أشرؾ ...........،  األعبلم       -ٔ

 مثل : أنا ، أنتم ، إٌاكم ، إٌاك ..................... ،الضمابر -ٕ

 مثل : أَْمر، أَْخذ ، أَْكل ....................... ، مصدر الثبلثً -ٖ

 مثل : إنجاز ، إقبال ، إفساد ...............، رباعً مصدر ال -ٗ

 فً األفعال :   -ب

 ماضً الثبلثً المهموز : أََمـــَر ، أََخـــَذ ، أََكــــــلَ .......................... -ٔ

 ماضً الـربــــاعــــــً : أَْنَجـــَز ، أَقـْبـَلَ ، أَفـَْســـَد .......................... -ٕ

 أمـــــر الـربـــاعــــــً : أَْنِجــــْز ، أَقـْـبِـلْ ، أَْفـِســْد .......................... -ٖ

 هـمـــــــزة المضارعة : أَضــِرُب ، أُذاِكــُر، أَستقبِلُ ......................... -ٗ

 فً الحروؾ :      -ج  

، مثل : } همزة النداء ،همزة االستفهام ، إذا ، أو، أال ،  أما  ، فٌة وذلككل الحروؾ همزتها قطع ماعدا } أل { التعرٌ  -    

 .إالَّ ، إْذ ما ، إلى ، أْن ، أنَّ ، إنَّ ، أٌا {

 ،نحو: } أَعلن ، أُعلن { وتحت األلؾ إن كانت مكسورة  ،تكتب الهمزة فوق األلؾ إن كانت حركتها الفتحة أو الضمة  -    

 } إنقاذ { . :  نحو

 نحوٌة بدفوا

 قال تعالى : " وحسبوا أالَّ تكوَن فتنة " ،تتكون } أاَلَّ { من } أْن { المصدرٌة الناصبة و} ال { النافٌة   1-

اإلعراب:} الواو { عاطفة } حسبوا { فعل ماض و} الواو{ ضمٌر محل رفع فاعل} أْن { حرؾ مصدرّي ونصب } ال { نافٌة 

فاعل تكون مرفوع ، والمصدر المإّول } أن ال تكون فتنة { فً محلّ نصب سّد مسّد } تكون { مضارع تام منصوب } فتنة { 

 مفعولً حسبوا.

 قال تعالى : " إالَّ تنفروا ٌعذْبكم عذاًبا ألٌما " ،تتكون } إالَّ { من } إْن { الشرطٌة و } ال { النافٌة  2-

جزوم فعل الشرط و} الواو { ضمٌر فً محل رفع فاعل اإلعراب:} إن { حرؾ شرط جازم } ال { نافٌة } تنفروا { مضارع م 

مفعول نابب عن الضمٌر فً محل نصب مفعول به والفاعل هو } عذابا {  } ٌعّذب { مضارع مجزوم جواب الشرط و} كم {

 .منصوب} ألٌما { نعت لـ } عذابا { منصوب  مطلق ال

 

 ال الشمسٌة المدؼمة " ال القمرٌة  المظهرة ، و  "  

 القمرٌة  المظهرة " :  ال : " 

هً التً تكتب فى أول األسماء وتظهر عند النطق ، وهى الم ساكنة ، وتسمى )ال( المظهرة  ؛ ألنها تظهر عند النطق بها  •

 المثال . –مثال : اْلــعلم ـ اْلــقلم ـ اْلــكبلم  ،

 ـ ك ـ م ـ هـ ـ و ـ ي " وٌؤتً بعدها حرؾ من الحروؾ اآلتٌة:  " أـ ب ـ ج ـ ح ـ خ ـ ع ـ غ ـ ؾ ـ ق•

 ) ابػ حجك وخؾ عقٌمه(.: والحروؾ القمرٌة ُجمعت فً قولنا•

 : "  ال الشمسٌة المدؼمة " :

هب  ،هً التً تكتب وال تنطق ) ألنها تدؼم بالحرؾ الذي بعدها ، فٌكتب الحرؾ الذي بعدها مشدًدا (  • مثال : الــتُّفاح ـ الــذَّ

عام  دق ـ الــطَّ  ـ الــصِّ

 ٌؤتً بعدها حرؾ من الحروؾ اآلتٌة مشدداً:   " ت ـ ث ـ د ـ ذ ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ل ـ ن "و•

 الحروؾ الشمسٌة جمعت فً قول أحدهم: •

 طب ثم صل رحماً تفز. صؾ ذا نعم           دع سوء ظن. زر شرٌفاً لكرم
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 الحروؾ تلفظ وال تكتب مثل :

 : األلؾ فً الكلمات التالٌة ، مثلهناك كلمات بها حروؾ تنطق وال تكتب 

 كذلك. –الرحمن  -إله  -هللا  -هكذا  -لكن  -ذلك  -أولبك  -هذان  -هذه  -هذا 

 :زٌادة الواو فً بعض المواضع

تزاد الواو فً آخر كلمة )عمرو( فً حالتً الرفع والجر، وتحذؾ فً حالة النصب، وتنون ألنها مصروفة، وتسمى الواو  -ٔ

 ثل:  جاء عمٌرو. وسلمت على عمٍرو. وصافحت َعْمًرا. )واو عمرو(. م

 تحذؾ الواو فً حالة النصب و توضع عبلمة التنوٌن المفتوحة للتفرٌق بٌنها وبٌن )عمر(. -: الحظ

 مثال: تكتب )عمرو( فً حالة النصب: )رأٌت عمًرا(.       

 ممنوعة من الصرؾ و لذلك ال تنون.  الحظ أن )عمر(   تكتب )عمر( فً حالة النصب: )رأٌت عمَر(.  -      

فً    ـ تزاد الواو وسًطا فً األلفاظ اآلتٌة: أولو، أولً: بمعنى أصحاب وصاحبات، وتكون أولو فً حالة الرفع، وأولً  ٕ

 حالتً النصب والجر. و تزاد فً: أولبك، أوالء، أوالت. 

 :زٌادة األلؾ فً بعض المواضع

 تى تسعمابة دون أن تلفظ، وكتابتها ببل ألؾ لٌس خطؤ.ـ فً كلمة )مابة( ومضاعفاتها ح ٔ

 ـ تزاد األلؾ بعد واو الجماعة للتفرٌق بٌنها وبٌن واو العلة فً األفعال المعتلة اآلخر بالواو. وتسمى األلؾ الفارقة.  ٕ

تزاد بعد واو الجمع  و ال، و ال تزاد فً مثل: ٌدعو، ٌنجو، ٌرسو، ٌمحو، مثل: قالوا، قولوا، لن ٌقولوا، لم ٌقولوا    

 المضاؾ. مثل:  حضر معلمو المدرسة. وسافر مهندسو البناء. 

ـ تزاد األلؾ فً آخر االسم المنون تنوٌن نصب، إذا لم ٌكن منتهٌا بتاء التؤنٌث المربوطة، أو همزة على األلؾ، أو همزة  ٖ

 حصاًنا.مثال المنون التً تزاد فٌه األلؾ: رأٌت رجبًل قادًما ٌركب  ،سبقها ألؾ

 . شاهدت سماًء صافٌة. ؤأمثلة األسماء التً ال تزاد فٌها األلؾ: شممت رابحًة ذكًٌة. ارتكب المهمل خطً      

 التاء المفتوحةو  التاءالمربوطة

َة الظرفٌة. ،  قضاة،  فاطمة :، مثلالتاءالمربوطة: هً التً ٌمكن أن تلفظ هاًء عند الوقؾ  -  ثمَّ

 أوقات.، لٌتَ ،  بْنت،  طاوالت،   ماتَ  ، لتً تبقى على حالها عند الوقؾ ، مثل: أكلَتْ التاء المفتوحة: هً ا - 

 مبلحظات

 إذا أضٌؾ االسم المنتهً بتاء مربوطة إلى ضمٌر ُتفتح تاإه: طالبتك، طالبته.  -

 بوطة على آخرالكلمة بالسكون فإذا نطقت تاء كتبت مفتوحة،وإذا نطقت هاء كتبت مر لكً نمٌز بٌنهما نقؾ -

 التاء المربوطة والهاء:

 ونمٌز بٌنهما فً النطق والكتابة:

 ، مثل : إله ، والثانٌة بدونهماطالبة -، مثل: فاطمة  فً الكتابة :  التاء المربوطة فوقها نقطتان -   

 بل التنوٌن.  وال تقفً الوقؾ والوصل وتقبل التنوٌن ، والثانٌة تنطق هاء فً الوصل فً النطق : األولى تنطق تاء  -   

 رسم الهمزة المتوسطة

 الهمزة المتوسطة : -

 مإٍذ {.  -ببر –إما أن تكون متوسطة حقٌقٌة ، كؤن تكون بٌن حرفٌن من بنٌة الكلمة ،مثل : } سؤل •

 نشؤة {.  -وإما أن تكون شبه متوسطة ، مثل : } شٌبان •

 : الهمزة المتوسطة على األلؾ : 

 ُمكاَفؤة {. -َتَتؤلّم  -مفتوحة بعد فتح ، مثل : } َسؤلَ إذا كانت الهمزة المتوسطة -ٔ

 مْسؤلة { . -إذا كان الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد حرؾ صحٌح ساكن ، مثل : } فْجؤة -ٕ

  فابدة:

ا إذا وقع بعدها ألؾ االثنٌن فً هذه الحالة وكان ماقبلها من حروؾ االنفصال تكتب منفردة مثل : }جزءان{ فإذا كان ما قبله

 ٌوصل بما بعدها رسمت على نبرة ، مثل: }عببان  ، كفبان{

اْخذ -ٖ ٌَ  َكؤْس {.  -َرْأس  -َبدْأُت  -َمؤْمور  -إذا كانت الهمزة المتوسطة ساكنة بعد فتح ، مثل : } 
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 الهمزة المتوسطة على واو :

 إذا كانت الهمزة المتوسطة مضمومة بعد ضـــم ، مثل : } ُنإم { جمع نبوم. -ٔ  

 دة:فاب

إذا جاء بعد الهمزة المضمومة هنا والمضموم ما قبلها حرؾ الواو رسمت منفردة إذا كان ما قبلها من حروؾ االنفصال ،  

  كبوس{ -مثل : }رءوس{ فإذا كان مما ٌتصل بما بعده رسمت على نبرة ، مثل: } شبون 

 .شإون{ -كإوس   -هنا كتابتها على الواو فترسم  }رإوس  واوقد أجاز

 َخَطُإهم {. -إذا كانت الهمزة المتوسطة مضمومة بعد فـتـــح ، مثل : } ٌقرإه  -ٕ  

 فابدة:

إذا جاء بعد الهمزة المضمومة هنا والمفتوح ما قبلها حرؾ الواو رسمت منفردة إذا كان ما قبلها من حروؾ االنفصال ،  

 .سبول{ -ٌطبون  -لى نبرة ، مثل: } لجبوا فإذا كان مما ٌتصل بما بعده رسمت ع بدءوا { -ٌقرءوا  -مثل : }رءوؾ 

 تفـاُإل {. -تـشــاُإم  -إذا كانت الهمزة المتوسطة مضمومة بعد ساكن صحٌح أو ألؾ ، مثل : } أرإس  -ٖ  

 فابدة:

 إذا جاء بعد الهمزة المضمومة هنا والمسبوقة بساكن صحٌح أو ألؾ  حرؾ الواو رسمت منفردة إذا كان ما  

مثل: }    ،جاءوا{ فإذا كان مما ٌتصل بما بعده رسمت على نبرة -أضاءوا  -االنفصال ، مثل : }مرءوس قبلها من حروؾ  

 مشإوم  {. -هنا كتابتها على الواو فترسم  }مسإول  واوقد أجاز،  مشبوم { -مسبول  

 ازر {.ُمإَ  -ُمـَإّجــل  -إذا كانت الهمزة المتوسطة مفتوحــة بعد ضــــم ، مثل : } ُمَإنث  -ٗ  

 ٌُــْإثـــر {. -ُمـــْإٍذ  -إذا كانت الهمزة المتوسطة ساكنة بعد ضـــــــم ، مثل : } ُمـْإمن  -٘  

 

 الهمزة المتوسطة على نبرة :

 تكتب الهمزة المتوسطة على نبرة فً الحاالت اآلتٌة :   

 ُتْنِشبٌــن {. -ِمبٌـــن  - إذا كانت الهمزة المتوسطة مكسورة بعد كســــر ، مثل : } مّتـِكبٌــن -ٔ  

 ُسبِـلــت {. -ُوبـــدت  -إذا كانت الهمزة المتوسطة مكسورة بعد ضمـــة ، مثل : } ُربِـــــس  -ٕ  

ـبِــــس  -ٖ   ٌَ ـــــة {. -لَـبِـٌـــم  -إذا كانت الهمزة المتوسطة مكسورة بعد فتحــــة ، مثل : }   أبِــمَّ

ـــة  -طة مكسورة بعد سكــون ، مثل : } ســــابِـل إذا كانت الهمزة المتوس -ٗ   ٌّ  أْسبِلــة {. -ُجـْزبِ

 دافِـَبـــــة {. -ظِمَبـــت  -إذا كانت الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد كســــرة ، مثل : } فِـَبــــة  -٘  

 {. دنٌبة -ٌٌبس  -إذا كانت الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد ٌاء ساكنة ، مثل : } هٌبة  - ٙ  

 ِمْبـذنـــة {. -بِـْبـــــس  -إذا كانت الهمزة المتوسطة ساكنة بعد كســــــرة ، مثل : } بِـْبـــــر  -ٙ  

 بمساِوُبك {. -بمباِدُبك  -إذا كانت الهمزة المتوسطة مضمومة بعد كسـرة ، مثل : } سُنقِرُبك  -7  

 مٌبوس {. -} فٌُبها إذا كانت الهمزة المتوسطة مضمومة بعد ٌاء ، مثل :  - 8  

 رسم الهمزة المتوسطة مع عبلمة التؤنٌث :

 الهمزة المتوسطة بإلحاق عبلمة التؤنٌث بها ، ال تكون إال مفتوحة .   

 َحَدأة {. -َمؤلى  -فإن كان ما قبلها مفتوحاً أو ساكنؤً صحٌحاً ، كتبت على األلؾ ،  مثل :} نشؤٍة  -ٔ 

 كتبت على الواو ، مثل :} لُإلُإة {.وإن كان ما قبلها مضموماً ،  -ٕ 

 تهنِبة {. -بٌبة  -خطٌبة  -وإن كان ما قبلها مكسوراً أو ٌاًء ساكنة ، كتبت على الٌاء } نبرة { ، مثل : } ِمَبة  -ٖ 

 

 الهمزة المتوسطة منفردة :

 ضوءان{  -ل إن كانت الهمزة المتوسطة مفتوحة وقبلها الواو ساكنة او مشددة مضمومة ، مثل: }السموء -ٔ

 تساَءل{. -إذا كانت الهمزة المتوسطة مفتوحة وتقع بعد ألؾ المد ، فتكتب منفردة بعدها ، مثل :} ساَءل  -ٕ

 ٌسوٌءه  {.    -إن كانت الهمزة المتوسطة مضمومة وقبلها الواو ساكنة او مشددة مضمومة،مثل:}ضوُءه  - ٖ
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 :رسم الهمزة المتطرفة

 -:ٌكون ما قبلها ساكًنا أو متحرًكا الهمزة المتطرفة إما أن  -

 فإذا كان ما قبل الهمزة المتطرفة متحرًكا ، ُكتبت بحرؾ ٌناسب حركة ما قبلها ، مهما كانت حركتها .  - ٔ

 الخَطؤ {.  -نشؤ  -ٌقَرأ  -فترتكز على األلؾ فً ، مثل : } قَرأ •

 نبإ {.الت –امرإ  –اللإلإ  –وترتكز على الواو فً ، مثل : } التهٌإ •

 قاِرئ { -ناِشا  -وترتكز على الٌاء فً ، مثل : } ٌتَِّكا •

 إن كانت الهمزة المتطرفة مسبوقة بواو مشددة كتبت منفردة ، مثل: }التبوء{   - أ: ملحوظة مهمة

             ال تكتب همزة امرئ المتطرفة على حال واحدة ، بسبب تبدل حركة الراء بتبدل موقع   - ب                   

 مررُت بامِرٍئ { -وجدُت امَرأَ  -اإلعراب،  مثل :   } هذا امُرإ   الكلمة من                        

 وإن كان ما قبل الهمزة المتطرفة ساكناً ، أو حرؾ مد كتبت مفردة بصورة القطع هكذا } ء { ، مثل :   - ٕ

 .فً ء{ -وضوء  -سماء  -جاَء  -الجزِء  -النّشء  -} المْرء   

 ألؾ التنوٌن } ألؾ تنوٌن النصب { بعد الهمزة المتطرفة :  - 

 وٌكون للهمزة المتطرفة المفردة } بعد ساكن { إذا اتصل بها ألؾ تنوٌن النصب حالتان :   

ٌُمكن وصله بما بعده ُكتبت الهمزة على ٌاء } بـ { ، مثل : -ٔ  إذا كان الحرؾ الذي قبل الهمزة 

 شٌباً  {. –شًء   اُبطب –ُبطء   ادفب –} دؾء      

 إذا كان الحرؾ الذي قبل الهمزة ال ٌمكن وصله بما بعده  بقٌت الهمزة كما هً منفردة على السطر،مثل :  -ٕ

 جزًءا {. –َمْرًءا ،   جزء   -َضوًءا ،  َمْرء   –} َضوء       

 .سماء{ -ؼذاء  -: }هواء ال ٌكتب الؾ التنوٌن بعد الهمزة المتطرفة إذا سبقت بؤلؾ ، مثل  -ٖ

 اخ على اإلنالء والذرقيودـــدريـــت

 ّ: طو٤َ حُٜٞحد ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش

 :                       ...........ٗٞع حُِٜٔس ك٢ ًِٔش  " أهِٚ " أهِٚ حُٔؼِٕٔٞ ك٢ طَر٤ش ح٧ر٘خء .ٔ

 همزة قطعׄ           همزة وصلׄ  

 :                                            " حؿظٔخع ........ٗٞع حُِٜٔس ك٢ ًِٔش  " ...ك٠َ حُؼٔخٍ حؿظٔخع ٓـِْ ح٩ىحٍس  .ٕ

 همزة قطع ׄ           همزة وصلׄ  

 :                                                   " أؿ٤يٝح ...........ٗٞع حُِٜٔس ك٢ ًِٔش  " ٗٚ ك٤ِش حٌُظذبأؿ٤يٝح حُو٢ ك  .ٖ

 همزة قطعׄ           همزة وصلׄ  

 :                                                                "  اكٔخٗخ...........ٗٞع حُِٜٔس ك٢ ًِٔش  " ٝرخُٞحُي٣ٖ اكٔخٗخ  .ٗ

 همزة قطع ׄ           همزة وصلׄ  

                                     :                          "  اهٞس...........ٗٞع حُِٜٔس ك٢ ًِٔش  " اٗٔخ حُٔئ٤ٖ٘ٓ اهٞس  .٘

 همزة قطع ׄ           همزة وصلׄ  

 :                                                         " حٓظؼ٤٘ٞح ...........ٗٞع حُِٜٔس ك٢ ًِٔش  " حٓظؼ٤٘ٞح رخُٜزَ ٝح٬ُٜس  .ٙ

 همزة قطع ׄ           همزة وصلׄ  

 يػٞ ح٠ُ حُو٤َ . ٗٞع حُٞحٝ ك٠ حُـِٔظ٤ٖحُؼخهَ ٣ -حىػٞح هللا ٣ٔظـذ ٌُْ  .7

  واو الجماعة _ واو الجمعׄ        واو الجماعة -واو اصلٌة ׄ  

  ؼٌر ذلكׄ        واو اصلٌة -واو الجماعة ׄ  

 "حٓظويّ حُٔؼـٕٞ ٝحُلَٗخس" ًِٔش )حٓظويّ( رٜخ أُق َٝٛ ٧ٜٗخ: : .8

 فعل أمر سداسًׄ        فعل أمر خماسًׄ    فعل ماضً سداسًׄ    فعل ماضً خماسًׄ  

 ٫ طٌٖ ٖٓٔ اًح ............هخٕ .9

 أوتمنׄ     أبتمنׄ     أإتمنׄ     اوإتمنׄ  
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٣ٍَِذ " ًِٔش ) حٓظٔغ ( رٜخ أُق َٝٛ ٧ٜٗخ: : .ٓٔ ٍٕ هَ خ ٌَ َٓ  ْٖ ِٓ َ٘خِى  ُٔ ُْ َّ ٣َُ٘خِى ح ْٞ ْغ ٣َ ِٔ ظَ ْٓ ح َٝ  " 

 فعل أمر سداسً ׄ    فعل أمر خماسًׄ    فعل ماضً سداسًׄ    فعل ماضً خماسًׄ  

 "أ٢٘ٔٛ كَحم حُٜي٣ن" ًِٔش ) أ٢٘ٔٛ ( رٜخ ِٛٔس هطغ ٧ٜٗخ : :  .ٔٔ

 فعل ماضً خماسًׄ    فعل أمر خماسًׄ    فعل ماضً رباعًׄ    فعل أمر رباعًׄ  

 ٌٛح حُطخُذ ٣وَأ ربطوخٕ.....ػ٘ي طؼ٤٘ش حُـِٔش ٗوٍٞ: - .ٕٔ

 هذان الطالبان ٌقرأان بإتقانׄ        هذان الطالبان ٌقرءان بإتقانׄ  

 هذان الطالبان ٌقرآن بإتقانׄ        بان ٌقرأن بإتقانهذان الطالׄ  

 أر٘خإًْ أٓخٗش .........ػ٘ي ىهٍٞ إ ػ٠ِ حُـِٔش ٗوٍٞ: .ٖٔ

 إن أبناآكم أمانةׄ    إن أبناءكم أمانةׄ    إن أبنابكم أمانةׄ    إن أبناإكم أمانةׄ  

 "٣٘زـ٢ ػوي حؿظٔخع ُٔ٘خه٘ش حُظلي٣خص " ًِٔش )حؿظٔخع ( رٜخ أُق َٝٛ ٧ٜٗخ: : .ٗٔ

 مصدر سماعًׄ    مصدر رباعًׄ    مصدر خماسًׄ    مصدر سداسً ׄ  

 "أػـزظ٢٘ َٜٓ ............." أًَٔ: :  .٘ٔ

 ٌجوز األولى والثانٌةׄ    سمابهاׄ     سماءهاׄ     سماإهاׄ  

 "حْٓ حُٔلؼٍٞ ٖٓ )هَأ(: :  .ٙٔ

 مقرئׄ     مقروإׄ     مقروءׄ     مقروأׄ  

 ٍ ٗوٍٞ:ٓؤٍ حُطخُذ حُٔؼِْ........ػ٘ي ر٘خء حُـِٔش ُِٔـٜٞ .7ٔ

 ُسوبل المعلمׄ     ُسبل المعلم ׄ     ُسؤل المعلمׄ     ُسإل المعلمׄ  

 "أكذ ٣ُخٍس ............ " أًَٔ : :  .8ٔ

 الشواطإׄ     الشواطًءׄ     الشواطاׄ     الشواطءׄ  

( ػ٠ِ حُـِٔش طٜزق: :  .9ٔ ّٕ  " ػَٔ ٓـظٜي " رؼي ىهٍٞ )ا

 إن عمُر مجتهدَ ׄ    اإن عمٌر مجتهدً ׄ    إن عمَر مجتهدٌ ׄ    إن عمًرا مجتهدٌ ׄ  

 "٣يػٞ حُٔئٕٓ٘ٞ ٍرْٜ" ٗٞع حُٞحٝ ك٢ ًِٔش )٣يػٞ( : :  .ٕٓ

 واو الحالׄ    أصلٌة من الكلمةׄ     واو جمع المذكر السالمׄ     واو الجماعةׄ  

 ٌٛح حُـِء ُي...................ػ٘ي طؼ٤٘ش حُـِٔش ٗوٍٞ .ٕٔ

 هذان الجزبٌن لك ׄ          هذان الجزآن لكׄ    هذان الجزءان لكׄ    هذان الجزبان لكׄ  

 " حُٔـظٜيٕٝ ٣ٕٔٔٞ ٧ػ٠ِ حُيٍؿخص" ٗٞع حُٞحٝ ك٢ ًِٔش )٣ٕٔٔٞ( : :  .ٕٕ

 واو الحالׄ    أصلٌة من الكلمةׄ   واو جمع المذكر السالمׄ     واو الجماعةׄ  

 ٌٛٙ أػزخء حُو٤خىس..............ػ٘ي طل٣ِٜٞخ ُِٔلَى ٗوٍٞ: .ٖٕ

 هذا عبؤ القٌادة ׄ            هذا عبإ القٌادةׄ    هذا عبا القٌادة ׄ    هذا عبء القٌادة ׄ  

ّٕ )  ىهٍٞ رؼي"  ٓـظٜي ػَٔٝ"   .ٕٗ  :  طٜزق حُـِٔش ػ٠ِ(  ا

 مجتهدَ  عمروا إن ׄ    مجتهًدا عمروا إن ׄ    مجتهدٌ  عمرَ  إن ׄ    مجتهدٌ  عمًرا إن ׄ  

 "ٓؼِٔٞ حُٔيٍٓش ٓخَٕٛٝ" ٗٞع حُٞحٝ ك٢ )ٓؼِٔٞ( :  .ٕ٘

 واو الحالׄ        أصلٌة من الكلمةׄ   مواو جمع المذكر السالׄ     واو الجماعةׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3247ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

https://dardery.site/archives/3247
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 ٣ٌٛزٞح( : : -" ) ٣لٔزٕٞ ح٧كِحد ُْ ٣ٌٛزٞح( ٗٞع حُٞحٝ ك٢ ) ٣لٔزٕٞ   .ٕٙ

 واو الجماعة -واو جمع المذكر السالم ׄ      واو جمع المذكر السالم -و الجماعة واׄ  

 واو الجماعة -واو الجماعة ׄ       واو الجماعة -أصلٌة من الكلمة ׄ  

 حُطخُذ ًقء ك٢ حُوَحءس ..............ػ٘ي حُظؼ٤٘ش ٗوٍٞ: .7ٕ

 الطالبان كفؤن للقٌادةׄ        الطالبان كؾءان للقٌادةׄ  

 الطالبان كفإان للقٌادةׄ        ن كفبان للقٌادةالطالباׄ  

 " حُٔـظٜيحص ٣ٕٔٔٞ ٧ػ٠ِ حُيٍؿخص" ٗٞع حُٞحٝ ك٢ ًِٔش )٣ٕٔٔٞ( : :  .8ٕ

 واو الحالׄ    أصلٌة من الكلمةׄ   واو جمع المذكر السالمׄ            واو الجماعةׄ  

 ٜٓيٍ حُلؼَ  " طلخءٍ" ٛٞ : .9ٕ

 تفؤُلׄ     تفاإلׄ      تفابلׄ     تفاُءلׄ  

 حؿظٜي ٝا٫ ٣وَ ٓٔظٞحى" اػَحد )٣وَ( : : "  .ٖٓ

 مضارع مرفوعׄ       جواب الشرط مجزومׄ     فعل الشرط مجزومׄ    مستثنىׄ  

 حُطخُذ ٣وَأ ك٢ ًظخرٚ ...........ػٖ حُـٔغ ٗوٍٞ:  .ٖٔ

 الطبلب ٌقرءون فً كتبهمׄ        الطبلب ٌقرإن فً كتبهمׄ  

 .ةالثانٌة والثالثׄ        الطبلب ٌقرإون فً كتبهمׄ  

 ٛـَٝح" –ٓيػٞ ح٤٘١ُٞش ٛـَٝح أ١ٝخْٜٗ ك٢ ٝهض ح٧ُٓش ......ٗٞع حُٞح٣ٖٝ ك٢ ًِٔظ٢ "ٓيػٞ  .ٕٖ

 األولى ضمٌر والثانٌة ضمٌرׄ        األولى حرؾ والثانٌة حرؾׄ  

 األولى ضمٌر والثانٌة حرؾׄ        األولى حرؾ والثانٌة ضمٌرׄ  

 طلخإٍ ( ٗٞع حٌُِٔظ٤ٖ : : -) طلخءٍ   .ٖٖ

 فعل ماض -فعل مضارع ׄ        مضارعفعل  -فعل ماض ׄ  

 فعل ماض -مصدر ׄ         مصدر –فعل ماض ׄ  

 " ٣٘زـ٢ ػ٠ِ حُطخُذ أ٫ ٣َٜٔ " اػَحد )٣َٜٔ( : :  .ٖٗ

 مضارع مرفوعׄ    مضارع مجزومׄ    مضارع منصوبׄ     مستثنىׄ  

 " أ٫ طلزٕٞ إٔ ٣ـلَ هللا ٌُْ " ح٧ىحس ) أ٫( : :  .ٖ٘

 عبارة عن )إن الشرطٌة + ال( ׄ      عبارة عن ) أن الناصبة + ال(ׄ    أداة عرض ׄ      أداة استثناءׄ  

 حُٔئٖٓ ٣ِـؤ ا٠ُ هللا ك٢ ُلظخص حُوٞف .ٖٙ

 المإمنون ٌلجإون إلى هللا فً لحظات الخوؾׄ     المإمنون ٌلجؤون إلى هللا فً لحظات الخوؾׄ  

 فً لحظات الخوؾالمإمنون ٌلجإن إلى هللا ׄ     المإمنون ٌلجبون إلى هللا فً لحظات الخوؾׄ  

 حْٓ حُٔلؼٍٞ ٖٓ حُلؼَ " أٗ٘ؤ": .7ٖ

 منشإׄ     منشاׄ     منشًءׄ     منشءׄ  

 حُٔئٕٓ٘ٞ ٣َؿٕٞ ٍكٔش هللا ......ٗٞع حُٞح٣ٖٝ ك٢ حُلؼَ "٣َؿٕٞ"ٛ٘خ:-ـــ   -حُٔئٓ٘خص ٣َؿٕٞ ٍكٔش هللا  .8ٖ

 األولى ضمٌر والثانٌة ضمٌرׄ       األولى أصلٌة والثانٌة أصلٌةׄ  

 األولى أصلٌة والثانٌة ضمٌرׄ       ثانٌة أصلٌةاألولى ضمٌر والׄ  

 " ا٫ طلؼِٞٙ طٌٖ كظ٘ش " ح٧ىحس )ا٫( :  .9ٖ

 عبارة عن )إن الشرطٌة + ال(ׄ    عبارة عن ) أن الناصبة + ال(ׄ       أداة عرضׄ    أداة استثناءׄ  

 ٓخ ُحٍ ..............٣زلؼٕٞ ػٖ كٍِٞ كو٤و٤ش ٨ُُٓش ح٫هظٜخى٣ش .ٓٗ

 األولى والثانٌةׄ    علماءناׄ     ناعلماإׄ     علمابناׄ  

 ٓلَى ًِٔش " أ٤ٗخء" .ٔٗ

 شٌٌاׄ     شاءׄ      شٌاׄ      شءׄ  



by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 12

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 حُٜٔزخف ٤٠٣ت حُـَكش ....ػ٘ي طؼ٤٘ش حُـِٔش ٗوٍٞ: - .ٕٗ

 المصباحان ٌضٌبان الؽرفةׄ        المصباحان ٌضٌؤن الؽرفةׄ  

 المصباحان ٌضٌآن الؽرفةׄ        المصباحان ٌضٌؤان الؽرفةׄ  

 ........ حُؼخ٢ٛ ػٖ كؼَ حُٔلَٓخصُْ ....... .ٖٗ

 ٌنإׄ      ٌنؤׄ      ٌناׄ      ٌنءׄ  

 طلِٔض ك٢ ٓز٤َ حُظلٞم ...........ًؼ٤َس - .ٗٗ

 تحملت فً سبٌل التفوق أعباًء  كثٌرةׄ      تحملت فً سبٌل التفوق أعباءا  كثٌرةׄ  

 رةتحملت فً سبٌل التفوق أعبؤً  كثٌׄ       تحملت فً سبٌل التفوق أعبابا  كثٌرةׄ  

 ٤ِٓ حُـِٔش حُٜل٤لش ٓٔخ ٢ِ٣: :   .٘ٗ

 إن عمرًوا ابن العاص ارتبط اسمه بإقامة الفسطاطׄ   أن عمرًوا ابن العاص ارتبط اسمه بإقامة الفسطاطׄ  

 إن عمرًوا بن العاص ارتبط اسمه بإقامة الفسطاطׄ   إن عمًرا بن العاص ارتبط اسمه بإقامة الفسطاطׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3249ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المشثق هو ما أخذ من ؼٌره فكلمة )كاتب( مشتقه ألنها مؤخوذة من ؼٌرها ،وكلمة )رجل ( جامدة ألنها لم تإخذ  •

خذت كلمة )كاتب( ؟ اختلؾ النحاة ففرٌق ٌرى أنها أخذت من الفعل الماضً )كتب (، وفرٌق من ؼٌرها والسإال هنا :مم أ

ٌرى أنها أخذت من المصدر )كتابة( ، وهذا الرأي األخٌر هو المعتد به فً كتب النحو التعلٌمٌة ؛ وٌترتب علٌه أن المصدر 

 ره بل أخذ منه  ؼٌره.هو اصل االشتقاق ؛ وبالتالً  فالمصدر اسم جامد ألنه لم ٌإخذ من ؼٌ

 والمشتقات نوعان: •

 اسم التفضٌل......... –الصفة المشبهة  –اسم المفعول  –صٌػ المبالؽة  -، مثل : اسم الفاعلمشتقات عاملة  – ٔ   

 اسم اآللة.....................     –اسم المكان  –، مثل : اسم الزمان مشتقات ؼٌر عاملة  –ٕ   

 

       

 

مثل : ، اسم مشتق من الفعل المبنً للمعلوم من حروؾ الفعل ٌدل على من قام بعمل الفعل أو اتصؾ به لفاعل :اسم ا•  

 كتب : كاتب ، جلس : جالس ، اجتهد : ُمجتِهد ، استمع : ُمستِمع .

 صوؼة

 ٌصاغ اسم الفاعل على النحو التالً : -

 : ـ من الفعل الثبلثً على وزن فاعل ٔ

 قال :  قابل        ،أخذ : آخذ  ،وقؾ :  واقؾ     ،ب  مثل  : ضرب :  ضار

https://dardery.site/archives/3249
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   إذا كان الفعل معتل اآلخر " ناقصاً " فإن اسم الفاعل ٌنطبق علٌه ما ٌنطبق على االسم المنقوص . أي تحذؾ ٌاإه -تنبٌه 

 األخٌرة فً حالتً الرفع والجر ، وتبقى فً حالة النصب أو التعرٌؾ أو اإلضافة .

 راٍم .       ومررت براٍم.       ورأٌت رامٌاً  .      مررت بالرامى .      مررت برامً الكرةمثل :  هذا    

 ـ من الفعل ؼٌر الثبلثى : ٕ

مضمومة  ٌصاغ اسم الفاعل من الفعل ؼٌر الثبلثً " المزٌد " على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرؾ المضارعة مٌماً  -

 وكسر ما قبل اآلخر .

 طمؤن : ُمطمبِن        ،         انكسر :  ُمنكِسر          ،         استعمل : ُمستعِمل   مثل :      

 

 تنبٌه:

سّر :   -بأن هناك أسماء فاعل تحتاج إلى تؤمل إذ لم نستطع أن نكسر الحرؾ قبل األخٌر فٌها ، مثل : شـبَّ : شا 

 امتاز : ممتاز .  -ج احتاج : ُمـحتا -َتـّم اهتّم : ُمـه  -ّد  ارتّد : ُمرَتـ -ضلّ : ضالّ  -ساّر 

 عمل اسم الفاعل 

ٌعمل اسم الفاعل عمل فعله ، فهو ٌرفع الفاعل إذا كان فعله الزما ، وٌرفع الفاعل وٌنصب المفعول به إذا كان الفعل  -

 متعدٌا .

 شروط عمل اسم الفاعل 

 ـ أن ٌكون معرفا بؤل    ) وهنا ٌعمل بدون شروط ( ٔ

 أقبل الحافظ وّدك ، و الشاكر نعمتك ، و حضر المتقن صنعته .  مثل :  -

 صنعته ( : تعرب مفعوال به السم الفاعل العامل . –نعمتك  –)ودك 

 ـ إذا لم ٌكن معرفا بال عمل بشرطٌن :  ٕ

 أ ـ أن ٌدل على الحال ، أو االستقبال ال للماضً .                          

 ب ـ أن ٌعتمد على استفهام ، أو نفً ، أو مبتدأ ، أو موصوؾ .                         

 ،  القاطرة نازل ركابها . ) ركابها : فاعل مرفوع بالضمة (مثال : على داللة اسم الفاعل على الحال أو االستقبال :       -

 وال ٌجوز أن نقول : القاطرة نازل ركابها أمس .

 مثال على اعتماده على استفهام : -

 أمقدر أنت قٌمة األمانة ؟ ) أنت : فاعل فى محل رفع سد مسد الخبر ، قٌمة : مفعول به منصوب (   

 هل كاتب الطالب الدرس ؟ ) الطالب : فاعل مرفوع سد مسد الخبر ، الدرس : مفعول به منصوب (   

 مثال : اعتماده على نفً :  -

 فاعل سد مسد الخبر، المحسن : مفعول به (  ما شاكر أخوك المحسن إلٌه .              ) أخوك :   

إذا كان اسم الفاعل معتمدا على نفً أو استفهام فؽالبا ٌعرب مبتدأ وما بعده )معموله( ٌعرب فاعبل مرفوعا سد  -تنبٌه:

 مسد الخبر.

 مثل: أمسافر أخوك؟ = أٌسافر أخوك )الفعل الزم(.    

 عرابأ: حرؾ استفهام مبنً ال محل له من اإل        

 مسافر: مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه الضمة        

 أخوك: فاعل السم الفاعل )مسافر(، )سدَّ مسد الخبر(.       

 مثال اعتماده على المبتدأ :  -

 الحُق قاطٌع سٌفُُه الباطلَ .                         ) سٌفه : فاعل ، الباطل : مفعول به (   

 المبتدأ : مثال المعتمد على ما أصله -

 إن محمدا شاكر أخاك . ) أخاك : مفعول به منصوب باأللؾ (  

  مثال المعتمد على الموصوؾ : -

 أقبل رجلٌ متوشٌح سٌَفُه . ) سٌفه : مفعول به منصوب ( 
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  اسم الفاعل الواقع حاال ٌعمل ألن الحال عبارة عن وصؾ لصاحبه : -

 (أقبل علً متهلبل وجهه . ) وجهه : فاعل مرفوع 

 اسم الفاعل الواقع منادى ٌعمل أٌضا ألن المنادى ٌعتبر وصفا لمن أنادى علٌه :  -

 ٌا طالعا جببل . ) جببل : مفعول به ( أصل الجملة : ٌا رجبل طالعا جببل .

 مبلحظات مهمة

 ـ ٌستعمل اسم الفاعل مفرداً و مثنى و جمعاً ، مذكراً و مإنثاً . ٔ

 لى : } فإن أجل هللا آلت { . مثال المفرد المذكر قوله تعا   

 ومثال المفرد المإنث قوله تعالى : } وإن الساعة آلتٌة { .    

 ومثال المثنى المذكر قوله تعالى : } وسخر لكم الشمس والقمر داببٌن { .    

 ومثال الجمع المذكر قوله تعالى : } قال ال أحب اآلفلٌن { .    

 والباقٌات الصالحات خٌر عند ربك { . ومثال جمع المإنث قوله تعالى : }   

 إذا جاء اسم الفاعل من فعل متعد لمفعولٌن ، فاسم الفاعل ٌنصب مفعولٌن أٌضا . -ٕ

 مثل : المعلم مانح الطالب جابزة .) الطالب : مفعول أول ،جابزة : مفعول ثان (   

 (.قد ٌضاؾ اسم الفاعل ) ؼٌر منون ( إلى معموله ) الفاعل أو المفعول  -ٖ

 مثل : هللا تعالى ؼافر الذنب . ) الذنب : مضاؾ إلٌه بإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله (   

 رأٌت طالبا باسم الوجه . ) الوجه : مضاؾ إلٌه بإضافة اسم الفاعل إلى فاعله (         

 نموذج إعراب

 ربً كثٌرا إنً مستؽفرٌ 

كلم ضمٌر متصل مبنً على السكون فً محل نصب اسم إن . إن : حرؾ ناسخ ٌنصب المبتدأ و ٌرفع الخبر . و ٌاء المت

مفعول به مستؽفر : خبر إن مرفوع و عبلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . و الفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره ) أنا( ربً : 

باإلضافة .  . و ٌاء المتكلم ضمٌر متصل مبنً على السكون فً محل جر منصوب بالفتحة المقدرة إلضافته إلى ٌاء المتكلم

 كثٌرا : نابب عن المفعول المطلق منصوب و عبلمة نصبه الفتحة الظاهرة .

 ( https://dardery.site/archives/1688ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 اخ على اسو الفاعلدـــدريـــت

 حدد اسم الفاعل  من بٌن البدابل المتاحة  فٌما ٌلً: – ٔس

ْ   ٤ُٝــــــــــض ُـــــــــــ٢   -ٔ ٍَ أٛــــــــــ ٍٝ ػِــــــــــ٠  ٛــــــــــو  ػـــــــــــــــخ

  
 هِزــــــــــــــــخ ًٜـــــــــــــــ١ٌ حُٜوـــــــــــــــــــــــَس حُٜٔـــــــــــــــــخِء . 

 
 الصمــاءِ ׄ      قلبـاׄ                 أصمَّ  ׄ          ثـــــاوٍ  ׄ  

ــــــــــــــخِكي   -ٕ َٟ  َُ ــــــــــــــ ـْ ُْلَ َِ ٝح حَى حُِ ٤ْــــــــــــــ َٞ ــــــــــــــ َٓ  َٕ  ًــــــــــــــؤ

  
  َ٣. ُْ ـــــــــــــــــــــ  ٔ ى  ٣َظَزَ َٞ ـــــــــــــــــــــ ْٓ  ُِـــــــــــــــــــــُٞف ٣َْٝولَـــــــــــــــــــــ٠ أَ

 
لِ ׄ          َسَوادَ  ׄ   ٌْ  أَْسَودٌ ׄ      َضاِحكٌ ׄ                 اللَّ

ــــــــــــــــــــخٛخ  -ٖ ـــــــــــــــــــض ٍرــــ ـــــــــــــــــــٚ كلِ ـــــــــــــــــــئحى١ ؿ٘  ك

  
ــــــــــــــــــــــــــق حُٔ٘ــــــــــــــــــــــــــخٛي ٝحَُٓــــــــــــــــــــــــــّٞ.   رٔوظِ

 
 الرسومׄ      المشاهدׄ                 مختلؾׄ          ربـــــاها ׄ  

ـــــــــــــ٠ حُ -ٗ ِٕ َػِ ٓـــــــــــــخ  ِ ـــــــــــــخ ُِِ  ُؼَٝرَـــــــــــــِش ٓـــــــــــــخِهطخ  ٓ

  
َٕ طَطَز ؼـــــــــــــــــــخ.  ــــــــــــــــــــٞح َٜ ّْ أٗ ــــــــــــــــــــ٘خ حػــــــــــــــــــــظَْيٗخ حُ  أ

 
مانِ اِ  ׄ    الَهـوانَ ׄ      ساِخطاً ׄ                 الُعروَبةِ ׄ          لزَّ

ـــــــــــــٚ رلوـــــــــــــيْٛ -٘ ــــــــــــــٍٞ ح٩ُ ـــــــــــــٞح ٗـــــ ـــــــــــــٖ ٣طلج ُ 

  
 ٝحُلـــــــــــــــــــــــــَ  ص ٝحُز٘ــــــــــــــــــــــــخثَ هـــــــــــــــــــــــــــــخىٓش. 

 
 قـــــادمةׄ      بشابرالׄ                 اإللهׄ          نــــــور ׄ  

https://dardery.site/archives/1688
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َُ حُلـ٤ؼـــــــــــــِش ِٓظـــــــــــــق  ػــــــــــــــ٠ِ ػ٘وـــــــــــــ٢    -ٙ  كزـــــــــــــ

  
ـــــــــــــــُذ ٓ٘ـــــــــــــــ٘ٞهخ  اًح حٟـــــــــــــــطَرخ  .  ـــــــــــــــٖ ًح ٣ؼخط َٓ 

 
 مشنوقاً ׄ      ٌعاتبُ ׄ                 ملتؾ  ׄ          الفجٌعةِ  ׄ  

 أرؼـــــــــــــــ٤ٖ اّٗـــــــــــــــي هـــــــــــــــي ٌِٓـــــــــــــــض كخٓــــــــــــــــل٢ -7

  
 ٝهـــــــــــــــ١ٌ رلظّـــــــــــــــي ٓـــــــــــــــٖ ًـــــــــــــــ٣َْ ٝحٛـــــــــــــــَ. 

 
 واصلׄ      كرٌمׄ                 حّظكׄ          ملكت ׄ  

ـــــــــــــٚ -8 ـــــــــــــِٞد ؿخٗزُ ُٛ َِ حَُٔ ْللـــــــــــــ ـَ  ٣ـــــــــــــخ ٛـــــــــــــخثَي حُ

  
ــــــــــــــــــخ.  ــــــــــــــــــخّ أَْك٤خٗ ــــــــــــــــــَٞع طٜــــــــــــــــــ٤ُي حُ٘ ٕ  حُِ ٤ُ  ا

 
  الناسׄ               جانُبهׄ                المرُهوبِ ׄ          صابدَ  ׄ  

ـــــــــــــــــــُٚ  -9  ٔ ـــــــــــــــــــخ  ٫ طَُِ ـــــــــــــــــــظَْزٍن أَه ْٔ ُٔ ـــــــــــــــــــَض ر ْٔ َُٝ 

  
ٌ ُد.  ــــــــــــــــــ َٜ ُٔ ٍِ حُ ــــــــــــــــــَؼٍغ أ١َ  حَُؿــــــــــــــــــخ َٗ ــــــــــــــــــ٠   ػِ

 
هُ ׄ          ُمْسَتْبقٍ  ׄ   بُ ׄ      الرجالِ ׄ                 َتلُمُّ  الُمَهذَّ

ــــــــــــــن    -ٓٔ ـــــــــــــذ ٟـخثـــ ــــــــــــــخم حُـٞحٗ ـ ـ  َُ هلـ  ٝحُزلـــــــــــــ

  
ــــــــــــــــخء.  ــــــــــــــــش ح٩ٓٔــ ــــــــــــــــيح  ًٜــــــــــــــــي١ٍ ٓخػــ  ًٔـ

 
ــاق ׄ    اإلمســـاءׄ      كمــداً ׄ               ضـابــــٌق  ׄ          خفـَـّ

ـــــــــــــــــــي حُلٔـــــــــــــــــــ -ٔٔ  ٞىٝحٛـــــــــــــــــــزَ ػِـــــــــــــــــــ٠ ٤ً

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــٚ  .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــبٕ ٛـــــــــــــــــــــــــــــــــزَى هخطِ  ك

 
 قاتله  ׄ      صبركׄ                  الحسودׄ          كٌد ׄ  

ٕٔ-   ُْ ُٜ ْ٘ ـــــــــخ َٝػــــــــــ َّ َػ٘ـ  ـــــــــخ ــــــــــضِ حُ٘ـ  ِْ ِٜ ْٕ َؿ ــــــــــ٢ِِِ اِ َٓ 

  
 . ٍُ ُٜــــــــــــــــــــٞ ْ  َٝؿ ــــــــــــــــــــٞحء  ػــــــــــــــــــــخُِ َٓ  َْ  كَِــــــــــــــــــــ٤ْ

 
 َجُهولُ ׄ      عالِمٌ ׄ                 َسواءً ׄ          النَّاسَ  ׄ  

ُٖ ١ٞٓ٘ـــــــــــــــخ   ٫ ه٤ـــــــــــــــَ كـــــــــــــــ٢ ح٧ٍ -ٖٔ  ٝحِف طٔـــــــــــــــٌ

  
 ٓظوـــــــــــــــــــــــــــــخ٫ًَ ٫ ٣َطــــــــــــــــــــــــــــــ٠ ُــــــــــــــــــــــــــــــ٬ِى. 

 
 جبلدِ ׄ      متخاذالَ ׄ                 موطناً  ׄ          األرواحِ  ׄ  

ــــــــــــــ٢ -ٗٔ ر ََ ْٜ َٓ ــــــــــــــُٚ  ْ٘ ِٓ  َٖ ــــــــــــــ ــــــــــــــْؼ١َ أ٣َْ ِٗ ــــــــــــــَض  ٤َُْ 

  
 .ِٚ ــــــــــــــــ ِٓ ْٖ َى ــــــــــــــــ ِٓ ٍِد   ــــــــــــــــخ َٛ ٠ــــــــــــــــ٢  ْٔ َ٣ َٖ ــــــــــــــــ  أ٣َْ

 
 ِمهِ دَ ׄ      َهاِربٌ ׄ                 َمْهَربًׄ          ِشْعري ׄ  

ٔ٘-  ْْ ـــــــــــــــــ ًَ ِ اَُـــــــــــــــــ٠  ُْ رِـــــــــــــــــخ   ـــــــــــــــــخ حُظ ـــــــــــــــــخُِ َٜ  أ٣ 

  
ـــــــــــــــــــــخ.  َٜ ١ِجِ ْٞ َٓ ـــــــــــــــــــــ٠  َغ َػَِ ْٓ ـــــــــــــــــــــلَُق حُـــــــــــــــــــــي  ْٓ  أَ

 
الِمُ  ׄ   ْمعَ ׄ                 أَْسَفحُ ׄ          الظَّ  َمْوِطبَِهاׄ      الدَّ

 ٗــــــــــخى اُــــــــــ٠ حُزلــــــــــَ حٟــــــــــطَحد هــــــــــٞح١َ١  -ٙٔ

  
 ك٤ـ٤ز٘ــــــــــــــــــــــــــــ٢ ر٣َخكــــــــــــــــــــــــــــٚ حُٜٞؿــــــــــــــــــــــــــــخء. 

 
 الهوجاءׄ      رٌاحهׄ                اضطرابׄ          شاك ׄ  

ظِِلـــــــــــــــــــ٢ -7ٔ ُٓ ـــــــــــــــــــ٢ ٣ُلـــــــــــــــــــّيػ٢ُ٘ رؤّٗـــــــــــــــــــَي  ِْز  ه

  
ْْ طؼــــــــــــــَِف.  ــــــــــــــ ُ ّْ  ٍٝكــــــــــــــ٢ كــــــــــــــيحَى ػَكــــــــــــــَض أ

 
 فداكَ ׄ      روحًׄ                 ُمتلِفًׄ          قْلبً ׄ  

ـــــــــــــــــَعٍ  -8ٔ ٌظ ُٓ ـــــــــــــــــَ  ـــــــــــــــــن ىٛـــــــــــــــــَى ا٫ ؿ٤  ٫ طِ

  

ــــــــــــــي حُزــــــــــــــيٕ.   ٓــــــــــــــخ ىحّ ٣ٜــــــــــــــلذ ك٤ــــــــــــــٚ ٍَٝك

 

 البدنׄ      دامׄ                 ُمكترثٍ ׄ          دهرك ׄ  

ـــــــــــــــــــزقٍ  -7ٔ ـــــــــــــــــــَ ه ـــــــــــــــــــل٤ُٚ رٌ ّٔ  ٣وـــــــــــــــــــخ١ز٢٘ حُ

  
ـــــــــــــــــــــخ.  ـــــــــــــــــــــٚ ٓـ٤ز ـــــــــــــــــــــٕٞ ُ ـــــــــــــــــــــَٙ إٔ أً  ٝأً

 
 مجٌباׄ      قبحٍ ׄ                 الّسفٌهُ ׄ          ٌخاطبنً ׄ  

 



by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 16

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 ٫ طلٔـــــــــــــزٖ حُٔــــــــــــــَي طٔـــــــــــــَح  حٗـــــــــــــض  ًِـــــــــــــٚ -8ٔ

  

 ُـــــــــــٖ طزِـــــــــــؾ حُٔــــــــــــي كظـــــــــــ٠ طِؼـــــــــــن حُٜـــــــــــزَح 

 

 الصبراׄ      آكله  ׄ               تمراً ׄ          المجدَ  ׄ  

 ٫ٝ ه٤ــــــــــــَ كــــــــــــ٠ ٝى حٓــــــــــــَٟ ٓظِــــــــــــــــــــــــــٕٞ -9ٔ

  

 حًح حُـــــــــــــــ٣َق ٓخُـــــــــــــــض ٓـــــــــــــــخٍ ك٤ـــــــــــــــغ ط٤ٔـــــــــــــــَ 

 

 مالتׄ     متلــــــــــــــونׄ                 امرىׄ          خٌر ׄ  

ـــــــــــش   -ٕٓ ِػظَ ْٞ َٓ  َِ ْٛ ـــــــــــ٢ حُـــــــــــي  َُـــــــــــُٚ كِ َٝ  ٣َـــــــــــخ َؿـــــــــــخك٬ِ  

  

  ُٕ ـــــــــــــــخ َُ ٣َْوظَ ْٛ ـــــــــــــــٍَ٘ش كَخُـــــــــــــــي  ِٓ ـــــــــــــــَض كِـــــــــــــــ٢  ْ٘ ًُ  ْٕ  اِ

 

 مالتׄ     متلــــــــــــــونׄ                 امرىׄ          خٌر ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1688ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

 لفاعل فٌما ٌلً:حدد نوع الفعل الذي صٌػ منه اسم ا – ٕس

َِمُ  -ٔ ــــــــــــــــــــ ْ٘ ــــــــــــــــــــشِ  ُٓ َِْؼ ــــــــــــــــــــ٢ حُط  ِٚ  ك ــــــــــــــــــــ ِْ٘طوِ َٓ   

  

ـــــــــــــــــــــشُ   ـَ ُُ  ٍِ َُ  حُ٘ ــــــــــــــــــــــٞ طَْؼز٤ِْــــــــــــــــــــــ خءْ  َٝ َٔ ــــــــــــــــــــــ  ٔ  حُ

 

 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

ـــــــــــــخ -ٕ ــــــــــــَغ ٤ِٜٗـــ ــــــــــــ٠ ٓــــــــــــٔؼ٢ أكخى٣  ًٝــــــــــــٍَ ػِ

  

 كوـــــــــــــــــــي ٍىص ح٧ٓـــــــــــــــــــٞحؽ ٓـــــــــــــــــــخثِٚ ٜٗـــــــــــــــــــَح 

 

 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

ــــــــــــــــــــــــــــَى رٜــــــــــــــــــــــــــــز٤خط٢ِ ٓظلــــــــــــــــــــــــــــَى -ٖ  ٓظل

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــخث٢      ـــــــــــــــــــــــــــــــَى رؼ٘ ـــــــــــــــــــــــــــــــخرظ٢ ِٓظل  رٌ

 

 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

ـــــــ٢        -ٗ ـــــــٞ كخؿـــــــش اُ ـــــــْ ٣و ـــــــخى حُٜـــــــٞص ُ ـــــــض ِكؼ  أٛز

  

ـــــــــــــــــــــٞ ١ــــــــــــــــــــخثغ   ُٝزــــــــــــــــــــخ٢ٗ حُٜــــــــــــــــــــيٟ ٝٛــ

 

 سداسً ׄ    خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

 ٓ٘و٠ــــــــــ٢ ػِــــــــــ٠ حُظِــــــــــْ حُــــــــــ١ٌ ٓــــــــــخى ر٤٘٘ــــــــــخ -٘

  

 رؼـــــــــــــــــــــِّ ٣ز٤ـــــــــــــــــــــي حُظـــــــــــــــــــــخ٤ُٖٔ ٣ٜٝـــــــــــــــــــــِّ 

 

 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

 أهزــــــــــــــــــــَ رٞؿٜــــــــــــــــــــي ٓ٘ــــــــــــــــــــَهخ رٔــــــــــــــــــــخٓخ -ٙ

  

ـــــــــــــــــــــيى ح٫ػخٓـــــــــــــــــــــخ  ـــــــــــــــــــــخٓق حُ٘ـــــــــــــــــــــٍَٝ ٝر  ك

 

 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

ـــــــــــــــي حُٔـــــــــــــــخ١ٍ  -7 ـــــــــــــــي ٓـــــــــــــــ٬ّٓـــــــــــــــٖ ًُ  ػ٤ِ

  

 ًـــــــــــــــــــــــــــخىص طٔـــــــــــــــــــــــــــ٤َ ٍٝحءى ح٧ٛـــــــــــــــــــــــــــَحّ 

 

 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

ـــــــــــــــض ٓـــــــــــــــًٌَح     -8 ـــــــــــــــ٢ٓٞ أط٤ ـــــــــــــــ٢ ه  ٜٓـــــــــــــــ٬  ر٘

  

 كــــــــــــــــــــ٢ ٓــــــــــــــــــــخكٍش ٓـٔٞػــــــــــــــــــــش ح٧ٗــــــــــــــــــــٜخىِ  

 

 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

ـــــــــــخ ٓـــــــــــٔؼض ُ٘خٛـــــــــــق    -9 ـــــــــــي ٓ ـــــــــــذ ٣ٝل ـــــــــــخ هِ ٣ 

  

ـــــــــــخ حٍط  ـــــــــــخُٔ ـــــــــــض ٬ٓٓ ـــــــــــض ٫ٝ حطو٤ ـــــــــــض ٫ٝ حطو٤ ٤ٔ 

 

 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  
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 للتواصل واتس 01156008819

 كوِـــــــــــض ُؼ٤٘ـــــــــــ٢ ػـــــــــــخٝى١ حُ٘ـــــــــــّٞ ٝحٛـؼـــــــــــ٢ -ٓٔ

  

 ُؼـــــــــــــــــــــــَ ه٤ـــــــــــــــــــــــخ٫ ١خٍهـــــــــــــــــــــــخ ٓـــــــــــــــــــــــ٤ؼٞىُ  

 

 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

ٍَ ٓظ٘ـــــــــــــــــــــــــخرٜخ   -ٔٔ ْؼلَـــــــــــــــــــــــــ ـَ ُ  ٖ ــــــــــــــــــــــــ َٟ  ٫ طَْؼَ

  

ــــــــــــــــَيٟ ٣َيَ   ــــــــــــــــيحِىٙرَ٘ ْٗ ْٖ أَ ــــــــــــــــ ِٓ ــــــــــــــــَض  ْٔ ِٚ كِ ــــــــــــــــ ٣ْ 

 

 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

ٕٔ-  ُٙ ََ ُْ  َؿ٤ْـــــــــــــــ َؼِ ـــــــــــــــ ُٔ َُ حُ  ٣ـــــــــــــــخ أ٣َ ٜـــــــــــــــخ حَُؿـــــــــــــــ

  

  ُْ ــــــــــــــــــــــَي ًــــــــــــــــــــــخٕ ًح حُظؼِــــــــــــــــــــــ٤ ِٔ ـــــــــــــــــــــ٬  َُْ٘ل َٛ 

 

 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

ٍِٗـــــــــــــــــ٢ حُـــــــــــــــــ١ٌ ػخٗـــــــــــــــــَطَٚ كَٞؿْيطَـــــــــــــــــ -ٖٔ  ٚأَ

  

  ٍِ ـــــــــــــــــخ َ  ِػؼَ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــَي ػـــــــــــــــــٖ أَهَ  ٓظـخٟـــــــــــــــــ٤خ  ُ

 

 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

ٍٞ ٝكـــــــــ٢ ُؼـــــــــذٍ  -ٗٔ ـــــــــ ْٜ ـــــــــَض كـــــــــ٢ ُ ْٗ  كظ ـــــــــ٠ ٓظـــــــــ٠ أَ

  

ـــــــــــــُٞص ٗلـــــــــــــَٞى ٣ٜـــــــــــــ١ٞ كخطلـــــــــــــخ  كـــــــــــــخُٙ     ٝحُٔ

 

 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

 خأٍٟ أه٣ٞــــــــــــــــــــــــي حُزــــــــــــــــــــــــخه٤٤ٖ ٤ًِٜٔــــــــــــــــــــــــ -٘ٔ

  

ـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــٖ حُِٗ ـــــــــــــــــِحٕ أٍٟٝ ٓ ـــــــــــــــــخٕ ٨ُك ٌٗٞ٣ 

 

 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1688ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

 الصحٌح السم الفاعل الموضوع فوق الخط فٌما ٌلً: تخٌر الفعل – ٖس

حِس هٜــــــــــــــــخثي١ -ٔ َٝ ٍُ  ْٖ ــــــــــــــــ ِٓ َُ ا٫ِ  ــــــــــــــــي ٛ ــــــــــــــــخ حُ َٓ َٝ 

  

ـــــــــــــَيح    ِ٘ ْ٘ ُٓ  َُ ـــــــــــــيٛ ـــــــــــــزََق حُ ْٛ ح أَ  َ ـــــــــــــْؼ ِٗ ـــــــــــــُض  ح هُِ ًَ  ا

 

 نّشدׄ      ناشدׄ                 أنشدׄ          نشد ׄ  

ـــــــــــذ ػٜ٘ـــــــــــخ -ٕ  ٝٓـــــــــــ٬ ٜٓـــــــــــَ ٛـــــــــــَ ٓـــــــــــ٬ حُوِ

  

 أٝ أٓــــــــــــــــــؤخ ؿَكــــــــــــــــــٚ حُِٓــــــــــــــــــخٕ حُٔئٓــــــــــــــــــ٢ 

 

 أّسىׄ      تؤّسىׄ                 آسىׄ          أسا ׄ  

ٖ-  ْٖ ْْ ٣ٌــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــٞ َُ ٍْ حًح ٛ ــــــــــــ ــــــــــــ٢ هِ ــــــــــــَ ك  ٫ ه٤

  

 كـــــــــــــــــــَح  ١ٜـــــــــــــــــــٍٞح  ًخُ٘ـــــــــــــــــــؼخِع حُٜـــــــــــــــــــخى١ 

 

 هداׄ      أهدىׄ                 هدىׄ          اهتدى ׄ  

ـــــــــــــــــٞح -ٗ ـــــــــــــــــخِس حُٜٔـــــــــــــــــِل٤ٖ أ٫ حهِو ـــــــــــــــــَ ُِز٘  ه

  

 ٗــــــــــــــــــــْ حُــــــــــــــــــــٌٍٟ ٍٝٝحٓــــــــــــــــــــَن ح١٧ــــــــــــــــــــٞحىِ  

 

 صالحׄ      أصلحׄ                 حصلّ ׄ          صلح ׄ  

ـــــــــــــــض ٓـــــــــــــــًٌَح     -٘ ـــــــــــــــ٢ٓٞ أط٤ ـــــــــــــــ٢ ه  ٜٓـــــــــــــــ٬  ر٘

  

 كــــــــــــــــــــ٢ ٓــــــــــــــــــــخكٍش ٓـٔٞػــــــــــــــــــــش ح٧ٗــــــــــــــــــــٜخىِ  

 

 ذّكرׄ      تذكرׄ                  ذاكرׄ          ذكر ׄ  

َِى -ٙ ْ٘لَــــــــــــــــــــــ ُٔ ِْ حُ  ٣َــــــــــــــــــــــخ َك٤َــــــــــــــــــــــخسَ ح٤َُــــــــــــــــــــــخثِ

  

ــــــــــــــــيِ   ْٖ أََك ــــــــــــــــ ِٓ  ِٚ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــخ رِ َٓ ــــــــــــــــخ   ــــــــــــــــخ ٣َزَخر َ٣ 

 

 تفردׄ      انفردׄ                  أفردׄ          فرد ׄ  
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7-  ِٚ ــــــــــــــــــــ ِْ٘طوِ َٓ ــــــــــــــــــــ٢  ــــــــــــــــــــِش ك َِْؼ َُِم حُط  ــــــــــــــــــــ ْ٘ ُٓ 

  

خءْ   َٔ ــــــــــــــــــــــ  ٔ َُ حُ طَْؼز٤ِْــــــــــــــــــــــ َٝ  ٍِ ـــــــــــــــــــــشُ حُ٘ ــــــــــــــــــــــٞ ـَ ُُ 

 

 شّرقׄ      شارقׄ                 أشرقׄ          شرق ׄ  

8-  ُٚ ُٔ ـــــــــــــــــذ حُٔــــــــــــــــــَي إ حُٔــــــــــــــــــَي ٓـــــــــــــــــِ   ٫ ططِ

  

  ٍِ ـــــــــــــخ ـــــــــــــخػْ حُز ْٖ ٓٔـــــــــــــظ٣َلخ  ٗ ـــــــــــــ  ٛـــــــــــــؼذ  ِٝػ

 

 أراحׄ      استراحׄ                  ارتاحׄ          راح ׄ  

9-  ْٙ ـــــــــــــــخ َٜ ٘ ـــــــــــــــخ كـــــــــــــــ٢ حُُؼ ٌُ َْ حُط ـــــــــــــــخؿ٢ كَ ـــــــــــــــ ٌَ  َك

  

  ْٙ ــــــــــــــــــــخ ٍِ حَُل٤َ ح َٞ ــــــــــــــــــــ ْٓ ــــــــــــــــــــَق أَ ِْ ــــــــــــــــــــخ َه َِْىَٗ ُ١ َٝ 

 

 طّؽىׄ      تطاؼىׄ                 أطؽىׄ          طؽى ׄ  

ــــــــــــــــــــزِٚ   -ٓٔ ْ٘ ُٓ ــــــــــــــــــــ٢  ِْز هَ َٝ ــــــــــــــــــــٞ  ّ  طَْوطُ ــــــــــــــــــــَي  هَ

  

َٜخ  ـــــــــــــــــــــخ١ِجِ َٗ َؿـــــــــــــــــــــش  طَْوطُـــــــــــــــــــــٞ اُِـــــــــــــــــــــ٠  ْٞ َٓ 

 

 تشابهׄ      شابهׄ                  أشبهׄ          شبه ׄ  

ــــــــــــخ -ٔٔ ــــــــــــيٕٝ ٓــــــــــــٖ ٗلــــــــــــٖ ٛ٘  ٗلــــــــــــٖ ٛــــــــــــَ ط

  
 ٗلــــــــــــــــــــــٖ ٛــــــــــــــــــــــ٘خع حُـــــــــــــــــــــــي حُٔزظٔــــــــــــــــــــــْ 

 
 مالتׄ      تقسىׄ                  أقسىׄ          قسا ׄ  

ــــــــــ٣ٞظ٠  -ٕٔ ـــــــــــَٝف ٛ ــــــــــٌٟ كــــ ـــــــــــِْ ٛ ُٓٔـــ ــــــــــخ   أٗ

  

 ُٝظ٘ظَٝٛــــــــــــــــخ كــــــــــــــــ٠ ؿز٤ـــــــــــــــــ٠٘ أٝٓـــــــــــــــــــــٔش. 

 

 سالمׄ      سلّمׄ                   أسلمׄ         سلم ׄ  

 كـــــــــــــ٠ ًــــــــــــــَ ٣ــــــــــــــّٞ ٣زظــــــــــــــي٣ي ر٘ؼٔـــــــــــــــــــــٚ -ٖٔ

  

ــــــــــــــــــــض ُ٘ــــــــــــــــــــٌَ ًحى ٠ٓــــــــــــــــــــ٤غ  ــــــــــــــــــــٚ ٝحٗ ٘ٓ 

 

ٌّعׄ                  أضاعׄ         ضاع ׄ    ضاٌعׄ      ض

ح         -ٗٔ  َ زَْؼؼَـــــــــ ُٓ ُص      ْٝ ــــــــ٢     َؿـــــــــَي ظِـــــــــ٢    اِٗـ   ٓ  ٣َـــــــــخ    أُ

  

ــــــــــــــ٫ٞ  ـُ ٍُ      َه ــــــــــــــٞ ــــــــــــــخ      أَهُ َٔ ــــــــــــــخ     ك٤ِ  ٔ ظََِْؼؼِ ُٓ. 

 

 عّثمׄ      تعلثمׄ                  عالثمׄ         علثم ׄ  

ــــــــــــــ٠ -٘ٔ َٓ ــــــــــــــِي ح٨َُ ْٜ َٓ ــــــــــــــ٠  ــــــــــــــْض َػَِ َٓ ــــــــــــــخ َٗخ َٔ ر  ٍُ 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــخ  َٜ ر  ٍَ ََِهخٍص  ـــــــــــــــــــــــــــــ ْٜ ظَ ْٔ ُٓ ـــــــــــــــــــــــــــــْض  ٌَ رَ َٝ 

 

 انصرخׄ      استصرخׄ                  أصرخׄ         صرخ ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1688ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

 حدد إعراب معمول اسم الفاعل  فٌما ٌلً: – ٗس 

َى{ .  هخٍ طؼخ٠ُ :  } – ٔ ٍُ ْي َٛ  ِٚ خثِن  رِ َٟ َٝ خ ٣َُٞك٠ٰ ا٤ََُِْي  َٓ  َٞ ٍِى  رَْؼ  كَََِؼِ َي طَخ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

ِٝ َه٤ِِلَش } هخٍ طؼخ٠ُ :  –ٕ ٍْ َ  ك٢ِ ح٧َْ  {اِٗ ٢ َؿخِػ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

 هخٍ طؼخ٠ُ : } ٓخ ً٘ض هخ١ؼش أَٓح كظ٠ طٜ٘يٕٝ { -ٖ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

 هخٍ طؼخ٠ُ : } ٝحٌُخظ٤ٖٔ حُـ٤ع ...... { -ٗ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

٘-   َ َِ  ٖٓ هِٞرُْٜ ُِوخ٤ٓشِ  هخٍ طؼخ٠ُ : } ك٣ٞ ًْ  هللا{ ًِ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  
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 أُٞحٗٚ { هخٍ طؼخ٠ُ : } ٣وَؽ ٖٓ رطٜٞٗخ َٗحد ٓوظِق -ٙ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

 .}ٝاٗخ ُـخػِٕٞ ٓخ ػ٤ِٜخ ٛؼ٤يح ؿَُح{هخٍ طؼخ٠ُ :  -7

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

 .}كَٜ أٗظْ ٓـٕ٘ٞ ػ٘خ ٖٓ ػٌحد هللا ٖٓ ٢ٗء{ هخٍ طؼخ٠ُ :  -8

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                ول بهمفعׄ         فاعل ׄ  

ـــــــــــــــــــُٚ  -9  ٔ ـــــــــــــــــــخ  ٫ طَُِ ـــــــــــــــــــظَْزٍن أَه ْٔ ُٔ ـــــــــــــــــــَض ر ْٔ َُٝ 

  

ٌ دُ   ــــــــــــــــــ َٜ ُٔ ٍِ حُ ــــــــــــــــــَؼٍغ أ١َ  حَُؿــــــــــــــــــخ َٗ  ػِــــــــــــــــــ٠ 

 

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

ٔٓ-  ُٙ ََ ُْ  َؿ٤ْـــــــــــــــ َؼِ ـــــــــــــــ ُٔ َُ حُ  ٣ـــــــــــــــخ أ٣َ ٜـــــــــــــــخ حَُؿـــــــــــــــ

  

ــــــــــــــــــــــَي ًــــــــــــــــــــــخٕ ًح حُ  ِٔ ـــــــــــــــــــــ٬  َُْ٘ل َٛ ُْ  ظؼِــــــــــــــــــــــ٤

 

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ     

 ( https://dardery.site/archives/1688ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 لً:اذكر سبب إعمال اسم الفاعل فٌما ٌ – ٘س

ٍُ ػٖ ٝحُيٙ ٤ٗجخ { -ٔ  هُٞٚ طؼخ٠ُ : } ٫ٝ ُٓٞٞى ٛٞ ؿخ

 اعتمد على موصوؾׄ      اعتمد على مبتدأׄ                اعتمد على نفًׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

 هُٞٚ طؼخ٠ُ : } ا٢ٗ ؿخػَ ك٢ ح٧ٍٝ ه٤ِلش { -ٕ

 اعتمد على موصوؾׄ       اعتمد على  أصله مبتدأׄ      اعتمد على نفًׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

 هُٞٚ طؼخ٠ُ : } ٝحىػٞٙ ٓو٤ِٜٖ ُٚ حُي٣ٖ { -ٖ

 اعتمد على موصوؾׄ         اعتمد على مبتدأׄ         اعتمد على صاحب حالׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

َِ هللا  -ٗ ًْ ًِ َ  ُِوخ٤ِٓش هِٞرُْٜ ٖٓ   {.هخٍ طؼخ٠ُ: }ك٣ٞ

 اعتمد على موصوؾׄ      اعتمد على مبتدأׄ                اعتمد على نفًׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

٤ي} ٝهخٍ:  -٘ ِٛ َٞ ِٚ رخُ ٢  ًٍحػ٤ْ ِٓ  {ًِٝزُْٜ رخ

 اعتمد على موصوؾׄ      اعتمد على مبتدأׄ                اعتمد على نفًׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

ٌّحًَحص}   -ٙ ٌّح٣ًَٖ هللا ًؼ٤َح  ٝحُ  {ٝحُ

 اعتمد على موصوؾׄ      اعتمد على مبتدأׄ                اعتمد على نفًׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

 .هخٍ طؼخ٠ُ: } كِؼِي طخٍى رؼٞ ٓخ ٣ٞك٠ ا٤ُي { -7

 اعتمد على موصوؾׄ        أصله مبتدأاعتمد على ׄ     اعتمد على نفًׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

َٜخ}  -8 ُِ ْٛ ِْ أَ ٣َِش حُظ خُِ َْ ُْوَ ِٙ ح ٌِ َٰٛ  ْٖ ِٓ َِْؿَ٘خ  َخ أَْه ر٘  ٍَ }. 

 اعتمد على موصوؾׄ      اعتمد على ما أصله مبتدأׄ         اعتمد على نفًׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

 هُٞٚ طؼخ٠ُ : } ٫ٝ  ٤ٖٓ حُز٤ض حُلَحّ { - -9

 اعتمد على موصوؾׄ      اعتمد على مبتدأׄ                اعتمد على نفًׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

 ً٘ظْ طٌظٕٔٞ { هُٞٚ طؼخ٠ُ : } ٝهللا ٓوَؽ ٓخ -ٓٔ

 اعتمد على موصوؾׄ      اعتمد على مبتدأׄ                اعتمد على نفًׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1688ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 صٌػ المبالؽة : أسماء تشتق من األفعال للداللة على معنى اسم الفاعل بقصد المبالؽة .  -

  صـوغ صٌػ المبالؽة: -

 ال تإخذ صٌػ المبالؽة إال من األفعال الثبلثٌة على األوزان التالٌة : 

ال : مثل : ضراب و قوال .  و منه قوله تعالى : } إنه كان تواباُ رحٌماً { ٔ   ـ فعَّ

 ـ ِمفعال : مثل : منوال و مكثار .و منه قوله تعالى : } و أرسلنا علٌهم السماء مدراراً {  ٕ

 ـ َفُعول : مثل : صدوق و شكور و ؼفور . ومنه قوله تعالى : } وحملها اإلنسان إنه كان ظلوماً جهوالً { ٖ

 ان سمٌعاً بصٌراً { ـ فعٌل : مثل : رحٌم و علٌم و أثٌم . ومنه قوله تعالى : } إن هللا ك ٗ

 ـ َفِعل : مثل : َحِذر و َفِطن و َقلِق . و منه قوله تعالى : } بل هم قوٌم َخِصمون {  ٘

 عمل صٌػ المبالؽة

 تعمل صٌػ المبالؽة عمل اسم الفاعل ، و بنفس الشروط ، فترفع الفاعل ، وتنصب المفعول به .

 نحو : هذا رجل نحاٌر أبله ، و محمد مكثار العطاء .

 شروط عمل صٌػ المبالؽة:

 ـ أن تكون معرفة بؤل ) وهنا ٌعمل بدون شروط (ٔ

 مثل :  هللا تعالى الؽفور ذنبك الوّهاب نعمه لمن ٌشاء من عباده .     

 نعمه : تعرب مفعوال به لصٌؽة المبالؽة العاملة ( –) ذنبك    

 ـ إذا لم تكن معرفة بال تعمل بشرطٌن :  ٕ

 أ ـ أن تدل على الحال ، أو االستقبال ال للماضً .                          

 ب ـ أن تعتمد على استفهام ، أو نفً ، أو مبتدأ ، أو موصوؾ .                         

 مثال : على داللة صٌػ المبالؽة على الحال أو االستقبال : -

 به منصوب ( المإمن شكور ربه .   ) ربه : مفعول                              

 و ال ٌجوز أن نقول : المإمن شكور ربه أمس .                              

 مثال على اعتمادها على استفهام : -

 أعبّلم أنت قٌمة األمانة ؟     ) أنت : فاعل فى محل رفع سد مسد الخبر ، قٌمة : مفعول به منصوب (    

 مثال : اعتمادها على نفً :  -

 أخوك المحسن إلٌه . ) أخوك : فاعل سد مسد ا لخبر، المحسن : مفعول به ( . ما شكور     

 الحُق قّطاع سٌفُُه الباطلَ .   ) سٌفه : فاعل ، الباطل : مفعول به (  مثال اعتمادها على المبتدأ : -

 لؾ (إن محمدا شكور أخاك . ) أخاك : مفعول به منصوب باأل  مثال المعتمدة على ما أصله المبتدأ : -

 أقبل رجلٌ حّمال سٌَفُه .         ) سٌفه : مفعول به منصوب ( مثال المعتمدة على الموصوؾ : -

 و قد تعمل صٌػ المبالؽة فى ؼٌر تلك المواضع السابقة ، فقد تقع فى الجملة حاال أو منادى و ٌؤتى بعدها معمولها  .  -

 كبا فرسه . )فرسه: مفعول به منصوب (أقبل علً رافمثال صٌؽة البالؽة الواقعة حاال :     -

 .ٌا كتاما األسرار . ) األسرار : مفعول به ( مثال صٌؽة البالؽة الواقعة منادى : -

 مبلحظات مهمة  

 ـ تستعمل صٌؽة المبالؽة مفرداً و مثنى و جمعاً ، مذكراً و مإنثاً .  ٔ

 ات .مثل قّراء و قّراءة و شكوران و شكورتان و عبّلمون و عبّلم    

 إذا جاءت صٌؽة المبالؽة من فعل متعد لمفعولٌن ، فصٌؽة المبالؽة تنصب مفعولٌن أٌضا .  -ٕ

 مثل : المعلم معطاء الطالب جابزة .) الطالب : مفعول أول ،جابزة : مفعول ثان (    

 قد تضاؾ صٌؽة المبالؽة ) ؼٌر منونة ( إلى معمولها ) الفاعل أو المفعول (  -ٖ
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  تعالى ؼّفار الذنب .  ) الذنب : مضاؾ إلٌه بإضافة صٌؽة المبالؽة إلى مفعولها (مثل : هللا    

 رأٌت طالبا فرح الوجه .       ) الوجه : مضاؾ إلٌه بإضافة صٌؽة المبالؽة إلى فاعلها (       

ؼار ، مقدام من أقدم ، معطاء وقد ورد منها : مؽوار من أ –ؼٌر الثبلثً  –ـ َقلَّ مجًء صٌػ المبالؽة من األفعال المزٌدة  ٗ

 من أعطى ، معوان من أعان ،  مهوان من أهان ، دراك من أدرك ، بشٌر من بّشر ، نذٌر من أنذر ، زهوق من أزهق .

ـ وردت لصٌػ المبالؽة أوزان أخرى ؼٌر التً ذكرنا وقد اعتبرها الصرفٌون  القدماء ؼٌر قٌاسٌة إال أنها وردت فً  ٘

 من هذه األوزان هً : القرآن الكرٌم ، و 

 فُّعال : مثل : ُكبار ، ُوّضاء . و فُعال بتخفٌؾ العٌن . كقوله تعالى : } إن هذا لشًٌء عجاب {  - 

ٌل : مثل : صدٌق ، قدٌس ، سكٌر ، شرٌب .  -   َفعِّ

 نموذج إعراب

اٌب محمد  ما كذَّ

 عه الضمة .ما : حرؾ نفً ال محل له من اإلعراب . كذاب : مبتدأ مرفوع وعبلمة رف

 محمد : فاعل لصٌؽة المبالؽة مرفوع وعبلمة رفعه الضمة و هو ساد مسد الخبر .

: صٌؽة المبالؽة هنا ؼٌر معرفة و قد عملت لتوفر شرطٌن : داللتها على الحال أو االستقبال و اعتمادها على نفً .   تنبٌه

 و هً هنا عملت عمل فعلها فرفعت فاعبل .

 لمبتدأ ال ٌحتاج للخبر لوجود الفاعل الذي أؼناه عنه .سد مسد الخبر تعنً أن ا 

 ( https://dardery.site/archives/1698ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 اخ على صيغ الهتالغحدـــدريـــت

 ن بٌن البدابل المتاحة  فٌما ٌلً:حدد صٌؽة المبالؽة  م – ٔس

 أٗــــــــــــــخ ُٔــــــــــــــض ًــــــــــــــٌحرخ ُٝٔــــــــــــــض ٓوخىػــــــــــــــخ -ٔ

  
 إ ُـــــــــــــْ طَٝٓـــــــــــــٞح حُٔـــــــــــــٞص ػ٘ـــــــــــــخ كـــــــــــــخٍكِٞح. 

 
 الموتׄ      ترومواׄ                 مخادعاׄ          كذابا ׄ  

َِٜــــــــــــــْ  -ٕ ًُ  ُّ  ُــــــــــــــ٫ٞ حُٔ٘ــــــــــــــوشُ ٓــــــــــــــخَى حُ٘ــــــــــــــخ

  
   ٍُ ـــــــــــــــــــــخ ُّ هَظ  ـــــــــــــــــــــيح ـــــــــــــــــــــَ ٝح٩ه ـــــــــــــــــــــُٞى ٣ُلوِ  حُـ

 
الُ ׄ      اإلقدامُ ׄ                 ودُ الجׄ          المشقةُ  ׄ    َقتَّ

 حٓــــــــــخ طــــــــــَٟ ح٫ٓــــــــــي طو٘ــــــــــ٠ ٝٛــــــــــ٠ ٛــــــــــخٓظٚ -ٖ

  

ــــــــــــــ٘ــــــــــــــٝحٌُِــــــــــــــذ ٣و   خف٠ ُؼٔــــــــــــــَٟ ٝٛــــــــــــــٞ ٗزّ

 

 نّباحׄ      لكلباׄ                 صامتهׄ          االسد ׄ  

ــــــــــــــــــــــــخ  -ٗ ٘خ٣ َٔ ٍَ حُ َٕ َى٫ّ ــــــــــــــــــــــــخ  ِكٜــــــــــــــــــــــــخ٢ٗ ً

  

رخػـــــــــــــــــــخ  َٝ ـــــــــــــــــــَٟ  َٗ َٝ ٛـــــــــــــــــــخ  ٍَ َٝ ُؿزخ ـــــــــــــــــــخ  كَو

 

 َشرىׄ      ُؼباَرهاׄ                َمناٌاالׄ           َداّللَ  ׄ  

َخ٣َــــــــــــــــ -٘ ُع حُؼ٘  ُٖ َؿــــــــــــــــ٬َ ١َٝــــــــــــــــ٬   خأََٗــــــــــــــــخ حرــــــــــــــــ

  

ــــــــــــــــــــخ  َِك٤ُٗٞ ــــــــــــــــــــشَ طَؼ َٓ ــــــــــــــــــــِغ حُِؼٔخ َٟ ــــــــــــــــــــ٠ أ  ٓظَ

 

عُ ׄ           َجبَل  ׄ   اׄ                 َطبلَّ ٌَ َنا  الِعماَمةَ ׄ      الثَّ

ٙ-    ْ ْٔ ٤ـــــــــــــــُي كؤَٗـــــــــــــــِض ٗـــــــــــــــ ِٔ ُى حَُل ْٞ  َُـــــــــــــــِي حَُؼـــــــــــــــ

  

ــــــــــــــــؼخ  ُٗ ُـــــــــــــــْ ٣َْلـــــــــــــــــْذ  َٝ.  َ  َػي ؿ٤ْــــــــــــــــَ ِظــــــــــــــــ

 

 ِظلِّ ׄ      ُشعاَعكׄ                 الَحِمٌدُ ׄ          الَعْودُ  ׄ  

 

   كــــــــــــــــــــٌٍ أٓــــــــــــــــــــٍٞح ٫ ط٠ــــــــــــــــــــ٤َ ٝ ٓــــــــــــــــــــٖ -7

  

 .ٓــــــــــــــــخ ُــــــــــــــــ٤ْ ٓ٘ـ٤ــــــــــــــــٚ ٓــــــــــــــــٖ ح٧هــــــــــــــــيحٍ 

 

 األقدارׄ      منجٌهׄ                 أموراׄ           حذر ׄ  
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ــــــــــــــــــــٚ    -8 ــــــــــــــــــــٚ ٍٝر ٍ  ػ٤ِ َُ ٓــــــــــــــــــــيٍح ــــــــــــــــــــ  ٝحُو٤

  

ــــــــــــــــــش ٛــــــــــــــــــ   خِى  ؿٞػــــــــــــــــــخٕ ٓلــــــــــــــــــَّٝ حَُػخ٣

 

 صادِ ׄ      محرومׄ                 جوعانׄ          مدرارٌ  ׄ  

 حُلــــــــــــــن ك٤ـــــــــــــــٚ ٛــــــــــــــٞ ح٧ٓـــــــــــــــخّ ٤ًٝـــــــــــــــق -9

  

 ٫ ٝهللا ؿــــــــــــــــــــــــــــــَ ؿ٬ُــــــــــــــــــــــــــــــٚ حُز٘ــــــــــــــــــــــــــــــخء 

 

 البناءׄ      جبللهׄ                 األساسׄ          الحق ׄ  

ٔٓ-  َُ ـــــــــــــــ ْز  ٜ ــــــــــــــي ِٓغ ٗـــــــــــــــ٤ٔظَُي حُ ــــــــــــــ٠  حُ ِٜ  أٍحَى َػ

  

ــــــــــــــَي ٫ٝ  ــــــــــــــ٠  ػ٤ِ ٜٗ ٟ َٞ ـــــــــــــــ ــــــــــــــخ ُِِٜ َُ أٓ ــــــــــــــ ْٓ    أ

 

ْبـرُ ׄ          َعِصىَّ  ׄ    نهىٌ ׄ      لِهـَوىاׄ                 الصَّ

ٞ  طؼظ٣َ٘ــــــــــــــــــ٢ ٓــــــــــــــــــَحٍس -ٔٔ  ٝاٗــــــــــــــــــ٢ ُلِــــــــــــــــــ

  

  ْْ  ٝاٗــــــــــــــــــــــــــ٢ ُظــــــــــــــــــــــــــَحى  ُٔــــــــــــــــــــــــــخ ُــــــــــــــــــــــــــ

 

دِ ׄ      تراكٌ ׄ                 مرارةׄ           حلوٌ  ׄ     أعوَّ

ٕٔ-   ُْ ُٜ ْ٘ ـــــــــخ َٝػــــــــــ َّ َػ٘ـ  ـــــــــخ ــــــــــضِ حُ٘ـ  ِْ ِٜ ْٕ َؿ ــــــــــ٢ِِِ اِ َٓ 

  

  َْ ـــــــــــــــــــ٤ْ ٍُ   .كَِ ـــــــــــــــــــٞ ُٜ ْ  َٝؿ ـــــــــــــــــــٞحء  ػـــــــــــــــــــخُِ َٓ 

 

 َجُهولُ   ׄ      عالِمٌ ׄ                 َسواءً ׄ          النَّاسَ  ׄ  

٤َــــــــــــــــــــــيٍ  -ٖٔ ًَ ظَــــــــــــــــــــــي  َْٗلــــــــــــــــــــــ١ٞ  ْٔ ٣َــــــــــــــــــــــٍي طَ َٝ 

  

٣ْــــــــــــــــنْ   َِ ـَ ــــــــــــــــي ْص ُِ ُٓ ِؽ  ْٞ ــــــــــــــــ َٔ ٍِ حُ ْٖ ِهــــــــــــــــ٬َ ــــــــــــــــ ِٓ 

 

قْ ׄ   ِ   الَمْوجِ ׄ                 ِخبلَلِ ׄ          َنْحوي ׄ   ٌْ  َؼِر

ٔٗ-  َُ ــــــــــــــن   ٝحُزلـــــــــــــ ـــــــــــــذ ٟـخثـــ ــــــــــــــخم حُـٞحٗ ـ ـ   هلـ

  

 ًٔـــــــــــــــــيح  ًٜــــــــــــــــي١ٍ ٓخػــــــــــــــــــش ح٩ٓٔــــــــــــــــــخء . 

 

ــاق ׄ    اإلمســـاءׄ      كمــداً ׄ                 ضـابــــٌق  ׄ         خفـَـّ

ـــــــــــــــــــي حُلٔـــــــــــــــــــٞى -٘ٔ  ٝحٛـــــــــــــــــــزَ ػِـــــــــــــــــــ٠ ٤ً

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــٚ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبٕ ٛـــــــــــــــــــــــــــــــــــزَى هخطِ  ك

 

 قاتله  ׄ       صبركׄ                  الحسودׄ          كٌد ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1698ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

 حدد  الوزن الذي جاءت علٌه صٌؽة المبالؽة  من بٌن البدابل المتاحة  فٌما ٌلً: – ٕس

 أٗــــــــــــــخ ُٔــــــــــــــض ًــــــــــــــٌحرخ ُٝٔــــــــــــــض ٓوخىػــــــــــــــخ -ٔ

  

 إ ُـــــــــــــْ طَٝٓـــــــــــــٞح حُٔـــــــــــــٞص ػ٘ـــــــــــــخ كـــــــــــــخٍكِٞح. 

 

 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  

َِٜــــــــــــــْ  -ٕ ًُ  ُّ  ُــــــــــــــ٫ٞ حُٔ٘ــــــــــــــوشُ ٓــــــــــــــخَى حُ٘ــــــــــــــخ

  

   ٍُ ـــــــــــــــــــــخ ُّ هَظ  ـــــــــــــــــــــيح ـــــــــــــــــــــَ ٝح٩ه ـــــــــــــــــــــُٞى ٣ُلوِ  حُـ

 

 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  

 حٓــــــــــخ طــــــــــَٟ ح٫ٓــــــــــي طو٘ــــــــــ٠ ٝٛــــــــــ٠ ٛــــــــــخٓظٚ -ٖ

  

ــــــــــــــ٘ــــــــــــــٝحٌُِــــــــــــــذ ٣و   خف٠ ُؼٔــــــــــــــَٟ ٝٛــــــــــــــٞ ٗزّ

 

 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  

ــــــــــــــــــــــــخ  -ٗ ٘خ٣ َٔ ٍَ حُ َٕ َى٫ّ ــــــــــــــــــــــــخ  ِكٜــــــــــــــــــــــــخ٢ٗ ً

  

رخػـــــــــــــــــــخ  َٝ ـــــــــــــــــــَٟ  َٗ َٝ ٛـــــــــــــــــــخ  ٍَ َٝ ُؿزخ ـــــــــــــــــــخ  كَو

 

 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  
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َخ٣َــــــــــــــــ -٘ ُع حُؼ٘  ُٖ َؿــــــــــــــــ٬َ ١َٝــــــــــــــــ٬   خأََٗــــــــــــــــخ حرــــــــــــــــ

  

ــــــــــــــــــــخ  َِك٤ُٗٞ ــــــــــــــــــــشَ طَؼ َٓ ــــــــــــــــــــِغ حُِؼٔخ َٟ ــــــــــــــــــــ٠ أ  ٓظَ

 

 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  

ٙ-    ْ ْٔ ٤ـــــــــــــــُي كؤَٗـــــــــــــــِض ٗـــــــــــــــ ِٔ ُى حَُل ْٞ  َُـــــــــــــــِي حَُؼـــــــــــــــ

  

 .  َ ــــــــــــــــؼخَػي ؿ٤ْــــــــــــــــَ ِظــــــــــــــــ ُٗ ُـــــــــــــــْ ٣َْلـــــــــــــــــْذ  َٝ 

 

 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  

   كــــــــــــــــــــٌٍ أٓــــــــــــــــــــٍٞح ٫ ط٠ــــــــــــــــــــ٤َ ٝ ٓــــــــــــــــــــٖ -7

  

 .ٓــــــــــــــــخ ُــــــــــــــــ٤ْ ٓ٘ـ٤ــــــــــــــــٚ ٓــــــــــــــــٖ ح٧هــــــــــــــــيحٍ 

 

 َفِعلׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  

ــــــــــــــــــــٚ    -8 ــــــــــــــــــــٚ ٍٝر ٍ  ػ٤ِ َُ ٓــــــــــــــــــــيٍح ــــــــــــــــــــ  ٝحُو٤

  

 ؿٞػــــــــــــــــــخٕ ٓلــــــــــــــــــَّٝ حَُػخ٣ــــــــــــــــــش ٛــــــــــــــــــخِى   

 

 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  

 حُلــــــــــــــن ك٤ـــــــــــــــٚ ٛــــــــــــــٞ ح٧ٓـــــــــــــــخّ ٤ًٝـــــــــــــــق -9

  

 ُز٘ــــــــــــــــــــــــــــــخء٫ ٝهللا ؿــــــــــــــــــــــــــــــَ ؿ٬ُــــــــــــــــــــــــــــــٚ ح 

 

 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  

ٔٓ-  َُ ـــــــــــــــ ْز  ٜ ــــــــــــــي ِٓغ ٗـــــــــــــــ٤ٔظَُي حُ ــــــــــــــ٠  حُ ِٜ  أٍحَى َػ

  
  َُ ــــــــــــــ ْٓ ــــــــــــــَي ٫ٝ أ ــــــــــــــ٠  ػ٤ِ ٜٗ ٟ َٞ ـــــــــــــــ ــــــــــــــخ ُِِٜ   أٓ

 
 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  

ٞ  طؼظ٣َ٘ــــــــــــــــــ٢ ٓــــــــــــــــــَحٍس -ٔٔ  ٝاٗــــــــــــــــــ٢ ُلِــــــــــــــــــ

  
 ْْ ٝاٗــــــــــــــــــــــــــ٢ ُظــــــــــــــــــــــــــَحى  ُٔــــــــــــــــــــــــــخ ُــــــــــــــــــــــــــ 

 
 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  

ٕٔ-   ُْ ُٜ ْ٘ ـــــــــخ َٝػــــــــــ َّ َػ٘ـ  ـــــــــخ ــــــــــضِ حُ٘ـ  ِْ ِٜ ْٕ َؿ ــــــــــ٢ِِِ اِ َٓ 

  
 .   ٍُ ـــــــــــــــــــٞ ُٜ ْ  َٝؿ ـــــــــــــــــــٞحء  ػـــــــــــــــــــخُِ َٓ  َْ ـــــــــــــــــــ٤ْ  كَِ

 
 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  

٤َــــــــــــــــــــــيٍ  -ٖٔ ًَ ظَــــــــــــــــــــــي  َْٗلــــــــــــــــــــــ١ٞ  ْٔ ٣َــــــــــــــــــــــٍي طَ َٝ 

  
ْٖ ِهــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ ٣ْــــــــــــــــنْ ِٓ َِ ـَ ــــــــــــــــي ْص ُِ ُٓ ِؽ  ْٞ ــــــــــــــــ َٔ ٍِ حُ َ٬ 

 
 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  

 

ــــــــــــــن    -ٗٔ ـــــــــــــذ ٟـخثـــ ــــــــــــــخم حُـٞحٗ ـ ـ  َُ هلـ  ٝحُزلـــــــــــــ

  

 ًٔـــــــــــــــــيح  ًٜــــــــــــــــي١ٍ ٓخػــــــــــــــــــش ح٩ٓٔــــــــــــــــــخء . 

 

 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  

ـــــــــــــــــــي حُلٔـــــــــــــــــــ -٘ٔ  ٞىٝحٛـــــــــــــــــــزَ ػِـــــــــــــــــــ٠ ٤ً

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــٚ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبٕ ٛـــــــــــــــــــــــــــــــــــزَى هخطِ  ك

 

 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/1698ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 صٌػ المبالؽة   فٌما ٌلً:حدد إعراب معمول  – ٖس

 

 ىػخَء حُٔظ٤ِٖٓٞ .  هللاُ ٤ٔٓغ   -ٔ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

 ٝؿٜٚ خٍأ٣ض ١خُزخ كَك -ٕ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

 ٍرٚ ٍ  حُٔئٖٓ ٌٗٞ -ٖ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

ٍ   حُ٘ـخع  -ٗ ح  ٞ  حُلن  ه

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

 ٣خ ٓل خًخ   حُيٓخء حٗظظَ حُـِحء -٘

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

ٍ  حٌَُٔٝٙ .  -ٙ ـخ ّٔ  حُٔئٖٓ ك

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                همفعول بׄ         فاعل ׄ  

 . إ ٍري ٛٞ حُـلٍٞ ًٗٞد حُظخثز٤ٖ  -7

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

ــــــــــــــــــــــــخ  -8 ٘خ٣ َٔ ٍَ حُ َٕ َى٫ّ ــــــــــــــــــــــــخ  ِكٜــــــــــــــــــــــــخ٢ٗ ً

  

رخػـــــــــــــــــــخ  َٝ ـــــــــــــــــــَٟ  َٗ َٝ ٛـــــــــــــــــــخ  ٍَ َٝ ُؿزخ ـــــــــــــــــــخ  كَو

 

 ٌهمضاؾ إلׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

َخ٣َــــــــــــــــ -9 ُع حُؼ٘  ُٖ َؿــــــــــــــــ٬َ ١َٝــــــــــــــــ٬   خأََٗــــــــــــــــخ حرــــــــــــــــ

  

ــــــــــــــــــــخ  َِك٤ُٗٞ ــــــــــــــــــــشَ طَؼ َٓ ــــــــــــــــــــِغ حُِؼٔخ َٟ ــــــــــــــــــــ٠ أ  ٓظَ

 

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

   كـــــــــــــــــــٌٍ أٓـــــــــــــــــــٍٞح ٫ ط٠ـــــــــــــــــــ٤َ ٝ ٓـــــــــــــــــــٖ -ٓٔ

  

 .ٓــــــــــــــــخ ُــــــــــــــــ٤ْ ٓ٘ـ٤ــــــــــــــــٚ ٓــــــــــــــــٖ ح٧هــــــــــــــــيحٍ 

 

 إلٌهمضاؾ ׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1698ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 اذكر سبب إعمال صٌػ المبالؽة  فٌما ٌلً: – ٗس

 ىػخَء حُٔظ٤ِٖٓٞ .  هللاُ ٤ٔٓغ   -ٔ

 اعتمدت على موصوؾׄ       اعتمدت على مبتدأׄ         عتمدت على نفًاׄ         معرفة بـ)ال( ׄ  

 ٝؿٜٚ خٍأ٣ض ١خُزخ كَك -ٕ

 اعتمدت على موصوؾׄ        اعتمدت على مبتدأׄ         اعتمدت على نفًׄ         معرفة بـ)ال( ׄ  

 ٍرٚ ٍ  حُٔئٖٓ ٌٗٞ -ٖ

 اعتمدت على موصوؾׄ        تدأاعتمدت على مبׄ           اعتمدت على نفًׄ         معرفة بـ)ال( ׄ  

ٍ   حُ٘ـخع  -ٗ ح  ٞ  حُلن  ه

 اعتمدت على موصوؾׄ        اعتمدت على مبتدأׄ          اعتمدت على نفًׄ         معرفة بـ)ال( ׄ  

 ٣خ ٓل خًخ   حُيٓخء حٗظظَ حُـِحء -٘

 على النداءاعتمدت ׄ      اعتمدت على مبتدأׄ          اعتمدت على نداءׄ         معرفة بـ)ال( ׄ  

ٍ  حٌَُٔٝٙ .  -ٙ ـخ ّٔ  حُٔئٖٓ ك

 اعتمدت على موصوؾׄ      اعتمدت على مبتدأׄ           اعتمدت على نفًׄ         معرفة بـ)ال( ׄ  
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 ى موصوؾاعتمدت علׄ               اعتمدت على مبتدأ  ׄ           اعتمدت على نفًׄ         معرفة بـ)ال( ׄ  

ــــــــــــــــــــــــخ  -8 ٘خ٣ َٔ ٍَ حُ َٕ َى٫ّ ــــــــــــــــــــــــخ  ِكٜــــــــــــــــــــــــخ٢ٗ ً

  

رخػـــــــــــــــــــخ  َٝ ـــــــــــــــــــَٟ  َٗ َٝ ٛـــــــــــــــــــخ  ٍَ َٝ ُؿزخ ـــــــــــــــــــخ  كَو

 

 اعتمدت على موصوؾׄ    اعتمدت على ما أصله مبتدأׄ                اعتمدت على نفًׄ    معرفة بـ)ال( ׄ  

َخ٣َــــــــــــــــ -9 ُع حُؼ٘  ُٖ َؿــــــــــــــــ٬َ ١َٝــــــــــــــــ٬   خأََٗــــــــــــــــخ حرــــــــــــــــ

  

ــــــــــــــــــــخ  َِك٤ُٗٞ ــــــــــــــــــــشَ طَؼ َٓ ــــــــــــــــــــِغ حُِؼٔخ َٟ ــــــــــــــــــــ٠ أ  ٓظَ

 

 اعتمدت على موصوؾׄ                 اعتمدت على مبتدأׄ         اعتمدت على نفًׄ         رفة بـ)ال(مع ׄ  

   كـــــــــــــــــــٌٍ أٓـــــــــــــــــــٍٞح ٫ ط٠ـــــــــــــــــــ٤َ ٝ ٓـــــــــــــــــــٖ -ٓٔ

  

 .ٓــــــــــــــــخ ُــــــــــــــــ٤ْ ٓ٘ـ٤ــــــــــــــــٚ ٓــــــــــــــــٖ ح٧هــــــــــــــــيحٍ 

 

 اعتمدت على موصوؾׄ            اعتمدت على مبتدأׄ             اعتمدت على نفًׄ         معرفة بـ)ال( ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1698ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢     ُِظي٣ٍذ) 

 

 

  

 

اسم ٌشتق من الفعل المبنً للمجهول للداللة على وصؾ من ٌقع علٌه الفعل . مثل : ُضرب مضروب ، أُكل مؤكول ، ُشرب 

 ، ُبث مبثوث ، ُوعد موعود ، أُتى مؤتً ، ُملا مملوء . مشروب

 صوغ اسم المفعول : 

 مثل : الحق صوته مسموع . والشاي مشروب لذٌذ الطعم .:  ـ من الثبلثً على وزن مفعول ٔ

 و قوله تعالى : } فجعلهم كعصؾ مؤكول {   

 و قوله تعالى : } ٌوم ٌكون الناس كالفراش المبثوث {   

 الفعل الثبلثى معتل الوسط باأللؾ  :فإن كان  -

ونستبدلها بمٌم مفتوحة .  ،ثم نحذؾ حرؾ المضارعة ،نؤخذ الفعل المضارع من الفعل المراد اشتقاق اسم المفعول منه   

 ، باع ٌبٌع مبٌع .  مثل : قال ٌقول مقول 

 فإن كان وسط المضارع ألفاً ترد فً اسم المفعول إلى أصلها الواو أو الٌاء . -

 خاؾ ٌخاؾ مخوؾ ، فاأللؾ أصلها الواو ألن مصدرها " الخوؾ " . -مثل : 

 هاب ٌهاب مهٌب ، فاأللؾ أصلها الٌاء ألن مصدرها " الهٌبة " . -       

نؤتً بالمضارع منه ثم نحذؾ حرؾ المضارعة ونضع مكانها مٌماً مفتوحة وإن كان الفعل معتل اآلخر " ناقصاً " :  -

ٌاًء .  مثل : دعا ٌدعو مدعّو ، رجا ٌرجو مرجّو ،  مر الذي هو حرؾ العلة سواء أكان أصله واواً أونضعؾ الحرؾ األخٌ

. ًّ ًّ ، سعى ٌسعى مسع  رمى ٌرمً مرم

  ـ وٌصاغ من ؼٌر الثبلثً " المزٌد " : ٕ

زل ُمنَزل ، انطلق على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرؾ المضارعة مٌماً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر . مثل :  أنزل ٌن

 ٌنطلق ُمنطلَق ، انحاز ٌنحاز ُمنحاز ، استعمل ٌستعمل ُمستعَمل  .

 عمل اسم المفعول 

 ٌعمل اسم المفعول بالشروط التً عمل بها اسم الفاعل عمل الفعل المبنى للمجهول ، فٌرفع نابباً للفاعل  

 .مثل :     المعلم مشكور فضله . و مثل :   أمكسو الفقٌُر ثوباً 
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 شروط عمل اسم المفعول:

 ـ أن تكون معرفة بؤل ) وهنا ٌعمل بدون شروط (ٔ

 فاز المصون لسانه .  ) لسانه : نابب فاعل ( -مثال :   -  

 ـ إذا لم تكن معرفة بال تعمل بشرطٌن :  ٕ

 أ ـ أن تدل على الحال ، أو االستقبال.                          

 أن تعتمد على استفهام ، أو نفً ، أو مبتدأ ، أو موصوؾ . ب ـ                         

 مثال : على داللة صٌػ المبالؽة على الحال أو االستقبال : الضعٌؾ مهضوم حقه . -

 و ال ٌجوز أن نقول : الضعٌؾ مهضوم حقه أمس .         

 (سد مسد الخبر عـل مرفوع أمذموم أخوك ؟         ) أخوك : نابب فامثال على اعتمادها على استفهام :   -

 (     سد مسد الخبر ما محمود الكذب  .     ) الكذب : نابب فاعـل مرفوع     مثال اعتماده على نفى :          -

 أنت محروم ثمرة عملك .   ) ثمرة : نابب فاعــل مرفوع (مثال اعتماده على مبتدأ :            -

 مسكٌن مهدودة قوته .     ) قوته: نابب فاعـــل مرفوع (   هذامثال اعتماده على موصوؾ :       -

 وٌؤتى بعده معموله   و قد ٌعمل اسم المفعول فى ؼٌر تلك المواضع السابقة، فقد ٌقع فى الجملة حاال أو منادى -

 ) وجهه : نابب فاعل مرفوع  (   أقبل علً مهموما وجهه .  - فمثال اسم المفعول الواقع حاال : -

 )فضله: نابب فاعل مرفوع  (           .  معروفا فضلهٌا  -اسم المفعول الواقع منادى :  مثال -

 

 مبلحظات مهمة  

 ـ ٌستعمل اسم المفعول  مفرداً و مثنى وجمعاً ، مذكراً و مإنثاً . مثل مسموع و مسموعة و مسموعان  و  ٔ

 مسموعتان ومسموعون و مسموعات .    

ن فعل متعد لمفعولٌن ، فاسم المفعول ٌنصب  مفعولٌن أٌضا . األول ٌصبح ناببا عن  الفاعل إذا جاء اسم المفعول م -ٕ

 .والثانى كما هو مفعول به ثان : مثل : أ ُمعَطى الطالب جابزة ؟ .) الطالب : نابب فاعل ،جابزة : مفعول ثان (

 قد ٌضاؾ اسم الفاعل ) ؼٌر منون ( إلى معموله ) نابب الفاعل ( : -ٖ

 مثل : رأٌت طالبا مسرور الوجه . ) الوجه : مضاؾ إلٌه بإضافة اسم المفعول  إلى نابب الفاعل (    

 ٌؤتى فى االمتحان : استخرج اسم مفعول عامبل واكتب فعله مضبوطاً بالشكل .:  مهم -ٗ

س (  -مثل :  معروفة ) ُعِرؾ (       .المنثورة ) ُنثِر ( -المقدس ) قُدِّ

 نموذج  إعراب

 أخوكب محبوأ

سد مسد  ،بالواو: نابب فاعل مرفوع  أخوكمبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة .   الهمزة لبلستفهام  ، محبوب  :  محبوبأ

 فً محل جر. الفتح( بعده مضاؾ إلٌه مبنً على الكاؾو الضمٌر ) ، الخبر 

 ( https://dardery.site/archives/1791ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 اخ على اسو الهفعىلدـــدريـــت

 حدد اسم المفعول  من بٌن البدابل المتاحة  فٌما ٌلً: – ٔس

 "حُ٘خّ ح٧ٍٝ طوخكٕٞ إٔ ٣ظوطلٌْ ك٢ ٝحًًَٝح اً أٗظْ ه٤َِ ٓٔظ٠ؼلٕٞهخٍ طؼخ٠ُ :   " -ٔ

 الناسׄ      األرضׄ                مستضعفونׄ             قلٌل ׄ  

ٕ   هخٍ طؼخ٠ُ : } - ٕ  {ٝٓخ أٍِٓ٘خ ك٢ ه٣َش ٖٓ ٣ٌَٗ ا٫ هخٍ ٓظَكٞٛخ اٗخ رٔخ أٍِٓظْ رٚ ًخكَٝ

 كافرونׄ      مترفوهاׄ                 نذٌرׄ          قرٌة ׄ  

ُْزَ  } هخٍ طؼخ٠ُ : -ٖ آُص ك٢ِ ح َ٘ ْ٘ ُٔ ُْ ٍِ ح ح َٞ ـَ ُْ َُُٚ ح َٝ ِّ خ٧ْػ٬ ًَ  َِ  {ْل

 ألْعبلمِ اׄ      اْلَبْحرِ ׄ                 اْلُمْنَشآتُ ׄ          اْلَجَوارِ  ׄ  

ِّ  هخٍ طؼخ٠ُ : }  -ٗ  َ َل ُٔ ُْ َْ٘ي ر٤َْظَِي ح ٍع ِػ ٍْ َُ  ١ًِ  َِ حٍى َؿ٤ْ َٞ ٣ ظ٢ِ رِ  ٍ ًُ  ْٖ ِٓ ُْ٘ض  ٌَ ْٓ َخ اِٗ ٢ أَ ر٘  ٍَ} 

تِكَ   ׄ                َزْرعٍ ׄ           َوادٍ  ׄ   ٌْ مِ ׄ      َب  اْلُمَحرَّ

ـــــــــــــــٍٞ أٗـــــــــــــــي ٓؼـــــــــــــــيّ -٘ ـــــــــــــــْ ط٘ـــــــــــــــظ٢ٌ ٝطو ً 

  
 ٝح٧ٍٝ ٌِٓــــــــــــــــــــــي ٝحُٔــــــــــــــــــــــٔخء ٝح٧ٗـــــــــــــــــــــــْ. 

 
 األنجمׄ      ملككׄ                 األرضׄ          معدم ׄ  

ـــــــــــــــــــ٣ٌٍٖ ٧ٗـــــــــــــــــــٚ      -ٙ  كٔـــــــــــــــــــخء ٛـــــــــــــــــــزخف حُٔ٘

  
 ٛـــــــــــــــــــزخف رـــــــــــــــــــٚ ٍُم ح٧ٓـــــــــــــــــــ٘ش أٗـــــــــــــــــــــْ. 

 
 أنجمׄ      األسنةׄ                المنذرٌنׄ          صباح ׄ  

 ك٤ـــــــــــــــــــخ ٛـــــــــــــــــــوَس ؿٔؼـــــــــــــــــــض ٜٓـظـــــــــــــــــــ٤ٖ       -7

 
ـــــــــــــــــــــ٢.  ـــــــــــــــــــــ٠ كٔـــــــــــــــــــــٜ٘خ حُٔ٘ظو ـــــــــــــــــــــخءح اُ  أك

 
 المنتقًׄ      حسنهاׄ                مهجتٌن      ׄ          صخرة ׄ  

 ٣ـــــــــــــــــــــخ َُِؿـــــــــــــــــــــخٍ ُلـــــــــــــــــــــَس ٓـــــــــــــــــــــٞءٝىس    -8

  
ـــــــــــــــــــــخف.  ـــــــــــــــــــــَس ٝؿ٘ ـــــــــــــــــــــَ ؿ٣َ ـــــــــــــــــــــض رـ٤  هظِ

 
 جناحׄ      جرٌرةׄ                موءودة   ׄ           حرة ׄ  

 ٌـــــــــــــــــــــَ ٜٓـــــــــــــــــــــ٤زش ٝطـِـــــــــــــــــــــيحٛـــــــــــــــــــــزَ ُ -9

  
 ٝحػِــــــــــــــــْ رــــــــــــــــخٕ حُٔــــــــــــــــَء ؿ٤ــــــــــــــــَ ٓوِــــــــــــــــي. 

 
 مخلدׄ      المرءׄ                 تجلدׄ          مصٌبة ׄ  

ـــــــــــــــــي طَٟـــــــــــــــــ٠ إٔ طيٗٔـــــــــــــــــٚ -ٓٔ ـــــــــــــــــخٍ ى٣٘  ٓخر

  
 ٝػٞرـــــــــــــي حُـــــــــــــيَٛ ٓـٔـــــــــــــٍٞ ٓـــــــــــــٖ حُـــــــــــــيْٗ. 

 
 الدنسׄ      مؽسولׄ                 ثوبكׄ          دٌنك ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/1791رخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخ) 

 حدد نوع الفعل الذي صٌػ منه اسم المفعول فٌما ٌلً: – ٕس

ـ٠ُْٞد‗  هُٞٚ طؼخ٠ُ : } -ٔ َٔ ُْ َِ ح  ػ٤ِْٜ ٫ٝ ح٠ُخ٤ُٖ{ َؿ٤ْ

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

ِّ هُٞٚ طؼخ٠ُ : }  -ٕ ٝ َُ ْل َٔ ُْ ح َٝ  َِ خثِ  ٔ ْْ َكن  ُِِ ِٜ حُِ َٞ ْٓ ك٢ِ أَ َٝ} 

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

َٖ هُٞٚ طؼخ٠ُ: }  -ٖ ٤ِِ َٓ َْ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ َؿخِػُُِٞٙ  َٝ ُٝٙ ا٤َُِِْي  حى  ٍَ  {اِٗ خ 

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

خءِ  هُٞٚ طؼخ٠ُ : } -ٗ َٔ حُ٘  َٝ  ٍِ َؿخ  َ َٖ حُ ِٓ  َٖ ظ٠ََْؼل٤ِ ْٔ ُٔ ُْ ح َٝ  ِ َِ هللا  ز٤ِ َٓ َٕ ك٢ِ  ْْ ٫َ طُوَخطُِِٞ ٌُ خ َُ َٓ َٝ} 

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

َٖ حُْ  هُٞٚ طؼخ٠ُ : } -٘ ِٔ ْْ ِػَ٘يَٗخ َُ ُٜ اِٗ  َٝ ٍِ َٖ ح٧َْْه٤َخ طَل٤َْ ْٜ ُٔ} 

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  
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ٍٍ هُٞٚ طؼخ٠ُ : }  -ٙ ًُٞ ؤْ َٓ ٍق  ْٜ َؼ ًَ  ْْ ُٜ َؼَِ ـَ  {كَ

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

زْ  هُٞٚ طؼخ٠ُ : } -7 َٔ ُْ ِٕ ح ح ََ ُْلَ خ ًَ  ُّ ُٕ حُ٘ خ ٞ ٌُ َ٣ َّ ْٞ  {ؼُٞعِ ٣َ

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

حهُٞٚ طؼخ٠ُ : }  -8 ٌَ َٰٛ  ََ ح هَْز ّ ٞ ُؿ َْ َٓ َ٘ض ك٤َِ٘خ  ًُ خُُِق هَْي  َٛ  {هَخُُٞح ٣َخ 

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

َٰٛ هُٞٚ طؼخ٠ُ : } -9  ََ ض  هَْز ِٓ ٤ ّخ هَخَُْض ٣َخ ٤َُْظ٢َِ٘  ِٔ ٘  ٓ ٤ خ  ْٔ ُ٘ض َٗ ًُ َٝ ح  ٌَ} 

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

َٕ  هُٞٚ طؼخ٠ُ : } -ٓٔ ْزَؼُيٝ ُٓ َٜخ  ْ٘ ٠َ٘ أَُُٝجَِي َػ ْٔ ُُْل ٘ خ ح ِٓ  ْْ ُٜ زَوَْض َُ َٓ  َٖ ٣ ٌِ ٕ  حُ   {اِ

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

ـــــــــــْجَض ٝحًظٔـــــــــــْذ أََىرـــــــــــخ ًـــــــــــٖ -ٔٔ ِٗ  ْٖ ـــــــــــ َٓ  َٖ  حرـــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــِذ.  َٔ ــــــــــــــــــــٖ حُ٘  ــــــــــــــــــــُٞىُٙ ػ ــــــــــــــــــــَي ٓلٔ  ٣ُـ٤٘

 
 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

ٝح ٓـــــــــــــــــــــــَيًْ -ٕٔ َِى   ٫ ط٤ؤٓــــــــــــــــــــــٞح إٔ طٔــــــــــــــــــــــظ

  
ـــــــــــــــ٠.  ـــــــــــــــْ حٍطو ـــــــــــــــٟٞ ػ َٛ ـــــــــــــــٍٞد  ِ ـْ َٓ ـــــــــــــــَد    كِ

 
 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

صْ  -ٖٔ ََ ـــــــــــــــــَيحٍع َؿـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــْؼ١َ أ١َ  أَْك ِٗ ـــــــــــــــــَض  ٤َُْ 

  
ــــــــــــــــــــيح.  َٛ ٞ ُٓ ٘خ   ـْ ــــــــــــــــــــ ِٓ َٝكــــــــــــــــــــَي  ٍُ َُــــــــــــــــــــْض  َِ ْٗ  أَ

 
 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

َىس   -ٗٔ ْٞ كَـــــــــــــــــــــخث٢ َػـــــــــــــــــــــ َٝ ّ٘ـــــــــــــــــــــ٠ ُـــــــــــــــــــــ٢  َٔ  ٣َظَ

  
ْٕ َُٗؼــــــــــــــــَٞىح.  ُٝف ٣َــــــــــــــــخْر٠َ أَ َُ ــــــــــــــــ ـْ َٔ ٟ حُ َٞ ــــــــــــــــ َٜ حُ َٝ 

 
 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ   

ِْظُُٚ  -٘ٔ ــــــــــــــــــــــ َٓ ٍْ ــــــــــــــــــــــخ أَ َٔ  ِ ًُ  ٣َــــــــــــــــــــــخ ِٗــــــــــــــــــــــَيحء  

  

 . ْْ ـــــــــــــــــــــــــــ طَطَ ٍْ ـــــــــــــــــــــــــــخَُلع  ح رِ َٝ ـــــــــــــــــــــــــــٍٞح   ُٜ ْو َٓ ى   ٍُ 

 

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

 تخٌر الفعل الصحٌح السم المفعول الموضوع فوق الخط فٌما ٌلً: – ٖس

ؤَُُ هُٞٚ طؼخ٠ُ : }  -ٔ ْٔ ّْ طَ ٍّ أَ ََ ـْ َٓ  ْٖ ِٓ  ْْ ُٜ ح كَ  َ ْْ أَْؿ ُٜ َٕ ْؼوَُِٞ ُٓ} 

 ُتُثوقِلׄ       ُثّقلׄ                    أُثقِلׄ             ُثقِل  ׄ  

َ٘خصُ هُٞٚ طؼخ٠ُ : } -ٕ َٜ ْل ُٔ ُْ ح َٝ   ْْ ٌُ خُٗ َٔ ْض أ٣َْ ٌَ َِ َٓ خ  َٓ خِء ا٫ِ   َٔ َٖ حُ٘  ِٓ} 

 ُتحّصنׄ       ُحّصنׄ                    أُحِصنׄ         ُحِصن  ׄ  

ٍَ هُٞٚ طؼخ٠ُ : }  -ٖ ْٖ َه٤ْ ِٓ َِْض  ِٔ خ َػ  ٓ  ٍْ َ  َْٗل ًُ ُي  ـِ َّ طَ ْٞ ح٣َ  َ ْل٠َ  ٓ } 

 ُحوِضرׄ      ُحّضرׄ                 أُحِضرׄ         ُحِضر  ׄ  

َٖ هُٞٚ طؼخ٠ُ : } -ٗ  ٓ  ُْٛ خ  َٔ ظَْؼظِزُٞح كَ ْٔ إِ ٣َ َٝ    ْْ ُٜ  ُ ٟ  ٞ ْؼ َٓ  ٍُ ٝح كَخُ٘ خ َُ زِ ْٜ َٖ حكَبِٕ ٣َ ْؼظَز٤ِ ُٔ ُْ } 

 ُتُعوتِبׄ      ُعوتِبׄ                  أُعتِبׄ         ُعتِب  ׄ  

َْ٘ي ر٤َْظَِي  هُٞٚ طؼخ٠ُ : }  -٘ ٍع ِػ ٍْ َُ  ١ًِ  َِ حٍى َؿ٤ْ َٞ ٣ ظ٢ِ رِ  ٍ ًُ  ْٖ ِٓ ُْ٘ض  ٌَ ْٓ َخ اِٗ ٢ أَ ر٘  ٍَ ِّ  َ َل ُٔ ُْ  { ح

 ِرماُنحِ ׄ      ُحّرمׄ                  أُحِرمׄ         ُحِرم  ׄ  

ٟ}هُٞٚ طؼخ٠ُ :  -ٙ ََ طَ َٝ  َٖ ٤ ِٓ َِ ـْ ُٔ ُْ ٌٍ  ح جِ َٓ ْٞ َ٣  َٖ ٤ِٗ  َ وَ لَخىِ  ك٢ِ ٓ  ْٛ  {ׄ  { ح٧َْ

 قُوِرنׄ       قُّرنׄ                  أُقِرنׄ         قُِرن ׄ  

ُص      -7 ْٝ ــــــــــَي ـــــــــ٢     َؿ ــــــــــ٢    اِٗـ  ظِ  ٓ ــــــــــخ    أُ ح٣َ  َ زَْؼؼَــــــــــ ُٓ         

  
ــــــــــــــٞ  ــــــــــــــخ      أَهُ َٔ ــــــــــــــخ     ك٤ِ  ٔ ظََِْؼؼِ ــــــــــــــ٫ٞ.ُٓ ـُ  ٍُ      َه

 
 ُتعثِرׄ       ُعثِرׄ                  ُتبعثِرׄ         ُبعثِر  ׄ  
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َُ حُلـ٤ؼـــــــــــــِش ِٓظـــــــــــــق  ػــــــــــــــ٠ِ ػ٘وـــــــــــــ٢ -8  كزـــــــــــــ

  
ـــــــــــــــُذ   ـــــــــــــــٖ ًح ٣ؼخط  اًح حٟـــــــــــــــطَرخ ح. ٓ٘ـــــــــــــــ٘ٞهخ  ٓ

 
 اُنُشنِقׄ       ُشّنقׄ                  أُشنِقׄ         ُشنِق  ׄ  

ْٖ ح -9 ــــــــــــــ ِٓ َٛخ  ــــــــــــــَيح حِىِع ْٓز َٞ ُْلــــــــــــــ َ  ح ــــــــــــــ ًُ   َِ ــــــــــــــ  ُ٘ ظَ

  
  ْٖ ـــــــــــــ ِٓ  ٍِ ـــــــــــــخ ُْ حُ٘  ْؼظـــــــــــــ ُٓ َٝ َِ ـَ ـــــــــــــ ْٜ ظَ ْٔ ُٓ .ٍِ ََ ـــــــــــــ  ٘  حُ

 
 اُسُتصِؽرׄ      ُصوِؼرׄ                  أُصِؽرׄ         ُصِؽر ׄ  

ـــــــــــــــــخ     -ٓٔ َٜ ٍٖ ٣ُوَِ زُ ـــــــــــــــــ٤ْ ح َػ ًَ  َّ ـــــــــــــــــخ َىح َٓ ُء  َْ ـــــــــــــــــ َٔ ُْ ح َٝ 

  
  ِٖ هــــــــــٞف   حُـ٤ــــــــــيكــــــــــ٢ أَػــــــــــ٤ُ ْٞ َٓ  َِ َُْوطَــــــــــ  َػَِــــــــــ٠ ح

 
 ُتُوّقؾׄ      ُوّقؾׄ                  أُوقِؾׄ         ُوقِؾ ׄ  

ــــــــــــخ -ٔٔ ــــــــــــخ حُظٔ ــــــــــــيحء ٣وظُُِٜ ــــــــــــ٢ حُز٤ ِْ ك ــــــــــــخُؼ٤ ً 

  
ٍِٛــــــــــــــــــخ   ٍُ ٝحُٔــــــــــــــــــخُء كــــــــــــــــــٞم ظٜٞ  .ٓلٔــــــــــــــــــٞ

 
 ُحِملׄ      َحملׄ                 احتملׄ                   تحامل ׄ  

ــــــــــــــّٞ  -ٕٔ ــــــــــــــَ حُ٘ل ــــــــــــــٖ ً ــــــــــــــي ٓ ــــــــــــــًؤٗ ًّ  ذ  َٓ

  

ـــــــــــــــــُذ.  ـــــــــــــــــخّ كز٤ ـــــــــــــــــَ ح٧ٗ ـــــــــــــــــ٠ ً ـــــــــــــــــض اُ  كؤٗ

 

 َرّكبׄ      ُرّكبׄ                 ُرِكبׄ                   َرَكب ׄ  

 حٛـــــــــــــــــــزَ ٌُــــــــــــــــــــَ ٜٓـــــــــــــــــــ٤زش ٝطـِــــــــــــــــــــي -ٖٔ

  

 .ٓوِــــــــــــــــيٝحػِــــــــــــــــْ رــــــــــــــــخٕ حُٔــــــــــــــــَء ؿ٤ــــــــــــــــَ  

 

 ُخلّدׄ      َخلّدׄ                 ُخلِدׄ                   َخلد ׄ  

ـــــــــــــــــي طَٟـــــــــــــــــ٠ إٔ طيٗٔـــــــــــــــــٚ -ٗٔ ـــــــــــــــــخٍ ى٣٘  ٓخر

  

 ٝػٞرـــــــــــــي حُـــــــــــــيَٛ ٓـٔـــــــــــــٍٞ ٓـــــــــــــٖ حُـــــــــــــيْٗ. 

 

 اُؼتِسلׄ      اؼتسلׄ                 ُؼِسلׄ                   َعَسل ׄ  

 ٓــــــــــــــــــَّٝاًح ؿــــــــــــــــــخَٓص كــــــــــــــــــ٢ ٗــــــــــــــــــَف  -٘ٔ

  

ـــــــــــــــــــــّٞ.  ـــــــــــــــــــــخ ىٕٝ حُ٘ـ ـــــــــــــــــــــغ رٔ ـــــــــــــــــــــ٬ طو٘  ك

 

 رممׄ      رومׄ                  ِرٌمׄ                   رام ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1791ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 حدد إعراب معمول اسم المفعول  فٌما ٌلً: – ٗس

حُد  هخٍ طؼخ٠ُ : } -ٔ َٞ ُْ ح٧َْر ُٜ لَظ َلش  َُ ُٓ  ٍٕ  {َؿ٘ خِص َػْي

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نابب ׄ  

حَد ح٥طؼخ٠ُ : }هخٍ  -ٕ ٌَ ْٖ َهخَف َػ َٔ ُِ ُّ ٞع  َُُٚ حُ٘ خ ُٔ ـْ َٓ   ّ ْٞ َُِي ٣َ ًَ ِس  ََ  {ِه

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نابب ׄ  

ْْ طؼخ٠ُ : }هخٍ  -ٖ ُٜ حُؿ ََ ْْ اِْه ٌُ ّ  َػ٤َِْ  َ َل ُٓ  َٞ ُٛ َٝ  ْْ ُٛ ٰٟ طُلَخُىٝ ٍَ خ َٓ ْْ أُ ًُ إِ ٣َؤْطُٞ َٝ} 

 مضاؾ إلٌهׄ      رؾظׄ                مفعول بهׄ         فاعل نابب ׄ  

 ٍؿَ حُو٤َ ًٌٍٓٞس أػٔخُٚ رخُؼ٘خء ك٢ ًَ ٌٓخٕ . –ٗ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نابب ׄ  

ٓ٘خ أٓظخً ٌٍٓ٘ٞ ٓؼ٤ٚ ًحثغ ٤ٛظٚ . –٘ ٍّ  ى

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نابب ׄ  

 ذ حٌُٜٔرش أه٬هٚ .ًخكؤص حُٔيٍٓش حُطخُ - ٙ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نابب ׄ  

 حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤ ٓو٠زش أٍٟٚ ريٓخء أر٘خثٚ . - 7

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نابب ׄ  

https://dardery.site/archives/1791
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ــــــــــــيٍ أ -8 ـــــــــــ٢ رِ ـــــــــــ٠ ح٩ٓـــــــــــ٬ّ ك ـــــــــــَض اُ ـــــــــــ٠ حطـٜ ّٗ 

  

ــــــــــــــــــخُط٤َ ٓوٜٞٛــــــــــــــــــخ  ؿ٘خكــــــــــــــــــ   خُٙ طـــــــــــــــــــيٙ ً

 

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نابب ׄ  

ــــــــــــــــــــُٚ  -9 حهِزُ َٞ ــــــــــــــــــــٞى  َػ ُٔ ْل َٓ ــــــــــــــــــــَي  َّ َػْظزَ ــــــــــــــــــــ  ََُؼ

  

  َِ ــــــــــــــــــــ ُّ رخُِؼَِ ــــــــــــــــــــّلِض ح٧ْؿٔــــــــــــــــــــخ َٛ ــــــــــــــــــــخ  َٔ رّ َُ  ك

 

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نابب ׄ  

ــــــــــــٚ -ٓٔ ــــــــــــِٞد ؿخٗزُ ُٛ َِ حَُٔ ْللــــــــــــ ـَ  ٣ــــــــــــخ ٛــــــــــــخثَي حُ

  

ٕ  حُِ ٤ُـــــــــــــــــــَٞع طٜـــــــــــــــــــ٤ُي حُ٘ـــــــــــــــــــخّ أَْك٤خٗـــــــــــــــــــخ   ا

 

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نابب ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1791ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

 اذكر سبب إعمال اسم المفعول فٌما ٌلً: – ٘س

حُد  هخٍ طؼخ٠ُ : } -ٔ َٞ ُْ ح٧َْر ُٜ لَظ َلش  َُ ُٓ  ٍٕ  {َؿ٘ خِص َػْي

 اعتمد على صاحب الحالׄ         اعتمد على مبتدأ     ׄ             اعتمد على نفًׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

ًَ طؼخ٠ُ : }هخٍ  -ٕ ِس  ََ حَد ح٥ِه ٌَ ْٖ َهخَف َػ َٔ ُِ ُّ ٞع  َُُٚ حُ٘ خ ُٔ ـْ َٓ   ّ ْٞ  {َُِي ٣َ

 اعتمد على موصوؾׄ           اعتمد على مبتدأׄ                اعتمد على نفًׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

ْْ طؼخ٠ُ : }هخٍ  -ٖ ُٜ حُؿ ََ ْْ اِْه ٌُ ّ  َػ٤َِْ  َ َل ُٓ  َٞ ُٛ َٝ  ْْ ُٛ ٰٟ طُلَخُىٝ ٍَ خ َٓ ْْ أُ ًُ إِ ٣َؤْطُٞ َٝ} 

 اعتمد على موصوؾׄ           اعتمد على مبتدأׄ                تمد على نفًاعׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

 ٍؿَ حُو٤َ ًٌٍٓٞس أػٔخُٚ رخُؼ٘خء ك٢ ًَ ٌٓخٕ . –ٗ

 اعتمد على موصوؾׄ            اعتمد على مبتدأׄ                اعتمد على نفًׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

ٓ٘خ أٓظخً ٌٍٓ٘ٞ ٓؼ٤ٚ ًحثغ ٤ٛظٚ . –٘ ٍّ  ى

 اعتمد على موصوؾׄ            اعتمد على مبتدأׄ                اعتمد على نفًׄ         رؾ بـ)ال(مع ׄ  

 ًخكؤص حُٔيٍٓش حُطخُذ حٌُٜٔرش أه٬هٚ . - ٙ

 اعتمد على موصوؾׄ            اعتمد على مبتدأׄ                اعتمد على نفًׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

 ٚ ريٓخء أر٘خثٚ .حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤ ٓو٠زش أٍٟ - 7

 اعتمد على موصوؾׄ            اعتمد على مبتدأׄ                اعتمد على نفًׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

ــــــــــــيٍ أ -8 ـــــــــــ٢ رِ ـــــــــــ٠ ح٩ٓـــــــــــ٬ّ ك ـــــــــــَض اُ ـــــــــــ٠ حطـٜ ّٗ 

  

ــــــــــــــــــخُط٤َ ٓوٜٞٛــــــــــــــــــخ  ؿ٘خكــــــــــــــــــخُٙ    طـــــــــــــــــــيٙ ً

 

 اعتمد على صاحب حالׄ            اعتمد على مبتدأׄ                اعتمد على نفًׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

ــــــــــــــــــــُٚ  -9 حهِزُ َٞ ــــــــــــــــــــٞى  َػ ُٔ ْل َٓ ــــــــــــــــــــَي  َّ َػْظزَ ــــــــــــــــــــ  ََُؼ

  

  َِ ــــــــــــــــــــ ُّ رخُِؼَِ ــــــــــــــــــــّلِض ح٧ْؿٔــــــــــــــــــــخ َٛ ــــــــــــــــــــخ  َٔ رّ َُ  ك

 

 اعتمد على موصوؾׄ             اعتمد على مبتدأׄ                 اعتمد على نفًׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

ــــــــــــٚ -ٓٔ ــــــــــــِٞد ؿخٗزُ ُٛ َِ حَُٔ ْللــــــــــــ ـَ  ٣ــــــــــــخ ٛــــــــــــخثَي حُ

  

ٕ  حُِ     ٤ُـــــــــــــــــــَٞع طٜـــــــــــــــــــ٤ُي حُ٘ـــــــــــــــــــخّ أَْك٤خٗـــــــــــــــــــخا

 

 اعتمد على موصوؾׄ              اعتمد على مبتدأׄ                  اعتمد على نفًׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

 ( te/archives/1791https://dardery.siُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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اسم مشتق من الفعل على وزن " أفعل " للداللة على أن شٌبٌن اشتركا فً صفة معٌنة وزاد أحدهما على اآلخر فً تلك 

 الصفة . مثل : أكرم ، أحسن ، أفضل ، أجمل .

 تقول : محمد أكرم من علً. - 

 م ( والمفضل علٌه ) علّى (فى المثال تجد :   المفضل ) محمد ( واسم التفضٌل ) أكر

 صوغ اسم التفضٌل :  -

 ٌصاغ اسم التفضٌل بالشروط التً ٌصاغ بها أفعل التعجب وهً كالتالً :    

 ـ أن ٌكون الفعل ثبلثٌا ، مثل : َجُملَ ، و كرم ، وحسن ، و طاب ، و كفر .  ٔ

 ٌقوم  مقامها .  ـ أن ٌكون تاما ؼٌر ناقص ، فبل ٌكون من أخوات كان ، أو كاد ، أو ما ٕ

 ـ أن ٌكون مثبتا ؼٌر منفً ، فبل ٌكون مثل : ما علم ، وال ٌنسى ، وال ٌخشى ، ولم ٌفعل .  ٖ

 ُسِمع،  ُضِربم ، لِ ـ أن ٌكون مبنٌا للمعلوم ، فبل ٌكون مثل : عُ  ٗ

 ـ أن ٌكون متصرفا ، ؼٌر جامد ، فبل ٌكون مثل : نعم وببس ، ولٌس ، وعسى ونحوها  ٘

 ون قاببل للتفاوت ، أي أن ٌصح الفعل للمفاضلة بالزٌادة والنقصان ، فبل ٌكون مثل : مات ، وؼرق ـ أن ٌك ٙ

ـ أال ٌكون الوصؾ منه على وزن " أفعل فعبلء " ، مثل : عرج ، وعور ، وحمر ، فالوصؾ من األلفاظ السابقة على  7

 حمر حمراء .وزن أفعل ومإنثه فعبلء فنقول : أعرج عرجاء ، و أعور عوراء ، و أ

فإذا استوفً الفعل الشروط السابقة صؽنا اسم التفضٌل منه على وزن " أفعل " مباشرة . نحو : أنت أصدق من أخٌك .   -

 وقوله تعالى : } والفتنة أكبر من القتل { 

 صوغ اسم التفضٌل من الفعل ؼٌر مشتوفً الشروط

 :اغ اسم التفضٌل منه مباشرة نؤتً باسم التفضٌل بالطرٌقةاآلتٌة أما إذا افتقد الفعل شرطاً من الشروط السابقة فبل ٌص -

 أعظم ( .  -أكثر    -مثل  : ) أشـّد  ،نؤتً باسم تفضٌل مساعد مطابق للشروط    - ٔ

 مثل  : ،ثم نؤتً بالمصدر منصوباً من الفعل ؼٌر المطابق للشروط  بعد اسم التفضٌل المساعد مباشرة  – ٕ

 أكثر ارتفاعاً                  تمٌٌز منصوب                       ارتفع          -   

 تمٌٌز منصوب               أشـد زرقة                  زرق                    -   

ا للمجهول  - ٖ ًٌّ ا أو مبن ًٌّ وجبنا  ط أتٌنا باسم تفضٌل مناسب مستوٍؾ للشروأو ناقصا  إذا كان الفعل المراد التفضٌل فٌه منف

الً   مثل : ،   بمصدر الفعل بعده مإوَّ

 / محممد أفضل أن ٌكون مدرسا منه مهندسا المحسن أحق أن ٌكافؤ .    /  العلم أحسن أال ٌهمل .

 (( وؼٌر القابل للتفاوت )مات ، فنً ، هلك..ال ٌؤتً اسم التفضٌل من الفعل الجامد )ببس ونعم و عسى  - ٗ

 اآلتٌٌن :الحظ الفرق بٌن المثالٌن 

 مصر أعظم شؤنا . ) شؤنا : تمٌٌز منصوب(     -  مصر أعظم بلد . ) بلد : مضاؾ إلٌه مجرور(    -

كان من جنس المفضل ٌعرب مضافا إلٌه . و إذا لم ٌكن من جنس  نأن االسم النكرة الواقع بعد اسم التفضٌل إ :نبلحظ

 .المفضل ٌعرب تمٌٌزا (

 

 حاالت اسم التفضٌل

 ضٌل فً االستعمال أربع حاالت هً :السم التف 

 أوالً : ) نكرة (  أن ٌكون مجرداً من أل التعرٌؾ واإلضافة .

 ،ـ وحٌنبذ ٌكون حكمه وجوب اإلفراد والتذكٌر ، وٌذكر بعده المفضل علٌه مجروراً بمن و قد ٌحذؾ ، وال ٌطابق المفضل 

 مثل  :

 البنتان أكبر من أختٌهما .              محمد أكبر من أخٌه .           هند أكبر من أختها .
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 الولدان أكبر من أخوٌهما .   األوالد أكبر من إخوانهم .     البنات أكبر من أخواتهن .

 

 ثانٌا : أن ٌكون معرفاً بؤل .

 مثل :       ،وحكمه وجوب مطابقته للمفضل ، وال ٌذكر بعده المفضل علٌه 

 الطالبة هً الصؽرى سناً .                    الطالبان هما األصؽران سناً محمد هو األصؽر سناً .              

 الطالبتان هما الصؽرٌان سناً .     الطبلب هم األصاؼر سناً .                     الطالبات هن الصؽرٌات سناً  

 

 ثالثا : أن ٌكون نكرة مضافاً إلى نكرة . 

 مثل :    ،ابق المفضل ، ومطابقة المضاؾ إلٌه النكرة للمفضل وحكمه وجوب اإلفراد والتذكٌر ، وال ٌط

 الكتاب أفضل صدٌق .   القصة أفضل وسٌلة للثقافة .  الكتابان أفضل صدٌقٌن      القصتان أفضل قصتٌن . 

 الكتب أفضل أصدقاء للمرء .    المدرسات أفضل معلمات . 

 

 رابعاً : أن ٌكون مضافاً إلى معرفة .

 مثل : ،ز اإلفراد والتذكٌر ، كما ٌجوز مطابقته لما قبله ، كالمعرؾ بؤل و حكمة جوا 

 لٌــــــــــــلى أفضل النساء  .          أو لٌــــــــــــلى فضلى النساء .

 المحمدان أفضل الطبلب .           أو المحمدان أفضبل الطبلب .

 الطالبات . الفاطمتان أفضل الطالبات .        أو الفاطمتان فضلٌا 

 المحمدون أفضل الطبلب  .         أو المحمدون أفاضل الطبلب .

 الفاطمات أفضل الطالبات .         أو الفاطمات فضلٌات الطالبات .

 ومنه قوله تعالى : } وكذلك جعلنا فً كل قرٌة أكابر مجرمٌها {.   ومنه قوله تعالى : } فتبارك هللا أحسن الخالقٌن {.

 ةمبلحظات مهم

 ـ هناك ثبلثة ألفاظ فً " أفعل التفضٌل " اشتهرت بحذؾ الهمزة من أولها ، وهً : خٌر ، و شر ، وحب  ٔ

  ومنه قوله تعالى :} قول معروؾ ومؽفرة خٌر من صدقة ٌتبعها أذى {.

 وقوله تعالى : } قال أنتم شٌر مكاناً {.

 وقولهم :وحب شًء إلى اإلنسان ما منع

 تفضٌل من فعل مساعد مع الفعل المستوفى للشروط أٌضاً   .ٌجوز استعمال اسم ال -ٕ

 محمد أعظم كرماً من خالد .   -مثل :  محمد أكرم من خالد   

 اسم التفضٌل ٌعرب حسب موقعه فى الجملة . -ٖ

 :نموذج  إعراب

 أخواك أكبر من عمر

فً محل جر مضاؾ إلٌه   أكبر : خبر  أخواك : أخوا مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه األلؾ و كاؾ المخاطب ضمٌر متصل مبنً

 المبتدأ مرفوع. من : حرؾ جر . عمر : اسم مجرور بمن وعبلمة جره الفتحة ألنه ممنوع من الصرؾ . 

 ( rchives/1832https://dardery.site/aُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 الذفضيل اخ على اسودـــدريـــت

 

 : تخٌر اإلجابة الصحٌحة من بٌن البدابل المتاحة: ٔس

 :ٓخ ػيح ح٧كؼخٍ ح٥ط٤ش ٫ ٗؤط٢ ٜٓ٘خ رخْٓ حُظل٤٠َ ٓزخَٗس ِ  .ٔ

 . لعب ׄ     بِْبَس . ׄ     ٌَواَفَق . ׄ      ٌُْسِرع . ׄ  

 َ ٓزخَٗس ٖٓ ر٤ٖ ح٧كؼخٍ حُظخ٤ُش :حُلؼَ ح١ٌُ ٣٫ٜخؽ ٓ٘ٚ حُظل٤٠َ ا٫ رط٣َوش ؿ٤ .ٕ

 انتفع ׄ     ذهب  ׄ     ؼرق  ׄ      هجم  - 

 حُلؼَ ح١ٌُ ٣٫ٜخؽ ٓ٘ٚ حُظل٤٠َ ا٫ رط٣َوش ؿ٤َ ٓزخَٗس ٖٓ ر٤ٖ ح٧كؼخٍ حُظخ٤ُش : .ٖ

 مشى ׄ     سمع  ׄ     مات   ׄ      َما َشِرَب   ׄ   

 خٍ حُظخ٤ُش :حُلؼَ ح١ٌُ ٣٫ٜخؽ ٓ٘ٚ حُظل٤٠َ ا٫ رط٣َوش ؿ٤َ ٓزخَٗس ٖٓ ر٤ٖ ح٧كؼ .ٗ

 نما   ׄ      ُظلِم  ׄ     جرى  ׄ       ببس ׄ   

 حُلؼَ ح١ٌُ ٣٫ٜخؽ ٓ٘ٚ حُظل٤٠َ ٓطِوخ ٖٓ ر٤ٖ ح٧كؼخٍ حُظخ٤ُش :  .٘

 عمً ׄ      فنً  ׄ      استراح ׄ       قرأ  ׄ   

 حُلؼَ ح١ٌُ ٣٫ٜخؽ ٓ٘ٚ حُظل٤٠َ ٓطِوخ ٖٓ ر٤ٖ ح٧كؼخٍ حُظخ٤ُش :: .ٙ

 سلٌ ׄ     ما فهم   ׄ     قاتل   ׄ      كتب  ׄ   

  :ُِٔئٗغ طٌٕٞ  ُِٔؼ٠٘  ٤َ٤. ػ٘ي حُظـ حُٜخىم ٛٞ ح٧ك٠َ ر٤ٖ حُ٘خّ  .7

  بٌن الناسالصادقتٌن هما الفضلٌان  ׄ                  بٌن الناسالصادقتان هما الفضلٌان  ׄ  

 بٌن الناس الصادقتٌن هما الفضلٌٌن ׄ                 بٌن الناسالصادقتان هما األفضبلن  ׄ  

ًَ  خٍ ه   .8 َٝ َٜخ{. حُٔل٠َ ػ٤ِٚ ك٠ ح٣٧ش ٛٞ :طؼخ٠ُ: }  خُٗٞح أََكن  رِ

 محذوؾ                      ׄ      بَِها ׄ      أََحقَّ  ׄ      َكاُنوا  ׄ  

 . عند مخاطبة المفرد المإنث بهذه العبارة تكون كالتالى : زمبلبكأنت األجمل  بٌن    .9

 أنِت الجمٌلة  بٌن زمبلبك ׄ         أنِت األجمل  بٌن زمبلبك  ׄ  

 أنِت الجمٌل  بٌن زمبلبك ׄ         أنِت الُجملى  بٌن زمبلبك  ׄ  

 حُٜٞحد: ح٩ؿخرش  حُ٘زخد ............ ٗ٘خ١خ ٖٓ ؿ٤َْٛ .  حهظَ  .ٓٔ

 األولى والثانٌة ׄ    الكثٌرون            ׄ   األكثرون             ׄ     أكثر                        ׄ  

 رش  حُٜٞحدحًُِخس  ......... حُؼزخىحص. حهظَ ح٩ؿخ  .ٔٔ

 األولى والثانٌة     ׄ      أعاظم             ׄ   ُعظمى                  ׄ    أعظم                         ׄ  

 ٓلٔي  أًَّ ٤ٟق ػ٘ي ٛي٣وٚ . ًِٔش )أًَّ ( ك٢ حُـِٔظ٤ٖ : -أًَّ ٓلٔي  ٛي٣وٚ    .ٕٔ

 فعل ماض واسم تفضٌل ׄ        اسما تفضٌل                       ׄ  

 فعبلن ماضٌان ׄ        فضٌل وفعل ماض          اسم ت ׄ  

 حُٜٞحد ح٩ؿخرش  حهظَ . حُلخثِطخٕ رخُـخثِس ٛٔخ  .......... ػَٔح  .ٖٔ

 األولى والثالثة   ׄ    ان             ٌالكبر ׄ                   الكبرتان ׄ    األكبران                 ׄ  

 :حُٜٞحدحهظَ ح٩ؿخرش   .حُٔظؼِٔخص ٖٛ  ......... أٜٓخص    .ٗٔ

 األولى والثانٌة       ׄ    أفاضل                  ׄ    أفضل           ׄ    فضلٌات             ׄ  

ّ حُٔظلٞهٕٞ ٖٓ ٓي٣َ حُٔيٍٓش (     ػ٘ي طل٣ِٜٞخ  ا٠ُ ٤ٛـش حُظل٤٠َ طٌٕٞ  :  .٘ٔ َّ  حُـِٔش  ) ٣ٌُ

ٌُكّرمن  من مدٌر المدرسة         ׄ   ٌُكّرموا. من مدٌر المدرسة     المتفوقون  أحق ׄ    المتفوقون  أحق أن   أن 

ٌُكّرموا من مدٌر المدرسة         ׄ   ٌُكّرمون من مدٌر المدرسة     ׄ    المتفوقون  أحق أال    المتفوقون  أحق أن 

 حُطخُذ ح١َُٜٔ أ٠ًً ١خُذ.   اػَحد ًِٔش : "١خُذ":   .ٙٔ

 الثانٌة والثالثة ׄ        نعت       ׄ   مضاؾ إلٌه                ׄ    فاعل                      ׄ  
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 حُطخُذ ح١َُٜٔ أَٓع  كٜٔخ.   اػَحد ًِٔش : "كٜٔخ":   .7ٔ

 مفعول به ׄ    حال            ׄ    تمٌز                 ׄ   مضاؾ إلٌه                         ׄ  

 ح٬ُػزخص  ح٣َُٜٔخص  ...... ك٢ حُؼيٝ ٖٓ ح٧ٍٝر٤خص . حهظَ حُٜٞحد :  .8ٔ

 أسارع ׄ   أسرع                 ׄ    سرعى            ׄ     سرعٌات                  ׄ  

 حُٔـظٜيس .... ١خُزش   . حهظَ ح٩ؿخرش  حُٜٞحد:   .9ٔ

 الثانٌة والثالثة ׄ   سعٌدة            ׄ    سعدى                ׄ    أسعد                    ׄ  

ٕٓ. }ُٙٞ ُٟ َْ ُ٣ ْٕ ُُُُٓٞٚ أََكن  أَ ٍَ َٝ  ُ هللا  َٝ  ْٓ حُظل٤٠َ ٛ٘خ  ٛٞ:حُلؼَ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ ح }

 أرضى ׄ            رضً ׄ     تحقق ׄ       حقّ  ׄ  

ٕٔ.  ِٚ ز٤ِِِ َٓ  ْٖ َ  َػ ٠َِ٣ ْٖ َٓ  ُْ َٞ أَْػَِ ُٛ ر َي  ٍَ   ٕ  حُلؼَ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ حْٓ حُظل٤٠َ ٛ٘خ  ٛٞ:اِ

 أضل ׄ              ضل  ׄ      علّم  ׄ       علم  ׄ  

ٕٕ.   } َٖ ٣ْ ًَ َٖ ك٬َ ٣ُْئ ْك ََ ْٕ ٣ُْؼ َُِي أَْى٠َٗ أَ ًَ  َ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ حْٓ حُظل٤٠َ ٛ٘خ  ٛٞ:حُلؼ}

 ُعِرؾ ׄ     َعرؾ  ׄ      أدنى  ׄ       دنا  ׄ  

 . حُلؼَ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ حْٓ حُظل٤٠َ ٛ٘خ  ٛٞ:حٌُظٔخٕ أكلع َُِٔ .ٖٕ

 حّفظ ׄ      تحفظ ׄ      حافظ ׄ       حفظ ׄ  

 حُلؼَ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ حْٓ حُظل٤٠َ ٛ٘خ  ٛٞ: حُٔيٕ أًؼَ حُىكخٓخ رخٌُٔخٕ ٖٓ حُوَٟ. .ٕٗ

 زحم ׄ     ازدحم ׄ      كثر ׄ       أكثرَ  ׄ  

 حُلؼَ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ حْٓ حُظل٤٠َ ٛ٘خ  ٛٞ: حُٜي٣ن أؿيٍ أ٫ ٗوٞٗٚ . .ٕ٘

 خوننال  ׄ      خان ׄ      جدر ׄ      أجدَر  ׄ  

 . حُلؼَ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ حْٓ حُظل٤٠َ ٛ٘خ  ٛٞ:حُْ٘ٔ أًؼَ كَٔس ٝهض حُٔـ٤ذ  .ٕٙ

 حمر ׄ      احمرّ  ׄ      كثر  ׄ       أكثَر  ׄ  

 . حُلؼَ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ حْٓ حُظل٤٠َ ٛ٘خ  ٛٞ:ٌٕٞ ٓؼِٔخ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ١خُزخٓلٔي أكن إٔ ٣ .7ٕ

 كان ׄ     تحقق ׄ       حقق ׄ       حقّ  ׄ  

 حُلؼَ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ حْٓ حُظل٤٠َ ٛٞ: َٜٗ أًظٞرَ ٖٓ أٍٝع ح٫ٗظٜخٍحص ك٢ طخ٣ٍو٘خ حُٔؼخَٛ. .8ٕ

 انتصر ׄ      ناصر ׄ      راع  ׄ      نصر  ׄ  

 :طٌٕٞ  ُِٔؼ٠٘  ٤َ٤ُظـأؿَٔ هٜش . ػ٘ي ح ٢ٛ ٌٛٙ حُوٜش  .9ٕ

 هاتان القصتٌن  هما أفضل قصتٌن ׄ       هاتان القصتان  هما أفضبل قصتٌن ׄ  

 هاتان القصتان هما أفضل قصتٌن ׄ       هاتان القصتٌن هما أفضبل قصتٌن ׄ  

 ػ٘ي حُظـ٤٤َ ُِـٔغ حُٔئٗغ ك٢ حُلَٜ . ح٧ٛـَ  ٌٛح ٛٞ حُطخُذ  .ٖٓ

 هإالء هن الطالبات األصؽر فً الفصل ׄ      هإالء هن الطالبات األصؽرات فً الفصل ׄ  

 هإالء هن الطالبات الصؽرى فً الفصل ׄ      هإالء هن الطالبات الصؽرٌات فً الفصل ׄ  

 ( 832https://dardery.site/archives/1ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 : بٌن نوع اسم التفضٌل فٌما ٌلً من بٌن البدابل المتاحة: ٕس

ٔ. " ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  ِٚ ُد ا٤َُِْ ََ ُٖ أَْه َْٗل َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ: " 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ   

ْل٠َِ .ٕ  ٔ ٝح حُ َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ شَ حُ  َٔ ِِ ًَ  ََ َؿَؼ َٝ  "هخٍ طؼخ٠ُ: " 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

٢ٍْء َؿَي٫" .ٖ َٗ  ََ ؼَ ًْ ُٕ أَ خ َٔ ْٗ َٕ ح٩ِ خ ًَ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ: " 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  
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ُْزَطْ  .ٗ ُٖ ح َّ َْٗزِط ْٞ ٟ"هخٍ طؼخ٠ُ: " ٣َ ََ ْز ٌُ ُْ شَ ح َ٘ 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

٘. "ِّ ََِؿْض ُِِ٘ خ ٍش أُْه  ٓ ََ أُ ْْ َه٤ْ ْ٘ظُ ًُ  هخٍ طؼخ٠ُ: " 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

َؿخءَ  .ٙ َٝ َؼ٠" هخٍ طؼخ٠ُ: "  ْٔ َ٣  َ ُؿ ٍَ ِي٣َِ٘ش  َٔ ُْ ٠ ح َٜ ْٖ أَْه ِٓ 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

َٜخ" .7 ٝح ك٤ِ َُ ٌُ ْٔ َٜخ ٤َُِ ٤ ِٓ َِ ـْ ُٓ  ََ خرِ ًَ ٣ٍَش أَ َْ َ  هَ ًُ َِْ٘خ ك٢ِ  َُِي َؿَؼ ٌَ ًَ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ: " 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       ل"معرؾ بـ"اׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

8. "ِٚ ٍَ رِ خكِ ًَ  ٍَ  ٝ ٌُُٞٗٞح أَ ٫ طَ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ: " 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

9. " ٍْ ٣ِٞ ِٖ طَْو َٔ َٕ ك٢ِ أَْك خ َٔ ْٗ  هخٍ طؼخ٠ُ: " َُوَْي َهَِْوَ٘خ ح٩ِ

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    اإلضافةمجرد من "ال" و ׄ  

ٔٓ. " َِ ُْوَْظ َٖ ح ِٓ  َُ زَ ًْ ُْلِْظَ٘شُ أَ ح َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ: " 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ِٚ ح٧َْػ٠َِ" .ٔٔ ر  ٍَ  ِٚ ْؿ َٝ ـَخَء   هخٍ طؼخ٠ُ: " ا٫ِ حْرظِ

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    د من "ال" واإلضافةمجر ׄ  

ُٖ َِٗي٣ّ خ" .ٕٔ َٔ أَْك َٝ خ   ٓ وَخ َٓ   َ ِٖ َه٤ْ ٣َِو٤َْ ُْلَ  هخٍ طؼخ٠ُ: " أ١َ  ح

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ٖٔ.  َِ َٛزَخ رِطَ ٌْ َ٣ َٝ ْؼ٠َِ"هخٍ طؼخ٠ُ: "  ُٔ ُْ ُْ ح ٌُ  ٣وَظِ

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ٔٗ. " ْْ ٌُ َُ ٠ًَ ُْ َٞ أَ ُٛ ِؿُؼٞح  ٍْ ِؿُؼٞح كَخ ٍْ ُْ ح ٌُ َُ ََ ْٕ ه٤ِ اِ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ: " 

 فةمضاؾ إلى معرׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ٔ٘. "  ٖ ِٜ هُُِٞرِ َٝ  ْْ ٌُ َُ ُِوُُِٞرِ َٜ ْْ أ١َْ ٌُ ُِ ًَ  هخٍ طؼخ٠ُ: " 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ٔٙ. " ِ َْ٘ي هللا  َؿش  ِػ ٍَ ُْ َى ْْ أَْػظَ ِٜ ِٔ ْٗلُ أَ َٝ  ْْ ِٜ حُِ َٞ ْٓ َ ِ رِؤ َِ هللا  ز٤ِ َٓ َُٛيٝح ك٢ِ  َؿخ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ: " 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ٙ ٣ـــــــــــــ٘وٚ حُٔـــــــــــــ٤ق إٔ طـــــــــــــَ أُـــــــــــــْ -7ٔ ٍُ  هـــــــــــــي

  
 .حُؼٜــــــــــــخ ٓــــــــــــٖ أ٠ٓــــــــــــ٠ حُٔــــــــــــ٤ق إ ه٤ــــــــــــَ اًح 

 
 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 ٤ـــــــــــقؿ كٞهـــــــــــٚ طؼِــــــــــٞ حُزلـــــــــــَ طـــــــــــَٟ أٓــــــــــخ -8ٔ

  
 .حُـــــــــــــــــــيٍٍ هــــــــــــــــــــخػٚ رؤهــــــــــــــــــــ٠ٜ ٝطٔـــــــــــــــــــظوَ 

 
 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

زــــــــــــــــــــــــــخ ر٤ٜ٘ٔــــــــــــــــــــــــــٞ ط٠ــــــــــــــــــــــــــخكٌضُ  -9ٔ ـَ  ٓؼ

  
   َ ـــــــــــــــــــــــشِ  ٝٗـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــِليُ  ٓـــــــــــــــــــــــخ حُز٤ِ ٠ُْ٣. 

 
 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 ح٧ٓـــــــــــــــــٍٞ ؿ٤ٔـــــــــــــــــَ ٣ـــــــــــــــــؤط٢ حُؼوـــــــــــــــــَ ًٝٝ -ٕٓ

  

 .ح٧ٍكــــــــــــــــــــــــــــــن ٨ٍُٗــــــــــــــــــــــــــــــي ٣ٝوٜــــــــــــــــــــــــــــــي 

 
 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ــــــــــــــــــن إ -ٕٔ ــــــــــــــــــغْ  طز ــــــــــــــــــش طلـ ــــــــــــــــــْ رخ٧كز ًِٜ 

  
ــــــــــــــخد  ــــــــــــــي أرــــــــــــــخ ٫- ٗلٔــــــــــــــي ًٝٛ  .أكـــــــــــــــغُ  -ُ

 
 مضاؾ إلى معرفةׄ       ةمضاؾ إلى نكرׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  
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ٕٕ-  ُْ ــــــــــ أَظَِ َٝ  َِ ــــــــــ ِْ  أَٛ ــــــــــ ــــــــــٖ حُظُِ ــــــــــخصَ  َٓ ــــــــــيح   ر ِٓ  كخ

  
ــــــــــــــــٖ  َٔ ِٚ  كــــــــــــــــ٢ رــــــــــــــــخصَ  ُِ ـــــــــــــــذُ  َٗؼٔخثِــــــــــــــــ  .٣َظَوَِـ 

 
 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 حُٜـــــــــــــــــــــــــــــي٣ن حٗوــــــــــــــــــــــــــــِذ كَِرٔــــــــــــــــــــــــــخ -ٖٕ

  
 .رخ٠ُٔـــــــــــــــــــــــــــــــَس أػِـــــــــــــــــــــــــــــْ كٌــــــــــــــــــــــــــــــخٕ 

 
 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

     طل٤ـــــــــــش حُٞؿـــــــــــٞى ؿـــــــــــخء ٓـــــــــــٖ ه٤ـــــــــــَ ٣ـــــــــــخ -ٕٗ

  
 .ؿـــــــــــخءٝح رـــــــــــي حُٜـــــــــــيٟ اُـــــــــــ٠ َٓٓـــــــــــ٤ِٖ ٓـــــــــــٖ 

 
 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافةׄ  

ٕ٘- ٫  ّٖ  ٍٚإ٣ظـــــــــــــــــــ رؼـــــــــــــــــــي ٣ًَٔـــــــــــــــــــخ   ططِـــــــــــــــــــز

  
 .ُهظٔــــــــــــــــــٞح ٣ــــــــــــــــــيح   رؤٓــــــــــــــــــوخْٛ حٌُــــــــــــــــــَحّ إ 

 
 مضاؾ إلى معرفة.ׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 ( es/1832https://dardery.site/archivُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

 : بٌن حالة اسم التفضٌل من حٌث المطابقة وعدم المطابقة فٌما ٌلً من بٌن البدابل المتاحة: ٖس

 

ـــــــــــــــخ -ٔ  ـــــــــــــــخ١ق ٣ ـــــــــــــــَ ٗ ـــــــــــــــٚ ح٧ٗـــــــــــــــْ حُـز  روَٗ

  
 .حُـزــــــــــــــَ ػِــــــــــــــ٠ ٍكوــــــــــــــخ   ٫ روَٗــــــــــــــي ٍكوــــــــــــــخ   

 
 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 لَُم بَِمِن اْهَتَدى"قال تعالى: " َوُهَو أَعْ  .ٕ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ُ اْلُحْسَنى" .ٖ  قال تعالى: " َوُكبل َوَعَد هللاَّ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 قال تعالى: " َوأَِخً َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمنًِّ لَِساًنا " .ٗ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ُهْم فًِ اآلِخَرِة ُهُم األَْخَسُروَن" .٘  قال تعالى: " ال َجَرَم أَنَّ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ًة" .ٙ  قال تعالى: " َكاُنوا أََشدَّ ِمْنُكْم قُوَّ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       والتذكٌرٌلزم اإلفراد  ׄ  

ْسَعى" .7 ٌَ  قال تعالى: " َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِدٌَنِة َرُجلٌ 

 ٌجوز األمران.ׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 قال تعالى: " لََقْد َخلَْقَنا اإلِْنَساَن فًِ أَْحَسِن َتْقِوٌٍم" .8

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       والتذكٌرٌلزم اإلفراد  ׄ  

ْمُكُروا فٌَِها" .9 ٌَ ٍة أََكابَِر ُمْجِرِمٌَها لِ ٌَ  قال تعالى: " َوَكَذلَِك َجَعْلَنا فًِ ُكلِّ َقْر

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

لَ َكافٍِر بِهِ  .ٓٔ  "قال تعالى: " َوال َتُكوُنوا أَوَّ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

وُم  فًِ أَْدَنى األَْرِض" .ٔٔ  قال تعالى: " ُؼلَِبِت الرُّ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 قال تعالى: " ُثمَّ َرَدْدَناهُ أَْسَفلَ َسافِلٌَِن" .ٕٔ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       رٌلزم اإلفراد والتذكٌ ׄ  

https://dardery.site/archives/1832
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ًة َوأَْكَثُر َجْمًعا" .ٖٔ  قال تعالى: " َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنُه قُوَّ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِا .ٗٔ ٌُْإِمْن بِاهللَّ اُؼوِت َو ْكفُْر بِالطَّ ٌَ  ْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى"قال تعالى: " َفَمْن 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

َك أَْحَسَن اْلَقَصِص"  .٘ٔ ٌْ  قال تعالى: " َنْحُن َنقُصُّ َعلَ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ــــــــــِ -ٙٔ ــــــــــخٕ أػ ــــــــــ٢ ٌٓ ــــــــــي٤ٗخ ك  ٓــــــــــخرق ٓــــــــــَؽ حُ

  

 .ًظـــــــــــــــخدُ  ٧ٗـــــــــــــــخّح كـــــــــــــــ٢ ؿِـــــــــــــــ٤ْ ٝه٤ـــــــــــــــَ 

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ــــــــــــــو٠َ -7ٔ ْٗ ِٚ  أَأَ ــــــــــــــ ــــــــــــــخ رِ  ٓ َْ ِٚ  َؿ ــــــــــــــ أَْؿ٤ِ٘ ــــــــــــــش   َٝ  ُ ًِ 

  

  ْٕ ًِ ـــــــــــــخعُ  اِ َِ  كَخط زَ ـــــــــــــ ْٜ ـَ ـــــــــــــيْ  حُ َٕ  هَ ـــــــــــــخ ــــــــــــــخ ً ـ َٓ َِ  .أَْك

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ـــــــــــــــــــــــــــــٖأُ حُٜـــــــــــــــــــــــــــــٔض -8ٔ  رـــــــــــــــــــــــــــــخُلظ٠ ٣

  

ـــــــــــــــــٖ  ـــــــــــــــــن ٓ ـــــــــــــــــ٢ ٓ٘ط ـــــــــــــــــَ ك ـــــــــــــــــٚ ؿ٤  .ك٤٘

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

    ك٤٘٘٘ــــــــــــــخ حُــــــــــــــٞىحع كــــــــــــــ٢ ٣ٔــــــــــــــٔغ حٌُــــــــــــــَ -9ٔ

  

   ٖ  .٣ُٔــــــــــــــــٔغِ  ُــــــــــــــــْ حُــــــــــــــــ١ٌ أٛــــــــــــــــيهٚ ٌُــــــــــــــــ

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ـــــــــــــــــــ٠ أػ٤ـــــــــــــــــــي٢٘٣ -ٕٓ    ؿٔـــــــــــــــــــ٬٤   أٛـــــــــــــــــــ٢ِ اُ

  

ــــــــــــــضِ  كٜٔٔــــــــــــــخ  ً٘  .. َُ ــــــــــــــيِ  أؿٔــــــــــــــ  .َْٗلٔــــــــــــــ٢ ٓ٘

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ٕٔ-  ُْ ْ   ٓٔـــــــــــــٖ حُـٔـــــــــــــغُ  ٓـــــــــــــ٤ؼِ ـــــــــــــ ـــــــــــــ٘خ َٟ ُٔ  ٓـِ

  

َُ  رـــــــــــــؤ٢٘ٗ  ْٖ  ه٤ـــــــــــــ ـــــــــــــ ٘ـــــــــــــ٢ َٓ ْٔ ُّ  رـــــــــــــٚ طَ ـــــــــــــَي  .هَ

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 ٤ًِٜٔــــــــــــــــــــــــخ حُزــــــــــــــــــــــــخه٤٤ٖ أه٣ٞــــــــــــــــــــــــي أٍٟ -ٕٕ

  

 .حُِٗـــــــــــــــــي ٓـــــــــــــــــٖ أٍٟٝ ٨ُكـــــــــــــــــِحٕ ٣ٌٞٗـــــــــــــــــخٕ 

 

 ٌجوز األمران.ׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

    ٝأًُــــــــــــــــــخْٛ ؿـــــــــــــــــٞىح أػٜٔــــــــــــــــــْ أُٔـــــــــــــــــض -ٖٕ

  

 .كٔـــــــــــــــــــــــــــــخٓخ  ٝأ٠ٓـــــــــــــــــــــــــــــخْٛ ػـــــــــــــــــــــــــــــٞىح 

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ــــــــــــــــخ أ٫ -ٕٗ ــــــــــــــــَ أ٣ٜ ــــــــــــــــَحُ ح٤ُِ ــــــــــــــــ٠ أ٫ ط٣ٞ  حٗـِ

  

ــــــــــــــخ رٜــــــــــــــزق  ــــــــــــــي ح٩ٛــــــــــــــزخف ٝٓ ٘ٓ  َِ ــــــــــــــ  .رؤٓؼ

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 

ٕ٘-  ُْ ــــــــــ أَظَِ َٝ  َِ ــــــــــ ِْ  أَٛ ــــــــــ ــــــــــٖ حُظُِ ــــــــــخصَ  َٓ ــــــــــيح   ر ِٓ  كخ

  

ــــــــــــــــٖ  َٔ ِٚ  كــــــــــــــــ٢ رــــــــــــــــخصَ  ُِ ـــــــــــــــذُ  َٗؼٔخثِــــــــــــــــ  .٣َظَوَِـ 

 

 ألمرانٌجوز اׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1832ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    )  
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 مشتقان من الفعل للداللة على زمان ومكان وقوع الفعل .  

 صوؼه

 أو         َمــفـِعـــــل      ثى على وزن : َمــفــَعـــــلأوال من الثبلثً :  ٌصاؼان من الثبل - 

 ٌؤتً  على وزن َمــفــَعـــــل فً الحاالت التالٌة: -

 ( الثبلثى المعتل اآلخر  :ٔ)

 َمؤَْوى  :أوى   -َمْجَرى                             :جرى  -   َمْلَهى                    : لهى   -

 مفتوح عٌن مضارعه :( المضموم والٕ)

  َمسَمع :ٌسَمع  :سمع   -   َمْكَتب       :ٌكُتب  :كتب   -َمشَهد             :ٌشَهد  : شهد -    

 ٌؤتً  على وزن َمــفـِعـــــل فً الحاالت التالٌة: -

 ( المعتل األول ) المثال ( : ٔ)

 َمْوقِؾ :وقؾ  -    َمْوقِع :وقع   -    َمْوِعد: وعد  -

 المكسور عٌن مضارعه :( ٕ)

 َمْضِرب :ٌضِرب  :ضرب  -   َمْنِطق :ٌنِطق  :نطق  -  َمْنِزل :ٌنِزل   :نزل    -

 ، مثل: وٌتم التفرٌق بٌنهما  بمعنى الجملة / إذا دلت على الوقت كان للزمان ، وإن دلت على مكان كان االسم للمكان   -

 الفناء ملعب الطبلب ) اسم مكان (  -  العصر ملعب الطبلب ) اسم زمان (     -     

 ثانٌا :  طرٌقة صوؼهما من الفعل ؼٌر الثبلثى : -

 نؤتى بالمضارع مع إبدال حرؾ المضارعة مٌماً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر :  - 

   األرض ُمستخَرج البترول               ) اسم مكان ( . - 

 ان   ( . المساء  ُمستخَرج العمال من العمل  )   اسم زم -

 البترول ُمستخَرج من باطن األرض ) اسم مفعول (.     -

 مبلحظات مهمة

معظم أسماء الزمان و المكان  من الفعل األجوؾ ) وسطه ألؾ ( تؤتً على  وزن ( َمْفَعل) أي بزٌادة مٌم على    -  ٔ

 حروؾ الفعل الماضً  فقط .   أمثلة : 

 فاز : مفاز   -قال : مقال    -مقام   قام :  -دار : مدار    -سار  : مسار   -

 الفعل الثبلثً المضعؾ  ٌؤتً ؼالباً دون فك التضعٌؾ :  أمثلة :   - ٕ

:َمـقـّر  -مـرَّ  : َمـمـّر   -فـرَّ  : َمـفـّر  -  قـرَّ

  مكتبة   -مدرسة  -قد تدخل تاء التؤنٌث المربوطة على اسم المكان من الثبلثً  :  أمثلة : مزرعة    -  ٖ

 مطلع (   -موسم    -موعد    -كلمات شهٌرة فً االمتحانات ، وتؤتً ؼالباً  كؤسماء زمان :  ) مستقبل   -ٗ

 موطن (  -مجال  -موقؾ     -كلمات شهٌرة فً االمتحانات ، وتؤتً ؼالباً  كؤسماء مكان : ) مجتمع    -  ٘

 منبـِت  .  -مشِرق   -بمؽرِ   -. أمثلة :  مسِجد  َمْفَعل(  (َمْفِعل( وقٌاسها (هناك كلمات جاءت على وزن   -ٙ

 ٌجوز أن ٌؤتى اسم الزمان والمكان جمعاً  ) مصادر ، متاحؾ  ، مواقع ( . -7

 ( es/1838https://dardery.site/archivُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 اخ على اسهي الزناى والهكاىدـــدريـــت

 من بٌن البدابل المتاحة  فٌما ٌلً: الزمان والمكانحدد اسم  – ٔس

ِرٌَن" -ٔ َم َخالِِدٌَن فٌَِها  َفلَبِْبَس َمْثَوى اْلُمَتَكبِّ  قال تعالى : " َفاْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنَّ

مَ ׄ         أَْبَوابَ  ׄ    َمْثَوىׄ     َخالِِدٌنَ ׄ                َجَهنَّ

لْ بِِه ُسْلَطاًنا -ٕ ٌَُنزِّ ِ َما لَْم  ْعَب بَِما أَْشَرُكوا بِاهللَّ ار " قال تعالى :" َسُنْلقًِ فًِ قُلُوِب الَِّذٌَن َكَفُروا الرُّ  َوَمؤَْواُهُم النَّ

ْعبَ ׄ         قُلُوبِ  ׄ   ارُ ׄ     َوَمؤَْواُهمُ ׄ                الرُّ  النَّ

ِ َواَل َتْعَثْوا فًِ اأْلَْرِض  -ٖ  ُمْفِسِدٌَن"قال تعالى : "  َقْد َعلَِم ُكلُّ أَُناٍس َمْشَرَبُهْم ۖ ُكلُوا َواْشَرُبوا ِمْن ِرْزِق هللاَّ

 ُمْفِسِدٌنَ ׄ     اأْلَْرِض ׄ                ِرْزقِ ׄ         َمْشَرَبُهمْ  ׄ  

َ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم " قال تعالى : " َفإَِذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرفَ  -ٗ
 اٍت َفاْذُكُروا هللاَّ

 اْلَحَرامِ ׄ     اْلَمْشَعرِ ׄ                َعَرَفاتٍ ׄ         أََفْضُتمْ  ׄ  

اِس "  -٘ َت َمَثاَبًة لِلنَّ ٌْ  قال تعالى : " َوإِْذ َجَعْلَنا اْلَب

تَ ׄ         َجَعْلَنا ׄ   ٌْ  لِلنَّاسِ  ׄ     َمَثاَبةً ׄ                اْلَب

 ك٣َـــــــــــــــــــــــَ ػِــــــــــــــــــــــ٠ ٣٘ـــــــــــــــــــــــخّ ٝػزــــــــــــــــــــــي -ٙ

  

 حُظــــــــــــــــــــــــــــَحد ٓلخٍٗــــــــــــــــــــــــــــٚ ٗٔــــــــــــــــــــــــــــذ ًٝٝ 

 

 الترابׄ     مفارشهׄ                نسبׄ         حرٌر ׄ  

ـــــــــــــــــــْ اًح -7 ـــــــــــــــــــٖ ُ ـــــــــــــــــــخ   ح٧ٓـــــــــــــــــــ٘شُ  ا٫ طٌ  ًَٓز

  

ـــــــــــــــــــشُ  كٔـــــــــــــــــــخ   ًٍٞرٜـــــــــــــــــــخ ا٫ ح٠ُٔـــــــــــــــــــطَ ك٤ِ

 

 المضطرׄ     حٌلةُ ׄ                مركباً ׄ         األسنةُ  ׄ  

 ٓٔـــــــــــــخٌُٜخ طٔـــــــــــــِي ُٝـــــــــــــْ حُ٘ــــــــــــــخسَ  طَؿـــــــــــــٞح -8

  

ـــــــــــــــــ٠ طــــــــــــــــــ١َ ٫ حُٔـــــــــــــــــل٤٘ش إ  ِْ  ػِ ـــــــــــــــــز  ح٤ُ

 

 الٌبسِ ׄ     السفٌنةׄ                مسالكهاׄ         النجاةَ  ׄ  

 ٝػــــــــــــــــــخٝىٙ ٓــــــــــــــــــ٤ِٔخٕ ِٓــــــــــــــــــيُ  ُحٍ هــــــــــــــــــي -9

  

  ُْ ــــــــــــ٘ل٢   ٝحُ٘ــــــــــــٔ ــــــــــــ٢ ط ــــــــــــغُ  حُٔـــــــــــــَٟ ك  ٝطَطل

 

 وترتفعُ ׄ     المجرىׄ                والشمسُ ׄ          ملكُ  ׄ  

 كَحٗـــــــــــــٚ ٖػـــــــــــــ ؿ٘زـــــــــــــٚ ٣ُــــــــــــــخك٢ ٣ز٤ـــــــــــــضُ  -ٓٔ

  

َٖ  حٓـــــــــــــــــــــظؼوِض اًح   ح٠ُٔــــــــــــــــــــــخؿغُ  رخُٔ٘ـــــــــــــــــــــ٤ًَ

 

 المضاجعُ ׄ     بالمشركٌنَ ׄ                فراشهׄ          جنبه ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/1838ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 حدد نوع الفعل الذي صٌػ منه اسم الزمان والمكان  فٌما ٌلً: – ٕس

 

 قال تعالى : " فًِ َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َملٌٍِك ُمْقَتِدٍر" -ٔ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثبلثً ׄ  

ِه لََقِوي  أَِمٌٌن" قال تعالى : " َقالَ ِعْفِرٌٌت ِمَن اْلِجنِّ أََنا آتٌَِك بِِه َقْبلَ أَنْ  - ٕ ٌْ  َتقُوَم ِمْن َمَقاِمَك ۖ َوإِنًِّ َعلَ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثبلثً ׄ  

َكؤً " -ٖ ِهنَّ َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتَّ ٌْ ا َسِمَعْت بَِمْكِرِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَ  قال تعالى : " َفلَمَّ

 سداسًׄ     خماسً  ׄ               رباعًׄ         ثبلثً ׄ  

َذا ُمْؽَتَسلٌ َباِرٌد َوَشَراٌب" -ٗ  قال تعالى : " اْرُكْض بِِرْجلَِك  َهَٰ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثبلثً ׄ  
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ُتوُبوا "  -٘ ٌَ ِهْم لِ ٌْ ِه ُثمَّ َتاَب َعلَ ٌْ ِ إاِلَّ إِلَ  قال تعالى : " َوَظنُّوا أَْن اَل َمْلَجؤَ ِمَن هللاَّ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثبلثً ׄ  

َباتُِكْم َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخبًل َكِرًٌما"قال تعالى :  -ٙ ٌِّ  "إِْن َتْجَتنُِبوا َكَبابَِر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعْنُكْم َس

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثبلثً ׄ  

ــــــــــــــخ٢ُ ُٝٔــــــــــــــض -7 ــــــــــــــ٤ٖ حر ــــــــــــــَ ك  ٓٔــــــــــــــِٔخ ْأهظ

  

 ٜٓــــــــــــَػ٢ هللا كــــــــــــ٢ ًــــــــــــخٕ ؿ٘ــــــــــــذ ح١ ػِــــــــــــ٠ 

 

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثبلثً ׄ  

    حُِٔظوـــــــــــــــــــــ٠ ٛـــــــــــــــــــــوَس ٣ـــــــــــــــــــــخ ٓـــــــــــــــــــــؤُظي -8

  

 كَهـــــــــــــــــخ ٓـــــــــــــــــخ حُـــــــــــــــــيَٛ ٣ـٔـــــــــــــــــغ ٓظـــــــــــــــــ٠ 

 

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثبلثً ׄ  

 

ــــــــــــــ٠ كٜــــــــــــــزَح -9      ٛــــــــــــــزَح حُٔــــــــــــــٞص ٓـــــــــــــــخٍ ك

  

 رٔٔــــــــــــــــــــــظطخع حُوِــــــــــــــــــــــٞى ٤ٗــــــــــــــــــــــَ كٔــــــــــــــــــــــخ 

 

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثبلثً ׄ  

ُٖ  ح٧ٍٝحفِ  كـــــــــــــــ٢ ه٤ـــــــــــــــَ ٫ -ٓٔ    ١ٞٓ٘ـــــــــــــــخ   طٔـــــــــــــــٌ

  

 ُـــــــــــــــــــــــــــــــ٬ىِ  ٣َطـــــــــــــــــــــــــــــــ٠ ٫ ٓظوــــــــــــــــــــــــــــــخ٫ًَ  

 

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثبلثً ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1838ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 حدد الوزن الصرفً السم المكان والزمان فٌما ٌلً: – ٖس

 

ٔ-  ًَّ ا ُبَن ٌَ ًَ َتْجِري بِِهْم فًِ َمْوٍج َكاْلِجَباِل َوَناَدىَٰ ُنوٌح اْبَنُه َوَكاَن فًِ َمْعِزٍل   اْرَكْب َمَعَنا "قال تعالى : " َوِه

 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

ْنُه "  -ٕ ٍة مِّ ٌَ اُر َمْوِعُدهُ ۚ َفبَل َتُك فًِ ِمْر ْكفُْر بِِه ِمَن اأْلَْحَزاِب َفالنَّ ٌَ  قال تعالى : " َوَمن 

 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

 لَىَٰ َما أُْتِرْفُتْم فٌِِه َوَمَساِكنُِكْم لََعلَُّكْم ُتْسؤَلُوَن"قال تعالى : " اَل َتْرُكُضوا َواْرِجُعوا إِ  -ٖ

 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

قُولُوَن َسِمْعَنا " -ٗ ٌَ فُوَن اْلَكلَِم َعْن َمَواِضِعِه َو ٌَُحرِّ  قال تعالى : " ِمَن الَِّذٌَن َهاُدوا 

 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

 ٓوـــــــــــــــــــيّ أرـــــــــــــــــــ٤ٞ رٌـــــــــــــــــــَ ٠ُــــــــــــــــــــخٍر٤ٖح -٘

  
 ح٧ٟـــــــــــــــــــــــــــخٕ ٓـــــــــــــــــــــــــــخٓغ ٝحُطـــــــــــــــــــــــــــخػ٤ٖ٘ 

 
 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

ـــــــــــــــضَ  -ٙ ـــــــــــــــْؼ١َ ٤َُْ ِٗ  َٖ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــُٚ  أ٣َْ ْ٘ ـــــــــــــــ٢ ِٓ ر ََ ْٜ َٓ 

  
  َٖ ـــــــــــــــــ ٠ـــــــــــــــــ٢ أ٣َْ ْٔ ٍِد   ٣َ ـــــــــــــــــخ َٛ  ْٖ ـــــــــــــــــ ِٓ  ِٚ ـــــــــــــــــ ِٓ  َى

 
 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

ـــــــــــــــــــــخى ٣ـــــــــــــــــــــِىكْ -7 ّٜ ـــــــــــــــــــــ٠ حُو ـــــــــــــــــــــٚ ػِ  رخر

  
ــــــــــــــــــــٌد ٝحُٜٔ٘ــــــــــــــــــــَ  ــــــــــــــــــــًَؼ حُؼ كــــــــــــــــــــخّ ٤ ِّ  حُ

 
 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

ـــــــــــــٞ -8 ُؿ َْ ـــــــــــــخسَ  طَ ـَ ْْ  حُ٘  ـــــــــــــ َُ ـــــــــــــُِيْ  َٝ ْٔ َٜخ طَ ٌَ ـــــــــــــخُِ َٔ َٓ   

  

   ٕ ـــــــــــــــــل٤َِ٘شَ  ا  ٔ ـــــــــــــــــ١َ ٫َ  حُ ـْ ـــــــــــــــــ٠ طَ ِْ  ػِ ـــــــــــــــــزَ َ٤ُْ        ح

 

 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  
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ــــــــــــــــــــٖ ١ٝــــــــــــــــــــٖ  -9 ــــــــــــــــــــذ ٌُٝ  ٝأٓــــــــــــــــــــش ُِـ٣َ

  

ـــــــــــــــــــ٠  ـــــــــــــــــــخس ِٜٓ ـــــــــــــــــــذ حُطـ  ح٧ٟـــــــــــــــــــيحى ِٝٓؼ

 

 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

ٔٓ-   ُْ ــــــــــــغُ  ٓــــــــــــ٤ؼِ ــــــــــــٖ حُـٔ ٔٓ   ْ ــــــــــــ ــــــــــــ٘خ َٟ ُٔ  ٓـِ

  

ـــــــــــــؤ٢٘ٗ  َُ  ر ـــــــــــــ ْٖ  ه٤ ـــــــــــــ ٘ـــــــــــــ٢ َٓ ْٔ ـــــــــــــٚ طَ ُّ  ر ـــــــــــــَي  هَ

 

 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1838ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    )  

 مٌز بٌن اسم الزمان واسم المكان فٌما ٌلً:  – ٗس

 

 . كان مولد الرسول فً شهر ربٌع األول -ٔ

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

ٕ-  ِْ ْٓ ـــــــــــــخ٧َ ـــــــــــــخُٗٞح رِ ـــــــــــــخ ًَ  ً ُِٞ ـــــــــــــ٢ ُٓ ْْ  كِ ِٜ ُِ ُِ ـــــــــــــخ َ٘ َٓ 

  

  َّ ْٞ ــــــــــــ ح٤َُ َٝ  ْْ ــــــــــــ ــــــــــــ٢ ُٛ ــــــــــــ٬َىِ  كِ ٌُ  رِ َِ حُ ــــــــــــ ــــــــــــَيحٕ ْل  ُػْز

 

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

٘ــــــــــــــؤٟ ح٧ٍٝ ٝكــــــــــــــ٢ -ٖ               ح٧ًٟ ػــــــــــــــٖ ٌُِــــــــــــــ٣َْ َٓ

  

ـــــــــــــــ٠َ  هـــــــــــــــخف ُٔـــــــــــــــٖ ٝك٤ٜـــــــــــــــخ   ٓظلـــــــــــــــٍٞ حُوِِ

 

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

ىَٰ َمْطلَِع اْلَفْجرِ " قال تعالى:  -ٗ ًَ َحتَّ  "َسبَلٌم ِه

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

 قال تعالى: } إّن َموِعدهم الصبح ألٌَس الصبُح بقِرٌب {) -٘

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

ـــــــــــــــــــــخ -ٙ َٔ  ِ ـــــــــــــــــــــٞ ًُ ُٔ ـــــــــــــــــــــخ٢ُ طَْو ـــــــــــــــــــــخ حُِ ٤َ كَ ََ  َػ

  

َػــــــــــــــشَ   ْٝ ٍَ  ِّ ــــــــــــــ٠ كــــــــــــــ٢ حُــــــــــــــ٫٦ ْ٘لَ َٔ ٍْ  حُ ــــــــــــــٞ ُٜ  حُط 

 

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

ْنُه " قال تع -7 ٍة مِّ ٌَ اُر َمْوِعُدهُ ۚ َفبَل َتُك فًِ ِمْر ْكفُْر بِِه ِمَن اأْلَْحَزاِب َفالنَّ ٌَ  الى : " َوَمن 

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

 "وجعلنا النهار معاشاً "  :قال تعالى: -8

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

ــــــــــــــــخ -9 َٜ ٣َْل َٝ  ْْ ــــــــــــــــ َُ  ٍِ ــــــــــــــــْي ــــــــــــــــخًح طَ ــــــــــــــــضْ  َٓ َٔ  َكط 

  

ــــــــــــــــــــضْ   َٔ ــــــــــــــــــــخؿ٢ َكط  ــــــــــــــــــــي صْ  طَ َٛ ــــــــــــــــــــِي١ َٝ ْؼزَ َٓ 

 

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

ْٖ  حُ٘ــــــــــخّ ٓـــــــــٖ -ٓٔ ــــــــــ  ٗلُؼــــــــــٚ ح٧رخػــــــــــيَ  ٣ـ٘ـــــــــ٠ َٓ

  
ْٚ  حُٔٔـــــــــــــــخصِ  كظـــــــــــــــ٠ رـــــــــــــــٚ ٣ٝ٘ـــــــــــــــو٠   أهخٍرـــــــــــــــ

 
 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/1838حَُحر٢     ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ) 
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ى اْلفِْعلُ بواسطتها.   اسُم اآللة :  اسم مشتق للداللِة على األَداِة التً ٌإدَّ

 صوؼه

ًِّ المجرد المتعدي ؼالبا :ً عل ًَ " ِمْفَعل، ِمفَعال، ِمْفَعلَة ". ٌَُصاُغ اسُم اآللة من الفِْعل الثبلث  ى ثبلثِة أَوزاٍن ه

 الِمْفَرَمةِ  -الِمْطَحَنِة  -الملقاِط  -المنظاِر   -بالِمْثقَ   -د المْصعَ 

الة " : -  شفاطة -ؼسالة  - ثبلجة وأََجاَز اْلَمْجَمُع اللُّؽوي وْزناً رابعاً هو " َفعَّ

ُن والفؤس وقد جاَءت بعُض أسماِء اآللة على ؼٌر قٌا - ٌِّ اطور والسك  بل ضابط.ب س بؤَوزاٍن كثٌرة. منها: القدوم والسَّ

 ( https://dardery.site/archives/3926) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    

 

 اخ على اسو اآللحدـــدريـــت

 ر الوزن الصرفً الصحٌح السم اآللة  فٌما ٌلً:تخٌ – ٘س

 ٌقطع النجار الخشب بالمنشار . -ٔ

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 ٌستخدم الجراح المشرط للعملٌات . -ٕ

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 ة الحدٌد .ٌزٌل المبرد خشون -ٖ

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 تعٌن الثبلجة على حفظ الطعام . -ٗ

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 تقلم األشجار بمقص خاص بها . -٘

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 ضع األقبلم فً المقلمة لببل تضٌع . -ٙ

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

الَ َواْلِمٌَزاَن  قال تعالى: "  –7 ٌَ  . "َواَل َتنقُُصوا اْلِمْك

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

اُس األَ  -8  دواَر اْلُعلٌا بالمْصَعِد.صعُد النَّ

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 َطَحْنُت الُبنَّ بالِمْطَحَنِة. -9

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

ـــــــــــــٚ حُٜـــــــــــــيٍ -ٓٔ ـــــــــــــخء كخٍه ـــــــــــــي حَُؿ ــــــــــــــيح كو    ؿ

  
 .ٜٓــــــــــــــــــــــزخفِ  رــــــــــــــــــــــ٬ ر٤ـــــــــــــــــــــــض   ًٝؤٗـّــــــــــــــــــــــُٚ  

 
 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

ــــــــــــــــــــ٢ -ٔٔ ــــــــــــــــــــٖ أر      حُٔلــــــــــــــــــــَحع أٓــــــــــــــــــــَس ٓ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــٖ ٫  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ٓـــــــــــــــــــــــــــــــــــخىسٍ  ِٓ  ُٗـ

 
 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

ٕٔ-  َُ ــــــــــــــــــــــــــــــ ْٜ ــــــــــــــــــــــــــــــزُٚ  ٝحُ٘  ْ٘ ح ٣ُ ــــــــــــــــــــــــــــــَى  ْز ِٓ 

  
ح ك٨َِْؿـــــــــــــــــــــــــــــــَ  ُِـــــــــــــــــــــــــــــــٞ ًَ ـْ ـــــــــــــــــــــــــــــــَيٟ ٣  ٜ     حُ

 
 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  
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ح ٝٓـٔــــــــــــــــــَس ًلــــــــــــــــــ٬ هــــــــــــــــــٌٝح -ٖٔ  َ  ٝػطــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــخ كِٔـــــــــــــــــــــظْ  ـــــــــــــــــــــَُىم ٣ ــــــــــــــــــــــخٍ ك  رخَُؿ

 
 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

ــــــــــــٍِع -ٗٔ ــــــــــــ٢ ٠ٗــــــــــــَ ٝحُ ــــــــــــٍٞ ك ــــــــــــٚ حُلو     ٝأِٛ

  
 حُلٜــــــــــــــــــــــــــــــخىِ  ُٔ٘ـــــــــــــــــــــــــــــــَ ٣ظ٤ٜــــــــــــــــــــــــــــــؤٕٝ 

 
 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةلِمْفعَ ׄ        ِمْفَعل  ׄ  

٣ٍَِخكـــــــــــــــــــخ   -٘ٔ َْ  ٣َخ ـــــــــــــــــــيح َُـــــــــــــــــــ٤ْ ْٜ َٜخ ٣َ ـــــــــــــــــــلُ ْٜ  َػ

  
٣ْـــــــــــــــــــضُ  ٠ََٗـــــــــــــــــــذَ    ِ ـــــــــــــــــــزَخِك٢ حُ ْٜ ِٓ ـــــــــــــــــــخ َٝ ْٗطَلَ  ح

 
 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/3926) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 المصدر اسم ٌدل على حدث مجرد من الزمن .     -

 قٌاسٌة – سماعٌة:   المصادر نوعان  -

 رب ولٌس لها قاعدة. األفعال الثبلثٌة ، و سمٌت سماعٌة ألنها سمعت عن  العمصادر وهً  المصادر السماعٌة :  

 المصادر التً لها أوزان تقاس علٌها هً مصادر الرباعً و الخماسً و السداسً . : المصادر القٌاسٌة  

 مصادر األفعال الثبلثٌة

 سماعٌة تعرؾ بالسماع والرجوع إلى معاجم اللؽة . –المؤخوذة من الفعل الثبلثً  –المصادر الثبلثٌة 

 وهً كالتالً : فً المصدر الثبلثً عد عامة متبعة وقد اتفق الصرفٌون على  قوا

 زراعة . –إذا دل الفعل على حرفه جاء مصدره على وزن فِعاله : زرع  -أ 

 جماح . –إذا دل الفعل على امتناع جاء مصدره على وزن فِعال : جمح   -ب

 ان .ؼلٌ –بلن : ؼلى عَ إذا دل الفعل على حركة أو تقلب أو اضطراب جاء على وزن فَ   -ج

 عطاس. –عال : عطس فإذا دل الفعل على مرض أو داء جاء مصدره على وزن   -د

 ُخضرة .  -إذا دل الفعل على لون جاء مصدره على وزن فُعلة : خضر –هـ

 صهٌل . –نباح ، صهل  –إذا دل الفعل على صوت جاء مصدره على وزن فُعال أو َفعٌل : نبح  –و 

 رحٌل .  –دره على وزن َفعٌل : رحل إذا دل الفعل على سٌر جاء مص –ز 

 : تكون صٌاؼته على النحو التالً: مصادر الرباعً

 إذا كان الفعل على وزن )أَْفَعل( فمصدره ٌؤتً على وزن )إِْفَعال(  – ٔ

 أوحى : إٌحاء .  –أعطى : إعطاء   -دأورد : إٌرا  -دأمدَّ : إمدا –آمن : إٌمان  –مثل : أَْضَرَب : إِْضَراب   

فً  مربوطة  إذا كان الفعل على وزن )أفعل( ، ومعتل العٌن مثل ) أعاد( ، فمصدره ٌؤتً على وزن )إفعلة( أي بزٌادة تاء - 

 أثار : إثارة .  –أفاد : إفادة  –اآلخر بدالً من األلؾ  ،مثل :  أدار : إدارة 
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لَ( فمصدره ٌؤتً على وزن )َتْفِعٌل( ،  – ٕ  دّرب :تدرٌب.  –مثل : لّوث : تلوٌث إذا كان الفعل على وزن )َفعَّ

ى( ، فمصدره  ٌؤتً على وزن )تفعلة( أي بزٌادة تاء مربوطة فً   -  اآلخر  ّفإذا كان الفعل معتل اآلخر )البلم( مثل : )قوَّ

 .سّوى : تسوٌة  –رّبى : تربٌة  –بدالً من الٌاء ، مثل : قّوى : تقوٌة 

 دره ٌؤتً على وزن )ُمَفاَعلًَة / فَِعال( إذا كان الفعل على وزن )َفاَعل( فمص – ٖ

 َجادل : ُمجادلة ، ِجدال .   -بحاسب : ُمحاسبة ، ِحَسا –َشاَرَك : ُمَشاَرَكةً  –مثل : َقاَْتلَ : ُمَقاَْتلَة ، قَِتال    

 ج : َدْحَرَجة.َدْحرَ  –إذا كان الفعل على وزن )َفْعلَلَ( فمصدره ٌؤتً على وزن )َفْعلَلَة( مثل : ترجم : ترجمة  – ٗ

 فإذا كان الفعل رباعٌاً مضعفاً مثل : )زلزل( ، فمصدره  ٌؤتً على وزن )َفْعلَلَة / فِْعبلل(  -  

 وسوس : َوسوسة ، ِوسواس . –مثل :  زلزل : َزلزلة ، ِزلزال     

 مصادر الخماسً

دة ألؾ قبل آخره . مثل : احترم : احترام إذا كان الفعل الخماسً مبدوءاً بهمزة وصل ، فمصدره ٌؤتً بكسر ثالثه وزٌا – ٔ

 انطلق : انطبلق  –

إذا كان الفعل الخماسً مبدوءاً بتاء زابدة ، فمصدره هو نفس حروؾ الفعل الماضً مع ضم ما قبل آخره . مثل : َتَعلََّم   – ٕ

 َتدحَرج : َتدحُرج . –َتَعاَرؾ : َتَعاُرؾ  –: َتَعلُّم 

ى * إذا كان الفعل الخماسً المب تعالَى  ، فمصدره هو نفس حروؾ الفعل الماضً مع  -دوء بتاء آخره حرؾ علة مثل : تحدَّ

 كسر ما قبل آخره ، وقلب حرؾ العلة إلى ٌاء.

ي     ى : تحدِّ ي  –مثل : تحدَّ ى : تعدِّ  .تفاَنى : تفانًِ -تعالَى  : تعالًِ  –تعدَّ

 مصادر األفعال السداسٌة

 ون مبدوءاً بهمزة وصل ، فمصدره ٌؤتً بكسر ثالثه وزٌادة ألؾ قبل آخره .الفعل السداسً دابما ما ٌك– ٔ

 استجدى : استجداء   –استولى : استٌبلء  -داستورد : استٌرا -داسترّد : استردا –مثل : استعمل : استعمال 

تعوٌض عنها بتاء إذا كان الفعل السداسً معتل العٌن مثل : ) استفاد( ، فمصدره ٌؤتً على بحذؾ ألؾ المصدر وال -ٕ

 استعاد : استعادة . –استقام : استقامة  –مربوطة فً آخره .  مثل : استشار : استشارة 

الحظ أن هناك مصادر خماسٌة تبدأ بــ استـ مثل المصادر السداسٌة والفرق بٌنها أن المصادر الخماسٌة تكون السٌن فٌها 

 استراق . –استماع  –أصلٌة . مثل : استبلم 

 ( https://dardery.site/archives/2079ذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ُِظي٣ٍ) 

 

 اخدـــدريـــت

 حدد نوع المصدر فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٔس

َي  هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔ َٔ ْٔ ظَ ْٓ َٜخ {} كَوَِي ح َُ َّ خ َٜ ْػو٠ََ ٫َ حٗلِ ُٞ ُْ ِس ح َٝ َْ ُُْؼ  رِخ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ِّ {  هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٕ خ ُِِ٘ خ  ٓ َّ ه٤َِخ ح ََ َُْل ُْز٤ََْض ح ْؼزَشَ ح ٌَ ُْ ُ ح ََ هللا   } َؿَؼ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

َٛخ ا٣ِ خُٙ {} هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٖ َػَي َٝ ِػَيٍس  ْٞ َٓ  ْٖ ِٚ ا٫ِ  َػ َْ ٧َِر٤ِ ٤ِٛ ح ََ ٍُ اِْر لَخ ـْ ظِ ْٓ َٕ ح خ ًَ خ  َٓ َٝ 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ََ { هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٗ وَخرِ َٔ ُْ ُْ ح طُ ٍْ ُُ َُ َكظ ٠  خػُ ٌَ ُْ حُظ  ًُ َٜخ ُْ  } أَ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

رٍَش {هخٍ طؼخ٠ُ :   -٘ ََ ْو َٓ ح  ًَ ـَزٍَش ٣َظ٤ِٔخ   ْٔ َٓ  ١ًِ  ٍّ ْٞ ّ  ك٢ِ ٣َ ْٝ ا١َِْؼخ  .} أَ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

َُْلِي٣ِغ أَ  هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٙ ح ح ٌَ َٜ ُ٘ٞح رِ ِٓ ْْ ٣ُْئ َُ ْٕ ْْ اِ ِٛ ٍِ َي َػ٠َِ  ػَخ َٔ ل خ { } كَََِؼِ َي رَخِهغ  َْٗل َٓ 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

https://dardery.site/archives/2079
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َ  {هخٍ طؼخ٠ُ :   -7 ْْ َه٤ْ ُٜ ٬َف  َُ ْٛ َْ اِ ٠ هُ َٓ ٤َُْظَخ ِٖ ح ؤَََُُٞٗي َػ ْٔ َ٣ َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

٫َ ا٠َُِٰ هخٍ طؼخ٠ُ :   -8 َٝ ٤َش   ِٛ ْٞ َٕ طَ ظَِط٤ُؼٞ ْٔ َٕ {} ك٬ََ ٣َ ِؿُؼٞ َْ َ٣ ْْ ِٜ ِِ ْٛ  أَ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ح {هخٍ طؼخ٠ُ :   -9  َ ٤ ِٔ خر خ ٣َ َٔ ُذ ِك َٓ َف ٣َُلخ ْٞ َٔ  } كَ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

َٟ هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٓٔ َْ َٓ ـَخَء  ُٚ حْرظِ َٔ ١َِ َْٗل ْ٘ َ٣ ٖ َٓ  ِّ َٖ حُ٘ خ ِٓ َٝ  {} ِ  خِص هللا 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ْ  { هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔٔ ٢ْء  َػِظ٤ َٗ ٔ خَػِش  َُشَ حُ َِ ُْ َُ   ٕ ْْ ۚ اِ ٌُ ر  ٍَ ُّ حط وُٞح  َٜخ حُ٘ خ  } ٣َخ أ٣َ 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

َٛ  هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٕٔ ح {} َؿَؼُِٞح أَ  ٍ زَخ ٌْ ظِ ْٓ ٝح ح َُ زَ ٌْ ظَ ْٓ ح َٝ ٝح   َ َٛ أَ َٝ  ْْ ُٜ ح ػ٤َِخرَ ْٞ َ٘ ـْ ظَ ْٓ ح َٝ  ْْ ِٜ حِٗ ًَ ْْ ك٢ِ   ُٜ  خرَِؼ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ٍٕ رَِؼ٤ٍي {هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٖٔ خ ٌَ َٓ  ْٖ ِٓ  ُٕ ُٝ َخ ُْ حُظ٘  ُٜ أَٗ ٠ َُ َٝ  ِٚ ٘ خ رِ َٓ هَخُُٞح   َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ُ َِٗيحء  َهل٤ِ ّخ {   } هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٗٔ رٚ  ٍَ ًْ َٗخَىٟ   اِ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

خ هخٍ طؼخ٠ُ :  -٘ٔ َٓ ٞح  ُٓ  َ َك َٝ أَ  َٝ { }ِ حء  َػ٠َِ هللا  ََ ُ حْكظِ ُْ هللا  ُٜ هَ َُ ٍَ 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

٫ُٞٓ  {هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٙٔ ٍَ ح   َ ًْ ًِ  ْْ ٌُ ٍَ هللا  ا٤َُِْ َِ ْٗ  .} هَْي أَ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

َٕ {: كخٍِ أٝ ٓلؼٍٞ  -7ٔ َؿُؼٞ َْ ْْ ا٤ََُِْ٘خ ٫َ طُ ٌُ أَٗ  َٝ ْْ َػزَؼ خ  ًُ خ َهَِْوَ٘خ َٔ ْْ أَٗ  ْزظُ ِٔ  ُٚ.} أَكََل

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ح {  -8ٔ  ٍ ح ََ ْٓ ْْ اِ ُٜ ُص َُ ٍْ ََ ْٓ أَ َٝ  ْْ ُٜ ْ  اِٗ ٢ أَْػَُِ٘ض َُ  } ػُ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

شَ طَ  -9ٔ ٌَ ٬َثِ َٔ ُْ َٕ ح ٞ  ٔ َٔ ِس ٤َُُ ََ َٕ رِخ٥ِْه ُٞ٘ ِٓ َٖ ٫َ ٣ُْئ ٣ ٌِ ٕ  حُ  ٤َشَ ح٧ُْٗؼ٠َٰ { } اِ ِٔ ْٔ 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ح {  -ٕٓ  َ ؼ٤ِ ًَ ِٚ حْهظ٬َِك خ  َؿُيٝح ك٤ِ َٞ َُ ِ َِ هللا  ْٖ ِػِ٘ي َؿ٤ْ ِٓ  َٕ خ ًَ  ْٞ َُ َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ٕٔ-  ْْ ٌُ ِّ اِٗ ٢ أََهخُف َػ٤َِْ ْٞ ٣َخ هَ َٝ َخِى {  }  َّ حُظ٘  ْٞ َ٣ 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

َ  ٜٓــــــــــــــز٤شٍ  -ٕٕ ــــــــــــــ ًُ ــــــــــــــي  ــــــــــــــ١ِ ػ٘ ــــــــــــــٖ حُظؼ ٌُ 

  

َ  أُٝـــــــــــــــــــــ٠ ٝأؿٔـــــــــــــــــــــَ   ٝٗخُُـــــــــــــــــــــٍش رـــــــــــــــــــــخُل

 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ــــــــــــٞرْٜ   -ٖٕ ــــــــــــ٠ حُ٘ــــــــــــخّ طٔــــــــــــظؼزي هِ  أكٔــــــــــــٖ اُ

  

 كطخُٔــــــــــــــــــخ حٓــــــــــــــــــظؼزي ح٩ٗٔــــــــــــــــــخٕ اكٔــــــــــــــــــخٕ 

 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

َّ ػِــــــــــ٠ حُلظــــــــــ٠ -ٕٗ  ًــــــــــَ حُٜٔــــــــــخثِذ هــــــــــي طٔــــــــــ

  

ـــــــــــــــــــيحءِ   ََ ٗـــــــــــــــــــٔخطش ح٧ػ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــٕٞ ِ ؿ٤  كظٜ

 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  
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 ٕ٘-  ْٖ ـــــــــــــــــ ٌُ ـــــــــــــــــِش ُٝظَ َى رخُظل٤ّ  ٝ ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــيْأ َػ  ٝحر

  

ـــــــــــــــــــــذُ   ـــــــــــــــــــــخ  طظـَه  ـــــــــــــــــــــَي هخثل ـــــــــــــــــــــُٚ ُٓخَٗ ٘ٓ 

 

 سداسً  ׄ     خماسً ׄ            رباعً ׄ     ثً  ثبل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2079ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

 حدد المصدر فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٕس

٘ خ ا٫ِ  َهطَؤ   هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔ ِٓ ْئ ُٓ  ََ ٍٖ إَٔ ٣َْوظُ ِٓ ْئ ُٔ ُِ َٕ خ ًَ خ  َٓ َٝ  { 

ْقُتلَ ׄ       ُمْإِمنٍ   ׄ    َخَطؤً ׄ     ُمْإِمًناׄ             ٌَ

ْْ { هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٕ ُٛ ا٣ِ خ َٝ  ْْ ٌُ هُ ُُ َْ َٗ ُٖ ٬ٍم َْٗل ْٓ ْٖ اِ ِٓ  ْْ ًُ ٫َى ْٝ ٫ طَْوظُُِٞح أَ َٝ  { 

اُهمْ ׄ     َنْرُزقُُكمْ ׄ     ْمبلقٍ إِ ׄ       َتْقُتلُوا ׄ   ٌَّ  َوإِ

ح { هخٍ طؼخ٠ُ :    -ٖ  ٍ ٝ َُ ْٔ َٓ  ِٚ ِِ ْٛ ْ٘وَُِِذ ا٠َُِ أَ َ٣ َٝ ح    َ ٤ ِٔ خر خ ٣َ َٔ ُذ ِك َٓ َف ٣َُلخ ْٞ َٔ  } كَ

ِسًٌرا  ׄ      ِحَساًباׄ       ٌَُحاَسبُ  ׄ    َمْسُروًراׄ     ٌَ

 ٚ {} كؤػوزْٜ ٗلخه خ ك٢ هِٞرْٜ ا٠ُ ٣ّٞ ٣ِوٞٗ هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٗ

 ٌلقونهׄ     قلوبهمׄ               نفاًقاׄ       فؤعقبهم ׄ  

ح {  هخٍ طؼخ٠ُ :   -٘  ً ح َٞ ُِ   ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  َٕ ُٞ  ِِ َٔ َٖ ٣َظَ ٣ ٌِ ُ حُ  ُْ هللا   } هَْي ٣َْؼَِ

ْعلَمُ  ׄ   ٌَ        ׄ ُ
َتَسلَّلُونَ ׄ               هللاَّ  لَِواًذاׄ     ٌَ

ُْ   ح هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٙ ْىطُ ٍَ ْٕ أَ اِ َٝ ظِْزَيحٍ}  ٤ْج خ {  ْٓ َٗ  ُْٚ٘ ِٓ ٌُٝح  ح ك٬َ طَؤُْه  ٍ ْ٘طَخ ٖ  هِ ُٛ ْْ اِْكَيح َٝ ط٤َْظُ ٍؽ  ْٝ َُ  َٕ خ ٌَ َٓ ٍؽ  ْٝ َُ 

ًباׄ     قِْنَطاًراׄ       َزْوجٍ ׄ        اْستِْبَدال   ׄ   ٌْ  َش

حهخٍ طؼخ٠ُ : "  -7  ْٞ  ُ َٞ ٍُ طَ ُْوِظخ ُْ ح ِٜ ظَِذ َػ٤َِْ ًُ خ   ٔ ْْ  كََِ ُٜ ْ٘ ِٓ  ."ا٫ِ  ه٬٤َِِ  

 َقلٌِبًل ׄ     َتَولَّْواׄ      اْلقِتالُ ׄ        ُكتِبَ  ׄ  

َٖ ۚ{  } هخٍ طؼخ٠ُ :   -8 ٤ُِ  ٝ ٘ َض ح٧َْ ُٓ َٕ ا٫ِ   ٝ َُ ْ٘ظُ َ٣ َْ َٜ ِٚ ۚ كَ ِِ ْٛ َ ٤ ُت ا٫ِ  رِؤ  ٔ َُ حُ ٌْ َٔ ُْ ٫َ ٣َِل٤ُن ح َٝ 

ٌِّاُ ׄ       اْلَمْكرُ  ׄ   لٌِنَ ׄ     ُسنَّتَ ׄ         السَّ  اأْلَوَّ

 ٝ ٓــــــــــــــض ٝأٗــــــــــــــض ًــــــــــــــ٣َْ  ػــــــــــــــٖ ػ٣ِــــــــــــــِح أ -9

  

ـــــــــــــــٞى..  ـــــــــــــــن حُز٘ ـــــــــــــــخ ٝهل ـــــــــــــــٖ حُو٘ ـــــــــــــــ٤ٖ ١ؼ  ر

 

   الثانً والثالث ׄ     وخفق  ׄ                        طعن ׄ       عزٌزا ׄ  

 إ حُظؼـــــــــــــــــــــــــــخٕٝ هــــــــــــــــــــــــــــٞس ػ٣ِٞــــــــــــــــــــــــــــٚ -ٓٔ

  

ــــــــــــــــــــيع ح٧ٗــــــــــــــــــــ٤خء  ــــــــــــــــــــ٢ حَُؿــــــــــــــــــــخٍ ٝطز  طز٘

 

 األشٌاء ׄ     الرجال  ׄ       علوٌه ׄ       التعاون ׄ  

 إ حُـ٘ـــــــــــــــــــٕٞ ٍٝحء ٜٗـــــــــــــــــــق هٜـــــــــــــــــــخثي١ -ٔٔ

  
ــــــــــــٕٞ ٛــــــــــــٞحد   أ  ــــــــــــٞ حُـ٘ ــــــــــــ٢ رؼ ــــــــــــ٤ْ ك ُٝ 

 
 بعض ׄ     قصابدي  ׄ       نصؾ ׄ       الجنون ׄ  

َّ ػِــــــــــ٠ حُلظــــــــــ٠ -ٕٔ  ًــــــــــَ حُٜٔــــــــــخثِذ هــــــــــي طٔــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــيحءِ   ََ ٗـــــــــــــــــــٔخطش ح٧ػ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــٕٞ ِ ؿ٤  كظٜ

 
 األعداءِ  ׄ     شماتة  ׄ           الفتى ׄ       المصاببِ  ׄ  

ـــــــــــــــــــَُِء َىْكؼـــــــــــــــــــخ   -ٖٔ   اًِح ُـــــــــــــــــــْ طٔـــــــــــــــــــظطْغ ُِ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــخرخ  ـــــــــــــــــــــــــــــِش ٝحكظٔ  كٜـــــــــــــــــــــــــــــزَح  ٣َُُِ

 
  كل ما سق ׄ     احتسابا ׄ     صبراً   ׄ               َدْفعاً  ׄ  

ٔٗ-  ْٖ ــــــــــــــــــ ٌُ َى رخُظل٤ـّـــــــــــــــــِش ُٝظَ  ٝ  ٝحرــــــــــــــــــيْأ َػــــــــــــــــــي

  

ـــــــــــــــــــــذُ   ـــــــــــــــــــــخ  طظـَه  ـــــــــــــــــــــَي هخثل ـــــــــــــــــــــُٚ ُٓخَٗ ٘ٓ 

 

كَ  ׄ   ـةِ ׄ       َعـدوَّ ٌّ  خابفـاً ׄ     زمانَ ׄ            التح
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ــــــــــــٜٔخ  ٛــــــــــــخثزخ    -٘ٔ َٓ  ِّ ٍْ ٓــــــــــــٖ حُٔظِــــــــــــٞ  ٝحكــــــــــــٌ

  

ٕ  ىػــــــــــــــــــــخءَ   ْْ رــــــــــــــــــــؤ ــــــــــــــــــــذُ ٝحػِــــــــــــــــــــ ـَ  ُٙ ٫ ٣ُل

 

 دعـاَءهُ  ׄ     صابباً   ׄ           َسهماً  ׄ       المظلومِ  ׄ  

ــــــــــــــــــُذ حُٔؼ٤٘ــــــــــــــــــِش رــــــــــــــــــخُظ٢٘ٔ  -ٙٔ  ٝٓــــــــــــــــــخ ١ِ

  

ـــــــــــــــــي٫ءِ   ـــــــــــــــــ٢ حُ ـــــــــــــــــٞى ك ـــــــــــــــــِن ىُ  ٌُٝـــــــــــــــــٖ أُ

 

   األول والثالث ׄ     التمنً  ׄ           المعٌشةِ  ׄ        طلبُ  ׄ  

ــــــــــــــــــٚ -7ٔ ــــــــــــــــــ٠ طـَر ــــــــــــــــــَأ  كظ ٖ  حٓ ــــــــــــــــــيك  ٫ طٔ

  

ــــــــــــــــــــذِ   ــــــــــــــــــــَ طـ٣َ ــــــــــــــــــــٖ ؿ٤ ــــــــــــــــــــٚ ٓ  ٝ ٫ طٌّٓ٘

 

 تجرٌبِ  ׄ    تجربه  ׄ             امرأً  ׄ       تمدحنَّ  ׄ  

 اًح ُـــــــــــــْ ٣ٌـــــــــــــٖ ٛـــــــــــــلٞ حُـــــــــــــٞىحِى ١ز٤ؼـــــــــــــش   -8ٔ

  

 كـــــــــــــــ٬ ه٤ــــــــــــــــَ كــــــــــــــــ٢ ٍٝى ٣ـــــــــــــــــ٢ء طٌِلـــــــــــــــخ 

 

   كل ما سبق ׄ    تكلفا  ׄ             ودٍ  ׄ        صفو ׄ  

َْ ه٣ََ٘ــــــــــــــــَي ٝحٛــــــــــــــــط٘ؼُٚ طلــــــــــــــــخهَح   -9ٔ  ٝحهظــــــــــــــــ

  

ِٕ ٣ُ٘ٔـــــــــــــــــــذُ   وــــــــــــــــــخٍ ُٔ َٖ اُـــــــــــــــــــ٠ حُ ٕ  حُو٣َـــــــــــــــــــ  ا

 

 الُمقارنِ  ׄ     القرٌـنَ   ׄ      تفاخراً  ׄ      قرٌَنكَ  ׄ  

ــــــــــــــــبٕ -ٕٓ ـــــــــــــــــق ك ـــــــــــــــــش حُِٓـــــــــــــــــخٕ طٜخ٣ٍ  ػـ٤ز

  

 ػٔــــــــــَح   طــــــــــَٟ ٣ٝٞٓــــــــــخ ٣ٔــــــــــَح طــــــــــَٟ ك٤ٞٓــــــــــخ 

 

 الثانً والثالث   ׄ     عسراً   ׄ       ٌسرا ׄ      عجٌبـة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2079ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 تخٌر الوزن الصحٌح للمصدر الذي بٌن القوسٌن  فٌما ٌلً: – ٖس

َٞ ك٠ِ هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔ ُٛ َٝ خّ  ) }  َٜ ٍٖ {  (ِحُِو ز٤ِ ُٓ  َُ  َؿ٤ْ

   فعال ׄ     فعبلل   ׄ       فعالة  ׄ      إفعال   ׄ  

ْٖ ُػل٢َِ َُ هخٍ طؼخ٠ُ :  "  -ٕ َٔ ٢ْء  ككَ َٗ  ِٚ ْٖ أَِه٤ ِٓ ٝفِ  (حط زَخع    ـ ـ)ُٚ  َُ ْؼ َٔ ُْ  . "رِخ

   مفاعلة ׄ     افتعال   ׄ      فعال  ׄ      إفعال   ׄ  

ُْ هخٍ طؼخ٠ُ :  " -ٖ ْىطُ ٍَ ْٕ أَ اِ ظِْزَيحٍ    ـ) َٝ ْٓ ٤ْج خ (َح َٗ  ُْٚ٘ ِٓ ٌُٝح  ح ك٬َ طَؤُْه  ٍ ْ٘طَخ ٖ  هِ ُٛ ْْ اِْكَيح َٝ ط٤َْظُ ٍؽ  ْٝ َُ  َٕ خ ٌَ َٓ ٍؽ  ْٝ َُ" 

 استفعالׄ     افتعال   ׄ      استفعلة  ׄ      سفالة  ا ׄ  

ْٞ َْٗؼَِْ هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٗ ْْ { (هِظَخ٫     ـ) } هَخُُٞح َُ ًُ  ٫َط زَْؼَ٘خ

 فعالة ׄ     إفعال   ׄ      فعال ׄ      فعبلل ׄ   

ًُٝهخٍ طؼخ٠ُ : "   - -٘   ِ ٣ِِ هللّاُ َػ  "(ٍحٗظِوَخّ    ـ) َٝ

   انفعال ׄ     إفعالّ   ׄ     افتعال  ׄ      إفعال    ׄ  

٫َ هخٍ طؼخ٠ُ : "  -ٙ ْٞ َُ ش   َٝ َٔ ِِ زَوَضْ  ًَ ٌَخٕ ِٖٓ َٓ ر َي َُ خ    ـ) ٍ   ٓ ح َِ ُِ) ٠ّ ٔ َٔ  ٓ   َ أََؿ َٝ" 

   فعال ׄ     فعبلل   ׄ       فعالة  ׄ      إفعال   ׄ  

ٕ  هخٍ طؼخ٠ُ :  " -7 ُِيَ  اِ
ْ    ـ) ََُلن   ًَٰ ُٛ ٍِ  (ُطََوخ َِ حُ٘ خ ْٛ  "أَ

   تفعٌل ׄ     تفاعل   ׄ        تفعال  ׄ        تفّعل    ׄ  

ْْ  هخٍ طؼخ٠ُ :   -8 ٌُ ْ٘ ِٓ  َٕ ُٞ  ِِ َٔ َٖ ٣َظَ ٣ ٌِ ُ حُ  ُْ هللا  ح    ـ) } هَْي ٣َْؼَِ  ً ح َٞ ُِ) } 

   فعال ׄ     فعبلل   ׄ       فعالة  ׄ      إفعال   ׄ  

ْٕ ٍٓـــــــــــــــــَٞى رـلـــــــــــــــــٞس -9 َّ ٝا َِ حٌُـــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــ ِٛ َٝ 

  

ْْ رــــــــــــ  ــــــــــــخُٝ   ـ)كخُٜــــــــــــلُق ػــــــــــــٜ٘ دُ  (ِحُظـ  َٞ  أٛـــــــــــــ

 

   تفعٌلׄ     تفّعل    ׄ     تفاعل ׄ              تفعال ׄ  
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ـــــــــٌٍ - ٓٔ  ـــــــــ٤ْ كبّٗـــــــــُٚ  (ُٜٓـــــــــخكزشَ    ـ) ٝحك  حُِج

  

ـــــــــــــي١ حُٜـــــــــــــل٤َق ح٧ؿـــــــــــــَُد.  ـــــــــــــي١ ًٔـــــــــــــخ ٣ُؼ  ٣ُؼ

 

  فعال ׄ      مفاعلة   ׄ         مفعال  ׄ      مفعل    ׄ  

ٔٔ-  ْْ ـــــــــــــــــ  ِٜ ًُ ْٞ ؿ٘خَكــــــــــــــــَي ٨ُهــــــــــــــــخٍِد   ٝحهلــــــــــــــــ

  

ٍَ   ــــــــــــــ)ر  ْْ  (طٌُ ـــــــــــــ  إ أًٗزــــــــــــٞح ٝحٓٔـــــــــــــْق ُٜـــــــــــــ

 

 تفعال ׄ             تفعٌلׄ             تفّعل    ׄ      تفاعل ׄ  

َْ ه٣ََ٘ـــــــــــَي ٝحٛـــــــــــط٘ؼُٚ  -ٕٔ  (طلـــــــــــخهَح     )   ٝحهظـــــــــــ

  

ِٕ ٣ُ٘ٔـــــــــــــــــــذُ   وــــــــــــــــــخٍ ُٔ َٖ اُـــــــــــــــــــ٠ حُ ٕ  حُو٣َـــــــــــــــــــ  ا

 

   تفعٌلׄ     تفاعل ׄ         تفعال ׄ      تفّعل    ׄ  

ٖٔ-   َ ِٖ كـــــــــــــــــــ٢ كخ٫طِ٘ـــــــــــــــــــخ ٗظـــــــــــــــــــ  ُِٜٝٔـــــــــــــــــــ٤ٔ

  

َِٗخ ّ ِ   َُ  )ٝكــــــــــــــــــــــــــــَٞم طوــــــــــــــــــــــــــــي٣  .(طوــــــــــــــــــــــــــــي٣

 

   تفعٌلׄ     تفاعل ׄ           تفعال ׄ      تفّعل    ׄ  

 (طٌِلــــــــــــــــــــخ     )حًح حُٔــــــــــــــــــــَء ٣٫َػــــــــــــــــــــخى ح٫ -ٗٔ

  

 كيػــــــــــــــــــــٚ ٫ٝطٌؼــــــــــــــــــــَ ػ٤ِــــــــــــــــــــٚ حُظؤٓــــــــــــــــــــلخ 

 

 تفعال ׄ             تفعٌلׄ     تفّعل    ׄ      تفاعل ׄ  

ِٙ  (حٗظلـــــــــــخُع     )ٝٓـــــــــــخ -٘ٔ ـــــــــــي٤ٗخ ر٘ـــــــــــخظَ  أهـــــــــــ٢ حُ

  

  ٍُ ُْ  اًح حٓــــــــــــــــــظْٞص ػ٘ــــــــــــــــــيٙ ح٧ٗــــــــــــــــــٞح ــــــــــــــــــ  ٝحُظَُِ

 

 انفعال  ׄ     إفعالّ ׄ        افتعال ׄ      إفعال    ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2079ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 لً لما بٌن القوسٌن :مٌز  المصادر القٌاسٌة والسماعٌة فٌما ٌ – ٗس

ٟ ك٢ِ  هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٔ ََ خ طَ َٓ ِْنِ ) }  ْٖ  ( َه ِٓ  ِٖ َٔ ْك  َ صٍ  ) حُ ُٝ  {  (طَلَخ

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

ح ٝ  هخٍ طؼخ٠ُ : " -ٕ  ٍ ح ََ ِٟ ح  ي  ـِ ْٔ َٓ ٌُٝح  َٖ حط َو ٣ ٌِ حُ  لْ ) ََٝ ح ًُ ٣َِو خ ) َٝ  (َ  َٖ  (  طَْل ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َٖ ح  " ر٤َْ

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

ُْ  " هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٖ ٌُ ظَِذ َػ٤َِْ ًُ ( ٍُ ُْوِظَخ َٞ  ( ح ُٛ َٝ (   ٙ َْ ًُ )  ْْ ٌُ  ُ" 

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     لثانً قٌاسً األول سماعً وا ׄ   سماعٌان       ׄ  

 (.ح٫ٗلَحف )حُـ٣َٔش طط٤َٜ ُِٔـظٔغ ٖٓ ( ٓلخٍرش) -ٗ

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

 . كن َٗػ٢( ح٫كظ٬ٍ  (   )ٓوخٝٓش )ـ ٘

   قٌاسٌان ׄ   األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

ِٖ كــــــــــــــــــ٢ كخ٫طِ٘ــــــــــــــــــخ -ٙ َ   )ُِٜٝٔــــــــــــــــــ٤ٔ  (ٗظــــــــــــــــــ

  

َِٗخ ّ ِ   َُ  )ٝكــــــــــــــــــــــــــــَٞم طوــــــــــــــــــــــــــــي٣  .(طوــــــــــــــــــــــــــــي٣

 

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

ـــــــــــــــــــَوخ -7  ٔ َْ رِخُ ـــــــــــــــــــظ  َٔ َ  طَ ـــــــــــــــــــ ٌُ ـــــــــــــــــــذ )ء كَ  (َػ٤ْ

  

ــــــــــــــــــــــوخءُ  )٣َـط٤ــــــــــــــــــــــٚ ًٔــــــــــــــــــــــخ ه٤ــــــــــــــــــــــَ   ٔ  (حُ

 

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

8-  ٍَ ــــــــــــــــخ )هللاُ كــــــــــــــــ٢ حُّي٤ٗــــــــــــــــخ  . إ هــــــــــــــــّي هَ٘  َ  (طل

  

ــــــــــــ٢ ؿّ٘ــــــــــــشِ   ــــــــــــيِ  )ك ِْ ْٕ ط٬ُه٤٘ـــــــــــــ٢ ( حُو  أٍؿـــــــــــــٞ أ

 

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     ول سماعً والثانً قٌاسً األ ׄ   سماعٌان       ׄ  
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 ٍحكؼـــــــــــــخ ٓـــــــــــــٖ ؿخٛـــــــــــــَ ( حُظطـــــــــــــخٍٝ )ُـــــــــــــ٤ْ -9

  

َّ رؼخهــــــــــــــــــَ (حُظٞحٟــــــــــــــــــغ )ٝ ًــــــــــــــــــٌح   ٫ ٠٣ــــــــــــــــــ

 

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

ـــــــــــــــش ًِٜـــــــــــــــ -ٓٔ ـــــــــــــــ٢ أ٤ٓ  خٓخطـــــــــــــــض ه٤ـــــــــــــــٍٞ ر٘

  

 (ح٩ػــــــــــــــَحد )... ٝظـــــــــــــَ حُٜـــــــــــــَف ٝ (هــــــــــــــ٬) 

 

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

ــــــــــــــــــــخُف ٛــــــــــــــــــــي٣وي إ أٍحى -ٔٔ ــــــــــــــــــــ ) ٓ  خ(ِٓحك

  

 ( ؿٔخكــــــــــــــــخ )كــــــــــــــــبًح أرــــــــــــــــخٙ كــــــــــــــــ٬ طــــــــــــــــِىٙ 

 

   قٌاسٌان ׄ      سً والثانً سماعً األول قٌا  ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

ٕٔ-   َْ  كبٗـــــــــــــٚ (حُلٔـــــــــــــخدِ  ( )ٓ٘خه٘ـــــــــــــشَ  ) ٝحًًـــــــــــــ

  

 ٫ رُـــــــــــــــي  ٣ُلٜـــــــــــــــ٢ ٓـــــــــــــــخ ؿ٤٘ـــــــــــــــَض ٣ٌَٝظُـــــــــــــــذُ  

 

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

 كظ٘ـــــــــــــــــزٜٞح إ ُـــــــــــــــــْ طٌٞٗـــــــــــــــــٞح ٓـــــــــــــــــؼِْٜ  -ٖٔ

  

 (كـــــــــــــــــــــــــــ٬ف )رـــــــــــــــــــــــــــخٌَُحّ (حُظ٘ـــــــــــــــــــــــــــزٚ )إ 

 

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

ـــــــــُذ   ) ٝٓـــــــــخ   -ٗٔ ـــــــــ(  ١ِ ـــــــــ٢ ) ـْ حُٔؼ٤٘ـــــــــِش ر  ( حُظٔ٘

  

ـــــــــــــــــي٫ءِ   ـــــــــــــــــ٢ حُ ـــــــــــــــــٞى ك ـــــــــــــــــِن ىُ  ٌُٝـــــــــــــــــٖ أُ

 

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

 

َى  -٘ٔ  ٞ ــــــــ٢َ    ) طـــــــــََؼ ْٔ ـــــــــُٚ  ( رَ َٞ حٗ  ــــــــ ـــــــــق  كـــــــــظ٠ ُ ٌَ  حُ

  

خ   ) أٍَحَى   َٟ ــــــــــــــــوِزخ ْٚ  (  حٗـْ ـــــــــــــــ ُِ ِٓ ــــــــــــــــُِطْؼُٚ أَٗخ ـــــــــــــــْ ط ُ 

 

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

ٔٙ-   َ ـــــــــ ُٓ ْم  ٌُ ـــــــــ َ٣ ْْ ـــــــــ َُ ْٖ ـــــــــ َٓ ـــــــــظ    ) َٝ ِْ حُ  ٓـــــــــخػش   ( َؼِ 

  

   ٍ ًُ َع   َ ــــــــــــــــ ـَ َِ   ) طَ ــــــــــــــــ ْٜ ـَ ُْ ِٚ  ( ح ــــــــــــــــ ــــــــــــــــٍٞ َك٤َخطِ ُ١ 

 

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

ـــــــــــــــــــــٜخ -7ٔ ُٔ  إ ح٧كـــــــــــــــــــــخػ٢ ٝإ ٫ٗـــــــــــــــــــــْض ٬ٓٓ

  

ــــــــــي  ــــــــــِذ     )ػ٘ ــــــــــخ ( حُظوِ ــــــــــ٢ أ٤ٗخرٜ ــــــــــُذ    )ك  (حُؼط

 

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ       سماعٌان   ׄ  

 اًح ُـــــــــــــْ ٣ٌـــــــــــــٖ ٛـــــــــــــلٞ حُـــــــــــــٞىحِى ١ز٤ؼـــــــــــــش   -8ٔ

  

 (طٌِلـــــــــــخ   )٣ـــــــــــــ٢ء  ( ٍٝى    )كـــــــــــ٬ ه٤ــــــــــــَ كــــــــــــ٢ 

 

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

 

ُٓ٘ظخهـــــــــــــــــخ  كؤػط٤٘ـــــــــــــــــ٢ -9ٔ ـــــــــــــــــِي  َٓ ــــــــــــــــُض ٍأ  هَزِّ

  

ــــــــــش  ـــــــــخ هِؼ ٣(    َِ ــــــــــ ْز ّٜ ــــــــــخ      ( )حُ ــــــــــ٢ ( ا٣ٔخٗ ٘٣ ّٞ  ٣ُوَ

 

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

ْٕ ٍٓــــــــــــــــَٞى رـلــــــــــــــــٞس -ٕٓ َّ ٝا َِ حٌُــــــــــــــــَح ــــــــــــــــ ِٛ َٝ 

  

ـــــــ  ـــــــ ( حُٜـــــــلُق   ـ)ك ْْ ر ـــــــ  ـ)ػـــــــٜ٘ دُ  ( ِخُٝ حُظـ  َٞ  أٛــــــــ

 

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2079ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 تخٌر الفعل الصحٌح للمصدر الذي بٌن القوسٌن  فٌما ٌلً: – ٘س

َٞ ك٠ِ هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔ ُٛ َٝ خّ  ) }  َٜ ٍٖ {  (ِحُِو ز٤ِ ُٓ  َُ  َؿ٤ْ

   تخاصم ׄ      خاصم   ׄ       خّصم  ׄ      خصم   ׄ  

ْٞ َْٗؼَِْ هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٕ ْْ { (هِظَخ٫     ـ) } هَخُُٞح َُ ًُ  ٫َط زَْؼَ٘خ

   اقتتل ׄ      قّتل   ׄ       تقاتل  ׄ       قتل   ׄ  

٫َ هخٍ طؼخ٠ُ : "  -ٖ ْٞ َُ ش   َٝ َٔ ِِ زَوَضْ  ًَ ٌَخٕ ِٖٓ َٓ ر َي َُ خ    ـ) ٍ   ٓ ح َِ ُِ) ٠ّ ٔ َٔ  ٓ   َ أََؿ َٝ" 

   استلزم ׄ      الزم   ׄ          ألزم  ׄ       لزم   ׄ  

ٌُ  هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٗ ْ٘ ِٓ  َٕ ُٞ  ِِ َٔ َٖ ٣َظَ ٣ ٌِ ُ حُ  ُْ هللا  ح    ـ) ْْ } هَْي ٣َْؼَِ  ً ح َٞ ُِ) } 

   الزم ׄ      التزم   ׄ               الوذ  ׄ       الذ   ׄ  

٢ْء  كهخٍ طؼخ٠ُ :  "  -٘ َٗ  ِٚ ْٖ أَِه٤ ِٓ ْٖ ُػل٢َِ َُُٚ  َٔ ٝفِ  (حط زَخع    ـ ـ)كَ َُ ْؼ َٔ ُْ  . "رِخ

   تتابع ׄ      تابع   ׄ                أتبع  ׄ       تبع   ׄ  

ْىطُ هخٍ طؼخ٠ُ :  " -ٙ ٍَ ْٕ أَ اِ ظِْزَيحٍ    ـ) ُْ َٝ ْٓ ٤ْج خ (َح َٗ  ُْٚ٘ ِٓ ٌُٝح  ح ك٬َ طَؤُْه  ٍ ْ٘طَخ ٖ  هِ ُٛ ْْ اِْكَيح َٝ ط٤َْظُ ٍؽ  ْٝ َُ  َٕ خ ٌَ َٓ ٍؽ  ْٝ َُ" 

   استبدل ׄ      بّدل   ׄ                أبدل  ׄ      بّدل   ׄ  

ٕ  هخٍ طؼخ٠ُ :  " -7 ُِيَ  اِ
ْ    ـ) ََُلن   ًَٰ ُٛ ٍِ  (ُطََوخ َِ حُ٘ خ ْٛ  "أَ

   تخاصم ׄ      خاصم   ׄ     اختصم  ׄ      خصم    ׄ  

ًُٝهخٍ طؼخ٠ُ : "   - -8   ِ ٣ِِ هللّاُ َػ  "(ٍحٗظِوَخّ    ـ) َٝ

  استنقم ׄ      انتقم   ׄ             ناقم  ׄ      نقم    ׄ  

ٝح" ٝأ  - -9 َُ زَ ٌْ ظَ ْٓ ح َٝ ٝح   َ ح    ـ) َٛ  ٍ زَخ ٌْ ظِ ْٓ  " (ح

   استكبر ׄ       كّبر   ׄ               أكبر  ׄ      كبر   ׄ  

ـــــــــٌٍ - ٓٔ  ـــــــــ٤ْ كبّٗـــــــــُٚ  (ُٜٓـــــــــخكزشَ    ـ) ٝحك  حُِج

  

ـــــــــــــي١ حُٜـــــــــــــل٤َق ح٧ؿـــــــــــــَُد.  ـــــــــــــي١ ًٔـــــــــــــخ ٣ُؼ  ٣ُؼ

 

   تصاحب ׄ              صاحب   ׄ      أصحب  ׄ      صحب    ׄ  

ـــــــــــــــٞس -ٔٔ ْٕ ٍٓـــــــــــــــَٞى رـل َّ ٝا ـــــــــــــــَح َِ حٌُ ـــــــــــــــ ِٛ َٝ 

  
ـــــــــــ  ْْ ر ـــــــــــخُٝ   ـ)كخُٜـــــــــــلُق ػـــــــــــٜ٘ دُ  (ِحُظـ  َٞ  أٛــــــــــــ

 
  تجاوز ׄ      جاوز   ׄ              أجاز  ׄ      جاز   ׄ  

ٕٔ-  ْْ ــــــــــــــــ  ِٜ ًُ ـــــــــــــــخٍِد  ـــــــــــــــَي ٨ُه ْٞ ؿ٘خَك ـــــــــــــــ  ٝحهل

  
ـــــــــــــ)ر  ٍَ   ـ ـــــــــــــ ــــــــــــٞح (طٌُ  ْْ إ أًٗز  ٝحٓٔـــــــــــــْق ُٜـــــــــــــ

 
   تذللّ  ׄ             أذلّ   ׄ         ذلّل  ׄ      ذلّ    ׄ  

ـــــــــــَي ٝحٛـــــــــــط٘ؼُٚ  -ٖٔ َْ ه٣ََ٘  (طلـــــــــــخهَح     )   ٝحهظـــــــــــ

  
ِٕ ٣ُ٘ٔــــــــــــــــــذُ   ــــــــــــــــــخٍ و ُٔ ــــــــــــــــــ٠ حُ َٖ اُ ٕ  حُو٣َـــــــــــــــــــ  ا

 
   تفاخر ׄ      افتخر   ׄ          فاخر  ׄ      فخر   ׄ  

ْٕ هزِــــــــــــــَض ٜٗـــــــــــــــ٤لظ٢  -ٗٔ  كِوــــــــــــــْي ٜٗــــــــــــــلظَُي ا

  
ـــــــــُق    ـ)كـــــــــ  ــــــــــُذ  (حُٜ٘  َٛ  أؿِـــــــــ٠ ٓـــــــــخ ٣ُزـــــــــخُع ٣ُٝٞ

 
 استنصح ׄ           تناصح   ׄ          ناصح  ׄ      نصح   ׄ  

 (طٌِلـــــــــــــــــــخ     )حًح حُٔـــــــــــــــــــَء ٣٫َػـــــــــــــــــــخى ح٫ -ٗٔ

  
 كيػــــــــــــــــــــٚ ٫ٝطٌؼــــــــــــــــــــَ ػ٤ِــــــــــــــــــــٚ حُظؤٓــــــــــــــــــــلخ 

 
   تآسؾ ׄ       تؤّسؾ  ׄ           أّسؾ ׄ      أسؾ       ׄ  

ِٙ  (حٗظلــــــــــخُع     )ٝٓــــــــــخ -٘ٔ  أهــــــــــ٢ حُــــــــــي٤ٗخ ر٘ــــــــــخظَ

  
  ُْ ـــــــــــــــــ ٍُ ٝحُظَُِ ـــــــــــــــــٞح ـــــــــــــــــيٙ ح٧ٗ  اًح حٓـــــــــــــــــظْٞص ػ٘

 
   انتفع ׄ       استنفع  ׄ            اتنفع ׄ      نفع       ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2079ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

https://dardery.site/archives/2079
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 ٛٞ حْٓ  ٣زيأ ر٤ْٔ ُحثيس ِ ٣ٝئىٟ ٓؼ٠٘ حُٜٔيٍ ح٠ِٛ٧ ) ٣يٍ ػ٠ِ كيع ٓـَى ٖٓ حُِٓخٕ ( .

  صوؼه من الثبلثً:

 ٌصاغ من الفعل الثبلثى المعتل على وزن ) َمفَعل ( : مثال : سعى التلمٌذ مسعى التمٌز . -ٔ

 من الفعل الثبلثى الصحٌح على وزن ) َمفَعل ( :  مثال:   نظر المتفوق منظر الفخر . ٌصاغ -ٕ

 ٌصاغ من الفعل الثبلثى المثال ) المعتل األول ( الصحٌح اآلخر على وزن  ) َمفِعل ( بكسر العٌن : -ٖ

 وقفنا موقفاً صعباً . -أنا ال أخلؾ موعدى  -مثال :     

 صوؼه من ؼٌر الثبلثً:

غ من ؼٌر الثبلثى على وزن ) اسم المفعول والزمان والمكان ( قلب حرؾ المضارع مٌما مضمومة وفتح ما قبل  ٌصا -ٕ

اء منطلق الصاروخ .   التقى الصدٌقان ملتقى كرٌماً . -     آخره ،   مثال :  انطلق العدَّ

 

 ، مقالة منصبة......قد ٌؤتً المصدر المٌمً على وزن) مفعلة( مثل: مجبنة ، مسبؽة، مبخلة مبلحظة :

  ( https://dardery.site/archives/2086ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
 اخ على الهصدر الهيهيدـــدريـــت

 بل المتاحة:حدد المصدر  المٌمً فً األمثلة التالٌة من بٌن البدا – ٔس

ٰٟ  هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔ ظََي ْٛ ِٖ ح َٔ ُْ رِ َٞ أَْػَِ ُٛ َٝ  ِٚ ز٤ِِِ َٓ َ  َػٖ  َٟ  ٖ َٔ ُْ رِ َٞ أَْػَِ ُٛ ر َي  ٍَ   ٕ ِْ ۚ اِ ِْ ُِْؼ َٖ ح  ٓ  ُْٜ ـُ ْزَِ َٓ َُِي 
ًَٰ  { 

 َسبٌِلِهِ ׄ      أَْعلَمُ ׄ              اْلِعْلمِ ׄ      َمْبلَُؽُهم  ׄ  

َ   هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٕ طُ ْٟ ِٖ ح َٔ ْ  { } كَ ِك٤ ٍَ   ٍ َ َؿلُٞ ٕ  هللا  ِ ٍْ كَب ْػ خٍِٗق ٩ِِ ـَ ظَ ُٓ  ََ ٍش َؿ٤ْ َٜ َٔ ْو َٓ  ك٢ِ 

 َرِحٌمٌ ׄ      إِْثمٍ ׄ   ِ   ُمَتَجانِؾٍ ׄ      َمْخَمَصةٍ  ׄ  

ِ { هخٍ طؼخ٠ُ :    -ٖ َٖ هللا  ِٓ ـ٠ٍََذ  رَخُءٝح رِ َٝ َ٘شُ  ٌَ ْٔ َٔ ُْ ح َٝ ُ شُ   ٌ ُْ حُ ِٜ َِرَْض َػ٤َِْ ُٟ َٝ  { 

لَّةُ  ׄ   اْلَمْسَكَنةُ       الذِّ  َؼَضبٍ ׄ     َباُءواׄ   َ    ََ

٘وََِز خ {  -7}  هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٗ ُٓ َٜخ  ْ٘  ٓ ح   َ ٕ  َه٤ْ ر ٢ ٧ََِؿَي ٍَ ِىىص  ا٠َُِٰ   ٍ َُجِٖ  َٝ  .هخٍ طؼخ٠ُ : } 

ِددتُّ  ׄ   ًراׄ              أَلَِجَدنׄ      رُّ ٌْ  ُمنَقلًَباׄ      َخ

ـــــــــــــُي ٓـــــــــــــخً٘خ     -٘ ـــــــــــــَِد ٣َه ََ حُُؼ ـــــــــــــَيػٞح ٟـــــــــــــ٤ٔ    ك

  
ــــــــــــــخُٔـلَس  ــــــــــــــُٚ.. ر ِٙ.. ٝحْىػــــــــــــــٞح ُ َِ ــــــــــــــ ــــــــــــــ٢ هز  ك

 
 ةالمؽفر ׄ     ساكناً       ׄ            الُعربِ  ׄ      ضمٌرَ  ׄ  

ــــــــــــــُٚ    -ٙ ُٕ ه٤ِِ َ  ٣وــــــــــــــٞ ــــــــــــــ٢ هــــــــــــــ ََ ك ــــــــــــــ  ٫ٝ ه٤

  
ـــــــــــــــخ   ٣ِٝوـــــــــــــــخُٙ ٓـــــــــــــــٖ رؼـــــــــــــــِي حُٔـــــــــــــــٞى س  رخُـل

 
ة    ׄ              خلٌلُه    ׄ       خٌرَ  ׄ    الجفا ׄ     المودَّ

ــــــــــــــٌح حُ -7 َٛ ــــــــــــــخ  َٓ ــــــــــــــُض ٝ ْه ٍِ مُ أَ  ٍ ــــــــــــــَئ ُٔ ُْ َٜخُى ح ــــــــــــــ  ٔ 

  
ــــــــــنُ   َ٘ ْؼ َٓ ــــــــــ٢َ  ــــــــــخ رِ َٓ ٝ ٍْ ــــــــــْو ُٓ  ْٖ ــــــــــ ِٓ ــــــــــ٢َ  ــــــــــخ رِ َٓ ٝ 

 
َهادُ  ׄ   قُ  ׄ      السُّ  َمْعَشقُ  ׄ     ُسْقمٍ   ׄ               اْلُمَإرِّ

 ٫ طـــــــــــــــــــــْ٘ ٝحؿظـــــــــــــــــــــْ٘ ٓٔـــــــــــــــــــــَس ٣ـــــــــــــــــــــّٞ -8

  
ــــــــــــــــــــَحد ٗٞٓــــــــــــــــــــخ  ١ــــــــــــــــــــ٬٣ٞ   إ طلــــــــــــــــــــض حُظ

 
 طوٌبل ׄ     نوماً   ׄ                التراب ׄ      مسرة ׄ  

 ٍٞ ٛـــــــــــــي١ٍ هزـــــــــــــَ ٓويٓـــــــــــــٚ            ٫ ٣ٔـــــــــــــ٨ حُٜـــــــــــــ -9

  
ــــــــــــــــــــخ  ــــــــــــــــــــٚ ًٍػــــــــــــــــــــخ  اًح ٝهؼ  ٫ٝ أٟــــــــــــــــــــ٤ن ر

 
 ذرعاً  ׄ     أضٌق  ׄ        مقدمه             ׄ      الهول ׄ  

https://dardery.site/archives/2086
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ـــــــــــــــي ػزظٔـــــــــــــــٞٙ -ٓٔ ـــــــــــــــ١ٌ ه ـــــــــــــــخ حَُؿـــــــــــــــَ حُ  حٗ

  
 ٝٓخك٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــٚ ُؼ٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــخد ٓؼـــــــــــــــــــــــــــــــــخد 

 
 معاب ׄ     عٌاب  ׄ                 عبتموه ׄ      الرجل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2086رخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخ) 

 حدد نوع المصدر المٌمً فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٕس

خ هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔ  ٓ ََ ـْ َٓ ْ٘لُِن  خ ٣ُ َٓ  ٌُ ْٖ ٣َظ ِو َٓ حِد  ََ َٖ ح٧َْػ ِٓ َٝ  { } ََ حثِ َٝ ُْ حُي  ٌُ ُٚ رِ ر  ََ ٣َظَ َٝ 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

ٰٟ {  هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٕ ََ ح طَ ًَ خ َٓ  َْ رَُلَي كَخٗظُ ًْ ِّ أَٗ ٢ أَ َ٘خ َٔ ُْ ٰٟ ك٢ِ ح ٍَ ٍَ ٣َخ ر٢َُ٘  اِٗ ٢ أَ  } هَخ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

َٛخ ا٣ِ خُٙ {ٍ طؼخ٠ُ : هخ  -ٖ َػَي َٝ ِػَيٍس  ْٞ َٓ  ْٖ ِٚ ا٫ِ  َػ َْ ٧َِر٤ِ ٤ِٛ ح ََ ٍُ اِْر لَخ ـْ ظِ ْٓ َٕ ح خ ًَ خ  َٓ َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

٠َٜ { هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٗ ٘ظَ ُٔ ُْ ر َي ح ٍَ ٕ  ا٠َُِ  أَ َٝ  { 

   داسًس ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

رٍَش {هخٍ طؼخ٠ُ :   -٘ ََ ْو َٓ ح  ًَ ـَزٍَش ٣َظ٤ِٔخ   ْٔ َٓ  ١ًِ  ٍّ ْٞ ّ  ك٢ِ ٣َ ْٝ ا١َِْؼخ  .} أَ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

٢ٍْء {  هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٙ َٗ   َ ًُ  ٖ ِٓ أُٝط٤َِ٘خ  َٝ  َِ ِ٘طَن حُط ٤ْ َٓ َ٘خ  ْٔ ُّ ُػِ  َٜخ حُ٘ خ ٍَ ٣َخ أ٣َ  هَخ َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

٘وََِز خ {هخٍ طؼخ٠ُ :   -7 ُٓ َٜخ  ْ٘  ٓ ح   َ ٕ  َه٤ْ ر ٢ ٧ََِؿَي ٍَ ِىىص  ا٠َُِٰ   ٍ َُجِٖ  َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

ْٞ هخٍ طؼخ٠ُ :   -8 ٣َظََ٘خَؿ َٝ  ُْٚ٘ ُٜٞح َػ خ ُٗ َٔ ُِ َٕ ٍِ {} ٣َُؼُٞىٝ ُٞٓ  َ ٤َِش حُ ِٜ ْؼ َٓ َٝ  ِٕ ح َٝ ُُْؼْي ح َٝ  ِْ  َٕ رِخ٩ِْػ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

َٛخ { هخٍ طؼخ٠ُ :   -9 خ َٓ َْ ُٓ  َٕ ٔ خَػِش أ٣َ خ ِٖ حُ ؤَََُُٞٗي َػ ْٔ َ٣ { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

   حُٔؼَٝف ٖٓ ؿ٤َ ٍإ٣ش حُوخُن ٖٓ ؿ٤َ ٜٓ٘زش.." هخٍ ح٩ٓخّ ػ٢ِ" حُلٔي  -ٓٔ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

ػظٚ ٓوخكش ٓخ ٛٞ أٗي ٓ٘ٚ"رٖ ه٤ْ  هخٍ ح٧ك٘ق  -ٔٔ  َ ـَ د  َؿ٤ْع هي طَ ٍُ  " : 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

َٜخرَ   -ٕٔ َٔ حُف ٣ٌُٛذ حُ َِ ُٔ  شَ ٣ٍٝٞع حُٜٔخٗش.حُ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

ـــــــــــــــــخ -ٖٔ ؼِِٜ ِٔ ـــــــــــــــــخُٟ رِ ـــــــــــــــــ٠ طُـ ـــــــــــــــــخ حُُ٘ؼٔ  ٫ اِٗٔ 

  
   َ ٔـــــــــــــــيحٛخ اُِـــــــــــــــ٠ ٓخِؿـــــــــــــــٍي ُكـــــــــــــــ َٓ  َٕ ـــــــــــــــخ  اًِح ً

 
   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

ُؿــــــــــــــــــــــــــ٬   -ٗٔ ٍَ  ْ ٌُ ــــــــــــــــــــــــــخرَ َٜ ُٓ   ٕ ُّ اِ  أَظَُِــــــــــــــــــــــــــٞ

  
ـــــــــــــــــــــــ   ٔ ـــــــــــــــــــــــَيٟ حُ ْٛ ُْ أَ ـــــــــــــــــــــــ ِْ ـــــــــــــــــــــــش  ظُ َّ طَِل٤  ٬ 

 
   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

ٔ٘-  ِٖ ِؼــــــــــــــــــــ٤ َٔ ُْ ــــــــــــــــــــي سَ ح ِٗ ــــــــــــــــــــَي  ٌُٞ ا٤َُِْ ــــــــــــــــــــ ْٗ  أَ

  
ــــــــــــــــــــــ٢  ِ٘ ٣ ٍِ  َٖ ٍّ َٗــــــــــــــــــــــظَْل ح َٞ َ  أَْػــــــــــــــــــــــ  ٝٓــــــــــــــــــــــ

 
   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

 

 ( ٠https://dardery.site/archives/2086 حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػِ) 

https://dardery.site/archives/2086
https://dardery.site/archives/2086
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 تخٌر الوزن الصحٌح للمصدر المٌمً  الذي بٌن القوسٌن  فٌما ٌلً: – ٖس

ظَخر خ  هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔ َٓ  ِ ُ ٣َظُُٞد ا٠َُِ هللا  خ كَبِٗٚ  خُِل  َٛ  ََ ِٔ َػ َٝ ٖ طَخَد  َٓ َٝ  { } 

   َمَفال ׄ      َمَفْعل   ׄ      َمْفِعل  ׄ      َمْفَعل   ׄ  

َٖ هخٍ طؼخ٠ُ :  "  -ٕ ظ و٤ِ ُٔ ِْ ِػظَش  ُ  ْٞ َٓ َٝ َٜخ  ِْلَ خ َه َٓ َٝ َٜخ  َٖ ٣ََي٣ْ خ ر٤َْ َٔ خ٫  ُ  ٌَ َٛخ َٗ َِْ٘خ َؼ ـَ  . " كَ

   مفعولׄ      ةَمَفْعلׄ        ةَمْفِعلׄ        ةَمْفَعل ׄ  

ٖ-   َ٣ ٍَ ٰٟ {هخٍ طؼخ٠ُ :  } هَخ ََ ح طَ ًَ خ َٓ  َْ رَُلَي كَخٗظُ ًْ ِّ أَٗ ٢ أَ َ٘خ َٔ ُْ ٰٟ ك٢ِ ح ٍَ  خ ر٢َُ٘  اِٗ ٢ أَ

 َمَفال  ׄ      َمَفْعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

ٗ-   } ٠َٜ ٘ظَ ُٔ ُْ ر َي ح ٍَ ٕ  ا٠َُِ  أَ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ : } 

 لُمْفَتعِ ׄ       ُمْفَتَعلׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

٘- -  } ََ حثِ َٝ ُْ حُي  ٌُ ُٚ رِ ر  ََ ٣َظَ َٝ خ   ٓ ََ ـْ َٓ ْ٘لُِن  خ ٣ُ َٓ  ٌُ ْٖ ٣َظ ِو َٓ حِد  ََ َٖ ح٧َْػ ِٓ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ :  } 

 َمَفال  ׄ      َمَفْعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

 هخٍ طؼخ٠ُ :   } هخُٞح ٓخ أهِل٘خ ٓٞػيى رٌِٔ٘خ { -ٙ

 َمَفال  ׄ      َمَفْعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

ــــــــــــــــــش -7 ُـ  ًِ  ٍِ وَـــــــــــــــــــخّ حُُلـــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــ٢ ىح ُٓ   ٕ  ِٝا

  

  َِ ــــــــــــٖ حُلوـــــــــــــ ِٓ   َ  ٤َُِــــــــــــْيكَغ ػ٘ــــــــــــٚ حُلوـــــــــــــَ ٗــــــــــــ

 

 لُمْفعِ ׄ       ُمْفَعلׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

8-  ِٖ ـــــــــــــــــــــ٤ ِؼ َٔ ُْ ـــــــــــــــــــــي سَ ح ِٗ ـــــــــــــــــــــَي  ٌُٞ ا٤َُِْ ـــــــــــــــــــــ ْٗ  أَ

  

ــــــــــــــــــــــ٢  ِ٘ ٣ ٍِ  َٖ ٍّ َٗــــــــــــــــــــــظَْل ح َٞ َ  أَْػــــــــــــــــــــــ  ٝٓــــــــــــــــــــــ

 

 ُمْفِعلׄ      َعل ُمفْ ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

ــــــــــــــــــــــــــــ٬   -9 ُؿ ٍَ  ْ ٌُ ــــــــــــــــــــــــــــخرَ َٜ ُٓ   ٕ ُّ اِ ــــــــــــــــــــــــــــٞ  أَظَُِ

  

  ُْ ـــــــــــــــــــــــ ِْ ـــــــــــــــــــــــش  ظُ َّ طَِل٤  ـــــــــــــــــــــــ٬  ٔ ـــــــــــــــــــــــَيٟ حُ ْٛ  أَ

 

 ُمْفِعلׄ      ُمْفَعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

ـــــــــــــــــخ -ٓٔ ؼِِٜ ِٔ ـــــــــــــــــخُٟ رِ ـــــــــــــــــ٠ طُـ ـــــــــــــــــخ حُُ٘ؼٔ  ٫ اِٗٔ 

  

  َٕ ـــــــــــــــخ َ  ُٓ اًِح ً  ٔـــــــــــــــيحٛخ اُِـــــــــــــــ٠ ٓخِؿـــــــــــــــٍي ُكـــــــــــــــ

 

 ُمْفِعل ׄ      ُمْفَعل ׄ        َمْفِعلׄ      َمْفَعل   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2086ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 من البدابل المتاحة: بٌن القوسٌنتخٌر نوع االسم الموجود  – ٗس

َْ٘ي ر٤َْظِيَ  هخٍ طؼخ٠ُ : }  -ٔ ٍع ِػ ٍْ َُ  ١ًِ  َِ حٍى َؿ٤ْ َٞ ٣ ظ٢ِ رِ  ٍ ًُ  ْٖ ِٓ ُْ٘ض  ٌَ ْٓ َخ اِٗ ٢ أَ ر٘  ٍَ( ّ  َ َل ُٔ ُْ  { ( ح

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ        اسم زمان ׄ  

ٕ-  ٍّ َ  أَُٗخ ًُ  َْ ْْ  )هخٍ طؼخ٠ُ : "  هَْي َػِِ ُٜ رَ ََ ْ٘ َٓ )   ْٖ ِٓ رُٞح  ََ ْٗ ح َٝ ُِٞح  ًُ  " َٖ ِي٣ ِٔ ْل ُٓ  ِٝ ٍْ ح ك٢ِ ح٧َْ ْٞ ٫َ طَْؼؼَ َٝ  ِ ِم هللا  ُْ ٍِ 

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ     اسم زمان ׄ  

 {. رـــ)حَُٔكٔش(  ٝطٞحٛٞح رخُٜزَ ٝطٞحٛٞح} -ٖ

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ        اسم زمان ׄ  

ٗ-  ًْ اِ َٝ ُْز٤َْضَ هخٍ طؼخ٠ُ : "  َِْ٘خ ح ؼَخرَش )َؿَؼ َٓ )  " ِّ  ُِِ٘ خ

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ        اسم زمان ׄ  

٘- ٝ ٢ٌِ ُٔ ُٗ َٝ ٬َط٢ِ  َٛ   ٕ َْ اِ خط٢ِ )} هُ َٔ َٓ َٝ ْل٤َخ١َ  َٓ ) } َٖ ٤ ِٔ َُْؼخَُ د  ح ٍَ  ِ   ِ 

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ        اسم زمان ׄ  

َ٘ض ك٤َِ٘خهُٞٚ طؼخ٠ُ : }  -ٙ ًُ خُُِق هَْي  َٛ ٞ ّ  ) هَخُُٞح ٣َخ  ُؿ َْ ح( َٓ ٌَ َٰٛ  ََ  {ح هَْز

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  
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٤ خهُٞٚ طؼخ٠ُ : } -7 ْٔ ُ٘ض َٗ ًُ َٝ ح  ٌَ َٰٛ  ََ ض  هَْز ِٓ ٤ ّخ )هَخَُْض ٣َخ ٤َُْظ٢َِ٘  ِٔ ٘  ٓ ) } 

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ        اسم زمان ׄ  

 { هللا ٖٓ ٓٞػوخ(  طئطٕٞ) كظ٠} -8

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  

ِٚ  )ٔظيٍ ػ٠ِ ػوَ حَُؿَ روِش٣ -9 وَخُِ  .ِ ٝػ٠ِ ك٠ِٚ رٌؼَس حكظٔخُٚ(َٓ

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ        اسم زمان ׄ  

ــــــــــــــــــــخ -ٓٔ كَ ََ ــــــــــــــــــــخ٢ُ َػ ــــــــــــــــــــٞ حُِ ٤َ ُٔ ــــــــــــــــــــخ طَْو َٔ  ِ ًُ 

  
ِّ كـــــــــــــ٢  َػـــــــــــــشَ حُـــــــــــــ٫٦ ْٝ ْ٘لَـــــــــــــ٠ )ٍَ َٔ ٍْ  (حُ ـــــــــــــٞ ُٜ  حُط 

 
 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ        اسم زمان ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2086ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 حدد الجملة التً تحتوي على مصدر مٌمً  فٌما ٌلً : – ٘س

 كيى حُـِٔش حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٜٓيٍ ٢ٔ٤ٓ  ك٤ٔخ ٢ِ٣ : – -ٔٔ

 الجبال اعلً من المٌاه منحدر ׄ         الشتاء فصل فً المٌاه منحدر ׄ  

 تطلعت إلى منظر الما ء المنحدر من الجبل ׄ         شدٌدا منحدرا الماء انحدر ׄ  

 كيى حُـِٔش حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٜٓيٍ ٢ٔ٤ٓ  ك٤ٔخ ٢ِ٣ : – -ٕٔ

 مرجع الشباب إلى النادي ׄ         مرجع الشباب لٌبل ׄ   

 قرأت فً مرجع مهم عن ؼزوة بدر ׄ      . إلى هللا مرجعكم فتحاسبوا على أعمالكم ׄ   

 كيى حُـِٔش حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٜٓيٍ ٢ٔ٤ٓ  ك٤ٔخ ٢ِ٣ : –-ٖٔ

 هذه الؽرفة منام ا؟ألطفال ׄ        أقلِلْ طعامك َتْحَمْد منامك. ׄ  

 األولى والثانٌة ׄ      وقت اظهٌرة منام جٌد السترداد النشاط ׄ  

 كيى حُـِٔش حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٜٓيٍ ٢ٔ٤ٓ  ك٤ٔخ ٢ِ٣ : – -ٗٔ

 ُمعتقل األحرار ُظلٌم لهم ، ׄ       قلقضى السارق سنتٌن فً المعت ׄ  

 الثانٌة والثالثة ׄ        أفرجت الشرطة عن المعتقل. ׄ  

 كيى حُـِٔش حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٜٓيٍ ٢ٔ٤ٓ  ك٤ٔخ ٢ِ٣ : –-٘ٔ

 مجتمع المؽادرٌن أمام المسجد ׄ         مجتمع العلماء مثمر ׄ  

 األولى والثالثة ׄ      مجتمع المؽادرٌن الساعة الخامسة مساءً  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2086ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

 

 

 المصدر المإول هو ما ركب من :  -

  * ) أْن المصدرٌة والفعل المضارع (   مثل : ٌـسـعدنً أن أكـتـب لك رسالة .

 * أو ) أّن ( واسمها وخبرها                 مـثل :  ٌسرنً أّنـك سعٌد .

 * أو ) ما ( المصدرٌة و الفعل            مثل :  لٌس للرجل إال ما سعى . 

 إعراب المصدر المإول

 ل ( ، أو ) أن تعرب المصادر المإولة إعرابا مفصبل ، ثم ٌقال : والمصدر المإول من) أن والفعل ( ، أو ) ما والفع 

 واسمها وخبرها ( فً محل رفع أو نصب أو جر حسب موقعه فً الجملة . 

 مثل : ٌـسـعدنً أن أكـتـب لك رسالة .

 أن : مصدرٌة ناصبة ال محل لها من اإلعراب . 

 فاعل . أكتب : فعل مضارع منصوب. والمصدر المإول فى محل رفع

https://dardery.site/archives/2086
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 تحوٌل المصدر المإول إلى مصدر صرٌح

تكّون المصدر المإول )أْن ( والفعل المضارع أو) ما ( والفعل   فإننا نؤتً بالمصدر الصرٌح من الفعل مباشرة بعد إذا  - ٔ

 ما( . مثـل : -حذؾ الحرؾ المصدري )أْن 

 )أَْن تصوموا خٌر لكم( تحوٌله إلى مصدر صرٌح : صٌاُمكم خٌر لكم  -

 أ إعراب أَْن تصوموا : مصدر مإول فً محل رفع مبتد   

 أسعدنً ما عملت .. تحوٌله إلى مصدر صرٌح : أسعدنً عملُك -

 إعراب ما عملت: مصدر مإول فً محل رفع فاعل .   

اً ( و التقدٌر : مدة  تذكر أن : - ٌّ َكاِة َما ُدْمُت َح بلِة َوالزَّ ) ما ( تدل على الزمان مع ) دام ( كقوله تعالى ) َوأَْوَصانًِ بِالصَّ

 صدرٌة ظرفٌة .دوامً حٌاً ، فهى م

إذا تكّون المصدر المإول من ) أّن ( واسمها وخبرها ، وكان خبرها جملة فعلٌة أو اسماً مشتقاً فإننا نؤتً بالمصدر  - ٕ

 الصرٌح من خبر إن مضافاً إلى اسمها .

 ٌعجبنً أنك متفوق.. تحوٌله إلى مصدر صرٌح : ٌعجبنً تفوقُك. -

 كـلـمة ) كون ( مـضافـة إلى اسم)أن ( :       إذا كان خبر إن جامداً أتـٌنا بـ - ٖ

 مثل : علمت أن الجندي أسٌد . .  تحوٌله إلى مصدر صرٌح : علمت كوَن الجندي أسداً . -

 

 نماذج لئلعراب

 ) ُعلِم أن أخاك حاضر ( وقـع الـمصدر الـمإول فً مـحل رفع نابب فاعل وتـقدٌـر الـمصدر  : ُعلِم حضور أخٌك   - ٔ

 الـؽـٌـبـة أن تذكر أخاك بـما ٌكره ( وقع الـمصدر الـمإول فً مـحل رفع خـبـر وتـقـدٌره :  ذكـرك أخاك .)   - ٕ

 ) عرفت أّن أخاك قادم ( وقع الـمـصدر المإول فً مـحل نـصب مـفـعـوالً به وتـقدٌره : عرفت قـدوم أخٌك .  - ٖ

ك مرٌض ( وقع الـمصدر المإول فً م  - ٗ  حـل جر اسـماً مـجـروراً وتـقـدٌره : علمت بـمرضك .) عـلمت بؤنـَـّ

 ( https://dardery.site/archives/2094ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 اخدـــدريـــت

 ٌة من بٌن البدابل المتاحة:حدد نوع المصدر المإول  فً األمثلة التال – ٔس

ِٚ{ هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔ ِٗ ًْ ِ ِٝ ا٫ِ  رِب ٍْ خَء إَٔ طَوََغ َػ٠َِ ح٧َْ َٔ  ٔ ُي حُ ِٔ ْٔ ُ٣ َٝ  { 

  أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

ُ ا٤ََُِْي {  هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٕ َٖ هللا  َٔ خ أَْك َٔ ًَ  ٖ ِٔ أَْك َٝ  { 

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      المضارع   أن والفعل ׄ  

ُْ٘ٚ {هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٖ ِٓ أَ   َ ِ طَزَ   ِ  ٝ ُ َػُي َٖ َُُٚ أَٗٚ  خ طَز٤َ   ٔ  } كََِ

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

٣َُِي هللاُ إٔ ٣َُول قَ هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٗ ُ٣ {  } ٌُْ  َػ٘

  أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

ٍَ  ٣َش  {هخٍ طؼخ٠ُ :   -٘  ِ ٍُ ػ٠ِ إٔ ٣َُ٘ ٕ  هللاَ هَخِى  .} هَُ ا

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

َٝٗ  هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٙ ي  ُٜ ٣َُِيٕٝ إٔ طَ َٕ ٣َؼزُُي  رخُإَٗخ { } طُ خ ًَ خ   ٔ  خ َػ

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

َٗخ {هخٍ طؼخ٠ُ :   -7 َُ ْٜ َٗ ْْ ُٛ ًُٝح َكظ ٠ٰ أَطَخ أُٝ َٝ رُٞح   ٌ ًُ خ  َٓ ٝح َػ٠َِٰ  َُ زَ َٜ ْٖ هَْزَِِي كَ ِٓ   َ ُٓ ٍُ رَْض   ٌ ًُ َُوَْي  َٝ  { 

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

َٖ {هخٍ طؼخ٠ُ :   -8 ُٜ  ُ  َ َٖ َه٤ ظَؼلِل ْٔ إَٔ ٣َ َٝ  { 

   أّن واسمها وخبرها ׄ            ما ولفعل ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  
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٬َثِ هخٍ طؼخ٠ُ :   -9 َٔ ُْ ح َٝ  ِ ْْ َُْؼَ٘شَ هللا  ِٜ ٕ  َػ٤َِْ ْْ أَ ُٛ حُإ َِ جَِي َؿ
َٖ {} أَُُٰٝ ِؼ٤ َٔ ِّ أَْؿ حُ٘ خ َٝ ِش  ٌَ 

  أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

َؼ٠ {هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٓٔ َٓ خ  َٓ ِٕ ا٫ِ  خ َٔ ْٗ ٪ُِ َْ ٤َُْ ْٕ أَ َٝ  { 

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

َٖ {} هَخَُض  هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔٔ ـَ ْٔ ُٓٞءح  ا٫ إٔ ٣ُ حَى رِؤََِِٛي  ٍَ ٖ أَ َٓ حُء  َِ  ٓخ َؿ

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

ْْ { هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٕٔ ٌُ َُ ُٕ ٞ ٌُ ِش طَ ًَ ْٞ  ٘ ََ ًحِص حُ ٕ  َؿ٤ْ َٕ أَ ٝ ى  َٞ طَ َٝ  { 

    واسمها وخبرها  أنّ   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

 } ُٖٝ ٣٘لؼٌْ ح٤ُّٞ اً ظِٔظْ أٌْٗ ك٢ حُؼٌحد ٓ٘ظًَٕٞ.{هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٖٔ

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

َٕ ٣َؼزُُي  رخُإَٗخ {   } هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٗٔ خ ًَ خ   ٔ َٝٗخ َػ ي  ُٜ ٣َُِيٕٝ إٔ طَ  طُ

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ        أن والفعل المضارع ׄ  

َِِد { هخٍ طؼخ٠ُ :  -٘ٔ ـْ َٔ َِِم ٝحُ ْ٘ َٔ ََ حُ ٌُْ هِزَ ُؿٞٛ ُٝ ُ ٞح  َٞ َ  إٔ طُ َْ حُزِ ٤ ُ { 

    أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

 ( ٠ِhttps://dardery.site/archives/2094 حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ) 

 حدد المحل اإلعرابً للمصدرالمإول  فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٕس

ِٔ  هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔ ْْ إَٔ ٣ُ ٌُ ل٤َِ ٌْ َٖ أََُٖ ٣َ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ِْ ُِ ٍُ ًْ طَوُٞ َٖ } اِ ٤ُِ َِ ٘ ُٓ ِش  ٌَ ٬َثِ َٔ ُْ َٖ ح  ٓ ٌُْ رِؼ٬ََػَِش  ٫ٍَف  ر  ٍَ  ْْ ًُ  ي 

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ    فً محل رفع مبتدأׄ      فً محل نصب مفعولׄ     فً محل رفع فاعل  ׄ  

ٌُْ { هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٕ ٣َُِي هللاُ إٔ ٣َُول َق َػ٘ ُ٣ { 

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ   ً محل رفع مبتدأفׄ       فً محل نصب مفعولׄ     فً محل رفع فاعل  ׄ  

ُ٘ٚ { هخٍ طؼخ٠ُ :    -ٖ ِٓ أ   َ ٝ   ِ طَزَ ُ َػُي َٖ َُُٚ أٗٚ  خ طَز٤َ   ٔ  } كََِ

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ    فً محل رفع مبتدأׄ    فً محل نصب مفعولׄ   فً محل رفع فاعل     ׄ  

َٖ هللاُ ا٤ُيَ  هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٗ َٔ خ أَك َٔ ًَ  ٖ ِٔ أَك َٝ  { } 

 فً محل جر ׄ            فً محل رفع مبتدأׄ          فً محل نصب مفعولׄ     فً محل رفع فاعل  ׄ  

ُٙ {  هخٍ طؼخ٠ُ :   -٘ ْٞ َِ إَٔ طَِوَ ٖ هَز ِٓ َص  ْٞ َٔ َٕ حُ  ٞ٘ َٔ ٘ظُْ طَ ًُ َُوَي  َٝ  { 

 هفً محل جر مضاؾ إلٌׄ       فً محل رفع مبتدأׄ     فً محل نصب مفعولׄ    فً محل رفع فاعل  ׄ  

ٌُْ { هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٙ  ُ  َ ٞح َه٤ ُٓ ٞ ُٜ إَٔ طَ َٝ  { 

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ      فً محل رفع مبتدأׄ     فً محل نصب مفعولׄ   فً محل رفع فاعل  ׄ  

َٖ  هخٍ طؼخ٠ُ : "  -7  ُْٜ إَٔ ٣َيُهُِٞٛخ ا٫ هخثِل٤ َُ َٕ خ ًَ خ  َٓ". 

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ   اسم كانفً محل رفع ׄ    فً محل نصب مفعولׄ   فً محل رفع فاعل    ׄ  

{  } هخٍ طؼخ٠ُ :   -8 ْْۚ ٌُ َُ ُٕ ٞ ٌُ ِش طَ ًَ ْٞ  ٘ ََ ًحِص حُ ٕ  َؿ٤ْ َٕ أَ ٝ ى  َٞ طَ َٝ 

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ   فً محل رفع مبتدأׄ          فً محل نصب مفعولׄ   فً محل رفع فاعل    ׄ  

ْْ   } هخٍ طؼخ٠ُ :   -9 ِٜ ٕ  َػ٤َِْ ْْ أَ ُٛ حُإ َِ جَِي َؿ
َٖ { أَُُٰٝ ِؼ٤ َٔ ِّ أَْؿ حُ٘ خ َٝ ِش  ٌَ ٬َثِ َٔ ُْ ح َٝ  ِ  َُْؼَ٘شَ هللا 

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ    فً محل رفع خبرׄ    فً محل نصب مفعولׄ   فً محل رفع فاعل     ׄ  

ِ {  } هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٓٔ ِْ٘ذ هللا  ١ُْض ك٢ِ َؿ  َ خ كَ َٓ طَخ َػ٠َِٰ  ََ ْٔ  ٣َخ َك

 فً محل جر ׄ    فً محل رفع مبتدأׄ    لفً محل نصب مفعوׄ   فً محل رفع فاعل  ׄ  

َٖ ۚ{  } هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔٔ ُٜ  ُ  َ َٖ َه٤ ظَؼلِل ْٔ إَٔ ٣َ َٝ 

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ   فً محل رفع مبتدأ ׄ      فً محل نصب مفعول    ׄ   فً محل رفع فاعل      ׄ  
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ِٚ ۚ{  } هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٕٔ ٣َُِي هللاُ إَٔ ٣ُِلن  حَُلن  رٌِِٔخط ُ٣ َٝ 

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ    فً محل رفع مبتدأ   ׄ        فً محل نصب مفعول  ׄ   فً محل رفع فاعل      ׄ  

ٍَ  ٣َش  {  } هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٖٔ  ِ ٍُ ػ٠ِ إٔ ٣َُ٘ ٕ  هللاَ هَخِى  ( هَُ ا

 فً محل جر ׄ    فً محل رفع مبتدأׄ     فً محل نصب مفعولׄ    فً محل رفع فاعل  ׄ  

ٍٖ ۚ{  } هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٗٔ ُ َكظ ٠ ِك٤  ُٚ٘٘ ـُ ْٔ ح ح٣٥َخِص ٤ََُ ُٝ أَ ٍَ خ  َٓ ْٖ رَْؼِي  ِٓ  ْْ ُٜ ْ  رََيح َُ  ػُ

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ    فً محل رفع مبتدأ   ׄ     فً محل نصب مفعولׄ    فً محل رفع فاعل  ׄ  

ح {  } هخٍ طؼخ٠ُ :   -٘ٔ َُي  َٝ  ٌَ ِٖ إَٔ ٣َظ ِو َٰٔ ْك  َ ُِِ ٢ ـِ خ ٣َ٘زَ َٓ َٝ 

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ   فً محل رفع مبتدأ   ׄ       فً محل نصب مفعول     ׄ   رفع فاعل     فً محل  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2094ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

 رٌح   للمصدر المإول الوارد فً األمثلة من بٌن البدابل المتاحة:تخٌر  المصدر الص – ٖس

ٔ-    ٌَ ٬َثِ َٔ ُْ َٖ ح  ٓ ٌُْ رِؼ٬ََػَِش  ٫ٍَف  ر  ٍَ  ْْ ًُ ي  ِٔ ْْ إَٔ ٣ُ ٌُ ل٤َِ ٌْ َٖ أََُٖ ٣َ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ِْ ُِ ٍُ ًْ طَوُٞ َٖ هخٍ طؼخ٠ُ :  } اِ ٤ُِ َِ ٘ ُٓ  ِش 

 ادكماستمدׄ     إمدادكم ׄ          تمدٌدكمׄ      مّدكم   ׄ  

ٕ-  } ٌُْ ٣َُِي هللاُ إٔ ٣َُول َق َػ٘  هخٍ طؼخ٠ُ :  } ٣ُ

 خفه عنكم ׄ    خفافه عنكمׄ               إخفافه عنكم ׄ     تخفٌفه عنكم  ׄ  

ٖ-  } ُٚ٘ ِٓ أ   َ ٝ   ِ طَزَ ُ َػُي َٖ َُُٚ أٗٚ  خ طَز٤َ   ٔ  هخٍ طؼخ٠ُ :   } كََِ

 إعدابهׄ     عداوتهׄ          استعدابه ׄ      معادته  ׄ  

َٖ هللاُ ا٤َُي {  -ٗ َٔ خ أَك َٔ ًَ  ٖ ِٔ أَك َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ :  } 

 محاسنةׄ    تحسٌنׄ           إحسانׄ      ُحسن  ׄ  

 هخٍ طؼخ٠ُ :  } ُٖٝ ٣٘لؼٌْ ح٤ُّٞ اً ظِٔظْ أٌْٗ ك٢ حُؼٌحد ٓ٘ظًَٕٞ {   -٘

 اشتراككمׄ    تشرٌككمׄ           مشاركتكم  ׄ      شركتكم  ׄ  

ٍَ  ٣َش  {هخٍ طؼخ٠ُ :  } هُ   -ٙ  ِ ٍُ ػ٠ِ إٔ ٣َُ٘ ٕ  هللاَ هَخِى  َ ا

لׄ    تنزٌلׄ           إنزالׄ      نزول  ׄ    تنزُّ

 7-  ."ۗ ِٚ ِٗ ًْ ِ ِٝ ا٫ِ  رِب ٍْ خَء إَٔ طَوََغ َػ٠َِ ح٧َْ َٔ  ٔ ُي حُ ِٔ ْٔ ُ٣ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ : " 

 توقٌعهاׄ    مواقعتهاׄ           إٌقاعهاׄ      وقوعها  ׄ  

8-    َٝ ۚح{هخٍ طؼخ٠ُ : }   َُي  َٝ  ٌَ ِٖ إَٔ ٣َظ ِو َٰٔ ْك  َ ُِِ ٢ ـِ خ ٣َ٘زَ َٓ 

 اتخاذ ׄ        تؤخٌذׄ           مإاخذة ׄ       أخذ  ׄ  

9-   } ِ ِْ٘ذ هللا  ١ُْض ك٢ِ َؿ  َ خ كَ َٓ طَخ َػ٠َِٰ  ََ ْٔ  هخٍ طؼخ٠ُ : }  ٣َخ َك

  استفراطׄ         فرطًׄ           تفرٌطًׄ      إفرطً  ׄ  

إَٔ   -ٓٔ َٝ َٖ ۚ{ هخٍ طؼخ٠ُ : }   ُٜ  ُ  َ َٖ َه٤ ظَؼلِل ْٔ َ٣ 

 استعفافهنׄ         تعفٌفهنׄ           إعفافهنׄ      عفافهن  ׄ  

ٔٔ-   }ۚ ِٚ ٣َُِي هللاُ إَٔ ٣ُِلن  حَُلن  رٌِِٔخط ُ٣ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ : }  

 استحقاقׄ          تحققׄ           تحقٌقׄ      إحقاق  ׄ  

ٌِظَخ" هخٍ طؼخ٠ُ :    -ٕٔ ُْ ََ ح ْٛ َْ ٣َخ أَ َ هُ ْْ أ٫َ  َْٗؼزَُي ا٫ِ  هللا  ٌُ ر٤ََْ٘ َٝ حٍء ر٤َََْ٘٘خ  َٞ َٓ ٍش  َٔ ِِ ًَ ح ا٠َُِٰ  ْٞ  "ِد طََؼخَُ

 استعبادׄ           عدم عبادةׄ            تعبٌدׄ      عبادة   ׄ  

 هخٍ)ٙ( :" ًل٠ رخُْء اػٔخ إٔ ٤٠٣غ ٖٓ ٣وٞص" -ٖٔ

 تضٌعׄ     تضٌٌعׄ           إضاعةׄ      ضٌاع  ׄ  

٫ًُْ ط٤َؤَٓ -ٗٔ ـَي َٓ َِّىٝح  ْ  حٍِطَو٠ .ٞح إَٔ طَٔظَ َٟٛٞ ػُ ـٍِٞد  َٓ د   َُ  كََِ

 استردادׄ     ترددّ ׄ                تردٌدׄ       ردّ   ׄ  
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ــــــــــــخٍ ٟــــــــــــخكٌخ -٘ٔ ــــــــــــن ٣وظ ــــــــــــغ حُطِ ــــــــــــخى حَُر٤  أط

  
ـــــــــخى إٔ     ـــــــــ٠ ً ـــــــــٖ حُلٔـــــــــٖ كظ ـــــــــظٌِْٓ ٣ 

 
 المكالمةׄ     التكلمׄ         التكلٌمׄ      الكبلم  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2094ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢     ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ) 

 من بٌن البدابل المتاحة: بٌن القوسٌنالوارد  الصرحللمصدر   المإول تخٌر  المصدر  – ٗس

َٞ ك٠ِ هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔ ُٛ َٝ خّ  ) }  َٜ ٍٖ { ؿَ  (ِحُِو ز٤ِ ُٓ  َُ ٤ْ 

   أن ٌتخاصم ׄ    أن ٌخاصم   ׄ      أن ٌخّصم  ׄ      أن ٌخصم   ׄ  

ْٞ َْٗؼَِْ هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٕ ْْ { (هِظَخ٫     ـ) } هَخُُٞح َُ ًُ  ٫َط زَْؼَ٘خ

   أن ٌقتتل ׄ     أن ٌقاتل   ׄ      تقاتل أن ٌ ׄ      قتل  أن ٌ ׄ  

٫َ هخٍ طؼخ٠ُ : "  -ٖ ْٞ َُ ش   َٝ َٔ ِِ زَوَضْ  ًَ ٌَخٕ ِٖٓ  َٓ ر َي َُ خ    ـ) ٍ   ٓ ح َِ ُِ) ٠ّ ٔ َٔ  ٓ   َ أََؿ َٝ" 

ٌُلزم  ׄ      أن ٌلزم   ׄ      أن ٌستلزم ׄ     أن ٌبلزم  ׄ       أن 

ْْ  هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٗ ٌُ ْ٘ ِٓ  َٕ ُٞ  ِِ َٔ َٖ ٣َظَ ٣ ٌِ ُ حُ  ُْ هللا  ح    ـ) } هَْي ٣َْؼَِ  ً ح َٞ ُِ) } 

   ٌبلزم أن ׄ     أن ٌلتزم  ׄ       أن ٌبلوذ  ׄ      أن ٌبلذ   ׄ  

٢ْء  كهخٍ طؼخ٠ُ :  "  -٘ َٗ  ِٚ ْٖ أَِه٤ ِٓ ْٖ ُػل٢َِ َُُٚ  َٔ ٝفِ  (حط زَخع    ـ ـ)كَ َُ ْؼ َٔ ُْ  . "رِخ

ٌُتبع  ׄ      أن ٌتبع   ׄ      أن ٌتتابع ׄ    أن ٌتابع   ׄ         أن 

ُْ هخٍ طؼخ٠ُ :  " -ٙ ْىطُ ٍَ ْٕ أَ اِ ظِْزَيحٍ    ـ) َٝ ْٓ ْْ اِكْ  (َح َٝ ط٤َْظُ ٍؽ  ْٝ َُ  َٕ خ ٌَ َٓ ٍؽ  ْٝ ٤ْج خَُ َٗ  ُْٚ٘ ِٓ ٌُٝح  ح ك٬َ طَؤُْه  ٍ ْ٘طَخ ٖ  هِ ُٛ  "َيح

ٌُبدل  ׄ      أن ٌبّدل   ׄ      أن ٌستبدل ׄ     أن ٌبّدل   ׄ        أن 

ٕ  هخٍ طؼخ٠ُ :  " -7 ُِيَ  اِ
ْ    ـ) ََُلن   ًَٰ ُٛ ٍِ  (ُطََوخ َِ حُ٘ خ ْٛ  "أَ

   أن ٌتخاصم ׄ     أن ٌخاصم   ׄ        أن ٌختصم  ׄ      أن ٌخصم    ׄ  

ًُٝهخٍ طؼخ٠ُ : "   - -8   ِ ٣ِِ هللّاُ َػ  "(ٍحٗظِوَخّ    ـ) َٝ

   أن ٌستنقم ׄ     أن ٌنتقم   ׄ        أن ٌناقم  ׄ      أن ٌنقم    ׄ  

ٝح" ٝأ  - -9 َُ زَ ٌْ ظَ ْٓ ح َٝ ٝح   َ ح    ـ) َٛ  ٍ زَخ ٌْ ظِ ْٓ  " (ح

ٌُكبر  ׄ      أن ٌكبر   ׄ      أن ٌستكبر ׄ     أن ٌكّبر   ׄ        أن 

 حُِجــــــــــــــ٤ْ كبّٗــــــــــــــُٚ  ( ُٜٓــــــــــــــخكزشَ    )ٝحكــــــــــــــٌٍ - ٓٔ 

  
ـــــــــــــي١ حُٜـــــــــــــل٤َق ح٧ؿـــــــــــــَُد.  ـــــــــــــي١ ًٔـــــــــــــخ ٣ُؼ  ٣ُؼ

 
ٌُصحب  ׄ      أن ٌصحب    ׄ      أن ٌتصاحبׄ    أن ٌصاحب   ׄ     أن 

ْٕ ٍٓــــــــــــــــَٞى رـلــــــــــــــــٞس -ٔٔ َّ ٝا َِ حٌُــــــــــــــــَح ــــــــــــــــ ِٛ َٝ 

  
ْْ رــــــــــــ  ــــــــــــخُٝ   ـ)كخُٜــــــــــــلُق ػــــــــــــٜ٘ دُ  (ِحُظـ  َٞ  أٛـــــــــــــ

 
   أن ٌتجاوز ׄ    أن ٌجاوز   ׄ       ٌُجٌز  ׄ      أن ٌجاز   ׄ  

ْْ ٝحه -ٕٔ ـــــــــــــــ  ِٜ ًُ ْٞ ؿ٘خَكــــــــــــــَي ٨ُهــــــــــــــخٍِد   لــــــــــــــ

  
ٍَ   ــــــــــــــ)ر  ْْ إ أًٗزــــــــــــٞح (طٌُ ـــــــــــــ  ٝحٓٔـــــــــــــْق ُٜـــــــــــــ

 
ٌُذلّ  ׄ       أن ٌذلّل  ׄ      أن ٌذلّ    ׄ      أن ٌتذللّ  ׄ          أن 

ــــــــــَي ٝحٛــــــــــط٘ؼُٚ  -ٖٔ َْ ه٣ََ٘ ــــــــــ ــــــــــخهَح     )   ٝحهظ  (طل

  
ـــــــــــــــــذُ   ُٔ٘٣ ِٕ ـــــــــــــــــخٍ و ُٔ ـــــــــــــــــ٠ حُ َٖ اُ ــــــــــــــــــ ٕ  حُو٣َ  ا

 
   أن ٌتفاخر ׄ    أن ٌفتخر   ׄ         أن ٌفاخر  ׄ      أن ٌفخر   ׄ  
ْٕ هزِــــــــــــــَض ٜٗــــــــــــــ٤لظ٢  -ٗٔ  كِوــــــــــــــْي ٜٗــــــــــــــلظَُي ا

  
ـــــــــ  ـــــــــُق    ـ)ك ــــــــــُذ  (حُٜ٘  َٛ ـــــــــخُع ٣ُٝٞ ـــــــــ٠ ٓـــــــــخ ٣ُز  أؿِ

 
 أن ٌستنصح ׄ    أن ٌتناصح   ׄ     أن ٌناصح  ׄ      أن ٌنصح   ׄ  
ِٙ  (حٗظلــــــــــخُع     )ٝٓــــــــــخ -٘ٔ ــــــــــي٤ٗخ ر٘ــــــــــخظَ  أهــــــــــ٢ حُ

  
  ُْ ٍُ ٝحُظَُِـــــــــــــــــ  اًح حٓــــــــــــــــظْٞص ػ٘ـــــــــــــــــيٙ ح٧ٗــــــــــــــــٞح

 
   أن ٌنتفع ׄ     أن ٌستنفع  ׄ           اأن ٌتنفع ׄ      ٌنفع       أن ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2094ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 خ طخء طؤ٤ٗغ ُِي٫ُش رٌٜٙ حُٜلش حُٜ٘خػ٤ش ػ٠ِ ٓؼ٠٘ حُٜٔيٍ .حْٓ ٣ُي ػ٠ِ  هَٙ كَكخٕ ٛٔخ ٣خء ٓ٘يىس ط٤ِٜ

 ٌُصاغ المصدر الصناعً من الجامد ومن المشتق .  -

ٌَّة "   ٌَّة " و " الَمَدن ٌَّة " و " الَهَمِج ٌَّة " و " الَوطن ٌَّة " و" الَحَجر ٌَّة "  و " اإلِْنسانِ  أمثلة  :  " الُحرِّ

ً واالسم المنسوب  فً طرٌقة الصٌاؼة ، ونفرق بٌن المصدر الصناعً واالسم المنسوب قد ٌتشابه المصدر الصناع -الحظ 

 بسٌاق الجملة، فمثبل إذا قلنا : 

 المذاهب الرأسمالٌة دخٌلة علٌنا . -ٕالرأسمالٌة مذهب ؼربً     -ٔ

لك الحظت وقوعها صفة فً فكلمة الرأسمالٌة فً المثال األول مصدر صناعً ، وفً المثال الثانً كلمة منسوبة ، و لع  

 حال كونها اسما منسوبا . فاالسم إذا كان صفة فهو اسم منسوب . و إذا كان ؼٌر ذلك فهو مصدر صناعً ؼالبا 

مصدرا   تضحٌة ( و كثٌر من الطبلب ٌستخرجونه  –توعٌة  –تنمٌة  –: وزن تفعلة ٌعتبر مصدرا رباعٌا مثل ) تربٌة  الحظ -

 ؤ .صناعٌا  و ٌقعون فى الخط
 ( https://dardery.site/archives/3930ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 اخ على الهصدر الصًاعيدـــدريـــت

 تخٌر الصواب  من بٌن البدابل المتاحة: – ٔس

 

 ٕ حُوَٕ حُلخىٟ ٝحُؼ٣َٖ٘ . *ـ)حُٜٔـ٤ش ( ٫ ط٤ِن ربٗٔخ -ٔ

 اسم منسوب ׄ    مكان اسم ׄ    صرٌح مصدر ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 ح٧ُؼخد) حُلَى٣ ش ( طلون حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٤ُٔيح٤ُخص * -ٕ

 اسم منسوب ׄ    اسم هٌبة ׄ    صرٌح مصدر ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 حُلًَش) ح٧ىر٤ش( ٣ٔٞىٛخ حُظوز٢ ك٠ ح٥ٝٗش ح٧ه٤َس * -ٖ

 اسم منسوب ׄ    اسم هٌبة ׄ    صرٌح مصدر ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 ٟٝؼض حُؼي٣ي ٖٓ حُ٘ظ٣َخص ٖٓ أؿَ )ط٤ٔ٘ش (ٗو٤ٜش حُطلَ. * -ٗ

 اسم منسوب ׄ   مصدر صرٌح ׄ     اسم مرة ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 ٗلٌص َٜٓ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘خ٣ٍغ )حُٜ٘ي٤ٓش( حٌُزَٟ . * -٘

 صناعً مصدر ׄ    اسم منسوب ׄ     اسم هٌبة ׄ    صرٌح مصدر ׄ  

 ( ٗظخّ ػزض كِ٘ٚ *) ح٤ُ٘ٞػ٤ش -ٙ

 اسم منسوب ׄ   مصدر صرٌح ׄ     اسم هٌبة ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 طٔؼ٠ )ح٩ٗٔخ٤ٗش ( ٗلٞ طط٣َٞ  ٤ُخص حُظؼخَٓ ٓغ حُٔـ٤َٖٓ * -7

 اسم منسوب ׄ   مصدر صرٌح ׄ     اسم مرة ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 رـــــــــــــــــــــــــــخد حُلٔـــــــــــــــــــــــــــَحء( ُِل٣َـــــــــــــــــــــــــــش) ٝ -8

  

ــــــــــــــــــــــــَ  ــــــــــــــــــــــــي رٌ ــــــــــــــــــــــــيم ٠ٓــــــــــــــــــــــــَؿش ٣ ٣ 

 

 اسم منسوب ׄ    سم هٌبةا ׄ    صرٌح مصدر ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 )ح٤٘١ُٞش ( حُٜخىهش طـيٛخ ك٢ هِٞد ٓلز٢ ح١ُٖٞ * -9

 اسم منسوب ׄ    اسم هٌبة ׄ    صرٌح مصدر ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 حٓظطخػض حُيػٞس )حُٔلٔي٣ش ( إٔ ط٘ظَٜ ػ٠ِ هٟٞ حَُ٘ى * -ٓٔ

 اسم منسوب ׄ    اسم هٌبة ׄ    صرٌح مصدر ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3930ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢     ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي) 

https://dardery.site/archives/3930
https://dardery.site/archives/3930
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 طؼ٣َلـٚ : ٛٞ ٜٓيٍ ٜٓٞؽ ٖٓ حُلؼَ ُِي٫ُش ػ٠ِ كٍٜٞ حُليع َٓس ٝحكيس . 

 مثل : دار دورة ، أكل أكلة ، شرب شربة ، ضرب ضربة .

 صٌاؼته :

 . وفتح البلم اغ من الفعل الثبلثً على وزن " َفْعلة " بفتح الفاء وتسكٌن العٌنـ ٌص ٔ

 مثل :   جلس جلسة ،  وقؾ وقفة ،   هفى هفوة ،   كبى كبوة ،   نبى نبوة . 

 قالوا : لكل عالم هفوة ، ولكل جواد كبوة ، ولكل صارم نبوة . 

مثل : رحم رحمة ، دعا دعوة . فإن اسم المرة منه ما ٌكون بوصفه  : فإن كان بناء المصدر العادي على " َفْعلة " الحظ -

 نحو : دعوت أصدقابً دعوة واحدة .    وصحت فً القادمٌن صٌحة واحدة .، بكلمة واحدة للداللة على المرة 

 ـ وٌصاغ من ؼٌر الثبلثً على صورة المصدر األصلً مع زٌادة تاء فً آخره . ٕ

 ل استعمالة ، سبح تسبٌحة .مثل : انطلق انطبلقة ، استعم

 وسبحت هللا تسبٌحة . .   تقول : انطلقت السٌارة انطبلقة .  واستعملت الفرشاة استعمالة 

: فإن كان المصدر الصرٌح " العادي" مختوماً بتاء ُدلَّ على اسم المرة منه بوصفه بكلمة واحدة . مثل: أصاب  الحظ -

 إصابة واحدة ، استقام استقامة واحدة .

الشٌطان فً  فنقول : وسوس ،مصدر اسم المرة على األشهر من مصدرٌة  بنًإذا كان للفعل المزٌد أكثر من مصدر  -

 . نفسه وسوسة واحدة ، وال نقول وسواساً واحداً .وخاصمت الرجل مخاصمة واحدة . وال نقول خصاماً واحداً 

 

 

 

 ٣ٌٕٞ ػ٤ِٜخ حُليع ػ٘ي ٝهٞػٚ . طؼ٣َلـٚ : ٛٞ ٜٓيٍ ٜٓٞؽ ٖٓ حُلؼَ ُِي٫ُش ػ٠ِ حُٜلش حُظ٢

 مثل : جلس ِجلسة ، مشً ِمشٌة ، أكل إكلة . 

 صٌاؼته : 

 على وزن " فِْعلة " بكسر الفاء و تسكٌن العٌن . من الثبلثى فقط .ٌصاغ  -

 نحو : جلست جلسة األمٌر .  وأكلت إكلة الشرة .  ووثب الفارس وثبة األسد .

 سلم : " إذا قتلتم فؤحسنوا القتلة " . ومنه قول الرسول صلى هللا علٌه و -

 تذكر : ال ٌوجد اسم هٌبة من فعل زابد على ثبلثة أحرؾ إال نادرا -

 ( https://dardery.site/archives/3933ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 اخ اسو الهرج و اسو الهيئحـــتدـــدري

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة: – ٔس

 القوسٌن: بٌن الموضوع االسم .......الَّتًِ َفَعْلَت َوأَنَت ِمَن اْلَكافِِرٌَن{ ( َفْعلََتكَ  )} َوَفَعْلتَ   قال تعالى :  -ٔ
    مصدر صرٌح ׄ    اسم هٌبة  ׄ             اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  
 للجملة؟ الُمناِسب المرة اسم ما ......«. آلدم بالمعصٌة الشٌطان وسوس»  -ٕ
 َوسوسة ׄ      واحدة َوسوسة ׄ    واحدة ِوسواسة ׄ      ِوسواًسا ׄ  
ٍء، َفإَِذا َقَتْلُتْم َفؤَْحِسُنوا)ص( ََقال -ٖ ًْ َ َكَتَب اإْلِْحَساَن َعلَى ُكلِّ َش

ْبَحةَ  ، َوإَِذا(اْلقِْتلَةَ  ): "إنَّ هللاَّ  االسم ".....َذَبْحُتْم َفؤَْحِسُنوا الذِّ
 القوسٌن: بٌن الموضوع

  مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌبة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  
 الترتٌب؟ على السابقة األفعال من المرة أسماء ما .....«حّفظ استعان، جلس،»  -ٗ
 تحفٌظة استعانة، احدة،و جلوسة ׄ    تحفٌظة واحدة، استعانة جلوسة واحدة، ׄ  
 واحدة تحفٌظة استعانة، ٍجلسة، ׄ        تحفٌظة واحدة، استعانة جلوسة، ׄ  

https://dardery.site/archives/3933
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 القوسٌن: بٌن الموضوع االسم ..... وصلتنً) دعوة( لحضور حفل زفاؾ صدٌقً.  -٘

 مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌبة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 اآلتٌة؟ الجمل من هٌبة اسم تحوى التً الجملة ما  -ٙ

 .  األدب فنون من فن الذاتٌة  السٌرة  ׄ     الصدٌق ٌعرؾ فً وقت الشدة ׄ  

 ٌمشً المؽرور مشٌة المختال ׄ   .لبٌت دعوة صدٌقً للؽداء ׄ  

ــــــــــــٞح -7 ــــــــــــش) هل ــــــــــــٌٍٝ( ٝهل ــــــــــــ٢ حُٔؼ ــــــــــــٍِ ػ٘           رٔؼ

  
 ٝٗزخُٜـــــــــــــــــــخ ُِؼـــــــــــــــــــيح ٗزـــــــــــــــــــخ٢ُ ٝهِّــــــــــــــــــــــــــٞح 

 
 القوسٌن: بٌن الموضوع االسم .....
  مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌبة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  
ِهْم َفؤََخَذُهمْ قال تعالى :   -8 ًة؛{ (أَْخَذةً  )} َفَعَصْوْا َرُسولَ َربِّ ٌَ ابِ  القوسٌن: بٌن الموضوع االسم ..... رَّ

 مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌبة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 للجملة؟ الُمناِسب المرة اسم ما .....«. صدٌقهأهان الولد »  -9

 إهانة واحدة ׄ   هونة واحدة ׄ   إهانة ׄ   هونة ׄ  

 القوسٌن: بٌن الموضوع االسم وضعت العدٌد من النظرٌات من أجل) تنمٌة( شخصٌة الطفل. .....  -ٓٔ

 اسم منسوب   ׄ   مصدر صرٌح  ׄ            اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 للجملة؟ الُمناِسب المرة اسم ما .......«. ب فً أنحاء الملعب البلع جال»  -ٔٔ

 جوالن ׄ    جولة ׄ        جٌالة ׄ    جوالة ׄ  

 القوسٌن: بٌن الموضوع االسم . ..... (إصابة )أصبت الهدؾ  -ٕٔ

 مصدر صرٌح  ׄ      اسم هٌبة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

ٖٔ-   ٕ ـــــــــــــؤَ َٜخ) ًَ ـــــــــــــ٤َظَ ْ٘ ِٓ ) ْٖ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ِٓ ـــــــــــــخ ضِ ر٤َْ َٜ طِ ٍَ  َؿخ

  
   َ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــَلخرَِشِ َٓ  ٔ ٣ْــــــــــــــــــغ   ٫َ  حُ ٍَ  َ٫ َٝ  َُ ــــــــــــــــــ ـَ  َػ

 
 القوسٌن: بٌن الموضوع االسم .....
 مصدر صرٌح   ׄ    اسم هٌبة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 مرة؟ اسم على تشتمل ال اآلتٌة الجمل أيُّ   -ٗٔ

 .تؤذنت صدٌقً أن ألعب على جهازه  لعبة كرة القدماس ׄ                        ضربته ضربة أوجعته        ׄ  

 .توقَّؾ ثم دورة البلعب حول الملعب  دار ׄ           .عناء بعد إؼفاءة المتعب أؼفى ׄ  

ورقال تعالى :   -٘ٔ  القوسٌن: بٌن الموضوع االسم ..... َواِحَدةٌ.{ (ٌَنْفَخة )ِ} َفإَِذا ُنفَِخ فًِ الصُّ

 مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌبة  ׄ            اسم مرة ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 القوسٌن: بٌن الموضوع االسم ..... . (مقالة )رب سكتة أبلػ من  -ٙٔ

 مصدر صرٌح   ׄ    اسم هٌبة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

َتا قال تعالى :   -7ٔ ةً  )} َوُحِملَِت األْرُض َواْلِجَبالُ َفُدكَّ  القوسٌن: بٌن الموضوع سماال .....َواِحَدًة{  (َدكَّ

 مصدر صرٌح   ׄ    اسم هٌبة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 واحـدة (استشارةً  )استـشرت الطبٌب  -8ٔ

         مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌبة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 قوسٌن:ال بٌن الموضوع االسم .....العامل على أنه مرٌض (وقفة )تدل  -9ٔ

 اسم منسوب   ׄ   مصدر صرٌح  ׄ     اسم هٌبة  ׄ             اسم مرة  ׄ  

 .الُمناِسب المرة باسم الجملة ........أكمل«. العامل الؽرفة.......  أنار»  -ٕٓ

  إنارة واحدة ׄ     نوًرا ׄ    منارة ׄ    إنارة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3933ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

https://dardery.site/archives/3933
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 َٓط٠٠ . –ػٜخ -ٛٞ ح٫ْٓ حُٔؼَد ح١ٌُ  هَٙ أُق ٫ُٓش ٓؼَ :   حُلظ٠َ  -

 تنبٌهات: 

 دعا .....(ألنها أفعال –لٌس من المقصور )سعى  -ٔ

 ٌاتإذا... ( ألنها مبن -ا ) هذالمقصور لٌس من  -ٕ

 الداعً....( ألن آخرها ٌاء –) القاضً المقصور لٌس من  -ٖ

 ) ذا بمعنى صاحب ( ألن األلؾ لٌست الزمة تتؽٌر بتؽٌر اإلعرابالمقصور لٌس من  -ٗ

 إعـرابه :  

 ٌرفع  بالضمة المقدرة وٌنصب بـالفتحة المقدرة  وٌجر بـالكسرة المقدرة .

 لماتثنٌة االسم المقصور وجمعه جمعا مإنثا سا

 عند تثنٌة االسم المقصور وجمعه جمعا مإنثا سالما : -

 هدٌات.  –هـَدى : هـَدٌان   –عصوات .  –إن كانت ألؾ المقصور ثالثة ترد إلى أصلها : مثل : عصا  :  عصوان  - ٔ

ت ثالثة فؤصلها  واو  أما إذا كان  „ مها -ارض  -ا ألؾ المقصور إذا كانت ثالثة ومكتوبة ألؾ صحٌحة مثل : عص 

نة  مثل :  هَدى  ٌّ  مَنى    فؤصلها  ٌاء . –ومكتوبة ألؾ ل

 مرتضٌات .  –إن كانت ألؾ المقصور رابعة فؤكثر قُلـِبـَت ٌاء :  مثل : مرتضى : مرتضٌان  -ٕ

 جمع االسم المقصور جمعا مذكرا سالما

 تـوحاً  ،مثل :  عند جمع االسم المقصور جمعا مذكرا سالما نحذؾ األلؾ ، ونبقً ما قبلها مف -

ن {،} مرتضى    -مصطفـَون   -}  مصطفى  ٌْ ن  {، } األعلى   -مرتضـَون  -مصطـفـَـ ٌْ ن{. –األعلَْون  -مرتضـَ ٌْ  األعلَ

 

 

 

 

ـ٢ ِ حُيحِػ٢ ِ حُٔ٘خِى١ . ِ حْٓ ٓؼَد  ٣٘ظ٢ٜ ر٤خء ٫ُٓش ٌٍٓٔٞ ٓخ هزِٜخ  - ِٟ  ٓؼَ :  حُوخ

 تنبٌهات:

 ٌقضً .....(ألنها أفعال –لٌس من المنقوص )ٌجري  -ٔ     

 هذي ( ألنها مبنٌة –لٌس من المنقوص ) الذي  -ٕ      

 المستشفى....( ألن آخرها ألؾ –لٌس من المنقوص ) الفتى  -ٖ      

 لٌس من المنقوص ) ذي بمعنى صاحب ( ألن الٌاء لٌست الزمة تتؽٌر بتؽٌر اإلعراب -ٗ      

 ً ....( ألن الٌاء مسبوقة بسكون ولٌس كسرةرم  -لٌس من المنقوص ) ظبً  -٘      

 الؽنً....( ألن آخرها ٌاء مشددة –لٌس من المنقوص ) القوي  -ٙ      

 عربً....( ألن آخرها ٌاء النسب -لٌس من المنقوص ) مصري  -7      

 صدٌقً....( ألن آخرها ٌاء المتكلم -لٌس من المنقوص ) كتابً  -8      

 إعـرابه : 

 ضمة المقدرة  وٌنصب بـالفتحة الظاهرة  وٌجر بـالكسرة المقدرة ..ٌرفع بـال

 تثنٌة االسم المنقوص و جمعه جمعا مإنثا سالما   :  -

 ،ترد إذا كانت محذوفة ، مثل :القاضٌات (  –القاضٌـان ، القاضٌـٌَـِْن  –مثل : ) القاضً  ، تبقى ٌاإه

 قاضٌات (. –قاضٌٌن  –قاضٌان  –) قاٍض 
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 سم المنقوص جمعا مذكرا سالما :جمع اال -

ٌُزاد علٌها واو ونون مضموم ما قبلها فً حالة    الرفع، وٌاء ونون مكسور ما قبلها فً حالة النصب   ُتحذؾ ٌاإه و

 القاِضٌن(. -القاُضون  -) القاِضً  :والجر،مثل

 

 

 

 حْٓ ٓؼَد  هَٙ ِٛٔس هزِٜخ أُق ُحثيس.  -

 تنبٌهات: 

 د )جاء (ألنها فعل.لٌس من الممدو -ٔ     

 ( ألنها مبنٌة. هإالء)الممدود لٌس من  -ٕ      

 ) قراءة( ألن آخرها تاء مربوطة ولٌس همزة.الممدود لٌس من  -ٖ      

 ) عبء ( ألن الهمزة ؼٌر مسبوقة بؤلؾ.المقصور لٌس من  -ٗ      

 ) ماء ( ألن األلؾ ؼٌر زابدة.المقصور لٌس من  -٘             

 ابه :إعـر -

 ٌرفع بـالضمة الظاهرة وٌنصب بـالفتحة الظاهرة وٌجر بـالكسرة الظاهرة  . 

 :أنواع همزة الممدود -

 همزة الممدود تؤتً على ثبلث صور: 

 .{  ابتداء –إنشاء  –ضٌاء  –} قُّراء : أصلٌة : مثل  – ٔ

 {عرجاء –بٌضاء  – الضراء –السراء –البؽضاء –البؤساء –عقرباء  –رؼداء  –} حمراء  : مزٌدة للتؤنٌث  : مثل – ٕ

 {.لقاء.  –شفاء -أسماء –رخاء – جفاء –قضاء –دعاء  –سماء  –ٌاء ( : مثل } بناء  –) واو  : منقلبة عن أصل – ٖ

 : الممدود تثنٌة -

 تعتمد تثنٌة الممدود على نوع الهمزة كما هو واضح من العرض التالً:

 :فنقول{ تبقى كما هً عند التثنٌة ،  ابتداء –إنشاء  –ضٌاء  –أصلٌة : مثل } قُّراء إذا كانت  – ٔ

  .{)إنشاءان، إنشاءٌن –، ضٌاءٌن(   ضٌاءان ) –ٌن( قُّراء ان ، قُّراء )}           

 ( ُتْقلب واواً عند التثنٌة ، فنقول : صحراء –رؼداء  –مزٌدة للتؤنٌث  : مثل ) حمراء إذا كانت  – ٕ

 { . (نوٌصحرا )صحراوان ،  – وٌن(رؼدا، وانرؼدا) – ن(وٌحمرا، وانحمرا)}      

قضاء { ٌجوز فٌها أن تبقى همزة أو ُتْقلب  –دعاء  –سماء  –ٌاء ( : مثل } بناء  –منقلبة عن أصل ) واو  إذا كانت – ٖ

 {. ...سماوان أو  سماءان :سماء  –: بناءان  أو بناوان   واواً عند التثنٌة فنقول:   } بناء 

 

 جمع مإنث سالم : الممدود جمع -

 تتطابق قواعد جمعه هنا مع قواعد تثنٌته كما هو واضح من العرض التالً: 

 :فنقول{ تبقى كما هً عند التثنٌة ،  ابتداء..... –أصلٌة : مثل } إنشاء إذا كانت  – ٔ

  ...... {اتابتداء –ات } إنشاء           

 ( ُتْقلب واواً عند التثنٌة ، فنقول : صحراء –رؼداء  –ء مزٌدة للتؤنٌث  : مثل ) حمراإذا كانت  – ٕ

 { . واتصحرا – واترؼدا – وات} حمرا     

همزة أو      قضاء { ٌجوز فٌها أن تبقى  –دعاء  –سماء  –ٌاء ( : مثل } بناء  –منقلبة عن أصل ) واو  إذا كانت – ٖ

 {. ت...سماوا ات أو سماء :سماء  –بناوات  : بناءات أو  ُتْقلب واواً عند التثنٌة فنقول:   } بناء 

 جمع مذكر سالم : الممدود جمع

 أٌضا مع قواعد تثنٌته على النحو  التالً: –تتطابق قواعد جمعه  

  .... {ون:   } قُّراءفنقول{ تبقى كما هً عند التثنٌة ، )صٌؽة مبالؽة من الفعل فرأ (..أصلٌة : مثل } قُّراء إذا كانت  – ٔ
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 {  ُتْقلب واواً عند التثنٌة ، فنقول :  .....( ) علم لمذكرمزٌدة للتؤنٌث  : مثل  } حمراء كانت إذا  – ٕ

 { .وون.....} حمرا 

األصل أن االسم المختوم بؤلؾ التؤنٌث الممدودة ال ٌجمع جمع مذكر سالم ولكننا افترضنا هنا أنه أصبح علم مبلحظة مهمة: 

 اءلمذكر بمعنى أن هناك رجل اسمه حمر

(..{ ٌجوز فٌها أن تبقى همزة أو  بنىاء )صٌؽة مبالؽة من الفعل ٌاء ( : مثل } بنّ  –منقلبة عن أصل ) واو  إذا كانت – ٖ

 {. وون...بّناون أو ُتْقلب واواً عند التثنٌة فنقول:   } بّناء

؟ وما نوع ة ممدوداء اسم أخبلء.....إلخ  هل تعتبر –أشداء  –بخبلء  -عظماء  –الكلمات مثل : علماء سإال مهم : 

 همزتها؟

 هً أسماء ممدودة فقد انطبق علٌها التعرٌؾ فهً  منتهٌة بهمزة قبلها ألؾ زابدة.، نعم اإلجابة: 

 مانوع همزتها : نوع همزتها زابدة ولكنها لٌست زابدة للتؤنٌث فبل تنطبق علٌها أحكام التثنٌة والجمع السابقة. ولكن 

 ( https://dardery.site/archives/2189ظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُ) 

 

 اخ على الهقصىر والهًقىص والههدوددـــدريـــت

 

 حدد نوع االسم الموضوع بٌن القوسٌن من بٌن البدابل المتاحة :  – ٔس

ازٍ  (ٔ اءٍ  )  قال تعالى:    } َهمَّ  بَِنِمٌٍم { . (  َمشَّ

  اسم ممدودׄ   اسم منقوص                              ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 {. ( َقاٍض  ) قال تعالى:   }َفاْقِض َما أَنتَ  (ٕ

  اسم ممدود ׄ   اسم منقوص                              ׄ                               اسم مقصور ׄ  

َهاِر  (ٖ ِل َوالنَّ ٌْ اتِِه َمَناُمُكْم بِاللَّ ٌَ  ِمْن َفْضلِِه { ( َواْبتَِؽاُإُكمْ ) قال تعالى:  } َوِمْن آ

  اسم ممدودׄ   اسم منقوص                              ׄ                               اسم مقصور ׄ  

اِطٌَن ُكلَّ  (ٗ ٌَ اٍص { ( اءٍ َبنَّ  ) قال تعالى:    } َوالشَّ  َوَؼوَّ

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 { (  اْلُوْثَقى ) قال تعالى:   }َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوةِ  (٘

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

َها (ٙ ٌْ  {.  ( َفانٍ  ) قال تعالى:   }ُكلُّ َمْن َعلَ

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

َماءَ ) قال تعالى:  }الَِّذي َجَعلَ لَُكُم األَْرَض فَِراًشا وَ  (7  بَِناًء{. ( السَّ

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               ر اسم مقصوׄ  

ِه بِإِْحَساٍن {  ( أََداءٌ ) قال تعالى:    } وَ  (8 ٌْ  .إِلَ

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

هُ قال تعالى:   }َوَقا (9 َك {. ( َناجٍ  ) لَ لِلَِّذي َظنَّ أَنَّ  ِمْنُهَما اْذُكْرنًِ ِعْنَد َربِّ

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

َناَك َسْبًعا ِمنَ   قال تعالى:  قال (ٓٔ ٌْ  ِظٌَم  {.َواْلقُْرآَن اْلعَ  (  اْلَمَثانًِ ) }َولََقْد آَت

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 .إِْذ َجاَءُهْم َبؤُْسَنا إاِل أَْن َقالُوا...{  (  َدْعَواُهمْ  ) تعالى:   }َفَما َكانَ  قال (ٔٔ

  اسم ممدودׄ                            اسم منقوص     ׄ                               اسم مقصور ׄ  

تًِ  (ٕٔ ٌَّ َنا إِنًِّ أَْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ ِم {. (  بَِوادٍ ) قال تعالى:   } َربَّ تَِك اْلُمَحرَّ ٌْ ِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َب ٌْ  َؼ

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

https://dardery.site/archives/2189
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وِء وَ  (ٖٔ ؤُْمُرُكْم بِالسُّ ٌَ َما   { .(  اْلَفْحَشاءِ ) قال تعالى:  }إِنَّ

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

٘ـــــــــ٠   )  اٗـــــــــــ٢ أهٔــــــــُض ػِــــــــــ٠ حُظؼِ ـــــــــش  -(ٗٔ ُٔ  ( رخُ

  

ـــــــــــــَرش  ــــــــــــ٠ ؿـ ـــــــــــــخُٞ -ك ــــــــــــ٢. -حهـــــ ــــــــــــٕٞ ىٝحث  طٌ

 

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 ٝر٘ـــــــــــــخس ح٧ٛـــــــــــــَحّ كـــــــــــــ٢ ٓـــــــــــــخُق حُـــــــــــــيَٛ -(٘ٔ

  

  (  حُظلــــــــــــــــــي١ )  حٌُــــــــــــــــــ٬ّ ػ٘ــــــــــــــــــي ٢ًلــــــــــــــــــٞٗ 

 

  ممدوداسم ׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

ـــــــــــــيس  -(ٙٔ ـــــــــــــق ه٤ٜ ـــــــــــــق أُ ـــــــــــــٍٞ ٝأُ  ٓــــــــــــخًح أه

  

ـــــــــــــــــخء)   ـــــــــــــــــ٬ّ (  ػٜٔ ـــــــــــــــــ٢ ٓطـــــــــــــــــَص أه  هزِ

 

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 ( ربــــؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـاها )  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤإادي جنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه حفلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  -(7ٔ

  

 رٔوظِــــــــــــــــــــــــــق حُٔ٘ــــــــــــــــــــــــــخٛي ٝحَُٓــــــــــــــــــــــــــّٞ. 

 

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

ـــــــــــــــخ ٛـــــــــــــــوَس   -(8ٔ ـــــــــــــــ٠ )  ٓـــــــــــــــؤُظي ٣      (  حُِٔظو

  

 ٓظـــــــــــــــــ٠ ٣ـٔـــــــــــــــــغ حُـــــــــــــــــيَٛ ٓـــــــــــــــــخ كَهـــــــــــــــــخ . 

 

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 . ِصـؤؤؤؤؤؤؤؤـرَت فرٌسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة        ( البٌؤؤؤؤؤؤؤؤداءِ )  رَس ٌؤؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤؤـا -(9ٔ

  

 ٙ ََ ـــــــــــــ ـــــــــــــخ أكوــ ـــــــــــــٞىح  ٓـ ـــــــــــــ٬  أٓـــ ـــــــــــــيح  ًُـ٤ـ  ػــزـ

 

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

ــــــــــــيح   -(ٕٓ ِٜ ظَ ـْ ُٓ ــــــــــــٞحَد  ــــــــــــُن ح٧َْر ١ٌِ أُْؿِِ ــــــــــــ ـــــــــــــخ حُ   أََٗ

  

ـــــــــــــ٠  ـــــــــــــ٢حُٔؼخ )  َػِ ــــــــــــــ٢ (  ِٛ ٗ َُ ْ٘ظُ ُٖ هللاِ طَ َػـــــــــــــ٤ْ َٝ 

 

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 ( .site/archives/2189https://darderyُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة  من بٌن البدابل المتاحة :  – ٕس

 

اتَِنا اْلُكْبَرى{  (ٔ ٌَ َك ِمْن آ ٌَ  .....مثنى كلمة كلمة" الكبرى" :قال تعالى:   }لُِنِر

 الكبرٌنׄ     الكبرٌٌنׄ      كبروٌنالׄ                               الكبرتٌنׄ  

ُكْم َعِظٌٌم {قال تعالى:     (ٕ  .....نوع همزة الممدود هنا :} َوفًِ َذلُِكْم َببلٌء ِمْن َربِّ

  منقلبةׄ                                    زابدةׄ                                أصلٌةׄ  

َبُعوهُ{  (ٖ اِس بِإِْبَراِهٌَم لَلَِّذٌَن اتَّ  لمة" أولى": .....إعراب كقال تعالى:    }إِنَّ أَْولَى النَّ

      خبر إن مرفوع بالضمةׄ         اسم إن منصوب بالفتحة    ׄ  

 خبر إن مرفوع بالضمةׄ           اسم إن منصوب بالفتحةׄ  

اِر{ (ٗ  .....المثنى لكلمة " عقبى":قال تعالى:  }أُولَبَِك لَُهْم ُعْقَبى الدَّ

 عقبتانׄ     عقبوانׄ                       عقبٌان        ׄ                           عقبان ׄ  

ا َوَنِصًٌرا  { (٘ ًٌ َك َهاِد َن اْلُمْجِرِمٌَن ۗ َوَكَفىَٰ بَِربِّ ا مِّ ًٍّ َعُدًوّ لَِك َجَعْلَنا لُِكلِّ َنبِ
َٰ
 .قال تعالى:   }َوَكَذ

 االسم المنقوص هنا هو"

  ׄ ًٍّ ا ׄ                                َنبِ اׄ     َكَفىׄ       َعُدًوّ ًٌ  َهاِد

https://dardery.site/archives/2189
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اِظِرٌَن {  (ٙ َضاُء لِلنَّ ٌْ ًَ َب َدهُ َفإَِذا ِه ٌَ  ......مثنى كلمة"  بٌضاء":قال تعالى:    } َوَنـَزَع 

 بٌضاٌانׄ        بٌضاوانׄ       بٌضاءانׄ                         بٌضاتانׄ  

بلِة اْلُوْسَطى{  (7 لََواِت َوالصَّ  جمع كلمة"  الوسطى":.....قال تعالى:  }َحافُِظوا َعلَى الصَّ

 الوسطونׄ      الوسطٌاتׄ      الوسطواتׄ                          الوسطاتׄ  

ْه { (8 ٌَ  ":ُمبلٍق .......جمع  كلمة"  قال تعالى:   } إِنًِّ َظَنْنُت أَنًِّ ُمبلٍق ِحَسابِ

 ٌٌنقُمبلׄ       ونُمبلقׄ             ٌونُمبلقׄ                           اتُمبلقׄ  

ُ اْلُحْسَنى {  قال تعالى:    } (9  " :اْلُحْسَنى .......إعراب كلمة" َوُكبل َوَعَد هللاَّ

   فاعل مرفوع بالضمةׄ                                                   مفعول به منصوب بالفتحة    ׄ  

 المقدرة مرفوع بالضمة فاعلׄ                                            المقدر   مفعول به منصوب بالفتحةׄ  

اٍء{. (ٓٔ ٌَ  ....نوع همزة الممدود هنا :قال تعالى:  }َفَجاَءْتُه إِْحَداُهَما َتْمِشً َعلَى اْستِْح

  منقلبةׄ                                  زابدةׄ                                أصلٌةׄ  

ُهْم َكانُ  (ٔٔ  .....إعراب  كلمة " أطؽى"  هنا:وا ُهْم أَْظلََم َوأَْطَؽى{ قال تعالى:    }إِنَّ

  معطوؾ مرفوع بالضمة المقدرة ׄ         معطوؾ مرفوع بالضمة ׄ  

 المقدرة معطوؾ منصوب بالفتحةׄ         معطوؾ منصوب بالفتحةׄ  

ا فَِداًء{ . (ٕٔ ا َبْعُد َوإِمَّ ا َمّنً  د هنا :......نوع همزة الممدوقال تعالى:  }َفإِمَّ

  منقلبةׄ                                    زابدةׄ                                 أصلٌةׄ  

ْفلَى{  (ٖٔ  ......مثنى كلمة"  السفلى":قال تعالى:   }َوَجَعلَ َكلَِمَة الَِّذٌَن َكَفُروا السُّ

 السفلوٌنׄ      السفلٌٌنׄ         األسفلٌنׄ                             السفلتٌنׄ  

ًنا {. قال تعالى:  } (ٗٔ اتُِكْم َعلَى اْلبَِؽاِء إِْن أََرْدَن َتَحصُّ ٌَ  ......نوع همزة الممدود هنا :َوال ُتْكِرُهوا َفَت

  منقلبةׄ                                    زابدةׄ                                أصلٌةׄ  

َواءَ )َتِصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤُؾ  -٘ٔ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ (الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدَّ  َقاِم َوِذيلِؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤِذي السِّ

  
ــــــــــ٠َ٘) ( .  (ح٠ُ  ُْ ــــــــــو٤ِ َٓ ــــــــــَض  ْٗ أَ َٝ  ِٚ ــــــــــ ــــــــــق  رِ ِٜ ــــــــــخ ٣َ َٔ ٤ْ ًَ 

 
 االسمان الموضوعان بٌن األقوس هنا:

 األول منقوص والثانً مقصورׄ                                  األول ممدود والثانً منقوصׄ  

 األول ممدود والثانً مقصورׄ         األول مقصور والثانً ممدود ׄ  

           (الؽنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى)التنكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري عطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرٌم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  -(ٙٔ

  
 .(حُؼـــــــــــــــــــخ٢ُ )كخُٔـــــــــــــــــــ٤َ كـــــــــــــــــــَد ٌُِٔـــــــــــــــــــخٕ 

 
 االسمان الموضوعان بٌن األقوس هنا:

 األول منقوص والثانً مقصورׄ                                  األول ممدود والثانً منقوصׄ  

 صوراألول ممدود والثانً مقׄ        األول مقصور والثانً منقوص ׄ  

ـــــــــــ٢ -(7ٔ ـــــــــــخ ك  ٗلٞٓـــــــــــ٘خ ٢(حُٔؼـــــــــــخُ )٣ٜـــــــــــٕٞ ػ٤ِ٘

  
ـــــــذ     ـــــــٖ ٣وط ـــــــَ (حُلٔـــــــ٘خء )ٝٓ ـــــــخ حُٜٔ ـــــــْ ٣ـِٜ ُ 

 
 االسمان الموضوعان بٌن األقوس هنا:

 األول منقوص والثانً مقصورׄ                                  األول ممدود والثانً منقوصׄ  

 نً مقصوراألول ممدود والثاׄ        األول منقوص والثانً ممدود ׄ  

ــــــــــض  -(8ٔ ــــــــــ٢ ِ كِٔ ــــــــــ٢ كز  ــــــــــخ )ٝٛــــــــــيهُض ك زخ٤ُ ُٓ)   

  
ـــــــــــــــــــــخ  ـــــــــــــــــــــٚ أٝ أٓ٘ؼ ـــــــــــــــــــــي٤ٗخ ر ـــــــــــــــــــــَ٘ق حُ  إٔ أٓ

 
 إعراب  كلمة " مبالٌا"  هنا:

  اسم لٌس  مرفوع بالضمةالمقدرة ׄ         اسم لٌس  مرفوع بالضمة  ׄ  

 المقدرة منصوب بالفتحة خبر لٌسׄ         خبر لٌس منصوب بالفتحةׄ  
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ـــــــــخ حُٔـــــــــَء ٫ -(9ٔ ـــــــــذ أٗ ـــــــــٚ ػـــــــــٖ ١ِ  (حُؼـــــــــ٬ )٣ؼ٤٘

  

 ٗؼــــــــــــــــــــ٤ْ ٫ٝ طؼــــــــــــــــــــيٝ ػ٤ِــــــــــــــــــــٚ حُٔلــــــــــــــــــــخهَ 

 

 "  هنا: العبلإعراب  كلمة " 

 مفعول به منصوب بالفتحة المقدرةׄ         مفعول به منصوب بالفتحة  ׄ  

 مضاؾ إلٌه مجرور بالكسرة المقدرةׄ       مضاؾ إلٌه مجرور بالكسرة  ׄ  

ـــــــــــــــــــ٤ٖ  -(ٕٓ ـــــــــــــــــــٕٞ ُـ ـــــــــــــــــــ٬ٍ ٗ ـــــــــــــــــــؤٕ حُٜ ًٝ 

  

 ش) ٍُهــــــــــــــــــــخء.(ؿَهــــــــــــــــــــض كــــــــــــــــــــ٢ ٛــــــــــــــــــــل٤ل 

 

 نوع همزة الممدود هنا :

  منقلبةׄ                                  زابدةׄ                                أصلٌة ׄ  

 ( ives/2189https://dardery.site/archُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 :األمثلة التالٌة تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة فً –ٖس

 قضى القاضً على الفتى بالسعً حافٌا نحو المعتدى علٌه. ........االسمان المنقوصان هنا هما: (ٔ

 (حافٌا  -) القاضً ׄ     المعتدى (    -) السعً  ׄ   السعً  (    -) القاضً ׄ   الفتى(     –) القاضً ׄ  

 أجرى المحامون استفتاء حول دواعً األمن القومً. االسمان المنقوصان هنا هما:  قال تعالى:  (ٕ

َ  دواعً -المحامون )ׄ    (   المحامون –أجرى )ׄ    (المحامون - القومً)ׄ    (    القومً - دواعً) (   

 ا:جرى الفتى نحو المرمى الخالً......................  االسمان المقصوران هنا هم (ٖ

 الفتى( - الخالً)ׄ    الخالً(        -) المرمى ׄ   المرمى(       –) الفتى ׄ     الفتى(        -)جرىׄ  

 ذي البحٌرة مجرى جٌد للماء العذب ................... ما تحته خط هنا هما: (ٗ

 )اسم مقصور و اسم منقوص(     ׄ       )اسم منقوص و اسم مقصور(  ׄ  

 )اسم إشارة و اسم مقصور( ׄ         ) اسمان منقوصان(ׄ  

 النبً داٍع ٌهتدي به الحٌارى من البشر............... االسم المقصور هنا هو  (٘

 الحٌارىׄ    ٌهتدي                        ׄ      داٍع      ׄ      النبً   ׄ  

 شفى الباري مرضانا بفضل دعاء المتقٌن.............  االسم المقصور هنا هو (ٙ

 المتقٌنׄ       مرضانا    ׄ     الباري     ׄ       شفى ׄ  

 المسلم القوي خٌر وأحب إلى هللا ...............كلمة " القوي " هنا  (7

 لٌس شٌبا مما سبقׄ     اسم منقوص    ׄ     اسم ممدود    ׄ     اسم مقصور  ׄ  

 قوص هنا هوأعطى الؽنً  قدرا كافٌا من المال  لذي الحاجة  ...........  االسم المن    (8

 ذيׄ        كافٌاׄ      الؽنً  ׄ      أعطىׄ  

 هذا الطالب هو األعلى درجة  . .......عند تحوٌلها إلى جمع المإنث تكون: - (9

 هإالء الطالبات هن األعلوات درجة  ׄ        هإالء الطالبات هن األعلٌات درجةׄ  

 العلٌٌات درجة  هإالء الطالبات هن ׄ        هإالء الطالبات هن األعبلت درجةׄ  

 لست ساٍع فً الشر..........) بعد تصوٌب الخطؤ فً الجملة تصبح(: (ٓٔ

 فً الشر عًساب لستׄ          فً الشر ساعًلست ׄ  

 ساٍع فً الشرال لستׄ         لست ساعٌا فً الشر ׄ  

 أنت األكبر بٌن الحاضرٌن ........ عند مخاطبة المثنى المإنث نقول: (ٔٔ

 أنتما األكبرٌن بٌن الحاضرٌنׄ         الحاضرٌنأنتما األكبران بٌن ׄ  

 أنتما الكبرٌان بٌن الحاضرٌن ׄ         أنتما الكبرتان بٌن الحاضرٌنׄ  
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 هذا األحمق  ٌرى أنً ؼافل عنه... عند تحول الجملة للجمع المإنث نقول : (ٕٔ

 أنً ؼافل عنهنهإالء الحمقاٌات ٌرٌن ׄ          هإالء األحمقات ٌرٌنׄ  

 أنً ؼافل عنهنهإال الحمقاوات ٌرٌن ׄ               نأنً ؼافل عنهلحمقاءات ٌرٌن هإالء اׄ  

 كرمت المدرسة الطالبتٌن األولتٌن فً مادة الرٌاضٌات.        ) بعد تصوٌب الخطؤ فً الجملة تصبح(: (ٖٔ

 الرٌاضٌاتولٌان فً كرمت المدرسة الطالبتان األׄ   كرمت المدرسة الطالبتان األولتان فًٌ مادة الرٌاضٌات      ׄ  

 كرمت المدرسة الطالبتٌن األولٌٌن فً مادة الرٌاضٌاتׄ    كرمت المدرسة الطالبتٌن األولٌان فً مادة الرٌاضٌات      ׄ  

 ..................................) أكمل(تقؾ السٌارات عندما تضًء اإلشارات - (ٗٔ

 مراتالحׄ      الحمراٌاتׄ      الحمراواتׄ      الحمراءاتׄ  

ٌُون الدرجات العلٌوات فً الجنة . (٘ٔ  ........ ) بعد تصوٌب الخطؤ فً الجملة تصبح(: ٌنال األتق

 ٌنال األتقون الدرجات العلٌٌات فً الجنةׄ      ٌنال األتٌقون الدرجات األعلٌات فً الجنةׄ  

 الجنة ٌنال األتقون الدرجات األعلٌات فًׄ      ٌنال األتقٌن الدرجات العلٌوات فً الجنةׄ  

 .......... عند تحول الجملة للمثنى  نقول : هذا البناء عاٍل جدا. (ٙٔ

 هذان البناوان عالٌان جداׄ       هذان البناءٌن عالٌان جداׄ  

 الثانٌة والثالثةׄ                هذان البناءان عالٌان جدا  ׄ  

 ........... احذؾ حرؾ الجر وأعد كتابة الجملة : األب راٍع لبنٌه  (7ٔ

 األولى والثانٌةׄ         األب راعً بنوه  ׄ   األب راعً بنٌه   ׄ     ب راٍع بنٌهاألׄ  

 : عند تحوٌل الجملة إلى الجمع نقول . ...........  الطالب األسمى منزلة بٌننا هو المتوضع – (8ٔ

 الطبلب األسُمون منزلة بٌننا هم المتواضعونׄ     الطبلب األسَمون منزلة بٌننا هم المتواضعونׄ  

 ن منزلة بٌننا هم المتواضعونٌالطبلب األسمَ ׄ     الطبلب األسَمون منزلة بٌننا هم المتواضعٌنׄ  

 نقول  : المثنى . عند تحوٌل الجملة إلى ..........  الكرة الصفراء تبدو أكثر جماال – (9ٔ

 الكرتان الصفراوان تبدوا أكثر جماالׄ      الكرتان الصفراءان تبدوان أكثر جماالׄ  

 الكرتان الصفراوان  تبدوان أكثر جماالׄ      تان الصفرتان  تبدوان أكثر جماالالكرׄ  

 :  جمع المإنث نقول. عند تحوٌل الجملة إلى ................. الفتى ساٍه عن شرح  المعلم  – (ٕٓ

 الفتٌات ساهٌات عن شرح المعلمׄ       الفتٌات ساهون عن شرح المعلمׄ  

 الفتٌات ساهٌن عن شرح المعلمׄ       مالفتٌان ساهٌات عن شرح المعلׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2189ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 المتاحة  فٌما ٌلً: حدد  نوع االسم المشتق الذي تحته خط   من بٌن البدابل – ٔس 

 مخادعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاأنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذابا ولسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  -ٔ

  
ـــــــــــــخٍكِٞح.  ـــــــــــــخ ك ـــــــــــــْ طَٝٓـــــــــــــٞح حُٔـــــــــــــٞص ػ٘  إ ُ

 
 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ              اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  

 والخٌؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤُر مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدراٌر علٌؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه وربؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه    -ٕ

  
ــــــــــــــــــش ٛــــــــــــــــــخِى   ٓلــــــــــــــــــَّٝؿٞػــــــــــــــــــخٕ    حَُػخ٣

 
 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽة  ׄ               اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  

 لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوال المشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقُة سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاَد النؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاُس ُكلَهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  -ٖ

  
   ُّ ٍُ حُــــــــــــــــــــــُٞى ٣ُلوِـــــــــــــــــــــَ ٝح٩هـــــــــــــــــــــيح ــــــــــــــــــــخ  هَظـ 

 
 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤً     َؼؤؤؤؤؤؤؤؤؤَدْوُت     ُمَبْعَثؤؤؤؤؤؤؤؤؤًرا         -ٗ تِؤؤؤؤؤؤؤؤؤً    إِنِّ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا    أُمَّ ٌَ 

  
ــــــــــــــخ   ٔ ظََِْؼؼِ ــــــــــــــ٫ٞ.     ُٓ ـُ ٍُ      َه ــــــــــــــخ      أَهُــــــــــــــٞ َٔ  ك٤ِ

 
 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  

     المحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراثأبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤً مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة  -٘

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــٖ ٓـــــــــــــــــــــــــــــــــــخىٍس ُٗـ ِٓ  ٫ 

 
 اسم ألةׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  

   حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذر أمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤورا ال تضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٌر وآمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن -ٙ

  
ـــــــــــــــــ٤ْ ٓـــــــــــــــــخ    .ٓـــــــــــــــــٖ ح٧هـــــــــــــــــيحٍ ٓ٘ـ٤ـــــــــــــــــُٚ

 
 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَن ِمْنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤُه  -7 ٌْ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَت ِشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤْعري أَ ٌْ  َمْهَربؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤًلَ

  
  ِٚ ـــــــــــــــــ ِٓ ْٖ َى ـــــــــــــــــ ِٓ ٍِد   ـــــــــــــــــخ َٛ ٠ـــــــــــــــــ٢  ْٔ َ٣ َٖ ـــــــــــــــــ  أ٣َْ

 
 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  

 ٌؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداء ٌقُتلُهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الظمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالعٌِس فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤً الب -8

  
ٍِٛـــــــــــــــــــخ   ٍُ ٝحُٔـــــــــــــــــــخُء كـــــــــــــــــــٞم ظٜٞ  .ٓلٔـــــــــــــــــــٞ

 
 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  

وا مجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَدكم -9  ال تٌؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا أن تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتِردُّ

  
ـــــــــــــــَد    ِـــــــــــــــٞدٍ كِ ـْ ـــــــــــــــٟٞ ػـــــــــــــــْ حٍطوـــــــــــــــ٠. َٓ َٛ 

 
 اناسم مكׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  

 َمَنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاِزلِِهمْ بِؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاألَْمِس َكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاُنوا ُملُوًكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فِؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤً  -ٓٔ

  

ــــــــــــَيحٕ  َِ ُػْز ــــــــــــ ْل ٌُ ــــــــــــ٬َِى حُ ــــــــــــ٢ رِ ْْ كِ ــــــــــــ ُٛ  َّ ْٞ ــــــــــــ ح٤َُ َٝ 

 

 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  

 قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد زال ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤُك سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلٌمان وعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاوده -ٔٔ

  

ــــــــــــ٢   ــــــــــــ٘ل٢  ك ُْ ط ــــــــــــَٟٝحُ٘ــــــــــــٔ ــــــــــــغُ  حُٔـ  ٝطَطل

 

 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول  ׄ       اسم فاعل ׄ  

َتَمّنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤً َوَفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابً َعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤْوَدةً  -ٕٔ ٌَ 

  

  ٟ َٞ ــــــــــــــــ َٜ حُ ٝفُ َٝ َُ ـــــــــــــــــ ـْ َٔ ْٕ َُٗؼـــــــــــــــــَٞىح. حُ  ٣َــــــــــــــــخْر٠َ أَ

 

 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  

 الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤق فٌؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس وكٌؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؾ -ٖٔ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــٚ   ــــــــــــــــــــــــــــــخءحُز٫ ٝهللا ؿــــــــــــــــــــــــــــــَ ؿ٬ُ ٘ 

 

 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  
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ْبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـرُ  َعِصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤىَّ أراَك  -ٗٔ مِع شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـٌمُتَك الصَّ  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدَّ

  

  َُ ــــــــــــــ ْٓ ٟ ٜٗــــــــــــــ٠  ػ٤ِــــــــــــــَي ٫ٝ أ َٞ   أٓــــــــــــــخ ُِِٜـــــــــــــــ

 

 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  

ْهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ -٘ٔ ٌَ َس  ٌْ احؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاً لَؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ٌَ اِر  دا َعْصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفَُهاٌَ

  

ـــــــــــــــــــُض   ٣ْ  ِ ـــــــــــــــــــَذ حُ ـــــــــــــــــــزَخِك٠ََٗ٢ ْٜ ِٓ ـــــــــــــــــــخ َٝ ْٗطَلَ  ح

 

 اسم ألةׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  

 مجلُسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤناسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٌعلُم الجمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤُع ممؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن َضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمَّ   -ٙٔ

  

  ُّ ـــــــــــــَي ـــــــــــــٚ هَ ـــــــــــــ٢ ر ٘ ْٔ ْٖ طَ ـــــــــــــ َٓ  َُ ـــــــــــــ ـــــــــــــؤ٢٘ٗ ه٤  ر

 

 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَت ِشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤْعري أَيُّ أَْحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَداٍث َجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَرتْ  -7ٔ ٌْ  لَ

  

٘خ    ـْ ــــــــــــــــــــ ِٓ َٝكــــــــــــــــــــَي  ٍُ ــــــــــــــــــــْض  َُ َِ ْٗ ــــــــــــــــــــيحأَ َٛ ٞ ُٓ. 

 

 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  

 مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن النؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس َمؤؤؤؤؤؤؤؤؤْن ٌؽشؤؤؤؤؤؤؤؤؤى األباعؤؤؤؤؤؤؤؤؤَد نفُعؤؤؤؤؤؤؤؤؤه -8ٔ

  

ْٚ  حُٔٔـــــــــــــــخصِ ٣ٝ٘ـــــــــــــــو٠ رـــــــــــــــٚ كظـــــــــــــــ٠    أهخٍرـــــــــــــــ

 

 اسم زمانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                عول اسم مفׄ       اسم فاعل ׄ  

 صؤؤؤؤؤؤؤؤؤامتهامؤؤؤؤؤؤؤؤؤا تؤؤؤؤؤؤؤؤؤرى االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤد تخشؤؤؤؤؤؤؤؤؤى وهؤؤؤؤؤؤؤؤؤى  -9ٔ

  

ــــــــــــــ٘ــــــــــــــٝحٌُِــــــــــــــذ ٣و   خف٠ ُؼٔــــــــــــــَٟ ٝٛــــــــــــــٞ ٗزّ

 

 اسم زمانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  

 والؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزرع نضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤً الحقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول وأهلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه    -ٕٓ

  

 حُلٜــــــــــــــــــــــــــــــخىِ  ُٔ٘ـــــــــــــــــــــــــــــــ٣َظ٤ٜــــــــــــــــــــــــــــــؤٕٝ  

 

 اسم ألةׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول  ׄ       اسم فاعل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2782) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٍُٝٝح ٓٞهغ أكٔي ىٍى١َ٣ ُِظي٣ٍزخص ح٩ٌُظ٤َٗٝش     

 

 ا ٌلً:تخٌر الصواب  من بٌن البدابل المتاحة  فٌم – ّٕ 

 )نوع همزة _القضاء_ ( : ......ٌجب القضاء على مصدر التلوث . .ٔ

 منقلبة عن أصل . ׄ     متوسطة . ׄ     أصلٌة  ׄ      زابدة. ׄ  

ْحَمِن ِمنْ  قال تعالى :  .ٕ  ٗٞع حُٜٔيٍ حُٟٔٞٞع ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ......{  (َتَفاُوتٍ  ) } َما َتَرى فًِ َخْلِق الرَّ

 سداسً  ׄ     خماسً  ׄ            رباعً ׄ     ثبلثً   ׄ  

َخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا قال تعالى : " .ٖ َن اْلُمْإِمنٌِنَ  (  َتْفِرًٌقا ) َو  َوالَِّذٌَن اتَّ ٌْ  " َب

 ُٕٝ حُٜٔيٍ حُٟٔٞٞع ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ

   تفعٌلׄ     تفاعل ׄ         تفعال ׄ     تفّعل    ׄ  

 نا ( :)عفّو ه ........الصدٌق الحق عفّو أخطاء خلٌله . .ٗ

 صٌؽة مبالؽة . ׄ      اسم فاعل . ׄ     مصدر ثبلثى .  ׄ     اسم مفعول . ׄ  

 )المصدر السماعى هنا( : .....البد من تفانى الناس وإخبلصهم فً العمل من أجل االرتقاء بالوطن . .٘

 العمل . ׄ     االرتقاء . ׄ     إخبلصهم ׄ      تفانى . ׄ  

 ) المصدر الرباعى هنا( :......عن استمرار التقدم.عرقلة االستثمار تإدي إلى التخلؾ واالبتعاد  .ٙ

  عرقلة . ׄ     التقدم . ׄ     التخلؾ . ׄ     االستثمار . ׄ  

 ) حكم اسم التفضٌل هنا ( : ........هإالء أفضلُ القوم .7

 . التؤنٌثوجوب  ׄ   وجوب المطابقة . ׄ   ٌجوزاإلفراد والتذكٌرأوالمطابقة . ׄ    كٌرذٌلزم اإلفراد والت ׄ  

https://dardery.site/archives/2782
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ٌُهان ( :لصٌاؼة ا .8 ًِّ )ال   سم التَّفضٌل من الفعل المنف

ٌُهان. ׄ   ٌُهان. ׄ   اإلنسان أحقُّ أال   .ٌهٌناإلنسان أحقُّ أال ׄ    .أن ٌهٌناإلنسان أحقُّ  ׄ   اإلنسان أحقُّ أن 

 الملتزم بالمبادئ القوٌمة ............ من الزلل  : .9

 ناجى . ׄ      ناجٌا .ׄ      . ناجٍ  ׄ     الناج . ׄ  

ـــــــــــــــخ )هللاُ كـــــــــــــــ٢ حُّي٤ٗـــــــــــــــخ  ٍَ . إ هـــــــــــــــيّ  ٓٔ هَ٘  َ  (طل

  

ــــــــــــيِ   .8 ِْ ــــــــــــِش حُو ــــــــــــ٢ ؿّ٘ ـــــــــــــ٢  ك ْٕ ط٬ُه٤٘  أٍؿـــــــــــــٞ أ

 

 حُلؼَ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ حُٜٔيٍ حُٟٔٞٞع ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ:

 فّرق ׄ      تفّرق   ׄ     فارق  ׄ     فرق    ׄ  

ـــــــــــــــــــخ  . ٔٔ ـــــــــــــــــــَُِء َىْكؼ ـــــــــــــــــــْ طٔـــــــــــــــــــظطْغ ُِ  اًِح ُ

  

ـــــــــــــــــــــــــــِش ٝحكظٔـــــــــــــــــــــــــــخرخ  .8  كٜـــــــــــــــــــــــــــزَح  ٣َُُِ

 

 ػيح: ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٜٓخىٍ ٓٔخػ٤ش ٓخ

   احتسابׄ       صبراׄ            دفعاׄ       الرزء ׄ  

 )مجتازة صٌؽت من الفعل ( :.......الصحراء مجتازةُ دروبها رؼم العوابق التى تواجه المسافرٌن  .ٕٔ

 جاوزت. ׄ      . ِجٌزت  ׄ         ووزت .جُ  ׄ     جتٌزت .اُ  ׄ  

 : "عبده "إعراب.........”  (عبده )بكاٍؾ  ألٌس هللا  .ٖٔ

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

 خٓــــــــــــــــــــــخُف ٛــــــــــــــــــــــي٣وي إ أٍحى ِٓحكــــــــــــــــــــــ -ٗٔ

  

ـــــــــــــــِىٙ  .8 ـــــــــــــــ٬ ط ـــــــــــــــخٙ ك ـــــــــــــــبًح أر  ( ؿٔخكـــــــــــــــخ )ك

 

 ٗٞع حُٜٔيٍ حُٟٔٞٞع ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ

 سداسً  ׄ      خماسً ׄ                 رباعً ׄ     ثبلثً   ׄ  

ــــــــــــــــــــٜخ -٘ٔ ُٔ ــــــــــــــــــــْض ٬ٓٓ ــــــــــــــــــــخػ٢ ٝإ ٫ٗ  إ ح٧ك

  

 كـــــــــــ٢ أ٤ٗخرٜـــــــــــخ  حُؼطـــــــــــُذ  ( حُظوِـــــــــــِذ     )ػ٘ـــــــــــي  .8

 

 ُٕٝ حُٜٔيٍ حُٟٔٞٞع ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ

   تفعٌلׄ      تفاعل ׄ         تفعال ׄ     تفّعل    ׄ  

 مابٌن القوسٌن ٌعرب على الترتٌب :......المسلم أكثر )دعاء (.  -   االستؽفار أفضل )دعاء.( .ٙٔ

  ه الثانٌة تمٌٌز .األولى مضاؾ إلٌ ׄ       األولى مضاؾ إلٌه الثانٌة خبر . ׄ  

 األولى خبر إلٌه الثانٌة تمٌٌز . ׄ       األولى مضاؾ إلٌه الثانٌة مضاؾ إلٌه . ׄ  

 أنت الشكور ربك ، المسموع ............ )اختر الكلمة المناسبة ( : .7ٔ

 دعاءك ׄ      دعابك ׄ     دعاإك ׄ     دعااك ׄ  

َْ ٓ٘خه٘ـــــــــــــــشَ   -8ٔ  كبٗـــــــــــــــٚ (حُلٔـــــــــــــــخدِ  ) ٝحًًـــــــــــــــ

  

ــــــــــــــي  ٣ُلٜــــــــــــــ٢ ٓــــــــــــــخ   .8 ــــــــــــــذُ ٫ رُ ــــــــــــــَض ٣ٌَٝظُ  ؿ٤٘

 

 حُلؼَ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ حُٜٔيٍ حُٟٔٞٞع ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ:

 احتسب ׄ      حاسب   ׄ     أحسب  ׄ     حسب    ׄ  

ــــــــٞىحى -9ٔ ــــــــٖ ٛــــــــلٞ حُ ــــــــْ ٣ٌ ــــــــيِ  اًح ُ ــــــــش   ٓ٘  ١ز٤ؼ

  

ــــــــــــــخ  .8 ـــــــــــــــ٢ ٍٝى ٣ــــــــــــــــ٢ء طٌِل ـــــــــــــــَ ك ــــــــــــــ٬ ه٤  ك

 

 كل مما ٌلً مصادر سماعٌة ما عدا:

 تكلفاׄ                                          ود  ׄ     الوداد ׄ     صفو    ׄ  

 )إعراب أعبلمهم فى الجملتٌن ( : .....ٌسٌر الجنود مرفوعة أعبلمهم . -ٌسٌر الجنود رافعٌن أعبلمهم  .ٕٓ

  األولى فاعل والثانٌة مفعول به . ׄ      األولى نابب فاعل والثانٌة مفعول به . ׄ  

 والثانٌة نابب فاعل .األولى خبر  ׄ       األولى مفعول به والثانٌة نابب فاعل . ׄ  
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 فى الجمل اآلتٌة هى الجملة : "استخرج" لكلمة  اسم المفعول  .ٕٔ

  ٌوم االمتحان مستخرج العبقرٌة . ׄ     األرض مستخرج البترول . ׄ    البترول مستخرج من األرض . ׄ  

 )المصدر الخماسى هنا( :......الوطن .استقرار البد من تفانى الناس وإخبلصهم فً العمل من أجل  .ٕٕ

 استقرار. ׄ    العمل .ׄ       وإخبلصهم. ׄ     تفانى ׄ  

ٕٖ-   َ ـــــــــ ُٓ ْم  ٌُ ـــــــــ َ٣ ْْ ـــــــــ َُ ْٖ ـــــــــ َٓ َٝ (   ِْ ـــــــــظ َؼِ   ٓـــــــــخػش   ( حُ

  
8.    ٍ ًُ َع   َ ــــــــــــــ ـَ َِ   ) طَ ــــــــــــــ ْٜ ـَ ُْ ِٚ  ( ح ــــــــــــــ ــــــــــــــٍٞ َك٤َخطِ ُ١ 

 
 حُلؼ٬ٕ حُٟٔٞٞػخٕ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ:

   قٌاسٌان ׄ   سماعً  األول قٌاسً والثانً  ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

ـــــــــــــــــ٢ -ٕٗ ـــــــــــــــــخ  كؤػط٤٘ ُٓ٘ظخه ـــــــــــــــــِي  َٓ ــــــــــــــــُض ٍأ  هَزِّ

  
8.   َِ ـــــــــــ ْز ّٜ ـــــــــــش  حُ ــــــــــخ هِؼ ـــــــــــخ    ) ٣ ٣٘ـــــــــــ٢ ( ا٣ٔخٗ ّٞ  ٣ُوَ

 
 ُٕٝ حُٜٔيٍ حُٟٔٞٞع ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ

 فعالة ׄ      إفعال   ׄ      فعال ׄ     فعبلل ׄ   

 ال ٌحب هللا ............. المختال ) اسم هٌبة هنا ( : .ٕ٘

 ممشٌة بفتح المٌم . ׄ          مشٌة بفتح المٌم . ׄ    مشٌة بكسر المٌم . ׄ    . ممشى بكسر المٌم ׄ  

فَّاح أحمر من الوردة.  .ٕٙ  الجملة بها خطؤ الصواب :......التُّ

فَّاح أشدُّ حمرًة من الوردة .ׄ   فَّاح أشدُّ  ׄ   التُّ فَّاح أحمر ׄ   . الوردةمن  احمرارالتُّ  حمرًة الوردة.من  التُّ

ٕ7-  َّ َِ حٌُــــــــــــــــَح ــــــــــــــــ ِٛ ْٕ ٍٓــــــــــــــــَٞى رـلــــــــــــــــٞس َٝ  ٝا

  
ْْ رــــــ ( حُٜــــــلُق   ـ)كــــــ  .8 ــــــخُٝ   ـ)ػــــــٜ٘ دُ  ( ِحُظـ  َٞ  أٛـــــــ

 
 حُٜٔيٍحٕ  حُٟٔٞٞػخٕ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ:

   قٌاسٌان ׄ   األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

 : .....( هنا المإول المصدر إعراب)...... لنا مناسب المكان أن ظننت .8ٕ

 . المفعولٌن مسد سد نصب محل ׄ       . الفاعل مسد سد رفع محل ׄ  

 . الفتحة نصبة وعبلمة منصوب أن اسم ׄ        . حال نصب محل فى ׄ  

 )عند المفردة المإنثة ( :......الطالب هو األسمى خلقا  .9ٕ

 الطالبة هى السماى خلقا . ׄ   الطالبة هى األسمى خلقا . ׄ   خلقا . ىالطالبة هى السمٌׄ    الطالبة هى السمٌا خلقا  ׄ  

 )محتلَّة مشتق نوعه ( : .........إسرابٌل دولة محتلَّة .ٖٓ

 مصدر مٌمى . ׄ     اسم مفعول  ׄ      اسم فاعل. ׄ     اسم مكان . ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3624) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٍُٝٝح ٓٞهغ أكٔي ىٍى١َ٣ ُِظي٣ٍزخص ح٩ٌُظ٤َٗٝش     

 ) إعراب الباطل فى الجملتٌن على الترتٌب ( :....الحقُّ داحٌض الباطلَ __ الحقُّ داحُض الباطِل   .ٖٔ

  األولى فاعل الثانٌة مفعول به . ׄ       األولى مفعول به الثانٌة مضاؾ إلٌه . ׄ  

 لى نابب فاعل الثانٌة فاعل .األو ׄ       األولى مفعول به الثانٌة مفعول به  ׄ  

 ال تظلَمنَّ العامل المسكٌنا )اسم الفاعل ؼٌر الثبلثى هنا ( :*******ٌا ُمدمَن األعمال فً طلب الِؽنى .ٕٖ

 العامل . ׄ      األعمال . ׄ    ُمدمَن . ׄ      الؽنى . ׄ  

ٌَّة .ٖٖ ٌَّة. ) اقتصادي مذهب االشتراك  ( : نوعه مصدر االشتراك

 صرٌح ׄ      سداسى ׄ     ثبلثى ׄ      صناعى ׄ  

 ( . : محل فى مإول مصدر ٌجربَ  أنْ . ) الحٌاةَ  ٌجربَ  أنْ  الولدُ  ٌحتاجُ  .ٖٗ

 .به مفعول نصب محل فى ׄ     . خبر رفع محل فى ׄ    .حال نصب محل فى ׄ    .فاعل رفع محل فى ׄ  

 : والثانٌة األولى المصعد كلمتى نوع. العلٌا األدوار إلى النَّاس َمصعد الِمصعد .ٖ٘

 .مكان اسم والثانٌة آلة اسم األولى ׄ      . فاعل اسم والثانٌة مفعول اسم األولى ׄ  

 .مكان اسم والثانٌة زمان اسم األولى ׄ      .مفعول اسم والثانٌة زمان اسم األولى ׄ  

https://dardery.site/archives/3624
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 وللسٌوؾ كما للناس آجال )إعراب السٌؾ ( :*********القاتل السٌَؾ فً جسم القتٌل به .ٖٙ

 نعت . ׄ      إلٌه .مضاؾ  ׄ    فاعل . ׄ      مفؽول به . ׄ  

 ( ٌصبح : كلمة " البناء")عند تثنٌة  أشرؾ المهندس على البناء .7ٖ

 .الثانٌة والثالثة ׄ      .البناوٌن ׄ    . البناءٌن ׄ      . البناٌٌن ׄ  

 جاء رجل معروؾ بٌن الناس فضله . )إعراب "فضلة " ( : .8ٖ

 نابب فاعلׄ       خبر ׄ    مفعول به ׄ       فاعل ׄ  

 . إعراب الحفل هنا :األب حاضر الحفل أمس  .9ٖ

 خبر .ׄ       مضاؾ إلٌه. ׄ    فاعل . ׄ      مفعول به . ׄ  

 : هنا المإول المصدر الحٌواناتُ  خضعتِ  كما اإلنساُن لبلستؽبلل خضعَ  .ٓٗ

 خضع ׄ      اإلنسان ׄ    استؽبلل ׄ      خضعت ما ׄ  

 فى الجمل اآلتٌة هى الجملة : " استخرج"لكلمة  الزمان اسم  .ٔٗ

 األرض مستخرج البترول . ׄ     البترول مستخرج من األرض      ׄ     العبقرٌة .ٌوم االمتحان مستخرج  ׄ  

ٌَّع حقُّها.. .ٕٗ  . ومن النفوس الهالكات ِمبٌنا ) اسم المفعول هنا ( :....جمعَت من الُمهج الُمض

ٌَّع ׄ    الهالكاتׄ      حقُّها ׄ       الُمهج ׄ    الُمض

 .....( : هنا إولالم المصدر إعراب. )المساعدة من تستفٌد أن لك ٌحقّ  .ٖٗ

  أن اسم نصب محل فً ׄ   به  مفعول نصب محل فى ׄ    . فاعل رفع محل فى ׄ    .إلٌه مضاؾ رجر محل فى ׄ  

 ) وإٌاك والؽضب فإنه مضٌع الرزانة والحكمة (عبلم اعتمد اسم الفاعل هنا إلعماله : .ٗٗ

 اعتمد على موصوؾׄ   ٌداعتمد على التوك ׄ   اعتمد على ما كان أصله مبتدأ . ׄ    اعتمد على التحذٌر. ׄ  

 فُلِج الرجل ...... ُتوفِى الرجل )الرجل فى الجملتٌن على الترتٌب( : .٘ٗ

    األولى نابب فاعل والثانٌة فاعل .ׄ         األولى نابب فاعل والثانٌة مفعول . ׄ  

 فاعل نابب فاعلاألولى نابب فاعل والثانٌة ׄ        األولى فاعل والثانٌة نابب فاعل . ׄ  

 ( . : محل فى مإول مصدر. الولدِ  سلوكَ  أنَّ . ) طبٌعٌا ٌتحسنُ  الولدِ  سلوكَ  أنَّ  دُ ٌُعتق ال .ٙٗ

 .فاعل نابب رفع محل فى ׄ      .خبر نصب محل فى ׄ    . فاعل رفع محل فى ׄ      .به مفعول نصب محل فى ׄ  

 ( : الترتٌب على مجبنة و مبخلة.) والجبن البخل سبب هم أي مجبنة مبخلة األوالد .7ٗ

 .آلة اسم والثانى مصدرثبلثى األولى ׄ      . مصدرمٌمى والثانى مصدرثبلثى األولى ׄ  

 . مصدرمٌمى والثانى مصدرمٌمى األولى ׄ      .مفعول اسم والثانى مفعول اسم األولى ׄ  

 : الجملة هى اآلتٌة الجمل فى مستخرج لكلمة المٌمى المصدر .8ٗ

 . البترول مستخرج األرض ׄ      . األرض من مستخرج البترول ׄ  

 . حسناً  مستخرجاً  المعلومات الطبلب استخرج ׄ      . العبقرٌة مستخرج االمتحان ٌوم ׄ  

 " واآلخرة خٌٌر وأبقى" ) حكم اسم التفضٌل هنا ( : .9ٗ

 كٌرذٌلزم اإلفراد والت ׄ    وجوب المطابقة . ׄ   وجوب التؤنٌث .ׄ    ٌجوزاإلفراد والتذكٌرأوالمطابقة . ׄ  

 المصدر الصناعً هنا: : ٌة الموارد البٌبٌةالحالة الصحٌة مهمة للبشرٌة فً تنم .ٓ٘

 البٌبٌة ׄ     تنمٌة  ׄ     البشرٌة  ׄ      الصحٌة ׄ   

 : محل فى هنا المإول المصدر. )..... له خٌرٌ  الخطؤ من الولدُ  ٌتعلمَ  أنْ  .ٔ٘

 . خبر رفع محل فى ׄ     . مقدم به مفعول نصب محل فىׄ      مبتدأ رفع محل فى ׄ    .فاعل رفع محل فى ׄ  

 ( : هنا المرة اسم)  المختال.............  هللا ٌحب ال .ٕ٘

 . المٌم بفتح ممشٌة ׄ    . المٌم بفتح مشٌة ׄ    . المٌم بكسر مشٌة ׄ     . المٌم بكسر ممشى ׄ  

 : الجملة هى اآلتٌة الجمل فى مستخرج لكلمة المكان اسم .ٖ٘

 . حسناً  مستخرجاً  المعلومات الطبلب استخرج ׄ       . العبقرٌة مستخرج االمتحان ٌوم ׄ  

 . البترول مستخرج األرض ׄ        األرض من مستخرج البترول ׄ  
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 ( : كلمة "مصدر " هنا. ) التلوث مصدر على القضاء ٌجب .ٗ٘

 مصدر صرٌح ׄ     اسم زمان  ׄ     اسم مكان  ׄ     مصدرصناعى ׄ   

 فازت زهراء وصفاء. نوع الهمزة فٌما سبق :   .٘٘

 منقلبة ـ أصلٌةׄ      زابدة ـ منقلبةׄ      أصلٌة ـ منقلبةׄ      أصلٌة ـ زابدةׄ    

 ( https://dardery.site/archives/3627) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٍُٝٝح ٓٞهغ أكٔي ىٍى١َ٣ ُِظي٣ٍزخص ح٩ٌُظ٤َٗٝش     

 

 

 

 

 

 

حدث عنه )أَو المسند إلٌه(، والخبر ))أَو المسند(( وهو ما نخبر تتكون الجملة االسمٌة من ركنٌن: المبتدأ وهو االسم المت -

 به عن المبتدأ ، مثل :خالد مسافر.

 أو متحدث عنه اسم مرفوع فً أول جملته ، محكوم علٌه بؤمر، أو مخبر عنه ،المبتدأ: 

 للمبتدأ أشكال هً :  -

 اسم صرٌـــــح ، مثل : محمد كرٌم ، الطالب مجتهد. -ٔ

 صل ، مثل : أنا مسافر ؼدا، هو كرٌم، هم مجتهدون.ضمٌر منف -ٕ

 اسم إشـــــارة ، مثل : هذا أدٌب، هإالء شعراء . -ٖ

 اسم موصـــول ، مثل : الذي فاز بالجابزة طالب. ما قلَته صحٌح . -ٗ

 اسم استفهام ، مثل : ما العمل؟ -٘

 اسم شـــــرط ، مثل : من جّد وجد.  -ٙ

 َوأَن َتصوموا َخٌر لَّكم( .مصـــدر مإول ، مثل : ) -7

 -إعراب المبتدأ:

 المبتدأ مرفوع دابما وقد ٌجر بحرؾ جر زابد ، مثل : -

 ) الباء ( : بحسبَِك درهُم = حسُبَك درهم . حسب : مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محبل . 

 ؟ٌجوز االبتداء بالنكرة  هل-

لٌكون الحكم مفٌدا وذلك الن ؛ حكوم علٌه ٌجب ان ٌكون معلوما االصل  فً المبتدأ ان ٌكون معرفة )ألنه محكوم علٌه( والم

 فٌنفر عن االصؽاء الٌه  ؛لتحٌر السامع فٌه ؛االخبار عن المجهول ال ٌفٌد

 فان افادت النكرة جاز االبتداء بها، وذلك فً  الحاالت التالٌة:

 إذا سبقت النكرة باستفهام ،مثل : )أإله مع هللا ؟(.  -ٔ

 نكرة بربَّ ، مثل : ربَّ أخ لم تلده أمك.إذا سبقت ال -ٕ

 إذا سبقت النكرة بنفً ، مثل : ما نجاح ٌحققه التمنً. -ٖ

 إذا كانت النكرة مما لها الصدارة ، مثل ما التعجبٌة، مثل : ما أجمل السماَء. -ٗ

 إذا وصفت ، مثل : ضٌؾ كرٌم فً دارنا، رجل مإمن خٌر من مشرك. -٘

 مثل : كتاب علم خٌر من قنطار ذهب .إذا أضٌفت إلى نكرة ،  -ٙ

 إذا تقدمها خبرها وكان شبه جملة ،  مثل : فً الدار ضٌؾ . -7

هو الجزء المتمم للفابدة مع المبتدأ فً الجملة االسمٌة، أو هوالمخبر به ،أو هوالمحكوم   به على المبتدأ و حكمه الخبر:   -

 اإلعرابً الرفع. 
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  أنواع الخبر ثبلثة: -

 لٌس جملة وال شبه جملة ، بل  كلمة واحدة سواء أدلت على المفرد أو المثنى أو الجمع ، مثل : محمد مفرد:  خبر -ٔ 

  أدٌب، الطالبان مجتهدان، العلماء مصابٌح .

و هً اسمٌة أو فعلٌة و تكون فً محل رفع ، و البد لجملة الخبر أن تشتمل على ضمٌر ٌعود على المبتدأ خبر جملة :  -ٕ

 ه ، وٌسمى الرابط .وٌطابق

 المزرعة أرضها خصبة .  -مثال الجملة االسمٌة :  محمد خلقه كرٌم  -  

 مثال الجملة الفعلٌة : الطالب ٌحّب العلم، المسافرون عادوا إلى بلدهم . -  

 و تكون فً محل رفع .الظرؾ (:  -خبر شبه الجملة )الجار والمجرور -ٖ

 ، الطعام على المابدة . األب فً المنزل الجار والمجرور : - 

 الفبلح تحت الشجرة، القابد أماَم الجٌش. الظرؾ: - 

 تعدد الخبر : -

 مثل : هللا ؼفور رحٌم.  ، ألصل فً المبتدأ أن ٌكون له خبر واحد ، ولكن ٌجوز أن ٌتعدد الخبر لمبتدأ واحد 

 -التقدٌم والتؤخٌر فً الجملة االسمٌة:

محكوم علٌه واالصل فً الخٌر التؤخٌر ألنه المحكوم به والمحكوم علٌه ٌجب ان ٌكون موجودا االصل فً المبتدأ التقدٌم ألنه 

 ولهذا تقدم المبتدأ على الخبر . –قبل الحكم 

 تقدٌم المبتدأ على الخبروجوبا فً اربعة مواضع: -

 اوال : اذا كان المبتدأ من االلفاظ التً لها الصدارة، وهً

 من بالباب؟،   ، مثل:اسماء االستفهام   -ٔ

 ، مثل : من ٌذاكر ٌنجحالشرط  -ٕ

 ما احسن االدب ، مثل: ما التعجبٌة.  -ٕ

   كتب عنديكم الخبرٌة ، مثل: كم  -ٗ

 . لمحمد فً البٌتلمقترن ببلم االبتداء، ، مثل:  -٘

 .محمد شاعرانما نحو :  ،ثانٌا : اذا كان المبتدأ مقصورا على الخبر

الحق ٌعلو . )حتى ال تلتبس الجملة نحو : ،دأ جملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ ثالثا : اذاكان خبر المبت

 االسمٌة بالفعلٌة(

أخً رابعا : اذا كان المبتدأ والخبر معرفتٌن او نكرتٌن متساوٌتٌن فً التخصص والتعرٌؾ، وال قرٌنة تفرق بٌنهما . نحو : 

 رفٌقً.

 تقدٌم الخبر على المبتدأ

 أن ٌتقدم المبتدأ على الخبر ، ولكن قد ٌحدث العكس فٌتقدم الخبر على المبتدأ جوازاً أو وجوباً . األصل

 .إذا كان المبتدأ معرفة و الخبر شبه جملة . مثل : فً التؤنً السبلمة . أصل الجملة : السبلمة فً التؤنً جوازاً :     -أ

 من مواضع تقدٌم الخبر وجوبا  : وجوباً :   -ب

 مثل : فً الدار ضٌؾ . فوق الجبل مقاتلون.   ،ذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة إ -ٔ

 مثل : أٌن أبوك ؟،  كٌؾ الحال؟  ،إذا كان الخبر مما له الصدارة، كاسم االستفهام  -ٕ

 مثل : فً الدار أهلها ، للنجاح طرقه . ،إذا اتصل بالمبتدأ ضمٌر ٌعود على جزء من الخبر  -ٖ

 .شوقًاال  شاعر: ما  مثل  ،كان الخٌر مقصورا على المبتدأاذا  - ٗ

 مواضع حذؾ المبتدأ وجوباً  -

 إذا كان خبر المبتدأ نشعر فٌه بالقسم . - ٔ

 مثل : فً ذمتً ألكافحّن من أجل وطنً . )والتقدٌر: عهد أو قسم فً ذمتً(.    

 إذا كان خبر المبتدأ مصدرا ناببا عن فعله. - ٕ

 جمٌل ) والتقدٌر : صبري صبر جمٌل( . مثل: صبٌر    
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 إذا كان خبر المبتدأ مخصوصاً لنعم أو ببس ولم ٌتقدم علٌهما . - ٖ

 مثل: نعم القابد خالد ) والتقدٌر : هو " أَي الممدوح " خالد(.  

 بعد )ال سٌما( اذا كان المستثنى بها مرفوعا. نحو : اكرم الزعماء ال سٌما سعد )أي هو سعد(. - ٗ

 اضع حذؾ الخبر وجوباً مو -

 إذا كان خبرا لمبتدأ وقع بعد لوال  : مثل : لوال اختبلؾ العرب ما قوَي الٌهود . -ٔ

 ) فالتقدٌر : لوال اختبلؾ العرب موجود (.  

 اسم بواو تدل على المصاحبة )أي بمعنى مع( مثل: كل إنسان وعمله  ٌهإذا كان المبتدأ معطوفا عل - ٕ

 نسان وعمله ]مقترنان[ أو متبلزمان ( . )و التقدٌر : كلّ إ  

 ٌمٌن هللا قسمً(. –اذا كان المبتدأ صرٌحا فً القسم. نحو : ٌمٌن هللا ألنصفن المظلوم )أي  - ٖ

 ( archives/2475https://dardery.site/ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 اخ على الهتذدأ والختردـــدريـــت

 حدد الصورة التً جاء علٌها المبتدأ فً  األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٔس

ْْ  هخٍ طؼخ٠ُ :  .ٔ ِٜ ر  ٍَ ٞح ك٢ِ  ُٔ َٜ ِٕ حْهظَ خ َٔ ْٜ ِٕ َه ح ٌَ َٰٛ  {{ 

 اسم استفهامׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

خَػشَ  طؼخ٠ُ : هخٍ   - .ٕ َٟ  َ ْ  حُ حَى إَٔ ٣ُظِ ٍَ ْٖ أَ َٔ ُِ   ِٖ ٤َِْ ِٓ خ ًَ  ِٖ ٤َُْ ْٞ ٖ  َك ُٛ ٫ََى ْٝ َٖ أَ ْؼ ِٟ َْ حَُِيحُص ٣ُ َٞ ُْ ح َٝ  {{ 

 اسم استفهامׄ        اسم موصولׄ    ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ْْ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٖ ٌُ ٣ْ َٞ َٖ أََه ُِِلٞح ر٤َْ ْٛ َ س  كَؤ َٞ َٕ اِْه ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ خ ح َٔ  }} اِٗ 

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ْْ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٗ ُٛ ح َٞ ْْ طَْو ُٛ َٝ طَخ ُٛي ٟ   ْْ ُٛ حَى َُ ح  ْٝ ظََي ْٛ َٖ ح ٣ ٌِ حُ  َٝ  {{ 

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

لِ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .٘ ْٔ َ٣ َٝ َٜخ  ُي ك٤ِ ِٔ ْٖ ٣ُْل َٓ َٜخ  َُ ك٤ِ َؼ ـْ ُّ َُيَ } أَطَ ُٗوَي  َٝ ِيَى  ْٔ ز ُق رَِل َٔ ُٗ ُٖ َْٗل َٝ خَء  َٓ  }ُي حُي 

 اسم استفهامׄ        اسم موصولׄ    ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

َٕ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٙ ٞ ُٔ ْْ طَْؼَِ ْٗظُ أَ َٝ ِ أََٗيحىح   َؼُِْٞح    ـْ  }} ك٬ََ طَ

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

َٕ  خ٠ُ : هخٍ طؼ  - .7 ٞ ُٔ ْْ طَْؼَِ ٘ظُ ًُ ْْ   إِ  ٌُ  ُ  َ ٞح َه٤ْ ُٓ ٞ ُٜ إَٔ طَ َٝ  {{ 

     اسم موصولׄ    مصدر مإولׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ْللٍُٞظ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .8  ٓ ٍف  ْٞ ٤ي  ك٢ِ َُ ـِ  ٓ   ٕ  َْ َٞ هُ ُٛ  َْ  }} رَ

 اسم استفهامׄ        اسم موصولׄ    ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ُٙ  : هخٍ طؼخ٠ُ   - .9 ََ ح ٣َ  َ ٍس َه٤ْ  ٍ ًَ  ٍَ ْؼوَخ ِٓ  َْ َٔ ٖ ٣َْؼ َٔ  }} كَ

 اسم استفهامׄ        اسم موصولׄ    اسم إشارةׄ      اسم ظاهر  ׄ  

ِٚ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٓٔ ر  ٍَ  ِٕ ًْ ِ ُؽ َٗزَخطُُٚ رِب َُ ُْزََُِي حُط ٤ ُذ ٣َْو ح َٝ  {{ 

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

َٕ  ٠ُ : هخٍ طؼخ  - .ٔٔ ٞ ُٔ ظُ ٌْ خ طَ َٓ َٝ  َٕ خ طُْزُيٝ َٓ  ُْ ُ ٣َْؼَِ هللا  َٝ  {{ 

 اسم استفهامׄ        اسم موصولׄ    اسم إشارةׄ      اسم ظاهر  ׄ  

َٕ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٕٔ ٝ َُ  ً  ٌ َ٣ ٍّ ْٞ َِْ٘خ ح٣٥َْخِص ُِوَ  ٜ خ ۗ هَْي كَ  ٔ ظَو٤ِ ْٔ ُٓ ر َي  ٍَ ح١ُ  ََ ِٛ ح  ٌَ َٰٛ َٝ  {{ 

     اسم موصولׄ     سم إشارةاׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ْْ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٖٔ ٌُ ََ ر٤ََْ٘ ُْل٠َْ ح ح ُٞ َٔ ٫َ طَ٘ َٝ  ۚ ٰٟ َٞ ُد ُِِظ ْو ََ إَٔ طَْؼلُٞح أَْه َٝ  {{ 

     اسم موصولׄ    مصدر مإولׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  
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ًِظَخِد هللا   هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٗٔ ٍٞ ك٢ِ  ٠َُ رِزَْؼ ْٝ ْْ أَ ُٜ ِّ رَْؼ٠ُ َكخ ٍْ أُُُٝٞ ح٧َ َٝ  {{. 

     اسم موصولׄ      اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ٌِظَخدِ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .٘ٔ ُْ َٖ ح  ٓ  ُْٜ ٤زُ ِٜ َٗ ْْ ُٜ جَِي ٣ََ٘خُُ
  }} أَُُٰٝ

  اسم موصولׄ      اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

 أٗـــــــــــــــخ حُؼزـــــــــــــــي حُـــــــــــــــٌٟ ًٔـــــــــــــــذ حُـــــــــــــــٌٗٞرخ -ٙٔ

  

ــــــــــــــــــــــــــــخ     ٝٛــــــــــــــــــــــــــــيطٚ ح٧ٓــــــــــــــــــــــــــــخ٠ٗ إٔ ٣ظٞر

 

     اسم موصولׄ     مصدر مإولׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

 اًح حُوــــــــــّٞ هــــــــــخُٞح ٓــــــــــٖ كظــــــــــ٠ هِــــــــــض أٗ٘ــــــــــ٢ -7ٔ

  

 ػ٤٘ـــــــــــــــــض كِـــــــــــــــــْ أًٔـــــــــــــــــَ ُٝـــــــــــــــــْ أطزِـــــــــــــــــي 

 

 اسم استفهامׄ         اسم موصولׄ    ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ـــــــــــــــــــــَيصْ  -8ٔ َٔ ٤َْٗخ هُُِــــــــــــــــــــٞد  َؿ ِٙ حُـــــــــــــــــــــي  ٌِ ــــــــــــــــــــ َٛ 

  

 .ٟ ٍَ ح َٞ َُ طَـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ْٔ ـِ حُ َٝ ـــــــــــــــــــْؼَِشُ   ٘  َهزَـــــــــــــــــــِض حُ

 

     اسم موصولׄ      اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     راسم ظاه  ׄ  

 إ ًـــــــــخٕ ٓـــــــــٖ ًرلـــــــــٞح حُظـــــــــخ٣ٍن ٛـــــــــْ ٗٔـــــــــز٢ -9ٔ

  

 ػِــــــــــــ٠ حُؼٜـــــــــــــٍٞ.. كــــــــــــب٢ٗ أٍكــــــــــــٞ حُ٘ٔــــــــــــزخ   

 

 اسم استفهامׄ         اسم موصولׄ    اسم إشارةׄ       ضمٌرׄ  

ٕٓ-  ٍٞ ـــــــــــــــ٣َ َٓ   َ ـــــــــــــــ ُٓ  ٍْ ْٖ ٣َـــــــــــــــُي ًح كَـــــــــــــــ ـــــــــــــــ َٓ َٝ 

  

   .ٍ٫  ِ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــخَء حُ َٔ ُْ ِٚ ح ح رـــــــــــــــــ  َّ ـــــــــــــــــ ُٓ ـــــــــــــــــْي  ـِ َ٣ 

 

 اسم استفهامׄ         اسم موصولׄ    اسم إشارةׄ      اسم ظاهر  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2475ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 ابل المتاحة:حدد نوع الخبر فً األمثلة التالٌة من بٌن البد – ٕس

 

ْْ  هخٍ طؼخ٠ُ :  .ٔ ِٜ ر  ٍَ ٞح ك٢ِ  ُٔ َٜ ِٕ حْهظَ خ َٔ ْٜ ِٕ َه ح ٌَ َٰٛ  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

خَػشَ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٕ َٟ  َ ْ  حُ حَى إَٔ ٣ُظِ ٍَ ْٖ أَ َٔ ُِ   ِٖ ٤َِْ ِٓ خ ًَ  ِٖ ٤َُْ ْٞ ٖ  َك ُٛ ٫ََى ْٝ َٖ أَ ْؼ ِٟ َْ حَُِيحُص ٣ُ َٞ ُْ ح َٝ  { {. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ْْ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٖ ٌُ ٣ْ َٞ َٖ أََه ُِِلٞح ر٤َْ ْٛ َ س  كَؤ َٞ َٕ اِْه ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ خ ح َٔ   .}} اِٗ 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ْ   هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٗ ٍْ َػ٤ِِ ِْ ١ًِ ِػ   َ ًُ َم  ْٞ كَ َٝ  {{.  

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

َ  ه}  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .٘ ز٤ِ ًَ ٤ْن   َٗ أَرَُٞٗخ  َٝ َػخُء     َ ٍَ حُ ِي ْٜ و٢ِ َكظ ٠ٰ ٣ُ ْٔ  .}خَُظَخ ٫َ َٗ

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ْْ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٙ ُٛ حَى َُ ح  ْٝ ظََي ْٛ َٖ ح ٣ ٌِ حُ  َٝ  {  ْْ ُٛ ح َٞ ْْ طَْو ُٛ َٝ طَخ  .}ُٛي ٟ 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ًِظَخِد هللا   هخٍ طؼخ٠ُ :   - .7 ٍٞ ك٢ِ  ٠َُ رِزَْؼ ْٝ ْْ أَ ُٜ ِّ رَْؼ٠ُ َكخ ٍْ أُُُٝٞ ح٧َ َٝ  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ٍِ ًْ أَهْ ا}  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .8 ـَخ ُْ خ ك٢ِ ح َٔ ُٛ ًْ ِٖ اِ ٝح ػَخ٢َِٗ حْػ٤َْ٘ َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ َؿُٚ حُ  ََ{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  
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ُّ َُيَ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .9 ُٗوَي  َٝ ِيَى  ْٔ ز ُق رَِل َٔ ُٗ ُٖ َْٗل َٝ خَء  َٓ لُِي حُي  ْٔ َ٣ َٝ َٜخ  ُي ك٤ِ ِٔ ْٖ ٣ُْل َٓ َٜخ  َُ ك٤ِ َؼ ـْ  .}} أَطَ

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

َٕ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٓٔ ٞ ُٔ ُْ حُظ خُِ ُٛ َٕ ٝ َُ خكِ ٌَ ُْ ح َٝ لَخَػش  ۗ  َٗ  ٫َ َٝ ٫َ ُهِ ش   َٝ  ِٚ ّ  ٫  ر٤َْغ  ك٤ِ ْٞ َِ إَٔ ٣َؤْط٢َِ ٣َ ٖ هَْز  ٓ  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

رَْض  خ٠ُ : هخٍ طؼ  - .ٔٔ ٍَ َٝ ْص   ِ ظَ ْٛ خَء ح َٔ ُْ َٜخ ح َُْ٘خ َػ٤َِْ َِ ح أَٗ ًَ ِ َؼش  كَب ِٗ َٝ َهخ ٍْ ٟ ح٧َْ ََ ِٚ أَٗ َي طَ ْٖ  ٣َخطِ ِٓ َٝ  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ٍٞ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٕٔ ٤َُِخُء رَْؼ ْٝ ْْ أَ ُٜ َ٘خُص رَْؼ٠ُ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ح َٝ  َٕ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ح َٝ  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

َٕ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٖٔ ٞ ُٔ ظُ ٌْ خ طَ َٓ َٝ  َٕ خ طُْزُيٝ َٓ  ُْ ُ ٣َْؼَِ هللا  َٝ  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 أٗــــــــــــــــض ًــــــــــــــــخ ُــــــــــــــــٍٞىس ُٔٔــــــــــــــــخ ٝٗــــــــــــــــٌح     -ٗٔ

 

ــــــــــــ٠ ؿٜــــــــــــٖ ٠ٗــــــــــــَ  ــــــــــــغ ػِ  ؿــــــــــــخ ىٛــــــــــــخ ح ُـ٤

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 أٗـــــــــــــــخ حُؼزـــــــــــــــي حُـــــــــــــــٌٟ ًٔـــــــــــــــذ حُـــــــــــــــٌٗٞرخ -٘ٔ

  

ــــــــــــــــــــــــــــخ     ٝٛــــــــــــــــــــــــــــيطٚ ح٧ٓــــــــــــــــــــــــــــخ٠ٗ إٔ ٣ظٞر

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ــــــــــــــض ٓــــــــــــــَ حُلٔــــــــــــــٖ -ٙٔ ــــــــــــــش ح٠ُــــــــــــــخى أٗ  ٣خر٘

  

 طـِـــــــــــــــــــــــ٠ ػِـــــــــــــــــــــــ٠ ر٘ـــــــــــــــــــــــ٢ ح٩ٗٔـــــــــــــــــــــــخٕ 

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ــــــــــــــــــــٚ -7ٔ ــــــــــــــــــــ٠ رخر ــــــــــــــــــــخى ػِ ّٜ ــــــــــــــــــــِىكْ حُو ٣ 

  

ــــــــــــــــــــخّ  ك ِّ ــــــــــــــــــــَ حُ ــــــــــــــــــــٌد ًؼ٤ ــــــــــــــــــــَ حُؼ  ٝحُٜٔ٘

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 ٍكــــــــــــــــَف حُوِـــــــــــــــــذ رـ٘زــــــــــــــــ٠ ًخٌُر٤ــــــــــــــــــــق   -8ٔ

  

ـــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــخهِز٠ حطجـــ ــــــــــــــــــــــق ٣ ــــــــــــــــــــــخ أٛظ  ٝأٗ

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ــــــــــــٚ      ٝحُ -9ٔ ــــــــــــزخِد ًؤَٗ  ٘ ــــــــــــ٢ حُ ُٞ ك َٜ ْ٘ ــــــــــــ ــــــــــــ٤ْذ ٣  ٘ 

  

  ٍُ ِٚ َٜٗــــــــــــــــــــــخ ــــــــــــــــــــــ٤ُق رِـخِٗز٤َْــــــــــــــــــــــ ِٜ َ٣  َ  ٤َُْــــــــــــــــــــــ

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 حُٜـــــــــــــيٍ كخٍهـــــــــــــٚ حَُؿـــــــــــــخء كوـــــــــــــي ؿــــــــــــــيح   -ٕٓ

  

ــــــــــــــــــــــ٬ ٜٓــــــــــــــــــــــزخفِ   ـــــــــــــــــــــــض  ر ـــــــــــــــــــــــُٚ ر٤ ّ  ًٝؤٗـ

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2475ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 اذكر حكم تقدٌم الخبر على المبتدأ فٌما ٌلً من بٌن البدابل المتاحة : – ٖس

َٕ حأ}  هخٍ طؼخ٠ُ :  .ٔ ٝ َُ َٜخك٬ََ ٣َظََير  ّْ َػ٠َِ هٍُُِٞد أَْهلَخُُ َٕ أَ  َْ  .}ُْوُ

   الخبر ممتنع التقدٌمׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

س   هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٕ ََ ؼ٤ِ ًَ َؼخك خ  ْٟ ٘ خ ك٠َُ٤َخِػلَُٚ َُُٚ أَ َٔ خ َك  ٟ َْ َ هَ ُٝ هللا  َِ ١ٌِ ٣ُْو ح حُ  ًَ  ٖ ٓ  {{. 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     بر واجب التقدٌمالخׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

َ   هخٍ طؼخ٠ُ :   -     .ٖ لَ َٔ ُْ َٖ ح ٌٍ أ٣َْ جِ َٓ ْٞ َ٣ ُٕ خ َٔ ٗ ٍُ ح٩ِْ  .}} ٣َوُٞ

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  
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َٕ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٗ رُٞ ٌِ ٌْ خُٗٞح ٣َ ًَ خ  َٔ ْ  رِ حد  أ٤َُِ ٌَ ْْ َػ ُٜ َُ َٝ  {{. 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

ٟخ   هخٍ طؼخ٠ُ :   - .٘ ََ َٓ ُْ هللّاُ  ُٛ حَى َِ ٝ  كَ ََ  ٓ  ِْٜ  .}} ك٢ِ هُُِٞرِ

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

َٜ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٙ َّ َهَِوَ َْٗؼخ ح٧َ َٝ  { َٕ ُِٞ ًُ َٜخ طَؤْ ْ٘ ِٓ َٝ َ٘خكُِغ  َٓ َٝ َٜخ ِىْفء   ْْ ك٤ِ ٌُ  .}خ َُ

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

س   هخٍ طؼخ٠ُ :   - .7 َٞ َٕ اِْه ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ خ ح َٔ  } اِٗ 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

ُْز٬ََُؽ  هخٍ طؼخ٠ُ :   -     .8 ْٕ َػ٤ََِْي ا٫ِ  ح  .}} اِ

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

ٖ رَْؼيُ  هخٍ طؼخ٠ُ :   -  .9 ِٓ َٝ  َُ ٖ هَْز ِٓ  َُ ْٓ ِ ح٧   ِ {{. 

 دٌم  التقالخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

َُ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٓٔ ُٓ  َ ِٚ حُ ْٖ هَْزِِ ِٓ ٍ  هَْي َهَِْض  ٞ ُٓ ٍَ ي  ا٫ِ   ٔ َل ُٓ خ  َٓ َٝ  {{. 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

ِٚ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٔٔ ر  ٍَ ُٙ ِػَ٘ي  َُ  .}} كََُِٚ أَْؿ

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     ٌمالخبر واجب التقدׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

١   هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٕٔ ِْ ٤َْٗخ ِه ْْ ك٢ِ حُي  ُٜ َُ {{. 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

ِٚ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٖٔ َٜ ُْوَ َٖ ح َٔ ٚ  َػ٤ََِْي أَْك ُٖ َٗوُ َٕ  } َْٗل  َْ ُْوُ ح ح ٌَ َك٤ْ٘خ ا٤ََُِْي ٛ ْٝ  }رِٔخ أَ

 الخبر ممتنع التقدٌم  ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       لخبر جابز التقدٌما ׄ  

ِٝف  هخٍ طؼخ٠ُ :   -      .ٗٔ َُ ْؼ َٔ ُْ ٖ  رِخ ُٜ طُ َٞ ْٔ ًِ َٝ   ٖ ُٜ هُ ُْ ٍِ ُُِٞى َُُٚ  ْٞ َٔ ُْ َػ٠َِ ح َٝ  {{.. 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

ِ } كَ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .٘ٔ َُ هللا  ْٜ ظ٠َٰ َٗ َٓ َؼُٚ  َٓ ُ٘ٞح  َٓ   َٖ ٣ ٌِ حُ  َٝ  ٍُ ٞ ُٓ  َ ٍَ حُ  .}ظ ٠ٰ ٣َوُٞ

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــَُع رخُؼٜـــــــــــــــــــــــــــــــخ -ٙٔ ـــــــــــــــــــــــــــــــُي ٣ُو  حُؼز

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــٚ ح٩ٗــــــــــــــــــــــــــــــــخٍٙ  َ  طٌل٤  ٝحُلــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 التقدٌم  ممتنع  الخبرׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

 

ـــــــــــــــــــٚ -7ٔ ـــــــــــــــــــٞ ًظخر ـــــــــــــــــــخ ٍٓـــــــــــــــــــٍٞ هللا ٣ظِ  ك٤٘

  

 اًح حٗ٘ـــــــــــــن ٓؼـــــــــــــَٝف  ٓـــــــــــــٖ حُلــــــــــــــَ ٓـــــــــــــخ١غ 

 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

ـــــــــــــ٢ حُٞؿ٤ـــــــــــــٚ ٍٓـــــــــــــخُش   -8ٔ ــــــــــــؾ ػّ٘ زَِـ  ُٓ ـــــــــــــٖ   كٔ

 

ــــــــــــــــــٚ حَُٓــــــــــــــــــخثَ  ــــــــــــــــــي١ ا٤ُ ــــــــــــــــــخٕ ٫ طُـ  ٝإ ً

 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     ر واجب التقدٌمالخبׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

 أ٣ـــــــــــٖ حَُٝح٣ـــــــــــش رـــــــــــَ أ٣ـــــــــــٖ حُ٘ــــــــــــّٞ ٝٓـــــــــــخ -9ٔ

  

 ٛـــــــــــخؿٞٙ ٓـــــــــــٖ ُهـــــــــــَف ك٤ٜـــــــــــخ ٝٓـــــــــــٖ ًـــــــــــٌد 

 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

َٕ ا٫ِ  ٝىحثـــــــــــــــــغُ  -ٕٓ ـــــــــــــــــٞ ٍُ ٝح٧ُِٛ ـــــــــــــــــخ حُٔـــــــــــــــــخ َٓ َٝ 

  

ْٕ طُـــــــــــــــــــــَى حُٞىح  ٫َ رـُــــــــــــــــــــي  ٣ٞٓـــــــــــــــــــــخ  أ  ثـــــــــــــــــــــغُ َٝ

 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2475ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

https://dardery.site/archives/2475


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 80

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 ً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة :حدد نوع المحذوؾ وحكم حذفه ف – ٗس

 .ًَ ٤ٍٗن ٣َ١ٝوظ٫ٚ طٌؼَ حُـيحٍ ِ   .ٔ

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

 أكذ ح٧كَحٍ ٫ٝ ٤ٓٔخ حُٔئٕٓ٘ٞ رو٠خ٣خ أ١ٝخْٜٗ .ٕ

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

َ   هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٖ ٤ ِٔ َ  َؿ ْز َٜ ح كَ  َ ْٓ ْْ أَ ٌُ ُٔ ْْ أَٗلُ ٌُ َُْض َُ  ٞ َٓ  َْ ٍَ رَ  .}} هَخ

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

خ أَىْ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٗ َٓ َٝ شُ }  َٔ ُُْلطَ خ ح َٓ حَى  ٞهََيسُ   ٍَ ُٔ ُْ ِ ح ٍُ هللا   .}َٗخ

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

َٕ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .٘ ُٜٞ َٔ ْْ ٣َْؼ ِٜ طِ ََ ٌْ َٓ ْْ َُل٢ِ  ُٜ َى اِٗ  َُ ْٔ  .}} ََُؼ

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبا مبتدأ محذوؾׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

َٖ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٙ ٣َِ ْل٠َ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ ُْ٘ض  ٌُ ر ٢ َُ ٍَ شُ  َٔ ٫َ ِْٗؼ ْٞ َُ َٝ  {{. 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

ٔ   هخٍ طؼخ٠ُ :   - .7 د  حُ ٍَ  ْٖ َٓ  َْ ُ } هُ َِ هللا  ِٝ هُ ٍْ ح٧َْ َٝ حِص  َٝ خ َٔ{. 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

ُْ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .8  َٜ٘ ْْ َؿ ُٛ ح َٝ ؤْ َٓ   ْ َ  ػُ ظَخع  ه٤َِِ َٓ َٜخىُ  ۚۚ  }  ِٔ ُْ َْ ح رِْج َٝ{. 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبا مبتدأ محذوؾׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

٤َش { هخٍ طؼخ٠ُ :   - .9 ِٓ ٍ  َكخ ْٚ َٗخ َ٤ِٛ خ  َٓ حَى  ٍَ خ أَْى َٓ َٝ  {. 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

ُِ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٓٔ  ٝ َُ ح٧َْ خ٤١ِ َٓ هَخُُٞح أَ َٝ  {  ٬٤ ِٛ أَ َٝ س   ََ ٌْ ِٚ رُ ٠َِ َػ٤َِْ ْٔ ٢َِٜ طُ َٜخ كَ ظَظَزَ ًْ َٖ ح ٤{. 

 وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

 

ــــــــــــــش   -ٔٔ ــــــــــــــَي ِك٤َِْ ــــــــــــــخ َُ َٓ َٖ هللاِ  ــــــــــــــ٤ْ ِٔ  كَوَخُـــــــــــــــَْض: ٣َ

  

ــــــــــــــــــ٢  ِِ ـَ ْ٘ ـــــــــــــــــشَ طَ ح٣َ َٞ ـَ ـــــــــــــــــَي حُ ْ٘ ٟ َػ ٍَ ْٕ أَ ـــــــــــــــــخ اِ َٓ َٝ 

 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

ٕٔ-  َِ ــــــــ ــــــــ٠ ١ََِ ــــــــخ ػِ ــــــــَم ىٓؼ ــــــــْ ط ــــــــٟٞ ُ ٫َ حُٜ ْٞ ــــــــ َُ 

  

  ِْ ْهــــــــــــــــــــَض ُــــــــــــــــــــًٌَ حُزــــــــــــــــــــخٕ ٝحَُؼَِــــــــــــــــــــ ٍِ  ٫ٝ أَ

 

   جوباومحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

ٖٔ-  َُ ــــــــــــ ــــــــــــُض ػ٤ِ ــــــــــــَض هِ ــــــــــــَق أٗ ــــــــــــ٢ ٤ً ــــــــــــخٍ ُ  ه

  

  َُ ٕ  ٣ٞ١ـــــــــــــــــــــــ ْ  ٝكـــــــــــــــــــــــِ َ  ىحثـــــــــــــــــــــــ  ٓـــــــــــــــــــــــٜ

 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

ــــــــــــــــــــــَيح   -ٗٔ َ٣  ٖ ــــــــــــــــــــــِي٣َ ْٓ ــــــــــــــــــــــ٢ ٧ُ  كــــــــــــــــــــــ٢ ُػِ٘وِ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــخ  َٜ ٤ْ ؿ  ََ ـــــــــــــــــــــــــــــــٍش ٣ُ َ  ١ً َكخِؿ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ٌُ ُِ 

 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

ـــــــــــ٠ حُزلـــــــــــَ حٟـــــــــــطَحد هـــــــــــٞح١َ١ -٘ٔ       ٗـــــــــــخى اُ

  

 ك٤ـ٤ز٘ــــــــــــــــــــــــــــ٢ ر٣َخكــــــــــــــــــــــــــــٚ حُٜٞؿــــــــــــــــــــــــــــخء 

 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

ــــــــــــــٍٞ حُٔــــــــــــــَٟ      -ٙٔ ــــــــــــــ٢ ١ ــــــــــــــ٢ّ ؿِٔ  ٗــــــــــــــٌخ اُ

  

ــــــــــــــــــــــ٠  ــــــــــــــــــــــخ ٓزظِ ــــــــــــــــــــــَ ك٬ٌٗ  ٛــــــــــــــــــــــزَ ؿ٤ٔ

 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  
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 ٝٗؼـــــــــــــــــْ كـــــــــــــــــٞحٍّ ح٤ُٜــــــــــــــــــخء هـــــــــــــــــ٢ٓٞ       -7ٔ

  

 اًح ػَِوــــــــــــــــــــــــــــــٞح ح٧ػ٘ــــــــــــــــــــــــــــــشَ رخُزَ٘ــــــــــــــــــــــــــــــخٕ 

 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ     محذوؾ جوازا خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

ـِْٝٗـــــــــــــــــخ أكـــــــــــــــــخػ٢             -8ٔ     ٤ْـــــــــــــــــَق طَ ًَ َى  َُ ـــــــــــــــــ ْٔ  ََُؼ

  

ـــــــــــــــــــــٞىح  ـــــــــــــــــــــ٠ ُػٜ ػ َْ ـــــــــــــــــــــش  طَ  ٓ ًِ ـــــــــــــــــــــُذ  هَ َْ َٗٝ 

 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

 

ـ -9ٔ َٛ   ٖ ُٜـــــــــــــــ ْ٘ــ ــ ِٓ ٍّ َُـــــــــــــــَي  ْٞ د  ٣َـــــــــــــــ ٍُ  ـخُِـــــــــــــــٍق      أ٫َ 

  

  َِ ـــــــــــــــــ ـُ ِْــ ِس ُؿــ ٍَ ّ  رِـــــــــــــــــَيح ْٞ ـــــــــــــــــخ ٣َـــــــــــــــــ َٔ ـ ـــ٤ـ  ِٓ  َ٫ َٝ 

 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

 

ٕٓ-  ٍْ ـَ ــــــــــــــ٤ْ َٟ ــــــــــــــ٠  َٕ أَْىَٗ ــــــــــــــخ ٌَ َُ ٍُ ــــــــــــــٞ ٫َ حُُؼوُ ْٞ ــــــــــــــ َُ 

  

ـــــــــــــــخ  َٔ ْٗ َٖ ح٩ ـــــــــــــــ ِٓ ٍف  ََ ـــــــــــــــ َٗ ـــــــــــــــ٠  ـــــــــــــــ٠ اُِ  ِٕ . أَْىَٗ

 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2475ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 لصواب  لما ٌلً من بٌن البدابل المتاحة :تخٌر  ا – ٘س

 ...... هيّ حُوزَ ٝؿٞرخ رٔزذ:ٖٓ كٖٔ ا٬ّٓ حَُٔء طًَٚ ٓخ ٫ ٣ؼ٤٘ٚ .ٔ

  فً الكبلم. الخبر مما له الصدارة ׄ       الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. ׄ  

 . مقصورا على المبتدأ ׄ      الخبر.بعض اتصل بالمبتدأ ضمٌر ٌعود على  ׄ  

 َ٘ أْٜٗ ٣ظٕ٘ٞ حُل٤خس ىحثٔش ر٘ؼ٤ٜٔخ .....حُٜٔيٍ حُٔئٍٝ ٛ٘خ ك٢ ٓلَٖٓ ػـخثذ حُز - .ٕ

 نصب مفعول به ׄ    جر مضاؾ إلٌه   ׄ    رفع مبتدأ مإخر  ׄ     رفع خبر  ׄ  

 ...... هيّ حُٔزظيأ ٛ٘خ ٝؿٞرخ ٧ٕ: ُز٤ض طولن ح٧ٍٝحف ك٤ٚ       أكّذ ا٢ُ ٖٓ هَٜ ٤٘ٓق - .ٖ

 .المبتدأ مقصورا على الخبر ׄ             .دارة التً لها الص متصل ببلم االبتداءالمبتدأ  ׄ  

 ص ٌالتخص ن فًامتساوٌت نكرتانالمبتدأ والخبر  ׄ           جملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ الخبر ׄ  

 ػٔش ٌِٓ٘ش طٞحؿٚ حُٔـظٔغ حُي٢ُٝ ك٢ ٌٛح حُؼخّ ......ٗٞع حُوزَ ٛ٘خ: - .ٗ

 شبه جملةׄ        ٌةجملة فعلׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

َّٝ ُِٜٔخػِذ ػزَض ُِٜٔخثذ. - .٘ ْٖ طؼ  .....ٝؿذ طوي٣ْ حُٔزظيأ ٛ٘خ رٔزذ: ٓ

 الخبرجملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ      ׄ                          الصدارة . المبتدأ له ׄ  

 ن متساوٌتان فً التخصٌصالمبتدأ والخبر نكرتا ׄ                  المبتدأ مقصورا على الخبر. ׄ  

 ١ٝ٘٘خ حُؼَر٢ ػَٝحطٚ ٓظؼيىس .....اػَحد ًِٔش ػَٝحطٚ ك٢ حُٔؼخ٤ُٖ: -١ٝ٘٘خ حُؼَر٢ ٓظؼيىس ػَٝحطٚ  - .ٙ

 األولى مبتدأ  ثان والثانٌة خبر ׄ       األولى خبر والثانٌة فاعل- ׄ  

 األولى فاعل والثانٌة خبر ׄ      ثان األولى فاعل  والثانٌة مبتدأ ׄ  

 ٘وش  ٓخى حُ٘خّ ًِْٜ  .... ٓزذ كٌف حُوزَ ٛ٘خ:٫ُٞ حُٔ - .7

 اسم بواو تدل على المصاحبة  هالمبتدأ معطوفا على ׄ       قع بعد لوال  المبتدأ وا ׄ  

 المبتدأ مصدر نابب عن فعله ׄ       .المبتدأ صرٌحا فً القسم ׄ  

 ....      ٝؿذ طوي٣ْ حُٔزظيأ ٛ٘خ رٔزذ:   ٓخ حُل٤خسُ ا٫ ًلخف - .8

 الخبرجملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ      ׄ                الصدارة . المبتدأ له ׄ  

 المبتدأ والخبر نكرتان متساوٌتان فً التخصٌص  ׄ                المبتدأ مقصورا على الخبر. ׄ  
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 .ٝؿذ طوي٣ْ حُٔزظيأ ٛ٘خ رٔزذ  ....أًزَ ٓ٘ي ّٓ٘خ أًؼَ ٓ٘ي هزَس .   - .9

 الخبرجملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ      ׄ                        . الصدارة المبتدأ له ׄ  

 المبتدأ والخبر نكرتان متساوٌتان فً التخصٌص ׄ                المبتدأ مقصورا على الخبر. ׄ  

 هيّ حُوزَ ٝؿٞرخ رٔزذ: ....٤ًق كخُي         - .ٓٔ

  فً الكبلم. مما له الصدارةالخبر  ׄ      الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. ׄ  

 . مقصورا على المبتدأ ׄ             الخبر.بعض اتصل بالمبتدأ ضمٌر ٌعود على  ׄ  

 حُٔلٌٝف ك٠ حُـِٔظ٤ٖ رخُظَط٤ذ :  ....٤ٔ٣ٖ هللا ٧ًحًَٕ ـــ ك٠ ًٓظ٠ ٧ًحًَٕ ِ  .ٔٔ

 لخبرالخبر ، ا ׄ    المبتدأ ، المبتدأ ׄ            المبتدأ ، الخبر ׄ    الخبر ، المبتدأ ׄ  

ّٖ ُٞحُي١ّ     - .ٕٔ  ٓزذ كٌف حُوزَ ٛ٘خ:    .....أ٣ْ هللا ٧كٔ٘

 اسم بواو تدل على المصاحبة  هالمبتدأ معطوفا على ׄ       المبتدأ واقع بعد لوال   ׄ  

 المبتدأ مصدر نابب عن فعله ׄ       المبتدأ صرٌحا فً القسم. ׄ  

 ... هيّ حُوزَ ٝؿٞرخ رٔزذ .ٌَُ ٢ٗء اًح ٓخ طْ ٗوٜخٕ - .ٖٔ

  فً الكبلم. الخبر مما له الصدارة ׄ        لخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة.ا  ׄ  

 . مقصورا على المبتدأ ׄ                الخبر.بعض اتصل بالمبتدأ ضمٌر ٌعود على  ׄ  

َِ  ىٝحءُ  .ٗٔ َُ  حُيٛ  .ٝؿذ طوي٣ْ حُٔزظيأ ٛ٘خ رٔزذ ...... ػ٤ِٚ حُٜز

 علٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ     الخبرجملة ف ׄ                 الصدارة . المبتدأ له ׄ  

 معرفتان ٌصح االبتداء بهماالمبتدأ والخبر  ׄ                 المبتدأ مقصورا على الخبر. ׄ  

 هيّ حُوزَ ٝؿٞرخ رٔزذ حُُٞي رؤٓٚ ٍػخ٣ظٚ ُٜخ ك٢ حٌُزَ......ٖٓ  - .٘ٔ

  ً الكبلم.ف الخبر مما له الصدارة ׄ          الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. ׄ  

 . مقصورا على المبتدأ ׄ                 الخبر.بعض اتصل بالمبتدأ ضمٌر ٌعود على  ׄ  

ٕ  حُٔلظخَؽ  - .ٙٔ  .... ٓزذ كٌف حُٔزظيأرل٤خط٢ ٧ُٓخػي

 مصدر نابب عن فعله. الخبر ׄ        بالقسم . الخبر مشعر ׄ   

  )ال سٌما( الخبر واقع بعد  ׄ       بالمدح أو الذم مخصوص الخبر  ׄ   

ُّ ح٫ُٞىسُ" -ٙ –هخٍ  .7ٔ  َ ُّ ٓخ  طُل  َ ٟخػشُ طُل  َ  :ٝؿذ طوي٣ْ حُٔزظيأ ٛ٘خ رٔزذ  ....: " حُ

 الخبرجملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ      ׄ                 الصدارة . المبتدأ له ׄ  

 .تٌن فً التخصصالمبتدأ والخبر نكرتٌن متساوٌ ׄ               المبتدأ مقصورا على الخبر. ׄ  

" ٝؿذ طوي٣ْ حُٔزظيأ ٛ٘خ رٔزذ:هخٍ طؼخ٠ُ .8ٔ َٕ ُِِلٞ ْٜ ُٓ  ُٖ خ َْٗل َٔ ِٝ هَخُُْٞح اِٗ  ٍْ ُيْٝح ك٢ِ ح٧َ ِٔ ْْ ٫َ طُْل ُٜ َُ ََ ح ه٤ِ ًَ اِ َٝ  ": 

 الخبرجملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ      ׄ                 الصدارة . المبتدأ له ׄ  

 المبتدأ والخبر نكرتٌن متساوٌتٌن فً التخصص ׄ                لى الخبر.المبتدأ مقصورا ع ׄ  

 ػ٠ِ حُظَط٤ذ : ك٢ حُـِٔظ٤ٖ حَُؿَ ٌٜٓرش أه٬هٚ : ٗٞع حُوزَ  --حَُؿَ أه٬هٚ ٌٜٓرش   .9ٔ

 جملة ، جملة ׄ     جملة ، مفرد ׄ    جملة ، شبه جملة ׄ          مفرد ، جملة ׄ  

َْ : " طؼخ٠ُ هخٍ .ٕٓ َٜ َِ  َػ٠َِ كَ ُٓ  َ ُْز٬َؽُ  ٫  اِ  حُ ُٖ  ح ز٤ِ ُٔ ُْ  هيّ حُوزَ ٝؿٞرخ رٔزذ ......."ح

  فً الكبلم. الخبر مما له الصدارة ׄ               الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. ׄ  

 . مقصورا على المبتدأ ׄ                      الخبر.بعض اتصل بالمبتدأ ضمٌر ٌعود على  ׄ  

                            

 ( ٩https://dardery.site/archives/2475ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح) 
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 األفعال الناسخة ثبلثة عشر فعبًل هً:

 ما انفك، ما دام"."كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، لٌس، ما زال، ما برح، ما فتا،  -

 عمل هذه األفعال:

وٌسمى "   تختص هذه األفعال بالدخول على الجملة االسمٌة فترفع المبتدأ وٌسمى " اسم كان وأخواتها "و تنصب الخبر -

ًة َواِحَدًة". -خبر كان وأخواتها " ، مثال:  اُس أُمَّ  قال تعالى: "َكاَن النَّ

 : خبر كان منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة.أمــــةً مة الظاهرة    : اسم كان مرفوع وعبلمة رفعه الضالناسُ 

 ما معنى أفعال ناسخة؟ -

ناسخة من " نسخ الشًء إذا ؼٌره"، وكان وأخواتها ناسخة ألنها تؽٌر حكم المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ اسما لها، وتنصب 

 الخبر خبرا لها.

 ما معنى أفعال ناقصة؟

ومن   ٌتم باالسم المرفوع فقط ولكنها تحتاج دابما للمنصوب ، أو ألنها تدل على الزمن دون الحدثناقصة ألن معناها ال

 خصابص الفعل أن ٌدل على االثنٌن معا.

 شروط عمل كان وأخواتها: -

 تقسم كان وأخواتها إلى ثبلثة أقسام:

 ، أمسى، بات، صار، لٌس".األول: أفعال تعمل دون أي شرط وهً ثمانٌة أفعال:"كان، أصبح، أضحى، ظل -ٔ

 الثانً: أفعال ال تعمل إال إذا سبقها النفً أو النهً وهً أربعة أفعال: " زال، برح، فتًء، انفك". -ٕ

 الثالث: أفعال ال تعمل إال إذا سبقها "مــــا" المصدرٌة وهو فعل واحد: "دام" -ٖ

 معانً هذه األفعال:

فً الماضً، مثل: كان الجو صحوا. وربما ٌكون االتصاؾ على وجه الدوام، : ومعناها اتصاؾ المخبر عنه بالخبر كان -ٔ

 قال تعالى: "وكان هللا ؼفورا رحٌما"، وتؤتً كان بمعنى "صار" "وفتحت السماء فكانت أبوابا".

 : ومعناها اتصاؾ المخبر عنه بالخبر فً المساء، مثل: أمسى الطابر عابدا إلى عشه. وقد تؤتً بمعنى صار.أمسى -ٕ

 : ومعناها اتصاؾ المخبر عنه بالخبر فً الصباح، مثل: أصبح العامل نشٌطا. وقد تؤتً بمعنى صار.أصبح -ٖ

 : ومعناها اتصاؾ المخبر عنه بالخبر فً الضحى، مثل: أضحى النسٌم علٌبل. وقد تؤتً بمعنى صار.أضحى -ٗ

نشٌطا فً حقله. وقد تؤتً بمعنى صار،  مثل: "ظل  : ومعناها اتصاؾ المخبر عنه بالخبر فً النهار، مثل: ظل الزارعظل -٘

 وجهه مسودا وهو كظٌم".

 : ومعناها اتصاؾ المخبر عنه بالخبر فً اللٌل، مثل: بات الجندي ٌقظا.بات -ٙ

 : وتدل على التحوٌل واالنتقال، مثل: صار الجو صحٌحا.صار -7

 : وتدل على النفً، مثل: لٌس الكسل محبوبا.لٌس -8

 " معنى األفعال األربعة السابقة هو االستمرار، ما انفك الخٌرمحبوبا.زال، برح، فتًء، انفك" ٕٔ، ٔٔ، ٓٔ،9

 : وهً تفٌد استمرار المعنى مدة ثبوت معنى خبرها السمها، مثل: ٌفٌد النوم ما دام المرء متعبا.دام -ٖٔ
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 كان وأخواتها من حٌث التصرؾ والجمود -

 تنقسم إلى ثبلثة أقسام:

م التصرؾ، أفعال تؤتً فً صورة الماضً، والمضارع، واألمر، والمصدر، والمشتق وهً سبعة أفعال: " كان، تا : األول

 ."أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار

 ناقص التصرؾ ،أفعال تؤتً فً الماضً والمضارع فقط وهً أربعة أفعال: "زال، برح، فتا، انفك". : الثانً

 .تبلزم صورة الماضً فقط وهما فعبلن: " لٌس، دام" : أفعال جامدة ؼٌر متصرفة  الثالث

 صوراسم كان وأخواتها -

 ٌؤتً على ثبلث صور وهً:

 اسما ظاهرا، مثل: أصبحت الفتاة متفوقة. -ٔ

 ضمٌرا متصبل، مثل: كنُت من المتفوقٌن. -ٕ

 مسجونا.× ضمٌرا مستترا، مثل: العالم صار  -ٖ

 أنواع خبر كان وأخواتها -

 س جملة وال شبه جملة، مثل: أصبح المصرٌون ماهرٌن.ما لٌمفرد:  -ٔ

 خبر جملة:  -ٕ

 جملة اسمٌة: وهً التً تشتمل على مبتدأ وخبر وبها الضمٌر الرابط ، مثل: صار التفوق أساسه االجتهاد. -   

 م.جملة فعلٌة: وهى التً تشتمل على فعل وفاعل وبها الضمٌر الرابط ، مثل: ما زالت مصر تدعو للسبل -   

 ، مثل:وٌشتمل على جار ومجرور أو ظرؾخبر شبه الجملة:  -ٖ

 لٌس بٌن العرب خبلفات.  -           أصبح الحق فً مكانة عالٌة  -               

 س: هل ٌتقدم خبر )كان( على اسمها؟ 

 مثل: كان فً الفصل طبلب نابهون. )طبلب( اسم كان.،  نعم إذا كان الخبر شبه جملة

 .وأخواتها كان التامة 

 -معنى كان التامة:

 هً التً تكتفً بمرفوعها االسم وال تحتاج للخبر المنصوب،وٌعرب االسم بعدها )فاعبل مرفوًعا( 

 .تؤتً األفعال: )كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، مادام، ما انفك، ما برح( تامة وناقصة  -

 أمثلة:

 إلى مٌسرة".              ) كان بمعنى وجد( قال هللا تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة -

 ) تمسً:تدخل فً المساء، تصبح:تدخل فً الصباح(         قال هللا تعالى: "فسبحان هللا حٌن تمسون وحٌن تصبحون".  -

 ) تبٌت: بمعنى تدخل فً اللٌل(           بات الضٌؾ فلما أصبح الصباح رحل.    -

 ) بمعنى ٌدخل فً الضحى(                      أضحى المسلمون ٌوم العٌد.    -

 )ظل: بمعنى بقى أو طال(.          طلع النهار وظل الحر. -

 )بمعنى ترجع وتعود(                              إلى هللا تصٌر األمور.           -

 نى بقى ()دام: بمع  قال هللا تعالى: "خالدٌن فٌها ما دامت السماوات واألرض".       -

 (برح هنا معناها زال وانكشؾ، والخفاء: تعرب فاعبًل  )    "لقد برَح الخفاُء". -

 .(تبرح هنا معناها تترك والفاعل ضمٌر مستتر، مكانك: مفعول به)    "ال تبرح مكانك"  -

 (انفك هنا معناها ُحلَّت، والعقدة: تعرب فاعبل. وهكذا)    "انفكت العقدة ".  -

 سابقة نجد أن:فً األمثلة ال

 هذه األفعال المذكورة كلها )تامة( أي أنـها تكتفً بمرفوعها وٌعرب )فاعبل( ولٌس اسمها.  -ٔ

 نجد هذه األفعال قد تؽٌر معناها  -ٕ

 األفعال التً ال تؤتً تامة:

 تؤتً األفعال: )لٌس، ما زال، ما فتا( ناقصة فقط وال تؤتً تامة أبدا. -
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 مبلحظات مهمة : 

" زال " مضارعه الناسخ الناقص هو "ٌزال"، فإذا جاء "ٌزول، أو ٌزٌل" ٌكون تاما ٌرفع الفاعل وال عبلقة له الفعل  -ٔ

َماَواِت َواأْلَْرَض أَن َتُزواَل".. فعل تام وألؾ االثنٌن فاعل. ٌُْمِسُك السَّ  َ  بالنواسخ، قال تعالى:"إِنَّ هللاَّ

 أداة شرط...(. –حٌث   -احٌثم –حٌن  -ا ٌنمؼالبا فً االمتحان تؤتً كان التامة بعد: أ -ٕ

ما ٌنطبق على المبتدأ والخبر من حٌث التقدٌم والتؤخٌر ، ٌنطبق على جملة كان وأخواتها ؛ ألنها فً األصل جملة  -ٖ 

 اسمٌة مكونة من مبتدأ وخبر.

ض عنها بشًء : وذلك بعد " إِْن " -ٗ  ٌَُعوَّ  و" لَْو " الشرطٌتٌن  تحذؾ " كان " مع اسمها وٌبقى الخبر وال 

 الناس مجزٌون بؤعمالهم ، إن خٌراً فخٌر ، و إن شراً فشر . مثال بعد " إن " : 

 أي : إن كان عملهم خٌراً فجزاإهم خٌر ، و إن كان عملهم شراً فجزاإهم شر .             

 ) تقبل النصح ولو مراً ( .أي و لو كان النصح مراً .مثال بعد " لو " : 

 تً كان زابدة بٌن )ما( و)فعل التعجب( ، مثل : ما كان أجملها !تؤ - ٘ 

تزاد )الباء( فً أخبار بعض األفعال الناقصة، إذا كانت هذه األخبار منفٌة. والؽرض من الزٌادة هً توكٌد المعنى  -ٙ 

 وتقوٌته ومن هذه المواقع: زٌادتها فً خبر لٌس مثل: لٌَس الحقُّ بضابٍِع = لٌس الحقُّ ضابعاً 

 

 

 

 َبَدأ (. -أََخَذ  -َهْلَهلَ  -َعلََق   -ب هَ  -َجَعل -َطفِق  -أَْنَشؤ  -اْخلَْولَق  -َحَرى  -َعَسى -أَْوَشك   -بَكرَ   -د) كا 

كاد وأخواتها : أفعال ناقصة ناسخة تعمل عمل كان فتدخل على الجملة االسمٌة فترفع المبتدأ وٌسمى اسمها ، و تكون 

 ا فً محل نصب خبرها .الجملة الفعلٌة بعده

 أقسام كاد وأخواتها

 تقسم كاد وأخواتها من حٌث المعنى إلى ثبلثة أقسام:

 أوال: أفعال المقاربة: التً تدل على قرب وقوع الخبر وهً: )أوشك، كاد، كرب( ، مثل: -

 أوشك المرٌض أن ٌبرأ.  -      

 )عسى، حرى، اخلولق(، مثل: ثانٌا: أفعال الرجاء: التً تدل على رجاء حدوث الخبر وهً: -

 عسى الحق أن ٌنتصر  -      

مثل ،    ثالثا: أفعال الشروع: التً تدل على الشروع فً وقوع الخبر وهً:)بدأ. أخذ. شرع. أنشؤ. طفق. علق. هب. جعل( -

 .: طفق القوم ٌؽادرون

 :حكم اقتران خبر كاد وأخواتها بؤن -

 ٌكثر اقتران خبرها " بؤن " ،  مثل :أوشك العدل أن ٌختفً .  َحَرى( -َعَسى  -األفعال) أَْوَشك  - ٔ

 َكَرب( ٌقل اقتران خبرها " بؤن " ، مثل :   كاَد النهار ٌنتصؾ . ) أو أن ٌنتصؾ (.  -د األفعال )كا - ٕ

 أفعال الشروع كلها ٌمتنع اقتران خبرها بؤن ، مثل : أخذ أحمد ٌذاكر بجد     - ٖ

 :مبلحظات مهمة

 كاد وأخواتها ال ٌؤتً إال جملة فعلٌة فعلها مضارع ، مع ) أْن ( أو بدونها . خـبر  - ٔ

 أوشك( فٌؤتً منهما المضارع وٌعمل عملهما  -د هذه األفعال كلها جامدة عدا )كا -ٕ

 ٌكاد زٌتها ٌضًء . -       ٌوشك اللٌل أن ٌنقضً .             -مثل :   

 امة  بمعنى أنها ترفع فاعبلً وتنصب مفعوالً  .عسى وبعض أفعال الشروع قد تؤتً  ت -ٖ

 أخذ الطالب الكتاب .  -شرع هللا الحق .   -مثل :  

ٌر لَُكْم(    -        ٌْ باً َوُهَو َخ ٌْ  المصدر المإول )أن تكرهوا( فً محل رفع فاعل لعسى . -)َعَسى أَْن َتْكَرُهوا َش

 ( ٠ِhttps://dardery.site/archives/2571 حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ) 

https://dardery.site/archives/2571


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 86

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 دـــدريـــث

 حدد نوع الخبر للفعل الناسخ فً األبٌات التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٔس

 حُ٘ــــــــــــــــؼَ ٤ُـــــــــــــــــْ كٔخٓـــــــــــــــــخٍص ٗـــــــــــــــــط٤َٛخ   -ٔ

  
ــــــــــــق ٛــــــــــــزخ.  ــــــــــــخ .. ٣ٍٝ  ٗلــــــــــــٞ حُٔــــــــــــٔخءِ ٫ٝ ٗخ٣

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ُي ح٧َْهٜــــــــــــــ٠ ػِــــــــــــــ٠   -ٕ ـِ ــــــــــــــ ْٔ َٔ ُْ :رــــــــــــــخَص ح ٍُ  ٝطَوُٞ

  
َِــــــــــــْض َؿل٬َطُٜــــــــــــخ.  ـَ ْٗ ــــــــــــ٤خِع ٝٓــــــــــــخ ح ــــــــــــِي ح٠ُ  ْٗ َٝ 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ـــــــــــــٜخ   -ٖ ِٗ ًْ ـــــــــــــ٢ أُ ــــــــــــُٚ ك ُك َْ ُم ُؿ َُ ــــــــــــ ْٜ َ٣  َ ــــــــــــ ٣َظَ َٝ 

  
ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ٠ ٣ُ ٍَ رخُـــــــــــــــــــي ٝحِء أُٓــــــــــــــــــــخطُٜخ.َكظ   ـزخِى

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ـــــــــــــش       -ٗ ـــــــــــــٞىحى ١ز٤ؼ ـــــــــــــٖ ٛـــــــــــــلٞ حُ ـــــــــــــْ ٣ٌ  اًح ُ

  

ََ كـــــــــــــــ٢ ٍٝى ٣ــــــــــــــــ٢ُء طٌِ لـــــــــــــــخ.   كـــــــــــــــ٬ ه٤ـــــــــــــــ

 

 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 إ ًــــــــخٕ ٓــــــــٖ ًرلــــــــٞح حُظــــــــخ٣ٍن ٛــــــــْ ٗٔــــــــز٢   -٘

  
 ٍٞ.. كــــــــــــب٢ٗ أٍكــــــــــــٞ حُ٘ٔــــــــــــزخ.ػِــــــــــــ٠ حُؼٜـــــــــــــ 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٍِ ػــــــــــــــــــٞح٢ُِٔ       -ٙ ُْ رخُو٤ــــــــــــــــــخ َُ أٍَٓــــــــــــــــــ  أظــــــــــــــــــ

  
 . ِٚ َُ ه٤خُــــــــــــــ َ  ؿ٤ــــــــــــــ  ٓــــــــــــــخ ك٤ِــــــــــــــشُ ح٠ُٔــــــــــــــط

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ْؼـــــــــــــــــَحُؽ حُ٘ زِـــــــــــــــــ٢  ٣َُلـؼ ـــــــــــــــــٜخ   -7 ِٓ  ٍَ  ٓــــــــــــــــخ ُح

  
ظَ   ـــــــــــــــــــــــــــ٘خطُٜخ.ُٓ ِٓ  ٍَ ـــــــــــــــــــــــــــ٬  أ٫  ططـــــــــــــــــــــــــــٞ  ٓ َٞ 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ـــــــــــَس        -8 ـــــــــــخ ػ٘ظ ـــــــــــَي ٝحٗٔـــــــــــِلْذ ٣ ـــــــــــق ىَٓٞػ ٌِ ْل ًَ 

  
س.  ََ َٔ ٔـــــــــــــــــظؼ ُٓ ـــــــــــــــــشَ أٛـــــــــــــــــزَلْض  ُٕ ػزِ ـــــــــــــــــٞ  كؼ٤

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ـــــــــــــــــيٍح     -9 ـــــــــــــــــض ٓوظ ـــــــــــــــــخ ً٘ ٖ  اًح ٓ ـــــــــــــــــ  ٫ طظِٔ

  

 . ِّ ــــــــــــــَي ــــــــــــــ٠ حُ٘  ــــــــــــــ٢ اُ ــــــــــــــُٚ ٣ُْل٠ِ طَُؼ َْ َٓ  ُْ ِْ ــــــــــــــخُظُ  كَ

 

 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ظــــــــــــ٢   -ٓٔ  ٓ ٍُ أُ ـــــــــــؤَ ْٔ َ٣ ِّ ُْوُـــــــــــْي ـــــــــــَحُد ح ـــــــــــل٠ طُ ْٟ  أَ

  

هَـــــــــــــــــــُٚ ٍح٣خطُٜـــــــــــــــــــخ .  ْٞ َُِف كَ ْكــــــــــــــــــــ ََ َْ ٫ طُ  ُِــــــــــــــــــ

 

 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ْٖ ٫ ه٤ـــــــــــ   -ٔٔ ْْ ٣ٌـــــــــــ ٍْ حًح ٛـــــــــــٞ َُـــــــــــ  َ كـــــــــــ٢ هِـــــــــــ

  

 كــــــــــــــــــَح  ١ٜــــــــــــــــــٍٞح  ًخُ٘ــــــــــــــــــؼخِع حُٜــــــــــــــــــخى١. 

 

 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 أٍٟ أه٣ٞــــــــــــــــــــــي حُزــــــــــــــــــــــخه٤٤ٖ ٤ًِٜٔــــــــــــــــــــــخ   -ٕٔ

  

ـــــــــــــــي ..  ـــــــــــــــٖ حُِٗ ـــــــــــــــِحٕ أٍٟٝ ٓ ـــــــــــــــخٕ ٨ُك ٌٗٞ٣ 

 

 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ــــــــــ   -ٖٔ ـــــــــــ٤ٖ ًخٗ ـــــــــــ١ٌ حُزٔخط ــــــــــ٢ٛ ــــــــــ٤ٖ أٓظؼظ  ض ر

  
 ُٔـــــــــــــخ حٍطلِــــــــــــــض ػــــــــــــــٖ حُل٤لــــــــــــــخء ٓـظَرـــــــــــــخ. 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
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ِّ كَخِٛـــــــــزَِ اُِـــــــــ٠ َؿـــــــــٍي        -ٗٔ ٍُُِم ح٤َُـــــــــٞ إِ ٟـــــــــخَم  َٝ 

  

 . ٍُ ــــــــــــــِٝ ــــــــــــــَي طَ َِ َػ٘ ــــــــــــــَيٛ ــــــــــــــخِص حُ ز ٌَ  َػٔــــــــــــــ٠ َٗ

 

 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٍَ ِػـــــــــــــــيحطُٜخٝ   -٘ٔ ْٕ ٣وـــــــــــــــٞ ٜخَُــــــــــــــــِش أَ ـَ ُْ َٖ ح ـــــــــــــــ ِٓ 

  

ـــــــــــــخِى َك٤خطُٜـــــــــــــخ.  ـــــــــــــِي حُ٘ ل ْٗ َٝ ـــــــــــــ٠  ـــــــــــــَلْض ػِ ْٟ  أَ

 

 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ــــــــــــــــ٠   -ٙٔ َٜٞحِص َكظّ ــــــــــــــــ َ٘ ــــــــــــــــِذ حُ َُٔــــــــــــــــَض رِـخُِ َٝ 

  

حِكظِٔـــــــــــــــــــــخرخ.  َٝ ـــــــــــــــــــــزَح   َٛ   ٖ ـــــــــــــــــــــ ُٜ ـــــــــــــــــــــي  َُ  طُِؼ

 

 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ْٖ أهٞحُُــــــــــــــــــُٚ     -7ٔ ُْ ُــــــــــــــــــْ طٌــــــــــــــــــ  ٝاًِح حُٔؼِــــــــــــــــــ

  

ٍِ كوُُٞـــــــــــــــٚ ُـــــــــــــــٖ ٣ؼٔـــــــــــــــَح.   ١زـــــــــــــــَن حُلِؼـــــــــــــــخ

 

 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ــــــــــــــخ     -8ٔ َٕ َػخُِٔ ــــــــــــــخ ً ْٕ ِّ ا ــــــــــــــٞ ََ حُوَ ـــــــــــــــ٤ َٛ   ٕ  ٝا

  

 .. َُ ِٚ حَُٔلخكِـــــــــــــــــــــــــ ى ْص ا٤ُـــــــــــــــــــــــــ ٍُ ح  ًَ َ  ا ز٤ـــــــــــــــــــــــــ ًَ 

 

 شبه جملة ׄ      فعلٌةجملة  ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ـــــــــــــــ٢   -9ٔ ظ  ٓ ـــــــــــــــ٠ أُ ػ َْ َ٣ ِٕ ْٞ ــــــــــــــ ٌَ ُْ د  ح ٍَ  َّ ــــــــــــــخ ىح ٓ 

  

ـــــــــــــــــــٜخ.  ٔخطُ َٓ ــــــــــــــــــَحَى  ـــــــــــــــــــِش إٔ ٣ُ َُْلٔخهَ َٖ ح ــــــــــــــــــ ِٔ  كَ

 

 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ـــــــــــــٍذ       -ٕٓ َْ ًث ـــــــــــــ َُ ُل ـــــــــــــ ـــــــــــــٌثُذ ٣ؤً َْ حُ ـــــــــــــ٤ ُٝ 

  

َُ رؼ٠ـــــــــــــــــــــ٘خ رؼ٠ـــــــــــــــــــــخ  ػ٤خٗـــــــــــــــــــــخ.   ٣ٝؤًــــــــــــــــــــ

 

 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ـــــــــــََص ك٣َٔـــــــــــش            -ٕٔ ِٛ َّ حُز٤ـــــــــــيحِء..   ٣ـــــــــــخ كـــــــــــخٍ

  

 .ٙ ََ  ػزــــــــــــــــيح  ًُــــــــــــــــ٬٤  أٓــــــــــــــــٞىح  ٓــــــــــــــــخ أكوــــــــــــــــ

 

 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

س     -ٕٕ  َ ــــــــــ َٓ ــــــــــَض  ــــــــــ٢ ً٘ ِٖ حُظ ــــــــــخَُؼ٤ْ ــــــــــ٢َ ر ــــــــــٖ ُ َٔ  ك

  

  َُ ْ٘ظــــــــــــ َِ طُ ــــــــــــخُِق حُــــــــــــي ٛ َٓ  اُــــــــــــ٢  رٜــــــــــــخ كــــــــــــ٢ 

 

 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 اًح ُـــــــــــــــــْ طٌـــــــــــــــــٖ ا٫ ح٧ٓـــــــــــــــــ٘شُ ًَٓزـــــــــــــــــخ     -ٖٕ

  

ــــــــــــــــــشُ ح٠ُٔــــــــــــــــــطَ ا٫ ًٍٞرٜــــــــــــــــــ   .خكٔــــــــــــــــــخ ك٤ِ

 

 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ــــــــــش     -ٕٗ ِػظَ ْٞ َٓ  َِ ْٛ ــــــــــ٢ حُــــــــــي  َُــــــــــُٚ كِ َٝ  ٣َــــــــــخ َؿــــــــــخك٬ِ  

  

  َ٣ َُ ْٛ ــــــــــــــي  ــــــــــــــٍَ٘ش كَخُ ِٓ ــــــــــــــ٢  ــــــــــــــَض كِ ْ٘ ًُ  ْٕ ُٕ اِ ــــــــــــــخ  ْوظَ

 

 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 يٝ اًح ُــــــــــــــْ ٣ٌــــــــــــــٖ ٓــــــــــــــٖ حُٔــــــــــــــٞص رــــــــــــــ   -ٕ٘

  

 كٔــــــــــــــــــــٖ حُؼـــــــــــــــــــــِ حٕ طؼــــــــــــــــــــ٤ٖ ؿزخٗــــــــــــــــــــخ. 

 

 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 

ُٖ  ٓــــــخ ٝ   -ٕٙ ِٚ  كــــــ٢ حُلٔــــــ  ُــــــٚ ٗــــــَكخ   حُلظــــــ٠ ٝؿــــــ

  

 ..حُو٬ثــــــــــــــن ٝ كؼِــــــــــــــٚ كــــــــــــــ٢ ٣ٌــــــــــــــٖ ُــــــــــــــْ اًح 

 

 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     دمفر ׄ  
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ِٚ حُلظــــــ٠ ٗــــــَكخ  ُــــــٚ   -7ٕ ُٖ كــــــ٢ ٝؿــــــ  ٝ ٓــــــخ حُلٔــــــ

  
ــــــــــــــن.  ــــــــــــــٚ ٝ حُو٬ث ــــــــــــــ٢ كؼِ ــــــــــــــٖ ك ــــــــــــــْ ٣ٌ  اًح ُ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 ُـــــــــــــٞ ًــــــــــــــخٕ كزــــــــــــــي ٛــــــــــــــخىهخ ١٧ؼظــــــــــــــٚ   -8ٕ

  
ــــــــــــــــــــغ   ــــــــــــــــــــٖ ٣لــــــــــــــــــــذ ٓط٤  إ حُٔلــــــــــــــــــــذ ُٔ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 ٣وـــــــــــــــــخ١ز٢٘ حُٔــــــــــــــــــل٤ٚ رٌـــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــزق   -9ٕ

  
 كـــــــــــــــــــــؤًَٙ حٕ حًـــــــــــــــــــــٕٞ ُـــــــــــــــــــــٚ ٓـ٤زــــــــــــــــــــــخ 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ـــــــــــــئّ   -ٖٓ ـــــــــــــّٞ ر ـــــــــــــ٤ْ ٣٘لـــــــــــــغ ٣  ٛـــــــــــــي٣ن ُ

  
ــــــــــــــــخّ   ــــــــــــــــ٢ حُو٤ ــــــــــــــــيٝ ك ــــــــــــــــٖ ػ ــــــــــــــــذ ٓ  ه٣َ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ــــــــــــخُٞح :حط   -ٖٔ ــــــــــــؤؿزظْٜه ــــــــــــي هخىٓــــــــــــخ ك  وــــــــــــٌ ُ

  
ـــــــــــــن  .  ـــــــــــــخظْ حُ٘ـــــــــــــؼَ حَُه٤ ـــــــــــــٕٞ ُ٘ ـــــــــــــ٢ ٣ٌ  أٗ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٖٕ-    ْٚ  اًح ِٓـــــــــــــــــــي  ُــــــــــــــــــــْ ٣ٌــــــــــــــــــــٖ ًح ٛزــــــــــــــــــــ

  
  ْٚ  كيػــــــــــــــــــــــــــــــــٚ كيُٝظــــــــــــــــــــــــــــــــٚ ًحٛزــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ـــــــــــــــــــشٍ    -ٖٖ ـــــــــــــــــــٖ ًح ػ٣ِٔ ـــــــــــــــــــَض ًح ٍأ١ كٌ  اًح ً٘

  
 كٔـــــــــــــــــــخَى حُـــــــــــــــــــَأ١ إٔ طظـــــــــــــــــــَىىح .كـــــــــــــــــــبٕ  

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٖٗ-    ُْ  أػٔـــــــــــــ٠ ٣وـــــــــــــٞى رٜـــــــــــــ٤َح  ٫ أرـــــــــــــخ ٌُـــــــــــــ

  
  ِٚ  هــــــــــــي ٟــــــــــــَ ٓــــــــــــٖ ًخٗــــــــــــض حُؼ٤ٔــــــــــــخٕ طٜي٣ــــــــــــ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ــــــــــٚ   -ٖ٘ ــــــــــٞ طل٤ظ ــــــــــٖ طَؿ ــــــــــْ طٌ ــــــــــٖ ُ ــــــــــخى ٓ  ك٤

  
ُْ ٓـــــــــــــــخ ك٤ـــــــــــــــخى اٗ  ُٕ ُـــــــــــــــ٫ٞ حُـــــــــــــــيٍحٛ  ٔــــــــــــــــخ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ـــــــــــ٠   -ٖٙ ُٝ ِّ ٍُ ٛـــــــــــٌح ح٤ُـــــــــــٞ  كـــــــــــبٕ ٣ـــــــــــُي ٛـــــــــــي

  
ـــــــــــــــــــــــذُ   ـــــــــــــــــــــــخظَٙ ه٣َ  كـــــــــــــــــــــــبٕ ؿـــــــــــــــــــــــيح  ُ٘

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٖ7-    ِٚ  هــــــــــــي ٣ــــــــــــَى حُٔظــــــــــــؤ٢ٗ رؼــــــــــــٞ كخؿظــــــــــــ

  
  َُ ــــــــــــــ ــــــــــــــٖ حُٔٔــــــــــــــظؼـَ حُُِ ــــــــــــــٕٞ ٓ ــــــــــــــي ٣ٌ  ٝه

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ـــــــــــــٚ   -8ٖ َٓ ُٕ ٣ٞٓـــــــــــــخ  طٔخ  ٓظـــــــــــــ٠ ٣زِـــــــــــــؾ حُز٤٘ـــــــــــــخ

  

  ُّ ى ٣ٜــــــــــــــــــــي َُ ِٚ ٝؿ٤ــــــــــــــــــــ  اًح ً٘ــــــــــــــــــــَض طز٤٘ــــــــــــــــــــ

 

 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ــــــــــــــٞح     -9ٖ ــــــــــــــي ػل ــــــــــــــخى ا٤ُ ــــــــــــــي٤ٗخ طو ــــــــــــــذ حُ ٛ 

  
  ٍِ  أُــــــــــــــــــــــــــ٤ْ ٜٓــــــــــــــــــــــــــ٤َ ًحى اُــــــــــــــــــــــــــ٠ ُٝح

 
 به جملةش ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 طٔــــــــــــ٤َ ػِــــــــــــ٠ كــــــــــــي حُظزــــــــــــخس ٗلٞٓــــــــــــ٘خ   -ٓٗ

  

ــــــــــــــَ  ـــــــــــــخس ط٤ٔـــ ـــــــــــــَ حُظز ـــــــــــــ٠ ؿ٤  ٤ُٝٔـــــــــــــض ػِ

 

 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
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ــــــــــــــ٬٤     -ٔٗ ــــــــــــــٚ ىُ ــــــــــــــَحُد ُ ــــــــــــــٖ حُـ ــــــــــــــٖ ٣ٌ ٓٝ 

  
 ٣ٔـــــــــــــــــَ رـــــــــــــــــٚ ػِـــــــــــــــــ٠ ؿ٤ـــــــــــــــــق حٌُـــــــــــــــــ٬دِ  

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ــــــــــــخصَ    -ٕٗ ــــــــــــٖ ٓ ٓ َْ ــــــــــــ٤ ــــــــــــضٍ  ُ  كخٓــــــــــــظَحَف ر٤ٔ

  
ــــــــــــــــــــــُض ح٧ك٤ــــــــــــــــــــــخءِ   ــــــــــــــــــــــُض ٤ٓ  ــــــــــــــــــــــخ ح٤ُْٔ  اٗٔ 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٖٗ-    ِٚ َُ ٗـــــــــلٔ ِٚ ُؿـــــــــ٤ْ ْٖ كــــــــ٢ ًـــــــــل   ُٝــــــــٞ ُــــــــْ ٣ٌــــــــ

  
  ْٚ ـــــــــــــــــــــِن هللاَ ٓـــــــــــــــــــــخثُِ ٤ِْظ   ُــــــــــــــــــــــخى رٜـــــــــــــــــــــخ ك

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ــــــــــــَ   -ٗٗ ــــــــــــذ ُِو٤ ــــــــــــْ ١خُ ــــــــــــ٤ْ ٣ٜــــــــــــ٤زُٚ ًٝ ُ 

  
ـــــــــــــــٚ  ـــــــــــــــٞ ٣َٓزُ ْٛ  ًٝـــــــــــــــْ ٛـــــــــــــــخثذ ُِو٤ـــــــــــــــَ ٝ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 ٫ ىحٍ ٣ــــــخ ٛــــــخكز٢ رؼــــــي حُٔــــــٞص أٗــــــض طٔــــــٌٜ٘خ   -٘ٗ

  
ـــــــــــــــــــض رخ٧ػٔـــــــــــــــــــخٍ رخ٤ٜٗـــــــــــــــــــخ  ـــــــــــــــــــ٢ ً٘  ا٫ حُظ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 ( ٩https://dardery.site/archives/2571ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح) 

 

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة: - ٕس

 : الفعبلن فً الجملة  .....أكثر الناس إٌماناً وعلماً .   تصرمع هللا  كن  -ٔ

   األول ناقص والثانً تامׄ      األول تام والثانً ناقص ׄ      ناقصانׄ       تامان ׄ  

 ....حكم اقتران الخبر بؤن  هو: ".  " بدأ الطبلب ٌنصتون إلى شرح المدرس   - ٕ

 ٌكثرׄ        ٌقل ׄ       ممتنع ׄ         واجب ׄ  

 بر الفعل الناسخ :خ.... " .ولو سبل الناُس التراب ألوشكوا       إذا قٌل هاتوا أن ٌَملُّوا وٌمنعوا "  -ٖ

 اٌمنعوׄ      أن ٌَملُّواׄ                قٌلׄ        هاتوا ׄ  

 الفعبلن فً الجملة  : ...... أعبد الناس ". تكنالمحارم  اتق"  - ٗ

   األول ناقص والثانً تامׄ     األول تام والثانً ناقصׄ       ناقصانׄ         تامان ׄ  

٘-   ُ ًَ بِاْلَفْتِح ". قال تعالى : "  َفَعَسى هللاَّ ؤْتِ ٌَ  .....حكم اقتران الخبر بؤن  هو: أَن 

 ٌكثرׄ       ٌقل ׄ      ممتنع ׄ     واجب ׄ  

 الجملة بعد دخول" كان" تكون على هذه الهٌبة.....المشروعان المنفذان مصممان بعبقرٌة." " -ٙ

 .بعبقرٌة ٌنالمشروعان المنفذان مصممكان  ׄ     مصممان بعبقرٌة ذٌنالمشروعان المنفكان   ׄ  

 المنفذان مصممٌن بعبقرٌة. ٌن المشروعكان ׄ     ٌن مصممان بعبقرٌةذالمنف ٌنكان المشروع  ׄ  

 خبر الفعل الناسخ : ..... "لم ٌكِن الرجل العجوز ٌمشً فً الحدٌقة"  – 7

 .فً الحدٌقة ׄ            ٌمشً ׄ     العجوز ׄ          الرجل ׄ   

 الفعبلن فً الجملة  : ...... ٌتساءلونالناس  ما انفك - 8

   األول ناقص والثانً تامׄ          األول تام والثانً ناقصׄ       ناقصانׄ     تامان ׄ  

 كل الجمل التالٌة  تشتمل على فعل ناسخ ما عدا  : -9

 صار الجو حارا ׄ   إذا كان الؽُد سؤزورك ׄ    ما أنفك للقانون حماته ׄ      ما برح المعلم بٌن طبلبه . ׄ  

 خبر الفعل الناسخ ......"ازالت المنافسة التجارٌة شرسة بٌن دول العالم م"  -ٓٔ

 بٌن ׄ     شرسة  ׄ     التجارٌة ׄ           المنافسة ׄ  

 : .... الفعبلن فً الجملة الماء ٌكونالزرع حٌث  ٌنبت - ٔٔ

   األول ناقص والثانً تامׄ      األول تام والثانً ناقصׄ       ناقصانׄ           تامان ׄ  

https://dardery.site/archives/2571
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 : األفعال التالٌة تؤتً تامة ما عدا -ٕٔ

 بات ׄ     مابرح ׄ      صار ׄ              .ما فتا  ׄ  

  الشروعمن أفعال  "" بـ " فعلإنالجملة بعد استبدال "..."ٌستعدون لمواجهة الصعاب  المصرٌٌن إن" -ٖٔ

  اجهة الصعاب.لمو االمصرٌون  ٌستعدو أخذ ׄ        ٌستعدون لمواجهة الصعاب. ون المصرٌكاد  ׄ   

 لمواجهة الصعاب. نالمصرٌون  ٌستعدو أخذ ׄ       لمواجهة الصعاب. اٌستعدوون أن المصرٌأخذ  ׄ   

ِة  تعالى قال -ٗٔ ِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَّ ٌْ ْخِصَفاِن َعلَ ٌَ  ..... خبر الفعل الناسخ :„ "َوَطفَِقا 

ْخِصَفانِ  ׄ   ِهَماׄ          ٌَ ٌْ ةِ اׄ     ِمن َوَرقِ ׄ       َعلَ  ْلَجنَّ

 : الفعبلن فً الجملة  المطر.. . فكانالسماء بالؽٌوم  تلبدت - ٘ٔ

   األول ناقص والثانً تامׄ       األول تام والثانً ناقصׄ       ناقصانׄ           تامان ׄ  

 ": الرجاء" بـ " فعل من أفعال  إنالجملة بعد استبدال ".."  :" إن المإمنٌن مدركون قٌمة العمل " – ٙٔ 

 ٌدركون قٌمة العملأن  المإمنون  عسى ׄ      قٌمة العمل. أن ٌدركوا ونالمإمنأوشك  ׄ  

 المإمنون ٌدركون قٌمة العمل كاد  ׄ      قٌمة العمل. ٌدركوا ون أن المإمنعسى  ׄ  

 .....خبر الفعل الناسخ : لٌس فٌنا عٌٌن تنام والقدس أسٌرة بٌد االحتبلل""  -7ٔ

 أسٌرة ׄ      .نابم ׄ       عٌنٌ  ׄ          فٌنا. ׄ  

 ما عدا  : تامكل الجمل التالٌة  تشتمل على فعل  -8ٔ

ِ َتِصٌُر األُمورُ ׄ     ما انفك الناس ٌتساءلون ׄ     النعم ال تدوم ׄ     ... لوال هللاُ لما كنا ׄ    أاَل إِلَى هللاَّ

 : الرجاء " تكون   " لعل أخاك مهتم بدروسه   .  " ....الجملة بعد استبدال "لعل" بـ " فعل من أفعال -9ٔ

   أوشك أخوك أن ٌهتم بدروسه ׄ        بدروسه   . امهتم وكأخ عسى  ׄ  

 عسى أخوك أن ٌهتم بدروسه ׄ        بدروسه   . ٌك أن ٌهتمأخ عسى  ׄ  

ِة ".  -ٕٓ ِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَّ ٌْ ْخِصَفاِن َعلَ ٌَ  حكم اقتران الخبر بؤن  هو:  ....قال تعالى : " َوَطفَِقا 

 ٌكثرׄ      ٌقل ׄ     ممتنع ׄ       اجبو ׄ  

 .....بعد استبدال الفعل الناسخ بفعل من أفعال الشروع تكون الجملة: ."اخلولقت األرض أن تنبت" -ٕٔ

 األرض تنبتطفقت  ׄ     األرض أن تنبت أخذت ׄ        األرض أن تنبتعسى ׄ      األرض أن تنبت كادت ׄ  

 الفعبلن فً الجملة  : ....." برحهالجندي فً مكانه وما  بقً"  -ٕٕ

   األول ناقص والثانً تامׄ    األول تام والثانً ناقصׄ          ناقصانׄ       تامان ׄ  

 خبر الفعل الناسخ : ..... " صار للعلم أثره فى كل ألوان النشاط البشرى "-ٖٕ

 النشاط. ׄ          فى كل. ׄ           أثره. ׄ       للعلم. ׄ  

كَ   -ٕٗ ٌَ ْخَطُؾ أَْبَصاَرُهْم ". قال تعالى : "   ٌَ  .....حكم اقتران الخبر بؤن  هو: اُد اْلَبْرُق 

 ٌكثرׄ        ٌقل ׄ           ممتنع ׄ      واجب ׄ  

 األفعال التالٌة تؤتً تامة ما عدا:  - ٕ٘

 .ما برح ׄ      مازال ׄ    مادام  ׄ         ما انفك ׄ  

 دخول" مازال"  تكون على هذه الهٌبة:" ....الجملة بعد المسلمون المخلصون لدٌنهم كثٌرون "-ٕٙ

 لدٌنهم كثٌرون ٌنالمخلصٌن المسلممازال  ׄ        المسلمون المخلصون لدٌنهم كثٌرونمازال   ׄ  

 . نٌلدٌنهم كثٌرون المخلص ونمازال المسلمׄ         نٌن لدٌنهم كثٌرٌمازال المسلمون المخلص  ׄ  

ْرحَ   -7ٕ ٌَ ُكْم أَن   حكم اقتران الخبر بؤن  هو:  .....َمُكْم ".قال تعالى : "  َعَسىَٰ َربُّ

 ٌكثرׄ       ٌقل ׄ     ممتنع ׄ     واجب ׄ  

 .......بعد حذؾ الفعل تكون الجملة: ."كان أبوك ذا منصب " -8ٕ

 منصب رفٌع ذوك باأ ׄ    ك ذا منصب رفٌعباأ ׄ         منصب رفٌع وأبوك ذ ׄ    أبوك ذا منصب رفٌع ׄ  

 ما عدا األفعال التالٌة تؤتً تامة - 9ٕ

 لٌس ׄ      صار ׄ     أصبح ׄ                  كان  ׄ  
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 الفعبلن فً الجملة  : .......أصبحناحتى  سرنا – ٖٓ

   األول ناقص والثانً تامׄ      األول تام والثانً ناقصׄ      ناقصان ׄ      تامان ׄ  

 خبر الفعل الناسخ : " ...... أصبح المسافرون إلى العقبِة جاهزٌن للسفر"  -ٖٔ

 للسفرِ  ׄ      جاهزٌن ׄ     إلى العقبة ׄ     المسافرون ׄ  

 كل الجمل التالٌة  تشتمل على فعل ناسخ ما عدا  : -ٕٖ

 لن أبرح وطنى ابدا  ׄ     ما فتؤت الحٌاة تتطور  ׄ      ألٌس هللا بؤحكم الحاكمٌن ؟. ׄ     صار الوقت ربٌعـا.  ׄ  

ْذَهُب   -ٖٖ ٌَ َكاُد َسَنا َبْرقِِه  ٌَ  ......حكم اقتران الخبر بؤن  هو: بِاأْلَْبَصاِر ". قال تعالى : "  

 ٌكثرׄ       ٌقل ׄ     ممتنع ׄ     واجب ׄ  

 " أوشكنا أن  نحقق أحبلمنا" . اسم أوشك هو: -ٖٗ

 أحبلمناׄ      نا " الفاعلٌن ׄ    المصدر المإول"أن نحقق" ׄ        ضمٌر مستتر ׄ  

 مة " المظلوم " هنا هو: " أخذ المظلوم حقه أمام القاضً"........ إعراب كل-ٖ٘

 خبر أوشك ׄ      اسم أوشك ׄ      مفعول به ׄ     فاعل ׄ  

 ........الجملة هنا بعد تصوٌب الخطؤ: كان مدرسٌن المدرسة مجتمعٌن لدى المدٌر -ٖٙ

  كان مدرسون المدرسة مجتمعٌن لدى المدٌر ׄ       ن لدى المدٌر وكان مدرسً المدرسة مجتمع ׄ  

   كان مدرسو المدرسة مجتمعٌن لدى المدٌر ׄ       ن لدى المدٌر وجتمعالمدرسة م وكان مدرس ׄ  

 طفق الموظفٌن  ٌباشروا أعمالهم........الجملة هنا بعد تصوٌب الخطؤ: – 7ٖ

 طفق الموظفٌن أن ٌباشروا أعمالهم ׄ       طفق الموظفٌن  ٌباشرون أعمالهم ׄ  

 ٌباشرون  أعمالهم طفق الموظفون  ׄ       طفق الموظفوٌن  ٌباشروا أعمالهم ׄ  

 أوشك  المسافرون  أن ٌؽادرون -8ٖ

 أوشك  المسافرٌن  أن ٌؽادرون ׄ        اأوشك  المسافرون  أن ٌؽادرو ׄ  

 أوشك  المسافرون  أن ٌؽادرون ׄ        ان  أن ٌؽادروٌأوشك  المسافر ׄ  

ـــــــــــــخ   -9ٖ  ٓخطــــــــــــض ه٤ــــــــــــٍٞ ر٘ــــــــــــ٢ أ٤ٓــــــــــــش ًِٜـــــ

  

 .حدهـــــــــــــ٬  ٝظــــــــــــَ حُٜــــــــــــَف ٝح٧ػـــــــــــــــــــــــــــَ 

 

 :  البٌتالفعبلن فً 

   األول ناقص والثانً تامׄ     األول تام والثانً ناقصׄ          ناقصانׄ      تامان ׄ  

ـــــــــــ٢      -ٓٗ ـــــــــــغ َٓحًز ـــــــــــ٢ ؿ٤ٔ ـــــــــــض ٓـــــــــــٖ هِل  أكَه

  

ــــــــــــــــــــــخدإٔ حُٜـــــــــــــــــــــٟٞ ا  ـــــــــــــــــــــٕٞ ا٣ــــــــ ٌ٫ ٣ ٕ. 

 

 :  البٌتالفعبلن فً 

   األول ناقص والثانً تامׄ     األول تام والثانً ناقصׄ          ناقصانׄ      تامان ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2571ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 فع الخبر وٌسمى خبرها، وهً: حروؾ ناسخة تدخل على الجملة االسمٌة فتنصب المبتدأ و ٌسمً اسمها وتر

، ولََعلّ(.  َت، ولِكنَّ ٌْ ، ولَ ، وَكؤَنَّ ، أنَّ  )إنَّ

 صور اسم إنَّ وأخواتها:  -

 مثل: إنَّ الحٌاة جمٌلة.  ،ٌؤتً اسم إن وأخواتها اسًما ظاهًرا -أ 

ًٌا فً محل نصب اسمها   -ب  قابً.مثل: إنكم أصد،  ٌؤتً اسم إن وأخواتها ضمًٌرا متصبًل، وٌكون مبن

 أنواع خبر إن وأخواتها -

 ٌؤتً مفرًدا. مثل: إن هللا فّعال لما ٌرٌد. -أ 

 فعلٌة(، وتكون فً محل رفع ، مثل: لٌت الشباَب أٌاُمه دابمة. إنَّ العلَم ٌتقدُم. -ٌؤتً جملة )اسمٌة   -ب

 . لعل أخً عند صدٌقه.جار ومجرور(، وٌكون فً محل رفع، مثل: إن العلَم فً الصدور -ٌؤتً شبه جملة )ظرؾ  -ج

 مبلحظات مهمة 

ما ٌنطبق على المبتدأ والخبر من حٌث التقدٌم والتؤخٌر، ٌنطبق على جملة إّن وأخواتها؛ ألنها فً األصل جملة اسمٌة  -ٔ

 مكونة من مبتدأ وخبر.

 دخول ما على إن وأخواتها -

مثل:  ،ا وبذلك ٌكون االسم الواقع بعدها ٌعرب مبتدأ إذا دخلت )ما( الزابدة على إن أو إحدى أخواتها فإنها تبطل عمله -ٕ

 إنما المإمنون أخوة

 مع مبلحظة أن )ما( عندما تلتحق بـ )لٌت( ٌجوز فٌها اإلعمال واإلهمال، نقول: لٌتما الشباَب ]الشباُب[ ٌعود ٌوًما.

 فتح همزة )أن(  -

استؽربت  -استؽربت من أنك مهمل ،  سرنً كرمك -مثل: سرنً أنك كرٌم ،  إذا كانت هً واسمها و خبرها مصدرا مإوال

 من إهمالك

 مواضع كسر همزة )إّن( 

ا َفَتْحَنا لََك َفْتًحا ُمبًٌِنا ". ،إذا وقعت فً أول الكبلم - ٔ  مثل: " إِنَّ

 قٌل: إنَك ؼابب.  -مثل: قال: إنه موافق  ،إذا وقعت بعد القول - ٕ

ِة(. )َوآتَ : مثل ،  إذا وقعت أول جملة الصلة - ٖ َناهُ ِمَن اْلُكُنوِز َما إِنَّ َمَفاتَِحُه لََتُنوُء باْلُعْصَبِة أُولًِ اْلقُوَّ ٌْ 

 )وهللا إن القدس عربٌة(. : مثل  ،إذا وقعت أول جملة القسم - ٗ

 )صافحته وإنً ؼٌر راض(.  :مثل ،إذا وقعت أول جملة الحال - ٘

 إنَّ المعتدٌن نادمون(. )أال:مثل  ،  إذا وقعت بعد )أال( االستفتاحٌة - ٙ

 مثل: صام الرجل عن الكبلم، حتى إنَّه لم ٌكلم أحًدا،  إذا وقعت بعَد )حتى(  - 7

 مثل: }كبل إن اإلنسان لٌطؽى{،  أن تقع بعد كبل  - 8

 مثل : اذهب حٌث إنَّ الرزَق وفٌر . ،إذا وقعت بعد )حٌث(  - 9

 جواز كسر همزة إّن وفتحها

 مثل : خرجت فإذا أّن )إّن( الناَر تشتعل . ،ابٌة وقعت بعد إذا الفج - ٔ

 مثل : من ٌذاكر فإّنه )فؤّنه( ناجح . ،إذا وقعت بعد الفاء الجزاء   -ٕ

 ( 75https://dardery.site/archives/25ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 ددريتاخ على إى وأخىادها

 اشتملت األمثلة التالٌة على حرؾ ناسخ حدد اسمه من بٌن البدابل المتاحة: – ٔس

َنُكْم {. } قال تعالى :  -ٔ ٌْ نًِ َوَب ٌْ ًَ اأْلَْمُر َب  قُل لَّْو أَنَّ ِعنِدي َما َتْسَتْعِجلُوَن بِِه لَقُِض

 األمر ׄ       تستعجلون ׄ      ما ׄ      عندي ׄ  

ا ِعَباد هللاَّ {  قال تعالى :  -ٕ لٌَِن لَُكنَّ قُولُوَن لَْو أَنَّ ِعْندَنا ِذْكًرا ِمْن اأْلَوَّ ٌَ  .} َوإِْن َكاُنوا لَ

 من األولٌن ׄ       ذكرا ׄ      عندنا ׄ      ضمٌر مستتر ׄ  

ًَ َقاُروُن { }  قال تعالى :  -ٖ َت لََنا ِمْثلَ َما أُوتِ ٌْ ا لَ ٌَ. 

 قارون ׄ       ما ׄ      مثل ׄ       لنا ׄ  

ْوِم  }قال تعالى : -ٗ ٌَ ْفَتُدوا بِِه ِمْن َعَذاِب  ٌَ اَمِة َما ُتقُبِّلَ ِمْنُهْم  {إِنَّ الَِّذٌَن َكَفُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما فًِ األَْرِض َجِمًٌعا َوِمْثلَُه َمَعُه لِ ٌَ  اْلقِ

 معه ׄ      جمٌعا ׄ      ما ׄ       لهم ׄ  

ًة أَْو آِوي إِلَى ُرْكٍن َشِدٌٍد { َقالَ  }  قال تعالى :  -٘  ٓلَْو أَنَّ لًِ بُِكْم قُوَّ

 شدٌد ׄ       قوة ׄ      بكم ׄ       لً ׄ  

ِن َفبِْبَس اْلَقِرٌُن { }  قال تعالى :  -ٙ ٌْ َنَك ُبْعَد اْلَمْشِرَق ٌْ نًِ َوَب ٌْ َت َب ٌْ ا لَ ٌَ  َٓحتَّىَٰ إَِذا َجاَءَنا َقالَ 

 المشرقٌن ׄ       بعد ׄ      بٌنك ׄ       بٌنً ׄ  

َنُه أََمًدا َبِعًٌدا { }  قال تعالى :  -7 ٌْ َنَها َوَب ٌْ  َٓتَودُّ لَْو أَنَّ َب

 بعٌدا ׄ       أمدا ׄ      هبٌن ׄ       بٌنها ׄ  

اَعَة َتُكوُن َقِرًٌبا {  }  قال تعالى :  -8 ٌُْدِرٌَك لََعلَّ السَّ  َٓوَما 

 قرٌبا ׄ      تكون ׄ     الساعة ׄ      ضمٌر مستتر ׄ  

ْعلَُموَن بَِما َؼَفَر لًِ َربًِّ { }  تعالى :  قال -9 ٌَ َت َقْوِمً  ٌْ ا لَ ٌَ  َٓقالَ 

 ربً ׄ       لً ׄ     ٌعلمون ׄ      قومً ׄ  

ا َقالُوا  }  قال تعالى :  -ٓٔ َها ٌَ ٌُّ ًخا أًَبا لَهُ  إِنَّ  اْلَعِزٌزُ  أَ ٌْ اَۖ  َمَكاَنهُ  أََحَدَنا َفُخذْ  َكبًٌِرا َش  ٓ{ِسنٌِنَ اْلُمحْ  ِمنَ  َنَراكَ  إِنَّ

ًخا ׄ      أًَبا ׄ       لَهُ  ׄ   ٌْ  َكبًٌِرا ׄ       َش

ــــــــــُٞص كــــــــــ٢ ١ََِزــــــــــ٢      -ٔٔ َٔ َؿــــــــــي  حُ َٝ  َُوَــــــــــي َُِؼزــــــــــُض 

  

ــــــــــِذ.  ِٖ حَُِِؼ ـــــــــــ٬  َػــــــــــ ُٗ ــــــــــ٢  ــــــــــِٞص ُ َٔ ٕ  كــــــــــ٢ حُ اِ َٝ 

 

 اللَِعبِ  ׄ       ُشؽبلً  ׄ      لً ׄ      فً الَموتِ  ׄ  

ـــــــــ٢     -ٕٔ ــــــــض ُ ٤ُٝ   ْ ٍَ أٛــــــــ ــــــــ٠  ٛــــــــو ٍٝ ػِ ـــــــــخ  ػــــ

  

 ًٜـــــــــــــــ١ٌ حُٜوـــــــــــــــــــــــَس حُٜٔـــــــــــــــــخِء.هِزــــــــــــــــخ  

 

 الصخــــــــرة ׄ     كهذي ׄ      قلبـا ׄ        لـً   ׄ  

 إ هـــــــــــــ٢ ػٞرـــــــــــــي حُـــــــــــــ١ٌ حُٔــــــــــــــي ك٤ـــــــــــــٚ   -ٖٔ

  

ـــــــــــــــــــــَ ٟـــــــــــــــــــــ٤خء.  ـــــــــــــــــــــ١ٍِ رٌ  ٠ُـــــــــــــــــــــ٤خء ٣

 

 لضٌاء ׄ     المجد ׄ      الذي ׄ      قً ثوبك ׄ  

َ  ٛـــــــــــي٣وَُٚ    -ٗٔ  كَظ ـــــــــــ٠ ًـــــــــــخٕ ك٤ـــــــــــٚ ٓـــــــــــخ ٣َٔـــــــــــ

  

ــــــــــــــ  ــــــــــــــخ ٣ٔــــــــــــــُٞء ح٧َػخِى٣ ٓ ِٚ ــــــــــــــ ٕ  ك٤ ــــــــــــــ٠ أَ  خ.ػِ

 

 األَعاِدٌا ׄ     ٌسوءُ  ׄ      ما ׄ       فٌهِ  ׄ  

ــــــــــــــــــخ   -٘ٔ ُٜ٘ ــــــــــــــــــخٕ ٛ ــــــــــــــــــخ ؿ٣َز ــــــــــــــــــخ اٗ   أؿخٍط٘

  

ــــــــــــــــــــذ ٗٔــــــــــــــــــــ٤ُذ.  ــــــــــــــــــــٍذ ُِـ٣َ َ  َؿ٣َ ــــــــــــــــــــ ًُ ٝ 

 

 نسٌبُ  ׄ        هُهنا ׄ     ؼرٌبان ׄ     الضمٌر)نا( ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2575ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 بٌن نوع  الخبر للحرؾ الناسخ فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٕس

ا قال تعالى : . ٔ ابِِرٌَن }إِنَّ اْلُمْسلِِمٌَن َواْلُمْسلَِماِت َواْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمَناِت َواْلَقانِتٌَِن َواْلَقانَِتاِت َوالصَّ اِدَقاِت َوالصَّ ِدقٌَِن َوالصَّ

ابَِماِت َواْلَحافِِظٌَن فُُروَجُهْم َواْلَحافِظَ  ابِِمٌَن َوالصَّ ابَِراِت َواْلَخاِشِعٌَن َواْلَخاِشَعاِت. ... َوالصَّ َ َكثًٌِرا َوالصَّ
اِكِرٌَن هللاَّ اِت َوالذَّ

ْؽفَِرًة َوأَ  ُ لَُهم مَّ اِكَراِت أََعدَّ هللاَّ  ْجًرا َعِظًٌما{ َوالذَّ

 شبه جملة ׄ      جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

َن هللّاِ َوُرُسلِِه َوٌقُولُوَن ُنْإِمنُ  قال تعالى : . ٕ ٌْ قُوْا َب ٌَُفرِّ ٌُِرٌُدوَن أَن  ْكفُُروَن بِاهلّلِ َوُرُسلِِه َو ٌَ بَِبْعٍض َوَنْكفُُر بَِبْعٍض  } إِنَّ الَِّذٌَن 

ٌُِرٌُدوَن أَن َن َذلَِك َسبٌِبًل أُْولَبَِك ُهُم اْلَكافُِروَن َحًقّا {  َو ٌْ ِخُذوْا َب تَّ ٌَ 

 شبه جملة ׄ      جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

َهاِر َواْلفُْلِك الَّتًِ َتْجِري فِ   قال تعالى :  .ٖ ِل َوالنَّ ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض َواْختبَِلِؾ اللَّ اَس َوَما }إِنَّ فًِ َخْلِق السَّ نَفُع النَّ ٌَ ً اْلَبْحِر بَِما 

ٍة َوَتصْ  ا بِِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوتَِها َوَبثَّ فٌَِها ِمن ُكلِّ َدابَّ ٌَ اٍء َفؤَْح َماِء ِمن مَّ ُ ِمَن السَّ َن أَنَزلَ هللاَّ ٌْ ِر َب َحاِب اْلُمَسخَّ اِح َوالسَّ ٌَ ِرٌِؾ الرِّ

اٍت لَِّقْومٍ  ٌَ َماِء َواأْلَْرِض آَل ْعقِلُوَن{  السَّ ٌَ 

 شبه جملة ׄ      جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

 إ حُـ٘ــــــــــــــــــٕٞ ٍٝحء ٜٗــــــــــــــــــق هٜخثـــــــــــــــــــي١   -ٗ

  

ــــــــــٞحد.  ـــــــــٕٞ ٛـــــــــــ ـــــــــٞ حُـ٘ ـــــــــ٢ رؼ ـــــــــ٤ْ ك  أُٝ

 

 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

ــــــــــــخِكي      -٘ َٟ  َُ ــــــــــــ ـْ ُْلَ َِ ٝح حَى حُِ ٤ْــــــــــــ َٞ ــــــــــــ َٓ  َٕ  ًــــــــــــؤ

  

ــــــــــــــــــــُٞف ٣َٝ   َُِ٣. ُْ ــــــــــــــــــــ  ٔ ى  ٣َظَزَ َٞ ــــــــــــــــــــ ْٓ ــــــــــــــــــــ٠ أَ  ْولَ

 

 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

 إ ًــــــــخٕ ٓــــــــٖ ًرلــــــــٞح حُظــــــــخ٣ٍن ٛــــــــْ ٗٔــــــــز٢   -ٙ

  

 ػِــــــــــــ٠ حُؼٜـــــــــــــٍٞ.. كــــــــــــب٢ٗ أٍكــــــــــــٞ حُ٘ٔــــــــــــزخ. 

 

 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

 حُٜـــــــــــــيٍ كخٍهـــــــــــــٚ حَُؿـــــــــــــخء كوـــــــــــــي ؿــــــــــــــيح     -7

  

ــــــــــــــــــــــُٚ ر  ّ ـــــــــــــــــــــ٬ ٜٓـــــــــــــــــــــزخِف.ًٝؤٗـ ــــــــــــــــــــــض  ر ٤ 

 

 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

 أكَهــــــــــــض ٓــــــــــــٖ هِلــــــــــــ٢ ؿ٤ٔــــــــــــغ َٓحًزــــــــــــ٢      -8

  

ــــــــــــــــــــــخد.  ـــــــــــــــــــــٕٞ ا٣ــــــــ  إ حُٜـــــــــــــــــــــٟٞ إٔ ٫ ٣ٌ

 

 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

9-    ٍّ ــــــــــــــــٞ ــــــــــــــــزخِف ٣َ َٛ   َ ــــــــــــــــ ًُ   ٕ ََ أَ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــْ طَ  أَُ

  

   ٤ِ٘ َٓ ـــــــــــــــــــــٖ  ِٓ ـــــــــــــــــــــُيَى  ـــــــــــــــــــــخ.٣َِ٣ ـــــــــــــــــــــَي حِهظَِحر  ظِ

 

 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

ـــــــــــــْي٫     -ٓٔ ـــــــــــــخٕ َػ ـــــــــــــِش ً ٟ ح٧َكز  َٞ ـــــــــــــ َٛ ـــــــــــــَض   ك٤َِ

  

ــــــــــــــــــٍذ ٓــــــــــــــــــخ أ١خهــــــــــــــــــخ.  ِْ َ  هَ ــــــــــــــــــ ًُ  ََ ــــــــــــــــــ  ٔ  كل

 

 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

ٕ  حُز٤ـــــــــــــــــــــٞص اًح حُز٘ـــــــــــــــــــــخُص ُِٜٗ٘ـــــــــــــــــــــخ        -ٔٔ  ا

  

 ط٣ِ٘ـــــــــــــــــــض ر٘ـٜٞٓـــــــــــــــــــخ.ٓؼـــــــــــــــــــَ حُٔـــــــــــــــــــٔخء  

 

 شبه جملة ׄ      جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

ٕٔ-       ُْٛ َٖ طَؼــــــــــــّي ََ ح٩ِهــــــــــــٞحٕ كــــــــــــ٤  كَٔــــــــــــخ أًَؼَــــــــــــ

  

 . َُ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــخِص ه٤َِ ـــــــــــــــــــــ٢ حُ٘خثِز ُْٜ ك ـــــــــــــــــــــَ٘ ٌِ َُ َٝ 

 

 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  
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ــــــــــُٞص كــــــــــ٢ ١ََِزــــــــــ٢      -ٖٔ َٔ َؿــــــــــي  حُ َٝ  َُوَــــــــــي َُِؼزــــــــــُض 

  
ــــــــــِذ.  ِٖ حَُِِؼ ـــــــــــ٬  َػــــــــــ ُٗ ــــــــــ٢  ــــــــــِٞص ُ َٔ ٕ  كــــــــــ٢ حُ اِ َٝ 

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

 ٝ ٍأ٣ـــــــــــــــــض كِٔـــــــــــــــــخ  أٗ٘ـــــــــــــــــ٢ ّٝىػـــــــــــــــــظْٜ       -ٗٔ

  
ـــــــــــْ ٓؼـــــــــــ٢  .  ُٛ  كز٤ٌـــــــــــض ٓـــــــــــٖ أُـــــــــــْ حُل٘ـــــــــــ٤ٖ ٝ

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

 خ٣ــــــــــخ ٗــــــــــخِّ إ ؿَحكـــــــــــ٢ ٫ ٟــــــــــلخف ُٜـــــــــــ   -٘ٔ

  
 كــــــــــخ ٓٔــــــــــل٢ ػــــــــــٖ ؿز٤٘ــــــــــ٢ حُلــــــــــِٕ ٝحُظؼزــــــــــخ. 

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2575ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 زة )إّن( فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة:بٌن سبب كسر هم – ٖس

 ال ترٌدنً أن أتحدثحٌث إنك  سكتت -ٔ

 وقعت أول جملة القسم ׄ        وقعت بعد )حٌث( ׄ     وقعت بعد القول ׄ      وقعت فً أول الكبلم ׄ  

َمانِِهمْ  قال تعالى :  -ٕ ٌْ ِ َجْهَد أَ ُإاَلِء الَِّذٌَن أَْقَسُموا بِاهللَّ ُهْم لََمَعُكْم { ۙ} أََهَٰ  ٓ إِنَّ

 وقعت أول جملة القسم ׄ        وقعت بعد )حٌث( ׄ     وقعت بعد القول ׄ      وقعت فً أول الكبلم ׄ  

ِة {  قال تعالى :  -ٖ َناهُ ِمَن اْلُكُنوِز َما إِنَّ َمَفاتَِحُه لََتُنوُء بِاْلُعْصَبِة أُولًِ اْلقُوَّ ٌْ  ٓ} َوآَت

 وقعت أول جملة القسم ׄ   الصلةوقعت أول جملة  ׄ     قعت بعد القولو ׄ      وقعت فً أول الكبلم ׄ  

لَُة اْلَقْدِر{  } قال تعالى : -ٗ ٌْ لَِة اْلَقْدِر َوَما أَْدَراَك َما لَ ٌْ ا أَْنَزْلَناهُ فًِ لَ  ٓإِنَّ

 وقعت أول جملة القسم ׄ   وقعت أول جملة الحال ׄ     وقعت بعد القول ׄ      وقعت فً أول الكبلم ׄ  

ُهمْ  أاََل   } تعالى : قال -٘ ِكنْ  اْلُمْفِسُدونَ  ُهمُ  إِنَّ ْشُعُرونَ  اَل  َولََٰ ٌَ}ٓ 

 وقعت أول جملة القسم ׄ      وقعت بعد )أال( االستفتاحٌة ׄ     وقعت بعد القول ׄ      وقعت فً أول الكبلم ׄ  

َذا إِنَّ  فِْرَعْونَ  َقْومِ  ِمنْ  اْلَمؤَلُ  َقالَ } قال تعالى :  -ٙ  ٓ{ٌمٌ َعلِ  لََساِحرٌ  َهَٰ

 وقعت أول جملة القسم ׄ         (كبلوقعت بعد ) ׄ     وقعت بعد القول ׄ      وقعت فً أول الكبلم ׄ  

{  } قال تعالى : -7 آهُ اْسَتْؽَنىَٰ ْطَؽىَٰ . أَن رَّ ٌَ  َٓكبلَّ إِنَّ اإْلِنَساَن لَ

 القسم وقعت أول جملة ׄ         (كبلوقعت بعد ) ׄ     وقعت بعد القول ׄ      وقعت فً أول الكبلم ׄ  

َباَرَكٍة { -8 لٍَة مُّ ٌْ ا أَنَزْلَناهُ فًِ لَ  .} حم  َواْلِكَتاِب اْلُمبٌِِن  إِنَّ

 وقعت أول جملة القسم ׄ        وقعت أول جملة الحال ׄ     وقعت بعد القول ׄ      وقعت فً أول الكبلم ׄ  

ُهْم لَِمنُكْم َوَما ُهم مِّ  قال تعالى :  -9 ِ إِنَّ ْحلِفُوَن بِاهللَّ ٌَ ْفَرقُوَن { } َو ٌَ ُهْم َقْوٌم  ِكنَّ
 ٓنُكْم َولََٰ

 وقعت أول جملة القسم ׄ        وقعت أول جملة الحال ׄ     وقعت بعد القول ׄ      وقعت فً أول الكبلم ׄ  

َن اْلُمْإِمنٌَِن لََكاِرُهونَ  قال تعالى :  -ٓٔ تَِك بِاْلَحقِّ َوإِنَّ َفِرًٌقا مِّ ٌْ  ٓ{: )َكَما أَْخَرَجَك َربَُّك ِمن َب

 وقعت أول جملة القسم ׄ        وقعت أول جملة الحال ׄ     وقعت بعد القول ׄ      وقعت فً أول الكبلم ׄ  

ِ  َوْعدَ  إِنَّ  أاََل } قال تعالى :  -ٔٔ ِكنَّ  َحق   هللاَّ ْعلَُمونَ  اَل  أَْكَثَرُهمْ  َولََٰ ٌَ}ٓ 

 وقعت أول جملة القسم ׄ        حٌث(وقعت بعد ) ׄ       وقعت بعد )أال( االستفتاحٌة ׄ     وقعت فً أول الكبلم ׄ  

 ٓ{ُمبٌِنٌ  َنِذٌرٌ  لَُكمْ  إِنًِّ َقْوِمهِ  إِلَىَٰ  ُنوًحا أَْرَسْلَنا َولََقدْ } قال تعالى :  -ٕٔ

 وقعت أول جملة القسم ׄ        وقعت أول جملة الحال ׄ       وقعت بعد القول ׄ      وقعت فً أول الكبلم ׄ  

ٌٌِّنَ  لَفًِ اأْلَْبَرارِ  ابَ ِكتَ  إِنَّ  َكبلَّ   } قال تعالى : -ٖٔ   ٓ{ِعلِّ

 (كبلوقعت بعد ) ׄ      وقعت أول جملة القسم ׄ       وقعت بعد القول ׄ      وقعت فً أول الكبلم ׄ  

 لزم الرجل بٌته حتى إنه أصبح ال ٌراه أحد -ٗٔ

 سموقعت أول جملة الق ׄ         (حتىوقعت بعد ) ׄ       وقعت بعد القول ׄ      وقعت فً أول الكبلم ׄ  
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ُه لََقْولُ َرُسوٍل َكِرٌٍم {   } َفبَل أُْقِسُم بَِما ُتْبِصُروَن َوَما اَل ُتْبِصُرونَ  -٘ٔ  إِنَّ

 وقعت أول جملة القسم ׄ            وقعت أول جملة الحال ׄ       وقعت بعد القول ׄ      وقعت فً أول الكبلم ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2575 ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢ ) 

 

 بٌن سبب فتح همزة )أّن( فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٗس

َن لَهُ  قال تعالى :  -ٔ ٌَّ َتَب ٌَ اتَِنا فًِ اآلَفاِق َوفًِ أَْنفُِسِهْم َحتَّى  ٌَ ُه اْلَحقُّ {} َسُنِرٌِهْم آ  ْٓم أَنَّ

      فاعلنابب مإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ       مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  

   مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     مبتدأمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

َها ا قال تعالى :  -ٕ ٌْ َك َتَرى اأْلَْرَض َخاِشَعًة َفإَِذا أَنَزْلَنا َعلَ اتِِه أَنَّ ٌَ ْت َوَرَبْت {} َوِمْن آ  ْٓلَماَء اْهَتزَّ

   مبتدأمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ       مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  

   مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ      خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

ْهِدٌِه إِلَىَٰ عَ  قال تعالى :  -ٖ ٌَ ٌُِضلُُّه َو ُه  هُ َفؤَنَّ ُه َمن َتَوالَّ ِه أَنَّ ٌْ ِعٌِر { } ُكتَِب َعلَ  َٓذاِب السَّ

      فاعلنابب مإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ      مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  

   مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     مبتدأمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

ْرِجُعوَن { قال تعالى :  -ٗ ٌَ ُهْم اَل  ٍة أَْهلَْكَناَها أَنَّ ٌَ  ٓ} َوَحَراٌم َعلَىَٰ َقْر

   مبتدأمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ         مإول ٌقع فاعل مإولة بمصدر ׄ  

   مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ               خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

ٌُْبَعُثوَن { قال تعالى :  -٘ ْوِم  ٌَ ِحٌَن . لَلَبَِث فًِ َبْطنِِه إِلَىَٰ  ُه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِّ  ٓ} َفلَْواَل أَنَّ

   مبتدأمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ       إول ٌقع فاعلمإولة بمصدر م ׄ  

   مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ      خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

ِهْم ۚ{  قال تعالى :  -ٙ ٌْ ٌُْتلَىَٰ َعلَ َك اْلِكَتاَب  ٌْ ا أَنَزْلَنا َعلَ ْكفِِهْم أَنَّ ٌَ  ٓ} أََولَْم 

      فاعلنابب در مإول ٌقع مإولة بمص ׄ       مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  

   خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     مبتدأمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

َها َتْسَعىَٰ {  قال تعالى :  -7 ِه ِمن ِسْحِرِهْم أَنَّ ٌْ ٌَّلُ إِلَ ٌَُخ ُهْم  ٌُّ  ٓ} َفإَِذا ِحَبالُُهْم َوِعِص

        اعلفنابب مإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ       مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  

   مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ      خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

الِِمٌَن {  قال تعالى :  -8 لَِك َجَزاُء الظَّ
َٰ
ِن فٌَِها ۚ َوَذ ٌْ اِر َخالَِد ُهَما فًِ النَّ  ٓ} َفَكاَن َعاقَِبَتُهَما أَنَّ

 ان    اسم كمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ      مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  

   خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     مبتدأمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

ُكْم فًِ اْلَعَذاِب ُمْشَتِرُكوَن {  قال تعالى :  -9 لَْمُتْم أَنَّ ْوَم إِذ ظَّ ٌَ نَفَعُكُم اْل ٌَ  ٓ} َولَن 

    فاعلنابب مإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ       مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  

   خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     مبتدأمإول ٌقع مإولة بمصدر  ׄ    

اِس أَْجَمِعٌَن { قال تعالى :  -ٓٔ ِ َواْلَمبَلبَِكِة َوالنَّ ِهْم لَْعَنَة هللاَّ ٌْ بَِك َجَزاُإُهْم أَنَّ َعلَ
 .ٓ} أُولََٰ

      فاعلنابب مإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ       مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  

  خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     مبتدأقع مإولة بمصدر مإول ٌ ׄ  

 ٝ ٍأ٣ـــــــــــــــــض كِٔـــــــــــــــــخ  أٗ٘ـــــــــــــــــ٢ ّٝىػـــــــــــــــــظْٜ       -ٔٔ

  

ـــــــــــْ ٓؼـــــــــــ٢  .  ُٛ  كز٤ٌـــــــــــض ٓـــــــــــٖ أُـــــــــــْ حُل٘ـــــــــــ٤ٖ ٝ

 

      مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ       مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  

  خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ      بدلمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  
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 رطــــــــــــــخٍ هزــــــــــــــَ ُوــــــــــــــخثْٜطوــــــــــــــخى ُــــــــــــــي ح٧   -ٕٔ

  

ــــــــــــي ػٔــــــــــــٞح.   ٧ٜٗــــــــــــْ ٓــــــــــــٖ ٗوــــــــــــغ ؿ٤٘ــــــــــــي ه

 

   خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  

 فً محل جرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ      مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

 اًح حُ٘ــــــــــــــــــــــؼذ ٣ٞٓــــــــــــــــــــــخ أٍحى حُل٤ــــــــــــــــــــــخس   -ٖٔ

  

 . ٍُ ـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــي إٔ ٣ٔـــــــــــــــــــــظـ٤ذ حُو ـــــــــــــــــــــ٬ ر  ك

 

   خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     مبتدأٌقع  مإولة بمصدر مإول ׄ  

 فً محل جرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ      مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

ِٖ حرظٔــــــــــخٓش     -ٗٔ َِ حُلــــــــــ٣ِ ــــــــــ ــــــــــض ػِــــــــــ٠ ػَـ َٟ  ٝكخ

  

 . ِْ ــــــــــــــــــــيحث َْ رِ ـــــــــــــــــــ٤ ُ َٕ ـــــــــــــــــــِ ّٕ حُُل َُ أ ـــــــــــــــــــ  طُوز 

 

   مبتدأمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ         مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  

   مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ      خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

 كٔـــــــــــــــــخء ٛـــــــــــــــــزخف حُٔ٘ـــــــــــــــــ٣ٌٍٖ ٧ٗـــــــــــــــــٚ        -٘ٔ

  

ـــــــــــــــــــٚ ٍُم ح٧ٓـــــــــــــــــــ٘ش أٗــــــــــــــــــــْ.   ٛـــــــــــــــــــزخف ر

 

   خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     مبتدأمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

 .فً محل جرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ      مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2575ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 تخٌر الصواب لما هو مطلوب فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٘س

 حذؾ لٌت من الجملة السابقة تصبح: عند.ذا علم.......لٌت أخاك كان   -ٔ

 أخٌك كان ذا علم ׄ       أخوك كان ذا علم ׄ    أخوك كان ذو علم  ׄ    أخاك كان ذا علم ׄ  

 نقول:نحّول خبر ) لعلّ ( فً الجملة السابقة من مفرد إلى جملة ...عند لعل الكتاب عظٌم الفابدة .   -ٕ

 عظٌمة فوابده ׄ        وابدعظٌم الفׄ    فابدته عظٌمةׄ    فً إفادته عظٌمٌ ׄ    

 ........عند إدخال إن على الجملة تصبح:الصادقون فً كبلمهم مخلصون فً أعمالهم . –ٖ

 ن فً كبلمهم مخلصون فً أعمالهم .ٌالصادق إن  ׄ       الصادقون فً كبلمهم مخلصون فً أعمالهم .إن  ׄ  

 ن فً أعمالهم .ٌن فً كبلمهم مخلصٌدقالصا إن  ׄ       ن فً أعمالهم .ٌالصادقون فً كبلمهم مخلصإن   ׄ  

 ....إعراب كلمة الدنٌاإنما الدنٌا كبٌت نسجته العنكبوت ولعمري عن قرٌب كلّ من فٌها ٌموت. -ٗ

 مبتدأ ׄ     خبر إن  ׄ     اسم إن ׄ     فاعل  ׄ  

 البلعبان  كبلهما محترفان  فً الدوري المصري ......عند إدخال إن على الجملة تصبح -٘

 إّن البلعبٌن  كبلهما محترفان  فً الدوري المصري  ׄ          عبان  كبلهما محترفان  فً الدوري المصري إّن البل ׄ  

 الثانٌة والثالثة ׄ          إّن البلعبان  كلٌهما محترفان  فً الدوري المصري  ׄ  

 ......عند تحوٌل خبر لٌت إلى خبر مفرد نقول:. لٌت القاضً أحكامه عادلة  -ٙ

 بالعدل ٌحكم   ׄ    حكمه عادل   ׄ    ٌعدل فً الحكم   ׄ    حكامه أ ةعادلׄ    

 أمسى معلمو المدرسة مقتنعٌن بضرورة التدرٌبات الئللكترونٌة.....عند وضع )إّن( مكان ) أمسى(  : -7

 أن  معلمٌن المدرسة مقتنعون بضرورة التدرٌبات  ׄ    إن معلمو المدرسة مقتنعٌن بضرورة التدرٌبات       ׄ  

 أن  معلمو المدرسة مقتنعون بضرورة التدرٌبات  ׄ      معلمً المدرسة مقتنعون بضرورة التدرٌبات أن   ׄ  

 لٌت أخاك  ذا علم  فنستفٌد منه.....عند اتصال  )ما( بلٌت تصبح الجملة: -8

 لٌتما أخاك  ذو علم  فنستفٌد منه ׄ      لٌتما أخاك  ذا علم  فنستفٌد منه ׄ  

 الثانٌة والثالثة ׄ      تفٌد منهلٌتما أخوك  ذو علم  فنس ׄ  

https://dardery.site/archives/2575


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 98

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 خرجت من الؽرفة فإذا إن محمدا ٌضرب أخاه ......حكم همزة )إّن( هنا -9

 جواز الكسر والفتح ׄ      وجوب الفتح ׄ      وجوب الكسر ׄ  

ْخَشىَٰ قال تعالى: " -ٓٔ ٌَ لَِك لَِعْبَرًة لَِّمن 
َٰ
 ".............. حكم تقدٌم خبر )إّن ( هنا هوإِنَّ فًِ َذ

 ممتنع ׄ       واجب ׄ       جابز  ׄ  

 ك٤ــــــــــخ ٤ُــــــــــض ًــــــــــَ حػ٘ــــــــــ٤ٖ ر٤ٜٔــــــــــخ ٛــــــــــٟٞ      -ٔٔ

  

 ٓـــــــــــــــــــٖ حُ٘ـــــــــــــــــــخّ ٝح٧ٗؼـــــــــــــــــــخّ ٣ِظو٤ـــــــــــــــــــخٕ  . 

 

 :هو  خبر لٌت فً قول الشاعر  

 . ٌلتقٌان ׄ     من الناس ׄ     بٌنهما ׄ       كل ׄ  

 إ ًــــــــخٕ ٓــــــــٖ ًرلــــــــٞح حُظــــــــخ٣ٍن ٛــــــــْ ٗٔــــــــز٢   -ٕٔ

  

 ػِــــــــــــ٠ حُؼٜـــــــــــــٍٞ.. كــــــــــــب٢ٗ أٍكــــــــــــٞ حُ٘ٔــــــــــــزخ. 

 

 إن هنا : حكم همزة

 جواز الكسر والفتح ׄ      وجوب الفتح ׄ      وجوب الكسر ׄ  

 إ هـــــــــــــ٢ ػٞرـــــــــــــي حُـــــــــــــ١ٌ حُٔــــــــــــــي ك٤ـــــــــــــٚ   -ٖٔ

  

ـــــــــــــــــــــَ ٟـــــــــــــــــــــ٤خء.  ـــــــــــــــــــــ١ٍِ رٌ  ٠ُـــــــــــــــــــــ٤خء ٣

 

 نوع البلم فً قوله )لضٌاء(

 الم القسم ׄ     الم التوكٌد ׄ     الم التعلٌل ׄ      الم الجر ׄ  

ـــــــــزَذ     -ٗٔ َٓ َْ َُـــــــــُٚ  ُٜ ـــــــــ ْٔ َ٣ ْْ ـــــــــْؼُذ َُـــــــــ  ٜ ـــــــــخ حُ َٔ ؤَٗ  ًَ 

  

 . ُٕ خ َٔ ـــــــــــــــــــ٤َِْ ُٓ ٤َْٗخ  ـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــَي حُ َِ َٓ  ٫َ َٝ ـــــــــــــــــــخ   ٓ ْٞ َ٣ 

 

 إعراب كلمة ) الصعب( هنا:

 مبتدأ ׄ     خبر كؤن  ׄ     اسم كؤن  ׄ      فاعل  ׄ  

س     -٘ٔ ٍَ ــــــــــــــي ــــــــــــــِي هُ ٓــــــــــــــخ رِ َٝ ــــــــــــــ٫٬   ــــــــــــــِي اِؿ  أَٛخرُ

  

ـــــــــــــــخ.  ٍٖ َكز٤زُٜ ـــــــــــــــَُء َػـــــــــــــــ٤ ِٓ ـــــــــــــــٖ  ٌِ َُ َٝ ـــــــــــــــ٢    َػَِ

 

 إعراب كلمة "حبٌبها"

 خبر  ׄ     مبتدأ مإخرأ ׄ            خبر لكن ׄ      اسم لكن ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2575ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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. و سمٌت بذلك ألنها تنفى خبرها من الحروؾ الناسخة وتعمل عمل ) إن ( فتنصب اسمها وترفع خبرها ال النافٌة للجنس : 

   عن جنس اسمها . 

 مثال :  ال طالب علم كسول   ) طالب :اسم ال النافٌة للجنس منصوب بالفتحة . كسول : خبر ال مرفوع ( 

 معنى الجملة : أننا ننفى الحكم الكسل عن كل طبلب العلم.  -

 شروط عمل ال

 .أن ٌكون اسمها وخبرها نكرتٌن  -ٔ

 اسمها متصبل بها ) ال ٌفصل بٌنها وبٌن اسمها فاصل ( أن ٌكون -ٕ

 أال ٌسبقها حرؾ جر . -ٖ

 مثال : ال طالبا للعلم مقصر فى عمله . ) طالب : اسم ال منصوب بالفتحة . مقصر : خبر ال مرفوع بالضمة ( 

 إذا فقدت الشرط األول بطل عملها ولزم تكرارها . -_ 

 إمن : مبتدأ مرفوع . مقصر : خبر مرفوع (ال المإمن مقصر وال مهمل ) الم    

 إذا فقدت الشرط الثانى بطل عملها ولزم تكرارها . -_ 

 ال بٌننا خابن وال جبان .     

 )بٌننا : شبه جملة فى محل رفع خبر مقدم . خابن : مبتدأ مإخر مرفوع (   

 اسما مجرورا . إذا فقدت الشرط الثالث بطل عملها و لم ٌلزم تكرارها و أعرب ما بعدها -

 الطموح ببل كفاح فشل .  -

 ) ببل : الباء حرؾ جر / ال : ملؽاة ال عمل لها . كفاح : اسم مجرور وعبلمة جره الكسرة (

 أنواع اسم ال النافٌة للجنس

نى )وهو ما ٌكون كلمة واحدة حتى لو دلت على مثنى أو جمع (. وٌكون إعرابه : اسم ال النافٌة للجنس مب مفرد  :   -ٔ

 على ) ما ٌنصب به (فى محل نصب 

 مهمل : اسم ال النافٌة للجنس مبنى على الفتح فى محل نصب . ال مهمل محبوب .       -أمثــلة : 

 عاملٌن : اسم ال النافٌة للجنس مبنى على الٌاء فى محل نصب .     ال عاملٌن مقصرون .  -          

 السالم "ٌنصب بالٌاء" (. )اسم ال( ٌدل على جمع المذكر الحظ أن :

 اسم ال النافٌة للجنس مبنى على الكسر فى محل نصب .           ال تلمٌذات مهمبلت  -

 )اسم ال( ٌدل على جمع المإنث وجمع المإنث ٌنصب بالكسرة (.الحظ أن : 

 () ٌكون كلمتٌن . و تكون  الكلمة الثانٌة نكرة تعرب  مضاؾ إلٌه مضاؾ ) إلى نكرة ( :   -ٕ

 أمثلة :، وٌكون إعرابه :  اسم ال النافٌة للجنس منصوب   

 ) طالب : اسم ال النافٌة للجنس منصوب بالفتحة (       ال طالب علم كسول . -

 ) طالبى : اسم ال  منصوب بالٌاء ألنه مثنى (   ال طالبى علم مهمبلن .       -

 منصوب بالكسرة ألنه جمع مإنث سالم ( ) طالبات : اسم ال   ال طالبات علم مهمبلت .     -

 اإلضافة هنا إلى نكرة ، فــ  ) علم ( مضاؾ إلٌه مجرور بالكسرة (:الحظ أن  -

 ) وهو كل اسم تبله اسم آخر ٌتمم معناه ، وال ٌعرب مضافا إلٌه (     شبٌه بالمضاؾ :  -ٖ 

 أمثلة :    ،اسم ال النافٌة للجنس منصوب  وٌكون إعرابه :  -   

 )  كرٌما : اسم ال منصوب بالفتحة (       ال كرٌما خلقه مقصر.       -

 )  طالعا : اسم ال منصوب بالفتحة (         ال طالعا جببل موجود .       -

 ) طامعا : اسم ال منصوب بالفتحة (    ال طامعا فً السعادة كسول .      -

 اسم ال منصوب بالٌاء (  ) قاربٌن :     ال قاربٌن كتابا مقصرون . -
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 اسم ال الشبٌه بالمضاؾ : ؼالباً ما ٌؤتى بعده جار  و مجرور أو معمول له و ) ٌؤتى منونا ( . الحظ أن : 

 مما سبق : نستنتج أن : اسم ال النافٌة للجنس ٌؤتى :

 الشبٌه بالمضاؾ ( .إذا كان كلمتٌن ) المضاؾ أو  إذا كان كلمة واحدة ) مفرد ا( .      معربا    مبنٌا   

 مبلحظات مهمة

 موجود (:  –ٌجوز حذؾ خبر ) ال ( إذا فهم من الكبلم . وٌكون التقدٌر ) فى ذلك  -ٔ

 شك : اسم ال مبنى على الفتح و الخبر محذوؾ تقدٌره ) فى ذلك (  مثال :         )أنت ناجح الشك( .  -

 :ٌجوز أن تقترن ال النافٌة للجنس بهمزة االستفهام  -ٕ

 مثل  :   ) أال طالب علم بٌننا ؟ ) . ) طالب : اسم ال منصوب بالفتحة ( -

 () ال شك ، ال جدال ، ال رٌب ، ال نزاع ، ال ؼرو ، ال بد ، ال حٌاة ، ال ٌؤس، ال حول ، ال طاقة ،ال سعادة  -ٖ

 تؤتى جمٌعها اسم ال النافٌة للجنس مبنى على الفتح فى محل نصب .    

 سم " ال " . فٌقال : ال علٌك ، أي : ال باس علٌك ، وهو نادر .ٌجوز حذؾ ا -ٗ

 :ال سٌما إعراب 

 ال: نافٌة للجنس تعمل عمل إن. سى: اسم ال منصوب بالفتحة، وخبر ال محذوؾ وجوبا تقدٌره موجود. 

 ب مضاؾ إلٌهما المتصلة بسٌما ٌجوز فٌها ان تكون موصولة أو نكرة مبهمة أو زابدة وفً الحالتٌن األولٌٌن تعر

 االسم الواقع بعد السٌما إما أن ٌكون:  -

 و ٌجوز فٌه اإلعراب على النحو التالً: ــ ،  معرفة كما فً: أقدر األصدقاء وال سٌما األصدقاء األوفٌاء 

 ـ الرفع باعتباره خبر لمبتدأ محذوؾ تقدٌره: هم األصدقاء، وما موصولة.  ٔ

 ابدة. ـ الجر باإلضافة إلى " سً " وما ز ٕ

و ٌجوز فٌه اإلعراب على النحو التالً: ــ ،  نكرة. كما فً: أحب القراءة والسٌما قراءة متؤنٌة 

 ـ الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوؾ تقدٌره: هً قراءة.  ٔ

  نكرة مبهمةفً محل جر مضاؾ إلٌه.ـ النصب على التمٌٌز، وما  ٕ

 ـ الجر باإلضافة، وما زابدة أٌضا.  ٖ

 عرابذج لئلونم

 : قال تعالى : } من ٌضلل هللا فبل هادى له { 

فبل : الفاء واقعة فى جواب الشرط ، وال نافٌة للجنس .  هادى : اسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب . له : جار ومجرور 

 فً محل رفع خبر ال . 

 ( https://dardery.site/archives/2611ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 دـــدريـــث

 بٌن نوع ال الواردة فً األمثلة التالٌه من بٌن البدابل المتاحة: – ٔس

ٔ-  ِ ِ ۖ إِنًِّ لَُكْم َرُسولٌ أَِمٌٌن َوأَْن اَل َتْعلُوا َعلَى هللاَّ ًَّ ِعَباَد هللاَّ وا إِلَ  . ۖ { } أَْن أَدُّ

 زابدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ      نافٌة ׄ  

ِحَم ۚ { قال تعالى :  -ٕ ِ إاِلَّ َمن رَّ ْوَم ِمْن أَْمِر هللاَّ ٌَ  .} َقالَ اَل َعاِصَم اْل

 زابدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ      نافٌة ׄ  

 أبقى " ظهرا وال قطع، أرضا ال الُمْنَبتَّ  فإن قال صلى هللا علٌه وسلم  : " -ٖ

 زابدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ      نافٌة ׄ  

َشاُء{  قال تعالى :  -ٗ ٌَ ٌُْسِمُع َمن   َ اُء َواَل اأْلَْمَواُت ۚ إِنَّ هللاَّ ٌَ ْسَتِوي اأْلَْح ٌَ  .} َوَما 

 زابدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ      نافٌة ׄ  
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 أحب قراءة القصص  ال الشعر -٘

 زابدة ׄ       نافٌة للجنس ׄ     عاطفة ׄ      نافٌة ׄ  

تَِك الَّتًِ أَْخَرَجْتَك أَْهلَْكَناُهْم َفبَل َناِصَر لَُهْم { قال تعالى :  - -ٙ ٌَ ن َقْر ًة مِّ ًَ أََشدُّ قُوَّ ٍة ِه ٌَ ن َقْر ٌِّن مِّ  .}  َوَكؤَ

 زابدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ      نافٌة ׄ  

ْكتُ  قال تعالى :  - -7 ٌَ ُ { }  َوْل ْكُتَب َكَما َعلََّمُه هللاَّ ٌَ ؤَْب َكاتٌِب أَْن  ٌَ َنُكْم َكاتٌِب بِاْلَعْدِل ۚ َواَل  ٌْ  .ْب َب

 زابدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ      نافٌة ׄ  

َراَط الُمسَتقٌِمَ  قال تعالى :   -8 الٌَِّن{ ِصَراَط الَِّذٌَن أَنَعمَت َعلٌَِهْم َؼٌِر الَمؽُضوِب عَ  } اهِدَنــــا الصِّ  لٌَِهْم َوالَ الضَّ

 زابدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ      نافٌة ׄ  

ةَ  اَل  أَْعَمالُُكمْ  َولَُكمْ  أَْعَمالَُنا لََنا}  قال تعالى :   -9 َنَنا ُحجَّ ٌْ َنُكمُ  َب ٌْ  .{  َوَب

 زابدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ      نافٌة ׄ  

َ  قال تعالى :  -ٓٔ لَِك بِؤ
َٰ
َ َمْولَى الَِّذٌَن آَمُنوا َوأَنَّ اْلَكافِِرٌَن اَل َمْولَىَٰ لَُهْم { }  َذ  .نَّ هللاَّ

 زابدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ      نافٌة ׄ  

ًبا ۖ َوبِاْلَوالَِدٌْ  قال تعالى :  -ٔٔ ٌْ ُكْم ۖ أاَلَّ ُتْشِرُكوا بِِه َش ٌْ ُكْم َعلَ َم َربُّ  .ِن إِْحَساًنا { } قُلْ َتَعالَْوا أَْتلُ َما َحرَّ

 زابدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ      نافٌة ׄ  

اٍر َوَخلَْقَتُه ِمن ِطٌ قال تعالى :  -ٕٔ ْنُه َخلَْقَتنًِ ِمن نَّ ٌر مِّ ٌْ  .ٍن{ } َقالَ َما َمَنَعَك أاَلَّ َتْسُجَد إِْذ أََمْرُتَك ۖ َقالَ أََنا َخ

 ابدةز ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ      نافٌة ׄ  

ُ َسِمًٌعا َعلًٌِما{  قال تعالى :  -ٖٔ وِء ِمَن اْلَقْوِل إاِلَّ َمن ُظلَِم ۚ َوَكاَن هللاَّ ُ اْلَجْهَر بِالسُّ ٌُِحبُّ هللاَّ  .} الَّ 

 زابدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ      نافٌة ׄ  

ْثِربَ  -ٗٔ ٌَ ا أَْهلَ  ٌَ ْنُهْم  ابَِفٌة مِّ  اَل ُمَقاَم لَُكْم َفاْرِجُعوا{ . قال تعالى :  }َوإِْذ َقالَت طَّ

 زابدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ      نافٌة ׄ  

ظ٢   -٘ٔ َٓ ِٝ ٛـــــــــــخ ـــــــــــَ ـــــــــــْ طَ َُ َٝ ـــــــــــي  د  إِ أََِٛ ٍَ ـــــــــــخ   ك٤َ

  

ـــــــــــ١َ.  ـــــــــــٖ هَز ِٓ  َُ ـــــــــــ ََ أَكوَ ـــــــــــ ـــــــــــض ٫ هَز ُٓ ـــــــــــ٠ أَ  ر٤َِِِ

 

 زابدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ      نافٌة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2611ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ) 

 بٌن نوع  اسم )ال( النافٌة للجنس  فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٕس

 الناُر. َبعِدها ِمن لََذةٍ  فً َخٌرَ  ال  -ٔ

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ        مفرد ׄ  

 ال ُمطًٌعا والّدٌه َمحروٌم من رحمِة هللاِ. -ٕ

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ        مفرد ׄ  

َ َسِرٌُع اْلِحَساِب { } قال تعالى :  -ٖ ْوَم ۚ إِنَّ هللاَّ ٌَ ْوَم ُتْجَزىَٰ ُكلُّ َنْفٍس بَِما َكَسَبْت ۚ اَل ُظْلَم اْل ٌَ  .اْل

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ        مفرد ׄ  

َنُكُم { } قال تعالى :  -ٗ ٌْ َنَنا َوَب ٌْ َة َب  .لََنا أَْعَمالَُنا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم ۖ اَل ُحجَّ

  شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ        مفرد ׄ  

 ال مإمنٌن ٌنكرون قُدرة هللا. -٘.

  شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ        مفرد ׄ  

جى شابعاٍت َبٌَننا. -ٙ  ال مروَّ

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ        مفرد ׄ  

ا لَُه َكاتُِبوَن{  :  }قال تعالى -7 الَِحاِت َوُهَو ُمْإِمٌن َفبَل ُكْفَراَن لَِسْعٌِِه َوإِنَّ ْعَملْ ِمَن الصَّ ٌَ  َفَمن 

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ        مفرد ׄ  
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 راسبٌ  طالب ملتزما ال  -8

   ضاؾشبٌه بالمׄ      مضاؾׄ        مفرد ׄ  

 .«هللا من أؼٌر أحد ال»قال )ص( :  -9

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ        مفرد ׄ  

 ال ُمتقناٍت عملَُهنَّ مذموماٌت. -ٓٔ

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ        مفرد ׄ  

ظّؼــــــــــــــخ   -ٔٔ ُٓ  ِٖ ِ  كــــــــــــــ٬ اُلــــــــــــــ٤ٖ رــــــــــــــخُؼ٤  طؼــــــــــــــ

  
٘ــــــــــــــــــــٕٞ طظــــــــــــــــــــخرُغ.  َٔ حِى حُ ٍّ ْٖ ُــــــــــــــــــــٞ  ٌُٝــــــــــــــــــــ

 
   بالمضاؾ شبٌهׄ      مضاؾׄ        مفرد ׄ  

ــــــــــــــــَس   -ٕٔ ِٓ  ٫ ًـــَـــــــــــــق  ١ً كخهـــــــــــــٍش ٣ـــــــــــــخ ٍد  هخ

  
ــــــــــــخ ٍد  حُٔــــــــــــٔٞحص.  ـــــــــــــخٙ ٣ ـــــــــــــَض طَػــ ـ ْٓ  ٓــــــــــــخ ُى

 
   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ        مفرد ׄ  

ــــــــٔخ            -ٖٔ ُ َُ ٝى ٛـ ـــــــيٛ ــــــــزو٢ حُ ِٖ ٣ُـ ــــــــ ــــــــ٬ هــَـِِـ٤ْــِــَـ٤ْ  كــَ

  
ــ  َٔ َّ حُٔـَــ ــــــــــْي ــــــــــ٠ ٛــَ ـــــــــُغ حُـُيٗ ـــــــــخ ىحّ  ١ز حِص.ٓ  َ  ـــــــــــ

 
   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ        مفرد ׄ  

ـــــــــي            -ٗٔ ـــــــــيٟ ٛـَـِــَ ـ َٔ ٍَ حُ ــــــــخ ١ ْٕ َٝ ا ـــــــــ٢   َ  َكـ ـــــــــ ُ  ُِـٌـ

  
ـــــــــــــُي.  ــِــْــــ ُٓ ــــــــــــ٠ ٫ٝ  ـــــــــــــٌٍش ٣زو ـٔـْــِـ َٓ   ِ ـــــــــــــ  ٫ ػـِــ

 
   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ        مفرد ׄ  

ــــــــــــــٚ   -٘ٔ ـُ  ٫ ١خُزــــــــــــخ   كخؿـــــــــــــش   طـــُـــــــــــــو٠٠ كٞحث

  
حؽ َ حُٔـُــِٔـــــــــــــــــخِص.  َّ ى َ كـــَـــــــــــــــ ََ ْٕ ظـــــــــــــٖ   ؿ٤ـــــــــــــ  ا

 
   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ        مفرد ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2611ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 نافٌة للجنس العاملة وال ؼٌر العاملة فٌما ٌلً:مٌز ال ال – ٖس

ْحُكُم اَل ُمَعقَِّب لُِحْكِمِه ۚ َوُهَو َسِرٌُع اْلِحَساِب { } قال تعالى :  -ٔ ٌَ  ُ  .َوهللاَّ

 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ٌُنَزفُوَن{  } قال تعالى :  -ٕ  . .اَل فٌَِها َؼْولٌ َواَل ُهْم َعْنَها 

 عاملةؼٌر ׄ         عاملة ׄ  

ْسَبُحوَن {   } قال تعالى :  -ٖ  ٌَ َهاِر ۚ َوُكل  فًِ َفلٍَك  لُ َسابُِق النَّ ٌْ نَبِؽً لََها أَن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّ ٌَ ْمُس   .اَل الشَّ

 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ِحلُّوَن لَُهنَّ { َفبَل َتْرِجُعوُهنَّ إِلَى اْلُكفَّاِر ۖ اَل ُهنَّ ِحل  لَّهُ   } قال تعالى :  -ٗ ٌَ  .ْم َواَل ُهْم 

 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

اِس ِمْن َرْحَمة َفبَل ُمْمِسك لََها {  } قال تعالى :  -٘ ْفَتح هللاَّ لِلنَّ ٌَ  .َما 

 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 .َما َعَبْدُتْم { َواَل أَْنُتْم َعابُِدوَن َما أَْعُبُد  َواَل أََنا َعابٌِد     } قال تعالى :  -ٙ 

 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ْوَمبٍِذ {  } قال تعالى :  -7 ٌَ َنُهْم  ٌْ وِر َفبَل أَنَساَب َب  .َفإَِذا ُنفَِخ فًِ الصُّ

 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ْثِرَب اَل ُمَقاَم لَُكْم َفاْرجِ  } قال تعالى :  -8 ٌَ ا أَْهلَ  ٌَ ْنُهْم  ابَِفٌة مِّ  .ُعوا { َوإِْذ َقالَت طَّ

 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  
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 ٓظخًٍـــــــــــــــــــشُ حُٔـــــــــــــــــــل٤ٚ رـــــــــــــــــــ٬ ؿـــــــــــــــــــٞحد   -9

  
َٖ حُــــــــــــــــٞحد.   أٗـــــــــــــــي  ػِـــــــــــــــ٠ حُٔـــــــــــــــل٤ٚ ٓـــــــــــــــ

 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ُٕ أَػـــــــــــٞح٢ٗ   -ٓٔ ٫ ح٧َػـــــــــــٞح َٝ ــــــــــــ٢ٓٞ  َّ هَ ــــــــــــٞ  ٫ حُوَ

  
حٗـــــــــــ٢.  َٝ َِ حُُؼـــــــــــ٬  َّ طـلـٜـ٤ـــــــــــ ٗــــــــــــ٠ ٣ــــــــــــٞ َٝ  اًح 

 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ظ٢   -ٔٔ َٓ ِٝ ٛـــــــــــخ ـــــــــــَ ـــــــــــْ طَ َُ َٝ ـــــــــــي  د  إِ أََِٛ ٍَ ـــــــــــخ   ك٤َ

  
ـــــــــــ١َ.  ـــــــــــٖ هَز ِٓ  َُ ـــــــــــ ََ أَكوَ ـــــــــــ ـــــــــــض ٫ هَز ُٓ ـــــــــــ٠ أَ  ر٤َِِِ

 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ـــــــــــــــخ   -ٕٔ ـــــــــــــــن ٫ٝ أٗ ـــــــــــــــِض أهطـــــــــــــــؤِص حُط٣َ  ٫ أٗ

  
 ًـــــــــــــــــــخٕ ح٠ُـــــــــــــــــــزخد أٓخٓ٘ـــــــــــــــــــخ ٍٝٝحءٗـــــــــــــــــــخ. 

 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ـــــــــــــــــْض ؿـَــ   -ٖٔ ُٔ ٕ  ٝ ٫ طــَـ ََ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــخ           ٫ طــَـْزـِط  ِػـَ

  
 .  َ َٝ ٫ حُ٘ــــــــــــــــــــــــــ   َ ــــــــــــــــــــــ ِٔ ـٌـظ ُٓ  َُ  ٫ حُوــــــــــــــــــــــــ٤

 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ّ  ٛــــــــــــٞحْٛ ٣ُــــــــــــخٍط٢   -ٗٔ ــــــــــــٞ ــــــــــــي  رٜــــــــــــخ ه  ٝٗـ

  
ــــــــــــ٠ ٓــــــــــــٖ ٣ُــــــــــــخٍطْٜ ػ٘ــــــــــــي١.   ٫ٝ ٗــــــــــــ٢ء أكِ

 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ــــــــَٟ                 -٘ٔ ُٕ ٓـــــــخ ؿــ َِ ٗٔـــــــ٤خ ـــــــ٬ رخُٜـــــــز ٗخ ك َْ ــــــــز ـ َٛ 

  

 ٫ٝ .َِ ـــــــــــ ْٔ ـــــــــْض ٣ـــــــــُي حُؼـُــ ـ  َِ ًــلـــ ٍِ ح٤ُُـــــــــــٔ  رخٗظظــــــــخ

 

 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2611ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 ٌة للجنس فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة:بٌن سبب إلؽاء )ال( الناف – ٗس

ٌُنعى.  -ٔ ٌُرَجى وال هو مٌت ف ً  َف  ال ُهَو َح

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  

ٌُنَزفُوَن{ اَل فٌَِها َؼْولٌ َواَل ُهْم َعنْ  } قال تعالى :  -ٕ  . .َها 

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  

 والمجرور لجارفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  

َهاِر ۚ َوُكل  فًِ َفلٍَك  قال تعالى :  -ٖ لُ َسابُِق النَّ ٌْ نَبِؽً لََها أَن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّ ٌَ ْمُس  ْسَبُحوَن { }  اَل الشَّ ٌَ. 

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  

ِحلُّوَن لَُهنَّ {  قال تعالى :  -ٗ ٌَ  .}  َفبَل َتْرِجُعوُهنَّ إِلَى اْلُكفَّاِر ۖ اَل ُهنَّ ِحل  لَُّهْم َواَل ُهْم 

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  

 .    ال أنت مهمل وال أخوك .        -٘

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  

 .َواَل أَْنُتْم َعابُِدوَن َما أَْعُبُد  َواَل أََنا َعابٌِد َما َعَبْدُتْم {    }  قال تعالى :  -ٙ 

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  
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 .ال فً الفصل مهملون وال ؼافلون .  -7

 ها معرفةاسمׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  

  .ذاكر الطالب دروسه ببل تقصٌر .      -8

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  

 حدٓظخًٍـــــــــــــــــــشُ حُٔـــــــــــــــــــل٤ٚ رـــــــــــــــــــ٬ ؿـــــــــــــــــــٞ   -9

  

َٖ حُــــــــــــــــٞحد.   أٗـــــــــــــــي  ػِـــــــــــــــ٠ حُٔـــــــــــــــل٤ٚ ٓـــــــــــــــ

 

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  

ُٕ أَػـــــــــــٞح٢ٗ   -ٓٔ ٫ ح٧َػـــــــــــٞح َٝ ــــــــــــ٢ٓٞ  َّ هَ ــــــــــــٞ  ٫ حُوَ

  

حٗـــــــــــ٢.  َٝ َِ حُُؼـــــــــــ٬  َّ طـلـٜـ٤ـــــــــــ ٗــــــــــــ٠ ٣ــــــــــــٞ َٝ  اًح 

 

 اسمها معرفةׄ         رسبقت بحرؾ ج ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  

ُّ ط٘ٔــــــــــــــ٤٘خ   -ٔٔ ــــــــــــــخ ــــــــــــــُذ ٣٘ٔــــــــــــــ٠ ٫ٝ ح٣٧  ٫ حُوِ

  

ــــــــــــــــــــخ.  ــــــــــــــــــــخ" ٓآه٤٘ ــــــــــــــــــــش  ٓــــــــــــــــــــٌ٘ٞح ٣ٞٓ  أكز

 

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  

 لجار والمجرورا بافصل بٌنها وبٌن اسمهׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  

 

ـــــــــــــــخ   -ٕٔ ـــــــــــــــن ٫ٝ أٗ ـــــــــــــــِض أهطـــــــــــــــؤِص حُط٣َ  ٫ أٗ

  

 ًـــــــــــــــــــخٕ ح٠ُـــــــــــــــــــزخد أٓخٓ٘ـــــــــــــــــــخ ٍٝٝحءٗـــــــــــــــــــخ. 

 

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  

ـــــــــــــــــخ          -ٖٔ ـــــــــــــــــْض ؿـَــِػـَ ُٔ ٕ  ٝ ٫ طــَـ ََ ـــــــــــــــــ      ٫ طــَـْزـِط

  

 .  َ َٝ ٫ حُ٘ــــــــــــــــــــــــــ   َ ــــــــــــــــــــــ ِٔ ـٌـظ ُٓ  َُ  ٫ حُوــــــــــــــــــــــــ٤

 

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  

ــــــــــــلخ     -ٗٔ َٓ ٤ٗخ كَــــــــــــٞح أَ َٖ حُــــــــــــي  ــــــــــــ ِٓ ؿــــــــــــ٢ٗٞ  ََ  ٝأَْه

  

ــــــــــــــــــــ٢.  ـُ٘ ــــــــــــــــــــ٬ ُحٍى ٣ُزَِ  ٍَ رِ ــــــــــــــــــــ ِك٤ ٍَ ــــــــــــــــــــ٠   َػِ

 

 اسمها معرفةׄ         ت بحرؾ جرسبق ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  

ــــــــَٟ                 -٘ٔ ُٕ ٓـــــــخ ؿــ َِ ٗٔـــــــ٤خ ـــــــ٬ رخُٜـــــــز ٗخ ك َْ ــــــــز ـ َٛ 

  

 .َِ ـــــــــــ ْٔ ـــــــــْض ٣ـــــــــُي حُؼـُــ ـ  َِ ًــلـــ ٍِ ح٤ُُـــــــــــٔ  ٫ٝ رخٗظظــــــــخ

 

 ةاسمها معرفׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  

 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2611ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: تخٌر الصواب لما هو مطلوب فً – ٘س

 قال)ص( :" ال)) إٌمان(( لمن ال)) أمان(( له"إعراب ما بٌن القوسٌن  -ٔ

  منصوب معطوؾاسم  -اسم )ال( منصوب بالفتحة  ׄ    مبتدأ مرفوع –اسم )ال( مبنً على الفتح  ׄ  

  اسم )ال( مبنً على الفتح -اسم )ال( مبنً على الفتح  ׄ     مبتدأ مرفوع - مبتدأ مرفوع بالضمة ׄ  

 الجملة التً تشتمل على )ال (النافٌة للجنس عاملة  فٌما ٌلً هً:  -ٕ

   ال مإمنٌن بقضاٌا األوطان خابنون ׄ      ال تتكاسلوا فً آداء الواجب  ׄ  

   ال الشر ٌنفع وال الخٌانةׄ       سؤدرس الطب ال الهندسة ׄ  

 ا ..................استمع النصٌحة ممن هو أكبر منك السٌم –ٖ

 األولى والثالثةׄ      أبٌكׄ      أباكׄ      أبوك ׄ  

 ال.........مذمومان  )اسم "ال" الشبٌه بالمضاؾ (: -ٗ

 طالبً علم ׄ    طالبٌن علما ׄ    طالبٌن عالمٌن ׄ     طالبٌن ׄ  

 ال مطٌع والدٌه  مذموم ....) اإلعراب الصحٌح السم ال (: -٘

 اسم ال مبنً على األلؾ فً محل نصب  ׄ     فً محل نصباسم ال مبنً على الفتح  ׄ  

  اسم ال منصوب بالفتحة الظاهرة ׄ      اسم ال مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ  

 ال طالب علم مهمل ........الجملة بعد تثنٌة اسم )ال ( :  -ٙ

 ن ٌمهملال طالبً علم  ׄ   ال طالبً علم مهمبلن ׄ   ال طالبٌن علم مهملٌن ׄ   ال طالبٌن علم مهمبلن  ׄ  

 ال فرق بٌن أبناء العروب كلهم أخوة ببل شك: -7

 عاملة      ؼٌر  )ال( األولى عاملة والثانٌة  ׄ       )ال( األولى عاملة والثانٌة عاملة      ׄ  

 عاملة  ؼٌرعاملة والثانٌة  ؼٌر )ال( األولى  ׄ      عاملة والثانٌة عاملة      ؼٌر)ال( األولى   ׄ  

     

 بلق الفاضلة ال سٌما .........................:أحب ذوي األخ -8

 كل ما سبق ׄ     ذو مروءة ׄ     ذي مروءة   ׄ     ذا مروءة ׄ  

 حدد الجملة التً تشتمل على )ال( النافٌة للجنس -9

 إال ترحم البابسٌن ال ترحم ׄ   ٌؽضبنً أال ترحم البابسٌن   ׄ    أال ترحم البابسٌن  ׄ    أال رحمة للبابسٌن ׄ  

 الناجحٌن  ال سٌما ............................... كرمت -ٓٔ

 كبلهما صحٌح ׄ       ذي الخلق ׄ        ذا الخلق   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2611ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 الضميُر : اسٌم مبنيٌّ يدلُّ على المتكلِم أو المخاَطِب أو الغائِب نحو : أنا وأنَت وىو.... •

 ينقسم الضمير إلى بارز ومستتر 

o الضمير البارز 
 قسمين : متِصٌل ومنفصلٌ  البارز  ينقسُم الضميرُ  •

 الضمير المنفصل :  -1
م  ويايلمم أن يرر  مبتدًأ  فوو إما مبتدأ ضضمائر الرفع أو مفرول بو ضضمائر وىو مايُبتدُأ بو الكالُم ) أي ما يقع في أول الكال

 النصب ( أو يقُع برد } إيا { وعدُدُه أربرٌة وعشرون ضميًرا.
 منوا اثنا َعشر ضميًرا مختصٌة بالرفع   وىي : أنا   وأنت   وىـو وفروعوا.  -        
 ـِب   وِىَي : إيَّاَي وإيَّاَك   وإيَّاُه وفروُعوا.واثنا َعشر أخرى مختَصٌة بالنصـــ -        
 و ليس في الضمائر المنفصلة ما ىو مختص بالجر. -        

 ضميرا(: 11أويًا: ضمائر الرفع المنفصلة و ىي ) - 
 نحن مجتودون. ودنحن / أنا مجت  -ناضمائر المتكلم: أׄ  
 .أنتن –أنتم   -ا أنتم –أنِت  –ضمائر المخاطب: أنت ׄ  
 ىن. –ىم   -ا ىم –ىي  –ضمائر الغائب: ىو ׄ  
 ىذه الضمائر تررب: مبتدأ في محل رفع غالًبا. -
 ضميرا(: 11ثانًيا: ضمائر النصب المنفصلة و ىي ) -
 ِإيَّانَا. –ضمائر المتكلم: ِإيَّايَ ׄ  
 ِإيَّاُضنَّ. –ِإيَّاُضم   –ِإيَّاُضما –ِإيَّاكِ  –ضمائر المخاطب: ِإيَّاَك ׄ  
 ِإيَّاُىنَّ . –ِإيَّاُىم   –ِإيَّاُىَما –ِإيَّاَىا –ر الغائب: ِإيَّاُه ضمائׄ  
َتِريُن(.   -  ىذه الضمائر تررب: مفرول بو في محل نصب مثال: )ِإيَّاَك نـَر ُبُد َوِإيَّاَك َنس 
 الضميُر المتصُل :    -1

{.ىو ما ضان غيَر مستقلٍّ في النطِق  بل ىو ضالجمِء من الكلمِة السابقِة    ويا يُبتدأُ بو ويا يقُع برد }إياَّ
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قرِو من اإلعراِب إلى ثالثِة أقسام :•   ينقسُم ِبَحَسِب َمو 
 األول : ما يختصُّ بالرفِع وىو خمسٌة : التاُء المتحرضُة   وألُف اياثنين   وواُو الجماعِة   وياُء المخاطبِة   ونوُن النسوِة. -
 جرِّ وىو ثالثٌة : ياُء المتكلِم   وضاُ  الخطاِب   وىاُء الغيبِة.الثاني : ما يشترُك بين النصِب وال  -
 الثالث : ما يشترُك بين الرفِع والنصِب والجرِّ وىو  } نا { الدالة على المتكلمين فقط. -

 تذضر:
 تررب: ضميرا مبنيا في محل جر مضا  إليو. -ضل الضمائر مع األسـماء  والظرو    - 1
 ناسخ يررب }ضميرا مبنيا في محل )رفع( اسم لوذا الناسخ مثل: ضانوا.ضل ضمير يتصل بفرل   - 1
o الضمير المستتر 
 و مستتر وجوبا مستتر جوازا قسمين :  المستتر ينقسُم الضميرُ  •
 مستتٌر جوازًا : وُىَو ما يمكُن أن  يحلَّ محلَُّو اياسُم الظاىُر؛ ويكوُن للغائِب أوالغائبة. -أ   
 ومواضرو: –
 فرل الغائب    نحو : خليل نجح.مرفوع  -1
 مرفوع فرل الغائبة    نحو : سراد نجحت. -1
 مستتٌر وجوبًا : وىو ما يا يمكُن أن يُحلَّ محلَُّو اياسُم الظاىُر؛ ويكوُن للمتكلِم أو المتكلمين أو المخاَطِب.  -د
 مواضرو تسرة. -
 مرفوع امر واحد. نحو : ذاضر واجتود.   -1
 المبدوء بتاء خطاب الواحد. نحو انت تفوم.مرفوع المضارع  -1
 مرفوع المضارع المبدوء بوممة المتكلم. نحو : أفوم. -3
 مرفوع المضارع المبدوء بالنون. نحو : نفوم. -4
 .مرفوع افرال اياستثناء وىي : خال  وعدا وحاشا  -5

 نحو: نجحوا ما عدا سليما. او ما خاله.    
 : ما احسن الصدق.مرفوع افرل في الترجب. نحو  -6
 مرفوع افرل التفضيل. نحو : ىم احسن اجتواداً. -7

َوُو : } نائَب فاعٍل أو اسًما ِلفرٍل ناسٍخ { -:تذضر  الضميُر المستتُر يا يكوُن إيا في محلِّ رفٍع فاعاًل أو ِشبـ 
 ( https://dardery.site/archives/2724ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 

https://dardery.site/archives/2724
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 اخ على الضهائردـــدريـــت

 حدد نوع الضمٌر  فً الموضع المطلوب بٌن القوسٌن فٌما ٌلً: –

َُ حُلـ٤ؼــــــــــــــِش ِٓظــــــــــــــق  ػـــــــــــــــ٠ِ ػ٘وــــــــــــــ٢ -ٔ  كزـــــــــــــ

  
 ٓــــــــــــــٖ ًح ٣ؼخطــــــــــــــُذ ٓ٘ــــــــــــــ٘ٞهخ  اًح حٟــــــــــــــطَرخ ح.   

 
 )عنقً(. . ... . نوع الضمٌر فً قوله: 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ـــــــــــــــــــــٚ -ٕ ـــــــــــــــــــــ٠ رخر ـــــــــــــــــــــخى ػِ ّٜ ـــــــــــــــــــــِىكْ حُو ٣ 

  
ـــــــــــــــــــخّ    ك ِّ ـــــــــــــــــــَ حُ ـــــــــــــــــــٌد ًؼ٤ ـــــــــــــــــــَ حُؼ  ٝحُٜٔ٘

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )بابه( 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ـــــــــــــ    -ٖ ْٔ َٞ حُِؼ ــــــــــــ ــــــــــــي َٗلَ ــــــــــــخس ه ــــــــــــ٬َع حُطّـ ــــــــــــخ  هِ ٣ 

  
    ِّ ــــــــــــــــــ٬ ٍَ حُظ  ــــــــــــــــــٚ ُػٜــــــــــــــــــٞ  ٫ُم ػــــــــــــــــــٖ َؿْل٤٘

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )َجْفنٌه( .....

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

َّ ػِــــــــــــــــ٠ حُـــــــــــــــــي٣َ طوخُــــــــــــــــٚ- -ٗ  ُوــــــــــــــــي طٔــــــــــــــــ

  
  ٝحُّ٘زــــــــــــــــــــض ٓــــــــــــــــــــَ س ُٛــــــــــــــــــــض رب١خٍٛــــــــــــــــــــخ       

 
 ... . نوع الضمٌر فً قوله: )بإطارها  ( 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ــــــــــــــــــخف ًؤٜٗــــــــــــــــــخ -٘ ــــــــــــــــــَح ٝحَُٓ ــــــــــــــــــيػٕٞ ػ٘ظ ٣ 

  
 أٗــــــــــــــــطخٕ رجــــــــــــــــَ كــــــــــــــــ٢ ُزــــــــــــــــخٕ ح٧ىٛــــــــــــــــْ   

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله:: )كؤنها(

 منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ـــــــــــــــيح -ٙ ــــــــــــــي ؿ ــــــــــــــخء كو ــــــــــــــٚ حَُؿ  حُٜــــــــــــــيٍ كخٍه

  
 ًٝؤٗــّــــــــــــــــــــُٚ ر٤ـــــــــــــــــــــض  رــــــــــــــــــــ٬ ٜٓــــــــــــــــــــزخِف.     

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )فارقه( 

 منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ٍّ ٝحٗظــــــــــــــــ١َ ٗظــــــــــــــــ١َ -7 ــــــــــــــــٞ ــــــــــــــــ٢ رو  ٫ طَُٛز٤٘

  
َُ ٛـــــــــــَ     ٍَ ٍؿـــــــــــ ْؼ٘ـــــــــــ َٓ   ٓؼـــــــــــَ ٝحكـــــــــــِيْٛ ٓـــــــــــٖ 

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )وانظري( . ...

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ــــــــــــــــــــَ -8 ــــــــــــــــــــخُؼ٢ِ حٌُز٤ ٖ  ر ــــــــــــــــــــٖ حُظــــــــــــــــــــ ِٔ  أَْك

  
ــــــــــــــــــــــــــير٤َ      كٜــــــــــــــــــــــــــٞ ٍد ح٩كٔــــــــــــــــــــــــــخٕ ٝحُظ

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )فهو( . ...

  منفصل نصب ضمٌرׄ   منفصل      رفع  ضمٌرׄ            متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ــــــــــــــــــــٚ -9 ــــــــــــــــــــي ٍإ٣ظ ّٖ ٣ًَٔــــــــــــــــــــخ  رؼ ــــــــــــــــــــز  ٫ ططِ

  
ــــــــــــــــــٞح     ــــــــــــــــــيح  ُهظٔ ــــــــــــــــــَحّ رؤٓــــــــــــــــــوخْٛ ٣  إ حٌُ

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )رإٌته( ... 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

 ح ٓـــــــــــــــــــآٍرٌْ ػــــــــــــــــــــخ٫  اٗٔـــــــــــــــــــخكخه٠ـــــــــــــــــــٞ -ٓٔ

  
ــــــــــــــــــــٖ ح٫ٓــــــــــــــــــــلخٍ    ــــــــــــــــــــخًٍْ ٓــــــــــــــــــــلَ ٓ  أػٔ

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )فاقضوا( 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
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ٔٔ-   ْ ْٔ ــــــــــــــِض ٗــــــــــــــ ٤ــــــــــــــُي كؤَٗ ِٔ ُى حَُل ْٞ ــــــــــــــ ــــــــــــــِي حَُؼ َُ 

  

  .  َ ـــــــــــــــَ ِظـــــــــــــــ ـــــــــــــــؼخَػي ؿ٤ْ ُٗ ـــــــــــــــْذ  ـــــــــــــــْ ٣َْلـ ُ َٝ 

 

 ع الضمٌر فً قوله: )فؤَنِت شْمٌس (. . ... . نو

  ضمٌر نصب منفصلׄ         ضمٌر رفع منفصلׄ   ضمٌر نصب متصل        ׄ      ضمٌررفع متصلׄ  

ـــــــــــــــَ ر٬ؿـــــــــــــــشٍ  -ٕٔ ٤ْ ـَ ٤ٗخ ُ ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــخ ؿـــــــــــــــخَٓغ حُ  أ٣

  

ـــــــــــــَض طٔـــــــــــــٞص       ْٗ ْٖ طـٔـــــــــــــغ حُـــــــــــــي٤ٗخِ ٝأَ ـــــــــــــ َٔ ُ 

 

 . نوع الضمٌر فً قوله: )وأَْنَت( ... 

  منفصل نصب ضمٌرׄ   منفصل       رفع  ضمٌرׄ          متصل جر رضمٌׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ـــــــــــــ٠ -ٖٔ ـــــــــــــ٢َ حُُؼَِ ـــــــــــــَي اىٍحً ـــــــــــــخ٢ُ رْؼ ـــــــــــــُض أُر ْٔ ُٝ 

  

ــــــــــــــَذ.    ْٔ ًَ  ّْ ــــــــــــــُض أَ ــــــــــــــخ ط٘خُٝ ــــــــــــــخ  ٓ ــــــــــــــخٕ طَُحػ  أًَ

 

 . نوع الضمٌر فً قوله: )تناولُت( ... 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ٔٗ-  ْٕ ّٖ حُلو٤ــــــــــــــــــــــــــَ َػِ ــــــــــــــــــــــــــَي أَ  ٫ٝ ط٤ٜــــــــــــــــــــــــــَ٘

  

    ْٚ ــــــــــــــــ كََؼ ٍَ َُ هــــــــــــــــي   طًَــــــــــــــــَغ ٣ٞٓــــــــــــــــخ  ٝحُــــــــــــــــيٛ

 

 . نوع الضمٌر فً قوله: )َعلََّك( ... 

 منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ـــــــــــــخِػْٜ -٘ٔ ََ ١ز ـــــــــــــ َّ ؿ٤ ـــــــــــــخ ٖ  حُ٘ َٓ ِِ ـــــــــــــ ـــــــــــــ٬ طُِ  ك

  

ٍِ حُؼظــــــــــــــخد ٣ٝظ    ــــــــــــــٞحكظظؼــــــــــــــَذ ٓــــــــــــــٖ ١ــــــــــــــٞ  ؼزُ

 

 . نوع الضمٌر فً قوله: )وٌتعُبوا( ... 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ٔٙ-  َّ ُْ ا٫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌ٘ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُق ر٤ ِْ َّ حُُو  ا٫

  

 ٝٛـــــــــــــــــــ١ٌ ح٠ُّــــــــــــــــــــش حٌُزـــــــــــــــــــَٟ ػ٬ٓـــــــــــــــــــخ   

 

 . نوع الضمٌر فً قوله: )بٌنكُم( . ...

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ــــــــــــــخ    -7ٔ ُٝ أّ ٛخٗــــــــــــــْض ػِحثَٔ٘ َْ ٛخٗــــــــــــــِض ح٧ٍ  ٛــــــــــــــ

  

ـــــــــــــــَخ       ــــــــــــــخ  طــطـ ٤٘ ُْ أًلخٗ ـــــــــــــــِ   أّ أٛــــــــــــــزَق حُُلـــ

 

نـَا  (     ... . نوع الضمٌر فً قوله: )تؽـطـٌِّ

 لمنفص نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ   

ـــــــــــــشَ  -8ٔ ـــــــــــــ١ٌ أَػطـــــــــــــخَى ٗخكِ ـــــــــــــَيحَى حُ َٛ ـــــــــــــ٬ِ   ْٜ َٓ 

  

   . َُ  حُوــــــــــــــــــَ ٕ ك٤ٜــــــــــــــــــخ ٓــــــــــــــــــٞحػ٤ع  ٝطَْلٜــــــــــــــــــ٤

 

 . نوع الضمٌر فً قوله: )أَعطاَك( ... 

 منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ٔ9-  ُْ ْزـــــــــــــــــظٜ ٌَ ــــــــــــــــخى ػ٘ــــــــــــــــ٢ ر  ٔ ــــــــــــــــَي حُُل َٔ ٍْ َك ُِ  أَ

  
ــــــــــــــ٤      َٛ ــــــــــــــ١ٌ  ــــــــــــــَض حُ ــــــــــــــيح.كؤٗ  ٔ ــــــــــــــ٢ ُك طَْٜ ُ َْ 

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )فؤنَت( . ...
  منفصل نصب ضمٌرׄ   منفصل       رفع  ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ٕٓ-  ُْ ـــــــــــــَض ًـــــــــــــ٣َ ـــــــــــــْض ٝأٗ ُٓ ـــــــــــــِح  أٝ  ْٖ ػ٣ِ  ِػـــــــــــــ

  

َٖ ١َْؼـــــــــــــــٖ حُوَ٘ـــــــــــــــخ َٝهْلـــــــــــــــن حُزُ٘ـــــــــــــــٞىِ      رـــــــــــــــ٤ْ

 

 . نوع الضمٌر فً قوله: )وأنَت( . ...

 منفصل نصب ضمٌرׄ   منفصل       رفع  ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌر ׄ  
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ـــــــــُٞد رٜـــــــــخ        -ٕٔ ـــــــــل٠َ حُوِ َ  طُ٘ ـــــــــ ـــــــــَيٟ ِػزَ ُٜ ـــــــــ٢ حُ  ٝك

  
    َُ ـَ ـــــــــــــ  ٘ ٤ٚ  حُ ِٔ ـــــــــــــ ْٓ َٝ َُ ػـــــــــــــٖ  ـ٤َـــــــــــــِغ ٠َُ٘٣ـــــــــــــ  ًخُ

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )بها  ( 

 ضمٌر رفع منفصلׄ      ضمٌر جر متصلׄ    ضمٌر نصب متصل       ׄ      ضمٌررفع متصلׄ  

ــــــــــــــــــ٢ -ٕٕ  ِٔ ٌَ ٞحِء طَ ـِ ــــــــــــــــــخُ ــــــــــــــــــشَ ر ٍَ َػْزَِ ــــــــــــــــــخ ىح ٣ 

  
ــــــــــــــــ٢َِٔ    ْٓ ــــــــــــــــشَ ٝح ٍَ َػْزَِ ــــــــــــــــزَخكخ  ىح َٛ ــــــــــــــــ٢  ِٔ  ِٝػ

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )واْسلَمً( ... 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ْوٌم َمْجُموٌع لَُه النَّاسُ  قوله تعالى : "  -ٖٕ ٌَ  . نوع الضمٌر فً قوله: )لَُه( "...لَِمْن َخاَؾ َعَذاَب اآلِخَرة َذلَِك 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ٌم عَ قوله تعالى : "  -ٕٗ ؤُْتوُكْم أَُساَرىَٰ ُتَفاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرَّ ٌَ ُكْم إِْخَراُجُهمْ َوإِن  ٌْ  . نوع الضمٌر فً قوله: )َوُهَو( "....لَ

  منفصل نصب ضمٌرׄ   منفصل       رفع  ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

 أٗـــــــــــــــخ حُؼزـــــــــــــــي حُـــــــــــــــٌٟ ًٔـــــــــــــــذ حُـــــــــــــــٌٗٞرخ -ٕ٘

  
ــــــــــــــــــــــــــــخ     ٝٛــــــــــــــــــــــــــــيطٚ ح٧ٓــــــــــــــــــــــــــــخ٠ٗ إٔ ٣ظٞر

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )أنا العبد( . ...
  منفصل نصب ضمٌرׄ   منفصل       رفع  ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      صلرفع متضمٌرׄ  

 أٗـّــــــــــ٠ حطـٜـــــــــــَض اُـــــــــــ٠ ح٩ٓـــــــــــ٬ّ كـــــــــــ٢ رِــــــــــــيٍ  -ٕٙ

  
 طـــــــــــــــــــيٙ ًــــــــــــــــــخُط٤َ ٓوٜٞٛــــــــــــــــــخ  ؿ٘خكــــــــــــــــــخُٙ. 

 
 ... . نوع الضمٌر فً قوله: )اتجهَت(

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ٌُْحَشُروا  َوأَْنِذْر بِهِ "قوله تعالى: - -7ٕ َخافُوَن أَْن  ٌَ ٌُْحَشُروا( ..."الَِّذٌَن   . نوع الضمٌر فً قوله: )

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

 ٝحٛـــــــــــــــــــزَ ػِـــــــــــــــــــ٠ ٤ًـــــــــــــــــــي حُلٔــــــــــــــــــــٞى -8ٕ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــٚ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــبٕ ٛــــــــــــــــــــــــــــــــــزَى هخطِ  ك

 
 ه: )قاتله  (... . نوع الضمٌر فً قول 

  منفصل نصب ضمٌرׄ         منفصل      رفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

 . نوع الضمٌر فً قوله: )ؼٌره( ... لم ٌصن عرض ؼٌره .  من لٌس مصان عرض - 9ٕ

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ٖٓ-   َ ٕ  حُ ِٚ ا ـــــــــــــــــ ظ٠َـــــــــــــــــخُء رِ ْٔ ُ٣  ٍ ـــــــــــــــــٞ َُ٘ ٍَ ـــــــــــــــــٞ ُٓ 

  
   . ٍُ ــــــــــــــــــُِٞ ْٔ َٓ ــــــــــــــــــ٤ِٞف هللاِ  ُٓ  ْٖ ــــــــــــــــــ ِٓ ـــــــــــــــــي   َٜ٘ـ  ُٓ 

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )بِِه  ( ... . 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

 عبد()إٌاك نقوله: نوع الضمٌر فً  قال تعالى: " إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن" -ٖٔ

  ضمٌر نصب منفصلׄ                  ضمٌر رفع منفصلׄ   ضمٌر نصب متصل        ׄ      ضمٌررفع متصلׄ  

َٜخ -ٕٖ ٌَ ــــــــــــخُِ َٔ َٓ ــــــــــــُِْي  ْٔ ْْ طَ َُــــــــــــ َٝ ــــــــــــخسَ  ـَ ــــــــــــٞ حُ٘  ُؿ َْ  طَ

  
   .    ِْ ــــــــــــــزَ َ٤ُْ ــــــــــــــ١َ ػِــــــــــــــ٠ ح ـْ ــــــــــــــل٤َِ٘شَ ٫َ طَ  ٔ ٕ  حُ  ا

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )َمَسالَِكَها (    

  منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلٌرضمׄ  

 ػِٔظ٘ــــــــــــــــــــــــــخ ٝٛــــــــــــــــــــــــــي٣ظ٘خ ٜٝٗــــــــــــــــــــــــــلظ٘خ -ٖٖ

  
 ٝطًَــــــــــــــــــــــض ك٤٘ــــــــــــــــــــــخ ٓــــــــــــــــــــــ٘ش طل٤٤٘ــــــــــــــــــــــخ   

 
 . . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )تحٌٌنا(

  منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
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ــــــــــــــ -ٖٗ  ٓ َِ       ٣ــــــــــــــخ ػَٝ  خ ط٘ــــــــــــــخّ ٓــــــــــــــَء حُٔلــــــــــــــخؿ

  

    َِ ــــــــــــــــٞحك  ٔ ــــــــــــــــَٞف حُ َْ ٝ حُط٤ ــــــــــــــــ  ٗــــــــــــــــ٤ ؼ٢ حُُلِ

 

ٌِّعً( .   . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )ش

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

 ٛـــــــــــــَ طـــــــــــــًٌَٕٝ ؿ٣َزـــــــــــــخ  ػـــــــــــــخىٙ  ٗــــــــــــــٖ -ٖ٘

  

   . ُٖ  ٓــــــــــــــٖ ًًــــــــــــــًَْ ٝؿلــــــــــــــخ أؿلخٗــــــــــــــٚ حُٞٓــــــــــــــ

 

 ... . نوع الضمٌر فً قوله: )تذكرون(.  

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ٖٙ-  ٍَ ُؿـــــــــــــــ ٍَ  ْٖ ـــــــــــــــ ِٓ  ُْ ـــــــــــــــِ َٓ ـــــــــــــــخ  ـــــــــــــــ٢ ٣ ز ـَ  ٫ طَؼ

  

ِٚ كزٌـــــــــــــــــــ٠.     ٟـــــــــــــــــــلَي حُٔ٘ـــــــــــــــــــ٤ُذ رَأٓـــــــــــــــــــ

 

 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )َتعَجبً( 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ُـــــــــــــيُص ١لـــــــــــــ٬ -7ٖ ُٝ  ٝكـــــــــــــ٠ حُلـــــــــــــَد حُؼـــــــــــــٞحٕ 

  

ـــــــــــــــُض.    و٤ـ ُٓ ــــــــــــــي  ــــــــــــــخٓغ ه ــــــــــــــزٖ حُٔؼ ـــــــــــــــٖ ُ  ٝٓـ

 

 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )ُسقٌــُت( .

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ــــــــــــََص كَ -8ٖ ِٛ ــــــــــــيحِء..  َّ حُز٤ ــــــــــــخٍ ــــــــــــخ ك ــــــــــــش         ٣ ٔ٣ 

  

   .ٙ ََ  ػزــــــــــــــــيح  ًُــــــــــــــــ٬٤  أٓــــــــــــــــٞىح  ٓــــــــــــــــخ أكوــــــــــــــــ

 

 ... . نوع الضمٌر فً قوله: )أحقَره( 

 منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

 ٗؼ٤ــــــــــــــــــــذ ُٓخٗ٘ــــــــــــــــــــخ ٝحُؼ٤ــــــــــــــــــــذ ك٤٘ــــــــــــــــــــخ         -9ٖ

  

 ٝٓــــــــــــــــــــــخ ُِٓخٗ٘ــــــــــــــــــــــخ ػ٤ــــــــــــــــــــــذ  ٓــــــــــــــــــــــٞحٗخ   

 

 وانا(... . نوع الضمٌر فً قوله: )س

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ــــــــــــــُٚ        -ٓٗ ُٕ ه٤ِِ َ  ٣وــــــــــــــٞ ََ كــــــــــــــ٢ هــــــــــــــ  ٫ٝ ه٤ــــــــــــــ

  

 ٣ِٝوــــــــــــــخُٙ ٓــــــــــــــٖ رؼــــــــــــــِي حُٔــــــــــــــٞى س  رخُـلــــــــــــــخ.   

 

 ... . نوع الضمٌر فً قوله: )وٌلقاهُ( 

 منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ــــــــــٟٞ               -ٔٗ ــــــــــٖ حُٜ ــــــــــُغ ٗــــــــــجَض ٓ ــــــــــئىَى ك٤ َْ ك ــــــــــ  ٗو

  

   ٍِ  ٓــــــــــــــــــــــــــــخ حُلــــــــــــــــــــــــــــذ  ا٫ ُِلز٤ــــــــــــــــــــــــــــِذ ح٧ٝ

 

 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )شبَت( 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ٕٗ-  ِ ِٕ ١َــــــــــخ ْٝ ـــــــــظ٤َْوِظُٞح ٣َــــــــــخ رَ٘ـــــــــ٢ ح٧َ ْٓ ــــــــــزُٞح     كَخ ِٜ ْٗظَ  ٝح

  

ـــــــــــْ     ـــــــــــ٢ ح٧ٓ ٍِ ك ـــــــــــي ٍُ حُؼ ـــــــــــيح ٓ َٞ ـــــــــــ ُ كٜ ِْ ـــــــــــ  ُِؼِ

 

قُِظوا( ٌْ  ... . نوع الضمٌر فً قوله: )َفاْسَت

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

 أٗــــــــــــــــض ًــــــــــــــــخ ُــــــــــــــــٍٞىس ُٔٔــــــــــــــــخ ٝٗــــــــــــــــٌح          -ٖٗ

  

ـــــــــــ٠ ؿٜـــــــــــٖ ٠ٗـــــــــــَ    ـــــــــــخ ىٛـــــــــــخ ح ُـ٤ـــــــــــغ ػِ  ؿ

 

 (ة. . نوع الضمٌر فً قوله: )أنت كا لورد.. . ..

  منفصل نصب ضمٌرׄ   منفصل       رفع  ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
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ح -ٗٗ  ٍ ــــــــــــــخ  ٓــــــــــــــ٘زؼغ ٓــــــــــــــٖ ٍٓــــــــــــــخى حُٔــــــــــــــٞص ٗ

  

 ٝٗلٔـــــــــــــــــــــَ ٍح٣ـــــــــــــــــــــش حُٜـــــــــــــــــــــخى١ ٗز٤٘ـــــــــــــــــــــخ   

 

 .. . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )نبٌنا(

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ــــــــــــــي  -٘ٗ ــــــــــــــ٢ ٓلٔ ــــــــــــــخى حُ٘ز ــــــــــــــٖ أكل ــــــــــــــَ ٗل ٛ 

  

ــــــــــــــــــ١ٌ ٣٘ٔــــــــــــــــــ٤٘خ     ــــــــــــــــــخ حُ ــــــــــــــــــخٕ ًحى كٔ  إ ً

 

 .. . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )ٌنسٌنا(

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2724ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩) 

 

 

 

 

 ّ: طو٤َ حُٜٞحد ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش

 (الشمس )إعراب كلمة........بدأت الشمس فى السطوع  -الشمس تسطع  بدأت -ٔ

 فاعل – فاعلׄ     فاعل -اسم بدأ ׄ    م بدأاس -اسم بدأ ׄ    اسم بدأ -فاعل ׄ  

 :(منزلك )ال تبرح منزلك إال متوكبل على هللا....إعراب كلمة  -ٕ

 اسم ال تبرحׄ     خبرال تبرح.ׄ     فاعل.ׄ     مفعول به.ׄ  

 : (الراضون)كلمة ........نعم شبابا الراضون بقضاء هللا.  -ٖ

 ا سبقكل مׄ     اسم فاعلׄ      خبرׄ     مبتدأ مإخرׄ  

 عند تصوٌب الجملة السابقة : :........ال فاعلو خٌراً مكروهٌن  -ٗ

 ال فاعلٌن خٌراً مكروهونׄ         ال فاعلٌن خٌراً مكروهٌنׄ  

 ال فاعلً خٌرأً مكروهونׄ        ال فاعلو خٌر مكروهٌنׄ  

 بؤن : : «یحر»حكم اقتران خبر  ........ حرى الفلسطٌنٌون أن ٌتحدوا. -٘ 

 ٌكثر.ׄ      ٌقل.ׄ     ٌمتنع.ׄ     ٌجب.ׄ  

 من أفعال:........... :« طفقׄ  ه» الفعبلن -ٙ

 الشروع.ׄ     التحول.ׄ     المقاربة.ׄ     الرجاء.ׄ  

 (شعبه)إعراب كلمة  ........وطننا الؽالى مصر عظٌم شعبه -الؽالى مصر شعبه عظٌم  وطننا -7

 خبر -خبر ׄ        اعلف –مبتدأ ثان ׄ    مبتدأ ثان -خبر ׄ     فاعل –خبر ׄ  

 .......من األفعال الجامدة التً تلزم صٌؽة واحدة هً الماضً -8

 مازالׄ      مادامׄ      صارׄ     ما فتًءׄ  

 تعرب( رحٌما )كلمة  ........."كان هللا ؼفورا رحٌما"  -9

 نعت منصوبׄ    خبر ثان منصوبׄ     اسم كانׄ    حال منصوبׄ  

 فى الجملتٌن (ٌجتهد لجملة )المحل االعرابى ........المهندس مشروعه وهو ٌجتهد بدأ ׄ  المهندس ٌجته بدأ -ٓٔ

 فى محل رفع خبر -فى محل نصب خبر بدأ ׄ     فى محل نصب خبر بدأ -فى محل نصب حال ׄ  

 فى محل خبر بدأ -فى محل نصب خبر بدأ ׄ     فى محل نصب حال -فى محل نصب خبر بدأ ׄ  

 : :(الرسل) كلمةإعراب  ........ رساالت السماء .لوال الرسل ما وصلتنا  -ٔٔ

 .ال شًء مما سٌقׄ    مبتدأ حذؾ خبرهׄ    خبر لمبتدأ محذوؾׄ    فاعل لفعل محذوؾׄ  

 

https://dardery.site/archives/2724
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ِن "  :قال تعالى - -ٕٔ ٌْ َت ِ َوَرُسولِِه َوَتْعَملْ َصالًِحا ُنْإتَِها أَْجَرَها َمرَّ ْقُنْت ِمْنُكنَّ هلِلَّ ٌَ ِن " : جملة" نُ  -...." َوَمْن  ٌْ َت  ْإتَِها أَْجَرَها َمرَّ

 فى محل نصب مفعول بهׄ     ال محل لها من اإلعراب ׄ     فى محل رفع مبتدأׄ   فى محل جر مضاؾ إلٌهׄ  

 على الترتٌب : ( فً الجملتٌن أخذ)الفعل  .......أخذ االقتصاد الوطنى فى االنتعاش. ــــــ -االقتصاد الوطنى ٌنتعش أخذ -ٖٔ

 فعل ناقص -فعل تام ׄ       فعل تام -فعل ناقص ׄ     كبلهما ناقصׄ          كبلهما تامׄ  

 . عند وضع فعبل من أفعال المقاربة تكون اإلجابة كالتالى :........ .إن المصرٌٌن شاقون طرٌقهم نحو التقدم.. -ٗٔ

 قدماوشك المصرٌون شاقٌن طرٌقهم نحو التׄ    اوشك المصرٌون أن ٌشقوا طرٌقهم نحو التقدمׄ  

 اوشك المصرٌٌن ٌشقون طرٌقهم نحو التقدمׄ     اوشك المصرٌٌن شاقون طرٌقهم نحو التقدمׄ  

 خبر الفعل الناسخ هو ........للعدل رجال ٌذودون عنه أضحى -٘ٔ
 عنهׄ      للعدلׄ      ٌذودونׄ      رجالׄ  

 :(مشتعلة ).. إعراب كلمة ........ما فتبت المعركة مشتعلة 
 نعتׄ      خبر مافتا.ׄ      ال.حׄ     مفعول بهׄ  
 ( بؤن اوشك)حكم اقتران خبر ........."أوشك محمد أن  ٌحصل على الدرجة النهابٌة "  -ٙٔ 

 ٌقلׄ     ٌمتنعׄ       ٌكثرׄ     واجبׄ  
 (:كنت –اتق )الفعبلن  ...........هللا حٌثما كنت اتق -7ٔ
 تام وناقصׄ     ناقصانׄ      ناقص وتامׄ     تامانׄ  
 (نجٌا) إعراب كلمة  ........نجٌا للهموم كؤنما خبلل فراشى جمرة نار أبٌت -8ٔ
 مفعول بهׄ      تمٌٌزׄ      خبر أبٌتׄ      حالׄ  
 ........خواتها ما عداأ.كل األفعال التالٌة البد أن تسبق بنفً حتى تعمل عمل كان و -9ٔ

 زالׄ       انفكׄ       برحׄ     اضحىׄ  

 ( : لٌس )نوع خبر ........الت ببعٌدة عنا بل قرٌبة"."ولٌست هذه المحاو -ٕٓ

 مفردׄ     جمله فعلٌةׄ      شبه جملةׄ     جملة اسمٌةׄ  

ُه آثٌِم َقْلُبُه " -ٕٔ ْكُتْمَها َفإِنَّ ٌَ َهاَدَة ۚ َوَمن   إعراب كلمة "قلبه": : ........قال تعالى: " َواَل َتْكُتُموا الشَّ

 مفعول بهׄ     مضاؾ إلٌهׄ       فاعلׄ      خبرׄ  

 :كان( –الفعبلن )كانت   ........كانت الحٌاة جمٌلة حٌن كان الصدق.    - ٕٕ

 األول تام والثانً ناقص    ׄ    األول ناقص والثانً تام    ׄ   فعبلن تامان   ׄ    فعبلن ناقصان   ׄ  

 .اخلولق السبلم ........................... أكمل -ٖٕ

 سابداً ׄ       ابدسׄ      ٌسودׄ     ان ٌسودׄ  

 : (لٌت)بدال من  (عسى).لٌت الفابقٌن مكرمون .... عند وضع  -ٕٗ

 ن مكرمٌنوعسى الفابقׄ         عسى الفابقون أن ٌكرمواׄ  

 عسى الفابقٌن ٌكرمونׄ         عسى الفابقٌن أن ٌكرمواׄ  

 :فى الجملتٌن ( ما زال)الفعل  ........ما زال الخٌر من األمة -زال الخٌر فى األمة  ما -ٕ٘

 ناقص -تام ׄ     تام –ناقص ׄ     ناقصانׄ     تامانׄ  

 :هو(أضحى )خبر ........الجدال الذى ثار بٌن الحاضرٌن ٌبعث على الملل  أضحى -ٕٙ

 بٌن الحاضرٌنׄ     على المللׄ      ٌبعثׄ     الذى ثارׄ  

 ًـــــــــــــــَد حُوِـــــــــــــــذ ٓـــــــــــــــٖ ؿـــــــــــــــٞحٙ ٣ـــــــــــــــٌٝد           -7ٕ

  
 كـــــــــــــــ٤ٖ هـــــــــــــــخٍ حُٞٗـــــــــــــــخس ٛ٘ـــــــــــــــي ؿ٠ـــــــــــــــٞد   

 
 :حكم اقتران خبر )كرب ( بؤن

 ممتنعׄ       ٌكثرׄ      ٌقلׄ     واجبׄ  

 ن" تصبح الجملة:إعند وضع "طفق" بدال من "........ن المثقفٌن مهتمون بآراء القراءإ. -8ٕ

 طفق المثقفٌن ٌهتمون بآراء القراءׄ       طفق المثقفون مهتمون بآراء القراءׄ  

 طفق المثقفٌن أن ٌهتموا بآراء القراءׄ       راءطفق المثقفون ٌهتمون بآراء القׄ  
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 لعل فاك ناطق بالحق .... عند وضع ) اخلولق ( مكان ) لعل ( تصبح الجملة الصحٌحة : -9ٕ

 اخلولق فوك ٌنطق بالحقׄ        اخلولق فاك أن ٌنطق بالحقׄ  

 اخلولق فٌك ٌنطق بالحقׄ        اخلولق فوك أن ٌنطق بالحقׄ  

 :.................. رسوالالمعلم . كاد -ٖٓ

 األولى والثانٌةׄ      ٌكنׄ      ٌكونׄ     أن ٌكونׄ  

 من الجمل التالٌة  صحٌحة أي -ٖٔ

 كان اخوك ذا خلقا كرٌماׄ        كان اخوك ذي خلقا كرٌمׄ  

 كان اخاك ذو خلقا كرٌماׄ        كان اخوك ذا خلق كرٌمׄ  

 ........قصة التالٌة ما عدا.ٌؤتً المضارع واألمر من كل األفعال النا -ٕٖ

 باتׄ      كانׄ      صارׄ      لٌسׄ  

 لٌس فٌنا إال .... للخٌر. :   -ٖٖ

اׄ      ساًعاׄ      ساعٌ ׄ      ساعٍ ׄ   ًٌ  ساع

 فً محل : : اآلٌة المصدر المإول فً  ........أْن تصوموا خٌُرلكم "و "قال تعالى:   -ٖٗ

 رفع خبرׄ     هنصب مفعول بׄ     رفع مبتدأׄ     رفع فاعلׄ  

على  (المصرٌون)إعراب كلمة  ........ أنشا المصرٌون صروحا علمٌة . --.أنشا المصرٌون ٌطالبون بحقوقهم -ٖ٘

 الترتٌب :

 كبلهما اسم أنشؤׄ     فاعلׄ  اسم أنشׄ     اسم انشؤ -فاعل ׄ     كبلهما فاعلׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3671ظ٤َٗٝش    ) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٍُٝٝح ٓٞهغ أكٔي ىٍى١َ٣ ُِظي٣ٍزخص ح٩ٌُ 

 

 . حدد الجملة التى تعبر عن المعنى مما ٌاتى :........ .رجاء فهم أخٌك السإال ... -ٖٙ

 ٌفهمطفق أخوك ׄ          كاد أخوك ٌفهمׄ    عسى أخوك ان ٌفهمׄ    أوشك أخوك ان ٌفهمׄ  

 اًح أٛــــــــــــــــزلُض ػ٘ــــــــــــــــي١ هــــــــــــــــٞص ٣ــــــــــــــــ٢ٓٞ -7ٖ

  

ْ  ػ٘ــــــــــــــــــ٢ ٣ــــــــــــــــــخ ٓــــــــــــــــــؼ٤ي    َ  حُٜــــــــــــــــــ  كوــــــــــــــــــ

 

 نوع خبر الفعل الناسخ فى البٌت السابق :

 شبه جملةׄ     جملة اسمٌةׄ     جملة فعلٌةׄ      مفردׄ  

 . إعراب كلمة ) خٌر ( فى الجملتٌن على التوالى :. الرٌاض خٌرها وفٌر / الرٌاض وفٌر خٌرها ..  -8ٖ

 مبتدأ ثان / مفعول به منصوبׄ        أ ثان / فاعل مرفوعمبتدׄ  

 بدل اشتمال / فاعل مرفوعׄ        خبر مرفوع / مبتدأ مإخرׄ  

 ( بؤن ::شرع خبر )اقتران  حكم........شرع الطالب  ٌذاكر دروسة -9ٖ

 ٌقلׄ      ٌكثرׄ      واجبׄ     ممتنعׄ  

 كخُـــــــــــــــــــض ُزؼـــــــــــــــــــيًْ أ٣خٓ٘ـــــــــــــــــــخ كــــــــــــــــــــيص       -ٓٗ

  

 ٗـــــــــــــــض رٌـــــــــــــــْ ر٠٤ـــــــــــــــخ ٤ُخ٤ُ٘ـــــــــــــــخٓـــــــــــــــٞىح ًٝخ   

 

 :فً البٌت (كان )اسم

 بٌضاׄ      بكمׄ      لٌالٌناׄ     تاء التؤنٌثׄ  

 بؤن : (وشك)أ. حكم أقتران خبر ........ وشك المصرٌون أن ٌشقوا طرٌقهم نحو التقدم.أ -ٔٗ

 ٌكثرׄ      ٌقلׄ       ٌجبׄ     ٌمتنعׄ  

 الخبر فً العبارة السابق : : ........ ) لوال النبً ما اهتدٌنا وال صلٌنا (  -ٕٗ

 محذوؾׄ     ما صلٌناׄ      ما اهتدٌناׄ      النبًׄ  

 : (:العلم ) كلمة  إعراب........ ) لوال العلم ما تقدمت البشرٌة ( -ٖٗ

 مبتدأׄ      حالׄ       فاعلׄ     مفعول بهׄ  

https://dardery.site/archives/3671
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ُكؾَّ َبؤَْس الَِّذٌَن َكَفُروا ۚ وَ قال تعالى:" -ٗٗ ٌَ ُ أَن  ُ أََشدُّ َبؤًْسا َوأََشدُّ َتنِكٌبًل َعَسى هللاَّ  ..... الفعل الناسخ هو :"هللاَّ
 كفرواׄ      بؤسׄ      عسىׄ      ٌكؾׄ  
 .. عند وضع ) عسى ( بدالً من) لعلً( تكون الجملة الصحٌحة :........لعل المسلمٌن متحدون  -٘ٗ 

 عسى المسلمٌن أن ٌتحدواׄ        عسى المسلمٌن متحدٌنׄ  

 عسى المسلمون متحدٌنׄ        لمون أن ٌتحدواعسى المسׄ  

 بالتعلٌم فكان التقدم .... اعراب كلمتى ) أبناإنا / التقدم ( على التوالى: بدأ أبناإنا ٌهتمون -ٙٗ

 اسم بدأ منصوب / اسم كان مرفوعׄ        فاعل مرفوع / بدل مرفوعׄ  

 فوعاسم بدأ مرفوع / خبر مرׄ       اسم بدأ مرفوع / فاعل مرفوعׄ  

 نؤوشك " بأ  -.حكم اقتران خبر "عسى -7ٗ

 ٌمتنعׄ      ٌكثرׄ       ٌجبׄ      ٌقلׄ  

 عند وضع )أنشؤ( بدالً من )إن( تصبح الجملة : : ........ مفكري األمة صانعو الحضارة . إن -8ٗ

 أنشؤ مفكرو األمة ٌصنعون الحضارةׄ       أنشؤ مفكري األمة ٌصنعون الحضارةׄ  

 أنشؤ مفكروا األمة أن ٌصنعوا الحضارةׄ       مة ٌصنعوا الحضارةأنشؤ مفكري األׄ  

 بدأ القاريء ٌتلو ما تٌسر من القرآن .... إعراب جملة ) ٌتلو( فى محل : ........ - -9ٗ

   فى محل رفع خبر بدأׄ        فى محل نصب خبر بدأׄ  

 فى محل جر نعتׄ         فى محل نصب حالׄ  

 ون .... عند وضع ) حرى ( مكان ) لعل ( تكون الجملة الصحٌحة هى :لعل طالبى العلم مرتاح -ٓ٘

 حرى طالبو العلم ٌرتاحونׄ       حرى طالبون العلم أن ٌرتاحواׄ  

 حرى طالبو العلم مرتاحٌنׄ        حرى طالبو العلم أن ٌرتاحواׄ  

 كون كالتالى :فعال الشروع تأ. عند إدخال فعبل من ........ .الصناع ٌتنافسون فى العمل . -ٔ٘

 شرع الصناع متنافسون فى العملׄ       شرع الصناع ان ٌتنافسوا فى العملׄ  

 شرع الصناع متنافسٌن فى العملׄ       شرع الصناع ٌتنافسون فى العملׄ  

 ) أطفال ( :كلمة إعراب ........أطفال ٌقدرون على اإلبداع والتجدٌد فً وطننا العربً  -ٕ٘

 مبتدأׄ      خبرׄ      فاعلׄ      مفعول بهׄ  

 :"" تحدٌاته  كلمة  إعراب ........ ) لكل عصر تحدٌاته التً تفرضها ظروؾ كل وطن ( -ٖ٘

 مبتدأׄ      خبرׄ      فاعلׄ      مفعول بهׄ  

 .مٌز الجملة التى تحتوى على فعل ناقص -ٗ٘

 أنشؤ المعلم اجٌاالً عظٌمةׄ        أنشا األمن ٌنتشر فى العالمׄ  

 أنشؤ المهندس قصرا كبٌراً ׄ        لة مدارس عدٌدةأنشؤت الدوׄ  

 . عند تصحٌح الجملة تصبح : :........فاه أن ٌقول الصدق  حرى -٘٘

 حرى فوه أن ٌقل الصدقׄ        حرى فاه أن ٌقول الصدقׄ  

 حرى فوه ٌقول الصدقׄ        حرى فوه أن ٌقول الصدقׄ  

 : :)نصبح( و )نمسً( لفعبلن ا ........هلل حٌن نصبح وحٌن نمسً .  الحمد -ٙ٘

 األول ناقص والثانً تامׄ     األول تام والثانً ناقصׄ    فعبلن ناقصانׄ    فعبلن تامانׄ  

ـــــــــــــــــي١ هٜـــــــــــــــــ٤يس   -7٘ ـــــــــــــــــي أٛ  أهٔـــــــــــــــــٔض ٫ أٗل

  
 ُٜــــــــــوَ أهــــــــــ٢ حُٔل٠ــــــــــخٍ كــــــــــ٠ ًــــــــــَ ٓـظٔــــــــــغ   

 
 خبر الفعل ) ال أنفك( فً البٌت:

 لةشبه جمׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة اسمٌةׄ       مفردׄ  
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 ٌكون الحب ذو رونق حٌث ٌكون المتفابلٌن ...... التصوٌب الصحٌح للجملة السابقة:  -8٘

 ٌكون الحب ذا رونق حٌث ٌكون المتفابلونׄ     ٌكون الحب ذو رونق حٌث ٌكون المتفابلونׄ  

 ٌكون الحب ذي رون حٌث ٌكون المتفابلونׄ     ٌكون الحب ذا رونق حٌث ٌكون المتفابلٌنׄ  

 عند إدخال )ما زال( على الجملة تصبح : : ........ ذو خلق . أخوك -9٘

 ما زال أخوك ذا خلقׄ        ما زال أخوك ذي خلقׄ  

 ما زال أخاك ذو خلقׄ        ما زال أخوك ذو خلقׄ  

  قال تعالى : فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مٌسرة ".....نوع "كان فً اآلٌة الكرٌمة: -ٓٙ
  زابدةׄ     متعدٌة ׄ     ناقصةׄ       تامةׄ  
ُ أََشدُّ َبؤًْسا "..... اسم الفعل الناسخ هو : -ٔٙ ُكؾَّ َبؤَْس الَِّذٌَن َكَفُروا ۚ َوهللاَّ ٌَ ُ أَن   قال تعالى:"َعَسى هللاَّ
 الذٌنׄ     أن ٌكؾׄ      بؤسׄ       هللاׄ  
 كلمة  إعراب........ه الرأي العام ( ) من نتابج الحضارة الحدٌثة ، وآثار التعلٌم الشامل الموحد ظهور ما ٌسمون -ٕٙ

 : : ""ظهور
 مبتدأ مإخرׄ     خبرׄ      فاعلׄ      مفعول بهׄ  

 " حقوق " : : كلمة  إعراب........) وألطفالنا فً رقابنا حقوق (  -ٖٙ

 مفعول بهׄ     نعتׄ      فاعلׄ      مبتدأ مإخرׄ  

ْتَناَك لََقْد كِ ".قال تعالى :  -ٗٙ ًبا َقلٌِبًل َولَْواَل أَن َثبَّ ٌْ ِهْم َش ٌْ  : ... خبر الفعل الناقص"دتَّ َتْرَكُن إِلَ

 قلٌبلׄ     إلٌهمׄ      تركنׄ       شٌباׄ  

 : المثالفى  تكن( –ٌن )كنت اتق هللا أٌنما كنت تكن أعبد الناس ...... نوع الفعل  -٘ٙ

 ناقص / تامׄ    تام / ناقصׄ    ناقص / ناقصׄ      تام / تامׄ  

 ٖ كــــــــ٠ ٝؿــــــــٚ حُلظــــــــ٠ ٗــــــــَكخ  ُــــــــٚٝٓــــــــخ حُلٔــــــــ -ٙٙ

  

 اًح ُـــــــــــــــْ ٣ٌـــــــــــــــٖ كـــــــــــــــ٠ كؼِـــــــــــــــٚ ٝحُو٬ثـــــــــــــــن   

 

 ت السابق :ٌنوع ) ٌكن ( فى الب

 متعدٌةׄ      زابدةׄ     ناقصةׄ       تامةׄ  

ـــــــــــــــــش     -7ٙ ـــــــــــــــــيُص ٍكؼ ٍ  طِح٣ ـــــــــــــــــٌ  اًح ٓـــــــــــــــــز٢٘ ٗ

  

ٔـــــــــــــــــخرِزُٚ    ُٓ  َٕ ٓـــــــــــــــــخ حَُؼ٤ـــــــــــــــــُذ ا٫ِّ إَٔ أًَـــــــــــــــــٞ َٝ 

 

 ) مساببه( فى البٌت السابق:كلمة إعراب 

 خبر أنׄ     خبر كانׄ     اسم كانׄ       فاعلׄ  

 :عند تصحٌح الجملة تصبح  ........ فاهمٌن الدرس . أوشكنا -8ٙ

 أوشكنا فاهمون الدرسׄ          أوشكنا نفهم الدرسׄ  

 األولى والثالثة كلتاهما صحٌحׄ         أوشكنا أن نفهم الدرسׄ  

 :نوعه ( حأصب )خبر........أصبحت الفتٌات على العلم حرٌصات  -9ٙ

 شبه جملةׄ      مفردׄ     جملة اسمٌةׄ      جملة فعلٌةׄ  

 :ن تصبح الجملةإمكان  )اخلولق(  وضع  عند.. .........ن فاك ناطق بالحق إ. -7ٓ

 اخلولق فوك ان ٌنطق بالحقׄ          اخلولق فوك ٌنطق بالحقׄ  

 اخلولق فوك ناطقا بالحقׄ          اخلولق فاك ناطق بالحقׄ  

 . عند تصوٌب الخطؤ تصبح الجملة: :........خلولق المإمنون ٌفلحونا -7ٔ

 اخلولق المإمنون أن ٌفلحوا.ׄ        اخلولق المإمنون أن ٌفلحون.ׄ  

 اخلولق المإمنٌن أن ٌفلحوا.ׄ         اخلولق المإمنون ٌفلحوا.ׄ  

 : :كلمة " متخاذلٌن" ........ ما كنتم متخاذلٌن فً عملكم. -7ٕ

 كل ما سبقׄ    جمع مذكرׄ     خبر )كان(ׄ      اسم فاعلׄ  
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 . خبر )ٌكن( منصوب بـ : :........ٌكن ذا فضل ٌحبه الناس  من -7ٖ

 الٌاءׄ    األلؾׄ     الكسرةׄ      الفتحةׄ  

 ٝأٓــــــــــــــو٤ٚ كظـــــــــــــــ٠ ًــــــــــــــخى ٓٔـــــــــــــــخ أرؼـــــــــــــــٚ   -7ٗ

  

 طـــــــــــــــــــــــــــخٝر٢٘ أكـــــــــــــــــــــــــــخٍٙ ٬ٓٝػزــــــــــــــــــــــــــٚ   

 

 خبر الفعل ) كاد ( فى البٌت السابق :

 شبه الجملة ) مما (ׄ        أحجاره ومبلعبهׄ    الجملة الفعلٌة ) تجاوبنً (ׄ   ة ) أبثه (الجملة الفعلٌׄ  

ما كادت شمس الدعوة المحمدٌة تبزغ حتى أوشك ضوإها ٌؽمر العالم كله. ......... إعراب كلمتى ) شمس / أوشك (  -7٘

 على التوالً :

 فعل مضارع منصوب اسم كاد مرفوع /ׄ       فاعل مرفوع / فعل مضارع منصوبׄ  

 اسم كاد منصوب / فعل ماض مبنً على الفتحׄ      اسم كاد مرفوع / فعل ماض مبنً على الفتحׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3675) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٍُٝٝح ٓٞهغ أكٔي ىٍى١َ٣ ُِظي٣ٍزخص ح٩ٌُظ٤َٗٝش     

 عند تصحٌح الجملة تصبح : :........ذا الخلق محترماً أبٌه .  ظل -7ٙ

 ظل ذو الخلق محترم أباهׄ        ظل ذا الخلق محترماً أباهׄ  

 ظل ذو الخلق محترماً أباهׄ        ظل ذا الخلق محترما أبوهׄ  

 ً هذه الجملة : :خبر )كان( ف........الناس فٌما مضى ٌقضون أوقاتاً طوٌلة فً السفر.  كان -77

 ٌقضونׄ     فٌما مضىׄ     من الزمانׄ      أوقاتاׄ  

 .عسى الساعٌن فى الخٌر موفقون ..... عند تصوٌب الجملة تكون التالى : -78

 عسى الساعون فى الخٌر موفقٌنׄ       عسى الساعون فى الخٌر موفقونׄ  

 ر موفقونعسى الساعٌن فى الخٌׄ       عسى الساعون فى الخٌر ان ٌوفقواׄ  

 نوع الخبر فً العبارة : ........)طرٌق تحقٌق النجاح ٌتطلب أن ٌصبح كل مصري قادراً على استؽبلل مواهبه (  -79

 شبه جملة ) جار ومجرور (ׄ         شبه جملة ) ظرؾ (ׄ    جملة فعلٌةׄ    جملة اسمٌةׄ  

 فً العبارة : : نوع الخبر........)مصر اآلن تعٌش نهضة شاملة محمودة آثارها (  -8ٓ

 شبه جملة ) جار ومجرور (ׄ     شبه جملة ) ظرؾ (ׄ    جملة فعلٌةׄ    جملة اسمٌةׄ  

 (:لٌس ).ألٌس هللا بؤحكم الحاكمٌن " خبر -8ٔ

 جملة اسمٌةׄ     مفردׄ     جملة فعلٌةׄ    شبه جملةׄ  

 ن الجملة الصحٌحة هى :.. عند دخول فعل ٌفٌد الشروع تكو........ المسلمون سعداء بعٌد الفطر ..  -8ٕ

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

 شرع المسلمٌن ٌسعدون بعٌد الفطرׄ       بدأ المسلمون أن ٌسعدوا بعٌد الفطرׄ  

 الجملة الصحٌحة هى :.. عند وضع ) اخلولق ( مكان ) إن ( تكون ........ المعلمٌن المخلصٌن مقدرون دورهم... إن -8ٖ

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

 اخلولق المعلمون المخلصٌن أن ٌقدروا دورهم ׄ       اخلولق المعلمون المخلصون ٌقدرون دورهم ׄ  

ستخدمن العقل ............ مٌز المحل اإلعرابً للضمٌر ) نون النسوة الطالبات بدأن استخدام العقل / الطالبات بدأن ٌ  -8ٗ

 ( فى الجملتٌن على التوالى :

 رفع اسم بدأ / نصب مفعول بهׄ        رفع فاعل / نصب مفعول بهׄ  

 رفع اسم بدأ / رفع فاعلׄ        رفع فاعل / رفع اسم بدأׄ  

 إلى خبر مفرد تصبح الجملة : : الجهل ٌنتشر ...... عند تحوٌل خبر )أصبح( أصبح -8٘

 أصبح الجهل فً انتشارׄ         أصبح الجهل منتشرׄ  

 أصبح الجهل انتشاره واسعׄ         أصبح الجهل منتشراً ׄ  

 عند إدخال )ظل( على الجملة تصبح : : ........ مجتهدان . الطالبان -8ٙ

 ظل الطالبان مجتهدانׄ    مجتهدٌن ظل الطالبٌنׄ    ظل الطالبان مجتهدٌنׄ   ظل الطالبٌن مجتهدانׄ  

https://dardery.site/archives/3675
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 ."بدأ طبلبنا ٌهتمون بالعلم" جملة ٌهتمون فً محل نصب -87

 نعتׄ     بدأ خبرׄ      تمٌزׄ      حالׄ  

 نوع اسم كان........."كن طالبا حرٌصا على العلم"  -88

 ضمٌر متصلׄ    ضمٌر منفصلׄ     اسم ظاهرׄ     ضمٌر مستترׄ  

 نوع الخبر فً العبارتٌن: : ....الصمود العربً راٌاته شامخة (  -الراٌات ) الصمود العربً شامخ  - 89

  جملة اسمٌة -جملة فعلٌة ׄ         مفرد –جملة اسمٌة ׄ  

 جملة اسمٌةمفرد ، ׄ       جملة اسمٌة -شبه جملة ) ظرؾ ( ׄ  

 إعراب السبٌل : : ........ وبدأ أبناإها ٌهتمون بالعلم ، فذلكم السبٌل الحق (9ٓ

 خبرׄ      مفعول بهׄ      مبتدأ مإخرׄ      بدلׄ  

ــــــــــــــخ ٓــــــــــــــٌْ٘ رظٌَٓــــــــــــــش   -9ٔ ــــــــــــــخٕ أهِو٘  ٓــــــــــــــخ ً

  
ــــــــــــــــْ    ــــــــــــــــخ أٓ ــــــــــــــــٖ أَٓٗ ــــــــــــــــًَْ ٓ ــــــــــــــــٞ إٔ أٓ ُ 

 
 نوع الفعل) كان ( فى البٌت السابق :

 متعدٌةׄ            زابدةׄ      ناقصةׄ      تامةׄ  

 زال المصري.................إلى جذوره ما -9ٕ

 جمٌع ما سبقׄ     منتمٌاׄ      منتمًׄ      منتمٍ ׄ  

 (:فتى )كلمة ........ المجتهد فتى طموح. الفتى -9ٖ

 نعتׄ      خبرׄ      توكٌدׄ      بدلׄ  

 هللا وال شًء معه ... إعراب اسم الجبللة )هللا( : : كان -9ٗ

 نابب فاعلׄ     خبر كانׄ      فاعلׄ      اسم كانׄ  

 :ه( الموظؾ راتبه الشهري . كلمة )راتب أخذ -9٘

 فاعلׄ     نابب فاعلׄ     خبر أخذׄ      مفعول بهׄ  

 عند تصوٌب الجملة تصبح : :........المصرٌون أن ٌعتزوا بوطنهم .  طفق -9ٙ

 طفق المصرٌٌن ٌعتزون بوطنهمׄ       طفق المصرٌون أن ٌعتزون بوطنهمׄ  

 طفق المصرٌٌن أن ٌعتزوا بوطنهمׄ       طفق المصرٌون ٌعتزون بوطنهمׄ  

 .ما دام المطر منهمرا.  ما نوعها -97

 نافٌةׄ     مصدرٌةׄ      زابدةׄ      موصولةׄ  

اًنا َوُكْفًراقال تعالى: " -98 ٌَ ٌُْرِهَقُهَما ُطْؽ ِن َفَخِشٌَنا أَن  ٌْ ا اْلُؽبَلُم َفَكاَن أََبَواهُ ُمْإِمَن   : (أََبَواهُ  )كلمة  اعراب"َوأَمَّ

 فاعل مرفوع ، وعبلمة رفعة الواوׄ       فاعل مرفوع ، وعبلمة رفعه االلؾׄ  

 اسم كان مرفوع ، وعبلمة رفعه الضمةׄ      اسم كان مرفوع ، وعبلمة رفعه األلؾׄ  

ـــــــــــــــــــــــــؤىكج٢ٗٞ   -99  اًح ًـــــــــــــــــــــــــخٕ حُ٘ـــــــــــــــــــــــــظخء كَ

  
 كَــــــــــــــــــــبِٕ حُ٘ـــــــــــــــــــــ٤ن ٣َٜٓــــــــــــــــــــٚ حُ٘ـــــــــــــــــــــظخء   

 
 : :الشطرٌن)الشتاء( فً  كلمة

 فاعل ومفعول بهׄ        فاعل واسم )كان(ׄ    مفعول به وفاعلׄ    الكلمتان فاعلׄ  

 

 الفعبلن أصبح على الترتٌب: :........أصبح الصبح فؤصبح سواد اللٌل إلى زوال.  -ٓٓٔ

 فعبلن ناقصانׄ    األول تام والثانً ناقصׄ    فعبلن تامانׄ    األول ناقص والثانً تامׄ  

ـــــــــــــ٠   -ٔٓٔ أََكـــــــــــــذ   كـــــــــــــخِم حُـــــــــــــز٬ِِى اُِـــــــــــــ٠ حُلَظ َٝ 

  
  َٔ َْ حُ ــــــــــــــــــــ٣َ ًَ ٍُ رِٜــــــــــــــــــــخ  ــــــــــــــــــــخ َ٘٣  ٝ ــــــــــــــــــــذِ أٍَ  طَِ

 
 كرٌم " -" أرض  .إعراب كلمتً

  مفعول به -خبر مرفوعׄ        فاعل مرفوع -مبتدأ مإخر ׄ  
  فاعل مرفوع -خبر مرفوع ׄ        نابب فاعل -مبتدامإخر ׄ  
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نس " اسم " ال " النافٌة للج ........تكذب ؛ ألنه ال كرامة للكذوب وال للخابن ، وهذا مما ال ٌؽفل عنه المإمنون ال -ٕٓٔ

 فى العبارة السابقة :

  ال ٌؽفلׄ     ال الخابنׄ     ال كرامةׄ      ال تكذبׄ  

 بالترتٌب (الخطر كلمة ) اعراب ........بدأ الخطر ٌزول " -زال الخطر  -الخطر قابما  مازال -ٖٓٔ

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

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

 .........كاد كرب أوشك من افعال -ٗٓٔ

 التحوٌلׄ     المقاربةׄ     الشروعׄ      الرجاءׄ  

 ذا خبر كان منصوب،وعبلمه نصبه........أصبح أخوك ذا علم  -٘ٓٔ

 الفتحةׄ      الٌاءׄ     الكسرةׄ      األلؾׄ  

 ل( على الجملة تصبح: :عند إدخال )ظ ........ البابعان أمٌنان. -ٙٓٔ

 ظل البابعان أمٌنانׄ     ظل البابعٌن أمٌنانׄ    ظل البابعٌن أمٌنٌنׄ    ظل البابعان أمٌنٌنׄ  

 إعراب متحضر: :........الشعب الخلوق أفراده متحضر.  -7ٓٔ

 فاعلׄ      مبتدأ ثانׄ      خبرׄ      حالׄ  

 الرجل تعرب........"به."كاد الرجل ألعدا -8ٓٔ

 خبر كاد منصوب وعبلمه نصبه بالفتحةׄ       مرفوع وعبلمة رفعه الضمة مبتدأׄ  

 فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الضمةׄ       اسم كاد مرفوع وعبلمة رفعه بالضمةׄ  

ــــــــــزق  أٟــــــــــخَء ٣َ١و٘ـــــــــــَخ   -9ٓٔ ُٛ َْ ٣ٔظـــــــــــ١َٞ   ٛــــــــــ

  

ــــــــــــــــــخِص   .  ـــــــــــــــــَ رخُِؼ٘ــــــ َٓ ــــــــــــــــــَ  ٤ُْ ُّ  ٝظـــــــــــــــــ٬

 

 المحل اإلعرابً لجملة ) مر باللعنات(:

 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ     فً محل رفع ׄ  

ـــــــــ٢ -ٓٔٔ ـــــــــ٠ أىر ـــــــــ١ٌ ٗظـــــــــَ ح٧ػٔـــــــــ٠ اُ ـــــــــخ حُ  أٗ

  

 ٝأٓـــــــــــــــٔؼض ًِٔـــــــــــــــخط٢ ٓـــــــــــــــٖ رـــــــــــــــٚ ٛـــــــــــــــْٔ 

  

 جملة ) نظر األعمى إلى أدبً ( ال محل لها من اإلعراب ألنها:

 جملة تفسٌرٌة ׄ     جملة جواب القسم ׄ    جملة اعتراضٌة ׄ    صلة الموصول جملةׄ  

 ( ٣https://dardery.site/archives/3679ذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٍُٝٝح ٓٞهغ أكٔي ىٍى١َ٣ ُِظي٣ٍزخص ح٩ٌُظ٤َٗٝش    ) ُِظيٍ 
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 االسم ٌؤتً مرفوعا ، و منصوبا ، و مجرورا

 

 

 

 

 

 

 خبر إن وأخواتها -اسم كان وأخواتها   -الخبر    -أٌلً : المبتد مر بنا من المرفوعات فً الجملة االسمٌة ما

 نابب الفاعل. –ٌتبقى من األسماء المرفوعه مرفوعان  هما: الفاعل 

 

 

 

تعرٌفه : كل اسم دلَّ على من فَعل الفعلَ أَو اتصؾ به وُسبق بفعل مبنً للمعلوم أَو شبهه مثل: )قرأت الطالبُة، ونام الطفلُ، 

 ٌة داُره(.وجاري حسن

 وشبه الفعل ٌقصد به:

 اسم الفعل مثل: هٌهات السفُر. -ٔ

 اسم الفاعل مثل: هذا هو الناجُح ولُده.. -ٕ

 .أَخوك فتاٌك سبلُحهصٌػ المبالؽة ،مثل:  -ٖ

 والصفة المشبهة مثل: عاشر امرأً حسناً خلقُه. -ٗ

 واسم التفضٌل مثل مررت بكرٌٍم أَكرَم منه أَبوه. -٘

 صور الفاعل:

 ٌؤتً الفاعل على صوٍر عدٍة، فقد ٌكون: 

 اسما ظاهراً صرٌحا:اجتمع رجبلن فً المسجد.-ٔ

 ضمٌراً بارزاً متصبلً : لعبت بالكره. - ٕ

 ضمٌر مستتر :اكتب الدرس. – ٖ

 االسم الموصول : َرَجَع الذي سافر. - ٗ

 اسم االشاره : سافر هذا الرجل - ٘

 لكبلم الذي ٌلٌه نحو : سرنً أن تنجح ، فالمصدر المإول من   ) أن تنجح(  مصدراًمإوالً من الحرؾ المصدري وا - ٙ

 .تقدٌره نجاحك فً محل رفع فاعل سرنً

 -إعرابه:

 حكم الفاعل الرفع ولكنه قد ٌاتً مجرورا لفظا فً مواضع:

 واجبة.فٌجر الفاعل لفظاً وجوبا فً موضع واحد هو صٌؽة التعجب )أَكرْم بخالد( فزٌادة الباِء هنا  - ٔ

 ؤَحرؾ جر زابدة هً: ))من، الباء((.بو ٌجر لفظاً جوازاً  – ٕ

 فؤَما ))ِمن(( فتجوز زٌادتها بعد نفً أَو نهً أَو استفهام إِذا كان الفاعل نكرة مثل: )ما سافر من أَحد(

ِ َشِهٌداً{.  وأَما الباُء فتزاد بعد ))كفى(( مثل: }َوَكَفى بِاهللَّ
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 ل :حكم تؤنٌث الفعل مع الفاع

 ٌجب تؤنٌث الفعل مع الفاعل : -أ 

 أعدْت فاطمة ُالرسالة .    إذا كان الفاعل اسماً ظاهراً حقٌقً التؤنٌث ، واتصل بالفعل     مثل : -ٔ

 الشمس ؼابت  -إذا كان الفاعل ضمٌراً مستتراً ٌعود على مإنث سابق ، مثل : فاطمة أعدْت الرسالة   - ٕ

 تتراً ٌعود على جمع التكسٌر لؽٌر العاقل ، مثل : العصافٌر ؼردت .إذا كان الفاعل ضمٌراً مس - ٖ

 ٌجوز تؤنٌث الفعل مع الفاعل :  -ب

 إذا كان بٌن الفعل والفاعل المإنث فاصلٌ ما: قرأَ الٌوم فاطمة. -ٔ

 إذا كان الفاعل مجازي التؤْنٌث: طلع الشمس. -ٕ

 = حضرت الطبلب ونشرت الصحؾ. إذا كان الفاعل جمع تكسٌر: حضر الطبلب وُنشر الصحؾ -ٖ

 إذا كان الفعل من أَفعال المدح والذم: نعم المرأةُ أَسماء = نعمت المرأَة أَسماء. -ٗ

 مبلحظات

 ٌمتنع تؤنٌث الفعل من ؼٌر الحاالت السابقة . -ٔ

 الفعل الماضً ٌإنث بتاء ساكنة تتصل بآخره ، مفتوح ما قبلها ، مثل : سافرت فاطمة  -ٕ

 لمضارع فٌإنث بتاء متحركة تكون فً أوله ، مثل : ُتسافر فاطمة .أما الفعل ا

 إفراد الفعل مع الفاعل

تقول   أَما من حٌث اإلِفراد والتثنٌة والجمع، فالفعل المتقدم ٌبلزم اإلِفراد دابماً سواٌء أَكان الفاعل مفرداً أَم مثنى أم جمعاً.  -

 ( بصٌؽة اإلفراد لٌس ؼٌر.فً ذلك: )حضر الرجل، حضر الرجبلن، حضر الرجال 

 

 تقدٌمه على مفعوله وتؤخٌره عنه: -

الترتٌب   وٌجوز أَن تعكس، ثم ٌؤْتً المفعول به تقولك )قرأَ خالٌد الصحٌفَة( ، األَصل فً الترتٌب أَن ٌؤْتً الفاعل بعد الفعل   

 فتقول )قرأَ الصحٌفَة خالٌد(. ،

 مواضع األَربعة اآلتٌة:وجوب  تقدٌم الفاعل على المفعول به فً ال - ٔ

 إِذا كانت عبلمات اإلِعراب ال تظهر علٌهما فحذراً من وقوع االلتباس عند عدم القرٌنة نقدم الفاعل مثل: )أَكرم   -أ   

 مصطفى موسى(، فإِن وجدت القرٌنة جاز التقدٌم والتؤْخٌر مثل: )أَكرمْت أُختً موسى، أَكرمْت موسى أُختً(.

 فً المفعول به: )ما قرأَ خالٌد إاِل كتابًٌن(. أَن ٌحصر الفعل  -ب  

 والمفعول به اسماً ظاهراً: قابلت خالداً. متصبل أن ٌكون الفاعل ضمٌراً   -ج  

 أَن ٌكونا ضمٌرٌن وال حصر فً الكبلم: قابلته.  -د   

 وجوب تؤخٌر الفاعل وجوباً فً المواضع الثبلثة اآلتٌة: - ٕ

المتؤَخر  ى المفعول مثل: )سكن الداَر صاحُبها( ولوال تؤْخٌر الفاعل لعاد الضمٌر على المفعول إِذا اتصل بضمٌر ٌعود عل  -أ  

 لفظاً ورتبة وهو ؼٌر جابز.

 إِذا كان اسماً ظاهراً والمفعول ضمٌراً مثل )قابلنً أَخوك(.  -ب 

 .أَن ٌحصر الفعل فٌه: )ما أَكرم خالداً إاِل سعٌد، إِنما أَكل الرؼٌؾ أَخوك(  -ج 

 حذفه، وحذؾ فعله: -

 .الفاعل ركن فً الجملة البدَّ منه، سواٌء أَكان اسماً صرٌحاً أَم ضمٌراً راجعاً إلى مذكورفبل ٌجوز حذفه 

 ًأَما الفعل فؤَكثر ما ٌحذؾ فً األَجوبة مثل قولك: )خالٌد( لمن سؤَلك.)من حضر؟(،و)خالد( فاعل لفعل محذوؾ جوازا. 

اطراداً إِذا وقع الفاعل بعد أَداة خاصة باألَفعال كؤدوات الشرط وتبله مفسر للفعل السابق مثل: )إِذا إال أَنه ٌجب حذؾ الفعل 

ٌَّع(. ٌَّع الحزم اضطربت أُموره( و)الرجل( فاعل لفعل محذوؾ وجوباً ٌفسره  المذكور )ض  الرجلُ ض

 ( https://dardery.site/archives/2825ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

  

https://dardery.site/archives/2825


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 122

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 اخ على الفاعلدـــدريـــت

 حدد الصورة التً جاء علٌها الفاعل لؤلفعال الموضوعة بٌن القوسٌن فً  األمثلة التالٌة: – ٔس

ْن أَنفُِسُكْم َعزِ ( َجاَءُكمْ ) } لََقْد قال تعالى: -ٔ ُكم بِاْلُمْإِمنٌِنَ َرُسولٌ مِّ ٌْ ْم َحِرٌٌص َعلَ ِه َما َعنِتُّ ٌْ ِحٌمٌ  ٌٌز َعلَ  }َرُءوٌؾ رَّ

 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ن  قال تعالى :   -ٕ ِذهِ  (ٌَقُولُ )} َوإَِذا َمآ أُنِزلَْت ُسوَرةٌ َفِمْنُهم مَّ ُكْم َزاَدْتُه َهَٰ ٌُّ ًنا  ۦٓأَ  }إٌَِمَٰ

 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

َما اْلُمْإِمُنوَن إِْخَوةٌ  قال تعالى :   -ٖ ُكمْ  (َفؤَْصلُِحوا )} إِنَّ ٌْ َن أََخَو ٌْ  }َب

 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ْكفٌَِ  قال تعالى :   -ٗ ٌَ ُكْم )ُكْم أَن } إِْذ َتقُولُ لِْلُمْإِمنٌَِن أَلَن  َن اْلَمبَلبَِكِة ُمنَزلٌَِن (ٌُِمدَّ ُكم بَِثبَلَثِة آاَلٍؾ مِّ  }َربُّ

 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

َماَء َوَنْحُن  قال تعالى :   -٘ ْسفُِك الدِّ ٌَ ٌُْفِسُد فٌَِها َو ُس لَكَ بَِحْمِدَك َونُ  (نَسبِّحُ )} أََتْجَعلُ فٌَِها َمْن   }َقدِّ

 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

بَِك قال تعالى   -ٙ َنالُُهمْ ):  } أُولََٰ َن اْلِكَتابِ  (ٌَ   }َنِصٌُبُهم مِّ

 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

تِ  (َوَراَوَدْتهُ )}  قال تعالى :   -7 ٌْ ْفِسِه َوَؼلََّقِت اأْلَْبَوابَ الَّتًِ ُهَو فًِ َب  }َها َعن نَّ

 اسم موصولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ْكفُرْ  )} َفإِن قال تعالى :   -8 فِِرٌنَ  (ٌَ ُسو۟ا بَِها بَِكَٰ ٌْ ْلَنا بَِها َقْوًما لَّ ُإاَلِٓء َفَقْد َوكَّ
ٓ  }بَِها َهَٰ

 اسم إشارةׄ    هراسم ظاׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

َك ُمْسَتقًٌِما ۗ َقْد  قال تعالى :   -9 َذا ِصَراُط َربِّ ْلَنا )} َوَهَٰ ُروَن (َفصَّ كَّ ذَّ ٌَ اِت لَِقْوٍم  ٌَ  }اآْل

 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ْحُزُننًِ)} َقالَ إِنًِّ  قال تعالى :   -ٓٔ ٌَ  .}أَن َتْذَهُبوا بِِه  (لَ

 اسم إشارةׄ   مصدر مإولׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ــــــــــــــٌٗٞرخ -ٔٔ ــــــــــــــٌٟ ًٔــــــــــــــذ حُ ــــــــــــــي حُ ــــــــــــــخ حُؼز  أٗ

  

ـــــــــــــــــــــــــخ (ٛـــــــــــــــــــــــــيطٚ)ٝ    ـــــــــــــــــــــــــخ٠ٗ إٔ ٣ظٞر  ح٧ٓ

 

 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ــــــــــــــــــــَيصْ  -ٕٔ َٔ ــــــــــــــــــــٞد  َؿ ٤َْٗخ هُُِ ِٙ حُــــــــــــــــــــي  ٌِ ــــــــــــــــــــ َٛ 

  

ٟ.(َهزَـــــــــــــــــِض )  ٍَ ح َٞ َُ طَـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ْٔ ـِ حُ َٝ ـــــــــــــــــْؼَِشُ   ٘  حُ

 

 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 حُظـــــــخ٣ٍن ٛـــــــْ ٗٔـــــــز٢ (ًرلـــــــٞح )إ ًـــــــخٕ ٓـــــــٖ -ٖٔ

  

ـــــــــــٞ حُ٘ٔـــــــــــزخ    ـــــــــــب٢ٗ أٍك ـــــــــــ٠ حُؼٜــــــــــــٍٞ.. ك  ػِ

 

 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ــــــــــــــــــخءس ًُــــــــــــــــــش -ٗٔ ــــــــــــــــــ٢ إٔ حُؤ ــــــــــــــــــ٤ٖ( ُ  )طز

  

 ٝإٔ أػـــــــــــــــــــــــــــِحء حَُؿـــــــــــــــــــــــــــخٍ ٤١خُٜـــــــــــــــــــــــــــخ. 

 

 اسم إشارةׄ    مصدر مإولׄ      ضمٌر متصلׄ     ستترضمٌر م  ׄ  

ــــــــــؼخ   -٘ٔ ِٗ ـخ ُٓ ــــــــــٔخَء  َٔ َي حُ َٔ ــــــــــ َٓ  )أَهــــــــــِٟ( حُ ــــــــــ١ٌ 

  

 . َِ ــــــــــــلَ ِٞ ح٧َٓ ــــــــــــ٢ حَُل٠ــــــــــــ٤ ــــــــــــخَءَى ك ــــــــــــ٠ رِ٘ رَ٘ َٝ 

 

 اسم موصولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2825ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 كيى ٗٞع حُؼخَٓ ك٢ حُلخػَ حُٟٔٞٞع ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ  ك٢ ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٕ

َنا أَْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرٌَ  قال تعالى :  -ٔ قُولُوَن َربَّ ٌَ الِِم )أَْهلَُها ( } الَِّذٌَن   .}ِة الظَّ

 اسم فعلׄ        صٌؽة مبالؽةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

ُكم  قال تعالى :   -ٕ ٌْ ِه َما َعنِتُّْم َحِرٌٌص َعلَ ٌْ ْن أَنفُِسُكْم َعِزٌٌز َعلَ  .}} لََقْد َجاَءُكْم )َرُسولٌ ( مِّ

 اسم فعلׄ        مبالؽةصٌؽة ׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

ِ أُولَبَِك فًِ َضبَلٍل ُمبٌِنٍ قال تعالى : -ٖ
ِة) قُلُوُبُهْم ( ِمْن ِذْكِر هللاَّ ٌَ لٌ لِْلَقاِس ٌْ  .}} َفَو

 اسم فعلׄ        صٌؽة مبالؽةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

َن لَُكُم قال تعالى : -ٗ ٌَّ َتَب ٌَ ِط األَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ } َوُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى  ٌْ ٌَُض ِمَن اْلَخ ُط ( األَْب ٌْ  .})اْلَخ

 اسم فعلׄ        صٌؽة مبالؽةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

 قال تعالى : } ٌخرج من بطونها شراب مختلؾ) ألوانه(  { -٘ 

 اسم فعلׄ        صٌؽة مبالؽةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

 شّتان )الّسابق(  والبلحق فى البراعة -ٙ

 اسم فعلׄ        صٌؽة مبالؽةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

 (قلبه)رأٌت طالبا شجاع  -7

 اسم فعلׄ        صفة مشبهةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

رـــــــــــــــ٢ -8 ََ ْٜ َٓ ـــــــــــــــُٚ  ْ٘ ِٓ  َٖ ـــــــــــــــْؼ١َ أ٣َْـــــــــــــــ ِٗ  ٤َُْـــــــــــــــَض 

  

ٍِد      ــــــــــــــخ َٛ ٠ــــــــــــــ٢)  ْٔ َ٣ َٖ ــــــــــــــ ِٚ  أ٣َْ ــــــــــــــ ِٓ ْٖ َى ــــــــــــــ ِٓ  ) 

 

 اسم فعلׄ        صٌؽة مبالؽةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

ــــــــــــــزَُلٞح -9 ْٛ َ ــــــــــــــز٬َُِى(  كَؤ ُْ ٍِ )ح ــــــــــــــخ َٜ ْٗ ــــــــــــــخهَْض رِخ٧َ َٟ 

  

ـــــــــــــــــــيِ     ِٔ ِٕ ح٩ِْػ ْٞ َِــــــــــــــــــ ًَ  ُْ ُٜ ُٛ ُؿـــــــــــــــــــٞ ُٝ ح  ــــــــــــــــــٞى  ُٓ 

 

 اسم فعلׄ        صٌؽة مبالؽةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

 ٣ـــــــــــــــــخٍ ِ ٝحكظٞطـــــــــــــــــي ى٣ـــــــــــــــــخٍرؼـــــــــــــــــيص ى -ٓٔ

  

 ٤ٜٛــــــــــــــــــخص ُِــــــــــــــــــ٘ـْ حَُك٤ــــــــــــــــــغ )هــــــــــــــــــَحٍ(   

 

 اسم فعلׄ        صٌؽة مبالؽةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

 ( 825https://dardery.site/archives/2ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 حُظخ٤ُش:حُـِٔش حُٟٔٞٞػش ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٢ ح٧ٓؼِش ك٢ حُٔلؼٍٞ ػ٠ِ حُلخػَ  حًًَ كٌْ طوي٣ْ  –ّٖ

َ ( قال تعالى :   -ٔ ْخَشْوَن أََحًدا إاِلَّ هللاَّ ٌَ ْخَشْوَنُه )َواَل  ٌَ ِ َو ٌَُبلُِّؽوَن ِرَسااَلِت هللاَّ  .}} الَِّذٌَن 

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ْشَهْد َعَذاَبُهَما َطابَِفٌة(  ِمَن اْلُمْإِمنٌِنَ  قال تعالى :   -ٕ ٌَ  .}} )َوْل

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ا قال تعالى :   -ٖ ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ ْتُهُم اْلَح َخُذوا ِدٌَنُهْم(  لَْهًوا َولَِعًبا َوَؼرَّ  .}} الَِّذٌَن )اتَّ

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ِن إِْذ ُهَما فًِ اْلَؽاِر إ}  قال تعالى :   -ٗ ٌْ ًَ اْثَن  .}ْذ) أَْخَرَجُه الَِّذٌَن َكَفُروا(  َثانِ

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ِن أَْحَصىَٰ لَِما لَبُِثوا أََمًدا  قال تعالى :   -٘ ٌْ  .}} ُثمَّ )َبَعْثَناُهْم (  لَِنْعلََم أَيُّ اْلِحْزَب

    ممتنعׄ       جابز ׄ        بواج  ׄ  

اُر ( قال تعالى :   -ٙ  .} } َسَرابٌِلُُهْم ِمْن َقِطَراٍن )َوَتْؽَشى ُوُجوَهُهُم النَّ

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  
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اِرِهْم َجاثِِمٌنَ  قال تعالى :   -7 ٌَ َحُة (  َفؤَْصَبُحوا فًِ ِد ٌْ  .}} )َوأََخَذ الَِّذٌَن َظلَُموا الصَّ

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

 .}فٌِِه َبؤٌْس َشِدٌدٌ  } ) َوأَنـزْلَنا اْلَحِدٌَد( قال تعالى :   -8

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ٌُْسَتْعَتُبونَ  قال تعالى :   -9 نَفُع الَِّذٌَن َظلَُموا َمْعِذَرُتُهْم( َواَل ُهْم  ٌَ  ( ْوَمبٍِذ الَّ ٌَ   .}} َف

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ْت َوَرَبْت  قال تعالى :   -ٓٔ َها اْلَماَء ( اْهَتزَّ ٌْ َك َتَرى اأْلَْرَض َخاِشَعًة َفإَِذا) أَنَزْلَنا َعلَ اتِِه أَنَّ ٌَ  .}} َوِمْن آ

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

َ  قال تعالى :   -ٔٔ
ْخَشى هللاَّ ٌَ َما   .} َباِدِه اْلُعلََماُء (عِ  ِمنْ  } )إِنَّ

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ِه َراِجعونَ  قال تعالى :   -ٕٔ ٌْ ا إِلَ ِ َوإِنَّ ا هلِلّ ِصٌَبٌة ( َقالُوْا إِنَّ ابِِرٌَن الَِّذٌَن إَِذا )أََصاَبْتُهم مُّ ِر الصَّ  .}} َوَبشِّ

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢ ًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه٤ن  -ٖٔ   إ كظّ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــَٝٙ (     ــــــــــــــــــــــــــــــــق )ٗؼ  ٣ــــــــــــــــــــــــــــــــّٞ ٣ٍ

 

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ََ ُٓخٗـُــــــــــــــــُٚ   -ٗٔ  ٝاٗــــــــــــــــ٢ ٝإ ً٘ـــــــــــــــــُض ح٧َه٤ـــــــــــــــــ

  

    )َُ ـــــــــــــــــظطْؼُٚ ح٧ٝحثــــــــــــــــــ ْٔ ) طَ ْْ  ٥ٍص رٔـــــــــــــــــخ ُـــــــــــــــــ

 

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

 ٫) ٣َكــــــــــغ ح٠ُــــــــــ٤ق ػ٤٘ــــــــــخ   ( كــــــــــ٢ ٓ٘خُُ٘ــــــــــخ -٘ٔ

  

ــــــــــــــــــــــــــــخ ٝٓزظٔــــــــــــــــــــــــــــْ     ا٫ ٠ُــــــــــــــــــــــــــــخكي ٓ٘

 

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2825ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 حًًَ كٌْ طؤ٤ٗغ حُلؼَ حُٟٔٞٞع ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ  ك٤ٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش : – ّٗ

ِ  قال تعالى :  -ٔ ِه َفانَتَهىَٰ َفلَُه َما َسلََؾ َوأَْمُرهُ إِلَى هللاَّ بِّ ن رَّ  .}} َفَمن) َجاَءهُ  ( َمْوِعَظٌة مِّ

 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ْدُع َربَّهُ ( } َو)َقالَ  قال تعالى :   -ٕ ٌَ  فِْرَعْوُن َذُرونًِ أَْقُتلْ ُموَسىَٰ َوْل

 ممتنع   ׄ        جابزׄ        واجب  ׄ  

اِرِهْم َجاثِِمٌَن }} وَ  قال تعالى :   -ٖ ٌَ َحُة َفؤَْصَبُحوا فًِ ِد ٌْ  .}أََخَذ (  الَِّذٌَن َظلَُموا الصَّ

 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ْت َوْجَهَها َوَقالَْت َعُجوزٌ  ۥْمَرأَُتهُ ٱقال تعالى :  } )َفؤَْقَبلَِت(   -ٗ ٍةٍۢ َفَصكَّ  .}َعقٌٌِم  فِى َصرَّ

 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

َن اْلَمَفرُّ  قال تعالى :   - ٘ ٌْ ْوَمبٍِذ أَ ٌَ قُولُ (  اإْلِنَساُن  ٌَ ( {{. 

 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

جْ  قال تعالى :   -ٙ ْجَعلُ الرِّ ٌَ ِ َو ْعقِلُونَ } َوَما َكاَن لَِنْفٍس أَْن) ُتْإِمَن (  إاِل بِإِْذِن هللاَّ ٌَ  .}َس َعلَى الَِّذٌَن ال 

 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ا  قال تعالى :   -7  .}} َو)َقالَ (  نِْسَوةٌ فًِ اْلَمِدٌَنِة اْمَرأَةُ اْلَعِزٌِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعْن َنْفِسِه َقْد َشَؽَفَها ُحًبّ

 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

 .}} َوَجَعْلَنا اأْلَْنَهاَر )َتْجِري (  ِمن َتْحتِِهمْ  الى : قال تع  - 8

 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  
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ًرا ﴾ قال تعالى :   -9  } إِْذ )َقالَِت (  اْمَرأَُت ِعْمَراَن َربِّ إِنًِّ َنَذْرُت لََك َما فًِ َبْطنًِ ُمَحرَّ

 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ٌر اْبُن هللَاّ  تعالى : قال   -ٓٔ ٌْ ُهوُد ُعَز ٌَ  .}} )َقالَِت  ( اْل

 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ِمٌنِ   -ٔٔ ٌَ َزاَوُر َعن َكْهفِِهْم َذاَت اْل ْمَس إَِذا) َطلََعت (  تَّ  .}قال تعالى :  } َوَتَرى الشَّ

 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ٌُْنفِقُونَ } َتَولَّ  قال تعالى :  -ٕٔ ِجُدوا َما  ٌَ ْمِع َحَزًنا أاَلَّ  ُنُهْم )َتفٌُِض (  ِمَن الدَّ ٌُ  .}ْوا َوأَْع

 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ُسلُ  قال تعالى :   -ٖٔ ٌد إاِل َرُسولٌ َقْد )َخلَْت  ( ِمْن َقْبلِِه الرُّ  .}} َوَما ُمَحمَّ

 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ِ  قال تعالى :   -ٗٔ ُسولُ َوالَِّذٌَن آَمُنوا َمَعُه َمَتىَٰ َنْصُر هللاَّ قُولَ  ( الرَّ ٌَ  .}} َحتَّىَٰ )

 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ا أَْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْملَهَ   -٘ٔ ْوَم َتَرْوَنَها )َتْذَهلُ (  ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ ٌَ  .}اقال تعالى :  } 

 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2825ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  )  

 طو٤َ  حُٜٞحد  ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش : – ّ٘

َذا إاِلَّ َبَشٌر ِمْثلُُكمْ  قال تعالى :  -ٔ ْجَوى الَِّذٌَن َظلَُموا َهلْ َهَٰ وا النَّ  ...........إعراب كلمة " الذٌن" }} َوأََسرُّ

 خبرׄ         مبتدأׄ     مفعولׄ      فاعل  ׄ  

ِ َحِسًٌبا قال تعالى :   -ٕ َ َوَكَفى بِاهللَّ ْخَشْوَن أََحًدا إاِل هللاَّ ٌَ  دٌم المفعول هنا بسبب:.........ٌمتنع تق} .} َوال 

 الفاعل ضمٌر متصل والمفعول به اسم ظاهراׄ         الفعل فً المفعول به حصر  ׄ  

 خوفا من اللبس لخفاء العبلمة اإلعرابٌةׄ           الفاعل والمفعول كبلهما ضمٌرانׄ  

َك َحِسٌبً  قال تعالى :   -ٖ ٌْ ْوَم َعلَ ٌَ  ...............إعراب كلمة "نفسك":}ا} اْقَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بَِنْفِسَك اْل

 فاعل مرفوع بالضمة الظاهرةׄ                           بالكسرة اسم مجرور  ׄ  

 فاعل مجرور لفظا مرفوع محبلׄ            فاعل مجرور بالكسرةׄ  

ٍن لًِّ َولََك ۖ اَل َتْقتُ  قال تعالى :   -ٗ ٌْ ُت َع نَفَعَنا} َوَقالَِت اْمَرأَُت فِْرَعْوَن قُرَّ ٌَ ....الفعل "قالت" واجب التؤنٌث  .}لُوهُ َعَسىَٰ أَن 

 بسبب:

 ٌعود على مإنث سابق  الفاعل ضمٌر مستترׄ        الفاعل مجازي التؤنٌث  ׄ  

 جمع تكسٌر لؽٌر العاقلالفاعل ضمٌر مستتر  ٌعود على ׄ        التؤنٌث حقٌقًالفاعل ׄ  

ِ  ُمْشِرِكٌَن اْسَتَجاَركَ الْ  ِمنَ  } َوإِْن أََحدٌ  قال تعالى :   -٘ ْسَمَع َكبلَم هللاَّ ٌَ  ....إعراب كلمة " أحد":} .َفؤَِجْرهُ َحتَّى 

 مفعول بهׄ      فاعلׄ      خبرׄ       مبتدأ   ׄ  

َر إِْحَداُهَما اأْلُْخَرى قال تعالى :  -ٙ  . ......إعراب كلمة " األخرى"}} أَْن َتِضلَّ إِْحَداُهَما َفُتَذكِّ

 مفعول بهׄ      فاعلׄ      خبرׄ       مبتدأ   ׄ  

ْسَتؤِْخُرونَ  قال تعالى :   -7 ٌَ ٍة أََجلََها َوَما   .........إعراب كلمة" أمة"}} َما َتْسبُِق ِمْن أُمَّ

 فاعل مرفوع بالضمة الظاهرةׄ                            اسم مجروربالكسرة  ׄ  

 ا مرفوع محبلفاعل مجرور لفظׄ            فاعل مجرور بالكسرةׄ  

َنتْ  قال تعالى :   -8 ٌَّ  ..... الفعل " أخذت " جابز التؤنٌث بسبب:}} َحتَّىَٰ إَِذا أََخَذِت اأْلَْرُض ُزْخُرَفَها َوازَّ

 جمع تكسٌر لمذكرالفاعل ׄ         الفاعل مجازي التؤنٌث  ׄ  

 الفاعل جمع تكسٌر لمإنثׄ      مفصول عن الفعل التؤنٌث حقٌقًالفاعل ׄ  
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 ٌنال ذو العلم مكانته العلٌا...........عند جمع الفاعل نقول: -9

 ٌنال ذوا العلم مكانتهم العلٌاׄ        ٌنالون ذووالعلم مكانتهم العلٌا  ׄ  

 ٌنال ذوو العلم مكتنتهم العلٌاׄ       ٌنالوا ذوو العلم مكانتهم العلٌاׄ  

 ٝاًح حُؼ٘خ٣ــــــــــــــــــــــشُ ٫كظظــــــــــــــــــــــَي ُػ٤ُٜٞٗــــــــــــــــــــــخ    -ٓٔ

 ٍ ٛ٘خ رٔزذ:ٝؿذ طوي٣ْ حُٔلؼٞ  

  ُٕ ـــــــــــــــــــــخ ٖ  أٓ ـــــــــــــــــــــ ُٜ  ِ ًُ ْْ كخُٔوـــــــــــــــــــــخُٝف  ـــــــــــــــــــــ َٗ 

 

 الفاعل ضمٌر متصل والمفعول به اسم ظاهراׄ        الفاعلحصر الفعل فً   ׄ  

 اتصل بالفاعل ضمً ٌعود على المفعولׄ     اسم ظاهرا والفاعلضمٌر متصل  المفعول  ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/2825ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 

 

 اسم مرفوع وقع بعد فعل ؼٌر معروؾ فاعله، أو وقع بعد اسم المفعول، أو االسم المنسوب. -

 عوقَب الُمسًء . -مثال: ما ٌقع بعد فعل ؼٌر معروؾ فاعله:          

 الشعب مستنزفٌة موارُده  -بعد اسم المفعول:  مثال: ما ٌقع        

 أعراقً جارك؟ . -مثال: ما ٌقع بعد اسم منسوب:         

 وقد ُسمً نابب الفاعل كذلك؛ ألنه سد مسد الفاعل بعد حذفه. -

 -خطوات بناء الجملة للمجهول:

ٌُشَرح (  نفتح ما قبلو ،نضم أول الفعل ونكسر ما قبل أخره إذا كان فى الماضى)ُشِرح -ٔ  أخره إذا كان فى المضارع )

 نحذؾ الفاعل  -ٕ

 .نقٌم  المفعول به مقام الفاعل فنؽٌر عبلمتة من النصب إلى الرفع  -ٖ

 ُكوفِا المعلمون .   : كافؤت الدولة المعلمٌن  ٔمثال    

 ما ٌنوب عن الفاعل بعد حذفه و ٌحل محله :

 ، شاهدُت الكسوؾ . تصٌر الجملة ) شوهد الكسوُؾ (.  المفعول به للفعل المتعدى لمفعول واحد    - ٔ

 المفعول به األول إذا كان الفعل متعدٌاً لمفعولٌن : نقول : َظَنْنُت الصدٌَق أخاً ، تصٌر )ُظنَّ الصدٌُق أخاً(. - ٕ

الجار  - ٗماُم اإلشارة الظرؾ المتصرؾ المفٌد معنى محدداً ففً قولنا َوَقَؾ السابُق أماَم اإلشارِة ، تصٌر : ُوقَِؾ أ - ٖ

 والمجرور مثل : نظر القاضً فً الشكوى . تصٌر : ُنِظَر فً الشكوى .

 واحدة ٌ  الصور نفخةٌ  فً ُنفِخ المفعول المطلق،مثل قوله تعالى :" فإذا -٘

 أشكال نابب الفاعل

ٌَُقدر المخلص.  - ٔ  ضمًٌرا متصبًل: أُكِرْمت. - ٕ   اسًما ظاهًرا. مثل: 

ٌُستثنى إال أنا.أو منفص - ٖ ٌُشكر  - ٗ   بًل: ما    ×.أو مستتًرا: خالد 

ل انتباهكم. - ٘ ٌَُفضَّ ل أن تنتبهوا:  ٌَُفضَّ  مصدًرا مإواًل: 

ٌُْسَهر أمام التلفاز، ُنِظَر فً الشكوى. -ٙ  الظرؾ أو الجار والمجرور مثل: 

 

 كٌفٌة تحوٌل الفعل من المبنً للمعلوم إلى المبنً للمجهول:

 ماضًالفعل ال -

ٌُضم أوله وٌكسر ما قبل آخره: فالفعل َعلَِم ٌصٌر ُعلَِم.  - ٔ  الفعل الماضً صحٌح العٌن، الخالً من التضعٌؾ، 

لَ )إذا كان الماضً مبدوًءا بتاء زابدة، فإن الحرؾ الثانً ٌضم مع األول، مثل:  - ٕ لَ  (َتَفضَّ  .تصٌر: ُتفُضِّ

 تصٌر:  اُسُتخِرج. (استخرج)ة، فإن الحرؾ الثالث ٌضم مع األول مثل: إذا كان الماضً مبدوًءا بهمزة وصل زابد - ٖ
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 الفعل الماضً األجوؾ مثل: صام وباع   ُتقلب عٌنه ٌاء لٌصبح: ِصٌم و بٌِع. - ٗ

 الماضً الثبلثً المضعؾ مثل: شّد ومّد، فٌضم أوله مثل: ُشّد الحبل ، وُمّدِت الجسور. - ٘

 زابدًة قلبت واًوا، نحو: جاهد = ُجوِهد، تعاهد = ُتُعوهد.إن كان ثانٌه أو ثالثه ألًفا  -ٙ

 -:المضارعالفعل  -

ٌُْعلَّم. - ٔ ْعلَّم: ٌصٌر  ٌَ ٌُفتح ما قبل اآلخر  ٌُضُم أول حرؾ فٌه و  الفعل المضارع 

ٌُصاُم نهاُر رمضان   - ٕ ٌُعان مثل:  ٌُعٌن =  ٌُقال،   .أما المضارع األجوؾ: فُتقلَب عٌنه ألًفا: ٌقول = 

 حظات مهمة:مبل

 فعل األمر و الفعل الجامد ال ٌبنٌان للمجهول. -ٔ

بعض األفعال الماضٌة وردت على صورة المبنً للمجهول، وال فعل معلوم لها وٌعرب ما بعدها فاعبل ال نابب فاعل،  -ٕ

 ُتقَِع( لونه(.امُتقَِع )ان -أْؼِمً علٌه الَخَبر   -بُجّن الشا -زكم الرجل  -ُؼّم الهبلل  -مثل:)ُحّم الطفل 

 كما أن بعض الناس ٌخطبون فٌنطقون أفعااًل مبنٌة للمعلوم مثل: )َتَوفَّى ـ اْسَتْشَهَد فً سبٌل هللا ـ احَتَضَر(  -ٖ

 والصواب أنها مبنٌة للمجهول: )ُتُوفًِّ ـ اْسُتْشِهَد ـ احُتِضَر(.   

 ( https://dardery.site/archives/2946ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 اخ على يائث الفاعلدـــدريـــت

 حدد الصورة التً جاء علٌها نابب  الفاعل لؤلفعال  المبنٌة للمجهول  فً األمثلة التالٌة: – ٔس

ؤْتٌُِكَما َطَعاٌم ُتْرَزَقاقال تعالى : -ٔ ٌَ ُكَما } اَل  ٌَ ؤْتِ ٌَ ؤُْتُكَما بَِتؤِْوٌلِِه َقْبلَ أَن   }نِِه إاِلَّ َنبَّ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ِه  قال تعالى :   -ٕ ٌْ لْ َعلَ ٌُْرَجُع اأْلَْمُر ُكلُُّه َفاْعُبْدهُ َوَتَوكَّ ِه  ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض َوإِلَ ُب السَّ ٌْ ِ َؼ  }} َوهلِلَّ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

وَن إلى َعَذاٍب َعِظٌٍم  قال تعالى :   -ٖ ٌَُردُّ ِن ُثمَّ  ٌْ َت رَّ ُبُهم مَّ  }} َسُنَعذِّ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ْنُظُروَن إِلَى اإلِبِِل َكٌؾَ  قال تعالى :   -ٗ ٌَ  }ُخلَِقْت  } أََفبلَ 

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 }} إَِذا ُزْلِزلَِت اأْلَْرُض ِزْلَزالََها  قال تعالى :   -٘

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

  }لَ ُموَسىَٰ ِمن َقْبلُ ۗ :  } أَْم ُتِرٌُدوَن أَن َتْسؤَلُوا َرُسولَُكْم َكَما ُسبِ قال تعالى   -ٙ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 }َوإِنَّ الَِّذٌَن أُوِرُثوا اْلِكَتاَب ِمْن َبْعِدِهْم )}  قال تعالى :   -7

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ا أَْرَسْلَناَك بِ  قال تعالى :   -8  }َواَل ُتْسؤَلُ َعْن أَْصَحاِب اْلَجِحٌِم   اْلَحقِّ َبِشًٌرا َوَنِذًٌرا} إِنَّ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ْعَتِذُروَن  قال تعالى :   -9 ٌَ ٌُْإَذُن لَُهْم َف نِطقُوَن  َواَل  ٌَ ْوُم اَل  ٌَ َذا   }} َهَٰ

 مصدر مإولׄ    هراسم ظاׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ِر آِسٍن  قال تعالى :   -ٓٔ ٌْ اٍء َؼ ن مَّ قُوَن ۖ فٌَِها أَْنَهاٌر مِّ ِة الَّتًِ ُوِعَد اْلُمتَّ َثلُ اْلَجنَّ  .}} مَّ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ـــــــــــــــخ   -ٔٔ َٕ َػخُِٔ ـــــــــــــــخ ً ْٕ ِّ ا ـــــــــــــــٞ ََ حُوَ ــــــــــــــــ٤ َٛ   ٕ  ٝا

  

ى ْص اُ    ٍُ ح  ًَ َ  ا ز٤ـــــــــــــــــــــــــ ًَ َُ ِٚ حَُٔلخكِـــــــــــــــــــــــــ  ٤ـــــــــــــــــــــــــ

 

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  
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ــــــــــــــــ٢ٓٞ اًح ؿــــــــــــــــي ؿــــــــــــــــيْٛ   -ٕٔ  ٓــــــــــــــــ٢ًٌَٗ٤ ه

  

ــــــــــــــيٍ.  ــــــــــــــش حُظِٔــــــــــــــخء ٣لظوــــــــــــــي حُز  ٝكــــــــــــــ٢ ح٤ُِِ

 

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 طوــــــــــــــخى ُــــــــــــــي ح٧رطــــــــــــــخٍ هزــــــــــــــَ ُوــــــــــــــخثْٜ -ٖٔ

  

 ٧ٜٗــــــــــــْ ٓــــــــــــٖ ٗوــــــــــــغ ؿ٤٘ــــــــــــي هــــــــــــي ػٔــــــــــــٞح   

 

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ٔٗ-   ِٚ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــخُء رِ ظ٠َ ْٔ ُ٣  ٍ ــــــــــــــــٞ َُ٘ ٍَ ــــــــــــــــٞ ُٓ  َ ٕ  حُ  ا

  

 . ٍُ ـــــــــــــــــــُِٞ ْٔ َٓ ـــــــــــــــــــ٤ِٞف هللاِ  ُٓ  ْٖ ـــــــــــــــــــ ِٓ َٜ٘ ـــــــــــــــــــي   ُٓ 

 

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

َ إٔ ٣ٌٔض حُط٬د أػ٘خء حَُ٘ف -٘ٔ  ٣ُل٠ 

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2946ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 المتاحة:حدد نوع العامل فً  نابب الفاعل فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل  – ٕس

 

ِر آِسٍن  قال تعالى :   -ٔ ٌْ اٍء َؼ ن مَّ قُوَن ۖ فٌَِها أَْنَهاٌر مِّ ِة الَّتًِ ُوِعَد اْلُمتَّ َثلُ اْلَجنَّ  .}} مَّ

       اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

َحًة لَُهُم األَْبَواُب  قال تعالى : } -ٕ اِت َعْدٍن ُمَفتَّ  {َجنَّ

       اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        نً للمجهولفعل مب  ׄ  

ْْ هخٍ طؼخ٠ُ : -ٖ ِٛ ْٖ رَْؼِي ِٓ ٌِظَخَد  ُْ ٍِػُٞح ح َٖ أُٝ ٣ ٌِ ٕ  حُ  اِ َٝ  {{. 

       اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

ٞع  َُُٚ   -ٗ ُٔ ـْ َٓ   ّ ْٞ َُِي ٣َ ًَ ِس  ََ حَد ح٥ِه ٌَ ْٖ َهخَف َػ َٔ {هخٍ طؼخ٠ُ : }ُِ ُّ  حُ٘ خ

       اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

 قال تعالى : } َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَُه ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ بِاْلَمْعُروِؾ ۚ اَل ُتَكلَُّؾ َنْفٌس إاِلَّ ُوْسَعَها  {  -٘

       اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

 فارسً أبوه  -رحمه هللا  –كان سٌبوٌه  -ٙ

       اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

ــــــــــــيٍ أ -7 ـــــــــــ٠ حطـٜـــــــــــَض اُـــــــــــ٠ ح٩ٓـــــــــــ٬ّ كـــــــــــ٢ رِ ّٗ 

  

 طـــــــــــــــــــيٙ ًــــــــــــــــــخُط٤َ ٓوٜٞٛــــــــــــــــــخ  ؿ٘خكــــــــــــــــــخُٙ  

 

       اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

حهِ  -8 َٞ ـــــــــــــــــــٞى  َػ ُٔ ْل َٓ َّ َػْظزَـــــــــــــــــــَي   زُـــــــــــــــــــُٚ ََُؼـــــــــــــــــــ

  

  َِ ـــــــــــــــــــ ُّ رخُِؼَِ ـــــــــــــــــــّلِض ح٧ْؿٔـــــــــــــــــــخ َٛ ـــــــــــــــــــخ  َٔ رّ َُ  ك

 

       اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

9-   ٍ ـــــــــــــــخ ٍَِؿ ـــــــــــــــِؼَيْص  َٓ ـــــــــــــــخ  َٓ  ُْ ـــــــــــــــ ِْ ـــــــــــــــ٫َٞ حُِؼ  كََِ

  

    ُّ ٍُ ٫ٝ حُلــــــــــــــــــــــــَح  ٫ٝ ػــــــــــــــــــــــــَف حُلــــــــــــــــــــــــ٬

 

       اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

 ُــــــــــــــــــٞىحع ٓــــــــــــــــــز٬ِ   هِزــــــــــــــــــ٢ ًٔ٘ــــــــــــــــــي٣َ ح -ٓٔ

  

 رٔـــــــــــــــــــــــــــيحٓغ ٓـُٜٞـــــــــــــــــــــــــــش ح٧كـــــــــــــــــــــــــــيحم   

 

       اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2946ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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https://dardery.site/archives/2946


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 129

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 التالٌة من بٌن البدابل المتاحة:ا ناب عن الفاعل عند حذفه  فً األمثلة حدد م –ٖس

ْنُه ُمِرٌٍب( قال تعالى :   -ٔ  .}} َوإِنَّ الَِّذٌَن أُوِرُثوا اْلِكَتاَب ِمن َبْعِدِهْم لَفًِ َشكٍّ مِّ

    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

ِ اَل ُتَكلَُّؾ إاِلَّ َنْفَسكَ   قال تعالى :  -ٕ  .} } َفَقاتِلْ فًِ َسبٌِِل هللاَّ

    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

وِر َنْفَخٌة َواِحَدةٌ  قال تعالى :   -ٖ  .}} َفإَِذا ُنفَِخ فًِ الصُّ

    الظرؾׄ       والمجرورالجار ׄ    المصدر)المفعول المطلق(  ׄ     المفعول به  ׄ  

ًَّ َوما أََنا إاِلَّ َنِذٌٌر ُمبٌٌِن  قال تعالى :   -ٗ ٌُوحى إِلَ بُِع إاِلَّ ما   .}} إِْن أَتَّ

    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

ْسَتْهِزُبوَن  } َولََقِد اْسُتْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن َقْبلَِك َفَحاقَ  قال تعالى :   -٘ ٌَ  .}بِالَِّذٌَن َسِخُروا ِمْنُهْم َما َكاُنوا بِِه 

   الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

ِر ِحَسابٍ  قال تعالى :   -ٙ ٌْ ابُِروَن أَْجَرُهْم بَِؽ ٌَُوفَّى الصَّ َما   .} } إِنَّ

    الظرؾׄ       لجار والمجروراׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

لٌَِن  قال تعالى :   -7 َذا إاِلَّ أََساِطٌُر اأْلَوَّ َذا ِمْن َقْبلُ إِْن َهَٰ  .}} لََقْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوآَباُإَنا َهَٰ

    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

ناً فٌِها ُتَسمَّ  قال تعالى :   -8 ٌْ  .}ى َسْلَسبٌِبلً } َع

    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

ِر  قال تعالى :   -9 ٌْ اُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ   .}} َوَقالَ 

    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

وِر َفَجَمْعَناُهْم َجْمًعا  قال تعالى :   -ٓٔ  .}} َوُنفَِخ فًِ الصُّ

    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

ا أَْرَسْلَناَك بِاْلَحقِّ َبِشًٌرا َوَنِذًٌرا ۖ َواَل ُتْسؤَلُ َعْن أَْصَحاِب اْلَجِحٌِم( قال تعالى :   -ٔٔ  .} } )إِنَّ

    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول   ׄ    المفعول به  ׄ  

َذا َفُخُذوهُ  قال تعالى :   -ٕٔ قُولُوَن إِْن أُوتٌُِتْم َهَٰ ٌَ  {{. 

    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

ٌُوَعُظوَن بِِه لَكَ   -ٖٔ ُهْم َفَعلُوا َما  ًرا لَُهْم قال تعالى :  } َولَْو أَنَّ ٌْ  .}اَن َخ

    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

َر   -ٗٔ َم َوأَخَّ ْوَمبٍِذ بَِما َقدَّ ٌَ ؤُ اإْلِْنَساُن  َنبَّ ٌُ  .}قال تعالى :  } 

    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

  .}َوإِنَّ الَِّذٌَن أُوِرُثوا اْلِكَتاَب ِمْن َبْعِدِهْم  قال تعالى :}  -٘ٔ

    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

 ( archives/2946https://dardery.site/ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 التالٌة من بٌن البدابل المتاحة:تخٌر اإلجابة الصحٌحة  فً األمثلة  –ٗس

 

 ُكّرمت الطالبة لتفوقها......................حكم تؤنٌث الفعل هنا: -ٔ

 كتٌرׄ     ممتنعׄ      جابزׄ      واجبׄ  

 :.......... عند البناء للمجهول.البلعبٌن فً الملعبٌشاهد الناس  -ٕ

 ٌُشوهد البلعبون  فً الملعبׄ        ٌُشاهد البلعبون فً الملعبׄ  

 ٌُشوهد البلعبون فً الملعبׄ        ٌُشاهد البلعبٌن فً الملعبׄ  
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 ........عند البناء للمجهول:كافؤ المعلم المجتهدٌن. -ٖ

 كوفؤ المجتهدونׄ    كوفا المجتهدٌنׄ    ُكافإ المجتهدونׄ    ُكوفا  المجتهدونׄ  

 استشهد الجندي بآٌات من القرآن ـــــــــ-  سُتشهد الجندي فً المعركةاُ  -ٗ

 إعراب كلمة الجندي فً المثالٌن:      

 نابب فاعل -فاعل ׄ   نابب فاعل        –نابب فاعل ׄ   فاعل           –نابب فاعل ׄ     فاعل–فاعل ׄ  

 للمجهول نقول:الطفلٌن إلى األبوٌن..........عند البناء  الشرطً أعاد   -٘

 أُعٌد الطفبلن إلى األبوٌنׄ        أُعٌد الطفلٌن إلى األبوٌنׄ  

 أُعٌدا  الطفبلن إلى األبوٌنׄ        أُعٌدا  الطفلٌن إلى األبوٌنׄ  

 عاقب المعلم الطبلب المهملٌن. -ٙ 

 عوقبوا  الطبلب المهملٌنׄ        عوقب  الطبلب المهملٌنׄ  

 عوقبوا الطبلب المهملونׄ        عوقب الطبلب المهملونׄ  

 تجادل الطالبان  أمام المدرس -7

 ُجوِدل أماُم المدرسׄ         ُجوِدل أماَم المدرسׄ  

 ُتُجوِدل أماُم المدرسׄ         ُتُجوِدل أماَم المدرسׄ  

 ُشِؽؾ المحبون  بالطبٌعة.......................إعراب كلمة المحبون: -8 

 مفعول بهׄ      خبر ׄ      نابب فاعلׄ      فاعلׄ  

 أعان  المدرس الطالبتٌن المتعثرتٌن -9

 أُعٌنت الطالبتان المتعثرتٌنׄ        أُعٌن الطالبتان المتعثرتانׄ  

 األولى والثالثةׄ        أُعٌنت الطالبتان المتعثرتانׄ  

 صادنً األعداء -ٓٔ

 ِصٌدتُ ׄ     ُصدُت  ׄ     ُصدُت    ׄ        ِصدتُ ׄ  

 

 ( ٢َٗٝhttps://dardery.site/archives/2946 ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ) 
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 مرعلٌنا من المنصوبات خبر) كان واخواتها(  ، واسم )إن وأخواتها (، وسنقوم بعرض مجموعة من المنصوبات

 مفاعٌل الخمسة ،والحال ،والتمٌٌز، والمستثنى ،والمنادى.تشمل:ال 

 

 

 

المفعول به اسم منصوب ٌذكر للداللة على من وقع علٌه فعل الفاعل، وٌسبقه فعل من األفعال المتعدٌة )أي التً تحتاج -

 الًدا.منح هللا مصر نهًرا خ - مثل: أكرمت الدولة المتفوقٌن.  -مفعواًل أو أكثر؛ لٌتم معنى الجملة(.

 صور المفعول به:  

 اسم ظاهر. مثل: نّظؾ عمرو سٌارة أبٌه. - ٔ

 ضمٌر متصل. مثل: ضربنــً أبً - ٕ

 ضمٌر منفصل. مثل: "إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن" - ٖ

 مصدر مإول. مثل: عرفت أنك قادم= عرفت قدومك. - ٗ

 ب مقول القول فً محل نصب مفعول به{جملة ، مثل: قال إنً عبد هللا      }الجملة) إنً عبد هللا (تعر – ٘

 تذكر أشكال نحوٌة تؤتً مفعواًل به دابًما:  

 .ما ٌعرب مفعواًل به منصوًبا لفعل محذوؾ - ٔ

 نعشق التفرق.   -رب الع –المختص )فً أسلوب االختصاص(،مثل: نحن  - 

 المؽري به )فً أسلوب اإلؼراء(، مثل: الصدَق الصدَق ٌا إنسان.  -

 منه )فً أسلوب التحذٌر(، مثل: الكذب الكذب ٌا مسلم.المحذر  -

 الٌاء " إذا اتصلت بآخر الفعل فإعرابها: مفعول به فً محل نصب.  –الهاء  –الضمابر اآلتٌة " الكاؾ  - ٕ

 القاهرة بناها المصرٌون.  -مثل: أسعدنــً محمٌد بتفوقه  

 عل ،  مثل: خلقنا هللا.الضمٌر )نا( إذا أتى ضمٌر نصب ولٌس رفع فً آخر الف – ٖ

 ما خبل {: ٌعربان فعلٌن ماضٌٌن، وما بعدهما مفعول به: حضر الطبلب ما عدا أخاك  -ا} ما عد - ٗ

، ما ٌنصب على أنه مفعول به لفعل محذوؾ( الكلمات: أهبًل، وسهبًل، ومرحًبا، تعرب مفعواًل به لفعل محذوؾ م) - ٘

 فت مرحًبا.والتقدٌر: جبت أهبًل، ووطبت سهبًل، وصاد

 تعرب: جملة مقول القول فً محل نصب مفعول به، مثل: قال: إنك مجتهد. ا)قال(: الجملة التً تؤتً بعده – ٙ

 )صٌؽة ما أَْفَعلَ التعجبٌة( ٌؤتً بعدها مباشرة المتعجب منه.وإعرابه: مفعول به منصوب، مثل: ما أْجَملَ الحق   – 7

 الفعل المتعدي

 لذي ٌنصب المفعول به:أنواع الفعل المتعدي ا -

 ما ٌنصب مفعول به واحد، مثل: اشترٌت الكتاَب. - ٔ

ٌّر(  -جعل  -علم  -رأى   -د وج –خال  -زعم   -ب حس –ما ٌنصب مفعولٌن أصلهما المبتدأ والخبر )ظن  - ٕ  ص

 مثل:ظننت االمتحان سهبًل.  

مثل: أعطى هللا مصر  ،وهب( -ألبس   -اكس –طى أع -منع  -ما ٌنصب مفعولٌن لٌس أصلهما المبتدأ والخبر:)منح  - ٖ

 نهًرا خالًدا.

 .َحّدث( ،مثل: أعلم السابق الركاب السٌارة متعطلة -َخّبَر  -أَخْبَر  -َنّبؤ  -أَْنَبؤ  -ما ٌنصب ثبلثة مفاعٌل:)أْعَلَم  - ٗ
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 تقدٌم المفعول على الفعل:

 ، مثل :  الدرَس شرحُت.جابز إذا لم ٌمنع مانع  -

 ب فً موضعٌنواج -

ٌِّن(( الخبرٌتٌن،  -ٔ  أَن ٌكون من أَسماِء الصدارة كؤَسماِء الشرط وأَسماِء االستفهام و))كم، وكؤَ

 مثل: )من قابلَت؟ ( )صار أَخوك ذا خبرة، فكم من داٍر باع! ( 

تٌَِم  -ٕ ٌَ  َفبل َتْقَهْر{.أَن ٌكون معموالً لجواب )أَما( وال فاصل بٌنها وبٌن الجواب ؼٌره مثل: }َفؤَّما اْل

 )سبق تناوله فً درس الفاعل( تقدٌم المفعول على الفعل:

 ( https://dardery.site/archives/3206ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 اخ على الهفعىل ةهدـــدريـــت

 ٍٞس حُظ٢ ؿخء ػ٤ِٜخ حُٔلؼٍٞ  ٨ُكؼخٍ  حُٔظؼي٣ش  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش:كيى حُٜ – ّٔ

َر (َشاَء )} لَِمن قال تعالى : -ٔ َتؤَخَّ ٌَ َم أَْو  َتَقدَّ ٌَ  }ِمنُكْم أَن 

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

 }لَُّدنًِّ ُعْذًرا } َقْد َبلَْؽَت ِمن  قال تعالى :   -ٕ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

َبًسا  قال تعالى :   -ٖ ٌَ  }} َفاْضِرْب لَُهْم َطِرًٌقا فًِ اْلَبْحِر 

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

 }إِنَّ َهَذا لََساِحٌر َعلٌٌِم } َقالَ اْلَمؤلُ ِمْن َقْوِم فِْرَعْوَن  قال تعالى :   -ٗ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ       جملةׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

َن اْلُمْإِمنٌَِن لََكاِرُهوَن  قال تعالى :   -٘ تَِك بِاْلَحقِّ َوإِنَّ َفِرًٌقا مِّ ٌْ  }} َكَما أَْخَرَجَك َربَُّك ِمن َب

 ولمصدر مإׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

اَك َنْعُبُد  قال تعالى   -ٙ ٌَّ   }:  } إِ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

 }الَِّذي أََحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضلِِه )}  قال تعالى :   -7

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

ا أَ  قال تعالى :   -8  }ْرَسْلَناَك بِاْلَحقِّ َبِشًٌرا َوَنِذًٌرا } إِنَّ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

بِكَ قال تعالى  قال تعالى :   -9 َنالُُهمْ  :  } أُولََٰ َن اْلِكَتابِ   ٌَ   }َنِصٌُبُهم مِّ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماُء  : قال تعالى   -ٓٔ ٌَْخَشى هللاَّ َما   .}} إِنَّ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

ٌر اْبُن هللَاّ  قال تعالى :   -ٔٔ ٌْ ُهوُد ُعَز ٌَ  .}} َقالَِت اْل

 مصدر مإولׄ    جملةׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

ذَ   -ٕٔ ُرونَ قال تعالى :  } َوَهَٰ كَّ ذَّ ٌَ اِت لَِقْوٍم  ٌَ ْلَنا (اآْل َك ُمْسَتقًٌِما ۗ َقْد )َفصَّ  .}ا ِصَراُط َربِّ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

 رؼـــــــــــــــــيص ى٣ـــــــــــــــــخٍ ِ ٝحكظٞطـــــــــــــــــي ى٣ـــــــــــــــــخٍ -ٖٔ

  

 ٤ٜٛــــــــــــــــــــخص ُِــــــــــــــــــــ٘ـْ حَُك٤ــــــــــــــــــــغ هــــــــــــــــــــَحٍ   

 

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢ ًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه٤ن   -ٗٔ  إ كظّ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــق ٗؼــــــــــــــــــــــــــــــــــَٝٙ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــّٞ ٣ٍ ٣ 

 

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

 ٝاًح حُؼ٘خ٣ــــــــــــــــــــــشُ ٫كظظــــــــــــــــــــــَي ُػ٤ُٜٞٗــــــــــــــــــــــخ    -٘ٔ

   

  ُٕ ـــــــــــــــــــــخ ٖ  أٓ ـــــــــــــــــــــ ُٜ  ِ ًُ ْْ كخُٔوـــــــــــــــــــــخُٝف  ـــــــــــــــــــــ َٗ 

 

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/3206ًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤ) 

 

بٌن البدابل  حُظخ٤ُش ٖٓحُـِٔش حُٟٔٞٞػش ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٢ ح٧ٓؼِش ك٢ حُٔلؼٍٞ  رٚ ػ٠ِ حُلخػَ  حًًَ كٌْ طوي٣ْ  –ّٕ

 المتاحة:

َ ( } قال تعالى :   -ٔ ْخَشْوَن أََحًدا إاِلَّ هللاَّ ٌَ ْخَشْوَنُه )َواَل  ٌَ ِ َو ٌَُبلُِّؽوَن ِرَسااَلِت هللاَّ  .}الَِّذٌَن 

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ْشَهْد َعَذاَبُهَما َطابَِفٌة(  ِمَن اْلُمْإِمنٌِنَ  قال تعالى :   -ٕ ٌَ  .}} )َوْل

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ا قال تعالى :   -ٖ ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ ْتُهُم اْلَح َخُذوا ِدٌَنُهْم(  لَْهًوا َولَِعًبا َوَؼرَّ  .}} الَِّذٌَن )اتَّ

   ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ِن إِْذ ُهَما فًِ اْلَؽاِر إ}  قال تعالى :   -ٗ  ٌْ ًَ اْثَن  .}ْذ) أَْخَرَجُه الَِّذٌَن َكَفُروا(  َثانِ

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ِن أَْحَصىَٰ لَِما لَبُِثوا أََمًدا  قال تعالى :   -٘ ٌْ  .}} ُثمَّ )َبَعْثَناُهْم (  لَِنْعلََم أَيُّ اْلِحْزَب

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

اُر ( قال تعالى :   -ٙ  .} } َسَرابٌِلُُهْم ِمْن َقِطَراٍن )َوَتْؽَشى ُوُجوَهُهُم النَّ

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

اِرِهْم َجاثِِمٌنَ  قال تعالى :   -7 ٌَ َحُة (  َفؤَْصَبُحوا فًِ ِد ٌْ  .}} )َوأََخَذ الَِّذٌَن َظلَُموا الصَّ

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

 .}فٌِِه َبؤٌْس َشِدٌدٌ  } ) َوأَنـزْلَنا اْلَحِدٌَد( قال تعالى :   -8

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ٌُْسَتْعَتُبونَ  قال تعالى :   -9 نَفُع الَِّذٌَن َظلَُموا َمْعِذَرُتُهْم( َواَل ُهْم  ٌَ  ( ْوَمبٍِذ الَّ ٌَ   .}} َف

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

َك َتَرى اأْلَْرَض َخاِشَعًة َفإَِذا) أَنزَ  قال تعالى :   -ٓٔ اتِِه أَنَّ ٌَ ْت َوَرَبْت } َوِمْن آ َها اْلَماَء ( اْهَتزَّ ٌْ  .}ْلَنا َعلَ

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

َ  قال تعالى :   -ٔٔ
ْخَشى هللاَّ ٌَ َما   .} ِعَباِدِه اْلُعلََماُء ( ِمنْ  } )إِنَّ

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ابِِرٌَن الَِّذٌَن  قال تعالى :   -ٕٔ ِر الصَّ ِه َراِجعونَ } َوَبشِّ ٌْ ا إِلَ ِ َوإِنَّ ا هلِلّ ِصٌَبٌة ( َقالُوْا إِنَّ  .}إَِذا )أََصاَبْتُهم مُّ

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢ ًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه٤ن   -ٖٔ  إ كظّ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــَٝٙ (     ــــــــــــــــــــــــــــــــق )ٗؼ  ٣ــــــــــــــــــــــــــــــــّٞ ٣ٍ

 

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  
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ََ ُٓخٗـُــــــــــــــــُٚ   -ٗٔ  ٝاٗــــــــــــــــ٢ ٝإ ً٘ـــــــــــــــــُض ح٧َه٤ـــــــــــــــــ

  

َُ( ٥ٍص رٔـــــــــــــــــخ ُـــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــظطْؼُٚ ح٧ٝحثــــــــــــــــــ ْٔ ) طَ ْْ 

 

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

 ٫) ٣َكــــــــــغ ح٠ُــــــــــ٤ق ػ٤٘ــــــــــخ   ( كــــــــــ٢ ٓ٘خُُ٘ــــــــــخ -٘ٔ

  

ــــــــــــــــــــــــــــخ ٝٓزظٔــــــــــــــــــــــــــــْ     ا٫ ٠ُــــــــــــــــــــــــــــخكي ٓ٘

 

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/3206ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش:ٗٞع حُلؼَ حُٞحٍى ك٢ ح٧ٓؼِش حًًَ  –ّٖ

اقال تعالى : -ٔ ًٌّ ا َجَعْلَناهُ قُْرآًنا َعَربِ  }} إِنَّ

 متعد لثبلث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

 }} َقْد َبلَْؽَت ِمن لَُّدنًِّ ُعْذًرا  قال تعالى :   -ٕ

 متعد لثبلث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

ا َرَجَع ُموَسىَٰ إِلَىَٰ َقْوِمِه َؼْضَباَن أَِسًفا قال تعالى :   -ٖ  }} َولَمَّ

 متعد لثبلث مفاعٌلׄ    ولٌنمتعد لمفعׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

َنا ُموَسى اْلِكَتابَ  قال تعالى :   -ٗ ٌْ  }} َولََقْد آَت

 متعد لثبلث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

َن اْلُمْإِمنِ  قال تعالى :   -٘ تَِك بِاْلَحقِّ َوإِنَّ َفِرًٌقا مِّ ٌْ  }ٌَن لََكاِرُهوَن } َكَما أَْخَرَجَك َربَُّك ِمن َب

 متعد لثبلث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

ِ قال تعالى   -ٙ اَء ِمن ُدوِن هللاَّ ٌَ اِطٌَن أَْولِ ٌَ َخُذوا الشَّ ُهُم اتَّ   }:  } إِنَّ

 متعد لثبلث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

ٌَُسبُِّح بَِحْمِدهِ )}  قال تعالى :   -7 ٍء إاِل  ًْ  }َوإِْن ِمْن َش

 متعد لثبلث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

ا أَْرَسْلَناَك بِاْلَحقِّ َبِشًٌرا َوَنِذًٌرا  قال تعالى :   -8  }} إِنَّ

 متعد لثبلث مفاعٌلׄ    لٌنمتعد لمفعوׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

بَِك قال تعالى   -} َهَٰ  قال تعالى :   -9 َنالُُهمْ ):  } أُولََٰ َن اْلِكَتابِ  (ٌَ   }َنِصٌُبُهم مِّ

 متعد لثبلث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

َ ُمْخلَِؾ َوْعِدهِ  قال تعالى :   -ٓٔ  .}ُرُسلَهُ  } َفبَل َتْحَسَبنَّ هللاَّ

 متعد لثبلث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/3206ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 ن لفظ الفعل )مصدر( ٌذكر معه؛ من أجل توكٌد معناه، أو بٌان عدده، أو بٌان نوعه. اسم منصوب م -

 مثل: )وكلم هللا موسى تكلًٌما(  

 أنواع المفعول المطلق: 

 مإكد للفعل: إذا ذكر مصدر الفعل فقط )لٌس بعده صفة له أو مضاؾ إلٌه،وال ٌدل على عدد( مثل:  - ٔ

 ماأكرمته إكرا -  عاتبته عتابا. -

 مبٌن للنوع: إذا ذكر بعده صفة له أو مضاؾ إلٌه، مثل: - ٕ

 انطلقت السٌارة انطبلقا سرٌعا. -  وقفت وقوؾ الواثق من نفسه   -

 مثل: ،مبٌن للعدد: إذا كان ٌدل على عدد مرات وقوع الفعل - ٖ

 وسجدت سجدتٌن. -    ركعت ركعة  -

 لمطلق(ما ٌنوب عن المفعول المطلق )النابب عن المفعول ا

، لذلك الفعل مشتق من لفظ لٌست مصدرا وردت بعض األلفاظ التً تذكر بعد الفعل لتإكده، أو لتبٌن نوعه، أو عدده، ولكنها 

 عدها علماء النحو مما ٌنوب عن المفعول المطلق و منها: 

 هاجمته عنٌفا. - انتشر السبلم سرًٌعا  -اسرت حثٌثً  -سهرت طوٌبًل   -اصفته: بعد حذفه، مثل: نمت كثٌرً  - ٔ

 عدده: مثل: ركعت هلل أربع ركعات. - ٕ

 سعٌت بعض السعً. -)كل وبعض( مضافتٌن إلى المصدر. مثل: ال تسرؾ كل اإلسراؾ  - ٖ

 مثل:  ،كل اسم ٌضاؾ إلى مصدر فعله الموجود فً بداٌة الجملة ٌصح أن ٌكون نابًبا عن المفعول المطلق ملحوظة:

 عشنا أجمل عٌشة. -   داجتهدنا ؼاٌة االجتها -

 اإلشارة إلى المصدر. مثل: فهمت الدرس هذا الفهم. -ٗ

 الضمٌر العابد علٌه. مثل: احترمتك احتراما لم أحترمه أحدا. – ٘

 مرادؾ المصدر. مثل: فرحت سرورا )فسرورا( نابب عن المفعول المطلق؛ ألنه مرادؾ للفرح(  -ٙ

 القرفصاء = جلس جلوس القرفصاء. ما ٌدل على نوع المصدر. مثل: جلس الولد -7

ِه َتْبتٌِبلً{ فتبتٌل لٌست مصدراً لـ)تبتل(. -8 ٌْ لْ إِلَ  مبلقٌه فً االشتقاق: }َوَتَبتَّ

 آلته التً ٌكون بها ُعرفاً: ضربته عصاً، رشقنا العدو رصاصاً. -9

 االسم الدال على هٌبته ،مثل: مشى القابد ِمْشٌة األسد -ٓٔ

 ملحوظة مهمة:

َصْبَرا على  -ًسْبَحاَن هللا  -َعَجَبا ألمرك  -َحْمَدا هلل وُشكًرا  -مات تعرب مفعوال مطلقا لفعل محذوؾ: َسْمَعا َوَطاَعًة كلهذه  -

ا مبرور -ومعاَذ هللا وعٌاًذا باهلل أي أعوذ به والتجا إلٌه  -َتْنِزٌَها هلل َوَبَراَءًة له مما ال ٌلٌق به   -دالشداب ا َعوًدا حمٌدً  - اَحجَّ

 عموما.  -خصوًصا  -أٌضا   -مثبل –حقا  -

 جًدا.  -طوٌبًل   -اكثٌرً   -احثٌثً   -اسرٌعً   -اكلمات تعرب نابًبا عن المفعول المطلق ؼالبا: * جٌدً وهذه  -

 ( s://dardery.site/archives/3358httpُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 اخ على الهفعىل الهطلقدـــدريـــت

 كيى حُٔلؼٍٞ حُٔطِن  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٔ

ْخلُقُُكمْ  قال -ٔ ٌَ َهاتُِكْم َخْلًقا فًِ تعالى: }  فًِ ُظلَُماٍت َثبلٍث{ َبْعِد َخْلقٍ  ِمنْ  ُبُطوِن أُمَّ

َهاتُِكمْ   ׄ    َثبلثٍ ׄ      ُظلَُماتٍ ׄ       َخْلًقاׄ      أُمَّ

ِه ِمَن اْلَحِمٌِم َفَشاِرُبوَن ُشْرَب اْلِهٌِم{ قال -ٕ ٌْ  تعالى: }َفَمالُِإوَن ِمْنَها اْلُبُطوَن َفَشاِرُبوَن َعلَ

 اْلِهٌمِ ׄ      ُشْربَ ׄ      اْلَحِمٌمِ ׄ      اْلُبُطونَ   ׄ  
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َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْولَُه {قال تعالى: }ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرىَٰ  -ٖ بًل مِّ ٌْ  بَِعْبِدِه لَ

بًل ׄ      ُسْبَحانَ   ׄ   ٌْ  َحْولَهُ ׄ      اأْلَْقَصىׄ       لَ

ًة َواِحَدًة{ -ٗ  َتا َدكَّ  قال تعالى: } َوُحِملَِت اأْلَْرُض َواْلِجَبالُ َفُدكَّ

ةً ׄ      اْلِجَبالُ ׄ  َ    اأْلَْرضُ   ׄ    َواِحَدةً ׄ      َدكَّ

ُروا َما َعلَْوا َتْتبًٌِرا{  -٘ َتبِّ ٌُ ٍة َولِ لَ َمرَّ ْدُخلُوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أَوَّ ٌَ  قال تعالى: } َولِ

ةٍ ׄ      اْلَمْسِجدَ   ׄ    َتْتبًٌِراׄ      َعلَْواׄ       َمرَّ

ْدُع اإْلِنَسانُ  -ٙ ٌَ ِر ۖ َوَكاَن اإْلِنَساُن َعُجواًل{. قال تعالى: }َو ٌْ رِّ ُدَعاَءهُ بِاْلَخ  بِالشَّ

رِ ׄ  ِ   ُدَعاَءهُ ׄ      اإْلِنَسانُ   ׄ   ٌْ  َعُجواًل ׄ      اْلَخ

ْشُكوًرا{. -7 ٌُُهم مَّ بَِك َكاَن َسْع
َها َوُهَو ُمْإِمٌن َفؤُولََٰ ٌَ  قال تعالى: }َوَمْن أََراَد اآْلِخَرَة َوَسَعىَٰ لََها َسْع

َهاׄ      ِخَرةَ اآْل   ׄ   ٌَ ٌُُهمׄ      َسْع ْشُكوًراׄ      َسْع  مَّ

ْوِم اآْلِخِر َفَقْد َضلَّ َضبَلاًل َبِعٌدً  -8 ٌَ ِ َوَمبَلبَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه َواْل ْكفُْر بِاهللَّ ٌَ  ا{.قال تعالى: } َوَمن 

َمبَلبَِكتِهِ   ׄ    َبِعًٌداׄ      َضبَلاًل ׄ      اآْلِخرِ ׄ      ََ

ُ ُموَسىَٰ تَ قال  -9 َك ۚ َوَكلََّم هللاَّ ٌْ َك ِمن َقْبلُ َوُرُسبًل لَّْم َنْقُصْصُهْم َعلَ ٌْ  ْكلًٌِما{.تعالى: }َوُرُسبًل َقْد َقَصْصَناُهْم َعلَ

 َتْكلًٌِماׄ      ُموَسىׄ       َقْبلُ ׄ      ُرُسبًل   ׄ  

اهُ وَ  -ٓٔ ٌَّ ِن إِْحَساًنا{قال تعالى: }َوَقَضىَٰ َربَُّك أاَلَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِ ٌْ  بِاْلَوالَِد

اهُ ׄ      َتْعُبُدواׄ       َربُّكَ   ׄ   ٌَّ  إِْحَساًناׄ              إِ

َِ حٜٗٔـــــــــــــــــــــــخٍح -ٔٔ  ىِع حُؼزـــــــــــــــــــــــَحص طٜ٘ٔـــــــــــــــــــــــ

  

َِ حٓـــــــــــــــــــظؼخٍح      ٝٗـــــــــــــــــــخٍ حُٞؿـــــــــــــــــــِي طٔـــــــــــــــــــظؼ

 

 الثانٌة والثالثةׄ     استعاراׄ      الوجدِ ׄ      انهمارا  ׄ  

ـــــــــــــــ -ٕٔ ُٔ َٕ رِ حِٓـــــــــــــــظََلَ َٝ ح   ٍ َٕ رٌُـــــــــــــــٞ ـــــــــــــــَ ٌَ سٍ رَ ََ  ل

  

    ِْ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــِي ُِِلَ خ٤َُ ًَ   ّ ََ ـــــــــــــــٞحى١ حُـــــــــــــــ ُِ  ٖ ـــــــــــــــ ُٜ  كَ

 

 الَرسِّ ׄ      لِواديׄ      ُسحَرةٍ ׄ      ُبكوًرا  ׄ  

س   -ٖٔ َٞ ــــــــــــــــــِذ َىػــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــَي َُِِ٘ٞحثِ ــــــــــــــــــ٢ َىَػٞطُ  اِّٗ

  

    ِٚ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ٠ أًَلخثِ ُؼٜخ اُِ ِٓ ــــــــــــــــيَع ٓــــــــــــــــخ ــــــــــــــــْ ٣ُ َُ 

 

 أَكفابِهِ ׄ      ساِمُعهاׄ       َدعَوةً ׄ      لَنوابِبِ ا ׄ  

ٔٗ-  َُ سُ هِِ ـــــــــــــــــــشٍ ٫ طٌَؼُـــــــــــــــــــ ََ ؼـــــــــــــــــــ ًَ  ح٧َٓـــــــــــــــــــٞحُص 

  

ـــــــــــــــــــــــــــخُء     ـــــــــــــــــــــــــــَي ح٧َك٤ ـــــــــــــــــــــــــــو٤َِض رِ َٗ  ا٫ِّ اًِح 

 

 األَحٌاءُ ׄ       قِلَّةٍ ׄ       َكثَرةُ ׄ      األَمواتُ   ׄ  

ِف حَُ٘ــــــــٟٞ -٘ٔ ََ ِْ كــــــــ٢ ١َـــــــ ـــــــٔ َ٘  ١َََِؼـــــــض ١ُِــــــــَٞع حُ

  

ـــــــــــــــــَِف َكٔـــــــــــــــــِٞى     ـــــــــــــــــش  رِطَ ُْ ١خَُِؼ ـــــــــــــــــٔ َ٘ حُ َٝ 

 

 َحسودِ ׄ      طالَِعةٌ ׄ      الَنوىׄ      ُطلوعَ   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3358ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 ر٤ٖ ٗٞع حُٔلؼٍٞ حُٔطِن  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٕ

  دارت الطابرة فً الفضاء دورتٌن -ٔ

 مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ        مإكد للفعل  ׄ  

ْقَتِدٍر{ -ٕ ُهْم أَْخَذ َعِزٌٍزٍۢ مُّ تَِنا ُكلَِّها َفؤََخْذَنَٰ ٌََٰ ََٔا ُبوْا بِـ  قال تعالى: }َكذَّ

  مبٌن للعددׄ         مبٌن للنوعׄ       مإكد للفعل  ׄ  
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ْلَناهُ َتنِزٌبًل{قال تعالى: }َوقُْرآًنا َفَرْقَناهُ لَِتْقَرأَهُ َعلَى ال -ٖ اِس َعلَىَٰ ُمْكٍث َوَنزَّ  نَّ

  مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ       مإكد للفعل  ׄ  

ُ ُموَسىَٰ  -ٗ َك ۚ َوَكلََّم هللاَّ ٌْ َك ِمن َقْبلُ َوُرُسبًل لَّْم َنْقُصْصُهْم َعلَ ٌْ   َتْكلًٌِما{.قال تعالى: }َوُرُسبًل َقْد َقَصْصَناُهْم َعلَ

 مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ       مإكد للفعل  ׄ  

ِن إِْحَساًنا{ -٘ ٌْ اهُ َوبِاْلَوالَِد ٌَّ  قال تعالى: }َوَقَضىَٰ َربَُّك أاَلَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِ

 مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ       مإكد للفعل  ׄ  

ِه ِمَن الْ  قال -ٙ ٌْ  َحِمٌِم َفَشاِرُبوَن ُشْرَب اْلِهٌِم{تعالى: }َفَمالُِإوَن ِمْنَها اْلُبُطوَن َفَشاِرُبوَن َعلَ

   مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ       مإكد للفعل  ׄ  

ا -7 ا َجًمّ  { قال تعالى: }َوُتِحبُّوَن اْلَمالَ ُحًبّ

   مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ       مإكد للفعل  ׄ  

َتا َدكَّ  -8  ًة َواِحَدًة{قال تعالى: }َوُحِملَِت اأْلَْرُض َواْلِجَبالُ َفُدكَّ

   مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ       مإكد للفعل  ׄ  

َِ حٜٗٔـــــــــــــــــــــــــخٍح -9 ـــــــــــــــــــــــــَحص طٜ٘ٔـــــــــــــــــــــــــ  ىِع حُؼز

  

َِ حٓـــــــــــــــــــظؼخٍح     ٝٗـــــــــــــــــــخٍ حُٞؿـــــــــــــــــــِي طٔـــــــــــــــــــظؼ

 

   مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ       مإكد للفعل  ׄ  

ِف حَُ٘ــــــــٟٞ -ٓٔ ََ ِْ كــــــــ٢ ١َـــــــ ـــــــٔ َ٘  ١َََِؼـــــــض ١ُِــــــــَٞع حُ

  

ـــــــــــــــــَفِ     ـــــــــــــــــش  رِطَ ُْ ١خَُِؼ ـــــــــــــــــٔ َ٘ حُ  َكٔـــــــــــــــــٞىِ  َٝ

 

   مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ       مإكد للفعل  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3358ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: ر٤ٖ ٗٞع حُ٘خثذ ػٖ حُٔلؼٍٞ حُٔطِن ك٢ ح٧ٓؼِش –ّٖ

ِل َفَتَذُروها َكاْلُمعَ  قال تعالى :   -ٔ ٌْ َن النِّساِء َولَْو َحَرْصُتْم َفبل َتِمٌلُوا ُكلَّ اْلَم ٌْ  .}لََّقةِ } َولَْن َتْسَتِطٌُعوا أَْن َتْعِدلُوا َب

  كل مضافة إلى المصدر  ׄ     آلته  ׄ     همرادف  ׄ     صفته  ׄ  

 دون تلك المقاومة البطولٌةقاوم المجاه -ٕ

 اإلشارة إلى المصدرׄ    مبلقٌه فً االشتقاق  ׄ    عددهׄ    كل مضافة إلى المصدر  ׄ  

ِن َفاْعَتَرْفَنا بُِذُنوبَِنا َفَهلْ إِلَى ُخُروٍج ِمْن سَ  قال تعالى :  -ٖ ٌْ َتَنا اْثَنَت ٌْ ٌَ ِن َوأَْح ٌْ َنا اْثَنَت َنا أََمتَّ  .}بٌِلٍ } َقالُوا َربَّ

 عددهׄ     كل مضافة إلى المصدرׄ     نوعهׄ       لتهآׄ   

ُبُه أََحًدا ِمَن اْلَعالَِمٌَن  قال تعالى :   -ٗ ُبُه َعَذاًبا ال أَُعذِّ ْكفُْر َبْعُد ِمْنُكْم َفإِنًِّ أَُعذِّ ٌَ  .}} َفَمْن 

 الضمٌر العابد على المصدرׄ    عددهׄ     كل مضافة إلى المصدرׄ     نوعهׄ   

ؤُْتوا بِؤَْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجلُِدوُهْم َثَمانٌَِن َجْلَدًة  :  قال تعالى  -٘ ٌَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ لَْم  ٌَ  .}} َوالَِّذٌَن 

 اإلشارة إلى المصدرׄ    مبلقٌه فً االشتقاق  ׄ     عددهׄ       آلته  ׄ  

 أبؽضُت الرجلَ ُكرًها -ٙ

  نوعه  ׄ      آلته  ׄ     همرادف  ׄ     صفته  ׄ  

َنُهَما ُصْلًحا قال تعالى :   -7 ٌْ ٌُْصلَِحا َب ِهَما أَن  ٌْ  .} } َوإِِن اْمَرأَةٌ َخاَفْت ِمن َبْعلَِها ُنُشوًزا أَْو إِْعَراًضا َفبَل ُجَناَح َعلَ

 اإلشارة إلى المصدرׄ    مبلقٌه فً االشتقاق  ׄ     عددهׄ    كل مضافة إلى المصدر  ׄ  

بَّ  قال تعالى :   -8 ًِّ َواإْلِْبَكاِر } َواْذُكر رَّ ْح بِاْلَعِش  .}َك َكثًٌِرا َوَسبِّ

  نوعه  ׄ      آلته  ׄ     همرادف  ׄ     صفته  ׄ  

 رشقنا العدو رصاصاً  -9

 نوعه  ׄ      آلته  ׄ     همرادف  ׄ     صفته  ׄ  
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هُ إِلَىَٰ َعَذاِب ال قال تعالى :    -ٓٔ ُعُه َقلٌِبًل ُثمَّ أَْضَطرُّ اِر ۖ َوبِْبَس اْلَمِصٌُر } َقالَ َوَمن َكَفَر َفؤَُمتِّ  .}نَّ

  نوعه  ׄ      آلته  ׄ     همرادف  ׄ     صفته  ׄ  

 جلس الولد القرفصاء -ٔٔ

 عددهׄ     كل مضافة إلى المصدر  ׄ    نوعه  ׄ      آلته  ׄ  

ــــــــــــــــي -ٕٔ هَ ــــــــــــــــغُ  َٝ َٔ ِٖ  هللَاُ  ٣َـ ــــــــــــــــظ٤ظ٤َ َ٘ ــــــــــــــــَيٓخ حُ  رَؼ

  

    ِٕ ـــــــــــــــــــخ َ   ٣َظُّ٘ ـــــــــــــــــــ ًُ   ٖ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــخ ٫ إَٔ حُظَ  ط٬َه٤ِ

 

 اإلشارة إلى المصدرׄ     مبلقٌه فً االشتقاق  ׄ    عددهׄ    المصدر كل مضافة إلى  ׄ  

ـــــــــــــــــَٟ أٍؿـــــــــــــــــغُ  -ٖٔ َُ  حُوٜو ـــــــــــــــــخ كؤُرٜـــــــــــــــــ ٜ٘ٓ 

  

ــــــــــــــــخُٙ  ٓــــــــــــــــخ    ُٕ  ر٘ ٝٓــــــــــــــــخ َّ ََ  حُ ــــــــــــــــ ٌ٤ٛ  ّٖ ــــــــــــــــ  ك

 

 كل مضافة إلى المصدر  ׄ     نوعه  ׄ     آلته  ׄ     همرادف  ׄ  

 سؤعدل ذلك العدل الذي ٌرضً هللا وٌرضً الناس -ٗٔ 

  كل مضافة إلى المصدرׄ     اإلشارة إلى  المصدرׄ     آلتهׄ      مرادفهׄ   

 اهتز المؽترب لذكرى أهله ِهزة المشتاق. -٘ٔ

 اإلشارة إلى المصدرׄ    مبلقٌه فً االشتقاقׄ     لفظ دال على هٌبتهׄ    كل مضافة إلى المصدرׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3358ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 

 

اسم )مصدر( منصوب ٌذكر لبٌان سبب الفعل مثل: )وقفت إجبلالً لك( فكلمة )إجبلالً( بٌنت سبب الوقوؾ. وٌجوز تقدم  -

 المفعول ألَجله على الفعل فنقول )إِجبلالً لك وقفت(.

 تى ٌجوز نصبه أَن ٌكون:وٌشترط فً المفعول ألَجله ح -

 مصدراً قلبٌاً كالمثال المتقدم، أَما قولك: )سافر للربح( فالربح وإن كان مصدراً ال ٌصلح للنصب ألَنه ؼٌر قلبً.  -ٔ

أَن ٌتحد هو والفعل فً شٌبٌن: الزمن والفاعل، )وقفت إجبلالً لك( فالذي وقؾ هو نفسه الذي أَجل؛ وزمن الوقوؾ هو  -ٕ

بلل.أَما قولك )عاقبنً لكرهً له( فبل ٌصح نصب )كره( على أَنه مفعول ألَجله ألَن الذي عاقب ؼٌر الذي نفسه زمن اإلج

 كره، وكذلك قولك )سافرت للتعلم( ألَن زمن التعلم بعد زمن السفر.

 إعرابه:

 هذا وأكثر األَحوال نصب المفعول ألَجله إِذا تجرد من )ال( ومن اإلضافة كالمثال األَول.

 تحلَّى بـ)ال( فاألَكثر جره بحرؾ جر دال على السبب مثل: لم ٌسافر للخوؾ.فإن  -

 أَما إِذا أُضٌؾ فٌجوز نصبه وجره: تصدقت ابتؽاَء وجه هللا = البتؽاء وجه هللا. -

 ( https://dardery.site/archives/3357ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 اخ على الهفعىل ألجلهدـــدريـــت

 كيى  حُٔلؼٍٞ ٧ؿِٚ  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٔ

اِرِهْم َوُهْم أُلُوٌؾ َحَذَر اْلَمْوِت َفَقالَ لَُهُم  قال -ٔ ٌَ اُهْم {تعالى: } أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذٌَن َخَرُجوا ِمن ِد ٌَ ُ ُموُتوا ُثمَّ أَْح  هللاَّ

اِرِهمْ   ׄ   ٌَ  اْلَمْوتِ ׄ     َحَذرَ ׄ       أُلُوؾٌ ׄ      ِد

ُ ِمْن فَ  قال -ٕ لَ هللاَّ ٌَُنزِّ ا أَْن  ًٌ ُ َبْؽ ْكفُُروا بَِما أَْنَزلَ هللاَّ ٌَ َشاُء ِمْن عِ تعالى: } بِْبَسَما اْشَتَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم أَْن  ٌَ  َباِدِه {ْضلِِه َعلَىَٰ َمْن 

اׄ      أَْنفَُسُهمْ   ׄ   ًٌ  ِعَباِدهِ ׄ      َفْضلِهِ ׄ       َبْؽ

ُ َرُءوٌؾ بِاْلِعَباِد { -ٖ ِ ۗ َوهللاَّ ٌَْشِري َنْفَسُه اْبتَِؽاَء َمْرَضاِت هللاَّ  قال تعالى: } َوِمَن النَّاِس َمن 

 َرُءوؾٌ ׄ      َمْرَضاتِ ׄ      اْبتَِؽاءَ ׄ      َنْفَسهُ   ׄ  

https://dardery.site/archives/3358
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َ قال تعالى: -ٗ
َن اْلُمْإِمنٌَِن َوإِْرَصاًدا لَِّمْن َحاَرَب هللاَّ ٌْ َخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا َوَتْفِرًٌقا َب  َوَرُسولَُه { } َوالَِّذٌَن اتَّ

 إِْرَصاًداׄ      َتْفِرًٌقاׄ   َ    ُكْفًرا ׄ      ِضَراًرا  ׄ  

ْن أَْهِل اْلِكَتاِب لَ  -٘ ْن ِعنِد أَنفُِسِهم { قال تعالى: } َودَّ َكثٌٌِر مِّ ن َبْعِد إٌَِمانُِكْم ُكفَّاًرا َحَسًدا مِّ وَنُكم مِّ ُردُّ ٌَ  ْو 

 َحَسًداׄ      ُكفَّاًراׄ       َبْعدِ ׄ       أَْهلِ   ׄ  

ُ ُمِحٌٌط بِاْلكَ  -ٙ َواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت ۚ َوهللاَّ َن الصَّ ْجَعلُوَن أََصابَِعُهْم فًِ آَذانِِهم مِّ ٌَ  افِِرٌَن {.قال تعالى: } 

َواِعقِ ׄ      أََصابَِعُهمْ   ׄ    اْلَمْوتِ ׄ       َحَذرَ ׄ     الصَّ

 قال تعالى: } والذٌن ٌنفقون أموالهم رباء الناس وال ٌإمنون باهلل وال بالٌوم اآلخر {. -7

 اآلخرׄ      الناسׄ       رباءׄ      أموالهم  ׄ  

لَِك اْبتَِؽاَء مَ  -8
َٰ
ْفَعلْ َذ ٌَ ِ َفَسْوَؾ ُنْإتٌِِه أَْجًرا َعِظًٌما {.قال تعالى: } َوَمن   ْرَضاِت هللاَّ

 َعِظًٌماׄ      أَْجًراׄ      َمْرَضاتِ ׄ      اْبتَِؽاءَ   ׄ  

ْكِسُبوَن {. -9 ٌَ ُم َجَزاًء بَِما َكاُنوا  ُهْم ِرْجٌس ۖ َوَمؤَْواُهْم َجَهنَّ  قال تعالى: } َفؤَْعِرُضوا َعْنُهْم ۖ إِنَّ

مُ ׄ      مْ َمؤَْواهُ ׄ      ِرْجسٌ   ׄ    َجَزاءً ׄ      َجَهنَّ

ْن ِعنِدَنا َوِذْكَرىَٰ  -ٓٔ َعُهْم َرْحَمًة مِّ َناهُ أَْهلَُه َوِمْثلَُهم مَّ ٌْ  لِْلَعابِِدٌَن{.قال تعالى: } َفَكَشْفَنا َما بِِه ِمن ُضرٍّ ۖ َوآَت

 ِذْكَرىׄ      َرْحَمةً ׄ       أَْهلَهُ ׄ       ُضرٍّ   ׄ  

ًَ َوأَْنَبْتَنا فٌَِها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبِهٌٍج  قال تعالى: } َواأْلَْرضَ  -ٔٔ َنا فٌَِها َرَواِس ٌْ  َتْبِصَرًة َوِذْكَرىَٰ لُِكلِّ َعْبٍد ُمنٌٍِب{.  َمَدْدَناَها َوأَْلَق

  ׄ   ًَ  ِذْكَرىׄ      َتْبِصَرةً ׄ       َبِهٌجٍ ׄ      َرَواِس

ْفَعلْ َذلَِك ُعْدَواًنا َوُظْلمً  -ٕٔ ٌَ ِسًٌرا{.قال تعالى: } َوَمْن  ٌَ  ِ  ا َفَسْوَؾ ُنْصلٌِِه َناًرا َوَكاَن َذلَِك َعلَى هللاَّ

ِسًٌراׄ       َناًراׄ       ُظْلًماׄ      ُعْدَواًنا  ׄ   ٌَ 

ٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى لِْلُمْسلِِمٌَن{. -ٖٔ ًْ اًنا لُِكلِّ َش ٌَ َك اْلِكَتاَب تِْب ٌْ ْلَنا َعلَ  قال تعالى: } َوَنزَّ

اًناׄ      ابَ اْلِكتَ   ׄ   ٌَ  َرْحَمةً ׄ      ُهًدىׄ       تِْب

َة اإْلِنَفاِق ۚ َوَكاَن اإْلِ  -ٗٔ ٌَ َْمَسْكُتْم َخْش  نَساُن َقُتوًرا{.قال تعالى: } قُل لَّْو أَنُتْم َتْملُِكوَن َخَزابَِن َرْحَمِة َربًِّ إًِذا ألَّ

ةَ ׄ      َرْحَمةِ ׄ      َخَزابِنَ   ׄ   ٌَ  َقُتوًراׄ      َخْش

ٌُْإِمُنوا بَِهَذا اْلَحِدٌِث أََسًفا{.ق -٘ٔ  ال تعالى: } َفلََعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعلَى آَثاِرِهْم إِْن لَْم 

 أََسًفاׄ      اْلَحِدٌثِ ׄ      َنْفَسكَ ׄ      َباِخعٌ   ׄ  

ــــــــــــــخ -ٙٔ حُِٗلَ٘ َٞ ــــــــــــــخ حْرظَِ ــــــــــــــْض َؿ َٔ رِ٘ ــــــــــــــخ كَ َٝ  ْْ ــــــــــــــظُ ْ٘  ر

  

آه٤ِ٘ـــــــــــــــــــخ    َٓ ـــــــــــــــــــْض  ْْ ٫ٝ ؿل  ٌُ  ٗـــــــــــــــــــٞه خ اُـــــــــــــــــــ٤

 

 َمآقٌِناׄ      شوًقاׄ      َجَوانُِحَناׄ      اْبَتلَّتْ   ׄ  

ِكٔـــــــــــــــــزَش   -7ٔ َٝ  أَطَٜـــــــــــــــــزَِ ُِِزَِـــــــــــــــــٟٞ َػـــــــــــــــــِحء  

  

    ِْ ٞ  حُزِٜــــــــــــــــــخثِ ــــــــــــــــــِ ُٓ َُ أَّ طَٔــــــــــــــــــِٞ   كَظُــــــــــــــــــئَؿ

 

 ُسلوَّ ׄ      َتسلوׄ      ِحسَبةً ׄ      َعزاءً   ׄ  

 طَٔــــــــــــُٞص ح٧ُٓــــــــــــُي كــــــــــــ٢ حُـخرــــــــــــخِص ؿٞػــــــــــــخ   -8ٔ

  

ــــــــــــــــــــ    ٌِ ُِــــــــــــــــــــُٚ حُ ًُ ِٕ طَؤ ُْ ح٠َُــــــــــــــــــــؤ َُلــــــــــــــــــــ  ٬دُ َٝ

 

 الِكبلبُ ׄ      لَحمُ  ׄ     جوعاً ׄ      األُسدُ   ׄ  

ٍُ ر٘ــــــــــ٢ أ٤ٓــــــــــش ًِٜــــــــــخ هـــــــــــ٬   -9ٔ ــــــــــْض ه٤ــــــــــٞ  ٓخطَ

  
ـــــــــــــــــــــــــــَحدُ     ُف ٝح٩ػ َْ ـــــــــــــــــــــــــــ َٜ َ  حُ ـــــــــــــــــــــــــــ  ٝظ

 
 الَصْرؾُ ׄ      خجبلً ׄ       أمٌةׄ      خٌولُ   ׄ  

ّ  أرـــــــــــــــْض أه٬هُ٘ـــــــــــــــخ ٗـــــــــــــــَكخ -ٕٓ  اٗـــــــــــــــخ ُوـــــــــــــــٞ

  

ْٖ ُــــــــــــ٤ْ ٣ئ٣ً٘ــــــــــــخ    ــــــــــــ َٓ  إٔ ٗزظــــــــــــِي١ رــــــــــــخ٧ًٟ 

 

 ٌإذٌناׄ      شرفاׄ      خبلقُناأׄ      قومٌ   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3357ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 ته دون تشرٌك.المفعول معه: اسم مسبوق  بواو بمعنى مع بعد جملة لٌدل على ما فُعل الفعل بمصاحب

 إعرابه

ٌجب نصبه إِذا تحققت فٌه شروط التعرٌؾ، مثل : سرت والشاطا ؛ فإِن السٌر فً المثال حصل بمصاحبة الشاطِا دون أَن  -

 ٌشارك الشاطا فً فعل السٌر.

ٌة، وذلك ألَن الجملة أما قولنا: تحاور النابُب والوزٌُر فٌجب رفع ما بعد الواو فٌها ألَن الواو تدل على العطؾ ال على المع -

 لم تتم إال بالمعطوؾ فبل ٌقع التحاور من شخص واحد.

 كذلك قولنا: سافر أخً وأبوه قبله ،ال معٌة فٌه فً السفر فكل  من األخ واألَب سافر على حدة. -

 وأٌضا ٌتعٌن العطؾ فً قولنا : أنت وشؤنك ؛ألَن خبر المبتدأ محذوؾ تقدٌره )مقترنان( فبل جملة قبله. 

أما قولنا: حضر الجند واألمٌُر  فٌحتمل المعنى أن تكون الواو فٌه للعطؾ أَو للمعٌة فٌجوز فٌما بعدها الرفع على العطؾ  -

 أَو النصب على المعٌة.

 الخبلصة لبلسم الواقع بعد الواو ثبلث حاالت:

 ن.جوازاألمرٌ -ٖ   وجوب العطؾ. -ٕ                   وجوب النصب على المعٌة. – ٔ

 نموذج إِعراب:

 حصْدنا الّزرَع وشروَق الشمس. -

 حصدنـا: حصد: فعل ماٍض مبنً على السكون الّتصاله بضمٌر الرفع.

 نــــــــــا: ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل.

 الـــّزرَع: مفعول به منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

ٌّة.  وشروق: الواو: واو المع

 ل معه منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاؾ.شـروق: مفعو

 الشمـس: مضاؾ إلٌه مجرور، وعبلمة جّره الكسرة الظاهرة على آخره.

 ( ves/3360https://dardery.site/archiُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  )  

 

 اخ على الهفعىل نعهدـــدريـــت

  :حُٔظخكش حُزيحثَ ر٤ٖ ٖٓ حُظخ٤ُش ح٧ٓؼِش  ك٢ حُٞحٝ رؼي حُٞحهغ ح٫ْٓ اػَحد كيى – ّ

 منتظرون والناس القطار أقبل -ٔ

 مفعول بهׄ       مبتدأׄ      معطوؾׄ      مفعول معه  ׄ  

 والبرد هذا الشتاءكٌؾ أنت  -ٕ

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوؾׄ    مبتدأׄ      وؾمعطׄ       مفعول معه  ׄ  

 وصل الطبلب إلى المدرسة ودقات الجرس. -ٖ

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوؾ ׄ    مبتدأׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 خلطت القمح والشعٌر -ٗ

 مفعول بهׄ       مبتدأׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 مشى المسافر والصحراء - ٘

 مفعول بهׄ       مبتدأׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 ٌتعاقبان  من نافذة الحجرة اللٌل والنهار شاهدت  -ٙ

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوؾ بهׄ    مبتدأׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  
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 وسبلحه فً وقت الحرب جندي كل  -7

 مفعول بهׄ       مبتدأׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 بالػ الرجل واالبن فى الحفاوة بالضٌؾ -8

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوؾ ׄ    مبتدأׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 أنت وشؤنك تصرؾ فً مالك كما تحب. -9

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوؾ ׄ    مبتدأׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 وصل إلى الحفل الملك و الحراس  قبله -ٓٔ

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوؾ ׄ    مفعول بهׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 استعنت بك وأخً فً االنتهاء من المشروع. -ٔٔ

 مفعول بهׄ       مبتدأׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 لحما وماء عذبات فؤكل اساهر حفبلحضرت  -ٕٔ

 به مفعولׄ       مبتدأׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 ال تنصح زمبلءك بالمذاكرة وتهمل دروسك. -ٖٔ

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوؾ ׄ   فعل مضارع منصوبׄ    معطوؾׄ    مفعول معه  ׄ  

 اختصم العادل والظالم -ٗٔ

 مفعول بهׄ       مبتدأׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 كلمة الشمس فً المثالٌن سرت والشمس الساطعة....إعراب -سرت والشمس تتوسط السماء    -٘ٔ

 مفعول معه -مبتدأ   ׄ    مبتدأׄ  مبتد  ׄ    مفعول معه -معطوؾ   ׄ          مفعول معه -مفعول معه  ׄ  

 

 ( 0https://dardery.site/archives/336ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 

 

 ظرؾ الزمان: اسم ٌؤتً لٌبٌن زمان وقوع الفعل، وٌصلح أن ٌكون جواًبا لسإال أداته: )متى(.  -ٔ

 ورجعت من المدرسة عصًرا. -قمت صباًحا  -مثل: سافرت لٌبًل 

 ظرؾ المكان: اسم ٌؤتً لٌبٌن مكان وقوع الفعل، وٌصلح أن ٌكون جواًبا لسإال أداته: )أٌن(.  -ٕ

 تجاه التبلمٌذ. -ٌقؾ المعلم أمام السبورة  -أجلس فوق الكرسً  -الرمل مثل: سرت فوق 

 الظرؾ المتصرؾ والظرؾ ؼٌر المتصرؾ  -

مثل:   ،ظرؾ الزمان المتصرؾ: هو ما ٌستعمل ظرًفا وؼٌر ظرؾ )أي ٌكون ظرًفا أو مبتدأ وخبرا وفاعبل ومفعوال(  - ٔ

 نفرح فٌه. سٌؤتً ٌوم سعٌد  -دا إن ٌومكم سعٌ  -دا ٌومكم سعٌ

 ظرؾ الزمان ؼٌر المتصرؾ: هو كل اسم ال ٌؤتً إال ظرفا للزمان أو مجرور بحرؾ جر. - ٕ

 مثل: قطُّ )وتختص بالزمن الماضً(، عوض، أٌان، قبل، بعد، متى، اآلن، أبًدا.     

  -الظروؾ المبنٌة: : -

 دون((  -أٌن –َثمَّ  -ا هن –)حٌُث ظروؾ المكان المبنٌة:  - ٔ

: ظرؾ الستؽراق الزمن الماضً  -أٌان  -إْذ للزمن الماضً -)إذا للزمن المستقبل الزمان المبنٌة: ظروؾ -ٕ بٌنا وبٌنما   -قطُّ

ا بمعنى حٌن  -اآلن -أمِس  –)األَلؾ، وما زابدتان(   ُمذ، منُذ: للزمان الماضً(. -لمَّ

 ظروؾ مشتركة للزمان والمكان: -

مثل:  ، وسط –د عن –بٌن   -د بع –ٌتحدد استعمالها من معنى الجملة: مثل: قبل الظروؾ التً تصلح للمكان والزمان: و

 خرجت قبل السابعة.  -ٌقع منزلنا قبل منزلكم 
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 ما ٌنوب عن الظرؾ: ٌنوب عن الظرؾ ماٌلً: -

ًَّ المحطة(. - ٔ ًَّ المحطة، )انتظرت زمناً طوٌبلً مكاناً شرق  صفته: انتظرت طوٌبلً من الزمن شرق

ٌَّز: لزمت فراشً عشرٌن ٌوماً  عدده -ٕ  سرت خمسَة أَمٌال. -المم

ن. -ٖ ٌْ ن الباقٌ ٌْ  كل وبعض )مضافتٌن للظرؾ(: مشٌت بعَض الطرٌق ثم هرولت كلَّ المٌل

 المصدر المتضمن معنى الظرؾ: استٌقظت طلوَع الشمس = وقت طلوع الشمس. -ٗ

 مبلحظات مهمة

دون(، وتكون زابدة، وٌظل االسم بعد هذه الظروؾ مضاًفا   -د بع –قبل  -حٌن   -دقد تدخل )ما( على بعض الظروؾ )عن -

 إلٌه. مثل: طلبت من الطبلب الحضور دونما تؤخٌر. 

 

 .-ما ٌجوزنصبه على الظرفٌة من أسماءالمكان والزمان: -

 جمٌع أَسماِء الزمان ٌجوز أَن تنصب على الظرفٌة. - ٔ   

 ان إال :الٌصلح للنصب من  أَسماُء المك - ٕ   

 ، مثل: جلست مجلَس المعلم  .اسم المكان المشتق -     

 : )فوق وتحت وٌمٌن وشمال وأَمام وخلؾ(،مثل: المبهمات ؼٌر ذات الحدود كؤَسماِء الجهات -     

 جلست أمام المنزل -  سرت خلَؾ والدي  -   

 ٌت مٌبلً وزحفت األَفعى متراً. تقول: مشأَسماِء المقادٌر مثل الذراع والمتر والمٌل والفرسخ  -     

 أسماء المكان المختصة )ذات الحدود( فبل تنصب بل تجر بـ))فً(( مثل: جلست فً القاعة وصلٌت فً المعبد. مبلحظة : 

 ( dery.site/archives/3589https://darُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 اخ على الهفعىل فيهدـــدريـــت

 ر٤ٖ ٗٞع حُظَف حُٞحٍى  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ك٤غ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ: – ّٔ

ْفَعلُوَن { قال -ٔ ٌَ  تعالى: } َقالُوا اآْلَن ِجْبَت بِاْلَحقِّ ۚ َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوا 

 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

ِن فًِ اْلَمِدٌَنِة َوَكاَن َتْحَتُه َكنٌز لَُّهَما { قال ت -ٕ ٌْ تٌَِم ٌَ ِن  ٌْ ا اْلِجَداُر َفَكاَن لُِؽبَلَم  عالى: } َوأَمَّ

 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

ا َداُموا فٌَِها ۖ َفاْذَهْب أَنَت َوَربُّكَ  قال -ٖ ْدُخلََها أََبًدا مَّ ا لَن نَّ ا ُموَسىَٰ إِنَّ ٌَ  َفَقاتبَِل { تعالى: } َقالُوا 

 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

اَذا َتكِسُب َؼًدا َوَما َتدِري َنفٌس بِؤَيِّ أَرٍض، َتُموُت {. -ٗ  قال تعالى: } َوَما َتدِري َنفٌس مَّ

 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

 د إٌمانكم كافرٌن {قال تعالى: } ٌا أٌها الذٌن آمنوا إن تطٌعوا فرٌقا من الذٌن أوتوا الكتاب ٌردوكم بع -٘

 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

ْوِد اْلَعِظٌِم َوأَْزلَْفَنا َثمَّ اآْلَخِرٌَن {. -ٙ  قال تعالى: } َفانَفلََق َفَكاَن ُكلُّ فِْرٍق َكالطَّ

 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

بِْع أَدْ  -7 ِل َواتَّ ٌْ َن اللَّ ُث ُتْإَمُروَن {.قال تعالى: } َفؤَْسِر بِؤَْهلَِك بِقِْطٍع مِّ ٌْ ْلَتفِْت ِمنُكْم أََحٌد َواْمُضوا َح ٌَ  َباَرُهْم َواَل 

 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

 قال تعالى: } فؤوحى إلٌهم أن سبحوا بكرة وعشٌا {  -8

 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

اِطٌَن ُثمَّ لَُنحْ  -9 ٌَ ُهْم َوالشَّ َك لََنْحُشَرنَّ ا {.قال تعالى: } َفَوَربِّ ًٌّ َم ِجثِ ُهْم َحْولَ َجَهنَّ  ِضَرنَّ

 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  
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اُس  قال -ٓٔ َفُكُم النَّ َتخطَّ ٌَ ْسَتْضَعفُوَن فًِ األَْرِض َتخافُوَن أَن   {...تعالى: } َواْذُكُروا إِْذ أَنُتْم َقلٌِلٌ مُّ

 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

نََّك  -ٔٔ ٌَ  قِْبلًَة َتْرَضاَها ۚ َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم {.قال تعالى: } َفلَُنَولِّ

 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

َها َوَتَرُكوَك َقابِماً { قال -ٕٔ ٌْ وا إِلَ  تعالى: } َوإَِذا َرأَْوا تَِجاَرًة أَْو لَْهواً انَفضُّ

 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

 َها َجَمالٌ ِحٌَن ُتِرٌُحوَن َوِحٌَن َتْسَرُحوَن {.قال تعالى: } َولَُكْم فٌِ -ٖٔ

 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

ٍء َقطُّ إاِلَّ شَ قال )ص(:"  -ٗٔ ًْ ٍء َقطُّ إاِلَّ َزاَنُه َواَل ُنِزَع ِمْن َش ًْ ُكْن فًِ َش ٌَ ْفَق لَْم  ا َعابَِشُة اْرفُقًِ َفإِنَّ الرِّ  "اَنهُ ٌَ

 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

ـــــــــــــــــــ٘خ -٘ٔ َٓ َٝ ًُم  ـــــــــــــــــــْ أَ ـــــــــــــــــــخ َُ ه٘ ََ ٌُ حِكظَ ـــــــــــــــــــ ٘ ُٓ 

  

ــــــــــــــــــــــخ    ــــــــــــــــــــــَحُم رِ٘ ــــــــــــــــــــــََ٘غ حُلِ َٛ ِ ٓــــــــــــــــــــــخ    ِ 

 

 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

ٔٙ-  ِٚ ــــــــــــ ٍِ رطَك ــــــــــــئح ــــــــــــيٟ حُٔ ــــــــــــُٞى ُ ــــــــــــخٖٓ ٣ـ ٣ 

  

ِٖ ح١٩ِــــــــــــــــــَحم    ٍِ رؤكٔـــــــــــــــــ ــــــــــــــــٞح  ُٝـــــــــــــــــيٟ حُ٘ـ 

 

 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

ــــــــــــ٢ -7ٔ ــــــــــــق  ػـــــــــــــ٠ِ ػ٘و ــــــــــــش ِٓظ ــــــــــــَ حُلـ٤ؼ  كز

  

 هخ  اًح حٟـــــــــــــــطَرخ ٓـــــــــــــــٖ ًح ٣ؼخطـــــــــــــــذ ٓ٘ـــــــــــــــ٘ٞ   

 

 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

ـــــــــــــــــيٍح   -8ٔ ـــــــــــــــــض ٓوظ ـــــــــــــــــخ ً٘ ٖ  اًح ٓ ـــــــــــــــــ  ٫ طظِٔ

  

   . ِّ ــــــــــــَي طَُؼـــــــــــــُٚ ٣ُْل٠ِـــــــــــــ٢ اُـــــــــــــ٠ حُ٘ـ  َْ َٓ  ُْ ِْ ـــــــــــــخُظُ  كَ

 

 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

َْ كــــــــــئىَى ك٤ــــــــــُغ ٗــــــــــجَض ٓــــــــــٖ حُٜــــــــــٟٞ -9ٔ  ٗوــــــــــ

  

    ٍِ ــــــــــــــــــــــــــِذ ح٧ٝ ــــــــــــــــــــــــــذ  ا٫ ُِلز٤ ــــــــــــــــــــــــــخ حُل ٓ 

 

 نظرؾ مكاׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

ــــــــــَؼلَضْ  -ٕٓ ْٟ ٧ َٕ ُّ حُلٔــــــــــخ ــــــــــَق حُ٘ــــــــــخ َٛ ٝ ْٞ ــــــــــ َُ َٝ 

  

ـــــــــــــقِ     ِٛ ح َٝ  َّ ـــــــــــــ ًُ ـــــــــــــؼخكخ  َُـــــــــــــَيٟ  ْٟ ّٖ أ  َػَِـــــــــــــ٤ٜ

 

 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

 ( 589https://dardery.site/archives/3ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 ر٤ٖ ٗٞع حُظَف حُٞحٍى  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ك٤غ ح٩ػَحد ٝ حُز٘خء: –ّٕ 

 

ْسَتْقِدُموَن {. -ٔ ٌَ ْسَتؤِْخُروَن َساَعًة ۖ َواَل  ٌَ  قال تعالى: } َفإَِذا َجاَء أََجلُُهْم اَل 

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

ُ َعنُكْم َوَعلِ  قال -ٕ  َم أَنَّ فٌُِكْم َضْعًفا {تعالى: } اآْلَن َخفََّؾ هللاَّ

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

الِحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجراً َحَسناً ) قال -ٖ ْعَملُوَن الصَّ ٌَ َر اْلُمْإِمنٌَن الَّذٌَن  ٌَُبشِّ  ( ماِكثٌَن فٌِه أََبداً {ٕتعالى: } َو 

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

َت َثمَّ  -ٗ ٌْ َت َنِعًٌما َوُمْلًكا َكبًٌِرا {. قال تعالى: } َوإَِذا َرأَ ٌْ  َرأَ

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

https://dardery.site/archives/3589


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 144

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

َجَرَة { قال -٘ ِذِه الشَّ ُث ِشْبُتَما َواَل َتْقَرَبا َهَٰ ٌْ  تعالى: } َوُكبَل ِمْنَها َرَؼًدا َح

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

ْسَتْضَعفُونَ  قال -ٙ اُس  تعالى: } واْذُكُروا إِْذ أَنُتْم َقلٌِلٌ مُّ َفُكُم النَّ َتخطَّ ٌَ  {...فًِ األَْرِض َتخافُوَن أَن 

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

َك ُبْكَرًة َوأَِصٌبًل { قال -7  تعالى: } َواْذُكِر اْسَم َربِّ

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

اِع إَِذا َدَعاِن {تعالى: } َوإَِذا َسؤَلََك ِعَباِدي َعنًِّ َفإِنًِّ َقِرٌٌب ۖ أُِجٌُب َدْعوَ  قال -8  َة الدَّ

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

َدَها لََدى اْلَباِب { قال -9 ٌِّ ا َس ٌَ ْت َقِمٌَصُه ِمن ُدُبٍر َوأَْلَف  تعالى: } َواْسَتَبَقا اْلَباَب َوَقدَّ

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

هً  قال -ٓٔ ِ إِلََٰ ْدُعوَن َمَع هللاَّ ٌَ ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ {تعالى: } َوالَِّذٌَن اَل  َم هللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ ْقُتلُوَن النَّ ٌَ  ا آَخَر َواَل 

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

ْسَتْعِجلُ ِمْنُه اْلُمْجِرُموَن { قال -ٔٔ ٌَ اَذا  اًتا أَْو َنَهاًرا مَّ ٌَ ُتْم إِْن أََتاُكْم َعَذاُبُه َب ٌْ  تعالى: } قُلْ أََرأَ

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

َذا لََساِحٌر َعلٌٌِم { قال -ٕٔ  تعالى: } َقالَ لِْلَمئَلِ َحْولَُه إِنَّ َهَٰ

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

ُت َرُجبًل َقطُّ أََشدَّ َتَحفًُّظا فًِ َمْنِطقِِه ِمْن ُعَمَر قال أحدهم ٌصؾ الخلفة عمر بن عبد العزٌز: " -ٖٔ  ٌْ  ..."َما َرأَ

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

ٔٗ-  ْٖ ــــــــــــــ٣ًٌَ ــــــــــــــَ ط ــــــــــــــخُى حُلــــــــــــــذ  ٛ ٜ ِٓ ــــــــــــــخ  ٘ٛ 

  

    َْ  ٝٛــــــــــــــخ ٛ٘ــــــــــــــخ رــــــــــــــخ٧ْٓ ١ــــــــــــــخد حُٔــــــــــــــٔ

 

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

ــــــــــــيٝ ٗــــــــــــٞحٛيُٙ  -٘ٔ ْٕ طز ــــــــــــُغ حُلــــــــــــذ  أ ــــــــــــخ ٣ِز ٓ 

  

ِٙ أَرَـــــــــــــــَيح    ْْ ٣ُْزـــــــــــــــِي ْٕ َُـــــــــــــــ اِ َٝ  ِ ِلـــــــــــــــذ  ُٔ ـــــــــــــــٖ حُ ِٓ 

 

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

 ٓـــــــــخًح ٓـــــــــؤهَأ ٓــــــــــٖ ٗـــــــــؼ١َ ٝٓـــــــــٖ أىرـــــــــ٢  -ٙٔ

  

 كـــــــــــــٞحكَ حُو٤ـــــــــــــَ ىحٓــــــــــــــض ػ٘ـــــــــــــيٗخ ح٧ىرـــــــــــــخ   

 

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

َ  ٗــــــــخٍر٢ -7ٔ ــــــــ َ١ ْٕ ــــــــُي ــــــــ٠ َُ َِ٤َُْ ْٖ ــــــــ ِٓ ــــــــُض  ُْ ُِ  ٝٓــــــــخ 

  

    َِ َ  ٓــــــــــــــز٤ وٜــــــــــــــ٠ رٌــــــــــــــ ُٔ ِّ ًخُ  اُــــــــــــــ٠ ح٤ُــــــــــــــٞ

 

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

ـــــــــــــــــــٍن َى٤ِٗجـــــــــــــــــــخ   -8ٔ ـــــــــــــــــــَض كـــــــــــــــــــ٢ ُهُِ ٣ْ ٍَ  اًح َؿخ

  

ــــــــــــــــــــٚ ٓــــــــــــــــــــٞحءُ     ٣ ٍِ ْٖ طـخ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــَض ٝٓ  كؤٗ

 

 ظرؾ مبنًׄ        بظرؾ معر  ׄ  

ٔ9-     ُْٛ ـــــــــــــّي َٖ طَؼ ـــــــــــــ٤ ََ ح٩ِهـــــــــــــٞحٕ ك ـــــــــــــ ـــــــــــــخ أًَؼَ  كَٔ

  

    َُ ُْٜ كــــــــــــــــــــ٢ حُ٘خثِزــــــــــــــــــــخِص ه٤َِــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــَ٘ ٌِ َُ َٝ 

 

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

ـــــــــــــــــــي١ -ٕٓ ــــــــــــــــــٕٞ ٍٝحء ٜٗــــــــــــــــــق هٜخث  إ حُـ٘

  
ــــــــــٞحد     أُٝـــــــــ٤ْ كـــــــــ٢ رؼـــــــــٞ حُـ٘ـــــــــٕٞ ٛـــــــــــ

 
 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3589ُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝح) 
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 ر٤ٖ ٗٞع حُظَف حُٞحٍى  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ حُظَٜف ٝ ػيّ حُظَٜف: –ّٖ 

 

  قال -ٔ
َٰ
َحَة بِاْلَحقِّ ۚ َذ ٌْ ْسَمُعوَن الصَّ ٌَ ْوَم  ٌَ ْوُم اْلُخُروِج {تعالى: }  ٌَ  لَِك 

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

 تعالى: } والصابرٌن فً البؤساء والضراء وحٌن البؤس { قال -ٕ

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

ِه َوَسلََّم ، لََنْمُكُث َشْهًرا َماجاء فً األثر:"  -ٖ  ٌْ ُ َعلَ ٍد َصلَّى هللاَّ ا آلَ ُمَحمَّ  "ُنوقُِد فٌِِه بَِنارٍ  إِْن ُكنَّ

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

 تعالى: } َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه ۚ َوُهَو اْلَحِكٌُم اْلَخبٌُِر { قال -ٗ

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

ا َبنًِ آَدَم ُخُذوا ِزٌَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد {. -٘ ٌَ  قال تعالى: } 

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ؾ متصرؾظر  ׄ  

ُموَنُه عَ  قال -ٙ ٌَُحرِّ ٌُِحلُّوَنُه َعاًما َو ٌَُضلُّ بِِه الَِّذٌَن َكَفُروا  اَدةٌ فًِ اْلُكْفِر ۖ  ٌَ َما النَِّسًُء ِز  اًما {تعالى: } إِنَّ

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

ْحِملُوَن اْلَعْرَش َوَمنْ  قال -7 ٌَ ٌُْإِمُنوَن بِِه { تعالى: } الَِّذٌَن  ِهْم َو ٌَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِّ  َحْولَُه 

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

َهاِر { قال -8 َن النَّ ْلَبُثوا إاِلَّ َساَعًة مِّ ٌَ  تعالى: } َكؤَن لَّْم 

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

ُر ِمْنُه {.قال تعالى: } َوَقالَ اآْلَخُر إِنًِّ أََرانًِ أَ  -9 ٌْ  ْحِملُ َفْوَق َرْأِسً ُخْبًزا َتؤُْكلُ الطَّ

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

 تعالى: } قُل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكلَِماِت َربًِّ لََنفَِد اْلَبْحُر َقْبلَ أَن َتنَفَد َكلَِماُت َربًِّ { قال -ٓٔ

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

َتَوفَّى اأْلَنفَُس ِحٌَن َمْوتَِها َوالَّتًِ لَْم َتُمْت فًِ َمَناِمَها { قال -ٔٔ ٌَ  ُ  تعالى: } هللاَّ

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

َدَها لََدى اْلَباِب ۚ َقالَْت َما َجَزاُء َمْن أََراَد بِؤَْهلَِك ُسوًءا { قال -ٕٔ ٌِّ ا َس ٌَ  تعالى: } َوأَْلَف

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        رؾظرؾ متص  ׄ  

َبُعوَن { قال -ٖٔ تَّ ُكم مُّ بًل إِنَّ ٌْ  تعالى: } َفؤَْسِر بِِعَباِدي لَ

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

الِِمٌَن { قال -ٗٔ ُ َعلٌٌِم بِالظَّ ِدٌِهْم ۚ َوهللاَّ ٌْ َمْت أَ ْوَنُه أََبًدا بَِما َقدَّ َتَمنَّ ٌَ  تعالى: } َواَل 

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

امَ  َنَهاًرا َتْقلٌُِم اأْلََظافِرِ  -٘ٔ ٌَ ٌُْفِسُد الصِّ اِم اَل  ٌَ  فًِ الصِّ

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

ِه َوَسلََّم اْمَرأًَة َقطُّ  رضً هللا عنها:" َعابَِشةَ قالت أم المإمنٌن  -ٙٔ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ  "َما َضَرَب َرُسولُ هللاَّ

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

 ٛ٘ـــــــــــــــــــــخ ط٬ه٤٘ـــــــــــــــــــــخ ٛ٘ـــــــــــــــــــــخ ّٝىػـــــــــــــــــــــض -7ٔ

  

ــــــــــــــــــــخ رخُٔــــــــــــــــــــ٬ّ    ــــــــــــــــــــخ أٗــــــــــــــــــــخٍص ًلّٜ ٘ٛ 

 

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

ْٖ أهٞحُُـــــــــــــــــــُٚ   -8ٔ ُْ ُـــــــــــــــــــْ طٌـــــــــــــــــــ  ٝاًِح حُٔؼِـــــــــــــــــــ

  

ـــــــــــــــٖ ٣ؼٔـــــــــــــــَح    ـــــــــــــــٚ ُ ٍِ كوُُٞ ـــــــــــــــخ ـــــــــــــــَن حُلِؼ  ١ز

 

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  
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ٔ9-  ٍِ ــــــــــــئح ــــــــــــيٟ حُٔ ــــــــــــُٞى ُ ــــــــــــخٖٓ ٣ـ ٣  ِٚ ــــــــــــ  رطَك

  

ِٖ ح١٩ِــــــــــــــــــَحم    ٍِ رؤكٔـــــــــــــــــ ــــــــــــــــٞح  ُٝـــــــــــــــــيٟ حُ٘ـ 

 

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

ٕٓ-  ٍْ َِ ــــــــــــــ َ٣ ْْ ــــــــــــــ َُ َٝ ــــــــــــــخِ  ــــــــــــــ٠ أطَخَٗ ــــــــــــــَ٘خ َكظ َٔ ّٔ  طََِ

  

    ُْ ّٔ ـــــــــــــــــــــُٚ ٣َـــــــــــــــــــــظََِ  ٓ ْظـــــــــــــــــــــُٚ أُ َٔ ْٕ كَطَ ـــــــــــــــــــــُي َُ 

 

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3589ر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُح) 

 

 

 

 هو اسم نكرة مشتق منصوب ٌبٌن هٌبه صاحبه )الفاعل أو المفعول أو هما مًعا(.

  -أمثلة توضٌحٌة:

ٌّنت هٌبة الفاعل )الطالب( عندما أتى.  -ٔ  أتى الطالب سعٌدا: الحال ب

ٌّنت هٌبة المفعول به )النجوم( عندما أبصرتها.أب -ٕ  صرت النجوم متؤللبًة: الحال: ب

ٌّنت هٌبة الفاعل )المسافر( والمفعول به )أهله( مًعا عند اللقاء. -ٖ  عانق المسافر أهله متحابٌن: الحال ب

 االسم الذي ٌبٌن الحال هٌبته ٌسمى صاحب الحال، والبد أن ٌكون معرفة. -

 ل بكٌؾ. نسؤل عن الحا -

 أنواع الحال 

ا مفــردة   - ٔ ًٌ  ، مثل : جاء الطفل باك

 البد أن تشتمل الحال الجملة على رابط ٌربطها بصاحبها والرابط:و: )جمـــلة: )اسمٌة، فعلٌة(   - ٕ

 القمح. )هو(× إما الضمٌر وحده، مثل: شاهدت المزارع ٌحصد  -

 تؽربإما الواو وحدها، مثل: وصلت إلى مكة والشمس   -

 إما الواو والضمٌر معا، مثل: رأٌت العامل وهو واقؾ تحت الشمس..   -

 جار ومجرور(ال تحتاج الحال شبه الجملة إلى رابط. -)ظرؾ شبه جملة:  -ٖ

 وقؾ العصفور فوق الؽصن. -مثل: أحرزت الهدؾ فً المرمى     

 -تعدد الحال:

 مسرًعا فرًحا نشًٌطا. قد تتعدد الحال فً الجملة وصاحبها واحد مثل: مضٌت -ٔ

 قد تتعدد الحال فً الجملة وصاحبها متعدد مثل: كلمت هند واقفا جالسة. - ٕ

 مبلحظات مهمة:

 الحال ؼالباً نكرة مشتقة.  -ٔ

نكرة  لكنها قد تؤْتً معرفة وذلك إذا كانت بمعنى النكرة مثل:)قابلت األَمٌر وحدي( فـ)وحدي( وإن كانت معرفة لفظاً هً  -

 نها ترادؾ )منفرداً(. ومن ذلك )ادخلوا األَولَ فاألَول( بمعنى )مرتبٌن(.معنى ألَ 

}إِّنا   وقد تؤْتً جامدة إذا كانت مإولة بمشتق، مثل )كلمته وجهاً لوجه( أَي متقابلٌن، أو كانت موصوفة بمشتق  ، مثل:  -

اً{ ٌّ  أَْنَزْلناهُ قُْرآناً َعَربِ

 ، مثل :جاء راكبا رجل.كرة إذا تقدمت على صاحبها صاحب الحال معرفة ولكنه قد ٌؤتً ن  -ٕ

 هناك قاعدة تقول: الجملة وشبه الجملة بعد المعارؾ أحوال، وبعد النكرات صفات.  -ٖ

ا، وما شابه هذه الكلمات، وجمًٌعا، أجمعٌن،  )كلمات إعرابها دابًما حال:  -ٗ ًٌ ا وسٌاس ًٌ ا وأدب ًٌ ا وثالًثا الخ، ماد ًٌ أواًل وثان

ا، ومًعا، ومشافهة.  وًضا، وبداًل،دابما، وع ًٌ  (وخاصة، وعامة و قاطبة، وعمًدا وخطؤ، وسهًوا، وسو

 ... كٌؾ تسمع القران. حاال كٌؾ إذا أتى بعدها فعل تعرب -٘
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 اخ على الحالدـــدريـــت

 كيى حُلخٍ  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٔ

ِهْم َواَل ُهمْ تعالى:} قُْلَنا اْهبُِطوا  قال -ٔ ٌْ ُكْم ِمنًِّ ُهًدى َفَمْن َتبَِع ُهَداَي َفبَل َخْوٌؾ َعلَ نَّ ٌَ ؤْتِ ٌَ ا  ْحَزُنوَن { ِمْنَها َجِمًٌعا َفإِمَّ ٌَ 

ْحَزُنونَ جملة ) ׄ    َخْوؾٌ ׄ               ُهًدىׄ      َجِمًٌعا  ׄ   ٌَ  (ُهْم 

ِ َفبل َتْقَرُبوَها {  قال تعالى: } َوال ُتَباِشُروُهنَّ َوأَْنُتْم َعاِكفُونَ  -ٕ  فًِ اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد هللاَّ

 (َتْقَرُبوَهاجملة ) ׄ    ُحُدودُ ׄ     ( أَْنُتْم َعاِكفُونَ جملة ) ׄ     (ُتَباِشُروُهنَّ جملة )   ׄ  

َناكُ  -ٖ ٌْ وَر ُخُذوا َما آَت ٍة َواْذُكُروا َما فٌِِه لََعلَُّكْم َتتَّقُوَن {.قال تعالى: } َوإِْذ أََخْذَنا ِمٌَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم الطُّ  ْم بِقُوَّ

ورَ ׄ      ِمٌَثاَقُكمْ   ׄ   ةٍ شبه الجملة ) ׄ      الطُّ  (اْذُكُروا َما فٌِهِ جملة ) ׄ   ( بِقُوَّ

ا ِخزْ  قال -ٗ ٌَ ْن ْدُخلُوَها إاِلَّ َخآبِفٌَِن لُهْم فًِ الدُّ ٌَ  ٌي َولَُهْم فًِ اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظٌٌم {تعالى: } أُْولَبَِك َما َكاَن لَُهْم أَن 

ْدُخلُوَها جملة )  ׄ    َعَذابٌ ׄ     ِخْزيٌ ׄ       َخآبِفٌِنَ ׄ     (ٌَ

َماَواِت  -٘ ُروَن فًِ َخْلِق السَّ َتَفكَّ ٌَ اًما َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجُنوبِِهْم َو ٌَ َ قِ
ْذُكُروَن هللاَّ ٌَ  َواأْلَْرِض {قال تعالى: } الَِّذٌَن 

َ )   جملة ׄ  
ْذُكُروَن هللاَّ اًماׄ     (ٌَ ٌَ ُرونَ ٌجملة ) َ  ׄ     قُُعوًداׄ      قِ  (َتَفكَّ

َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم {  -ٙ َر َباٍغ َواَل َعاٍد َفإِنَّ هللاَّ ٌْ  قال تعالى: } َفَمِن اْضُطرَّ َؼ

رَ ׄ     (اْضُطرَّ جملة )   ׄ   ٌْ  َؼفُورٌ ׄ      َعادٍ ׄ       َؼ

ْعلَُموَن{قال تعالى: َوإِنَّ َفِرٌقً  -7 ٌَ ْكُتُموَن اْلَحقَّ َوُهْم  ٌَ ْنُهْم لَ  ا مِّ

ْنُهمْ  شبه الجملة )  ׄ    َفِرًٌقا  ׄ   ْكُتُموَن اْلَحقَّ جملة ) ׄ      (مِّ ٌَ ْعلَُمونَ جملة ) ׄ    (لَ ٌَ  (ُهْم 

لَ َواْلِمٌَزاَن بِاْلقِْسِط اَل ُنَكلُِّؾ َنْفًسا إاِلَّ ُوْسعَ  -8 ٌْ  َها {.قال تعالى: } َوأَْوفُوا اْلَك

لَ   ׄ   ٌْ  ُوْسَعَهاׄ     َنْفًساׄ      (بِاْلقِْسطِ شبه الجملة ) ׄ     اْلَك

ِ بِإِْذنِ  -9 ا إِلَى هللاَّ ًٌ ًرا َوَنِذًٌرا * َوَداِع ا أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ ًُّ إِنَّ بِ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ  ِه َوِسَراًجا ُمنًٌِرا {.قال تعالى: } 

 ُمنًٌِراׄ      َنِذًٌرا   ׄ     ًراُمَبشِّ ׄ      َشاِهًدا  ׄ  

الِِمٌَن َبَداًل. -ٓٔ اَء ِمْن ُدونًِ َوُهْم لَُكْم َعُدو  ۚ بِْبَس لِلظَّ ٌَ َتُه أَْولِ ٌَّ ِخُذوَنُه َوُذرِّ  {. قال تعالى: } أََفَتتَّ

اءَ   ׄ   ٌَ  َبَداًل ׄ    (ُهْم لَُكْم َعُدو  جملة )  ׄ   َ   (ِمْن ُدونًِشبه الجملة ) ׄ    أَْولِ

ْذَهُب ُجَفاًء {. -ٔٔ ٌَ َبُد َف ا الزَّ ُ اْلَحقَّ َواْلَباِطلَ ۚ َفؤَمَّ ٌَْضِرُب هللاَّ لَِك 
َٰ
 قال تعالى: } َكَذ

َبدُ ׄ     اْلَحقَّ   ׄ    ُجَفاءً ׄ      (ٌَْذَهبجملة ) ׄ      الزَّ

ْنِزُع َعنْ  قال تعالى: } -ٕٔ ٌَ ِة  ُكْم ِمَن اْلَجنَّ ٌْ ُهَما َسْوآتِِهَما {.قال تعالى: } َكَما أَْخَرَج أََبَو ٌَ ِر ٌُ  ُهَما لَِباَسُهَما لِ

ُكمْ   ׄ   ٌْ ْنِزُع َعْنُهَماجملة ) ׄ     أََبَو  َسْوآتِِهَماׄ      لَِباَسُهَماׄ     (ٌَ

ًٌّا { -ٖٔ ًبا َفِر ٌْ ُم لََقْد ِجْبِت َش ٌَ ا َمْر ٌَ  قال تعالى: } َفؤََتْت بِِه َقْوَمَها َتْحِملُُه ۖ َقالُوا 

ًباׄ     (َتْحِملُهجملة )  ׄ     َقْوَمَها  ׄ   ٌْ اׄ       َش ًٌّ  َفِر

هِ  قال تعالى: } َوَقالَ الَِّذٌَن َكَفُروا -ٗٔ ٌْ لَ َعلَ  َواِحَدًة {. اْلقُْرآُن ُجْملَةً  لَْواَل ُنزِّ

هِ  جملة )  ׄ     َكَفُروا  ׄ   ٌْ لَ َعلَ  َواِحَدةً ׄ      ُجْملَةً ׄ        (ُنزِّ

ْرَتِدْد مِ  -٘ٔ ٌَ ُمْت َوُهَو َكافِرٌ  نُكْم َعن ِدٌنِهِ قال تعالى: } َوَمن  ٌَ ا َواآْلِخَرِة {. َف ٌَ ْن بَِك َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فًِ الدُّ
 َفؤُولََٰ

ْرَتِدْد ِمنُكمْ جملة )   ׄ   ُمتْ  جملة )  ׄ   ٌَ ٌَ  (َحبَِطْت أَْعَمالُُهمْ جملة ) ׄ    (ُهَو َكافِرٌ جملة ) َ ׄ     (َف

ـــــــــــــٞىحى ١ز٤ؼـــــــــــــش     -ٙٔ ـــــــــــــْ ٣ٌـــــــــــــٖ ٛـــــــــــــلٞ حُ  اًح ُ

  

ـــــــــــــــخ    ـــــــــــــــ٢ ٍٝى ٣ــــــــــــــــ٢ُء طٌِ ل ََ ك ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ٬ ه٤  ك

 

 تكلُّفاׄ     (ٌجًءُ جملة ) ׄ     (فً ودٍ شبه الجملة ) ׄ     طبٌعة      ׄ  

ــــــــــــــٍذ     -7ٔ َْ ًث َُ ُلــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــٌثُذ ٣ؤً َْ حُ ــــــــــــــ٤ ُٝ 

  

ــــــــــــــــــــخ    َُ رؼ٠ــــــــــــــــــــ٘خ رؼ٠ــــــــــــــــــــخ  ػ٤خٗ ــــــــــــــــــــ  ٣ٝؤً

 

 عٌاناׄ      بعضاً ׄ     (ٌؤكلُ بعضناجملة ) ׄ    (ٌؤكلُ لحمَ جملة )   ׄ  
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ٕ  حُز٤ـــــــــــــــــــــــٞص  -8ٔ  اًح حُز٘ـــــــــــــــــــــــخُص ُِٜٗ٘ـــــــــــــــــــــــخ     ا

  

ــــــــــــــــــخ    ــــــــــــــــــض ر٘ـٜٞٓ ــــــــــــــــــَ حُٔــــــــــــــــــٔخء ط٣ِ٘  ٓؼ

 

 (تزٌنت بنجومها جملة )  ׄ      مثلׄ         (نزلنها جملة ) ׄ     البٌوت  ׄ  

 ( rchives/3594https://dardery.site/aُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 ر٤ٖ ٗٞع حُلخٍ  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٕ

 

َراٍت  {. -ٔ اَح ُمَبشِّ ٌَ ٌُْرِسلَ الرِّ اتِِه أَن  ٌَ  قال تعالى: } َوِمْن آ

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ا قال تعالى: } أَلَْم َترَ  -ٕ ا {.أَْرَسْلَنا ال أَنَّ ُهْم أًَزّ اِطٌَن َعلَى اْلَكافِِرٌَن َتُإزُّ ٌَ  شَّ

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ْهدِ  أََفلَمْ قال تعالى: }  -ٖ ْمُشونَ  اْلقُُرونِ  ِمنَ  َقْبلَُهمْ  أَْهلَْكَنا َكمْ  لَُهمْ  ٌَ  {. َمَساِكنِِهمْ  فًِ ٌَ

  شبه جملة ׄ     ٌةجملة فعلׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ِر ِحَساٍب {. -ٗ ٌْ ابُِروَن أَْجَرُهْم بَِؽ ٌَُوفَّى الصَّ َما   قال تعالى: } إِنَّ

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ءٍ  قال تعالى: } إِنَّا -٘ ًْ  َخلَْقَناهُ بَِقَدٍر {. ُكلَّ َش

 ملةشبه ج ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ْعلَُم اْلَقْولَ  -ٙ ٌَ ِمٌُع اْلَعلٌِمُ  فًِ قال تعالى: } َقالَ َربًِّ  َماِء َواأْلَْرِض َوُهَو السَّ  {. السَّ

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ةٍ  -7 َناُكم بِقُوَّ ٌْ  فٌِِه {. َما َواْذُكُروا قال تعالى: } ُخُذوا َما آَت

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      مٌةجملة إسׄ     مفرد  ׄ  

ُم {. -8 ًدا َفَجَزاُإهُ َجَهنَّ ْقُتل ُمْإِمًنا ُمَتَعمِّ ٌَ  قال تعالى: } َوَمْن 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

َر َمنقُوٍص  -9 ٌْ ا لَُمَوفُّوُهْم َنِصٌَبُهْم َؼ  {. قال تعالى: } َوإِنَّ

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      ةجملة إسمٌׄ     مفرد  ׄ  

ٌَقُولُ اإْلِنَساُن أَإَِذا -ٓٔ ا {. قال تعالى: } َو ًٌّ  َما ِمتُّ لََسْوَؾ أُْخَرُج َح

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

اٌت َتْجِري ِمْن َتْحتَِها ا -ٔٔ ِهْم َجنَّ َقْوا ِعْنَد َربِّ  ألَْنَهاُر َخالِِدٌَن فٌَِها {قال تعالى: } لِلَِّذٌَن اتَّ

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ُ آِمنٌَِن {. -ٕٔ  قال تعالى: } َوَقالَ اْدُخلُوا ِمْصَر إِْن َشاَء هللاَّ

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ِه { قال تعالى: } َوأَْلَقى اأْلَْلَواَح َوأََخذَ  -ٖٔ ٌْ هُ إِلَ ُجرُّ ٌَ  بَِرْأِس أَِخٌِه 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

الِِمٌَن َبَداًل. -ٗٔ اَء ِمْن ُدونًِ َوُهْم لَُكْم َعُدو  ۚ بِْبَس لِلظَّ ٌَ َتُه أَْولِ ٌَّ ِخُذوَنُه َوُذرِّ  {. قال تعالى: } أََفَتتَّ

 شبه جملة ׄ     فعلٌة جملةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ًٌّا { -٘ٔ ًبا َفِر ٌْ ُم لََقْد ِجْبِت َش ٌَ ا َمْر ٌَ  قال تعالى: } َفؤََتْت بِِه َقْوَمَها َتْحِملُُه ۖ َقالُوا 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3594ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

https://dardery.site/archives/3594
https://dardery.site/archives/3594
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 حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش:ر٤ٖ ٗٞع حَُحر٢ ك٢ ؿِٔش حُلخٍ  ك٢ ح٧ٓؼِش  –ّٖ

 

ْعلَُموَن{. -ٔ ٌَ ْكُتُموَن اْلَحقَّ َوُهْم  ٌَ ْنُهْم لَ  قال تعالى: } َوإِنَّ َفِرًٌقا مِّ

  الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  

ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِدٌنِهِ  -ٕ ٌَ ُمْت َوُهَو َكافِرٌ  قال تعالى: } َوَمن  ٌَ ا َواآْلِخَرِة{. َف ٌَ ْن بَِك َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فًِ الدُّ
 َفؤُولََٰ

  الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  

ُكْم َوأَنُتْم اَل ُتْظلَُموَن{. قال تعالى: -ٖ ٌْ ٌَُوؾَّ إِلَ ٍر  ٌْ  } َوَما ُتنفِقُوا ِمْن َخ

  الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  

ا قال تعالى: } أَلَْم َترَ  -ٗ ا{. أَنَّ ُهْم أًَزّ اِطٌَن َعلَى اْلَكافِِرٌَن َتُإزُّ ٌَ  أَْرَسْلَنا الشَّ

  الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  

ُهَما َسْوآتِهِ  -٘ ٌَ ٌُِر ْنِزُع َعْنُهَما لَِباَسُهَما لِ ٌَ ِة  ُكْم ِمَن اْلَجنَّ ٌْ  َما {.قال تعالى: } قال تعالى: } َكَما أَْخَرَج أََبَو

  الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  

ِه {قال تعالى: } وَ  -ٙ ٌْ هُ إِلَ ُجرُّ ٌَ  أَْلَقى اأْلَْلَواَح َوأََخَذ بَِرْأِس أَِخٌِه 

 الواو والضمٌرׄ       الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  

الِِمٌَن َبَداًل. -7 اَء ِمْن ُدونًِ َوُهْم لَُكْم َعُدو  ۚ بِْبَس لِلظَّ ٌَ َتُه أَْولِ ٌَّ ِخُذوَنُه َوُذرِّ  {. قال تعالى: } أََفَتتَّ

  الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  

ـــــــــــــــــــــــــخ      -8 ـــــــــــــــــــــــــخُص ُِٜٗ٘ ـــــــــــــــــــــــــٞص اًح حُز٘ ٕ  حُز٤  ا

  

 ٓؼـــــــــــــــــــَ حُٔـــــــــــــــــــٔخء ط٣ِ٘ـــــــــــــــــــض ر٘ـٜٞٓـــــــــــــــــــخ   

 

 الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  

ـــــــــــــخً٘خ       -9 ـــــــــــــُي ٓ ـــــــــــــَِد ٣َه ََ حُُؼ ـــــــــــــَيػٞح ٟـــــــــــــ٤ٔ  ك

  

ِٙ.. ٝحْىػـــــــــــــٞح ُـــــــــــــُٚ     َِ  .. رـــــــــــــخُٔـلَسكـــــــــــــ٢ هزـــــــــــــ

 

 الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  

ِّ ١ًٝ ح٠ُـــــــــ٠٘   -ٓٔ  طٜـــــــــُق حُـــــــــيٝحء ُـــــــــ١ٌ حُٔـــــــــوخ

  

    ُْ  ٤ًٔــــــــــــــــخ ٣ٜـــــــــــــــــق  رــــــــــــــــٚ ٝأٗـــــــــــــــــَض ٓـــــــــــــــــو٤

 

 الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3594حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ ) 

 

 

 

 

اسم نكرة منصوب )ؼالًبا( ٌذكر؛ لٌزٌل إبهاًما قبله ٌصلح ألن ٌراد به أشٌاء كثٌرة. و المبهم الذي ٌؤتً قبل التمٌٌز ٌسمى: 

 ممًٌزا.

 التمٌٌز نوعان: -

 :زالملفوظ )الذات(التمٌٌ أوال 

 عدد(. -الكٌل  -المساحة  -وهو الذي ٌظهر فً الكبلم بعد )الوزن 

 المساحة مثل: زرعت فدانا أرزا.  -الوزن مثل: بعت كٌلو برتقاال.  -

 العدد مثل: معً عشرون جنٌها.  -الكٌل مثل: اشترٌت إردبا قمحا.  -

أو إردبا  -جره بـ"من" أو باإلضافة فنقول: اشترٌت إردبا قمًحا  تمٌٌز الملفوظ )الوزن والمساحة والكٌل( ٌجوز نصبه أو

 أو إردب قمٍح. -من قمٍح 

https://dardery.site/archives/3594
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 تمٌٌز العدد

 ٌنقسم العدد إلى أربعة أقسام:

 العدد المفرد: وٌشمل األعداد من واحد إلى عشرة، والعدد: )مابة( ومضاعفاتها والعدد: ألًفا ومضاعفاته. -ٔ

 ا(.9: ٔٔن )العدد المركب: وهو األعداد م -ٕ

 (.9ٓ -8ٓ -7ٓ -ٓٙ -ٓ٘ -ٓٗ -ٖٓ -ٕٓأعداد العقود: وهً: ) -ٖ

 (.99: ٕٔ( عطؾ علٌه عدد من ألفاظ العقود )9: ٔالعدد المعطوؾ: وهو كل عدد مفرد ) -ٗ

 أواًل: العدد المفرد:

 (: ٕ، ٔالعدد ) -ٔ

 ، وٌطابقان المعدود فً التذكٌروالتؤنٌث. لٌس لهما تمٌٌز )لفظ "واحد أو اثنان" إذا جاء بعد المعدود ٌعرب نعًتا( -

 مثال: قرأت قصة واحدة، اشترٌت كتاب واحًدا، سلمت على طالبٌن اثنٌن، فالكلمات )واحدة، وواحًدا، واثنٌن( نعت.

 (: ٓٔ: ٖالعدد من ) -ٕ

 تمٌٌزه جمع مجرور باإلضافة أي ٌعرب مضاؾ إلٌه. -

 ٌعرب العدد حسب موقعه فً الجملة.ٌخالؾ العدد المعدود تذكًٌرا أو تؤنًٌثا، و -

 (: فً األسبوع سبعة أٌام. ٔمثال)

سبعة: مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه الضمة، أٌام تمٌٌز جمع مجرور باإلضافة ) الحظ( العدد سبعة مإنث والمعدود أٌام الذي 

 مفرده ٌوم مذكر. 

 (: اشترٌت تسع قصص.ٕمثال)

وقصص تمٌٌز جمع مجرور باإلضافة، أو مضاؾ إلٌه. الحظ: العدد تسع تسع: مفعول به منصوب وعبلمة نصبه الفتحة، 

 مذكر والمعدود قصص الذي مفرده قصة مإنث.

 مبلحظات مهمة

 ُتسكن الشٌن فً العدد )عشرة(. و( ٌخالؾ المعدود إذا كان مفرًدا، وٌوافقه إذا كان مركًبا، ٓٔالعدد ) -

 الشٌن والحظ تؤنٌث عشرة وتذكٌر كتب الذي مفرده كتاب. إذا كانت مفردة )معً عْشرة كتب(. الحظ تسكٌن -ٔ

إذا كانت مركبة وتمٌٌزها مإنث )نجح ثبلث عْشرة طالبة( الحظ عْشرة الشٌن ساكنة والحظ أنها وافقت المعدود ألنها  -ٕ

 مركبة )ثبلث + عشرة(.

 . تفتح الشٌن فً حالة العدد المركب الذي تمٌٌزه مذكر )نجح ثبلثة عَشر طالبا( -ٖ

 ( ومضاعفاتها: ٓٓٔالعدد ) -ٖ

 ٌتساوى فٌه التمٌٌز المإنث والمذكر، وتمٌٌزها مفرد مجرور باإلضافة.  -ٔ

 فً حالة تثنٌة )مابة وألؾ( ٌعربان إعراب المثنى )باأللؾ رفًعا وبالٌاء نصًبا وجًرا( مع حذؾ النون عند اإلضافة.  -

 اشترك ألؾ سابح فً المهرجان، ؼرسنا ألفً شجرة. )مثال( نجح مابتا طالب، تصدقت على مابتً محتاج، 

 (: فً المكتبة ألؾ كتاب وألؾ قصة. ٔمثال)

 ألؾ: مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه الضمة، كتاب وقصة: تمٌٌز مفرد مجرور مضاؾ إلٌه.

 (: جاء مابة رجل. رأٌت مابة فتاة. رجل وفتاة: تمٌٌز مفرد مجرور مضاؾ إلٌه.ٕمثال)

 كبثانٌا: العدد المر

 ٌوافقان المعدود )التمٌٌز( تؤنًٌثا أو تذكًٌرا. ٕ، ٔ( تمٌٌزه مفرد منصوب، العدد 9ٔ -ٔٔاألعداد من ) -

 مثل: فرٌق الكرة احد عشر العًبا. ومثل: على المكتب إحدى عشرة قصة. 

 ( 9ٔ: ٖٔالعدد من ) -

 ( ٌوافقه.ٓٔ( والجزء الثانً )9: ٖالجزء األول ٌخالؾ المعدود تذكًٌرا أو تؤنًٌثا )

( ألن الجزء األول منه ٌعرب ٕٔ( ٌبنى على فتح الجزأٌن فً محل نصب أو رفع أو جر ما عدا العدد )9ٔ: ٔٔالعدد من )

 ، إعراب المثنى، والجزء الثانً مبنى على الفتح ال محل له من اإلعراب
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 أمثلة: 

أٌن فً محل رفع فاعل، طالبة تمٌٌز مفرد جاء سبع عشرة طالبة: جاء: فعل ماض، سبع عشرة مبنٌة على فتح الجز -ٔ 

 منصوب.

فً المطار ست عشرة طابرة: فً: حرؾ جر، المطار: اسم مجرور وعبلمة جره الكسرة، وشبه الجملة فً محل رفع  -ٕ 

 خبر مقدم، ست عشرة: مبنً على فتح الجزأٌن فً محل رفع مبتدأ مإخر، طابرة: تمٌٌز مفرد منصوب.

شهًرا: اثنا مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه األلؾ ألنه مثنى، عشر مبنٌة على الفتح ال محل لها من فً السنة اثنا عشر  -ٖ 

 اإلعراب، شهًرا تمٌٌز مفرد منصوب.

 ( 99: ٕٔثالًثا: العدد المعطوؾ من )

 مثال: فً الفصل واحد وعشرون قصة.  ، العدد المعطوؾ علٌه هو العدد الذي ٌؤتً قبل حرؾ الواو -

مإخر مرفوع وعبلمة رفعه الضمة، الواو حرؾ عطؾ مبنً ال محل له من اإلعراب، عشرون: معطوؾ على واحد: مبتدأ 

 واحد مرفوع وعبلمة رفعه الواو، قصة: تمٌٌز مفرد منصوب "

 ( ٌوافق التمٌٌز فً التذكٌر أو التؤنٌث.ٕ، ٔالعددان ) -

 مثال: قرأت إحدى وعشرٌن قصة  سلمت على اثنٌن وخمسٌن طالًبا..

 ( ٌخالؾ المعدود )التمٌٌز( تذكًٌرا أو تؤنًٌثا.9 - ٖالعدد من ) -

 مثال: فً الحدٌقة ثبلثة وعشرون كلًبا. 

 ( تمٌٌزه مفرد منصوب.99 -ٕٔالعدد من ) -

 رابعا: ألفاظ العقود :

 (.9ٓ، 8ٓ، 7ٓ، ٓٙ، ٓ٘، ٓٗ، ٖٓ، ٕٓوهى: )

 تعرب حسب موقعها فً الجملة.  -

 الٌاء ألنها ملحقه بجمع المذكر السالم. ترفع بالواو وتنصب وتجر ب -

 تمٌٌز ألفاظ العقود مفرد منصوب دابًما. -

 أمثلة: 

 حضر عشرون طالًبا  -ٔ

 عشرون: فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الواو. طالًبا: تمٌٌز مفرد منصوب.

 سلمت على سبعٌن طالبة.  -ٕ

 .سبعٌن: اسم مجرور وعبلمة جره الٌاء. وطالبة: تمٌٌز مفرد منصوب

 تلخٌص درس العدد

 العدد ٌعرب حسب موقعه فً الجملة:  -ٔ

 : لٌس لهما تمٌٌز وٌدل علٌهما لفظ المعدود. ٕو  ٔالعددان  -ٕ

 : تمٌٌزها جمع مجرور باإلضافة. ٓٔ: ٖاألعداد من  -ٖ

 : تمٌزها مفرد منصوب. 99: ٔٔاألعداد من  -ٗ

 ومضاعفاتها: مفرد مجرور باإلضافة.  ٓٓٔاألعداد  -٘

 : ٌوافقان التمٌٌز تذكًٌرا أو تؤنًٌثا. ٕو  ٔاألعداد  -ٙ

 ٌخالفان التمٌٌز تذكًٌرا أو تؤنًٌثا.  9: ٖاألعداد من  -7 

 : ٌخالؾ التمٌٌز تذكًٌرا أو تؤنًٌثا إذا كان مفرًدا وٌوافقه إذا كان مركًبا. ٓٔالعدد  

  ٕ-  )التمٌٌز الملحوظ )النسبة 

 طق به، وتمٌٌزه منصوب فقط. وهو الذي ٌلحظ من الكبلم وال ٌن

 أنواع التمٌٌز لملحوظ: 

 المحول عن المبتدأ: مثل: مصر ألطؾ الببلد هواء. وأصله )هواء مصر ألطؾ(  - ٔ

 المحول عن الفاعل: مثل:طاب النٌل ماًء.. وأصله )طاب ماء النٌل( - ٕ
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 حمد(.المحول عن المفعول به: مثل: أكبرت محمدا خلقا.. وأصله )أكبرت خلق م - ٖ

أعظم به بطبًل أو  -قد ٌؤتً التمٌٌز لملحوظ ؼٌر محول وٌجوز نصبه وجره بمن: مثل: ما أعظمه بطبل أو من بطل - مبلحظة:

 هلل دره فارًسا أو من فارس. –من بطل

 :مبلحظات مهمة

ازداد اللص طمًعا(، وبعد   -ا قر عٌنً  -ٌؤتً التمٌٌز بعد كفى )كفى باهلل شهًٌدا( وازداد وقّر وطاب وامتؤل وفاض )طب نفًسا 

ا المنصؾ( والفعل على وزن َفُعل )حسن محمد خلًقا × أفعال المدح والذم )نِْعَم  ًٌ  َكُبرْت كلمة(. -قاض

 نماذج فً اإلعراب:

 َشِرْبُت لِْتراً َحلٌِباً: -ٔ

 رفع فاعل.ضمٌر مبنً فً محل  (التاء)َشِرْبُت: فعل ماض مبنً على السكون التصاله بالتاء المتحركة،و

صبه ن: تمٌٌز وزن ملفوظ منصوب، وعبلمة (َحلٌِباً )آخره. لِْتراً: مفعول به منصوب، وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على

 الظاهرة على آخره. الفتحة 

 حُسَن أحمُد خلقاً:  -ٕ

 حُسَن: فعل ماض جامد مبنً على الفتح.أحمُد: فاعل مرفوع، وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

 خلقاً: تمٌٌز منصوب، وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

 

 ( https://dardery.site/archives/3600ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 اخ على الذهييزدـــدريـــت

 ُزيحثَ حُٔظخكش:طو٤َ حُٜٞحد ٖٓ ر٤ٖ ح – ّٔ

 

ٙ { هخٍ-ٔ ََ ح ٣َ  َ ٍس َه٤ْ  ٍ ًَ  ٍَ ْؼوَخ ِٓ  َْ َٔ ْٖ ٣َْؼ َٔ  طؼخ٠ُ: } كَ

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

 .     طٜيم ٓلٔي ػ٠ِ كوَحء حُو٣َش رويف طَٔح -ٕ

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ِ { هخٍ طؼخ٠ُ -ٖ ي  ُكز ّخ ِ   َٗ ُ٘ٞح أَ َٓ   َٖ ٣ ٌِ حُ  َٝ  { : 

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ٗ- .} ْْ ُٜ رَظُ ْٞ ََ طَ ْٖ طُْوزَ ح َُ  َ ْل ًُ َىحُىٝح  ُْ ْ  ح ْْ ػُ ِٜ خِٗ َٔ ٝح رَْؼَي ا٣ِ َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ ٕ  حُ   هخٍ طؼخ٠ُ: } اِ

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عدد ׄ      تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

 ٓخ ك٢ ح٫ٍٝ هيٍ ٍحكش ظ٬. -٘

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز مساحةׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ٙ- } َٕ ٍّ ٣ُٞهُِ٘ٞ ْٞ خ ُ وَ  ٔ ٌْ ِ ُك َٖ هللا  ِٓ  ُٖ َٔ ْٖ أَْك َٓ َٝ  ۚ َٕ ٤ِِِٛ ِش ٣َْزـُٞ خ ـَ ُْ َْ ح ٌْ  هخٍ طؼخ٠ُ: } أَكَُل

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

َٖ ٤ََُِْش  { هخٍ -7 ٠َٓ ػ٬َػ٤ِ ٞ ُٓ حَػْيَٗخ  َٝ َٝ  طؼخ٠ُ: } 

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

8- } ْْ ٌُ ر٤ََْ٘ َٝ ح ر٤َََْ٘٘خ  ٤ِٜي  َٗ  ِ ل٠َ رِخَ   ٌَ  هخٍ طؼخ٠ُ: } كَ

 تمٌٌز ملحوظׄ    ددتمٌٌز عׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ّٖ كي٣ي ُز٘خء ٍٓٞ كٍٞ حُلي٣وش -9  ًخٕ ػ٢ِّ إٔ أٗظ١َ ١

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ْ  رََؼؼَُٚ {. -ٓٔ ٍّ ػُ خثَشَ َػخ ِٓ  ُ خطَُٚ هللا  َٓ َ َٜخ كَؤ طِ ْٞ َٓ ُ رَْؼَي  ِٙ هللا  ٌِ َٛ ٍَ أَٗ ٠ ٣ُْل٢ِ٤   هخٍ طؼخ٠ُ: } هَخ

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     ٌز وزنتمٌ  ׄ  

https://dardery.site/archives/3600


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 153

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

ح  {. -ٔٔ َّ ي  َك َٗ َْ أَ  َٜ٘ ٍُ َؿ َْ َٗخ  هخٍ طؼخ٠ُ: } هُ

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

 أ١ؼٔض حُيؿخؿش َٓء حٌُق َكز خ.    -ٕٔ

 ملحوظتمٌٌز ׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ـــــــــــٞصَ  طَـــــــــــَٟ إَٔ ىحء   رِـــــــــــيَ  ًلـــــــــــ٠ -ٖٔ َٔ  ٗـــــــــــخك٤ِخ حُ

  

َكٔـــــــــــــــــــذُ     ٘خ٣ـــــــــــــــــــخ َٝ َٔ ٖ   إَٔ حُ ـــــــــــــــــــ ٌُ ـــــــــــــــــــخ ٣َ  أَٓخ٤ِٗ

 

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

 حكظخؽ ١٩ؼخّ ك٤ٞحٗخص حُل٤وش ه٤َح١خ ر٤َٓٔخ ك٢ ًَ أٓزٞع -ٗٔ

 تمٌٌز ملحوظ ׄ    تمٌٌز مساحةׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ـــــــــــــــضُ  ُٝوـــــــــــــــي -٘ٔ ْٔ ّٕ  ػِ َٖ  رـــــــــــــــؤ ـــــــــــــــي ى٣ـــــــــــــــ ّٔ  ٓل

  

    ْٖ َِ  ٓــــــــــــــــ ِٕ  ه٤ــــــــــــــــ  ى٣٘ــــــــــــــــخ حُز٣َّــــــــــــــــشِ  أى٣ــــــــــــــــخ

 

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

 ( //:dardery.site/archives/3600httpsُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 طو٤َ حُٜٞحد ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٕ

 

ح ِٓلٞظ خ ك٤ٔخ ٣ؤط٢  -ٔ  ِ  ٓخ حُـِٔش حُظ٢ طل١ٞ ط٤٤ٔ

 .درست األسماء الخمسةׄ          اشترٌُت كٌبًل أرًزا.ׄ  

 .األرض قمحازرعُت ׄ         .ازداد محمد حبا ألخٌهׄ  

ـــــــــــــجِٔضُ  -ٕ ـــــــــــــخ٤ُقَ  َٓ ـــــــــــــخسِ  طٌَ ـــــــــــــَٖٝ  حَُل٤ ـــــــــــــٖ َٓ  ٣َِؼ

 

    َٖ ــــــــــــــــخ٤ٗ ــــــــــــــــخ ٫ َكــــــــــــــــ٫ٞ   ػَٔ ــــــــــــــــيَ  أَر َُ  ِّ  ٣َٔــــــــــــــــؤَ

 

 ر٤ٖ  ٗٞع ٓخ طلظٚ ه٢ِ ٝأػَرٚ.

 حال، منصوبة.ׄ         خبر كان محذوفة، منصوب.ׄ  

 تمٌٌز ملفوظ، منصوب.ׄ          نعت، منصوب.ׄ  

٫  ػٖ ٓلؼٍٞ  -ٖ  ٞ ل ُٓ ح   ِ  أ١  حُـَٔ ح٥ط٤ش طل١ٞ ط٤٤ٔ

نَ تعالى: }  قالׄ   ٍء ِعْلًماَوِسَع َربُّ ًْ ِ{.تعالى: }  قالׄ       {. ا ُكلَّ َش ا هلِلَّ  َوالَِّذٌَن آَمُنوا أََشدُّ ُحًبّ

ٌر َوأَْحَسُن َتؤِْوٌبًل{..تعالى: }  قالׄ   ٌْ لَِك َخ
َٰ
ٌُوًنا تعالى: }  قال ׄ       َذ ْرَنا اأْلَْرَض ُع  .{.َوَفجَّ

 ك٢ حُـِٔش حُٔخروش ػ٠ِ حُظَط٤ذ « ١خُزخ»ٝ« ػَ٘ شػ٬ػ»ٓخ اػَحد «. ًَٓض حُٔيٍٓش ػ٬ػش ػَ٘ ١خُزخ ٓظلٞهخ» -ٗ

 تمٌٌز منصوب/، نصب مفعول بهعدد مبنً على فتح الجزأٌن فً محل ׄ    مضاؾ إلٌه مجرور /بدل مرفوع،ׄ  

 مضاؾ إلٌه مجرور/نعت مرفوع، ׄ    تمٌٌز منصوب / مفعول به منصوب،ׄ  

 ٜل٤لش ُِـِٔش حُٔخروش رؼي ط٣ٜٞذ حُوطؤ ك٤ٜخ ٓخ حٍُٜٞس حُ«. ه٤ٜيس ػٖ ح١ُٖٞحػ٢٘ ػَ٘س  ك٢ حُي٣ٞحٕ» -٘

 فً الدٌوان اثنا عشرة قصٌدة.ׄ        فً الدٌوان اثنً عشر قصٌدة.ׄ  

 .قصابدفً الدٌوان اثنً عشر ׄ         فً الدٌوان اثنا عشر قصٌدة.ׄ  

ٍ  ػٖ .« حٓظ٘خ١ ٓلٔي ؿ٠زخ»ك٢ ؿِٔش  -ٙ  ٞ ل ُٓ ِ  ِٓلٞظ    ط٤٤ٔ

 خبرׄ      أمبتدׄ      فاعلׄ      مفعولׄ  

 ٓخ حٍُٜٞس حُٜل٤لش ُِـِٔش حُٔخروش رؼي ًظخرش ح٧ػيحى ك٤ٜخ رخُلَٝف حُؼَر٤ش «. ٓيٍٓش 9ٔٝ ٌٓظزش 77 حُٔي٣٘شك٢ » -7

 فً المدٌنة سبع وسبعون مكتبة ، وتسع عشرة مدرسة.ׄ    فً المدٌنة سبعة وسبعون مكتبة ، وتسعة عشر مدرسة.ׄ  

 فً المدٌنة سبع وسبعون مكتبة ، وتسعة عشر مدرسة.ׄ    ع عشرة مدرسة.فً المدٌنة سبعة وسبعون مكتبة ، وتسׄ  
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٤ْز خ »  هُٞٚ طؼخ٠ُ:ٓخ ٗٞع حُظ٤٤ِٔ ك٢  -8 َٗ  ُّ ْأ  َ ََ حُ ظََؼ ْٗ ح َٝ»  

 ذات.ׄ     عددي.ׄ      ملحوظ.ׄ     ملفوظ.ׄ  

حُؼَر٤شِ ٝحٟز٢ ط٤٤ِٔٛٔخ حًظذ حُؼيى٣ٖ ك٢ حُـِٔش حُٔخروش رخُلَٝف «. ٫ػزش ٕٔ ِٝ ٫ػذ ٖٓ ط٠ْ رؼؼش حُٔ٘ظوذ » -9

 رخٌَُ٘.

 ثبلثون العب ، أحد وعشرون العبة.ׄ       ، أحد وعشرٌن العبة.اثبلثون العبׄ  

 ، إحدى وعشرون العبة.اثبلثٌن العبׄ       ، إحدى وعشرٌن العبة. اثبلثٌن العبׄ  

رؼي ًظخرش ح٧ػيحى رٜخ رخُلَٝف ٓخ حٍُٜٞس حُٜل٤لش ُِـِٔش حُٔخروش «.  ٜٓ٘ي٤ٖٓ ِٙ ٝػخَٓ ٔٔ طظٌٕٞ حًَُ٘ش ٖٓ» -ٓٔ

 حُؼَر٤ش 

 تتكون الشركة من  أحد عشرة عامبل ، وستة مهندسٌن.ׄ     ، وست مهندسٌن.عامبلأحد عشر  تتكون الشركة من ׄ  

 ، وست مهندسٌن.تتكون الشركة من  إحدى عشر عاملٍ ׄ     تتكون الشركة من  أحد عشر عامبل ، وستة مهندسٌن.ׄ  

٫  ػٖ ٓزظيأ أ١  حُـَٔ ح٥ط -ٔٔ  ٞ ل ُٓ ح   ِ  ٤ش ٫ طل١ٞ ط٤٤ٔ

ا.ׄ      لحقابق األمورمن ؼٌرهم أكثر فهما العلماء ׄ   ٌَّر قلبً قدر أُنملة حّبً  لم ٌتؽ

 .التحدٌاتالعلم أقوى سبلًحا من ؼٌره فً مواجهة ׄ        محمد أكثر منك نشاطاׄ  

 حُـِٔش حُٔخروش رخُلَٝف حُؼَر٤ش.حًظذ حُؼيى ك٢ «. ٓـِش ه٬ٍ أؿخُس ٜٗخ٣ش ح٧ٓزٞع ٕٔ هَأص » -ٕٔ

 اثنتا عشر.ׄ             اثنً عشر.ׄ     اثنتً عشرة.ׄ        اثنا عشرة.ׄ  

 اػَحد ًِٔش أ٣خّ:«. ح٧ٓزٞع ٓزؼش أ٣خّ» -ٖٔ

 مبتدأׄ     تمٌٌز مجرورׄ     .بدل مرفوعׄ       .تمٌٌز منصوب

 أ١  حٌُِٔخص ح٥ط٤ش ٖٓ أُلخظ حُؼوٞى  -ٗٔ

 سنون.ׄ     ثمانون.ׄ      ن.بنوׄ     أهلون.ׄ  

ح ِٓلٞظ خ  -٘ٔ  ِ  أ١  حُـَٔ ح٥ط٤ش طل١ٞ ط٤٤ٔ

 عشر عاًما  أربعة الدراسةقضٌُت فً ׄ         ٌحترم الطالب ُمعلِّمه احتراًما.ׄ  

 .اشترٌت كٌلو برتقاالׄ        .خبرة مع تقدم العمر اإلنسان ٌزداد ׄ  

  ًَٓزخأ١  حُـَٔ ح٥ط٤ش طل١ٞ ػيى ح -ٙٔ

 .المبنى مكون من أحد عشر طابقاׄ      .الطبلب فً الفصل خمسة وعشرون طالباعدد ׄ  

  .عدد أٌام الدراسة خمسة أٌامׄ         .فً الشهر ثبلثون ٌوماׄ  

ٔ7- « ّٞ٣  َ  حٌُِٔش حُظ٢ طلظٜخ ه٢ ط٤٤ِٔ .«. ػ٠ِ ؿخٍٙ ُلٔخ ر٣َ١َظٜي م حَُؿَ ً

 للعددׄ      للكٌلׄ     للوزنׄ      للمساحةׄ  

 ١  حُـَٔ ح٥ط٤ش طل١ٞ ػيى ح ٓؼطٞك خ أ -8ٔ

 المبنى مكون من أحد عشر طابقا.ׄ      عدد الطبلب فً الفصل خمسة وعشرون طالبا.ׄ  

  عدد أٌام الدراسة خمسة أٌام.ׄ         فً الشهر ثبلثون ٌوما.ׄ  

 أ١  حُـَٔ ح٥ط٤ش ٍٝى ك٤ٜخ ط٤٤ِٔ ُِٔٔخكش  -9ٔ

 .ملعب أحد عشر العبانزل الׄ         ا تفاًحا.كٌلوأكلُت ׄ  

 .األطفال أشد قسوة فً معاملة الحٌوانات الصؽٌرةׄ        .أرزافداًنا  زرع الفبلح ׄ  

 "حٗظ٣َض اٍىر٢  ًٍس" ..اػَحد ًِٔش )ًٍس( ٛ٘خ: -ٕٓ

 مفعول بهׄ     تمٌٌز مجرورׄ       بدل مرفوع.ׄ     تمٌٌز منصوب.ׄ  

 ( ٠ِhttps://dardery.site/archives/3600 حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ) 
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 –بضع   -ا كذ –كؤٌن  –كناٌات األعداد هً ألفاظ تدل على معنى العدد ولكنها لٌست من ألفاظ العدد ومن هذه األلفاظ ) كم 

 نٌؾ (

 ب تمٌٌزهامعانً هذه الكلمات وإعرابها وأعرا

: ٌستفهم بها عن عدد /  تمٌٌزها مفرد /  تمٌٌزها منصوب إال إذا سبقت كم بحرؾ جر ٌجوز جر التمٌٌز كم االستفهامٌة  -ٔ

 أو نصبه .

  .تفٌد اإلخبار عن كثرة العدد / تمٌٌزها مفرد أو جمع / تمٌٌزها دابما مجرور باإلضافة أوبمن كم الخبرٌة: -ٕ

وتؤتً )مفردة أو مكررة أو معطوؾ علٌها ( / وهً تبنى على السكون فً محل ) رفع / ،  دد ٌكنى بها عن ع كذا : -ٖ

 نصب  / جر( حسب موقعها من الجملة / تمٌٌزها ٌؤتً ) مفرد / جمع ( وهو دابما منصوب . 

 .تفٌد كثرة العدد :  تبنى على السكون، وتمٌٌزها دابما مفرد ، تمٌٌزها مجرور بـ )من(  كؤٌن : -ٗ

( وتؤخذ نفس أحكام هذه األعداد فتخالؾ التمٌٌز تذكٌرا وتؤنٌثا . وتمٌٌزها كتمٌٌز  9:  ٖتدل على العدد من )  بضع : -٘

 .هذه األعداد إذا كانت ) مفردة / مركبة / معطوفة (

 .ة تذكٌرا وتؤنٌثا( وهً دابما معطوؾ علٌها لفظ من الفاظ العقود وتلزم حالة واحد 9:  ٔتدل على األعداد من )   نٌؾ : -ٙ

تفترق )كم( االستفهامٌة و)كم( الخبرٌة عدا ما تقدم من الفروق فً المعنى وفً التمٌٌز، فً أَنك إِذا أَبدلت من  -مهم

االستفهامٌة وجب أن ٌقترن البدل بهمزة االستفهام مثل: )كم كتاباً قرْأت؟ أَعشرٌن أَم ثبلثٌن؟(، أَما الخبرٌة فبل تقترن بشًء 

 م مرٍة وعظتك، عشرٌن، مبة، أَلفاً!(.تقول: )ك

 

 ( https://dardery.site/archives/3605ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 على كًاياخ العدد دـــدريـــث

 طو٤َ حُٜٞحد ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٔ

ٔ-   ٍ ـــــــــــــــــــــــــُيُٙ َى٫ ـ ُـ  َٞ ُٓ ـــــــــــــــــــــــــٍذ  ْٗــ ًَ ـــــــــــــــــــــــــْ   ًٝـــ

  
  

ــــــــــــــــــــظَِحدُ  ــــــــــــــــــــُيُٙ حهـ ُـ  َٞ ُٓ ــــــــــــــــــــٍي  ــــــــــــــــــــْ رُؼــ  ًٝــ

  

 نوع )كم ( الواردة فً الشطرٌن على الترتٌب:

 خبرٌة -استفهامٌة  ׄ    استفهامٌة -خبرٌة  ׄ     استفهامٌة -استفهامٌة  ׄ     خبرٌة -خبرٌة  ׄ  

 دأي الجمل التالٌة ٌشتمل على كناٌة للعد -ٕ

 ورأٌت الؽنى وافٌا من ذلّ السإال والعمل كذا ׄ      ٌقال للعبد ٌوم القٌامة : أتذكر ٌوم كذا وكذا ׄ  

 المكتبة اشترٌت كذا وكذا كتاباً، من ׄ        كذا أنا فاْرَض أو اؼضبْ  ׄ  

ــــــــــــــــَٝح -ٖ ّٔ  ًـــــــــــــــْ أٗـــــــــــــــخّ كـــــــــــــــ٠ ٗؼـــــــــــــــ٤ْ ػ

  
  

 كـــــــــــــــــــــ٠ ًٍح ِٓـــــــــــــــــــــي طؼـــــــــــــــــــــخ٠ُ كزٔـــــــــــــــــــــن 

  

 :إعراب )كم ( الخبرٌة الواردة فً البٌت

 خبر ׄ       مبتدأ ׄ      ظرؾ ׄ     مفعول به ׄ  

 أي الجمل التالٌة صحٌح -ٗ

 ن كتاباٌفً المكتبة بضع وعشر ׄ       فً المكتبة بضع وعشرون كتابا ׄ  

 فً المكتبة بضعة وعشرٌن كتابا ׄ       وعشرون كتابا ةفً المكتبة بضع ׄ  

ٌُوٍن {  قال تعالى : -٘ اٍت َوُع  ::اآلٌةإعراب )كم ( الخبرٌة الواردة فً  ...........}  َكْم َتَرُكوا ِمْن َجنَّ

 خبر ׄ       مبتدأ ׄ      ظرؾ ׄ     مفعول به ׄ  
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َرْوا إِلَى اأْلَْرِض َكْم أَْنَبْتنا فٌِها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِرٌٍم {  قال تعالى :  -ٙ ٌَ  تمٌٌز )كم ( فً اآلٌة:....ٓ} أََولَْم 

 َكِرٌمٍ  ׄ       جٍ ُكلِّ َزوْ  ׄ       فٌِها ׄ     أَْنَبْتنا ׄ  

اُكْم! {  قال تعالى :  -7 ٌَّ ْرُزقُها َوإِ ٌَ ٍة ال َتْحِملُ ِرْزَقَها. هللاُ  ْن ِمْن َدابَّ ٌِّ ٌِّنْ .....إعراب)َٓ} َوَكؤَ  الواردة فً اآلٌة: ( َكؤَ

 خبر ׄ        مبتدأ ׄ      ظرؾ ׄ    مفعول به ׄ  

 أي الجمل التالٌة صحٌح -8

 زارنً فً المستشفى بضع طبلبا ׄ       زارنً فً المستشفى بضع طبلب ׄ  

 زارنً فً المستشفى بضعة طبلبا ׄ       زارنً فً المستشفى بضعة طبلب ׄ  

9-           ٍّ ـــــــــــ٠ ػـــــــــــي َ  ػِ ُْ ك٠ـــــــــــ  ًـــــــــــْ ٗـــــــــــخ٢ُ٘ ٓـــــــــــٜ٘

  
  

 َُ  اً ٫ أًـــــــــــــــــــخى ٓـــــــــــــــــــٖ ح٩هظـــــــــــــــــــخٍ أَكظٔـــــــــــــــــــ

  

 :البٌت السابق:تمٌٌز )كم ( فً 

 ؾمحذو ׄ        عدم ׄ     الضمٌر فً )منهم( ׄ     نالنً ׄ  

ـــــــــذٍ  -ٓٔ ـِ ْؼ ُٓ ـــــــــَي  ٍض َُ ِٓ ْٖ ٛـــــــــخ ـــــــــ ِٓ  ٟ ََ ـــــــــ ْٖ طَ ًـــــــــخثِ َٝ 

  
  

 ِْ  ِ ٌَ ــــــــــــــــــــُٚ كِــــــــــــــــــــ٢ حُــــــــــــــــــــظ  ُٜ ْٝ َْٗو  ٣ُِخَىطُــــــــــــــــــــُٚ أَ

  

ٌِّنْ إعراب)َ  الواردة فً البٌت: ( َكؤَ

 خبر ׄ        مبتدأ ׄ      ظرؾ ׄ    مفعول به ׄ  

ٔٔ-           ُْ ـــــــــــــــــــــ ٜ ٌُ ِْ ُٓ ـــــــــــــــــــــخَى  ـــــــــــــــــــــٍٞى ر ـــــــــــــــــــــْ ِٓ ً 

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــخُىٝح هٍش ر ْٞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ُٓ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ٤ْ   ٝٗؼ

  

 تمٌٌزها فً البٌت السابقنوع) كم ( وإعراب 

 وتمٌٌزها جمع مجرور استفهامٌة ׄ        خبرٌة وتمٌٌزها جمع مجرور ׄ  

 منصوب مفرداستفهامٌة وتمٌٌزها  ׄ        منصوب مفردخبرٌة وتمٌٌزها  ׄ  

ٕٔ-  ٍْ ٍْ  )ًــــــــــــْ ػــــــــــــخُ  أَْػ٤َــــــــــــْض ٌٓحٛزُــــــــــــُٚ         (ػــــــــــــخُ

  
  

ــــــــــــــــــــخ ــــــــــــــــــــخٙ َُٓٝه ٍَ طِو ٍَ ؿخٛــــــــــــــــــــ  ٝؿخٛــــــــــــــــــــ

  

 ة فً البٌت السابقإعراب كلمة عالم " الثانٌ

 مضاؾ إلٌه ׄ       نعت ׄ     توكٌد ׄ     تمٌٌز ׄ  

ـــــــــــــٖ كُــــــــــــٍَٝع ٣َٞ١َِـــــــــــــشٍ  -ٖٔ ِٓ أ٣َ٘ــــــــــــخ  ٍَ ًــــــــــــخثِٖ  َٝ 

  
  

 ٍُ ٖ  أُٛــــــــــــــــــــٞ ِٜ ــــــــــــــــــــْ ٣َُلــــــــــــــــــــ٤  طَٔــــــــــــــــــــُٞص اًِح َُ

  

ْن( فً  ٌِّ  :البٌت السابق:تمٌٌز )ََكؤَ

 محذوؾ ׄ       َطوٌلَةٍ  ׄ     فُروعٍ  ׄ     َرأٌَنا ׄ  

ْوٍم  { }   َفؤََماتَ  قال تعالى : - -ٗٔ ٌَ ْوًما أَْو َبْعَض  ٌَ ُ ِماَبَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه ۖ َقالَ َكْم لَبِْثَت ۖ َقالَ لَبِْثُت   ُٓه هللاَّ

 إعراب )كم ( الخبرٌة الواردة فً اآلٌة:

 خبر ׄ       مبتدأ ׄ     ظرؾ ׄ     مفعول به ׄ  

ْن(  الواردة فً  .........كؤًٌن من كتاٍب قرأت -٘ٔ ٌِّ  :آلٌةا.. إعراب)ََكؤَ

 خبر ׄ       مبتدأ ׄ     ظرؾ ׄ     مفعول به ׄ  

 إعراب )كم ( الخبرٌة الواردة فً اآلٌة:

 مفعول مطلق ׄ       مبتدأ ׄ     ظرؾ ׄ     مفعول به ׄ  

 

َْ حُوــــــــــــــــــٞحك٢           -ٙٔ  ًٝــــــــــــــــــْ ػِّٔظُــــــــــــــــــُٚ ْٗظــــــــــــــــــ

  
  

ـــــــــــــــــــــــش  ٛــــــــــــــــــــــــخ٢ٗ ـــــــــــــــــــــــخٍ هخك٤ ـــــــــــــــــــــــخ ه ّٔ  كِ
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ْٕ ِؿ٠ْــــــــ٘خ ٓــــــــٖ حُٔــــــــٞص َؿ٠َ٤ْــــــــش           -7ٔ ٍِ ا  ُٝـــــــْ َٗــــــــْي

  
  

 ٍُ ِٝ َُ رـــــــــــــــخٍم ٝحُٔـــــــــــــــيٟ ٓظطـــــــــــــــخ  ًـــــــــــــــْ حُؼٔـــــــــــــــ

  

 :البٌت السابق:تمٌٌز )كم ( فً 

 محذوؾ ׄ       باقٍ  ׄ    العمرُ  الضمٌر فً )منهم( ׄ     العمرُ  ׄ  

ٔ8-    ًّ  فً ذّم الدنٌا:-كّرم هللاُ وجهه-قال عل

 زها فً البٌت السابقنوع) كم ( وإعراب تمٌٌ

  وتمٌٌزها مفرد مجرور استفهامٌة ׄ       خبرٌة وتمٌٌزها مفرد مجرور ׄ  

 مجروراستفهامٌة وتمٌٌزها جمع  ׄ         خبرٌة وتمٌٌزها جمع مجرور ׄ  

ٌُّوَن َكثٌٌِر {  قال تعالى :  -9ٔ ًٍّ قاَتلَ َمَعُه ِربِّ ْن ِمْن َنبِ ٌِّ ْن(   ......ٓ} َوَكؤَ ٌِّ  :اآلٌةالواردة فً إعراب)ََكؤَ

 خبر ׄ       مبتدأ ׄ      ظرؾ ׄ     مفعول به ׄ  

ٕٓ-           ُْ ُْ  ُـــــــــــــٞ  طِٔ ٤٘ـــــــــــــخ  ك٤ـــــــــــــخطَٜ  ًـــــــــــــْ  كـــــــــــــ٤ٜ

  
  

 ِّ وــــــــــــــيح ِٓ ِع حُلــــــــــــــ٢   ْٝ ٍَ  َّ ٍّ ٣ــــــــــــــٞ ـــــــــــــٖ كــــــــــــــخٍ ِٓ 

  

 :البٌت السابق:تمٌٌز )كم ( فً 

 فارسٍ  ׄ       حٌاَتهُم           ׄ     تملٌَّنا   ׄ     فٌهُم   ׄ  

 ( ٢َٗٝhttps://dardery.site/archives/3605 ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ) 

 

 

 

 النداء: دعوة المخاطب لبلنتباه واإلصؽاء بؤي لفظ. 

 أحرؾ النداء ثمانٌة:

ا، آ، آي، أٌَا، هٌا( لنداِء البعٌد لما فٌها من مد الصوت، و)وا( تكون )أ( و)أْي( لنداء القرٌب مثل: )أَخالد، أَْي أَخً( و)ٌ 

 للندبة خاصة مثل )وا ولدي، وا إسبلمآه(.

 ما اختصت به )ٌا(:

  -؛ فاختصت بــــــــــ:أما )ٌا( فهً أُم الباب

 .ٌنادى بها القرٌب والبعٌد -

 .)ٌا لؤلَؼنٌاِء لِلفقراِء( :وٌستؽاث بها مثل  -

 .ها عند أَمن اللبس تقول: )ٌا رْأسً( وٌندب ب  -

 وال ٌنادى لفظ الجبللة إال بها خاصة مثل )ٌا أهلَلُ(.  -

 وهً وحدها التً ٌجوز حذفها مع المنادى مثل )خالُد الحقنً(. -

  :أقسام المنادى 

 أقسام المنادى خمسٌة هى :

 ، مثل : ثنًى أو مجموًعاالـعـلـم الـمـفـرد وهـو : مـا لـٌـس ُمـرَكًبا حتى وإن كان م -ٔ 

 ٌا محمد )محمدان()محمدون(  -          

 تعنى أنك تنادي على شخص معٌن أمامك أو تقصده بقولك مثل:، الـنـكـرة الـمـقـصــــــــــودة  ـ ٕ 

 ٌا طالُب، اجتهد.  -          

 ، كقول األعمى :ٌنهتعنى أنك تنادى على شخص ال تقصده بع، الـنـكـرة ؼـٌـر الـمـقـصـودة  -ـ ٖ 

 ٌا رجبل خذ بٌدي. -

ــــــــــــــٚ هــــــــــــــي رٜــــــــــــــخ ٝحػــــــــــــــنٍ  ٓــــــــــــــٖ ًــــــــــــــْ َؼْظ ـَ   كَ

  
  

  ٛــــــــــــــــــَػْظٚ هــــــــــــــــــي ا٤ُٜــــــــــــــــــخ ١ٔؤ٤ٗ٘ــــــــــــــــــش ١ًٝ
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 مثل:،  ٌعنى أنه ٌستلزم مضافا إلٌه فٌكون هو )مضاًفا( وما بعده )مضاًفا إلٌه( ، الـمـضــــاؾ -ٗ 

  أحبكٌا قابل الحق   -

ر، أو مشتًقا الـشـبـٌـــه بـالـمـضــــاؾ وهـو  ٌعنى أن ٌؤتً بعد االسم المنادى شًٌبا ٌتمم معناه )كالجار والمجرو -٘  

 مثل: ، تظل به نون المثنى والجمع، وٌكون منوًنا وومعموله، 

 ٌا قاببًل )للحق، الحَق، حًقا( أنت فً جهاد.  -

 

 إعراب المنادى:

 النداء. ،حكمه البناء على ما ٌرفع به فً محل نصٍب علىالـمـنـادى الـعـلـم المـفـرد،والـنكـرة المقـصودة  - ٔ

 (. طالباتُ ( أو جمًعا مإنًثا سالًما )ٌا هنداُت، ٌا رجلُ ا كان مفرًدا مثل: )ٌا محمُد، ٌا ٌبنى على الضم إذ - 

 (.رجبلنٌبنى على األلؾ إذا كان مثنًى مثل: )ٌا محمدان، ٌا  -

 (.العبونٌبنى على الواو إذا كان جمًعا مذكًرا سالًما مثل: )ٌا محمدون، ٌا  -

 ، ُحـْكـُمـُه الـنَّـصــُب. ـٌــه بـالـمـضـــاؾ ،والـنـكـــرة ؼـٌـــر الـمـقتصـودة المـنـادى الـمـضـــــاؾ ، والـشـب -ٕ

 (. ...ٌا طبلَب العلمٌا رجاال ،( أو جمع تكسٌر )، ٌا طالبا للعلمٌا طالَب العلمٌا رجبل ، ٌنصب بالفتحة إذا كان مفرًدا ) -

 (.للخٌر طالباتٍ ، ٌا الخٌرِ  ٌا طالباتِ ،  ٌا طالباتٍ ٌنصب بالكسرة إذا كان جمًعا مإنًثا سالًما ) -

 ٌنصب باأللؾ إذا كان اسما من األسماء الخمسة )ٌا أبا محمٍد( -

 لخٌر(ٌن لٌا معلَمً الخٌر، ٌا معلمَ ٌا معلمٌن ، ٌنصب بالٌاء إذا كان مثنى أو جمًعا مذكًرا سالًما ) -

 صاحبً، ٌا صدٌقً( المنادى المضاؾ إلى ٌاء المتكلم مثل )ٌا أبِى، ٌا  - :مهم  

 هو نوع من المنادى المضاؾ حكمه النصب ولكن بفتحة مقدرة على ما قبل ٌاء المتكلم. 

 إذا أضٌؾ المنادى إلى ٌاء المتكلم فهذه أحواله: - 

ٔ- .) ًَّ  إِن كان معتلَّ اآلخر )مقصوراً أَو منقوصاً( ثبتت معه الٌاُء مفتوحة: )ٌا فتاَي، ٌا محام

ًَ أَجنبً(.ما مشتقااسإن كان صفة ) -ٕ  ( ثبتت معه الٌاُء ساكنة أَو مفتوحة، تقول )ٌا سامعً = ٌا سامع

 :فٌه أربعة أَوُجهإن كان صحٌح اآلخر جاز  -ٖ

 .مثل: }ٌا ِعباِد َفاتَّقُوِن{، حذؾ الٌاِء وإبقاُء الكسرة قبلها دلٌبلً علٌها  -وهو األَكثر  -أَولها  

 )ٌا عبادي(. إِبقاُء الٌاِء ساكنة:  - ثانٌها 

 (. عباديَ إِبقاُء الٌاِء وفتحها: )ٌا  - ثالثها

 قلب الكسرة قبل الٌاِء فتحة وقلب الٌاِء ألفاً مثل )ٌا حسرتا(.  -رابعها

هو قلب الٌاِء تاًء مفتوحة مثل )ٌا أَبَت، ٌا وجاز وجه خامس فإِن كان المضاؾ أباً أَو أُماً جازت فٌه األَوجه األَربعة المتقدمة 

 هو قلبها تاًء مكسورة مثل )ٌا أَبِت، ٌا أُمِت(ووجه سادس َت(، أَمّ 

 :نداء ما فٌه أل

ُتَها( للمإنث، أو اسم إشارة مناسب لنوع المنادي. ٌَّ ٌُّها( للمذكر و)أ  عند نداء ما فٌه )أَلْ(، نؤتً قبله ب)أ

 عراضكن.ٌؤٌتها النساء احفظن أ -           ٌؤٌها المإمنون قوموا إلى صبلتكم.  -مثل:

 اإلعراب: أي: منادي مبنً على الضم فً محل نصب، )ها( أداة تنبٌه، ما بعد )أٌها، وأٌتها( صفة مرفوعة  -

 دابما ألي. وٌجوز أن تكون بدال إذا كان ما بعد )أٌها أتٌها( اسم جامد )الرجل، المرأة، القمر، الشمس....(.

  الجبللة )هللا(: لفظنداء  -

 هللا رحماك بنا.ٌا :  نستخدم )ٌا(  -

 وقد نحذؾ )ٌا( ونعوض عنها بمٌم مشددة مفتوحة فً نهاٌة اللفظ )اللهم بك نستؽٌث(. -

 إعراب اللهم: منادي مبنً على الضم فً محل نصب، والمٌم عوًضا عن حرؾ النداء المحذوؾ. -

 :النداء التعجبً -

 ٌاللجمال. –مثل: ٌا للمصٌبة اسم ٌؤتً بعد أداة النداء )ٌا( و قد ٌكون مفردا فٌجر بالبلم  -

 ٌا لجمال الطبٌعة. –و قد ٌكون مضافا فٌنصب أو ٌجر بالبلم مثل: ٌا جمال الطبٌعة  -
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 نداء الندبة

. و (عند أمن اللبسٌا)و تستعمل  ، نداء موجه للمتفجع علٌه أو المتوجع منه و ال ٌستخدم فً الندبة إال أحد حرفٌن: وا

 ٌا وٌلتاه.  –و قد تلحق به هاء السكت. فنقول: وا إسبلماه  ،تلحقه ألؾ تسمى ألؾ الندبة  

حكم المندوب من ناحٌتى اإلعراب والبناء حكم ؼٌره من أنواع المنادى فٌجب بناإه على الضم إن كان علما مفردا ، أو نكرة 

 مقصودة ، وٌجب نصبه إن كان مضافا أو شبٌها بالمضاؾ

 نداء االستؽاثة

 من شدة واقعة بالفعل أو ٌعٌن على دفعها قبل وقوعها. و أداته )ٌا( وٌتكون من نداء موجه إلى من ٌخلص 

 و المستؽاث له أو منه و ٌكون مجرورا ببلم  – المفتوحةالمستؽاث به و ٌكون مجرورا ببلم الجر –األداة 

 ٌا لؤلؼنٌاء من الفقر.  –أو حرؾ الجر من. فنقول: ٌا لؤلؼنٌاء للفقراء  المكسورةالجر

 مهمة ة مبلحظ

ٌا أي) الترخٌم هو حذؾ آخر المنادى جوازا للتخفٌؾ وذلك إذا كان مفرًدا علًما زابًدا على ثبلثـة أحـرؾ مثل: ٌا فاطم - 

 .(ٌا صاحبُ أي) . ٌا صاح(فاطمةُ 

 

 ( https://dardery.site/archives/3685ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 

 اخ على الهًاديدـــدريـــت

 كيى ٗٞع أِٓٞد حُ٘يحء  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٔ

 

 أأٓـــــــــــــــــــــــــــــ٤ي ِ إ ٓـــــــــــــــــــــــــــــخ٫ ِٓـــــــــــــــــــــــــــــي -ٔ

  
  

 ص كٔـــــــــــــــــــــــَ رـــــــــــــــــــــــٚ ٓـــــــــــــــــــــــ٤َح ؿٔـــــــــــــــــــــــ٬٤

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

ـــــــــــــــــــــٞ -ٕ ـــــــــــــــــــــخ ُو ـــــــــــــــــــــِس ٝكوـــــــــــــــــــــخ٣ٍ  ٠ٓ ُؼ

  
  

ــــــــــــــــــــخ٠ُ ٝٓــــــــــــــــــــزن  ــــــــــــــــــــ٠ حُٔؼ  ٝٓــــــــــــــــــــزخم اُ

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

ٖ-  ُْ ـــــــــــــــزِ َٗ ـــــــــــــــُٚ  ـــــــــــــــٖ هَِزُ  ٔ ِٓ َ  هَِزـــــــــــــــخُٙ  ـــــــــــــــ  ٝحَك

  
  

 ُْ ــــــــــــــوَ َٓ ــــــــــــــَيُٙ  كــــــــــــــخ٢ُ ِػ٘ َٝ ٔــــــــــــــ٢ٔ  ـِ ــــــــــــــٖ رِ َٓ َٝ 

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

ـــــــــــــــخ ٛـــــــــــــــخىكخ ٣٘ـــــــــــــــيٝ  -ٗ ـــــــــــــــٖ٘ ٣ ـــــــــــــــ٠ ك  ػِ

  
  

ـــــــــــــــ٠ ٗــــــــــــــــ٠٘  ـــــــــــــــي ٤ٛــــــــــــــــض ُ  ٍكٔـــــــــــــــخى ُ ه

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

ــــــــــــــــــّٞ ر٠ــــــــــــــــــخػظٚ -٘ ــــــــــــــــــخ َُِؿــــــــــــــــــخٍ ُٔظِ ٣ 

  
  

ــــــــــــــــش ٗــــــــــــــــخث٢ حُــــــــــــــــيحٍ ٝحُ٘لــــــــــــــــَ ٌّ  رــــــــــــــــزطٖ ٓ

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 ٣ــــــــــخ ُِزــــــــــيٍٝ ِ ٣ٝــــــــــخ ُِلٔــــــــــٖ ُ هــــــــــي ٓــــــــــِزخ -ٙ

  
  

ــــــــــــــخٓ٘ــــــــــــــ٠   حُلــــــــــــــئحى ُ كؤٓٔــــــــــــــ٠ أٓــــــــــــــَٙ ػـز

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  
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ــــــــــــــ٠  -7 ــــــــــــــ٠ حُؼ٣ِــــــــــــــِ ٍػــــــــــــــخى ٍر  أ٣ــــــــــــــخ ١ٝ٘

  
  

 ٝؿّ٘زـــــــــــــــــــــــــــي حٌُٔـــــــــــــــــــــــــــخٍٙ ٝحُ٘ـــــــــــــــــــــــــــٍَٝح

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

ـــــــــــــــــــي ح٧ٗز٤ـــــــــــــــــــخء   -8  ٤ًـــــــــــــــــــق طَهـــــــــــــــــــ٠ ٍه٤ّ

  
  

 ٣ـــــــــــــــــخ ٓـــــــــــــــــٔخء ٓـــــــــــــــــخ ١خُٝظٜـــــــــــــــــخ ٓـــــــــــــــــٔخء

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

ـــــــــــــٖ ٫ ٣ُِلز ٘ـــــــــــــ٢ -9 َٓ ـــــــــــــٖ ُكـــــــــــــذ   ِٓ ـــــــــــــيح  زِ ًَ  كٞح

  
  

ـــــــــــــــــخءُ  ٖ  كَ٘ ـــــــــــــــــ ُٜ ـــــــــــــــــَحٍص ٓـــــــــــــــــخ َُ ـــــــــــــــــٖ َػزَ ِٓ ٝ 

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

سٍ  -ٓٔ ََ ـــــــــــ ْٖ ِػْز ـــــــــــ ِٓ  ِٚ ـــــــــــ ـــــــــــخ ر َٓ َٝ ِٝد  َُ ـــــــــــ ـُ ِْ ـــــــــــخ َُ َ٣ 

  
  

  ِّ َٜخ ـــــــــــــــــــــــــــظَ ْٔ ُٔ ِْ حثـــــــــــــــــــــــــــ٢ ُِ  َ ٍس ُِِ ََ ِػْزـــــــــــــــــــــــــــ َٝ 

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

ٍِ ُــــــــــــــــــَيحٍء ٫ ىٝحَء ُــــــــــــــــــٚ -ٔٔ  ٣ــــــــــــــــــخ َُِؿــــــــــــــــــخ

  
  

ــــــــــــــــــــ٠ ٣وظــــــــــــــــــــخُى ُػ٤ٔخٗــــــــــــــــــــخ َٔ  ٝهخثـــــــــــــــــــٍي ١ً ػ

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

ــــــــ٠ هــــــــي رِـــــــــض رــــــــ٠ حُٔــــــــيٟ  -ٕٔ  ك٤ــــــــخ ٛـــــــــَ ٤ُِ

  
  

ــــــــــــــخ ــــــــــــــ٠ ٓ ــــــــــــــٚ ٛـــــــــــــــَ ُٝىص ػِ ــــــــــــــ٤ْ ٣زِـ ُ 

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

ــــــــــــــضٍ  -ٖٔ َ  ر٘ ــــــــــــــ ــــــــــــــي١ ً َِ ػ٘ ــــــــــــــي ٛ ــــــــــــــَض حُ  أر٘

  
  

 ِّ ـــــــــــــــخ ـــــــــــــــٖ حَُِك ـــــــــــــــِض ٓ ـــــــــــــــَق ٝٛـــــــــــــــِِض أٗ  ك٤ٌ

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

ٔٗ-  ِّ ــــــــــــــــَ ٤ٗــــــــــــــــَ ػــــــــــــــــ ــــــــــــــــخ ٣ِ٣ــــــــــــــــيح ٥ٓ ٣ 

  
  

 ٝؿ٘ـــــــــــــــــــــــ٠ رؼـــــــــــــــــــــــي كخهـــــــــــــــــــــــش ٝٛـــــــــــــــــــــــٞحٕ 

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              داءن  ׄ  

ـــــــــــــخ -٘ٔ رٔ  ٍُ َ  حِٗـــــــــــــظ٤ِخهخ  أ٣َ ٜـــــــــــــخ حُوَِـــــــــــــُذ  ـــــــــــــ  أَهِ

  
  

ـــــــــــخ ٣ ُِ َْ ؿخ ـــــــــــ٤ ـــــــــــٖ َُ َٓ ى   ُٞ ـــــــــــ ـــــــــــَي طُٜـــــــــــل٢ حُ أ٣َظُ ٍَ 

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 ( ٢https://dardery.site/archives/3685  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر) 

 

 كيى ٗٞع حُٔ٘خىٟ  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٕ

 
َّ ٤ُِـــــــــــش -ٔ ـــــــــــ ـــــــــــٟٞ ً ـــــــــــخ ُىٗـــــــــــ٠ ؿ ـــــــــــخ كزّٜ ٣ٝ 

  
  

ــــــــــــــخ ٓــــــــــــــِٞس ح٣٧ّــــــــــــــخّ ٓٞػــــــــــــــيى حُل٘ــــــــــــــَ ٣ٝ 

  

 مضاؾׄ     رة ؼٌر مقصودةنكׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

ــــــــــخ  -ٕ ّٓ  كــــــــــزِّـٖ  (ٖ)ػَٟــــــــــض  (ٕ)أ٣ــــــــــخ ٍحًزــــــــــخ ا

  
  

ــــــــــــــخ (٘)ٓــــــــــــــٖ ٗـــــــــــــــَحٕ  (ٗ)ٗــــــــــــــيحٓخٟ   أ٫ّ ط٬ه٤

  

 مضاؾׄ     نكرة ؼٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  
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 للتواصل واتس 01156008819

 ٣ـــــــــــــــــخ ٤ُـــــــــــــــــَ ١ـــــــــــــــــَ ِ ٣ـــــــــــــــــخ ٗـــــــــــــــــّٞ ٍُ  -ٖ

  
  

 ٣ــــــــــــــــــــــــخ ٛــــــــــــــــــــــــزق هــــــــــــــــــــــــق. ٫ ططِــــــــــــــــــــــــغ 

  

 مضاؾׄ     نكرة ؼٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

ــــــــــــــخى١ -ٗ ــــــــــــــذ حُٜ ــــــــــــــَ حُلز٤ ــــــــــــــَح هز ــــــــــــــخ ُحث ٣ 

  
  

 رِــــــــــــــــــــؾ ٍٓــــــــــــــــــــٍٞ هللا ٗــــــــــــــــــــٞم كــــــــــــــــــــئحى١

  

 مضاؾׄ      شبٌه بالمضاؾׄ     نكرة ؼٌر مقصودةׄ     علم   ׄ  

 ٓــــــــــــــــــؤُظ٠٘ ػــــــــــــــــــٖ حُٜ٘ــــــــــــــــــخٍ ؿلــــــــــــــــــ٠ٗٞ  -٘

  
  

ــــــــــخ ؿلــــــــــ٠ٗٞ ـ حُٜ٘ــــــــــخٍح  ٍكــــــــــْ هللا ـ ٣

  

 مضاؾׄ     نكرة ؼٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

َْ اِ  -ٙ ـــــــــــــــ ّ  ٤َُـــ ـــــــــــــــخ ُٛـــٔــ ـــــــــــــــ٢ِِ   ـــــــــــــــخ َػــ  ٫َّى ٣ــ

  
  

 ٍُ ـــــــــــــــــــِٞ ـــٔــ َٓ  ِٚ ِٟ ـــــــــــــــــــَ َٕ ِػـــ ـــــــــــــــــــلُُٚ ىٝ ــــ٤ـــ َٓ 

  

 مضاؾׄ     نكرة ؼٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

ـــــــــــق -7 ـــــــــــْ ىٗ ـــــــــــي ِ ىػـــــــــــٞس ٛـــــــــــّذ ىحث ـــــــــــخ ٛ٘ ٣ 

  
  

ــــــــــــــــــ٠ رٞٛــــــــــــــــــَ ِ ٝا٫ ٓــــــــــــــــــخص أٝ ًَرــــــــــــــــــخ ّ٘ٓ 

  

 ضاؾمׄ      شبٌه بالمضاؾׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 ٣ـــــــــخ ٓـــــــــخ٣ٍخ كـــــــــ٠ ىؿـــــــــ٠ ح٧ٛـــــــــٞحء ٓؼظٔـــــــــلخ   -8

  
  

 ٓــــــــــــــــــــآٍ أٓــــــــــــــــــــَى ُِؤــــــــــــــــــــَحٕ ٝحُ٘ــــــــــــــــــــيّ 

  

 مضاؾׄ      شبٌه بالمضاؾׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

ــــــــَيىِ  -9 ــــــــٖ َػ ِٓ ــــــــَض  ــــــــْ أَك٤َ٘ ًَ ــــــــُٞص  َٓ ــــــــخ  ــــــــَيٍَص ٣  َؿ

  
  

ـــــــــــذِ  ـَ ـــــــــــٖ َُ ِٓ ٌَض   ـــــــــــْ أَٓـــــــــــ ًَ َٝ ـــــــــــزَض  َٛ ـــــــــــٖ أَ َٔ  رِ

  

 مضاؾׄ      شبٌه بالمضاؾׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

كظِ٘ـــــــــ٢ -ٓٔ ََ ـــــــــَط٢ِ٘ ٓـــــــــخ َػ َٜ ُُ َُـــــــــٞ أَر  أ٣َـــــــــخ كَـــــــــٞ

  
  

ــــــــــــــــــلٞر٢ ُٗ َٝ  ْ ًُ ـــــــــــــــــــ٢ٗٞ رَؼــــــــــــــــــَي ُٗ  ٍِ  ُِطــــــــــــــــــٞ

  

 مضاؾׄ     نكرة ؼٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

ــــــــــش حُ٘ــــــــــٍٟٞ ِ ٝكخٍٓــــــــــٜخ -ٔٔ ــــــــــخ ٍح٣ ــــــــــخ ٍحكؼ ٣ 

  
  

 ؿـــــــــــــــِحى ٍرـــــــــــــــي ه٤ــــــــــــــــَح ػـــــــــــــــٖ ٓلز٤ٜــــــــــــــــخ

  

 مضاؾׄ      شبٌه بالمضاؾׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

ـــــــــــــخ -ٕٔ ـــــــــــــزخٙ  َػٞحى٣٘ ـــــــــــــِق أَٗ ـــــــــــــخثَِق حُطَِ ـــــــــــــخ ٗ ٣ 

  
  

ــــــــــــــــــخ ــــــــــــــــــَي أَّ َٗؤٓــــــــــــــــــ٠ ُِٞحى٣٘ ـــــــــــــــــــ٠ ُِٞحى٣ َ٘ٗ 

  

 مضاؾׄ      شبٌه بالمضاؾׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

ــــــــــق ىَٓٞػــــــــــَي ٝحٗٔــــــــــِلْذ ٣ــــــــــخ ػ٘ظــــــــــَس -ٖٔ ٌِ ْل ًَ 

  
  

س ََ َٔ ٔــــــــــــــــظؼ ُٓ ـــــــــــــــــشَ أٛــــــــــــــــزَلْض  ُٕ ػزِـ ـــــــــــــــــٞ  كؼـ٤

  

 مضاؾׄ     صودةنكرة ؼٌر مقׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

ٕ  حُل٤ـــــــــــــــخس ٤ًٓٔـــــــــــــــش -ٗٔ ِ ا ٍْ ُُ  ك٤ـــــــــــــــخ ٓـــــــــــــــُٞص 

  
  

 ٍُ ى ٛــــــــــــــخُ ََ ــــــــــــــي ١ِ إ ىٛــــــــــــــ ُْ ِؿ ــــــــــــــ ــــــــــــــخ ٗل ٣ٝ 

  

 مضاؾׄ     نكرة ؼٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  
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ــــــــــــــز٬ى -٘ٔ ــــــــــــــٌٟ حُ ــــــــــــــْ رٜ ــــــــــــــخ ٗخٗــــــــــــــَ حُؼِ ٣ 

  
  

 ٝكّوـــــــــــــــض ُ ٗ٘ـــــــــــــــَ حُؼِـــــــــــــــْ ٓؼـــــــــــــــَ حُـٜـــــــــــــــخى

  

 ضاؾمׄ      شبٌه بالمضاؾׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3685ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 
 أػَد حْٓ حُٟٔٞٞع ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٖ

 
 حى ح٩هـــــــــــخء  ِ أ٣ـــــــــــٖ ػٜـــــــــــي ً ( أهـــــــــــ٠) ٣ـــــــــــخ  -ٔ

  
  

ـــــــــــــٖ ٛـــــــــــــلخء  ـــــــــــــخ ٓ ـــــــــــــخٕ ر٤٘٘ ـــــــــــــخ ً ـــــــــــــٖ ٓ  أ٣

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

ــــــــــــٌٙ  -ٕ ــــــــــــخ ٛ ــــــــــــ٢ ٝحٓــــــــــــٔؼ٢ (حُــــــــــــي٤ٗخ ) ٣  أ١ِ

  
  

 ؿــــــــــــ٤ٖ ح٧ػــــــــــــخى١ ؿــــــــــــخء ٣زـــــــــــــ٢ ٜٓــــــــــــَػ٢

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       ادى منصوب بالفتحة الظاهرة من  ׄ  

 بالضمة المقدرة مرفوعنعت ׄ       المقدرةمنصوب بالفتحة  نعتׄ   

 اٗٔــــــــــــــــــــــــخ ح٧ٍٝ ٝحُٔــــــــــــــــــــــــٔخء ًظــــــــــــــــــــــــخد  -ٖ

  
  

ــــــــــــــــــــــــخهَءٝٙ ِ  ــــــــــــــــــــــــخء  (ٓؼخٗــــــــــــــــــــــــَ) ك  ح٤ًً٧

  

  بمنادى مبنً على الضم فً محل نصׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرةׄ   

ٔـــــــــــــــــخ -ٗ ٌُ ٣ ََ ـــــــــــــــــ٤خ َٗظَ  ٜ ( طَوَ  ٣ـــــــــــــــــخ )ٛـــــــــــــــــخِكز٢َ 

  
  

 ٍُ  ٞ ــــــــــــــــــ َٜ ٤ـــــــــــــــــَق طَ ًَ  ِٝ ؿـــــــــــــــــَٞٙ ح٧ٍَ ُٝ ٣ـــــــــــــــــخ  ََ  طَ

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ        منادى منصوب بالٌاء   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

ـــــــٞص ) َؿـــــــَيٍَص ٣ـــــــخ  -٘ ـــــــٖ َػـــــــَيىِ  (َٓ ِٓ ـــــــَض  ـــــــْ أَك٤َ٘ ًَ 

  
  

ـــــــــــذِ  ـَ ـــــــــــٖ َُ ِٓ ٌَض   ـــــــــــ ـــــــــــْ أَٓ ًَ َٝ ـــــــــــزَض  َٛ ـــــــــــٖ أَ َٔ  رِ

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

ـــــــــــٖ )  -ٙ ـــــــــــ٬ (٣ُ ـــــــــــٖ ١ـــــــــــ٬ّد حُؼ  حُ٘ـــــــــــزخد ٣ُٝ

  
  

 ٛـــــــــــــــــَ أٗـــــــــــــــــض رـــــــــــــــــخُٜٔؾ حُل٣ِ٘ـــــــــــــــــش ىحٍٟ 

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

ــــــــــــــخ -7 ــــــــــــــخٍ) ٣ ٍِ  (ُِـٔ ــــــــــــــخ ــــــــــــــيِٓغ ٗــــــــــــــٍٔغ َؿ  ر

  
  

 ٍِ ـــــــــــــــــــيٍح ِٔ ِٚ حُ  ٣ٔـــــــــــــــــــو٢ حُُوـــــــــــــــــــيَٝى رل٠ِ٤ـــــــــــــــــــ

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 اسم مجرور بالبلم ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 

https://dardery.site/archives/3685
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ــــــــــــخ  -8 ــــــــــــخ) ٣ ــــــــــــئحى١  (طخًٍ ــــــــــــَ ك  ؿٔــــــــــــي١ رـ٤

  
  

 أٓــــــــــــــــــَكض كــــــــــــــــــ٢ حُٜـــــــــــــــــــَحٕ ٝ ح٧رؼــــــــــــــــــخى

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       رة منادى منصوب بالفتحة الظاه  ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 

ــــــــــــخ -9 ــــــــــــي ٣ ــــــــــــ٢ رلز ــــــــــــ٤ْ  (ٍٓــــــــــــٍٞ هللا)  اٗ  ٓظ

  
  

 ٣ُٝـــــــــــــــــــــخٍط٢ ا٤ُـــــــــــــــــــــي ًـــــــــــــــــــــَ ٓـــــــــــــــــــــَحى١

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةصوب بالفتحة منادى منׄ   

ِّ ) ٣ــــــــخ  -ٓٔ ــــــــٞ ــــــــوَش    (هَ ِٗ ِٞ حَُلــــــــ٢  ػخ ــــــــزَؼ  أًَٗــــــــ٢ ُِ

  
  

ــــــــــــــــــخ ِٖ أَك٤خٗ ــــــــــــــــــ٤ ََ حَُؼ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــُن هَز َ٘ ُٕ طَؼ ح٧ًُ َٝ 

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

ٔٔ-  (  ْ  ُـــــــــــــ٫ٞ أٗـــــــــــــض ٓـــــــــــــخ حٛظـــــــــــــي٣٘خ (حُِٜـــــــــــــ

  
  

 ٫ٝ طٜــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ه٘خ ٫ٝ ٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ٤٘خ

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 ًلخٗـــــــخ ٓ٘ـــــــي ٛــــــــَح ٝػـــــــٌحرخ (٤ِـــــــَ حُ) أ٣ٜـــــــخ  -ٕٔ

  
  

ــــــــــــــــخ ــــــــــــــــخ ٝحًظجخر ــــــــــــــــخء  ٝٛــــــــــــــــيٝىح  ٝحؿظَحر  ٝؿل

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 ، نعت مرفوع بالضمة المقدرةׄ       نعت منصوب بالفتحة المقدرة  ׄ  

ؿــــــــــــخٍ ) ٣ــــــــــــخ  -ٖٔ َّ ِّ ؿــــــــــــخٗزْٜ  (ُِ ــــــــــــّٞ ػــــــــــــ  ُو

  
  

 ٓــــــــــــٖ أٛــــــــــــَ ٝأػــــــــــــَحم ٝحٓــــــــــــظِٜٔٞح حُٔـــــــــــــي 

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 اسم مجرور بالبلمׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

َُ ر٤٘٘ــــــــخ  (ؿخٍطــــــــخ) أ٣ــــــــخ  -ٗٔ  ِ ٓــــــــخ أٜٗــــــــَق حُــــــــيٛ

  
  

ـــــــــــــــــــخ٢ُِ ِ طََؼ َّ ـــــــــــــــــــٞ ُٔ ُٜ ِي حُ ْٔ ـــــــــــــــــــ ِٓ ـــــــــــــــــــخ٢َُْ أُهَخ  طََؼ

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       الظاهرة منادى منصوب بالفتحة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

ــــــــــــــ٤ق ) أَ  -٘ٔ َٓ)  ٍَ ــــــــــــــز َٜ ي رِ ـِ ــــــــــــــظَ٘ ــــــــــــــِش حِٓ  حَُيَُٝ

  
  

 ٍِ زـــــــــــــــــــــخ ـِ ََِى ُِِ ـــــــــــــــــــــز َٛ  َِ ؼـــــــــــــــــــــ ِٔ ٤ـــــــــــــــــــــَق رِ ًَ َٝ 

  

  م فً محل نصبمنادى مبنً على الضׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 ...ٗٞع حُٔ٘خىٟ ك٢ حُـِٔظ٤ٖػ٤ِي رخُوَ ٕ كٜٞ ٗلخء ٣ٖ٤خ ِٓٔٔ -٣خ ِٕٓٔٔٞ ػ٤ِي رخُوَ ٕ كٜٞ ٗلخء -ٙٔ

 مقصودةؼٌر  نكرة  -مقصودةؼٌر  نكرة ׄ       نكرة مقصودة  -نكرة مقصودة  ׄ  

 . نكرة مقصودة  -نكرة ؼٌر مقصودةׄ       نكرة ؼٌر مقصودة  -مقصودةنكرة ׄ   

ِ {هخٍ طؼخ٠ُ:  -7ٔ ِْ٘ذ هللا  ١ُْض ك٢ِ َؿ  َ خ كَ َٓ طَخ َػ٠َِ  ََ ْٔ ْ  ٣َخ َك ٍَ َْٗل ْٕ طَوُٞ  ...اػَحد ًِٔش "كَٔطخ"}أَ

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةصوب بالفتحة منادى منׄ   
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{ }هخٍ طؼخ٠ُ  -8ٔ َٕ ُِٞ َٓ َْ ُٔ ُْ ٠ُٓٞٓ ٫ طََوْق. اِٗ ٢ ٫ ٣َوخُف ََُي١  ح  "٠ُٓٞٓ  ...اػَحد ًِٔش "٣خ 

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الضم المقدرمنادى مبنً على ׄ      ةالمقدرمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 ٣خ ػخ٤ٛخ  ٍرٚ ِ أهِغ ػٖ حُؼ٤ٜخٕ......ػ٘ي طل٣َٞ حُـِٔش ُِٔؼ٠٘ ٗوٍٞ: -9ٔ

  ربهما ، أقلعاعن العصٌان  ٌنٌا عاصٌׄ      عن العصٌان ا، أقلع ماربه  نٌا عاصٌا  ׄ  

   ׄ ًّ  ، أقلعان عن العصٌانٌا عاصٌان  ربهما ׄ      عن العصٌان نربهما ، أقلعا ٌا عاص

ٕٓ-  ُْ ــــــــــــــزِ َٗ ــــــــــــــُٚ  ــــــــــــــٖ هَِزُ  ٔ ِٓ ــــــــــــــخُٙ  َ  هَِز ــــــــــــــ  ٝحَك

  
  

 ُْ ــــــــــــــوَ َٓ كــــــــــــــخ٢ُ ِػ٘ــــــــــــــَيُٙ  َٝ ٔــــــــــــــ٢ٔ  ـِ ــــــــــــــٖ رِ َٓ َٝ 

  

 اػَحد ًِٔش )كَ ( ك٢ حُ٘طَ ح٧ٍٝ:

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحعلى منادى مبنً ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3685ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  )  

https://dardery.site/archives/3685
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 مفهوم االستثناء :

 مفهوم للجملة قبل األداة . إخراج اسم )المستثنى(ٌقع بعد أداة استثناء من الحكم أو المعنى ال  

 فالمستثنى اسم ٌذكر بعد أداة من أدوات االستثناء ومخالفا ما قبل األداة فً الحكم  .    

 مثل  : برأ القاضً المتهمٌن إال متهماً .   

لمستثنى من أي هو ا ،فاالسم الواقع بعد أداة االستثناء  " متهما " هو الذي أخرج من الحكم السابق لؤلداة وهو البراءة 

 حكم البراءة . 

 مَم ٌتكون أسلوب االستثناء ؟ 

 الُمستثَنى )متهماً(             ٌتكون من :      الُمستثَنى منه)المتهمٌن(        أداة االستثناء)إال(   

 الُمستثَنى منه :   وهو االسم الذي ٌقع قبل  أداة االستثناء وٌجوز  حذفه من الجملة   -ٔ

  ]ما عدا ، ما خبل[ ،فعل]عدا ، خبل ، حاشا[ ، فعل أو حرؾ ]ؼٌر ، سوى[   اسم  ]إال [، حرؾ ثناء :أداة االست -ٕ

 الُمستثَنى : االسم الواقع  بعد أداة االستثناء . -ٖ

 أنواع جمل االستثناء :

 جملة مثبتة : أي ال أداة نفً  فٌها .  - ٔ

 لٌس [  .  -ما    - ال  -لن   -جملة منفٌة : أي تبدأ بؤداة نفً ]لم   - ٕ

 جملة تامة : أي ما كان المستثنى منه مذكوراً فً الجملة ولٌس محذوفاً .  - ٖ

 جملة ناقصة : وهً التً ال ٌذكر فٌها المستثنى منه  ، والمعنى لٌس تاماً )ؼٌر مكتمل( قبل أداة االستثناء   - ٗ

 : ما أنواع أسالٌب االستثناء ؟ ٕس

 ء :أنواع أسالٌب االستثنا

 تام منفً                        ناقص منفً                           تام مثبت  

 

 

 له ثبلثة أحكام وهً : 

 مثل : انصرؾ الضٌوؾ إال ضٌفاً . ،ٌجب نصبه إذا كان الكبلم تاماً ُمثبتاً   - ٔ

 ه  الفتحة . ضٌفاً: مستثنى منصوب وعبلمة نصب إال : أداة استثناء حرؾ مبنً على السكون . 

ا فٌجوز نصبه على االستثناء أو اتباعه للمستثنى منه فً إعرابه على أنه بدل   - ٕ ًٌّ  ،إذا كان الكبلم تاماً منف

 ، المحافظُ ولون إال المحافَظ َبمثل : لم ٌحضر المس

 ولون "بأو بدل مرفوع من " المس ،ٌعرب المحافظ على أنه مستثنى منصوب 

ا ناقًصا ٌعرب على حسب موقعه فً الجملة إذا كان الكبلم من  - ٖ ًٌّ  :مثل ،وتكون )إال( فً هذه الحالة ُملؽاة ال عمل لها ، ف

 رسول : خبر مرفوع بالضمة . -      وما محمد إال رسول .    -

 طالب  : فاعل مرفوع بالضمة . -         لم ٌنجح إال طالب . -

 ملحوظة مهمة

 .رور اً، والجملة منفٌة فالمستثنى ٌعرب حسب موقعه فً الجملة ؼالباً إذا كان المستثنى منه مج -

 فاعل    مثل : ما حضر من الوزراء إال ) وزٌٌر( .

 مفعول به     لم أشاهد من المبارٌات إال ) مباراًة(        

ة لمعرفة هل الكبلم تام و هناك طرٌقة بسٌط، فً المثالٌن السابقٌن قد ٌتخٌل الطالب أن الكبلم تام منفً مع أنه ناقص منفً 

 منفً ؟ أم ناقص منفً ؟



by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 166

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

هً : حذؾ إال و ما بعدها ، فإذا تم معنى الجملة فً ذهنك فالكبلم إذن تام منفً ، أما إذا لم ٌتم فالكبلم ناقص منفً ، و ما 

  -بعد إال ٌعرب حسب موقعه فً الجملة . مثــل:

 د شٌبا من المسلسبلت.لم أشاهد شٌبا من المسلسبلت إال مسلسبل = لم أشاه -ٔ

تم معنى الكبلم قبل أداة االستثناء فالكبلم تام منفى وٌعرب ما بعد)إال( مستثنى أو بدال )مسلسبل(: مستثنى منصوب أو بدل 

 منصوب. 

 لم أشاهد من المسلسبلت إال مسلسبل. لم أشاهد من المسلسبلت. -ٕ

الجار والمجرور( فتصبح العبارة لم  –االستثناء  –ي نحذؾ )النفً أ،  لم ٌتم معنى الكبلم فٌعرب ما بعد )إال( حسب الموقع 

 أشاهد مسلسبل. فنعرب)مسلسبل(: مفعول به منصوب.

 

 

 

 سوى { ٌجب جره باإلضافة ]أي ٌعرب مضافاً إلٌه [  -المستثنى بــ  } ؼٌر 

 ورمضاؾ إلٌه مجر  )مصباح(:                 مثل :  أضاءت مصابٌح الشارع سوى مصباحٍ 

 )ؼٌر وسوى( ٌؤخذان حكم المستثنى بإال فً أحواله الثبلثة : تذكر أن 

 فإن كان الكبلم تاماً مثبتاً وجب نصبهما  - ٔ

 أحمد )سوى( مثل :  فهم الطبلب القاعدة ؼٌرَ 

 ؼٌر)سوى(       : مستثنى منصوب وعبلمة نصبه الفتحة وهو مضاؾ

 مضاؾ إلٌه مجرور :         أحمد 

ا جاز نصبهما أو إعرابهما بدالً  وإن كان - ٕ ًٌّ ا منف  الكبلم تاّمً

 طالب .  )سوى(مثل : ما نجح الطبلب ؼٌَر  ]ؼٌُر[ أو 

 : مستثنى منصوب أو  بدل مرفوع)سوى(ؼٌَر   ]ؼٌُر[   أو 

ا أعربتا حسب موقعهما فً الجملة  - ٖ ًٌّ  إذا كان الكبلم ناقًصا منف

 ؼٌَر ] سوى [ : مفعول به منصوب . مثل : ما أعطٌت ؼٌَر ]سوى[ المحتاج . 

 الفرق بٌن )ؼٌر ( و )سوى( أن سوى إعرابها مقدر ألنها اسم مقصور تذكر:

 مهم فً االمتحانات 

ضع ) ؼٌر أو سوى ( بدالً من )إال( فً المثال التالً مع ضبط )ؼٌر أو سوى( واالسم الواقع بعدها.. )ما نال الجابزة إال  -

 المتفوقون ( .

ة عن هذا السإال تذكر أنه بعد حذؾ )إال( ووضع )ؼٌر أو سوى( بدالً منها أن االسم الذي ٌقع بعدهما ٌعرب لئلجاب*  

سوى( هو نفس إعراب المستثنى الواقع بعد إال.. وٌكون المثال كالتالً :) ما  -مضاؾ إلٌه مجرور فقط وٌكون إعراب )ؼٌر 

 نال الجابزة ؼٌُر المتفوقٌن ( .

 

 

 تعرب إما حروؾ جر وما بعدها اسم مجرور، أو أفعال  ماضٌة وما بعدها مفعول بهحاشا {:  -خبل  -*} عدا 

 طالباً       أومثل : حضر الطبلب جمٌعاً عدا طالٍب         

 طالٍب  : اسم مجرور  -  عدا  : حرؾ جر مبنً   :عدا طالٍب  -

 طالباً  : مفعول به   -  وفاعله ضمٌر مستترعدا طالباً :  عدا فعل ماٍض   جامد مبنً على الفتح المقدر ،  -

 ٌعربان فعبلن ماضٌان ، وما بعدهما مفعول به منصوب  ما خبل{ :   -* }ما عدا 

 قاعدًة : مفعول به منصوب .  مثل :  قرأت جمٌع قواعد النحو ماعدا قاعدًة .

 * )حاشا( ال ٌدخل علٌها ما أبدا.
 ( https://dardery.site/archives/3772خص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخر) 

https://dardery.site/archives/3772


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 167

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 دـــدريـــث

 كيى ٗٞع أِٓٞد ح٫ٓظؼ٘خء ك٢ حُـَٔ حُظخ٤ُش – ّٔ

 اكتسب الفنٌون واألدباء. إال القلٌل مراكزهم،  

   ناقص منفًׄ               ثبتناقص مׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ْشهِد السابحون من معالِم الحَضارِة المصرٌة إال ُكلَّ باهٍر ُمْعِجبٍ  ٌَ  لم 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 .لم ٌكن لهم حدٌٌث َعْن مْصَر إال الثناء الجمٌل 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ٌُنكُر عَظَمَة مْصَر إال مكابرٌ    .قال أحد المدُعوٌَن: ال 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ْشُعُروَن { ٌَ ْخَدُعوَن إاِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما  ٌَ  قال تعالى : }َوَما 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

َم إِْسَرابٌِلُ َعلَى َنْفِسِه { َعاِم َكاَن ِحبل لَِبنًِ إِْسَرابٌِلَ إاِل َما َحرَّ  قال تعالى : } ُكلُّ الطَّ

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

َساِء إاِل َما َقْد َسلََؾ. {قال تعالى   :  }َوال َتْنِكُحوا َما َنَكَح آَباُإُكْم ِمَن النِّ

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ُر إاِلَّ أُولُو اأْلَْلَباِب { كَّ ذَّ ٌَ  قال تعالى : }َوَما 

   ناقص منفًׄ               ص مثبتناقׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ْنُهْم { ا َفَعلُوهُ إاِلَّ َقلٌِلٌ مِّ  قال تعالى : } مَّ

  ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

  

 قال تعالى : ) فشربوا منه إال قلٌبل منهم (

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ما ٌعرؾ الفضل من الناس إال المنصفون

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ٝٓــــــــــــخ ٛــــــــــــخؽ ٛــــــــــــٌح حُ٘ــــــــــــَٞم ا٫ّ كٔخٓــــــــــــش     -ٕٔ

  
َ  طَكـــــــــــــــش  ٝطَّٗٔـــــــــــــــخ     .ىػـــــــــــــــْض ٓـــــــــــــــخَم كـــــــــــــــ

 
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ٖٔ-       ٖ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ٤ ي  كَِط َٓ ـــــــــــــــــَي ا٫   ـَ ـــــــــــــــــِيٍُى حُٔ ُ٫ ٣ 

  

 . ٍُ ــــــــــــــــخ  ُِٔــــــــــــــــخ ٣َ٘ــــــــــــــــُن ػِــــــــــــــــ٠ حُٔــــــــــــــــخىحص كَؼ 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ـــــــــــــــــــ٬ٓظُُٚ    -ٗٔ َٓ َ  ؿـــــــــــــــــــ٣ٍَق طَُؿـــــــــــــــــــ٠  ـــــــــــــــــــ ًُ 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــُٚ ػ٤٘خٛـــــــــــــــــــــــــــــــخ.  ـــــــــــــــــــــــــــــــئحىح  ىٛظ  ا٫  ك

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           ام مثبتت ׄ  

ـــــــــــــــٍَة        -٘ٔ ـــــــــــــــٍذ ٫ٓ ًٗ َُ ـــــــــــــــ ً  ْ ـــــــــــــــخُء ػـــــــــــــــ  أر٘

  
 . ٍُ  ا٫ حُٔـــــــــــــــــــــــــــــؼخ٣شَ ر٤ـــــــــــــــــــــــــــــْٜ٘ ٓـلـــــــــــــــــــــــــــــٞ

 
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ــــــــــٞؿ٠       -ٙٔ ــــــــــ٢ حُ ــــــــــٚ ك ــــــــــَح  ػ٤ِ ــــــــــٞح أػ ــــــــــْ ٣ظًَ ُ 

  
 . ِٚ ــــــــــــــــــــــــــــَرخُ ِٓ ُْٛ ػِــــــــــــــــــــــــــــ٠   ا٫ّ َىٓــــــــــــــــــــــــــــخَء

 
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  
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ـــــــــــــــــــَ ا٫ ٓـــــــــــــــــــخػش  -7ٔ ـــــــــــــــــــي ٣ٜـــــــــــــــــــٕٞ حُؼٔ  ه

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕٞ ح٫ٍٝ ا٫ ٟٓٞــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؼخ.   ٝطٜ

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ــــــــــــٚ كٔــــــــــــذٍٝد ٓلٔــــــــــــٞى ك   -8ٔ ــــــــــــخ ُ ــــــــــــَ ٓ  ؼ

  

 ا٫ ٛــــــــــــــــــــــــــ٘خثغ ؿخءطــــــــــــــــــــــــــٚ ٓــــــــــــــــــــــــــٖ ح٫ىد. 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 

 كٔـــــــــــخ ٝؿـــــــــــيص رٜـــــــــــخ ٗـــــــــــ٤جخ أُـــــــــــًٞ رـــــــــــٚ   -9ٔ

  

 ا٫ حُؼٔــــــــــــــــــــــــــــخّ ٝا٫ ٓٞهــــــــــــــــــــــــــــي حُ٘ــــــــــــــــــــــــــــخٍ. 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ــــــــــــيح١ٍ حُٔــــــــــــَء كخٓــــــــــــي ٗؼٔــــــــــــش  -ٕٓ ــــــــــــق ٣ ٤ًٝ 

  

 اًح ًــــــــــــــــــــــــــخٕ ٫ ٣َٟــــــــــــــــــــــــــ٤ٚ ا٫ ُٝحُٜــــــــــــــــــــــــــخ. 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ( :dardery.site/archives/3772https//ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 طو٤َ ح٩ػَحد حُٜل٤ق ُٔخ طلظٚ ه٢ ك٢ حُـَٔ حُظخ٤ُش – ّٕ

ْعلَُم َتؤِْوٌلَُه إاِلَّ  -ٔ ٌَ ُ قال تعالى :}َوَما 
 { هللاَّ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

اِر َولَْن َتِجَد لَُهْم َنِصًٌراإاِل قال تعالى :} إِنَّ اْلُمَنافِقٌَِن  -ٕ ْرِك األْسَفِل ِمَن النَّ  َتاُبوا َوأَْصلَُحوا { الَِّذٌنَ فًِ الدَّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ٌُِضلُّوَن إاِل  -ٖ ْشُعُروَن { أَْنفَُسُهمْ قال تعالى :}َوَما  ٌَ  َوَما 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

اُر إاِل  -ٗ َنا النَّ اًماقال تعالى :} َوَقالُوا لَْن َتَمسَّ ٌَّ  َمْعُدوَدًة { أَ

   مفعول بهׄ               ظرؾׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

لٌَِن { أََساِطٌرُ قال تعالى : } إِْن َهَذا إاِل  -٘  األَوَّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 أََبىَٰ َواْسَتْكَبَر{ إِْبلٌِسَ قال تعالى :}َفَسَجُدوا إاِلَّ  -ٙ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

َ ٌَثاَق َبنًِ إِْسَرابٌِلَ اَل َتْعُبُدوَن إاِلَّ قال تعالى :}َوإِْذ أََخْذَنا مِ  -7
 { هللاَّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ْكفُُر بَِها إاِلَّ  -8 ٌَ َنات َوَما  ٌِّ اٍت َب ٌَ َك آ ٌْ  {اْلَفاِسقُونَ قال تعالى :}َولََقْد أَنَزْلَنا إِلَ

  فاعلׄ             مفعول بهׄ           ثنى أو بدلمستׄ           مستثنى ׄ  

َة إاِلَّ  -9 ْدُخلَ اْلَجنَّ ٌَ { َمنقال تعالى :}َوَقالُوا لَن   َكاَن ُهوًدا أَْو َنَصاَرىَٰ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ا َفَعلُوهُ إاِلَّ  -ٓٔ ْنُهْم { َقلٌِلٌ قال تعالى :} مَّ  مِّ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ               بدلׄ           مستثنى ׄ  

ٌد إاِل  -ٔٔ ُسلُ { َرُسولٌ قال تعالى :} َوَما ُمَحمَّ  َقْد َخلَْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  
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ْقُتلَ ُمْإِمًنا إاِلَّ قال تعالى :} َومَ  -ٕٔ ٌَ  ا َكاَن لُِمْإِمٍن أَن 
 { َخَطؤًۚ

   حالׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ُسوِل إاِلَّ  -ٖٔ ا َعلَى الرَّ  { اْلَببَلغُ قال تعالى :} مَّ

   مبتدأ مإخرׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ُمبٌٌِن { ِسْحرٌ قال تعالى :} لََقالَ الَِّذٌَن َكَفُروا إِْن َهَذا إاِل  -ٗٔ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ا إاِلَّ  -٘ٔ ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ  َولَْهٌو{ لَِعبٌ قال تعالى :} َوَما اْلَح

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ِرٌنَ قال تعالى :} َوَما ُنْرِسلُ اْلُمْرَسلٌَِن إاِلَّ  -ٙٔ  َوُمنِذِرٌَن { ُمَبشِّ

 حالׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 { ُوْسَعَهاقال تعالى :} ال ُنَكلُِّؾ َنْفًسا إاِل  -7ٔ

  ثان مفعول بهׄ               خبرׄ          ثنى أو بدلمستׄ           مستثنى ׄ  

ِ إاِل  -8ٔ ؤَْمُن َمْكَر هللاَّ ٌَ ِ َفبل   اْلَخاِسُروَن { اْلَقْومُ قال تعالى :} أََفؤَِمُنوا َمْكَر هللاَّ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

اُس إاِلَّ  قال تعالى :} َوَما َكانَ  -9ٔ ةً النَّ  َواِحَدًة َفاْخَتلَفُوا { أُمَّ

   مفعول بهׄ        خبركانׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

بُِع أَْكَثُرُهْم إاِل  -ٕٓ تَّ ٌَ اقال تعالى :} َوَما   { َظًنّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ْلَبُثوا إاِل قا -ٕٔ ٌَ ْحُشُرُهْم َكؤَْن لَْم  ٌَ ْوَم  ٌَ َهاِر { َساَعةً ل تعالى :} َو  ِمَن النَّ

   مفعول بهׄ               ظرؾׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 َما اْسَتَطْعُت { اإْلِْصبَلحَ قال تعالى :} إِْن أُِرٌُد إاِلَّ  -ٕٕ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          دلمستثنى أو بׄ           مستثنى ׄ  

ا َتؤُْكلُوَن { َقلٌِبلقال تعالى :} َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروهُ فًِ ُسْنُبلِِه إاِل  -ٖٕ  ِممَّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ               بدلׄ           مستثنى ׄ  

ٕٗ-  ِ ْوِح هللاَّ ؤَُس ِمن رَّ ٌْ ٌَ ُه اَل   اْلَكافُِروَن { اْلَقْومُ إاِلَّ  قال تعالى :} إِنَّ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ِهْم { ِرَجااًل قال تعالى :} َوَما أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك إاِلَّ  -ٕ٘ ٌْ  نُّوِحً إِلَ

   ل بهمفعوׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ا فًِ اآْلِخَرِة إاِلَّ  -ٕٙ ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ  . {َمَتاعٌ قال تعالى :} َوَما اْلَح

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

َك أاَل َتْعُبُدوا إاِل  -7ٕ اهُ قال تعالى :} َوَقَضى َربُّ ٌَّ  { إِ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

بُِعوَن إاِل  -8ٕ الُِموَن إِْن َتتَّ ٌَقُولُ الظَّ  َمْسُحوًرا { َرُجبلقال تعالى :} إِْذ 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

اِت إاِلَّ  -9ٕ ٌَ  { َتْخِوًٌفاقال تعالى :} َوَما ُنْرِسلُ بِاآْل

   ظرؾׄ            مفعول ألجلهׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

َن اْلِعْلِم إاِلَّ  -ٖٓ  { َقلٌِبًل قال تعالى :} َوَما أُوتٌُِتم مِّ

  ثان مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

َطانُ اقال تعالى :} َوَما أَْنَسانٌُِه إاِل  -ٖٔ ٌْ  أَْن أَْذُكَرهُ { لشَّ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  
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ْحَمِن َفبَل َتْسَمُع إاِلَّ  -ٕٖ  {َهْمساً قال تعالى :}َوَخَشَعت اأْلَْصَواُت لِلرَّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 لَُّهْم { َكبٌِراً قال تعالى :}َفَجَعلَُهْم ُجَذاذاً إاِلَّ  -ٖٖ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 .منهم{ قلٌبلتولوا إال  قال تعالى : }فلما ُكتب علٌهم القتال -ٖٗ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 .امنوا ...( الذٌنقال تعالى : ) لقد خلقنا االنسان فً أحسن تقوٌم ثم رددناه اسفل سافلٌن إال  -ٖ٘

   مفعول بهׄ               خبرׄ         مستثنى أو بدل بدلׄ           مستثنى ׄ  

 .( المتقٌنقال تعالى : ) األخبلء ٌومبذ بعضهم لبعض عدٌو إال  -ٖٙ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ٍَ ٝى ٛـــــــــــــــــــــــــْ ا٫ّ    -7ٖ خُٝـــــــــــــــــــــــــْ أ  هـــــــــــــــــــــــــيحػ 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــخ.  ــــــــــــــــــــــــــــــَْٜ٘ ا٫ّ ٗلخه  ٍَ ى٣ ــــــــــــــــــــــــــــــْ أ ُٝ 

 

  ثان مفعول بهׄ               حالׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ـــــــــــــــٕٞ ا٫    -8ٖ  ٝى٣ؼـــــــــــــــشٝٓـــــــــــــــخ حُٔـــــــــــــــخٍ ٝح٧ِٛ

  

ـــــــــــــــــــَى   ـــــــــــــــــــغ..٫ٝ رـــــــــــــــــــي ٣ٞٓـــــــــــــــــــخ إٔ ط  حُٞىحث

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ــــــــــــخّ ا٫   -9ٖ ــــــــــــ٢ ح٣٧ ــــــــــــٖ ك ــــــــــــَ ٗل ــــــــــــَٝٛ  ٓؼخٗ

  

 ٗو٠ــــــــــــــــــــ٢ ى٣ٞٗــــــــــــــــــــخ أٝ ٗــــــــــــــــــــَى ػٞحى٣ــــــــــــــــــــخ 

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ــــــــــــــــــــــــٚ    -ٓٗ ــــــــــــــــــــــــَ ىحء ىٝحء ٣ٔــــــــــــــــــــــــظطذ ر ٌُ 

  

 أػ٤ــــــــــــــــــض ٓــــــــــــــــــٖ ٣ــــــــــــــــــيح٣ٜٝخ ٔخهــــــــــــــــــشحُلا٫  

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3772ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 ِٞد ح٫ٓظؼ٘خء ك٢ حُـَٔ حُظخ٤ُشكيى ٗٞع أٓ – ّٖ

 .تصدأ كلُّ المعادن ؼٌر الذهب   (ٔ

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 سمعت القصٌدة ؼٌر بٌتٌن.  (ٕ

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ     

 الفضٌلة سوى العاقل . ال ٌسعى أحد فً طلب (ٖ

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ       تام مثبت ׄ  

 

 ال أعرُؾ مذهبا سَوى مذهِب الحق.  (ٗ

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ال تثق بؤحد ؼٌَر األمٌن.    (٘

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         ًتام منفׄ           تام مثبت ׄ  

 لم ٌنفْعنً سَوى الصدِق.  (ٙ

 ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  
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  .ال تقلْ ؼٌَر الحق  (7

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 األخٌار. ال تتصلْ بؽٌرِ   (8

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

  

 ُٝــــــــــــــْ ٣ٔظ٘ــــــــــــــَ ٍأ٣ــــــــــــــٚ ؿ٤ــــــــــــــَ ٗلٔــــــــــــــٚ   -9

  

 ُٝـــــــــــــْ ٣ـــــــــــــَٝ ا٫ّ هـــــــــــــخثْ حُٔـــــــــــــ٤ق ٛـــــــــــــخكزخ. 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ََ ٛــــــــــــــــٞط٢   -ٓٔ ــــــــــــــــ َ  ٛــــــــــــــــٍٞص ؿ٤ ــــــــــــــــ  ٝىْع ً

  

 أٗــــــــــــخ حُٜــــــــــــخىف حُٔلٌــــــــــــ٢ّ ٝح٧هــــــــــــَ ُ حُٜــــــــــــيٟ 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

َ  ٜٓــــــــــــــــ٤زخص حُِٓــــــــــــــــخٕ ٝؿــــــــــــــــيطٜخ -ٔٔ ــــــــــــــــ ًٝ 

  

 ٓـــــــــــــٟٞ كَهـــــــــــــش ح٧كزـــــــــــــخد ٤ٛ٘ـــــــــــــش حُوطـــــــــــــذ. 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

َُ ػِـــــــــ٠ حُلظـــــــــ٠   -ٕٔ َُ حُٜٔـــــــــخثذ هـــــــــي طٔـــــــــ  ًـــــــــ

  

ََ ٗــــــــــــــــــــٔخطِش حُلٔــــــــــــــــــــخى   ٝطٜــــــــــــــــــــٕٞ ؿ٤ــــــــــــــــــــ

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ٍُ حُٔـــــــــــــــــي ا٫ّ كــــــــــــــــ٢ ٓ٘خُُ٘ــــــــــــــــخ   -ٖٔ  ٫ ٣٘ــــــــــــــــِ

  

 ًــــــــــخُّ٘ٞ ُــــــــــ٤ْ ُــــــــــٚ ٓــــــــــؤٟٝ ٓــــــــــٟٞ حُٔوــــــــــَ. 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ٓـــــــــــــخ ٍحػ٘ـــــــــــــخ حُـــــــــــــيؿ٠ ٗـــــــــــــ٢ء  ٓـــــــــــــٟٞ   -ٗٔ

  

 ٗـــــــــــــــــــزٚ حُ٘ـــــــــــــــــــــّٞ رــــــــــــــــــــؤػ٤ٖ حَُهزــــــــــــــــــــخء. 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 كِوــــــــــــــي ٟــــــــــــــَرض حُــــــــــــــز٬ى كِــــــــــــــْ ٗـــــــــــــــي   -٘ٔ

  

ــــــــــــــخٍّ ط٘ٔــــــــــــــ  ــــــــــــــ٠ حٌُٔ  .ذأكــــــــــــــيح  ٓــــــــــــــٞحى اُ

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/3772ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 ك٢ حُـَٔ حُظخ٤ُش ٌُِٔش "ؿ٤َ " أٝ  "ٟٓٞ"طو٤َ ح٩ػَحد حُٜل٤ق  – ّٗ

 سالم . سوىالركاب  ا منما نج -ٔ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

نقُص باإلنفاق  -ٕ ٌَ رَ كل شىء  ٌْ  الِعلِم. َؼ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

رُ ال ٌؤبى الكَرامة  -ٖ   ٌْ  لبٌٍم.   َؼ

   فاعلׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ُخلٍُق.   بَؽٌرِ ال قٌمة للِعْلِم  -ٗ 

   اسم مجرورׄ       مضاؾ إلٌهׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

باق  -٘    باُحون إلى نهاٌِة السِّ باحٍ  سوىوَصلَ السَّ  .سَّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          أو بدلمستثنى ׄ           مستثنى ׄ  
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ِة بطٍل عربىًّ  ِسَوىما َقَرأُت  -ٙ  قصَّ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 أخً بؽٌرال أثق  -7

   اسم مجرورׄ       مضاؾ إلٌهׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 مهمٍل ال ؼٌر أحدا  ما ضربت -8

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 قارٍئ  رؼٌلٌس فً المكتبة  -9

   مفعول بهׄ            اسم لٌسׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 

ٔٓ-    َُ ــــــــــــ َّ رخ١ ــــــــــــٞ ى ح٤ُ ََ ــــــــــــ َ  ٓــــــــــــٍٔق ؿ٤ ــــــــــــ ً ٫ 

  

َ  ٓــــــــــــــــي٣ٍق كــــــــــــــــ٢    ٤ّغُ ٠ٓــــــــــــــــ ٓــــــــــــــــٞحىَ ًٝـــــــــــــــ

 

   اسم مجرورׄ       مضاؾ إلٌهׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ــــــــــــــ٢   -ٔٔ ــــــــــــــي  ُٔــــــــــــــُض أػ٘ َ  ٝك٤ ــــــــــــــ٢ أٓــــــــــــــ ُٝ 

  

 ٝٛـــــــــــــــٞ ٓـــــــــــــــئ٢ُ. ٓـــــــــــــــٞحٙػِـــــــــــــــ٠ ٗـــــــــــــــ٢ٍء  

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ٍُ حُٔـــــــــــــــــُي ا٫ّ كــــــــــــــــ٢ ٓ٘خُُ٘ــــــــــــــــخ   -ٕٔ  ٫ ٣٘ــــــــــــــــِ

  

  ِّ . ٓــــــــــُٟٞــــــــــ٤ْ ُــــــــــٚ ٓــــــــــؤٟٝ  ًــــــــــخُ٘ٞ َِ  حُٔوــــــــــ

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ــــــــــــــــــــــٖ ُؼزــــــــــــــــــــــٍي أًُــــــــــــــــــــــٚ ٓــــــــــــــــــــــ٫ُٞٙ   -ٖٔ َٓ 

  

  ِٚ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــٚ ٗــــــــــــــــــخكغ  ا٤ُ  .ٓــــــــــــــــــٞحٙٓــــــــــــــــــخ ُ

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ُْ ٝٓـــــــــــخ أٓــــــــــــل٢ ا٫ّ ػِــــــــــــ٠ حُوــــــــــــَد ٓــــــــــــ   -ٗٔ ٌ٘ 

  

ــــــــــــــ٠ ٗــــــــــــــ٢ٍء    رآٓــــــــــــــقٍ  ٓــــــــــــــٞحُٙٝٔــــــــــــــُض ػِ

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 أ٫ّ طـــــــــــَٟ ُٜـــــــــــْ ٓـــــــــــ٫ٟٝٞ ػ٤ـــــــــــَذ كـــــــــــ٤ْٜ   -٘ٔ

  

 . ِْ ح رٜٔظ٠ـــــــــــــــــ  ٍ ـــــــــــــــــخ ـــــــــــــــــُٞع ٫ٝ ؿ  ٟـــــــــــــــــ٤ل خ ٣ـ

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ـــــــــخِس    -ٙٔ ـــــــــ٢ حُل٤ ـــــــــَن ٛـــــــــلز خ ك ـــــــــْ أُ ُٝ ُْ  ٓـــــــــٞحً

  

َ  ٝ حُؼٜـــــــــــــَي.  ٌّ ُٜـــــــــــــْ إٔ ٣للظـــــــــــــٞح حُٔـــــــــــــ  ٣ِـــــــــــــ

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 أٗــــــــٌٞ حُ٘ــــــــٟٞ ُٜٝــــــــْ ٓــــــــٖ ػزَطــــــــ٢ ػـــــــــذ     -7ٔ

  

ـــــــــــخ أٗـــــــــــٌٞ   ـــــــــــُض ٝٓ ـــــــــــٌحى ً٘ َِ  ٓـــــــــــًٟٞ ـــــــــــ  حٌُِ

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ؿ٤ــــــــــَٙكٔــــــــــخ ُــــــــــ٢ ٗــــــــــل٤غ ػ٘ــــــــــي كٔــــــــــ٘ي    -8ٔ

  

ــــــــــــــــــــــــــخُٞى.   ٫ٝ ٓــــــــــــــــــــــــــزذ ا٫ حُظٔٔــــــــــــــــــــــــــي ر

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ٓــــــــــــــــؤُظي أ٫َ  طٔــــــــــــــــؤٍ حُ٘ــــــــــــــــخّ كخؿــــــــــــــــش   -9ٔ

  

 ػلــــــــــٞٙ ٓــــــــــخ ىٓــــــــــض طَؿــــــــــ٠ ٝطٔــــــــــؤٍ ٓــــــــــٟٞ 

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          ى أو بدلمستثنׄ           مستثنى ׄ  
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ـــــــــــــــــــــــــــَس   -ٕٓ ـــــــــــــــــــــــــــخ حُِحٛ  ٛـــــــــــــــــــــــــــٌٙ ٍرٞػ٘

  

ــــــــــــــــــــــيح    ــــــــــــــــــــــ٢ أر ــــــــــــــــــــــٖ طِىٛ  .رٔــــــــــــــــــــــٞحٗخُ

 

   اسم مجرورׄ       مضاؾ إلٌهׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3772ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 ٟغ )ؿ٤َ( ٌٓخٕ )ا٫( ٓغ ٟزطٜخ ٟٝز٢ ٓخ رؼيٛخ : – ّ٘ 

 ضع )ؼٌر( مكان )إال( مع ضبطها وضبط ما بعدها ........ما ٌعرؾ الفضل من الناس إال المنصفون .  -ٔ  

 نٌالمنصف ؼٌرُ  ؾ الفضل من الناسما ٌعرׄ      نٌالمنصف عٌرَ ما ٌعرؾ الفضل من الناس ׄ  

 األولى والثانٌةׄ      ونالمنصف ؼٌرُ  ما ٌعرؾ الفضل من الناسׄ  

 ضع )ؼٌر( مكان )إال( مع ضبطها وضبط ما بعدها ......... .رٌنالقراءة تفٌد التبلمٌذ إال المقص  -ٕ  

 ٌنالمقصر القراءة تفٌد التبلمٌذ ؼٌرَ ׄ       رونالمقص ؼٌرَ القراءة تفٌد التبلمٌذ ׄ  

 األولى والثانٌة ׄ       رٌنالمقص ؼٌرُ القراءة تفٌد التبلمٌذ ׄ  

ًَ  ٌا: )  البنه الزبٌر بن مصعب قال -ٖ   ( وؼٌر ما ٌلزمؼٌر( مكان )إالضع ) ........( . ؼٌري حاجةً  لهم ما القومَ  فإنّ  انجُ  بن

ًَ  ٌاׄ   ًَ  ٌاׄ      إالي حاجةً  لهم ما القومَ  فإنّ  انجُ  بن  إال أنا حاجةً  لهم ما القومَ  نّ فإ انجُ  بن

ًَ  ٌاׄ    الثانٌة والثالثةׄ      إال إٌاي حاجةً  لهم ما القومَ  فإنّ  انجُ  بن

 وؼٌر ما ٌلزم( سوى( مكان )إالضع ) ......... ال أرٌد سواك  معلما -ٗ

 معلما  إال إٌاكال أرٌد ׄ         معلما  إال أنتال أرٌد ׄ  

  معلماإال ك ال أرٌد ׄ         إال المعلم أنتال أرٌد ׄ  

 ضع )ؼٌر( مكان )إال( مع ضبطها وضبط ما بعدها ........ال قٌمة للعلم إال بالخلق . .  -٘ 

 بالخلق ؼٌرَ ال قٌمة للعلم ׄ        بالخلق ؼٌرُ ال قٌمة للعلم ׄ  

 الخلقِ بؽٌِر ال قٌمة للعلم ׄ        بالخلق ؼٌرِ ال قٌمة للعلم ׄ  

 أخٌك ... ضع ما( قبل )عدا ( فٌالجملة السابقة وؼٌر ما ٌلزمحضر الضٌوؾ أجمعون عدا  -ٙ

 حضر الضٌوؾ أجمعون ماعدا أخاكׄ       حضر الضٌوؾ أجمعون ماعدا أخٌكׄ  

 .الثانٌة األولى وׄ       حضر الضٌوؾ أجمعون ماعدا أخوكׄ  

 ) أكمل(………… عدا ما التجار أوقر  -7

 انٌة والثالثةالثׄ    الطماعׄ      الطماعَ    ׄ      الطماعُ ׄ  

  ) أكمل(……… خبل سالمٌن الفدابٌون عاد - 8

 الثانٌة والثالثةׄ    بكر أباׄ      بكر أبىׄ      بكر أبوׄ  

 ) أكمل(… سوى............. المذٌعٌن من ٌرسب لم - 9

 والثالثة األولى ׄ    أخٌكׄ      أخاكׄ       أخوكׄ  

 ك.....إعراب كلمة أخوك فً المثالٌنما حضر إال أخو -ما حضر من الطبلب إال أخوك   -ٓٔ

 فاعل -بدل ׄ     فاعل مستثنىׄ    مستثنى –بدل ׄ      فاعل -فاعلׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3772ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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اإلِضافة نسبة بٌن اسمٌن لٌتعرؾ أولهما بالثانً إن كان الثانً معرفة، أو ٌتخصص به إن كان نكرة، مثل: )أَحضْر كتاب  -

سعٌد وقلم حبر( فـ)كتاب( نكرة تعرفت حٌن أُضٌفت إلى سعٌد المعرفة، و)قلم( نكرة تخصصت بإضافتها إلى )حبر( النكرة 

 أٌضاً.

 لئلضافة ٌحذؾما  -

 مثل حضر طالب علم. ن االسم المراد إضافته التنوٌن إن كان مفرداً، ٌحذؾ م - ٔ

 ٌحذؾ من االسم المراد إضافته النون إن كان مثنى أو جمع مذكر سالماً ، تقول: -ٕ

 )حضر مهندسا الدار وبناإوها(.                 

 أنواع اإلضافة:

 واإلضافة نوعان: معنوٌة ولفظٌة وإلٌك بٌانهما:

 المحضة: وتسمىة المعنوٌة اإلضاف  -أ

 وتكون على معنى أحد أحرؾ الجر الثبلثة: ،أو التخصٌص كما تقدم  ٌكتسب فٌها المضاؾ من المضاؾ إلٌه التعرٌؾ

 (.البلم المفٌدة للملك أو االختصاص، كقولك )داري = داٌر لً -ٔ

 = هذه عصاً من خٌزران(. )من(  وذلك حٌن ٌكون المضاؾ إلٌه جنساً للمضاؾ كقولك: )هذه عصا خٌزرانٍ  -ٕ

 ()فً( الظرفٌة، وذلك حٌن ٌكون المضاؾ إلٌه ظرفاً فً المعنى للمضاؾ مثل: )أَتعبنً سهر اللٌل = سهٌر فً اللٌل -ٖ

 اإلضافة اللفظٌة:  -ب 

، وتكون بإضافة مشتق )اسم فاعل أَو ال تفٌد تعرٌفا أو تخصٌصاهذه إضافة لٌست على معنى حرؾ من حروؾ الجر، و

اُب العسِل :بالؽته أو اسم مفعول أو صفة مشبهة( إلى معموله مثلم  معصوُب الرْأس -حضر مكرُم الفقٌِر وشرَّ

 ٌعرب المضاؾ حسب موقعه من الجملة ، أما المضاؾ إلٌه فٌكون مجروًرا باإلضافة دابًما.    كر:ذت

 ( https://dardery.site/archives/3859ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 ددريث:

 

 ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش:ك٢  كيى ح٠ُٔخف ا٤ُٚ – ّٔ

ٔ-  ِٚ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــخُء رِ ظ٠َ ْٔ ُ٣  ٍ ــــــــــــــــــٞ َُ٘ ٍَ ــــــــــــــــــٞ ُٓ  َ ٕ  حُ  ا

  

ٔ.  ٕ.  ٍُ ـــــــــــــــُِٞ ْٔ َٓ ـــــــــــــــ٤ِٞف هللاِ  ُٓ  ْٖ ـــــــــــــــ ِٓ ـــــــــــــــي    َٜ٘ ُٓ 

 

ُسولَ   ׄ   دٌ    ׄ             الرَّ  هللاِ    ׄ             ُسٌوؾِ    ׄ     ُمَهنَّ

ــــــــــــــَيصْ  -ٕ َٔ ح كَ ًَ ٤َْٗخ اِ ـــــــــــــُُِق حُــــــــــــــي  ْٜ ْْ طَ ــــــــــــــ ِٜ ّ  رِ ْٞ  هَـــــــــــــ

  

   ِْ ــــــــــــــَ٘ ـَ ُْ ح َٝ ْثِذ   ٌ َٖ حُــــــــــــــ ــــــــــــــ٤ْ ٍُ رَ َُْؼــــــــــــــْي ُم ح َُ ــــــــــــــ ٣َْل َٝ 

 

ا ׄ    ٌَ ْن ْبِب ׄ     اْلَعْدلُ ׄ      الدُّ  اْلَؽَنمِ ׄ          الذِّ

ـــــــــ٢     -ٖ ظِــــــــــ٢    اِٗـ   ٓ ح   ٣َــــــــــخ    أُ  َ زَْؼؼَــــــــــ ُٓ ُص      ْٝ  َؿــــــــــَي

  

ـــــــــــــــ٫ٞ   ـُ ٍُ      َه ــــــــــــــخ      أَهُــــــــــــــٞ َٔ ــــــــــــــخ     ك٤ِ  ٔ ظََِْؼؼِ ُٓ 

 

 َخُجوال   ׄ                  ُمَتلَْعثًِما        ׄ     ُمَبْعَثًرا     ׄ          ٌاء المتكلم فً )أمتً(  ׄ  
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ـــــــــــــــــــَح   -ٗ ـــــــــــــــــــ٠ َهزَ َٔ ْٓ ـــــــــــــــــــذ  أَ حَى حُُل ًَ ـــــــــــــــــــَق  ٤ْ ًَ 

  

ْٖ أََكخىِ    ــــــــــــــــــــ ِٓ ــــــــــــــــــــِي٣ْؼخ   َك َٟٝ َٞ ــــــــــــــــــــ ـَ ــــــــــــــــــــِغ حُ ٣ْ 

 

ِث ׄ       َخَبراً ׄ       الُحبُّ  ׄ   ٌْ  الَجَوىׄ      أََحاِد

 إ ًـــــــــخٕ ٓــــــــــٖ ًرلــــــــــٞح حُظــــــــــخ٣ٍن ٛــــــــــْ ٗٔــــــــــز٢ -٘

  

 ػِــــــــــــ٠ حُؼٜـــــــــــــٍٞ.. كــــــــــــب٢ٗ أٍكــــــــــــٞ حُ٘ٔــــــــــــزخ   

 

 النسبا   ׄ           (نسبًٌاء المتكلم فً )   ׄ    التارٌخ   ׄ          واو الجماعة فً )ذبحوا(  ׄ  

ٙ-  ٍْ ــــــــــــــــُي ًح كَــــــــــــــــ َ٣ ْٖ ــــــــــــــــ َٓ َٝ  ٍٞ ــــــــــــــــ٣َ َٓ   َ ــــــــــــــــ ُٓ 

  

   .ٍ٫  ِ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــخَء حُ َٔ ُْ ِٚ ح ح رـــــــــــــــــ  َّ ـــــــــــــــــ ُٓ ـــــــــــــــــْي  ـِ َ٣ 

 

الل   ׄ              َمرٌٍض    ׄ     ُمرٍّ    ׄ              َفمٍ   ׄ    الزُّ

ْخلُقُوا ُذَباًبا َولَِو اْجَتَمُعوا لَُه ﴾ -7 ٌَ ِ لَْن   قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَِّذٌَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ

ِ ׄ        ُدونِ  ׄ     واو الجماعة فً )اْجَتَمُعوا(ׄ     ُذَباًبا ׄ       هللاَّ

َٕ َػخُِٔـــــــــــــــــخ   -8  ْٕ ًـــــــــــــــــخ ِّ ا ََ حُوَـــــــــــــــــٞ ـــــــــــــــــ٤ َٛ   ٕ  ٝا

  

    َُ ِٚ حَُٔلخكِــــــــــــــــــــــــــ ى ْص ا٤ُــــــــــــــــــــــــــ ٍُ ح  ًَ َ  ا ز٤ــــــــــــــــــــــــــ ًَ 

 

ُ    ׄ              َكبٌرٌ    ׄ    َعالِماً    ׄ             الَقومِ   ׄ    المَحافِل

ـــــــــــــــــخ      -9 ـــــــــــــــــَُىم إٔ ٓـــــــــــــــــ٤وظَ َٓرؼ  ُػـــــــــــــــــْ حُل

  

 َ رطــــــــــــــــٍٞ ٓــــــــــــــــ٬ٓش ٣ــــــــــــــــخ َٓرــــــــــــــــغ.أر٘ــــــــــــــــ  

 

 مربع ׄ      سبلمة ׄ    مربعا      ׄ      الفرزدق   ׄ  

ـــــــــــــــــــ٬٤    -ٓٔ ـــــــــــــــــــ٠ أٛـــــــــــــــــــ٢ِ ؿٔ ـــــــــــــــــــي٢٘٣ اُ  أػ٤

  

َُ ٓ٘ـــــــــــــِي َْٗلٔـــــــــــــ٢.     كٜٔٔـــــــــــــخ ً٘ـــــــــــــِض .. أؿٔـــــــــــــ

 

   الثانً والثالثׄ   كاؾ الخطاب فً )منِك( ׄ   ٌاء المتكلم فً )أصلً(ׄ    ٌاء المتكلم فً )أعٌدٌنً(   ׄ  

ٔٔ-   ٖ ـــــــــــــــــــٖ حُظـــــــــــــــــــ ِٔ ـــــــــــــــــــَأَْك ـــــــــــــــــــخُؼ٢ِ حٌُز٤  ر

  

 ٍد ح٩كٔـــــــــــــــــــــــــخٕ ٝحُظـــــــــــــــــــــــــير٤َ. ٞكٜـــــــــــــــــــــــــ   

 

 التدبٌر   ׄ             اإلحسان   ׄ     الكبٌر   ׄ             الظنَّ   ׄ  

 ٓــــــــــــــــــــؤُظي ٣ــــــــــــــــــــخ ٛــــــــــــــــــــوَس حُِٔظوــــــــــــــــــــ٠    -ٕٔ

  

 متؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى ٌجمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدهر   مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فرقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   

 

 الدهر      ׄ                   الملتقى   ׄ                     صخرة   ׄ    كاؾ الخطاب فً )سؤلتك(  ׄ  

ــــــــْ -ٖٔ ٌُ ــــــــخُء رِ ــــــــُي٤ٗخ حُِِو ــــــــ٢ حُ ِ  ك ــــــــ ــــــــي َػ َٕ هَ ــــــــخ  إِ ً

  

ــــــــــــخ  طَِوٞٗ َٝ  ْ ًُ ــــــــــــخ َِ َِٗو ــــــــــــِق حَُل٘ــــــــــــ ٞهِ َٓ ــــــــــــ٢   ك

 

 فً )ََتلقونا( نا الفاعلٌن    ׄ         كاؾ الخطاب فً )َنلقاُكم(   ׄ    الَحشرِ    ׄ     اللِقاءُ   ׄ  

ــــــــــــــــــــٕٞ ُـــــــــــــــــــــ٤ٖ  -ٗٔ ــــــــــــــــــــؤٕ حُٜــــــــــــــــــــ٬ٍ ٗ ًٝ 

  

ـــــــــــــــــــخء  ـــــــــــــــــــ٢ ٛـــــــــــــــــــل٤لش ٍُه  ؿَهـــــــــــــــــــض ك

 

 زرقاء   ׄ             لجٌن   ׄ     نون   ׄ             لالهبل  ׄ  

ــــــــــخ طــــــــــَٟ -٘ٔ ــــــــــٖ أىهــــــــــَ رخُوٜــــــــــ٤يس ٣ ــــــــــٖ أ٣ ٓ  

  

 الجمٌؤؤؤؤؤؤؤؤؤل   خـــــــــــــؤؤؤؤؤؤؤؤؤـراب   وحؤؤؤؤؤؤؤؤؤدابق الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤعر 

 

 خــــــــــــــراب   ׄ           الجمٌل   ׄ     الشعر   ׄ             حدابق  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3859َُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ ح) 
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 ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش:ك٢  كيى ٓؼ٠٘ ح٩ٟخكش – ّٕ

 

عْ قال تعالى :  -ٔ اٍم مَّ ٌَّ ِ فًِ أَ ْذُكُروا اْسَم هللاَّ ٌَ ْشَهُدوا َمَنافَِع لَُهْم َو ٌَ  "لُوَماٍت " لِّ

  ( البلماإلضافة بمعنى )    ׄ    ( مناإلضافة بمعنى )    ׄ      اإلضافة بمعنى ) فً (  ׄ  

ُكمْ قال تعالى :  -ٕ ٌْ ٌُْتلَىَٰ َعلَ  "" أُِحلَّْت لَُكم َبِهٌَمُة اأْلَْنَعاِم إاِلَّ َما 

  ( لبلمااإلضافة بمعنى )    ׄ    ( مناإلضافة بمعنى )    ׄ      اإلضافة بمعنى ) فً (  ׄ  

 "" َواَل َتُكن َكَصاِحِب اْلُحوِت إِْذ َناَدىَٰ َوُهَو َمْكُظومٌ قال تعالى :  -ٖ

  ( البلماإلضافة بمعنى )    ׄ    ( مناإلضافة بمعنى )    ׄ      اإلضافة بمعنى ) فً (  ׄ  

ِهْم ِمٌَثاُق اْلِكَتابِ قال تعالى :  -ٗ ٌْ ٌُْإَخْذ َعلَ  "" أَلَْم 

  ( البلماإلضافة بمعنى )    ׄ    ( مناإلضافة بمعنى )    ׄ      (اإلضافة بمعنى ) فً   ׄ  

َ قال تعالى :  -٘
ِق هللاَّ َك َزْوَجَك َواتَّ ٌْ ِه أَْمِسْك َعلَ ٌْ ِه َوأَْنَعْمَت َعلَ ٌْ ُ َعلَ  "" َوإِْذ َتقُولُ لِلَِّذي أَْنَعَم هللاَّ

  ( البلمفة بمعنى ) اإلضا   ׄ    ( مناإلضافة بمعنى )    ׄ      اإلضافة بمعنى ) فً (  ׄ  

ٙ- "  قال تعالى : " ُثمَّ أَْرَسْلَنا ُرُسلََنا َتْتَرىَٰ

  ( البلماإلضافة بمعنى )    ׄ    ( مناإلضافة بمعنى )    ׄ      اإلضافة بمعنى ) فً (  ׄ  

َهاِر إِْذ َتؤُْمُروَنَناقال تعالى :  -7 ِل َوالنَّ ٌْ ِ  " َبلْ َمْكُر اللَّ  " أَْن َنْكفَُر بِاهللَّ

  ( البلماإلضافة بمعنى )    ׄ    ( مناإلضافة بمعنى )    ׄ      اإلضافة بمعنى ) فً (  ׄ  

 قال الشاعر  أَْحِسن الظنَّ بالعلً الكبٌر******** فهو رب اإلحسان والتدبٌر.-8

  ( البلماإلضافة بمعنى )    ׄ    ( مناإلضافة بمعنى )    ׄ      اإلضافة بمعنى ) فً (  ׄ  

ِحٌمِ " قال تعالى :  -9 ْحمِن الرَّ  "اْلَحْمُد هلّلِ َربِّ اْلَعالَِمٌَن الرَّ

  ( البلماإلضافة بمعنى )    ׄ    ( مناإلضافة بمعنى )    ׄ      اإلضافة بمعنى ) فً (  ׄ  

اُب ُسنُدٍس ُخْضرٌ قال تعالى :  -ٓٔ ٌَ ُهْم ثِ ٌَ  "" َعالِ

  ( البلمافة بمعنى ) اإلض   ׄ    ( مناإلضافة بمعنى )    ׄ      اإلضافة بمعنى ) فً (  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3859ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 

 

 : الباء، من، إلى، عن، على، فً، الكاؾ، البلم، ُرّب، حتى، ُمْذ، منذهًحروؾ الجر 

 مهمة مبلجظات

 الباء( هً حروؾ جر والمقسم به مجرور بها. –التاء  –حروؾ القسم :) الواو  -ٔ

 خبل( فً باب االستثناء هً حروؾ جر والمستثنى بعدها مجرور.  -احاش  -)عدا – ٕ

)ربَّ ؼاش معناها التكثٌر أو التقلٌل، فاألول مثل )رب رمٌة من ؼٌر رام(، والثانً مثل  : حرؾ جر شبٌه بالزابد  ُربّ  -ٖ

 .ربح( وال تدخل إال على نكرة ٌ

إذا أتى بعدهما اسم مرفوع أو جملة فعلٌة  لك ذ ٌن)وٌعربان فً محل نصب ظرؾ( و)مذ ومنذ( اسم قد ٌستعمل الحرفٌن - ٗ

 مثل:)ما قابلته مذ ٌومان، مذ كان فً بٌروت، مذ أبوه سافر(.أو اسمٌة ،  ةماضٌ

 أقسام حرؾ الجر

 )أَكلت بالملعقة(. :مثلاالسم لفظا ومحبل، وٌجر حرؾ جر أصلً -ٔ

مثل: )لست بذاهب( فذاهب خبر )لٌس( منع من ظهور الفتحة على آخرها ٌجر االسم لفظا ال محبل ،حرؾ جر زابد:  -ٕ

 شتؽاله بحركة حرؾ الجر الزابد.ا
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ت فلم أَستفد( ، فمجرورها فً مثل )ربَّ كتاٍب قرأَ  الحرؾ )رب(حرؾ جر شبٌه بالزابد: ٌجر االسم لفظا ال محبل وهو  -ٖ

 .الجملة فً محل نصب مفعول به 

 حروؾ الجر:مواضع زٌادة  – 

 الكاؾ( .  -من   -&حروؾ الجر التً تزاد هً : )الباء 

 :مواضع زٌادة الباء  -أ

 لٌس الحر بشدٌد -مثل: لٌس التفوق بمستحٌل  ،فً خبر )لٌس(  - ٔ

 قوله تعالى: )وما ربك بظبلم للعبٌد(.مثل  ،فً خبر )ما(التً تعمل عمل لٌس  - ٕ

 كفى بعقلك رادعاً .  -مثل: كفى باهلل شهٌدا  ،فً فاعل )كفى(  - ٖ

 مثل : بحسبك درهم. ،فً المبتدأ إذا كان لفظ )حسب(  - ٗ

 مثل قوله تعالى " وهزي إلٌك بجذع النخلة " . ،فً المفعول به  - ٘

 بالمجتهد( .مثل )أكرم ، فً فاعل )أفعل( فً التعجب  - ٙ

 مثل : )علٌك بالصدق( .، بعد اسم الفعل )علٌك(الذي بمعنى الزم  - 7

 

  :مواضع زٌادة من –ب

 مثل: )ما من طالب ؼابب(.،إذا سبقها نفً  ودخلت على اسم نكرة  - ٔ

 مثل: )ال ٌتؤَخر منكم من أَحد( .، إذا سبقها نهً ودخلت على اسم نكرة  - ٕ

 مثل: قوله تعالى "فهل لنا من شفعاء فٌشفعوا لنا"؟ ،لى اسم نكرة إذا سبقها هل  ودخلت ع - ٖ

 :مواضع زٌادة الكاؾ  -ج

 كما فً قوله تعالى:   " لٌس كمثله شًء "،تزاد الكاؾ فً كلمة )مثل( فقط  - ٔ

 مبلجظات مهمة

 حسب الجملة. ن المجرور بعد حرؾ جر زابد أَو شبٌه بالزابد محله اإلعرابً فً الكبلم رفع أَو نصب علىإ -

( بعد الواو أَو الفاِء ، فٌبقى عملها كقول امرِئ القٌس: -  تحذؾ )ُربَّ

 ) أي رب لٌل.........(ولٌٍل كموج البحر أَرخى سدوله

، واألَحرؾ التً زٌدت ))ما(( بعدها هً الباء مثل: }َفبِما َرْحَمٍة االسم بعدهعن جر  هفبل تكف حرؾ الجر؛ بعد قد تزاد )ما( -

 ِ ٌُْصبُِحنَّ ناِدِمٌَن{. : لِْنَت لَُهْم{، و))من(( مثل }ِمّما َخِطٌباتِِهْم أُْؼِرقُوا{، و))عن(( مثلِمَن هللاَّ  }َعّما َقلٌٍِل لَ

 ( ives/3863https://dardery.site/archُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 ددريتاخ على حروف الجر

 ّ: طو٤َ حُٜٞحد ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -ٔ

ؤيِ  قال الشاعر: "َكَفًׄ      أَْسود" ٌْوم بَِكل اْلَمِشٌبُ  قال الشاعر: "َوأََتىׄ    َكاِؾ" أَْسماءَ  ِمنْ  بالنَّ

ُكمْ ׄ      بِاْلَباِطِل" اْلَحقَّ  اَتْلبُِسو قال تعالى: "َواَل ׄ   َخاِذُكمُ  أَنفَُسُكم َظلَْمُتمْ  قال تعالى: "إِنَّ  اْلِعْجلَ" بِاتِّ

ْعلَُمها" ...........إعراب كلمة )ورقة( إاِلَّ  َوَرَقةٍ  ِمنْ  َتْسقُطُ  قال تعالى: "َوما -ٕ ٌَ 

 مفعول به مجرور لفظا مرفوع محبلׄ         اسم مجرور بالكسرةׄ  

 فاعل مجرور لفظا مرفوع محبلׄ        ل مجرور بالكسرةفاعׄ  

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -ٖ

ٌَّنَ  َحتَّى َواْشَرُبوا َوُكلُواقال تعالى: "ׄ   َتَب طُ  لَُكمُ  ٌَ ٌْ ٌَضُ  اْلَخ طِ  ِمنَ  األَْب ٌْ  اْلَفْجِر" ِمنَ  األَْسَودِ  اْلَخ

اقال تعالى: "ׄ   ُ  َجَعلَ  مَّ
ن َرُجلٍ لِ  هللاَّ نِ  مِّ ٌْ  َجْوفِِه" فًِ َقْلَب

ِ  ِعْندِ  ِمنْ  ُهوَ  َقالَتْ قال تعالى: "ׄ   َ  إِنَّ    هللاَّ
َشاءُ  َمنْ  ٌَْرُزقُ  هللاَّ رِ  ٌَ ٌْ  ِحَساٍب" بَِؽ

ارِ  ُمْعظمُ ׄ   َرِر. ُمْسَتْصَؽرِ  ِمنْ  النَّ  الشَّ
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ٗ-  ٍّ ٣َـــــــــــــــــــٞ َٝ  َِ ٤َِـــــــــــــــــــ ًَ  َٖ ـــــــــــــــــــو٤ ِٗ ٘ظـُـــــــــــــــــــُٚ  حُؼخ َٔ ًَ 

  

ـــــــــــــذُ   ِٚ  أٍُحهِ ـــــــــــــ َْ  ك٤ ـــــــــــــٔ َ٘ ـــــــــــــ حُ َٕ أ٣َّ دُ  خ َُ ـــــــــــــ  طَـ

 

 نوع الواو هنا وإعراب ما بعدها

 حرؾ عطؾ / اسم معططوؾ مجرورׄ        حرؾ قسم / اسم مجرورׄ  

 واو رب / مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محبلׄ      واو الحال / مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محبلׄ  

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -٘

يׄ   كِ إِ  قال تعالى: "َوُهزِّ ٌْ ْخلَِة" بِِجْذعِ  لَ  إِْخَواًنا" بِنِْعَمتِهِ  قال تعالى: "َفؤَْصَبْحُتمׄ      النَّ

ٌِّها" عن فاَنهها بنفِسكَ  فابدأ -قال الشاعر: "ׄ     " كالذبٌـــح بجنبى  القلب قال الشاعر: "رفرؾׄ       َؼ

 حدد الجملة التً جاءت فٌها الواو  حرؾ جر -ٙ

 جاء محمد والشمس طالعة  ׄ         جاء محمد  والشمسׄ  

َحىׄ   لِ    َوالضُّ ٌْ  ال تنه عن خلق وتؤتً مثلهׄ        َسَجى إَِذا َواللَّ

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -7

ِ  إاِلَّ  َتْوفٌِقًِ قال تعالى: "َوَماׄ   ْومَ  َوأَْبِصرْ  بِِهمْ  قال تعالى: "أَْسِمعْ ׄ       " بِاهللَّ ؤُْتوَنَنا" ٌَ ٌَ 

 الثانً والثالثׄ      "أاَل َهلْ أَُخو َعٌش لَِذٌٍذ بَِدابِمقال الشاعر: "ׄ  

 حدد الجملة التً اشتملت على حرؾ جر شبٌه بالزابد -8

 أكرم بقوم رسول هللا قابدهمׄ  

َماءِ قال تعالى: "ׄ   اِرقِ  َوالسَّ اِرُق" َما أَْدَراكَ  َوَما  َوالطَّ  الطَّ

 هّمً وٌجلو عّنً األذى ٌنفً ******** أّمً تلده لم لً أخٍ  قال الشاعر : ربَّ  ׄ  

نَ  أََحدٍ  ِمنْ  بَِها َسَبَقُكم َما اْلَفاِحَشةَ  أََتؤُْتونَ قال تعالى: "ׄ    اْلَعالَِمٌَن" مِّ

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -9

اقال تعالى: "ׄ   َها ٌَ ٌُّ قُوا النَّاسُ  أَ ُكمُ  اتَّ ن مَخلََقكُ  الَِّذي َربَّ  َواِحَدٍة" نَّْفسٍ  مِّ

ْخُرجُ قال تعالى: "ׄ    أَْلَواُنُه" ُمْخَتلِؾٌ  َشَرابٌ  ُبُطونَِها ِمنْ  ٌَ

 .حٌنه ؼٌر فً منطق من ********  بالفتى أزٌن الصمت قال الشاعر:ׄ  

 ٌداه كتبت ما الدهرُ  وٌبقى  ********سٌفنى إال كاتِب من قال الشاعروما ׄ  

ــــــــــــــــــضُ  -ٓٔ ْٔ ــــــــــــــــــظ٬ِع رِلــــــــــــــــــ٬ٍ َُٝ َوخكــــــــــــــــــش   حُ َٓ 

  

كِيِ  ٓظـــــــــــــ٠ ٌُٝـــــــــــــٖ  َْ ُّ  ٣ٔـــــــــــــظَ ْٞ كِـــــــــــــيِ  حُوَـــــــــــــ ٍْ  أ

 

 إعراب كلمة )حبّلل(:

 خبر لٌس مجرور لفظا منصوب  محبلׄ        اسم مجرور بالباءׄ  

 اسم لٌس مجرور لفظاه مرفوع محبلׄ      خبر لٌس منصوب بالفتحة الظاهرةׄ  

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -ٔٔ

 ”بَِذنبِهِ  أََخْذَنا َفُكبًلّ " قال تعالى:ׄ  

ُ  َوَماقال تعالى: "ׄ  
ا بَِؽافِلٍ  هللاَّ  َتْعَملُوَن" َعمَّ

 مصباِح " ببل بٌـتٌ  وكؤنـّـهُ ** *** ؼـدا فقد الرجاء فارقه والصدرقال الشاعر: " ׄ  

 فبكى " برأسهِ  المشٌبُ  ضحكَ  ******** َرُجلٍ  ِمنْ  َسلمُ  ٌا َتعَجبًقال الشاعر: " ׄ  

ـــــــــــــــــــيٝ -ٕٔ ـــــــــــــــــــي ُو ـــــــــــــــــــخدُ  ًًَطُ ـــــــــــــــــــُٚ  ٝحُـ٤  ًؤٗ

  

   ْ ِِمُ  ٓــــــــــــــــــٜ ــــــــــــــــــ ٘ــــــــــــــــــظخمِ  أٟــــــــــــــــــُِغَ  ٣ُٔ ُٔ  حُ

 

 إعراب كلمة ) الؽٌاب(:

 مفعول معهׄ      مبتدأׄ     اسم معطوؾׄ      اسم مجرورׄ  
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 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -ٖٔ

ن لَُهم َتَرىَٰ  َفَهلْ قال تعالى: "ׄ   ٍة" مِّ ٌَ  َباقِ

 َنِذٌٍر" َواَل  َبِشٌرٍ  ِمن َجاَءَنا َما ولُواَتقُ  أَنقال تعالى: "ׄ  

ــتْ  ********أُســابِلُـها أَُصــٌــبلنا فــٌــهــا وقــفــتُ  قال الشاعر: ׄ   ٌَّ بعِ  ومــا َجــواًبــا َعــ  أَحـدِ  ِمــن بالــرَّ

 جمٌع ما سبق.ׄ  

ٜٔــــــــــخ -ٗٔ َٓ ــــــــــٖ َٝ ٌُ ــــــــــيَ  طَ َِةٍ  ِػ٘ ــــــــــ ــــــــــٖ حِٓ ــــــــــشٍ  ِٓ  َه٤ِوَ

  

إِ  ِّ  ِـــــــــــ٠ػَ  طَولـــــــــــ٠ هخَُٜـــــــــــخ َٝ ِْ  حُ٘ـــــــــــخ  طُؼَِـــــــــــ

 

 إعراب كلمة) خلٌقة(:

 مرفوع بالضمة اسم تكنׄ         اسم مجرور بالكسرةׄ  

 اسم تكن مجرور لفظا مرفوع محبلׄ       مجرور لفظا منصوب محبل خبر تكنׄ  

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -٘ٔ

لِ  قال تعالى: "َوَمنׄ   َتَبدَّ ا قال تعالى: "َفؤََثاَبُكمْ ׄ    َضلَّ" َفَقدْ  انِ بِاإْلٌِمَ  اْلُكْفرَ  ٌَ بَل  بَِؽمٍّ  َؼًمّ ٌْ  َفاَتُكْم" َما َعلَى َتْحَزُنوا لَِك

 درهم. بحسبكׄ    َتشَتهً الّسفُنُ  ال بَما الّرٌاحُ  قال الشاعر : تجِريׄ  

ـــــــــــــــش -ٙٔ ـــــــــــــــخ ٝهخثِ ٓ  ٍُ ـــــــــــــــخ ـــــــــــــــي ر ـــــــــــــــخ   َىِٓؼ  أر٠َ٤

  

ِ   ٣ــــــــــخ ُٜــــــــــخ كوِــــــــــضُ    رَوِــــــــــ٢ حُــــــــــ١ٌ ٛــــــــــٌح َػــــــــــ

 

 :قابلة( ة)كلم إعراب

 مجرور لفظا مرفوع محبل مبتدأׄ         بالكسرة مجرور اسمׄ  

 مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرةׄ       محبل مرفوع لفظا مجرور خبرׄ  

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -7ٔ

اِرجٍ  ِمن اْلَجانَّ  َوَخلَقَ قال تعالى: "ׄ   ن مَّ اٍر" مِّ  نَّ

َماءِ  ِمنَ  َناَوأَنَزلْ قال تعالى: "ׄ   اهُ  بَِقَدرٍ  َماءً  السَّ  اأْلَْرِض" فًِ َفؤَْسَكنَّ

رُ قال تعالى: "ׄ   َماءِ  ِمنَ  اأْلَْمرَ  ٌَُدبِّ  اأْلَْرِض" إِلَى السَّ

ةٍ  ِمنْ  َتْسبِقُ  َماقال تعالى: "ׄ   ْسَتؤِْخُروَن" َوَما أََجلََها أُمَّ ٌَ 

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -8ٔ

 ُمْلَكُهُم" الّناسُ  ٌَبنً والمالِ  بالِعلمِ ال الشاعر: "قׄ  

 قال ابن حزم فً وصؾ الحب:" ولٌس بمنكر فً الدٌانة وال بمحظور فً الشرٌعة"ׄ  

لْ قال تعالى: "ׄ   ِ  َعلَى َوَتَوكَّ ِ  َوَكَفىَٰ    هللاَّ  َوِكٌبًل" بِاهللَّ

 الثانً والثالثׄ  

ٌب محمد عن المنزل منذ سافر أبوه(...إعراب كلمة )منذ( فً المثالٌن على )تؽ –)تؽٌب محمد عن المزل منذ ٌومٌن(  -9ٔ

 الترتٌب

 ظرؾ زمان –ظرؾ زمان ׄ        حرؾ جر –حرؾ جر ׄ  

 حرؾ جر –ظرؾ زمان ׄ        ظرؾ زمان –حرؾ جر ׄ  

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -ٕٓ

ٌْسَ قال تعالى: "ׄ   ءٌ  َكِمْثلِهِ  لَ ًْ ِمٌعُ  وَ َوهُ  َش  الَبِصٌُر" السَّ

َماقال تعالى: "ׄ   اةِ  َمَثلُ  إِنَّ ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن َماءِ  ِمنَ  أَنَزْلَناهُ  َكَماءٍ  الدُّ  اأْلَْرِض" َنَباتُ  بِهِ  َفاْخَتلَطَ  السَّ

 َكاألْعبلِم" اْلَبْحرِ  فًِ اْلُمْنَشآتُ  اْلَجَوارِ  َولَهُ قال تعالى: "ׄ  

ْسَتِجٌُبونَ  اَل قال تعالى: "ׄ   ءٍ  ُهملَ  ٌَ ًْ هِ  َكَباِسطِ  إاِلَّ  بَِش ٌْ ْبلُػَ  اْلَماءِ  إِلَى َكفَّ ٌَ  بَِبالِِؽِه" ُهوَ  َوَما َفاهُ  لِ

 ( https://dardery.site/archives/3863ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 التوكٌد. –البدل  –العطؾ  –النعت 

 

 

 

 .النعت: تابع ٌوضح صفة من صفات متبوعة )المنعوت( )النعت والمنعوت: صفة والموصوؾ(  

 أقسامه:

 شبه جمله ׄ     جمله ׄ               مفرد ׄ     وٌنقسم النعت إلى: 

 أوال ً النعت المفرد

 (.او جمعأو مثنى أ مفرداهو ما لٌس جمله وال شبه جملة )وإن كان  

 ٌطابق النعت المنعوت فً أربعة أشٌاء:  •

 الجمع(. –التثنٌة   -دفرا)اإلالعدد ׄ    الجر(.   -بالنص –)الرفع اإلعراب ׄ  

 . التعرٌؾ والتنكٌرׄ     التؤنٌث(.  –)التذكٌر النوع ׄ  

  :األمثــــلة

 منصوب مذكر معرفة مفرد المجتهد    قابلُت محمًدا المجتهَد  -

 مجرورمذكر نكرة مثنى   (كرٌمٌن) رجلٌن كرٌمٌن مررُت ب -

 مرفوعمعرفة   مإنث جمع المجتهدات  الطالباُت المجتهداُت ناجحاتٌ  -

 -من اشكاله:

  .أٌتها( مثل: أٌها المإمنون نعت مرفوع بالواو  -االمعرؾ بال بعد )أٌه -ٔ 

 ............. نعت حسب ماقبلة. خالد القابد. -محمد الربٌس  -)اسم + اللقب( مثل: عمر الخلٌفة  -ٕ 

 .(نعت منصوب) قرأت كتابٌن اثنٌن -مثل: شاهدت رجبل واحدا بعد المعدود ،  اثنان(  -د العددان )واح -ٖ 

 )معدود + عدد اسم فاعل(مثل: االمتحان السادس سهل....... نعت مرفوع.  -ٗ 

 ........... نعت وما بعده مضاؾ. عمرو بن شاهٌن.... -)علم + ابن + علم( مثل: محمد بن علً  -٘ 

 الرجال الذٌن...... نعت. –)معرفة + اسم موصول( مثل: الرجل الذي  -ٙ 

 الطالبة هذه........ نعت. -ا)معرفة + اسم اشارة( الطالب هذ -7 

 )أداة نداء + اسم اشارة + معرؾ بال( مثل: ٌا هذا الطالب..... نعت منصوب دابًما. -8

 ( مثل: الطالب الناجح محبوب..... نعت مرفوع )معرفة + معرفة -9

 )نكرة + نكرة( مثل: مررت بمسجد عظٌم....... نعت مجرور -ٓٔ

 مبلحظات مهمة : 

 األصل فً النعت المفرد أن ٌكون اسما مشتقا )اسم فاعل ، أو اسم مفعول ، أو صٌؽة مبالؽة......( - ٔ 

 بقة من مجٌبه اسم إشارة  و اسم موصول .........ولكن قد ٌؤتً جامدا كما الحظنا  فً أشكاله السا 

  هذا رجلٌ حسنٌة أخبلقُه قد ٌؤتً النعت لٌوضح صفة فً اسم بعده له صلة بالمتبوع ، مثل : – ٕ

ألَن الحسن لٌس صفة للمتبوع وهو الرجل، وإنما صفة لما ٌرتبُط به وهو األخبلق. وهو ٌتبع ما  وهذا ٌسمً )نعتا سببٌا( 

 ، وٌتبع ما بعده فً التذكٌر والتؤنٌث ، أما العدد فهو دابما مفرد. عراب وفً التعرٌؾ والتنكٌر فقطقبله فً اإل

 ثانٌا: النعت الجملة

 نعت جمله فعلٌة.  -ب  نعت جملة اسمٌة.   -أ   ٌنقسم النعت الجملة إلى: 
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 -شروطه:

 ال بد وأن ٌكون نكرة.  قبلهاالمنعوت  -ٔ 

  -دفراإوٌطابقه فً العدد ) ، المنعوتقع نعتا أن تشتمل على ضمٌر ٌسمى الرابط ٌعود على ٌشترط فً الجملة التً ت -ٕ

 تؤنٌث(.  –جمع(، والنوع )تذكٌر  –مثنى 

النعت الجملة ٌتبع المنعوت محبل أي إن كان المنعوت مرفوعا كانت جملة النعت فً محل رفع وإن كان منصوبا كانت  -ٖ 

 نت فً محل جر.فً محل نصب وإن كان مجرورا كا

 :األمثلة

 (فً محل رفع(،اإلعراب )الجملة الهاء فً جوها(،الرابط )جوها جمٌل(، النعت )بلدالمنعوت )  مصُر بلٌد جوها جمٌلٌ  -

اإلعراب ضمٌر مستتر تقدٌره هً(المنعوت )طابرة(، النعت )ترتفع فً السماء(،الرابط ) رأٌت طابرة ترتفع فً السماء  -

 (صبن)الجملة فً محل 

 ثالثا: النعت شبه الجملة )الظرؾ و الجار والمجرور( 

 -شروطه:

 البد وأن ٌكون المنعوت نكرة.  -ٔ

 النعت ٌوافق المنعوت فً اإلعراب محبل.  -ٕ

 -األمثلة:

 الجملة فً محل رفع(شبه  المنعوت )عصفور(، النعت )فوق(، اإلعراب )....وقؾ عصفور فوق الشجرة  -

  .(نصبالمنعوت )قمرا(، النعت )فً السماء(، اإلعراب ) شبه الجملة فً محل ....ء شاهدت قمرا فً السما -

  مهمةملحوظة  

 ** ٌجوز أن ٌتعدد النعت لمنعوت واحد "  

 النعت المخلص واألمٌن(. –مثل: العلم المخلص األمٌن قادر على تحقٌق رسالته )المنعوت المعلم 

 ( https://dardery.site/archives/3864ص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخ) 

 

 اخ على الًعردـــدريـــت

 كيى حُ٘ؼض  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٔ

ى   هخٍ -ٔ َُ َ٣ ْٞ ٌِظَخِد َُ ُْ َِ ح ْٛ ْٖ أَ  ٓ   َ ؼ٤ِ ًَ ى   َٝ ح{طؼخ٠ُ: }   ٍ ل خ ًُ  ْْ ٌُ خِٗ َٔ ٓ ٖ رَْؼِي ا٣ِ  ٌُْ َٗٝ 

ْن أَْهلِ  ׄ     َكثٌِرٌ   ׄ   وَنُكمׄ     (شبه الجملة ) مِّ ُردُّ ٌَ  ُكفَّاًراׄ    (جملة ) 

ٕ-  ُٛ ُٞٔ ًْ ح َٝ َٜخ  ْْ ك٤ِ ُٛ هُٞ ُُ ٍْ ح َٝ خ   ٓ ْْ ه٤َِخ ٌُ َُ ُ ََ هللا  ُْ حُ ظ٢ِ َؿَؼ ٌُ حَُ َٞ ْٓ َٜخَء أَ لَ  ٔ ٫َ طُْئطُٞح حُ َٝ  {  ْْ هخٍ طؼخ٠ُ: } 

َفَهاءَ   ׄ   ُ ׄ        الَّتًِׄ     السُّ
اًماׄ     (جملة ) َجَعلَ هللاَّ ٌَ  قِ

٢ٍْء ٣َظَل٤َ ؤُ ِظ٬ُُُٚ {. -ٖ َٗ  ْٖ ِٓ  ُ خ َهََِن هللا  َٓ ح ا٠َُِ  ْٝ ََ َ٣ ْْ َُ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ: } أَ

  ׄ   ُ
ءٍ ׄ     َما َخلََق هللاَّ ًْ ُ جملة ) ׄ       ِمْن َش ؤ ٌَّ َتَف  ِظبللُُه ׄ     (ٌَ

ُْٜط هخٍ -ٗ ِٚ َُظَُ٘ز جَ٘  َك٤َْ٘خ ا٤َُِْ ْٝ أَ َٝ ذ  ۚ  ـُ ُْ َؼُُِٞٙ ك٢ِ َؿ٤َخرَِض ح ـْ ؼُٞح إَٔ ٣َ َٔ أَْؿ َٝ  ِٚ َٛزُٞح رِ ًَ خ   ٔ { ؼخ٠ُ: } كََِ َٕ ٝ َُ ُؼ ْ٘ َ٫َ ٣ ْْ ُٛ َٝ ح  ٌَ َٰٛ  ْْ ِٛ َِ ْٓ َ  رِؤ

اَبِت(شبه الجملة )  ׄ   ٌَ َذاׄ    بِؤَْمِرِهْم( شبه الجملة )  ׄ    فًِ َؼ ْشُعُرونَ  جملة ) َوُهمْ ׄ    َهَٰ ٌَ  (اَل 

ٖ ُ يُ  -٘ ِٓ َخ  ٤ُِّخ  ٝحؿؼَ ُ٘  َٝ َْٗي  ٖ ُ ُي ِٓ َخ  َٜخ ٝحؿؼَ ُ٘  ُِ ْٛ ْٖ ٌٛٙ حُو٣َش حُظخُْ أَ ِٓ َِْؿَ٘خ  َآ أَْه ر٘  ٍَ ٤َح  {هخٍ طؼخ٠ُ: }  ِٜ  َْٗي َٗ

 أَْهلَُها ׄ     الظالمׄ     القرٌةׄ       هذه ׄ  

 ٙ-  ََ حث٤ِ ََ ْٓ ٝحْ ٱهخٍ طؼخ٠ُ:} ٣َخر٢َِ٘ اِ َُ ًُ ظ٢َِ  ًْ َٔ ا٣ِ خ١َ كَ  ُ ظ٢ِٱِْٗؼ َٝ  ْْ ًُ ِي ْٜ ِي١ۤ أُِٝف رَِؼ ْٜ كُْٞح رَِؼ ْٝ أَ َٝ  ْْ ٌُ ُض َػ٤َِْ ْٔ َْٗؼ ِٕ ٲأَ َٛزُٞ ٍْ} 

  ׄ   ًَ ُكمْ  جملة ) ׄ     لَّتًِٱׄ      نِْعَمتِ ٌْ اَي فَ ׄ    (أَْنَعْمُت َعلَ ٌَّ  (ْرَهُبونِ ٱجملة ) َوإِ

7-  ًَ  َِ َُْلَ٘خِؿ ُْوُُُِٞد ََُيٟ ح ًِ ح ل٤ِغٍ ٣ُطَخعُ هخٍ طؼخ٠ُ:} اِ َٗ  ٫َ َٝ  ٍْ ٤ ِٔ ْٖ َك ِٓ  َٖ ٤ ِٔ خ ُِِظ خُِ َٓ  ۚ َٖ ٤ ِٔ  { خِظ

 (ٌَُطاعُ  جملة ) ׄ     ِمْن َحِمٌمٍ ׄ       َكاِظِمٌنَ ׄ     (لََدى شبه الجملة )  ׄ  
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خ طَْيُػَٞٗخ اِ  -8  ٔ ِٓ ي   َٗ َخ َُل٢ِ   ٘ اِٗ َٝ خ ٣َْؼزُُي  رَخُإَٗخ  َٓ ْٕ َْٗؼزَُي  َٜخَٗخ أَ ْ٘ ٣ٍَِذ {.هخٍ طؼخ٠ُ: } أَطَ ُٓ  ِٚ ٤َُْ 

ْعُبدُ ׄ      أَْن َنْعُبدَ   ׄ   ٌَ  ُمِرٌبٍ ׄ    (لَفًِ َشكٍّ شبه الجملة ) ׄ     َما 

9- . َٖ رََي٫  ٤ ِٔ َْ ُِِظ خُِ ٝ  ۚ رِْج ْْ َػُي ٌُ َُ ْْ ُٛ َٝ ْٖ ُى٢ِٗٝ  ِٓ ٤َُِخَء  ْٝ ٣ ظَُٚ أَ  ٍ ًُ َٝ  ٌَُُٚٗٝ  {. هخٍ طؼخ٠ُ: } أَكَظَظ ِو

اءَ   ׄ   ٌَ  َبَداًل ׄ    (ُهْم لَُكْم َعُدو  جملة )  ׄ   َ   (ِمْن ُدونًِ) شبه الجملة ׄ     أَْولِ

ٔٓ-  ِٗ ًْ ِ ِ رِب َىحِػ٤ خ ا٠َُِ هللا  َٝ ح *   َ ٣ ٌِ َٗ َٝ ح   َ  ٘ زَ ُٓ َٝ ح  ِٛي  خ َٗ َِْ٘خَى  َٓ ٍْ َٜخ حُ٘ ز٢ِ  اِٗ خ أَ ح {.هخٍ طؼخ٠ُ: } ٣َخ أ٣َ   َ ٤ِ٘ ُٓ خ  حؿ  ََ ِٓ َٝ  ِٚ 

ًراׄ     َشاِهًدا  ׄ    ُمنًٌِراׄ      اَنِذٌرً ׄ      ُمَبشِّ

ـــــــــــــــــْ حُ٘ــــــــــــــــؼَ -ٔٔ ـــــــــــــــــخصٍ  ٤ُ ـــــــــــــــــط٤َٛخ كٔخٓ ٗ 

  

ـــــــــــخ   ٫ٝ حُٔـــــــــــٔخءِ ٗلـــــــــــٞ  ـــــــــــق.. ٗخ٣  ٛـــــــــــزخ ٣ٍٝ

 

 صباׄ     السماء ׄ   َ    (نـطٌرها  جملة )  ׄ     حمامـاتٍ   ׄ  

 ِٓٞٗـــــــــــــــــش   أك٬ٓـــــــــــــــــخ   كِٔطــــــــــــــــــ٤ٖ ٓوــــــــــــــــــٞح -ٕٔ

  

ــــــــــــــخ  ــــــــــــــٍٞ ٓــــــــــــــو٤ق ٝأ١ؼٔٞٛ ــــــــــــــخ حُو  ٝحُوطز

 

 الخطبا ׄ     سخٌؾ ׄ   َ     ملونةً ׄ     أحبلماً   ׄ  

ٖٔ-   َ ـــــــــــــــــــ ٌُ ـــــــــــــــــــض ُٜٓـــــــــــــــــــ٤زَشٍ  كَ َٔ َؿِ ـــــــــــــــــــض َػظُ َٝ 

  

ـــــــــــــــــــق    ـــــــــــــــــــٞصَ  اًِح طَِو َؿ ـــــــــــــــــــخ ٍَ ـــــــــــــــــــخ َُٜ  ػَٞحر

 

 َثواباׄ    (َرَجوتَ  جملة )  ׄ   َ    (َتِخؾُّ  جملة ) ׄ    (َعُظَمت جملة )   ׄ  

ىَ  كـــــــــــــــــخؿٔغْ  -ٗٔ ََ لـــــــــــــــــخِه ـــــــــــــــــخ حُوي٣ٔـــــــــــــــــشَ  َٓ  ًِٜ   

  

  َْ ــــــــــٖ ُٜــــــــــخ ٝحؿؼــــــــــ ٍِىَ  هــــــــــخعِ  ِٓ  ٓوزــــــــــَس ٛــــــــــي

 

 مقبرةׄ     كلَّها     ׄ   َ     القدٌمةَ ׄ     َمفاِخَركَ   ׄ  

ٔ٘-   َ ــــــــــــــ ــــــــــــــز٬ِىِ  َٗ ٕ   حُ ــــــــــــــخ ٌ ــــــــــــــي٣نَ  ٫ َٓ َٛ  ِٚ ــــــــــــــ  رِ

  

   َ ــــــــــ َٗ ــــــــــخ َٝ ــــــــــذُ  ٓ ِٔ ٌَ٣  ُٕ ــــــــــخ ــــــــــخ ح٩ِٗٔ ٓ  ُْ ــــــــــ ِٜ َ٣ 

 

ٌَكِسبُ  ׄ   َ   (ال َصدٌَق بِهِ   جملة )  ׄ     َمكانٌ   ׄ   ِصمُ ׄ     ما  ٌَ  ما 

 ( https://dardery.site/archives/3864ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 ر٤ٖ ٗٞع حُ٘ؼض  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٕ

ٔ- .}ٍِ ُيٝ  ٜ ُْوُُُِٞد حُ ظ٢ِ ك٢ِ حُ ٠ ح َٔ ٌِٖ طَْؼ
َُٰ َٝ  ٍُ خ َٜ ٠ ح٧َْْر َٔ َٜخ ٫َ طَْؼ  هخٍ طؼخ٠ُ: } كَبِٗ 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ٕ- .} َٕ ٝ َُ ِٜ ْْ طُْز ْٗظُ أَ َٝ  ََ ْل  ٔ َٕ حُ ْْ   أَكَظَؤْطُٞ ٌُ ْؼُِ ِٓ   َ َ٘ ح ا٫ِ  رَ ٌَ َٰٛ  َْ َٛ  هخٍ طؼخ٠ُ: } 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ِٖ كَ  -ٖ َم حْػَ٘ظ٤َْ ْٞ خء  كَ َٔ ِٗ  ٖ ًُ  ْٕ ِ َى{.هخٍ طؼخ٠ُ: } كَب ََ خ طَ َٓ ٖ  ػُُِؼَخ  ُٜ َِ 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ٍش{. -ٗ ـَ ْٜ حَص رَ ًَ ِٚ َكَيحثَِن  ْٗزَْظَ٘خ رِ َ  هخٍ طؼخ٠ُ: } كَؤ

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

٘-  ْْ ٌُ ِٓ ْٞ ْْ ُِوَخَء ٣َ ٤ظُ ِٔ خ َٗ َٔ ٌُٝهُٞح رِ {. هخٍ طؼخ٠ُ: } كَ َٕ ُِٞ َٔ ْْ طَْؼ ٘ظُ ًُ خ  َٔ ِِْي رِ ُُْو حَد ح ٌَ ًُٝهُٞح َػ َٝ    ْْ ًُ ٤َ٘خ ِٔ ح اِٗ خ َٗ ٌَ َٰٛ 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ْث٤ خ{. -ٙ ٍِ َٝ ُٖ أَػَخػ خ  َٔ ْْ أَْك ُٛ  ٍٕ َْ ٖ هَ  ٓ  ُْٜ َ٘خ هَْزَِ ٌْ َِ ْٛ ْْ أَ ًَ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ: } 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌة  ׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

7- .}ِٝ ٍْ ح٧َْ َٝ حِص  َٝ خ َٔ  ٔ َِ حُ َٗي  كَخ١ِ  ِ ْْ أَك٢ِ هللا  ُٜ ُِ ُٓ ٍُ  هخٍ طؼخ٠ُ: } هَخَُْض 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  
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8- .}  ْ َٕ َػِظ٤ ٞ ُٔ ْٞ طَْؼَِ َُ  ْ َٔ ُ َُوَ اِٗٚ  َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ: } 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ْؼُيَٝىس {. -9 َٓ خ   ٓ ٍُ ا٫ِ أ٣َ خ َ٘خ حُ٘ خ  ٔ َٔ ْٖ طَ هَخُُٞح َُ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ: } 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ٔٓ-  ََ ُٗ  َٖ ۟ح أ٣َْ ٓٞ ًُ ََ ْٗ َٖ أَ ٣ ٌِ  ُِِ ٍُ ْ  َٗوُٞ ٤ؼ خ ػُ ِٔ ْْ َؿ ُٛ َُ ُ٘ َّ َْٗل ْٞ َ٣ َٝ ُْ هخٍ طؼخ٠ُ: }  ًُ خُٓإ َٖ ٱًَ ٣ ٌِ  ُ .} َٕ ٞ ُٔ ُػ ِْ ْْ طَ ٘ظُ ًُ 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

 كِٔــــــــــــــــــــخ كخ٣ُــــــــــــــــــــي ٓــــــــــــــــــــلخٛش ٣ِ٣ــــــــــــــــــــي -ٔٔ

  

ــــــــــــــــــــــــــٞى  ــــــــــــــــــــــــــخ ح٫كــــــــــــــــــــــــــَحم ُحىٙ ًؼ  ٤١ز

 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

 رـــــــــــــــــــ٬ى ٓـــــــــــــــــــٖ ٛـــــــــــــــــــيٍى ٟـــــــــــــــــــخم حًح -ٕٔ

  

 ٓـــــــــــــــــــٞحٛخ حٍٟـــــــــــــــــــخ ١خُزـــــــــــــــــــخ طَكـــــــــــــــــــَ 

 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

 ١ز٤ؼــــــــــــــش حُـــــــــــــٞىحى ٛــــــــــــــلٞ ٣ٌـــــــــــــٖ ُـــــــــــــْ حًح -ٖٔ

  

ـــــــــــــــ٬  ـــــــــــــــَ ك ـــــــــــــــ٢ ه٤ ـــــــــــــــخ ٣ــــــــــــــــت ٝى ك  طٌِل

 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ــــــــــــــــــــــــ٢ ٓلخٓــــــــــــــــــــــــ٢َ٘  اًح -ٗٔ ٍ   ح٬ُط ــــــــــــــــــــــــخ أُِى  رٜ

  

ٍُ  ٤ًـــــــــــق ُـــــــــــ٢ كوـــــــــــَ ًٗٞرـــــــــــخ   ُػـــــــــــي صْ    أػظـــــــــــٌ

 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      مٌةجملة إسׄ     مفرد  ׄ  

ــــــــــــــــــــخف إ  -٘ٔ  ػٞحٛــــــــــــــــــــلٜخ حٗــــــــــــــــــــظيصْ  اًح ح٣َُ

  

ــــــــ٤ْ  َِ  ٓــــــــٖ حُؼــــــــخ٢ُ ٓــــــــٟٞ طَٓــــــــ٢ كِ  حُ٘ـــــــــ

 

 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ      جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3864ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 

 

 

 هو تابع ٌؤتً بعد حرؾ العطؾ. المعطوؾ -

  -ٌتكون العطؾ من ثبلثة أجزاء: -

 معطوؾ علٌه )قبل حرؾ العطؾ( + حرؾ العطؾ + المعطوؾ )ٌؤتً بعد حرؾ العطؾ(

 أدوات العطؾ:

 المعطوؾ علٌه فً الحكم واإلِعراب معاً وهً أحرؾ العطؾ تسعة: ستة منها تفٌد المشاركة بٌن المعطوؾ و

 الفاء  : للترتٌب والتعقٌب.  -   الواو : لمطلق الجمع.                               - 

 أو     : للتخٌٌر، أو الشك، أو التقسٌم والتفصٌل. -    ُثمَّ    : للترتٌب والتراخً.                         -

 أم      : للتسوٌة بٌن شٌبٌن ، أو لطلب التعٌٌن  -  النقص أو الزٌادة.             حتَّى : للؽاٌة فً  -

المعطوؾ علٌه دون المشاركة فً الحكم، وهً  إعرابوالثبلثة الباقٌة تعطً المعطوؾ ،وقد علمنا هذه الحروؾ قبل ذلك 

 ثبلثة ألهمٌتها.الندرس سو ،))بل(( و))ال(( و))لكن((

 لبلستدراك. ْن(أوال: حرؾ العطؾ )لك

 .حرؾ العطؾ )لكْن( ٌثبت الحكم لما بعده وٌنفٌه عما قبله 

   ال تصاحب األشرار لكن األخٌار. -   لم نساعد الؽشاش لكن المجتهد. -
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 :شروطه

  ، أو النهً.البد أن تسبق جملة هذا الحرؾ بالنفً - ٔ

 ً حرؾ ابتداء.مفرد وال تعطؾ الجمل، فإن جاء بعدها جملة فه على مفرداتعطؾ  - ٕ

 فهً حرؾ ابتداء. سبقت بالواوفإن ؛ بالواو  تسبقٌجب أال  - ٖ

 لبلضراب. : حرؾ العطؾ )بل(نٌاثا

 ثبته لما بعدها.تتنفً الحكم عما قبلها و

 لم أعرؾ الؽدر بل الوفاء.  -  قرأت قصة بل مسرحٌة -

 شروطه:

 . واإلثباتتسبق جملة هذا الحرؾ بالنفً  - ٔ

 على مفرد وال تعطؾ الجمل، فإن جاء بعدها جملة فهً حرؾ ابتداء.تعطؾ مفردا  - ٕ

  مهمةملحوظة 

  .ال ٌنتصر الضعٌؾ بل القوي :مثلإذا سبقت بنفً،   لبلستدراك بمعنى لكنبل  تؤتً  - 

 مثل: قرأت قصة بل مسرحٌةإذا سبقت بإثبات ،تؤتً لئلضراب، بؤن تثبت أمرا ثم ترجع فتثبت أمرا أخر  - 

 رؾ العطؾ )ال(:: حلثاثا

  ٌثبت الحكم لما قبله وٌنفٌه عما بعده. -ٔ

 أكرم محمدا ال علٌا.  -   أحب السبلم ال الحرب -

 شروطه:

 . أمر، أو بإثبات البد أن تسبق جملة هذا الحرؾ  - ٔ

 ملحوظة مهمة:

ا وجزًما ، وفً نوعه ، أي :  - ٌعطؾ االسم على االسم ، والفعل ٌتبع المعطوؾ المعطوؾ علٌه فً إعرابه رفًعا ونصًبا وجّرً

 على الفعل ، والجملة على الجملة.

 نموذج إعراب

 لم أحب العنؾ لكن العقل.

لـــم: أداة جزم مبنٌة على السكون. أحـــب: فعل مضارع مجزوم بلم وعبلمة جزمه السكون. والفاعل: ضمٌر مستتر تقدٌره 

: أداة عطؾ ال محل لها من اإلعراب مبنٌة على السكون. العقل: أنا. العنؾ: مفعول به منصوب وعبلمة نصب الفتحة. لكن

 معطوؾ على العنؾ منصوب وعبلمة نصبه الفتحة )تابع للمعطوؾ علٌه فً اإلعراب(

 ( te/archives/3860https://dardery.siُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 ددريتاخ على الهعطىف

 طو٤َ حُٜٞحد  ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٔ

 ؟«الفاء» باستخدام عطؾ أسلوب تحوي اآلتٌة  األمثلة أيُّ  -ٔ

 ٌفعل لم فلٌته استاذنا سافرׄ  

 أملَكِ  نِْلتَ  فربما عملَكَ  واصلتَ  إنْ ׄ  

تًِ: } تعالى قالׄ    {. اْلَمَضاِجعِ  فًِ َواْهُجُروُهنَّ  َفِعُظوُهنَّ  نَّ ُنُشوَزهُ  َتَخافُونَ  َوالبلَّ

 فاألطفال فالنساء الرجال نزل الركاب جمٌع ونزل  الطابرة وصلتׄ  

ا وٌنفٌه قبله لما الحكم ٌُثبِت عطؾ حرؾ تحوي اآلتٌة الجمل أيُّ   -ٕ  بعده؟ عمَّ

 األسماك ال اللحوم أحبׄ      األسماك لكن اللحوم أحب الׄ  

 األسماك و اللحوم أحبׄ     األسماك بل ماللحو أحبׄ  
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 ؟«حتى» باستخدام عطؾ أسلوب تحوي اآلتٌة  األمثلة أيُّ   -ٖ

ًَ  َسبَلمٌ : } تعالى قالׄ        األنبٌاءُ  حتى الناس ٌموتׄ   ىَٰ  ِه  {.اْلَفْجرِ  َمْطلَعِ  َحتَّ

 شبع حتى الضٌؾ أطعمتׄ      مٌدان كلَّ  دخل حتى الحاسوب استعمال انتشرׄ  

 ُـــــــــــــ٠ ٣ـــــــــــــ٣ِّٖ أٓـــــــــــــَ ٓـــــــــــــٖ رـــــــــــــخ  أػـــــــــــــًٞ  -ٗ

  

 حُؼــــــــــــخٍ ٓــــــــــــٖ ٣ــــــــــــي٠ٗ أٝ ِ حُؼ٘ــــــــــــ٤َس ٗــــــــــــظْ 

 

 محل فً( العار من ٌدنى) جملة

 جزمׄ     جرׄ   نصبׄ   رفعׄ  

 هنا الواو نوع"...........علمً مإتمر لحضور فرنسا إلى وصدٌقً سافرت أنا "  -٘

 ستبنافٌةا الواوׄ                      المعٌة واوׄ   الحال واوׄ   العطؾ واوׄ  

 ؟«لكن» باستخدام عطؾ أسلوب تحوي اآلتٌة الجمل أيُّ   -ٙ

  األمٌن صاحبت لكن الخابن صاحبت ماׄ      األمٌن لكن الخابن صاحبت ماׄ  

 األمٌن صاحبت ولكن الخابن صاحبت ماׄ     مفٌدة  األمٌن مصاحبة لكن مضرة  الخابن  مصاحبةׄ  

ٌِّر «لكن» مكان  العاطفة «ال» ضع«.  الثمر لكن الزهر قطفت ما»   -7  .المعنى على الحفاظ مراعاة مع ٌلزم، ما وؼ

  الثمر ال الزهر قطفتׄ         الثمر ال الزهر قطفت ماׄ  

 الثمر ال الزهرو قطفت ماׄ          الزهر ال الثمر قطفتׄ  

 هنا الواو نوع"........... ...........المنازل أسطح فوق تتساقط واألمطار خرجت"  -8

 استبنافٌة الواوׄ   المعٌة واوׄ   الحال واوׄ    العطؾ واو ׄ  

 ؟«لكن» باستخدام عطؾ أسلوب تحوي اآلتٌة الجمل أيُّ   -9

 الناضجة لكن الفّجة الفاكهة تؤكل الׄ     الناضجة ولكن الفّجة الفاكهة تؤكل الׄ  

 تإكل الناضجة  كنل الفّجة الفاكهة ال تؤكلׄ     الناضجة تؤكل  لكن الفّجة الفاكهة تؤكل الׄ  

ٌِّر «ال» مكان  العاطفة «لكن» ضع. «الكسول ال المجتهد الطالب ٌنجح»  -ٓٔ  على الحفاظ مراعاة مع ٌلزم، ما وؼ

 .المعنى

  الكسول لكن المجتهد الطالب ٌنجح الׄ     ٌنجح ال الكسول لكن المجتهد الطالب ٌنجحׄ  

 المجتهد لكن  الكسول الطالب  جحٌن الׄ       الكسول ولكن المجتهد الطالب ٌنجح الׄ  

 :هنا المناسب العطؾ حرؾ"............المظلوم....................... الظالم تنازع"  -ٔٔ

 الׄ      ثمׄ    الفاءׄ    الواوׄ  

ـــــــــــــؾ   حُوظِـــــــــــــ٠ ُحُـــــــــــــضِ  كٔـــــــــــــخ  -ٕٔ ُٔ    ىٓخَءٛــــــــــــــخ طَ

  

ــــــــــــــشَ   ــــــــــــــ٠ ريؿِ ــــــــــــــخءُ  كظ ــــــــــــــشَ  ٓ َُ  ىؿِ ٌَ ــــــــــــــ ْٗ  أ

 

 السابق البٌت فً حتى نوع

 ابتدابٌةׄ     ناصبةׄ    جارة ׄ    عاطفةׄ  

 ؟«ال» باستخدام عطؾ أسلوب تحوي اآلتٌة الجمل أيُّ   -ٖٔ

 الجبان وال  الشجاع ٌفز لمׄ      الجبان ال الشجاع ٌفوزׄ  

 الشجاع بل ال  الجبان  ٌفوزׄ       الجبان ٌفوز ال و الشجاع ٌفوزׄ  

 ؟«الواو» باستخدام عطؾ أسلوب تحوي اآلتٌة الجمل أيُّ   -ٗٔ

ـلٍ قال الشاعر: ׄ   ٌْ ًَّ ****** ُسـُدْولَــهُ  أَْرَخـى الـَبـْحـرِ  َكـَمـْوجِ  ولَـ ــْبــَتــلِـً الـُهــُمــْومِ  بِـؤَْنـَواعِ  َعــلَـ ٌَ  لِــ

لِ : } تعالى قالׄ   ٌْ  {. َتَجلَّى إِذا َوالنَّهارِ *  ٌَْؽشى إِذا َواللَّ

َ  َوأَِطٌُعوا: } تعالى قالׄ  
ُسولَ  هللاَّ  {. ُتْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  َوالرَّ

اِرِهمْ  ِمن َخَرُجوا الَِّذٌنَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ : } تعالى قالׄ   ٌَ  {. اْلَمْوتِ  َحَذرَ  أُلُوؾٌ  َوُهمْ  ِد

 (مناسب بمعطوؾ أكمل......"    ......) ال العلم ذا الدولة كرمت"  -٘ٔ

 والثانً األولׄ                     الجاهلُ    ׄ                      الجاهلِ ׄ          الجاهلَ ׄ  
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 (مناسب بمعطوؾ أكمل............." ......)لكن بخابن الصدٌق لٌس"  -ٙٔ

 والثانً األولׄ   أمٌنٌ ׄ   أمٌناׄ           أمٌنٍ ׄ  

 (:ٌسحق) الفعل إعراب........العدو فرسان ٌسحق و العدو مواجهة عن ٌتؤخر لم الشجاع الفارس  -7ٔ

 المعٌة واو بعد منصوب مضارع فعلׄ    ٌتؤخر الفعل على بالعطؾ ممجزو مضارع فعلׄ  

 سبق ما جمٌعׄ       .   مرفوع مضارع فعلׄ  

 :المناسب العطؾ بحرؾ أكمل....." ..... كاذبا.....   تخٌرصدٌقا صادقا"   -8ٔ

 لكنׄ   الׄ     بلׄ                 أوׄ  

 ٌفٌد ههنا( ثم) العطؾ حرؾ...".......ناجحا تخّرج ثم الجامعة الطالب دخل"  -9ٔ

 والتراخً الترتٌبׄ   والتعقٌب الترتٌبׄ   التخٌٌر                    ׄ                  الجمع                مطلقׄ  

 :هنا(  الواو)  معنى"........المدرسة أو البٌت فً زرنً بانتظارك سؤكون أنا"  -ٕٓ

 بالترتٌׄ   اإلباحةׄ   التخٌٌرׄ       الشكׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3860ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 

 

 التوكٌد : تابٌع لما قبله ٌذكر لتقوٌته وتوكٌد حكمه. 

 أقسامه:

 وٌنقسم التوكٌد إلى نوعٌن:

 توكٌد معنوي  -ٕ    توكٌد لفظً  -ٔ   

 أواًل: التوكٌد اللفظً:  

 هو عبارة عن تكرار اللفظ مرتٌن، سواء كان اسًما أم فعبًل أم حرًفا أم جملة فعلٌة أم جملة اسمٌة.    

 الفعـــل: حضر حضر المعلُم.                        -االســـم: االجتهاُد االجتهاُد طرٌُق النجاِح.  -

 الجملة: جاء الحُق، جاء الحُق.-     بلى الصبر جمٌل. الحـــرؾ: بلى  -

 مبلحظات مهمة:

جملة( ٌعرب حسب موقعه فً الجملة )متبوع(، واللفظ الثانً ٌعرب توكًٌدا )تابع(   -فعبًل  –اسًما   -االلفظ األول )حرفً  -ٔ

 وهو ٌتبع ما قبله فً اإلعراب رافًعا ونصًبا وجًرا.

 جاء أتــى محمد.  ، نقول :فظً عن طرٌق إعادة اللفظ بمرادفه )معناه(ممكن أن ٌكون التوكٌد الل -ٕ

ا: التوكٌد المعنــوي ًٌ  ثان

ٌكون بؤلفاظ معٌنة، توافق المإكد )المتبوع( فً المعنً وتخالفه فً اللفظ: )نفس، عٌن، كبل، كلتا، كل، جمٌع،  كافة، عامة، 

 افة إلى ضمٌر ٌعود علً المإكد.أن تؤتً مض  ومــن شـروط عمـل هـذه األلفـاظ( ، أجمع

 التوكٌد بـ) نفس أو عٌن( -ٔ

 ، نقول :  ٌفٌد التوكٌد } بالنفس والعٌن{ رفع احتمال أن ٌكون سهًوا أو مجاًزا -

 جاء الربٌس نفسه)عٌنه( )رفع احتمال أن المقصود نابب الربٌس أو كاتبه أو..............(   

،نقول جاء الطالبان أنفسهما)أعٌنهما(. وجاء الطبلب  جمعان مع المثنى والجمعالنفس، العٌن: تفردان مع المفرد وت -

 أنفسهم )أعٌنهم(.

 ،وال تعرب توكٌد هنا ألنه ال ٌمكن االستؽناء عنها. ٌصون المرٌض نفسه } مفعول به منصوب بالفتحة {  :الحظ

 التوكٌد بكبل وكلتا - ٕ

، وٌعربان إعراب المثنى هنا حٌث ٌضافان إلى الضمٌر ،   نقول: لمثنى المإنثكبل، كلتا: تستخدم كبل للمثنى المذكر، وكلتا ل

 حضر الطالبان كبلهما )توكٌد معنوي مرفوع وعبلمة رفعه األلؾ(

https://dardery.site/archives/3860
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تعرب كبل وكلتا إعراب االسم المقصور )بحركات مقدرة( إذا أضٌفتا إلى اسم ظاهر ، مثل : حضركبل الرجلٌن   )فاعل  تذكر:

 قدرة(مرفوع بالضمة الم

 إعراب )كبل( فً المثالٌن التالٌٌن:الحظ 

 ] الطالبان كبلهما مجتهٌد [   - ٔ

 الطالبان: مبتدأ أول مرفوع باأللؾ؛ ألنه مثنى.

 )حتى ال ٌخبر عن المبتدأ المثنى بمفرد(كبلهمــا: مبتدأ ثاٍن مرفوع باأللؾ؛ ألنه ملحق بالمثنى. 

 . مجتهــٌد: خبر للمبتدأ الثانً مرفوع بالضمة

 والجملة االسمٌة )كبلهما مجتهد( من المبتدأ الثانً وخبره  فً محل رفع خبر للمبتدأ األول )الطالبان(

 ] الطالبان كبلهما مجتهدان [  - ٕ

 الطالبان: مبتدأ مرفوع باأللؾ؛ ألنه مثنى.

 أو مبتدأ ثانكبلهمــا: توكٌد معنوي مرفوع باأللؾ؛ ألنه ملحق بالمثنى. 

  فوع باأللؾ؛ ألنه مثنى.مجتهدان: خبر مر

 كافة ( –عامة  –جمٌع  -التوكٌد بــ) كل  - ٖ

 كافتهم( -عامتهم-اإلحاطة والشمول، نقول:جاء الطبلب كلهم )جمٌعهمتستخدم هذه الكلمات للتوكٌد إذا أردنا 

 مبلحظات مهمة:

د فً إعرابه ، والُبدَّ فً كلمات التوكٌد المعنوي   - ٔ من   -{ وجمعاء وأجمعٌن وجمعا عدا } أجمع م -التوكٌد ٌتبع المإكَّ

د وٌطابقه فً الجنس والعدد ، فإن أضٌفت إلى االسم الظاهر خرجت عن التوكٌد  إضافتها   إلى ضمٌر ٌعود على المإكَّ

 وأُعربت بحسب موقعها من الجملة.

د فنقول: تلوت الخط - ٕ ى التوكٌد بتوكٌد آخر وهو لفظ )أَجمع( مطابقاً للمإكَّ اَب كلَّه أَجمَع، ونقلت الصحٌفَة كلَّها ٌقوَّ

 جمعاَء، وهنؤْت الفابزٌن كلَّهم أَجمعٌن والفابزات كلَّهن ُجمَع.

 ٌمكن أَن ٌإكد بـ)أَجمع( ومإنثها وجمعها مباشرة بدون )كل( فنقول: أَعجبتنً الُخطب ُجَمُع والخطباُء أَجمعون. - ٖ

لفظاً  كد بهما فٌقال: قابلنً األَمٌُر نفُسه، وقابلنً األَمٌر بنفسه. فتجران قد تزاد الباُء فً كلمتً )نفس وعٌن( حٌن ٌإ -ٗ

د  .وتكونان فً محل رفع أَو نصب تبعاً للمإكَّ

 ( /3902https://dardery.site/archivesُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 ددريتاخ على الذىكيد

 طو٤َ حُٜٞحد  ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: –ّ 

 :عدا ما لفظً توكٌد على تشتمل التالٌة األمثلة كل  -ٔ

  نواصله بالعقٌق خلّ  وهٌهات****** به ومن العقٌق هٌهات فهٌهات قال الشاعر:ׄ  

 نفسه ٌعاقب أن على نفسه القاضً أصرׄ  

ٌّاك قال الشاعر:ׄ   اك فإ ٌّ   جالب وللشرّ  دّعاء الشرّ  إلى******  فإنه المراء إ

 {. َفؤَْولى لَكَ  أَْولى ُثمَّ  َفؤَْولى لَكَ  أَْولى: }تعالى قالׄ  

 :التالٌة الجمل بٌن من الصواب الجملة حدد  -ٕ

 الجنود تكرٌم حفل نفوسهم الزعماء حضرׄ     الجنود تكرٌم حفل نفسهم الزعماء حضرׄ  

 الجنود تكرٌم حفل أنفسهم الزعماء حضرׄ     الجنود تكرٌم حفل أنفسهما الزعماء حضرׄ  

 :نقول المثنى إلى الجمل تحوٌل عند" ......بالشركة العاملٌن من كان نفسه اللص"  -ٖ

 .بالشركة العاملٌن من كان نفسهما أ اللصانׄ     بالشركة العاملٌن من كان نفسهما اللصٌنׄ  

 .بالشركة العاملٌن من كانا نفسهما أ اللصانׄ     ركةبالش العاملٌن من كانا اللصٌن نفسׄ  
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 (بنفسه)  كلمة إعراب".............المرٌض بحمل قام بنفسه الطبٌب"  -ٗ

 خبر رفع محل فً ومجرور جارׄ      حال نصب محل فً ومجرور جارׄ  

 بلمح مرفوع لفظا مجرور توكٌد ونفسه زابد حرؾ الباءׄ      نعت رفع محل فً ومجرور جارׄ  

 (:كبل) كلمة إعراب"...............مصري كبلهما السباق فً الفابزان  -٘

  باأللؾ مرفوع معنوي توكٌدׄ      المقدرة بالضمة مرفوع معنوي توكٌدׄ  

 بؤللؾ مرفوع  ثان مبتدأׄ      المقدرة بالضمة مرفوع  ثان مبتدأׄ  

 :هنا بلك كلمة إعراب".........إلخبلصهما البلعبٌن كبل أعجبنً"   -ٙ

 المقدرة بالفتحة منصوب به مفعولׄ        باأللؾ مرفوع فاعلׄ  

 بالفتحة منصوب  توكٌدׄ       المقدرة بالضمة مرفوع فاعلׄ  

 :هنا( كلتا) كلمة إعراب".........ناجحتان  كلتاهما الطالبتان " -7

 باأللؾ مرفوع  معنوي توكٌدׄ      المقدرة بالضمة مرفوع معنوي توكٌدׄ  

 والثالث الثانً ٌجوزׄ       باأللؾ مرفوع  ثان دأمبتׄ  

 (:كبلهما) كلمة إعراب"...................متباعدٌن كبلهما األخوان كان"   -8

 باأللؾ مرفوع  معنوي توكٌدׄ      المقدرة بالضمة مرفوع معنوي توكٌدׄ  

 والثالث الثانً ٌجوزׄ       باأللؾ مرفوع  ثان مبتدأׄ  

 (:كبلهما)كلمة إعراب"...................مظلمتان كلتٌهما الؽرفتٌن إن"  -9

 منصوب بالٌاء  معنوي توكٌدׄ     المقدرة منصوب بالفتحة معنوي توكٌدׄ  

 والثالث الثانً ٌجوزׄ       باأللؾ مرفوع  ثان مبتدأׄ  

 (:كبلهما) كلمة"................... القرٌة إلى ٌإدي كبلهما الطرٌقٌن إن"  -ٓٔ

 باأللؾ مرفوع  معنوي توكٌدׄ      المقدرة بالضمة مرفوع معنوي توكٌدׄ  

 والثالث الثانً ٌجوزׄ       باأللؾ مرفوع  ثان مبتدأׄ  

ا، توكًٌدا السابقة الجملة فً المبتدأ اجعل. «الشركة نفس فً ٌعمل  المهندسٌن كبل»  -ٔٔ ًٌّ  .ٌلزم ما تؽٌٌر مع معنو

 الشركة نفس فً ٌعمل كبلهما المهندسانׄ     ةالشرك نفس فً ٌعمل كبلهما المهندسٌنׄ  

 الشركة نفس فً ٌعمل منههما كل المهندسانׄ     الشركة نفس فً ٌعمبلن كبلهما المهندسانׄ  

ا؟ توكًٌدا تحوي اآلتٌة الجمل أيُّ   -ٕٔ ًٌّ  معنو

 الضٌوؾ باستقبال عٌنه محمد قامׄ      مإلم حادث فً عٌنه محمد  فقدׄ  

  قذى محمد عٌن أصابׄ     المدٌر منصب على  عٌنه محمد وضعׄ  

   الجملة تصبح( إنّ ) إدخال عند".............األمانة على الناس عاهدا كبلهما التاجران" -ٖٔ

 األمانة على الناس عاهد التاجران  كبل إنّ ׄ     األمانة على الناس عاهد كلٌهما التاجرٌن إنّ ׄ  

 األمانة على الناس عاهدا كبلهما التاجران إنّ ׄ     انةاألم على الناس عاهدا كلٌهما التاجرٌن إنّ ׄ  

 :هنا( جمٌعا) كلمة إعراب:...........القاهرة إلى جمٌعا الطبلب سافر"   -ٗٔ

 بالفتحة منصوب توكٌدׄ        بالفتحة منصوب نعتׄ  

 بالفتحة منصوب حالׄ       بالفتحة منصوب به مفعولׄ  

 (أجمعون)  كلمة إعراب{.............. أَْجَمُعونَ  ُكلُُّهمْ  َكةُ اْلَمبلبِ  َفَسَجدَ : } تعالى قال  -٘ٔ

 بالواو مرفوع بدلׄ        بالواو مرفوع فاعلׄ  

 بالواو مرفوع توكٌدׄ        بالواو مرفوع نعتׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3902ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 مثل: عدل الخلٌفة عمر. ،هو تابع ٌذكر بعد اسم قبله ٌوضحه وٌبٌن مقصوده 

عمر؟ أم  إذا قلنا عدل الخلٌفة كان هذا الكبلم تاما ولكن السامع ٌشعر بنقص فٌه وٌتساءل من الخلٌفة؟ أهو أبو بكر أم    

 .   واتضح المقصود عدل الخلٌفة عمر زال النقصعلً؟ أم عثمان؟ فإذا قلنا 

 .المبدل منه: هو االسم الذي ٌؤتً قبل البدل

  إعرابه:

 ٌتبع البدل المبدل منه فً اإلعراب رفعا ونصبا وجرا.

 ٌؤخذ البدل حكم المبدل منه اإلعرابً رفعا ونصبا وجرا. ، و ٌعرب المبدل منه حسب موقعه فً الجملة

 ملحوظة:  

 م البدل على المبدل منه أعرب المبدل منه المإخر نعتا وأعرب البدل المقدم حسب موقعه فً الجملة. إذا تقد -

 فمحمٌد: بدل من الرسول.  مثال: أمْنُت بما جاَء به الرسولُ محمٌد: 

 فالرسول: نعت لمحمد، ومحمد: فاعل مرفوع           أمْنُت بما جاَء به محمٌد الرسولُ:      

  أقسام البدل

  البدل المطابق(من كل كل: بدل أوال( 

فتحت مثل: ،  هو البدل الذي ٌساوي المبدل منه فً المعنى وٌطابقه بحٌث إننا إذا حذفنا المبدل منه ال ٌتؤثر المعنى وال ٌتؽٌر

 الخلٌفة.بدل من  عمرف مصر فً عهد الخلٌفة عمر

 مبلحظات مهمة:

 ا ٌدل على لقب أو مهنة أو كنٌة بؤب أو أم الؽالب فً بدل الكل من الكل أن ٌقع بعد م -

 عبلمة بدل الكل من الكل: جواز حذؾ المبدل منه وإحبلل البدل محله.  -

 أشكال البدل المطابق 

 .النبً محمد خٌر األنبٌاء. الملك فاروق آخر ملوك مصر، مثل: وظٌفة أو مهنة + اسم = بدل مطابق -ٔ

 هللا اإلسبلم بالفاروق عمر. أعطى هللا الصدٌق ٌوسؾ الجمال.أعز  ، مثل: لقب + اسم = بدل مطابق -ٕ

 أم المإمنٌن خدٌجة أول زوجات النبً.، مثل:  كنٌة + اسم = بدل مطابق -ٖ

 تلك الفتاة مسلمة.   هذا المعلم مجتهد.، مثل : اسم إشارة + اسم معرؾ بؤل = بدل مطابق -ٗ

 ٌها الرجل ؼض بصرك.  أٌتها المرأة احفظً كرامتك.أ ، مثل:أٌتها + اسم جامد = بدل مطابق -أٌها  -٘

من نفس   ( )كلمة تطابق ما قبلها فً الداللة على المعنى وهً عادة ما تكوناإلبهام)مبدوء بنفس كلمة  توضٌح+  إبهام -ٙ

  .مثل: "اهدنا الصراط المستقٌم صراط الذٌن أنعمت علٌهم" ،حروؾ المبدل منه(

 مثل: هذه عسجد أي ذهب.،   اسًما بعد أي التفسٌرٌة  -7

 ا: بدل بعض من كل ًٌ  ثان

 .مثل: قرأت الكتاب نصفه ، وهو إبدال الجزء من كله سواء أكان الجزء أصؽر من باقً األجزاء أم أكبر أم مساوٌا 

 ُجِرَح الجنديُّ صدُره ،مثل  ٌشترط فٌه أن ٌشتمل على ضمٌر ٌعود على المبدل منه وٌطابقه فً النوع والعدد - 

 مبلحظات مهمة:

 ، مثل:بـدل البعض من كل من الممكن أال ٌرتبط بضمٌر )بشرط أن ٌؤتً معطوًفا علٌه(  - ٔ

 مصري بدل بعض من كل مرفوع بالضمة .       فاز سباحان مصري و سعودي  -   

 عٌنان ال تمسهما النار عٌن بكت من خشٌة هللا وعٌن باتت تحرس فً سبٌل هللا  -   

 مثل:  ،سم الواقع بعد )إال( فً االستثناء التام المنفً، بدل بعض من كلٌعرب اال - ٕ 

 ـ ما حضَر الطبلُب إال سعٌٌد. ـ سعٌٌد: بدل )بعض من كل( مرفوع، وعبلمة رفعه الضم الظاهرة على أخره.    
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 ثالًثا: بدل االشتمال 

بالبدل ضمٌر ٌعود على المبدل منه، وٌطابقه فً هو ما كان البدل فٌه شًء متعلق بالمبدل منه ولٌس جزءا منه، وٌتصل 

 : أعجبنً الطالب أخبلقه. فالشًء الذي أعجبنً هو أخبلق الطالب ولٌس ذات الطالب.مثل والعدد، النوع

 مبلحظات مهمة:

 ٌشترك بدل )البعض من كل( وبدل )االشتمال( فً أمرٌن هما:  

 المبدل منه.  كبلهما ٌشتمل على ضمٌر ملفوظ أو مقدر ٌطابق -ٔ     

 كبلهما ٌمكن تحوٌل البدل إلى مضاؾ والمبدل منه إلى مضاؾ إلٌه على النحو التالً:  -ٕ     

 تمتعُت بالبستاِن أرٌِجِه. تمتعُت بؤرٌِج البستاِن. -كتبُت الدرَس نصفه. كتبُت نصَؾ الدرِس.         

 ( https://dardery.site/archives/3903ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 ددريتاخ على التدل

 طو٤َ حُٜٞحد  ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: –ّ 

د«......  ذكاء ذات عابشة السٌدة كانت»   -ٔ  .السابقة الجملة فً البدل نوع حدِّ

 .مطابق بدلׄ    .كل من بعض بدلׄ      .اشتمال بدلׄ  

د«.........  براءته الطفل ٌسرنً»   -ٕ  .السابقة الجملة فً البدل نوع حدِّ

 .مطابق بدلׄ   .كل من بعض بدلׄ   .اشتمال بدلׄ  

 بدل؟ فٌها ورد التً الجملة ما  -ٖ

 النحو حصة المتفوقٌن الطبلب حضرׄ       النحو حصة كلهم الطبلب حضرׄ  

 النحو حصة معظمهم الطبلب حضرׄ       النحو حصة والطالبات الطبلب حضرׄ  

 . عدا مطابق بدل فٌها ورد اآلتٌة الجمل كلُّ   -ٗ

 معانٌها القصٌدة بهرتنىׄ     .اإلنسان به ٌنتفع حتى الكون هذا فً ما  هللا ذللׄ  

 القطرٌن موحد  مٌنا الملكׄ      ومٌتا حٌا الناس المتنً الطٌب أبو شؽلׄ  

 . عدا.كل من بعض بدل فٌها ردو اآلتٌة الجمل كلُّ   -٘

 أرصفتها الشوارع ازدانتׄ       . وراحم قاسٍ :  القلبان ٌستوي الׄ  

 ثلثها القصة قرأتׄ        أسلوبه بالجاحظ تؤثرتׄ  

 . عدا اشتمال بدل فٌها ورد اآلتٌة الجمل كلُّ    -ٙ

 رابحتها الوردة أحبׄ       إنشاده للشاعر طربتُ ׄ  

ٌُّ  ٌَا: } تعالى قالׄ   كَ  َما اإْلِنَسانُ  َهاأَ  خلقه محمد أعجبنًׄ     {.  اْلَكِرٌمِ  بَِربِّكَ  َؼرَّ

َراطَ  اْهِدَنا:} تعالى قال   -7 ِهمْ  أَْنَعْمتَ  الَِّذٌنَ  ِصَراطَ  اْلُمْسَتقٌِمَ  الصِّ ٌْ رِ  َعلَ ٌْ ِهمْ  اْلَمْؽُضوبِ  َؼ ٌْ الٌِّنَ  َواَل  َعلَ د{. .....  الضَّ  البدل حدِّ

 .سابقةال اآلٌة فً ونوعه

 كل من بعض بدل/الذٌنׄ         مطابق بدل/الصراطׄ  

 اشتمال بدل/ ؼٌرׄ         مطابق بدل/ صراطׄ  

 ٛــــــــــــل٤لش ٍؿــــــــــــَ ٍؿِــــــــــــ٤ٖ ًــــــــــــٌٟ ًٝ٘ــــــــــــض  -8

  
 حُلـــــــــــــــــيػخٕ ٛـــــــــــــــــخكذ ٍٓخٛـــــــــــــــــخ ٍٝؿـــــــــــــــــَ 

 
د   :السابق البٌت فً البدل نوع حدِّ

 .مطابق بدلׄ   .كل من بعض بدلׄ    .اشتمال بدلׄ  

 الجمل فً أزهار) كلمة إعراب" ....أزهارها الحدٌقة نسقت ،" أزهارا الحدٌقة نسقت"  ،"الحدٌقة أزهار نسقت"  -9
 :الترتٌب على السابقة

 بدل/  به مفعول/ تمٌٌزׄ        تمٌٌز/ بدل/ به مفعولׄ  
 بدل/  تمٌٌز/  به مفعولׄ        تمٌٌز/  به مفعول/ بدلׄ  

https://dardery.site/archives/3903
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 :المثالثن فً خط تحته ما إعراب" عمر الفاروق فةالخبل تولى"   ،" الفاروق عمر الخبلفة تولى"   -ٓٔ

 بدل/  نعتׄ   نعت/ بدلׄ   نعت/  نعتׄ   بدل/  بدلׄ  

د".....  أخوك إال أحد البٌت فً ما"  -ٔٔ  .السابقة الجملة فً البدل نوع حدِّ

 .مطابق بدلׄ    .كل من بعض بدلׄ   .اشتمال بدلׄ  

 .ُمناِسب اشتمال ببدل السابقة جملةال أكمل«................  الطبٌب أعجبنً»  -ٕٔ

 علَمهׄ   علًماׄ   علُمهׄ   علِمهׄ  

ِ : }  تعالى قال  -ٖٔ تِ  ِحجُّ  النَّاسِ  َعلَى َوهلِلَّ ٌْ هِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  اْلَب ٌْ  :السابقة الجملة فً البدل حدد{. .....  َسبٌِبًل  إِلَ

 سبٌبلׄ   منׄ    حجׄ   الناسׄ  

 ٝػ٘خإٗــــــــــــــــــخ ٓـــــــــــــــــــيٗخ حُٔــــــــــــــــــٔخء رِـ٘ــــــــــــــــــخ  -ٗٔ

  

ــــــــــــــٞم َُ٘ؿــــــــــــــٞ ٝاٗــــــــــــــخ  ــــــــــــــي ك  ٓظٜــــــــــــــَح ًُ

 

ٌِّن  .السابق البٌت فً منه والُمبَدل البدل ع

 .السماء: منه والمبدل / مجدنا: البدلׄ   ".بلؽنا"  فً المتكلم ضمٌر: منه والمبدل مجدنا/ : البدلׄ  

 مظهرا: منه والمبدل ذلك/ : البدلׄ        .مظهرا: منه والمبدل السماء/ : البدلׄ  

ًِّ  َعنْ :  -٘ٔ بِ ُ  َصلَّى النَّ
هِ  هللاَّ ٌْ هُ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَا: }  َقالَ  أَنَّ ْن ْوَمانِ  الدُّ ْومُ :  ٌَ ْومُ  َفَرحٍ  ٌَ ٌَ ٌ  َوِكبَلُهَما ، َهمٍّ  َو  تحته ما إعراب{....َزابِل

 :خط

 خبر – بدل -خبرׄ   خبر – بدل -نعتׄ   نعت -خبر - ظرؾׄ   نعت -ظرؾ -خبرׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3903ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إن النصر سٌؤتً قرًٌبا. -( مثل: الشر قلٌله كثٌر لمبتدأ أو لناسخإذا وقعت خبًرا ) - ٔ

 : أقمت فً بٌت تحؾ به البساتٌن.إذا كانت صفة )وتقع بعد منعوت نكرة فقط( مثل - ٕ

 إذا وقعت حااًل و محلها النصب مثل: ال تحكم و أنت ؼضبان. - ٖ

   ومثل:    إذا كانت جواب شرط جازم مقرونة بالفاء أو بإذا الفجابٌة و محلها الجزم، مثل: من ٌتق هللا فإنه سعٌد،  - ٗ

 }وإن لم ٌعطوا منها إذا هم ٌسخطون{. 

 اًل و محلها النصب، مثل: أن تقع جملة مقول القول، مثل قوله تعالى: )قال: إنً عبد هللا(.إذا وقعت مفعو - ٘

إذا كانت مضاًفا إلٌها ومحلها الجر، وقد تؤتً اسمٌة، مثل قوله تعالى: )ٌوم هم بارزون(، أو فعلٌة، مثل: )هذا ٌوم ٌنفع  - ٙ

لماضً، مثل قوله تعالى: )واذكروا إذ أنتم قلٌل(، و)إذ كنتم الصادقٌن صدقهم(، و كل جملة وقعت بعد: )إذ( الدالة على ا

 قلٌبل(. أو )حٌث( الدالة على المكان، مثل: )جلست حٌث جلس زٌد(.

إذا كانت تابعة لجملة لها محل من اإلعراب مثل: )أحمد قام أبوه، وقعد أخوه(، فجملة )قام أبوه( فً موضع رفع؛ألنها  - 7

  د أخوه( فً موضع رفع أٌضا؛ ألنها معطوفة علٌها.خبر المبتدأ، وكذا جملة )قع

 ( https://dardery.site/archives/2621ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 

https://dardery.site/archives/3903
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 اخ على الجهل الذي لها نحل نٌ اإلعرابدـــدريـــت

 َ ح٩ػَحر٢ ُِـَٔ حُٞحهؼش ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٢ ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُٚ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش:ر٤ٖ حُٔل – ّٔ

ـــــــــضُ    -ٔ ـــــــــخ ُُ ــــــــــ٠ )َٓ ـــــــــ٠ ًِٔخطِ َٔ ُٞ كـــــــــ٠ ك  (أًٍـــــــــ

  
ــــــــــــــــــ٠ِ.  َُ طـــــــــــــــــخؿ٠ ٝحُٔـــــــــــــــــَيٟ ٌِٓخطــــ ـــــــــــــــــْؼ  ٘  حُ

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ     فً محل رفع ׄ  

 ـ خٍٝك٠ـــــــــــــُض إٔ أْك٤ـــــــــــــخ ه٤َـــــــــــــخ٫  ٛــــــخٓظـــــــــــــ   -ٕ

  

ــــــــــــــللش   َٛ ـــــــــــــــخصِ )أٝ  ١ ٓــــــــــــــَغ حُٜلَلــــ َٞ  .(ططــــــــــــــ

 

 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ     فً محل رفع ׄ  

ـــــــــــ خ   -ٖ ؼِوـــــ ُٓ ــــــــــٞحِء  ــــــــــ٠ حُٜ ـــــــــــ٠ ك ـ ِٔ ــــــــــُض ْٗل  ٍٝأ٣

  

  ُٝ ـــــــــــــــــــــٞحصِ  )ح٧ٍ ـ َٔ  ٔ ـــــــــــــــــــــ٠ حُ ـــــــــــــــــــــ٠ اُ  .(طِو٤٘ـِ

 

 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ     فً محل رفع ׄ  

ــــــــــخىّهـــــــــي    -ٗ ــــــــــٍق هــــ ـــــــــ٠ ًـــــــــَ ٤ْٟ َ٘ ـــــــــُض أه ْ٘  ػ

  
ِٚ حُِٓــــــــــــخٕ حُـَْؼــــــــــــــخط٠)  ْٖ ٓــــــــــــل  .(ٝأهــــــــــــخُف ٓــــــــــــ

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ     فً محل رفع ׄ  

ـــــــــــ٢   -٘ ـــــــــــ٢ أٗ٘ ـــــــــــِي١ ٣ٌٝل ـــــــــــخ ػ٘ ـــــــــــُض ٓ ـــــــــــي هِ  ه

  
٣ْــــــــــــــق رخٌُِِٔــــــــــــــــــخصِ )   ِ ََ حُ ــــــــــــــ ْٜ ــــــــــــــُض ػ ْٜ  .(ٝحَؿ

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ     فً محل رفع ׄ  

ٙ-     ْ َ  أؿـــــــــــَٟ ػـــــــــ  (أٛـــــــــــــَُد هخثلــــــــــــــ خ )ٝأظـــــــــ

  
 ٝأٍحُٙ هِلِــــــــــــــــــــــ٠ ُحثــــــــــــــــــــــَؾ حُ٘ـ ظــــــــــــــــــــــــــــــَحِص. 

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ     فً محل رفع ׄ  

إِ أَٓـــــــــــــــــَِْ   -7 ـــــــــــــــــٖ ( كَٔـــــــــــــــــخ أَروـــــــــــــــــ٠ ) َٝ ٌِ َُ َٝ 

  
 . ِّ ِّ اُِـــــــــــــــ٠ حُِلٔـــــــــــــــخ َٖ حُِلٔـــــــــــــــخ ـــــــــــــــ ِٓ ـــــــــــــــُِِٔض  َٓ 

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ     فً محل رفع ׄ  

حثٔـــــــــــــــــ٠ِ   -8 َِ َْ إٔ ٛ خُُـــــــــــــُض أْػ٘ـــــــــــــُن ٍْؿــــــــــــــــ َٓ 

  

ــــــــــــن  ْ٘ خطِـــــــــــــــ٠ ) كــــــــــــ٠ حُؼ َٓ ــــــــــــخ ٓؤ  ٔ  .(ًخٗــــــــــــْض ىحث

 

 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ     فً محل رفع ׄ  

٣ــــــــــــــْ   -9 طِــــــــــــــ٠ ) ٓخُُـــــــــــُض ًخُوي  َٞ َُ ىػ  (أٗ٘ــــــــــــــ

  
َُ حُي    ـــــــــــــــــــــــــ  ٘ ْزــــــــــــــــــــــــــٍق  ِص.ٝأر ُٜ  ٤َٗــــــــــــــــــــــــــــخ ر

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ     فً محل رفع ׄ  

َُ أِٗ٘ـــــــــــــــ٠   -ٓٔ ـــــــــَ أُٗؼــــــــــــــ ْٔ َْ حُُؼ خُُـــــــــُض ٍؿــــــــــ َٓ 

  
  َٖ حط٠ِ ) ًخُطلـْــــــــــــــــَ كـــــــــــــــ٤ َٞ ٗـــــــــــــــــ٠ ٛلـــــــــــــــ ٍُ ٝ ُِ  .(ط

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ     فً محل رفع ׄ  

َ  ح   -ٔٔ ـــــــــيْ ٓــــــــخكَُص كــــــــ٠ ًــــــــ ْْ أؿـ ـــــــــ٬ِى ُٝـــــــــ  ُزــــــ

  
ــــــــــــــــ خ  ــــــــــــــــ٠ )هِز ــــــــــــــــ٠ ٝٗظــخطِــ طـــ ََ ُْ ك٤ ـــــــــــــــ ِِٔ٣). 

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ     فً محل رفع ׄ  

ـــــــــَ   -ٕٔ ْٔ ــــــــــــَٟ هِل٘ـَــــــــــــخ )ًخٗـــــــــْض َٓح٣َـــــــــخ حُؼ ـْ  (ط

  
ـــــــــــــ٠ حُٔـــــــــــــَيٟ هطـــــــــــــٞحط٠ِ.  ُْ ك ـــــــــــــ ُٓ َْ ٍُ ط ـــــــــــــُيٝ  ٝط

 
 فً محل جزم ׄ     رفً محل ج ׄ    فً محل نصب ׄ     فً محل رفع ׄ  

 

ــــــــــــ٠   -ٖٔ ــــــــــــش هخُِوِــــ ـ َٔ ٕ  ٍْك ٖ  أ ــــــــــــ ــــــــــــْيٟ ٣و٤ـــ  ػ٘

  
ْٖ ًٗــــــــــــٞد َك٤َخطِـــــــــــــــ٠)  ــــــــــــ ٓ ََ ُٕ أًزــــــــــــ ــــــــــــظٌٞ ٓ). 

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ     فً محل رفع ׄ  
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ــــــــــزق     -ٗٔ ُٛ َْ ٣ٔظـــــــــــ١َٞ   (أٟــــــــــخَء ٣َ١و٘ـــــــــــَخ )ٛــــــــــ

  

ــــــــــــــــــخِص   .  ـــــــــــــــــَ رخُِؼ٘ــــــ َٓ ــــــــــــــــــَ  ٤ُْ ُّ  ٝظـــــــــــــــــ٬

 

 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ     حل رفعفً م ׄ  

َف ػ٘ــــــــــخ اٗ٘ــــــــــخ   -٘ٔ َْ ــــــــــ ُّ ؿ٠ــــــــــ٢ حُطّ  ٣ــــــــــخ هــــــــــي

  

   َ ْٙ. )ؿ٤ــــــــــــــــــ ٍَ ـــــــــــــــــــَي ْٜ ُٓ  (ًَحٓظـــــــــــــــــــٚ ؿٜـــــــــــــــــــخٍح  

 

 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ     فً محل رفع ׄ  

 إ ًــــــــخٕ ٓــــــــٖ ًرلــــــــٞح حُظــــــــخ٣ٍن ٛــــــــْ ٗٔــــــــز٢   -ٙٔ

  

 .(كـــــــــــب٢ٗ أٍكـــــــــــٞ حُ٘ٔـــــــــــزخ )ػِـــــــــــ٠ حُؼٜــــــــــــٍٞ.. 

 

 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ     فً محل رفع ׄ  

خ   -7ٔ  ٓ َٛـــــــــــــــخ )ٍٝأ٣ْــــــــــــُض أٛ٘ـــــــــــــــخ َُ ؿِـــي  (طـ٤ ــــــــــــ

  

حِص.   َ ــــــــــــــ ــــــــــــــٖ حُٔــ ــــــــــــــ خ ٓــ ّ  ٫كــ ْٞ ــــــــــــــ ـــــــــــــ٠ ح٤ُ  ك

 

 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ     فً محل رفع ׄ  

ـــــــــــش    -8ٔ ـــــــــــخ   كخؿ ــــــــــــٚ )٫ ١خُز ـُ ــــــــــــو٠٠ كٞحث ُ  (طــ

  

حؽ َ حُٔـُــِٔـــــــــــــــــخِص.  َّ ى َ كـــَـــــــــــــــ ََ ْٕ ظـــــــــــــٖ   ؿ٤ـــــــــــــ  ا

 

 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ     فً محل رفع ׄ  

ــــــــــــلخ     -9ٔ َٓ ٤ٗخ كَــــــــــــٞح أَ َٖ حُــــــــــــي  ــــــــــــ ِٓ ؿــــــــــــ٢ٗٞ  ََ  ٝأَْه

  

ــــــــــــــــــ٬ ُحىٍ   ٍَ رِ ِك٤ــــــــــــــــــ ٍَ ــــــــــــــــــ٠  ـُ٘ــــــــــــــــــ٢ )  َػِ  .(٣ُزَِ 

 

 فً محل جزمׄ     فً محل جرׄ    فً محل نصبׄ     فً محل رفع ׄ  

ــــــــــــــيحءُ    -ٕٓ حُز٤َْ َٝ  َُ ــــــــــــــ ح٤ُِّْ َٝ  َُ ــــــــــــــ٢ )حَُو٤ْــــــــــــــ َِكُ٘  (طَؼ

  

 . ُْ حُوََِــــــــــــــ َٝ  ُّ ١ــــــــــــــخ َْ ُٓق ٝحُو َّ حُــــــــــــــ َٝ ــــــــــــــ٤ُق  ّٔ حُ َٝ 

 

 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ     فً محل رفع ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2621ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

https://dardery.site/archives/2621
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أقبل  –  الجملة االبتدابٌة: أي الواقعة فً أول الكبلم، اسمٌة كانت، أو فعلٌة مثل قوله تعالى: )إنا أعطٌناك الكوثر(  -ٔ

 مستبشًرا. مدمح

 صؾ به الوفاءنعم ما تت -الجملة الواقعة صلة السم موصول: مثل: هذا الذي نصر الضعٌؾ  -ٕ

األرض. أو  جنة هللا فً -حماها هللا  -الجملة المعترضة بٌن شٌبٌن متبلزمٌن: مثل المعترضة بٌن المبتدأ و الخبر: مصر  -ٖ

و لن  -أسنُة قوم. أو بٌن الشرط و جوابه، مثل: )فإن لم تفعلوا  -و الحوادث جمة  -الفعل و فاعله، كقوله: و قد أدركْتنً 

 لنار(.فاتقوا ا اتفعلو

 ، أْن( -)أي  وهً: الجملة التفسٌرٌة: جملة تزٌد ما قبلها توضًٌحا و كشفا، و ؼالًبا تكون مسبوقة بؤحد حرفً التفسٌر -ٗ

ِه أَِن اْصَنِع اْلفُْلَك( ٌْ َنا إِلَ ٌْ  مثل:)َفؤَْوَح

 وهللا ألَصدقّن. -الجملة الواقعة جواًبا للقسم: وهللا ألنجزَن وعدي  -٘

لوتخلقت  -عة جواًبا لشرط ؼٌر جازم أو جازم، ولم تقترن بالفاء وال بإذا الفجابٌة:مثل: إذا جاء أبً أكرمتك الجملة الواق -ٙ

 بخلق المإمن تسعد براحة النفس.

 مثل: )قام محمد، وقعد عمرو(، فجملة )قعد عمرو( -الجملة التابعة لما ال موضع له من اإلعراب: -7

 

 ( https://dardery.site/archives/2625ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ) 

 

 دـــدريـــث

 ر٤ٖ ٗٞع حُـِٔش حُظ٢ ٫ ٓلَ ُٜخ ك٤ٔخ ر٤ٖ ح٧هٞحّ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: –ّ 

َك َطْرفَُك{ ( اْلِكَتابِ  ِمنَ  ِعْنَدهُ ِعْلمٌ  )الَِّذي } َقالَ  قال تعالى :  -ٔ ٌْ ْرَتدَّ إِلَ ٌَ  .أََنا آتٌَِك بِِه َقْبلَ أَْن 

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ    جملة اعتراضٌة ׄ    صلة الموصول جملةׄ  

ٌنِ } قال تعالى : -ٕ ُتونِ  َوالتِّ ٌْ  .{(  َتْقِوٌمٍ  أَْحَسنِ  فًِ ْنَسانَ اإْلِ  َخلَْقَنا ) لََقدْ  اأْلَِمٌنِ  اْلَبلَدِ  َوَهَذا  ِسٌنٌِنَ  َوُطورِ   َوالزَّ

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ    جملة اعتراضٌة ׄ    صلة الموصول جملةׄ  

َنا}  قال تعالى :  -ٖ ٌْ هِ  َفؤَْوَح ٌْ ٌُنِنِا(  اْلفُْلكَ  اْصَنعِ  أَِن ) إِلَ  .{َوَوْحٌَِنا بِؤَْع

 جملة تفسٌرٌة ׄ    مجملة جواب القس ׄ    جملة اعتراضٌة ׄ    صلة الموصول جملةׄ  

َحى}  قال تعالى :  -ٗ لِ  َوالضُّ ٌْ َعكَ  َما َسَجى إَِذا َواللَّ  .{ َقلَى(  و )َما َربُّكَ  َودَّ

 معطوفة على جملة ال محل لها ׄ    جملة جواب القسم ׄ    جملة اعتراضٌة ׄ    صلة الموصول جملةׄ  

ْسَمعَ  َحتَّى َفؤَِجْرهُ  َك(اْسَتجارَ  اْلُمْشِرِكٌَن) ِمنَ  أََحدٌ  َوإِنْ }  قال تعالى :  -٘ ِ  َكبلمَ  ٌَ  .{َمؤَْمَنهُ  أَْبلِْؽهُ  ُثمَّ  هللاَّ

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ    جملة اعتراضٌة ׄ    صلة الموصول جملةׄ  

ـــــــــــــــش  )–ٝهـــــــــــــــي أىًٍظ٘ـــــــــــــــ٢  -ٙ ّٔ  (ٝحُلـــــــــــــــٞحىُع ؿ

  

  ٍِ ـــــــــــــــــــِ ٍّ ٫ ٟـــــــــــــــــــؼخٍف ٫ٝ ػ ـــــــــــــــــــٞ  أٓـــــــــــــــــــّ٘شُ ه

  

 جملة تفسٌرٌة ׄ    ملة جواب القسمج ׄ    جملة اعتراضٌة ׄ    صلة الموصول جملةׄ  

7-  ْٖ ـــــــــ َٓ َٝ ٝح  َُ ْٖ ٛــــــــــ ـــــــــخُػٞح ٝٓـــــــــ ْٖ ر  ٍٝأ٣ـــــــــُض ٓـــــــــ

  

َٖ حُلـــــــــــــذ  )  هخصِ  (ِٛزــــــــــــــُٞح ؿ٘ـــــــــــــ٤ َُ  كـــــــــــــ٠ حُطــــــــــــــ 

  

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ    جملة اعتراضٌة ׄ    صلة الموصول جملةׄ  
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خ  -8 َٔ ــــــــــــ ٓ ْٕ ــــــــــــٞ ا ــــــــــــ٘ـْ ْٓزــــــــــــــَٜ)ٛ ــــــــــــُيٝ ً  (٣ـ

  

ـــــــــــــــــــــــــَحصِ   ــــــــــــــــــــــــ٘ل٢  ًخُل٘ــــ ١ ٣ َٞ ــــــــــــــــــــــــ  ٝاًح ٛ

  

 جملة تفسٌرٌة ׄ   جملة جواب القسم ׄ    جملة جواب شرط ؼٌر مقترن بالفاء ׄ    صلة الموصول جملةׄ  

ــــــــــــــــــخ أى١ٍ  -9 ٍُ أى١ٍ)–ٝٓ  -(ٝٓــــــــــــــــــَٞف اهــــــــــــــــــخ

  

ٍٖ أّ ٗٔـــــــــــــــــــــــــــــخُء   ٍُ كٜـــــــــــــــــــــــــــــ    ّ ـــــــــــــــــــــــــــــٞ  أه

  

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ    جملة اعتراضٌة ׄ    صلة الموصول جملةׄ  

ـــــــــــــــطَلَ  -ٓٔ ْٜ ُٔ ُْ ٍِ ح َٞ خ رَِ٘ــــــــــــــــ َٔ ـــــــــــــــ َٔ ِٚ هَ خُِــــــــــــــــ َٔ ِؿ َٝ  ٠ 

  

َُ ٛـــــــــــــــلخطٚ)  ْؼـــــــــــــــ ِٓ  ُٖ َٔ ْك  َ ْْ ٣َْوَِـــــــــــــــْن حُـــــــــــــــ  (َُـــــــــــــــ

  

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ    جملة اعتراضٌة ׄ    صلة الموصول جملةׄ  

ــــــــــــــــــــخ   -ٔٔ َٓ ْٞ ــــــــــــــــــــْؼُذ ٣َ ّ٘ ـــــــــــــــــــــخسَ ) اًح حُ َُْل٤َ حَى ح ٍَ  (أ

  

ـــــــــــــــــــــــَيٍ  ٤َذ حُوَ ـِ ــــــــــــــــــــــظَ ْٔ َ٣ ْٕ ــــــــــــــــــــــي  أ ــــــــــــــــــــــ٬ رُ  كَ

  

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ    جملة اعتراضٌة ׄ    صلة الموصول جملةׄ  

ــــــــــــخُطَف أ١  -ٕٔ ــــــــــــ٢ ر ــــــــــــٌٗذ)ٝط٤َٓ٘٘ ــــــــــــض ٓ  (أٗ

  

ـــــــــــــــــــــ٢  ـــــــــــــــــــــخى ٫ أهِ ـــــــــــــــــــــٖ ا٣ ـــــــــــــــــــــ٢ ٌُ  ٝطو٤ِ٘٘

  

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ    جملة اعتراضٌة ׄ    صلة الموصول جملةׄ  

 

ٍٍ )–ٝرـــــــــــــــــــــــي ُْض  -ٖٔ َُ ًٝ طزـــــــــــــــــــــــّي ـــــــــــــــــــــــيٛ  (ٝحُ

  

  ٍِ ــــــــــــــــــــٔؤ ّ٘ ــــــــــــــــــــزخ ٝحُ ّٜ ح رخُ  ٍ ــــــــــــــــــــٞ ــــــــــــــــــــخ َىرُ  ٤ٛل 

  

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ    جملة اعتراضٌة ׄ    لموصولصلة ا جملةׄ  

ــــــــــــُض ٝؿــــــــــــيح  رؤكٔــــــــــــي)ُؼٔــــــــــــ١َ  -ٗٔ  (ُوــــــــــــي ًِل 

  

 ٝاهٞطـــــــــــــــــــــــــٚ ىأد حُٔلـــــــــــــــــــــــــذ  حُٔٞحٛـــــــــــــــــــــــــَ 

  

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ    جملة اعتراضٌة ׄ    صلة الموصول جملةׄ  

ـــــــٖ   -٘ٔ ـــــــخٕ ٓ ـــــــخ٣ٍن  )إ ً ـــــــٞح حُظ ـــــــْ ٗٔـــــــز٢(ًرل ٛ 

  

 ٢ٗ أٍكـــــــــــــٞ حُ٘ٔـــــــــــــزخ.ػِـــــــــــــ٠ حُؼٜــــــــــــــٍٞ. كـــــــــــــب 

 

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ    جملة اعتراضٌة ׄ    صلة الموصول جملةׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/2625ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 طو٤َ حُٜٞحد  ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش  ك٤ٔخ ٢ِ٣: –ّ 

 .«أتمنى أن  تستفٌد من الشرح وال تهمل المبلحظات التً أشرت إلٌها»  -ٔ

 الترتٌب؟ على السابقة الجملة فً الواردٌن المفعولٌن نوع ما

  ظاهر اسم متصل، ضمٌرׄ                 ظاهر اسم ظاهر، اسمׄ  

 ظاهر اسم مإول، مصدرׄ        فعلٌة ةجمل مإول، مصدرׄ  

 السابقة؟ الجملة فً المستثنى ما. «طالب متمٌز إالَّ  طبلب الصؾ الثالث إلى  المدرسة حضر ما»  -ٕ

 متمٌز ׄ      طالبׄ     المدرسةׄ     طبلبׄ  

 .«احتراما» كلمة أعرب. «أنصت للمعلم فً الفصل احتراما له»  -ٖ

 منصوبة حالׄ           منصوب تمٌٌزׄ     منصوب هب مفعولׄ    منصوب ألجله مفعولׄ  

          ٍهـــــــــيٝح هـــــــــي ٝحُ٘ـــــــــخّ حَُؿـــــــــخ رـــــــــخد ١َهـــــــــض  -ٗ

  

ـــــــــــــضُ    أؿـــــــــــــيُ  ٓـــــــــــــخ ٓـــــــــــــ١٫ٞ اُـــــــــــــ٠ أٗـــــــــــــٌٞ ٝرِ

  

د  .السابق البٌت فً الحال جملة حدِّ

 .وبت أشكوׄ   .رقدواׄ    والناس قد رقدواׄ   .طرقت بابׄ  

 ٌُعرب بعبلمة: ما تحته خط  ........... أخًقابل  أخاكإنَّ   -٘

 فرعٌة   -فرعٌة   ׄ   فرعٌة –أصلٌة ׄ            أصلٌة –فرعٌة ׄ             أصلٌة –أصلٌة   ׄ  

 ما نجا من الفدابٌٌن إال ...... :   -ٙ

 أولً الشجاعةׄ     فدابٌاׄ             فدابٌان                فدابٌٌن ׄ   

ِ َفبل َتْقَرُبوَها { قال تعالى: } َوال ُتَباِشُروُهنَّ َوأَنْ  -7  ُتْم َعاِكفُوَن فًِ اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد هللاَّ

 (َوأَْنُتْم َعاِكفُونَ المحل اإلعرابً لجملة )

 فً محل جرׄ        فً محل نصبׄ     فً محل رفع       ׄ     ال محل لها ׄ   

 :العمر بسرعة........................ما تحته خط سنوتمر    -8

 اسم ُمعرب بعبلمة أصلٌة.ׄ              سم ُمعرب بعبلمة فرعٌة.ا  ׄ  

 اسم معرب بعبلمة فرعٌة مقدرة.ׄ              اسم معرب بحركة ُمقدرة.ׄ  

 -إعراب كلمة صنفا : .............جنت أسعار الخضروات خبل صنفا  -9

 بدل مرفوعׄ     مستثنى مجرورׄ          اسم مجرورׄ    مفعول به ׄ   

ُ َعلَىَٰ َبَشرٍ   -ٓٔ ٍء{ مِّن قال تعالى: } إِْذ َقالُوا َما أَنَزلَ هللاَّ ًْ  ...............إعراب كلمة )شًء(:َش

 فاعل مجرور لفظا مرفوع محبلׄ             اسم مجرور ׄ   

 مبتؤ مجرور لفظا مرفوع محبلׄ                  مفعول به مجرور لفظا منصوب محبلׄ   

ٍُ  ٓخطَـــــــــضْ  -ٔٔ  هـــــــــــ٬   ًِٜـــــــــخ أ٤ٓـــــــــش ٘ــــــــــ٢ر ه٤ـــــــــٞ

  

   َ فُ  ٝظـــــــــــــــــــــــــــــ َْ ـــــــــــــــــــــــــــــ َٜ  ٝح٩ػـــــــــــــــــــــــــــــَحدُ  حُ

  

 إعراب كلمة )خجبل( فً الشطر األول

 مفعول مطلقׄ     مفعول ألجلهׄ      حالׄ   مفعول به  ׄ  

 :إن أبناءنا متطلعون للتفوق) عندما نضع )عسى (مكان ) إن( نقول.    -ٕٔ

 اءنا أن ٌتطلَّعوا للتفوق.عسى أبنׄ             عسى أبناإنا أن ٌتطلَّعوا للتفوق. ׄ  

 عسى أبنابنا أن ٌتطلَّعوا للتفوق.ׄ             نا متطلعٌن للتفوق.إعسى أبناׄ  

 نوع الكبلم :  ...........ما جاء إال رجبل المدعوون   -ٖٔ

 ناقص منفًׄ     ناقص مثبتׄ     تام منفًׄ    تام مثبت ׄ   
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 ........... إعراب ما تحته خط: حاضٌر .. أخاكلٌتما    -حاضر   أخوكلٌتما    -ٗٔ

 اسم لٌت منصوب _مبتدأ مرفوع.ׄ             مبتدأ مرفوع _اسم لٌت منصوب.  ׄ  

 اسم لٌت منصوب _اسم لٌت منصوب.ׄ             فاعل مرفوع _مضاؾ إلٌه مجرور.ׄ  

ــــــــــــــظق   -٘ٔ ٌَ  ٝحك ــــــــــــــ َ   ٓ٘خكِ ــــــــــــــ ًُ  ٍْ ــــــــــــــ ــــــــــــــخكغٍ  ػِ ٗ 

  

ٍِ  حُٞؿــــــــــــــٞىَ  ُظــــــــــــــَٟ  ــــــــــــــيَ  ر٘ــــــــــــــٞ ِٔ ٔــــــــــــــلَِح ػِ ُٓ 

  

 السابق؟ البٌت فً الفاعل فعل علٌها وقع التً الكلمات ما

 الوجود نافع ،ׄ     الوجود منافذ ،ׄ          الوجود علم،ׄ     علم منافذ،ׄ  

 السابقة؟ الجملة فً منه المستثنى ما. «ذوي الهمم الضعٌفة إالَّ  كل المجتهدٌن آمالهم  ٌُحقِّق»  -ٙٔ

 ذويׄ       آمالهمׄ   المجتهدٌنׄ   كلׄ  

 مهندس.............. عند كتابة العدد بالحروؾ تصبح الجملة:  ٗٔرأٌت    -7ٔ

 أربع عشرة مهندًسا.ׄ   أربعة عشر مهندًسا.ׄ            أربعة عشر مهندس.ׄ       أربع عشر مهندًسا.  ׄ  

اًل عن مفعول؟  -8ٔ  أيُّ الجمل اآلتٌة تحوي تمًٌٌزا ُمحوَّ

ٍء عِ ׄ    ًْ َنا ُكلَّ َش ِ  ׄ                                        .ْلًماَوِسَع َربُّ ا هلِلَّ  َوالَِّذٌَن آَمُنوا أََشدُّ ُحًبّ

ٌر َوأَْحَسُن َتؤِْوٌبًل.ׄ    ٌْ لَِك َخ
َٰ
ٌُوًنا.ׄ                                                  َذ ْرَنا اأْلَْرَض ُع  َوَفجَّ

ـــــــــــــــــٖ - 9ٔ ِٔ ٖ   أَْك  حٌُز٤ـــــــــــــــــَ رـــــــــــــــــخُؼ٢ِ حُظـــــــــــــــــ

  

ـــــــــــــــــــــــــــٞ   ٝحُظـــــــــــــــــــــــــــير٤َ ح٩كٔـــــــــــــــــــــــــــخٕ ٍد كٜ

  

 جاءت اإلضافة هنا على معنى:

 معنى من ׄ             معنى فً ׄ                        معنى الباء ׄ      معنى البلم ׄ  

 -الجملة الصوب فٌما ٌلً هً :  -ٕٓ

 ال ٌكافؤ فً عمله إال ذي الضمٌرׄ                      ال ٌكافؤ فً عمله إال ذا الضمٌر ׄ   

 ال ٌكافؤ فً عمله إال ذوي الضمٌرׄ                      كافؤ فً عمله إال ذو الضمٌرال ٌ ׄ   

 حال؟ على تشتمل اآلتٌة العبارات أيُّ   -ٕٓ

 .هرب الص خوفا من الشرطةׄ                      نزلت آٌات العذاب تخوٌفا للعصاةׄ  

 .العدو خوفا بعدما شاهد قوتناازداد ׄ                      .عاد االبن خابفا إلى المنزلׄ  

ــــــــــــْ  -ٕٔ ــــــــــــَ ُ ــــــــــــ٢ ا٫ّ  حُلــــــــــــذ   أًً ــــــــــــٜ٘خ ك ِٓ  ٓلخ

  

ــــــــــــــــــــضُ  ٫ٝ  ــــــــــــــــــــخ ٫ٝ ُٜــــــــــــــــــــٞح   ُٜــــــــــــــــــــخ ػَك  ُؼز

  

 هما؟ فما مختلفٌن، لفعلٌن مفعوالن السابق البٌت فً

 لهوا الحب ،ׄ   لعبا الحب،ׄ          لعبا لهوا،ׄ   لعبا الحب ،ׄ  

ــــــــــخ -ٕٕ ــــــــــخ ٣  ٝكخٍٓــــــــــٜخ ِ حُ٘ــــــــــٍٟٞ ٍح٣ــــــــــش ٍحكؼ

  

 ٓلز٤ٜــــــــــــــــخ ػــــــــــــــــٖ ه٤ــــــــــــــــَح يٍرــــــــــــــــ ؿــــــــــــــــِحى 

  

 نوع المنادى هنا وإعرابه

 شبٌه بالمضاؾ / مبنًׄ   نكرة مقصودة / منصوبׄ      شبٌه بالمضاؾ / منصوب ׄ   مضاؾ /منصوب   ׄ  

 -إعراب كلمة كبرى : .........." ال تحرك هممنا إال كبرى األهداؾ "  -ٖٕ

 به منصوب و عبلمة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول  ׄ        فاعل مرفوع و عبلمة رفعه الضمة المقدرة ׄ   

 نعت منصوب و عبلمة نصبه الفتحة المقدرة   ׄ               مستثنً منصوب و عبلمة نصبه الفتحة المقدرة  ׄ   

ِه َوَسلََّم ، لََنْمُكُث َشْهًرا َما ُنوقُِد فٌِهِ جاء فً األثر:"  - -ٕٗ ٌْ ُ َعلَ ٍد َصلَّى هللاَّ ا آلَ ُمَحمَّ  "بَِنارٍ  إِْن ُكنَّ

 كلمة )شهر ( هنا:        

 جمٌع ما سبق ׄ    معربׄ      متصرؾׄ   ظرؾ  ׄ  
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ـــــــــــــــــ٢ -ٕ٘ ـــــــــــــــــ٢ اِٗ  رُِ٘ َِ ٍُ  َُظُْط ـــــــــــــــــ٬َ ـــــــــــــــــش   حُِو َٔ ٣ َِ ًَ 

  

دَ   ََ ـــــــــــــــــــــ ٣ـــــــــــــــــــــذِ  ١َ َِ ـَ ـــــــــــــــــــــشٍ  حُ رَ ْٝ َ ـــــــــــــــــــــ٬َمِ  رِؤ طَ َٝ 

  

 إعراب كلمة )طربا ( هنا:
  مبٌن للنوعمفعول مطلق ׄ                  مفعول مطلق مإكد للفعل  ׄ  

 .مطلق المفعول نابب عن ال ׄ                   مبٌن للعددمفعول   ׄ  

 السابقة؟ الجملة فً الواو نوع ...ما.«ومجًء الصٌؾ انتشرت األمراض »  -ٕٙ

 .المعٌة واوׄ    .االستبنافٌة الواوׄ    .الحال واوׄ   .العاطفة الواوׄ  

ــــــــــــْ - -7ٕ ً   ُْ ــــــــــــٞ  كــــــــــــ٤ٜ ُْ   طِٔ ٤٘ــــــــــــخ  ُ            ك٤ــــــــــــخطَٜ

  

ــــــــــــــٖ  ِٓ  ٍّ ــــــــــــــخٍ َّ  ك ــــــــــــــٞ عِ  ٣ ْٝ ِّ  حُلــــــــــــــ٢   ٍَ ــــــــــــــيح و ِٓ 

  

 نوع كم هنا وإعراب ما بعدها

      خبرٌة / مجرور باإلضافة ׄ               استفهامٌة /مجرور باإلضافة ׄ  

   بحرؾ الجرخبرٌة / مجرور  ׄ                بحرؾ الجراستفهامٌة /مجرور  ׄ  

 ؟أي الجمل التالٌة صحٌح -8ٕ

 فً الملعب بضع العبونׄ              فً الملعب بضع العبٌن  ׄ  

 فً الملعب بضعة العبونׄ              فً الملعب بضعة العبٌن   ׄ  

 

 (وطنه ٌحب............ المحل اإلعرابً لجملة )ٌحب وطنهٌسعدنً الشاب  -9ٕ

 جملة فعلٌة فً محل رفع نعت.ׄ       جملة فعلٌة فً محل جر نعت.  ׄ  

 جملة فعلٌة فً محل جر حال.ׄ               جملة فعلٌة فً محل نصب حال.ׄ  

ــــــــ٠ هــــــــي رِـــــــــض رــــــــ٠ حُٔــــــــيٟ  -ٖٓ  ك٤ــــــــخ ٛـــــــــَ ٤ُِ

  
  

ــــــــــــــٚ ٛـــــــــــــــَ ــــــــــــــ٤ْ ٣زِـ ــــــــــــــخ ُ ــــــــــــــ٠ ٓ  ُٝىص ػِ

  

 نوع المنادى هنا:

 شبٌه بالمضاؾׄ     مضاؾׄ     نكرة ؼٌر مقصودةׄ         نكرة مقصودة  ׄ  

ــــــــــــٞرْٜ -ٖٔ ــــــــــــخّ طٔــــــــــــظؼزي هِ ــــــــــــ٠ حُ٘  أكٔــــــــــــٖ اُ

  

 كطخُٔـــــــــــــــــــخ حٓـــــــــــــــــــظؼزي ح٩ٗٔـــــــــــــــــــخٕ اكٔـــــــــــــــــــخٕ 

 

د  .السابق البٌت فً به مفعواًل  ُتعَرب التً الكلمات حدِّ

 إحسان قلوبهم ،ׄ            إحسان الناس ،ׄ         اإلنسان قلوبهم ،ׄ   قلوبهم الناس،ׄ  

 السابقة؟ الجملة فً «إالَّ » بعد ما إعراب ما. «المخلصون إالَّ  ٌعرؾ قدر وطنه أحد  ال»  -ٕٖ

 .الواو رفعه وعبلمة مرفوع، فاعلׄ                .لؾاأل نصبه وعبلمة منصوب، مستثنىׄ  

 .األلؾ نصبه وعبلمة منصوب، بدلׄ        .الواو رفعه وعبلمة مرفوع، بدلׄ  

 ..........إعراب كلمة )ماء(:لحما وماء عذبات فؤكل اساهر حفبلحضرت  -ٖٖ

 مفعول بهׄ      مبتدأׄ       معطوؾׄ                 مفعول معه  ׄ  

 وك ذو فضل علٌك.......عندما ندخل الحرؾ الناسخ تكون الجملة:أب  -ٖٗ

 إنَّ أبٌك ذا فضل علٌكׄ                          إنَّ أباك ذو فضل علٌك  ׄ  

 إنَّ أباك ذا فضل علٌكׄ                          إنَّ أبوك ذو فضل علٌكׄ  

 (قمٌصا ٌرتدي... المحل اإلعرابً لجملة )..........ٌرتدي قمٌصا أبٌضنزل الرٌاضً أرض الملعب   -ٖ٘

 جملة فعلٌة فً محل نصب حال.ׄ                         جملة فعلٌة فً محل نصب نعت.  ׄ  

 جملة فعلٌة فً محل جر مضاؾ إلٌه.ׄ                         جملة فعلٌة فً محل رفع نعت.ׄ  

 -" : إعراب " ؼٌر ..........حضر المهندسون ؼٌر مهندس  -ٖٙ

 اسم منصوب على االستثناء  ׄ           مضاؾ إلٌه ׄ           اسم مجرور ׄ       مفعول به ׄ   
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 إعراب ما تحته خط على الترتٌب:    -..........  قعوًداجلست على األرض   – قاعًداجلست على األرض  -7ٖ

 تمٌٌز _مفعول مطلق.ׄ         فعول المطلق.حال _نابب عن الم   ׄ              حال _حال.ׄ    حال _مفعول ألجله.  ׄ  

 ؟«بحثا» كلمة إعراب ما. «أطالع الصحؾ  بحثا عن فرصة عمل»  -8ٖ

 منصوب المطلق المفعول عن ناببׄ          منصوب تمٌٌزׄ           منصوب ألجله مفعولׄ         منصوبة       حالׄ  

 -:  (سوى)لمة لٌس البشر سوى عباد هلل تعالى ..........إعراب ك -9ٖ

  مستثنى منصوب ׄ                      اسم لٌس مإخر مرفوع ׄ   

 مضاؾ إلٌه مجرور ׄ                      خبر لٌس منصوب ׄ   

 كل جملة مما ٌلً تشتمل على نابب عن المفعول المطلق عدا:    -ٓٗ

 أعطٌته كل االهتمام.ׄ     تلك الرعاٌة.أرعاك ׄ              ركعت هلل أربع ركعات.ׄ   ال تمٌلوا كل المٌل.  ׄ  

 ................ ما تحته خط ٌعرب:كثًٌرااستؽلت مصر الِعلم   .ٔٗ

 ظرؾ زمان.ׄ        نابب عن المفعول المطلق .ׄ     مفعول بهׄ     تمٌٌز.  ׄ  

 -إعراب كلمة " مسافر " :  ............" ركب المسافرون الطابرة سوى مسافر "  -ٕٗ

 مضاؾ إلٌه مجرورׄ              خبر مرفوعׄ            مفعول به منصوبׄ     فاعل مرفوع نابب ׄ   

 جملة؟ حال على تشتمل اآلتٌة العبارات أيُّ   -ٖٗ

 .ضاحكا وجهه الفصل المدرس دخلׄ                 دخل المدرس الفصل ضاحك الوجهׄ  

 ..ضاحكا وجها الفصل المدرس دخل ׄ                           وجهه ضاحك الفصل المدرس دخلׄ  

 النصب؟ واجب معه مفعول فٌه ورد اآلتً من أي    -ٗٗ

ْهر ووجهُ  سودٌ  كوالٌح***** والخطوبُ  ذكرُتك ولقد قال الشاعر : ׄ    قاتِمُ  أؼبرُ  الدَّ

 تبادل البلعب وزمٌله  التهنبة بالفوز.ׄ  

 .ُؼـُروبِ  َسحَّ  القِْرطاسِ  َعلى َتِسحُّ  ***** بَِعــــبَرةٍ  َخَططتُ  ما َوأَمحو أَُخطُّ  قال الشاعر:ׄ  

 .والطرٌق المإدي إلى منزلً سرتُ  ׄ  

َُ  أٜٗـــــــقَ  ٓـــــــخ ِ  ؿخٍطـــــــخ  أ٣ـــــــخ   -  ٘ٗ  ر٤٘٘ـــــــخ حُـــــــيٛ

  

ـــــــــــــــــــخ٢َُْ   يِ  طََؼ ْٔ ـــــــــــــــــــ ِٓ ِ أُهَخ َّ ـــــــــــــــــــٞ ُٔ ُٜ ـــــــــــــــــــخ٢ُِ حُ  طََؼ

  

 نوع أسلوب النداء فً البٌت: 

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ          ندبةׄ      نداء   ׄ  

 -ضر الطبلب ما عدا طالبا : .........." نوع " ما : ح -ٙٗ

 زابدة ׄ     مصدرٌة ׄ      نافٌة ׄ           موصولة ׄ   

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماُء  قال تعالى :   - 7ٗ ٌَْخَشى هللاَّ َما   ......حكم تقدٌم المفعول به هنا}} إِنَّ

 ؼالبׄ     ممتنعׄ       جابز ׄ           واجب  ׄ  

 

 ( على الترتٌب: ثقة......المحل اإلعرابً لجملة)كلهم ثقةأقبل طبلب كلهم   –  ثقةأقبل الطبلب كلهم   .8ٗ

 جملة فعلٌة فً محل نصب نعت _جملة فعلٌة فً محل رفع حال.  ׄ  

 جملة فعلٌة فً محل نصب حال _جملة فعلٌة فً محل رفع نعت.ׄ  

 فً محل رفع نعت.جملة فعلٌة فً محل جر مضاؾ إلٌه _جملة فعلٌة ׄ  

 جملة فعلٌة فً محل نصب حال _جملة فعلٌة فً محل نصب نعت.ׄ  

 .«علمت  أنك ساعدت  المحتاج ولم تهنه»  -9ٗ

ابقة الجمل فً به المفعول علٌها جاء التً الصور ما  الترتٌب؟ على السَّ

 اسم ظاهر منفصل، ضمٌر مصدر مإول ،ׄ    مصدر مإول ظاهر، اسم متصل، ضمٌرׄ  

 متصل ضمٌر ظاهر، اسم مصدر مإول،ׄ             ظاهر اسم مصدر مإول ، متصل، ضمٌرׄ  
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 ؟«خبل» باستخدام صحٌح استثناء ألسلوب ُتمثِّل اآلتٌة الجمل أيُّ   -ٓ٘

 .أتممت قراءة  الكتاب خبل فصلٌنׄ  

 .الطرٌق من المارة فً الساعات المتؤخرة من اللٌل خبلׄ  

 ومال تبتبس فما خبل إنسان من الهمׄ  

دٌ  قال الشاعر: إذاׄ   ٌِّ ا َس دٌ  قامَ  َخبل ِمنَّ ٌِّ  .َفُعولُ  الِكرامُ  قالَ  لِما َقُإولٌ ...  َس

 كان أبوك بحراً ٌفٌض عطاإه ..... جملة )ٌفٌض عطاإه (فً محل :   -ٔ٘

 نصب حالׄ         نصب نعتׄ     رفع نعتׄ     نصب خبر )كان(  ׄ  

 -محمد " تعرب :  "ا..........عدا محمد ما حضر الطبلب  -ٕ٘

 الثانٌة و الثالثةׄ           اسم مجرورׄ              مفعوال بهׄ              مستثنى منصوبا ׄ   

اُر ( قال تعالى :    -ٖ٘  :حكم تقدٌم المفعول به هنا .........} } َسَرابٌِلُُهْم ِمْن َقِطَراٍن )َوَتْؽَشى ُوُجوَهُهُم النَّ

 ؼالبׄ     ممتنعׄ       جابز ׄ      واجب  ׄ  

 فى المجتمع ؟ ..........كلمة) حقهم  ( حقهمأمعطً الفقراء  .ٗ٘

 خبرׄ    مفعول به ثانׄ    مفعول به أولׄ     نابب فاعل  ׄ  

ٌِّن  -٘٘  .ألجله مفعول على تشتمل التً الجملة ع

 .تركت مكانً ألبً احتراما له ׄ             .صفات المإمن احترام الكبٌر وتوقٌره منׄ  

 .احترم المعلمٌن احتراما كبٌراׄ                      .أظهرت احتراما كبٌرا للمعلم أمام الطبلبׄ  

ٌِّن. «إن تإد ما علٌك نحو وطنك  وتخلص فً االنتماء له تعش ورأسك مرفوعة  »  -ٙ٘  العبارة فً ونوعها الحال جملة ع

 .السابقة

 .فعلٌة جملة ، له االنتماء فً خلصوتׄ                  .فعلٌة جملة تإد ما علٌك،ׄ  

 .اسمٌة جملة مرفوعة، ورأسكׄ                            .فعلٌة جملة ، تعشׄ  

 قبله؟ ما على العطؾ أو المعٌة على نصبه ٌجوز اسم فٌها ورد اآلتٌة الجمل أيُّ  -7٘

 قدم والرقً لؤلمةالعلم والمال  طرٌقا التׄ                   .وؼٌاب الرقابة تكثر الجرٌمة ׄ  

 .حضر القابد وجنوده  حفل التكرٌمׄ                          .ٌتعاون اآلباء واألمهات فً تربٌة األبناءׄ  

 :كلمة )الحق ( ........... إعراب، ثبتك هللا . الحق قاببلٌا  -8٘

 مضاؾ إلٌهׄ     مفعول بهׄ     نابب فاعلׄ      فاعل  ׄ  

 -إعراب كلمة " الصالحون " :  ............ن : لٌس بٌننا إال الصالحو -9٘

 خبر لٌس مرفوع و عبلمة رفعه الواوׄ      مستثنى مرفوع و عبلمة رفعه الواو ׄ  

 اسم لٌس مرفوع و عبلمة رفعه الواوׄ      فاعل مرفوع و عبلمة رفعه الواو ׄ   

 :كلمة )الفقر (.......إعراب ٌفتك بهم .  الفقركاد  .ٓٙ

 ال شًء مما سبقׄ     مبتدأׄ     اسم كادׄ              فاعل  ׄ  

 ، لك الجنة . إعراب المنادى هنا: ربك مطٌعاً ٌا   -ٔٙ

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة ׄ   

 منادى مبنً على الفتح فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة المقدرةׄ  

 -ة ..........إعراب كلمة " ساعة " : ما انتظرتك إال ساع -ٕٙ

 مفعول به منصوب و عبلمة نصبه الفتحةׄ       مستثنى منصوب و عبلمة نصبه الفتحة ׄ   

 ظرؾ زمان منصوب و عبلمة نصبه الفتحةׄ       تمٌٌز منصوب و عبلمة نصبه الفتحة ׄ   

 مطلق؟ مفعول على تشتمل اآلتٌة الجمل أيُّ  -ٖٙ

 .أكرمت محمدا إكراما ألبٌهׄ      .ل لعبة جدٌدةلعب األطفال فً الحفׄ  

 .استقرت أوضاع الدولة مستقرا حسناׄ      أحببت كرة القدم حبا  فً  الشهرة والمالׄ  
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 .«منحه التاجر ما تبقى من المال »  -ٗٙ

 الترتٌب؟ على منهما كلٍّ  نوع وما السابقة؟ الجملة فً الواردان المفعوالن ما

 اسم موصول: ما متصل، ضمٌر: التاءׄ     فعلٌة جملة: قىتب ظاهر، اسم التاجرׄ  

 اسم موصول: ما  متصل، ضمٌر: هاء الؽاببׄ      ظاهر اسم: التاجر متصل، ضمٌر: هاء الؽاببׄ  

ُبُه أََحًدا ِمَن اْلَعالَِمٌنَ قال تعالى :  -٘ٙ ُبُه َعَذاًبا ال أَُعذِّ ْكفُْر َبْعُد ِمْنُكْم َفإِنًِّ أَُعذِّ ٌَ  ....إعراب الهاء فً كلمة ) أعذبه(:} } َفَمْن 

 نابب عن المفعول المطلقׄ    مفعول مطلقׄ                  مضاؾ إلٌهׄ      مفعول بهׄ   

 ٌجتهد العلماء فً العلم ارتقاء بالمجتمع : إعراب كلمة  ) ارتقاء ( .ٙٙ

 نعت مجرور بالكسرةׄ         حال منصوب بالفتحة  ׄ  

 مفعول ألجله منصوب بالفتحةׄ        تمٌٌز منصوب بالفتحةׄ  

ـــــــْ   -  7ٙ ً  ٍْ ـــــــخُ ـــــــْ ػ ـــــــخُوََع ٣َِِـــــــؾْ  ُ ـــــــخدَ  ر ٘ـــــــ٠   ر ُٓ 

  

  ٍَ ــــــــــــ ََ  ٝؿخٛ ــــــــــــ ــــــــــــَع هز ــــــــــــخد ه ــــــــــــي حُز َُـــــــــــــخ ه َٝ 

  

 نوع كم فً البٌت السابق وإعراب تمٌزها

   استفهامٌة وتمٌٌزها جمع مجرورׄ       خبرٌة وتمٌٌزها جمع مجرور   ׄ  

 استفهامٌة وتمٌٌزها مفرد مجرورׄ       خبرٌة وتمٌٌزها مفرد مجرورׄ   

 فً «الحاقدٌن» لكلمة الُممِكنة اإلعرابٌة األوجه ما. «ٌقدر العلماء وٌعرؾ  قدرهم كل إنسان عاقل خبل الحاقدٌن» 8ٙ

 السابقة؟ الجملة

 .منصوب مستثنى أو مجرور إلٌه مضاؾׄ     .مرفوع فاعل أو مجرور إلٌه مضاؾׄ  

 .مرفوع فاعل نابب أو مرفوع بدلׄ       .منصوب به مفعول أو مجرور اسمׄ  

 . وقعت ألنها «كرها» كلمة ُنِصبت. «لم أهجر أصدقابً كرها وال بؽضا»  -9ٙ

 المطلق المفعول عن نابًباׄ                   مطلًقا مفعواًل ׄ           ألجله مفعواًل ׄ   حااًل                   ׄ  

 -إعراب ما بعد إال :  ............وما ٌذكر إال ذو العقل الواعً  -7ٓ

 فاعل مرفوع و عبلمة رفعه الضمةׄ       فاعل مرفوع و عبلمة رفعه الواو ׄ   

 خبر مرفوع و عبلمة رفعه الضمةׄ      مستثنى مرفوع و عبلمة رفعه الواو ׄ   

 أصبحنا نقاوم المشكبلت مقاومة مستمرة :......... إعراب كلمة ) مقاومة (   -7ٔ

 خبر أصبحׄ     مفعول بهׄ             مفعول مطلقׄ     لهمفعول ألج  ׄ  

َها َوُرُسلِِه َفَحاَسْبَناَها ِحَساًبا َشِدًٌدا{  -7ٕ ٍة َعَتْت َعْن أَْمِر َربِّ ٌَ ن َقْر ٌِّن مِّ ٌِّْن ٓقال تعالى :} َوَكؤَ  : (...إعراب)ََكؤَ

 خبرׄ     مبتدأׄ      ظرؾׄ     مفعول به   ׄ  

  ....... اماعد حضر الطبلب –  -7ٖ

  الثانً والثالثׄ       أخٌكׄ       أخاكׄ        أخوك  ׄ     

 :إعراب ) حرصا ( .... أوطانهمكان علماء العالم أكثر حرصا على   -7ٗ

 خبر كانׄ    تمٌٌز منصوبׄ     حال منصوبׄ     اسم تفضٌل  ׄ  

ٌِّن -7٘  .«د مهنبٌن العروسٌن بالزواج السعٌد أرسلنا الرسابل والورو: »الجملة هذه فً وصاحبها المفردة الحال ع

 .العروسٌن بالزواج،ׄ       .الرسابل مهنبٌن،ׄ  

 .«نا» الفاعل المتكلمٌن ضمٌر مهنبٌن،ׄ      .«نحن» تقدٌره مستتر ضمٌر بالزواج،ׄ  

 معه؟ مفعول من تخلو اآلتٌة الجمل أيُّ   -7ٙ

 .علمت بمواقفك ونصرة المظلومׄ      .وما ٌفعلون دع الخلق ׄ  

 .استٌقظت وطلوع الشمسׄ      .ال تؤمر الناس بالصدق وتكذبׄ  

 ( عمرإعراب )  .........سبل الخلٌفة عمر فً القضاء   -77

 مبتدأ مإخرׄ          نابب فاعل مرفوعׄ    فاعل مرفوعׄ     بدل مرفوع  ׄ  
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 ـ كل الظروؾ اآلتٌة معربة ما عدا :  .78

 ٌومׄ       عندׄ     حٌثׄ      مع  ׄ  

 -العب ..........إعراب ما بعد إال :  ما وصل من البلعبٌن أحد إال  -79

 بدل مرفوعׄ       بدل مجرورׄ     فاعل مرفوعׄ     مستثنى منصوب ׄ   

ـــــــــــــٖ كُـــــــــــــٍَٝع ٣َٞ١َِـــــــــــــشٍ  -8ٓ ِٓ أ٣َ٘ـــــــــــــخ  ٍَ ًـــــــــــــخثِٖ  َٝ 

  
  

 ٍُ ٖ  أُٛــــــــــــــــــــٞ ِٜ ــــــــــــــــــــْ ٣َُلــــــــــــــــــــ٤  طَٔــــــــــــــــــــُٞص اًِح َُ

  

ْن( فً  ٌِّ  :البٌت السابق:تمٌٌز )ََكؤَ

 محذوؾ ׄ    َطوٌلَةٍ  ׄ      فُروعٍ  ׄ      َرأٌَنا ׄ  

 .«كان ٌتوقع أن ٌفوز بالمركز األول»  -8ٔ

 السابق؟ المثال فً «أن ٌفوز» المإول للمصدر اإلعرابً الموقع ما

 به مفعول نصب محل فًׄ      مبتدأ رفع محل فًׄ  

 فاعل رفع محل فًׄ        كان خبر نصب محل فًׄ  

 ولماذا؟ السابقة؟ الجملة فً الواو بعد الواقع االسم حكم ..ما.«فٌن من أعمالهموعودة الموظ ركب محمد القطار»  -8ٕ

 .«محمد» كلمة على معطوؾ ألنه رفعه ٌجبׄ  

 .معطوؾ اسم ألنه رفعه أو به، مفعول ألنه نصبه ٌجوزׄ  

 .«القطار» كلمة على معطوؾ ألنه نصبه ٌجبׄ  

 .معه مفعول ألنه نصبه ٌجب ׄ  

 ٌا طالبٌن حافظا على نظافة الفصل   ...نوع المنادى فً الجملتٌن   -ى نظافة الفصل.   ٌا طالبان حافظا عل  -8ٖ

  نكرة ؼٌر مقصودة    -نكرة  ؼٌر مقصودة  ׄ      نكرة مقصودة    -نكرة مقصودة   ׄ  

 نكرة مقصودة.     -نكرة ؼٌر مقصودة  ׄ     نكرة ؼٌر مقصودة    -نكرة مقصودة  ׄ  

ِهْم َماَذا َتْفقُِدوَن َقالُوا َنْفقُِد ُصَواَع اْلَملِِك "....... الحال هنا ونوعه :قال تعالى :"قَ    -8ٗ ٌْ  الُوا َوأَْقَبلُوا َعلَ

 ماذا تفقدون ــ جملة اسمٌةׄ       وأقبلوا علٌهم ــ جملة فعلٌة  ׄ  

 نفقد صواع الملك ــ جملة فعلٌةׄ        قالوا الثانٌة ــ جملة فعلٌةׄ  

 -إال محمد " أسلوب االستثناء فً الجملة :  " لم ٌنجح  -8٘

 ناقص منفًׄ      ناقص مثبتׄ     تام منفًׄ      تام مثبت ׄ   

 ؟«ابتؽاء» لكلمة الصحٌح الضبط ما. «لقد  فعلت ما بوسعً ابتؽاء الفوز بالجنة»  -8ٙ

 ابتؽاءُ ׄ     ابتؽاءٍ ׄ     ابتؽاءِ ׄ     ابتؽاءَ ׄ  

 ؟«ٌنتظر أمه وهو القرفصاء الطفل جلس» جملة فً «القرفصاء» كلمة إعراب ما  -87

 المطلق المفعول عن ناببׄ    مضاؾ إلٌهׄ    مطلق مفعولׄ      مفعول بهׄ  

د.«ساعد األم أوالدها فً إعداد الطعام»  -88  السابق؟ المثال فً به المفعول ....حدِّ

 الطعامׄ    إعداد فً: الجملة شبهׄ          أوالدهاׄ      األمׄ  

 صحٌح، استثناء أسلوب باستخدام السابق المعنى عن ُنعبِّر كٌؾ. «لم ٌحضر اثنان المدعوون الحفل ،حضر » -89

 ؟«عدا ما» ُمستخِدمٌن

 .حضر المدعوون الحفل ما عدا اثنٌنׄ      .الحفل ما عدا اثنان المدعوون حضرׄ  

 .الحفل ما عدا بعضهم المدعوون حضرׄ       .المدعوون حضور الحفل عدا ماׄ  

ٌة َعلَىَٰ ُعُروِشَها  -9ٓ ٌَ ًَ َخاِو ٍة َوِه ٌَ  :جملة ) وهى خاوٌة(  فى محل * "...قال تعالى :"أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعلَىَٰ َقْر

 ال محل لها من اإلعرابׄ    جر مضاؾ إلٌهׄ    جر نعتׄ    نصب حال  ׄ  

 ؾ تصبح الجملة  : من الجوابز ...... عند تحوٌل األرقام إلى حرو ٕمن الدرجات و  9حصلت على  -9ٔ

 تسع ــ اثنتٌنׄ        انتتسع ــ اثنׄ    تسعة ــ اثنتٌنׄ     تسع ــ اثنان  ׄ  



by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 203

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 -" المذاكرة " تعرب :  ............ما على الطبلب إال المذاكرة   -9ٕ

 بدال منصوباׄ     مبتدأ مإخراׄ     مستثنى جابز النصبׄ     مستثنى واجب النصب ׄ   

 ..... المحل اإلعرابً لجملة  (رأسه مرفوعة)ـ هذا الرجل  - (رأسه مرفوعة )اس سار الرجل بٌن الن -9ٖ

 ) رأسه مرفوع( على الترتٌب *

 رفع / جرׄ     جر / رفعׄ     رفع / نصبׄ              نصب / رفع  ׄ  

 ٓـظٜــــــــــــيح حُِٔــــــــــــي ُٔؼــــــــــــخ٠ُ ١خُزــــــــــــخ ٣ــــــــــــخ    -9ٗ

  

 حُٔـــــــــــخٍ ٓـــــــــــٖ هـــــــــــٌٛخ أٝ ِ حُؼِـــــــــــْ ٓـــــــــــٖ هـــــــــــٌٛخ 

  

 البٌت السابق إعراب المنادى فً
  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة     ׄ  

 منادى مبنً على الفتح فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة المقدرةׄ  

 السابقة؟ الجملة فً «ؼٌر» إعراب ما. «واجهت المخاطر ؼٌر هٌاب»  -9٘

 .منصوب نعتׄ    .منصوب بدل ׄ    .منصوب ألجله مفعولׄ   .منصوبة حالׄ  

 ؟«خوؾ» كلمة إعراب ما. «اعتزلت الفتنة خوؾ الوقوع فً اإلثم»  -9ٙ

 .الفتحة نصبه وعبلمة منصوب، تمٌٌزׄ     .الفتح على مبنً ماٍض  فعلׄ  

 .الفتحة نصبه وعبلمة منصوب، مطلق مفعولׄ     .الفتحة نصبه وعبلمة منصوب، ألجله مفعولׄ  

 -" :  المجتهدإعراب كلمة "  ............"  المجتهدمتفاببل إال " ال ٌإدي عمله   -97

 نابب فاعل مرفوع ׄ     خبر مرفوع ׄ     فاعل مرفوع ׄ    مبتدأ مإخر مرفوع ׄ   

 :هنا " كلمة" كلمة إعراب قال تعالى"َكُبَرْت َكلَِمًة َتْخُرُج ِمْن أَْفَواِهِهْم "........   -98

 حالׄ      تمٌٌز ׄ     مفعول بهׄ      فاعل  ׄ  

 سلمت على ذا الطالب ــ رأٌت ذا الخلق ـ........كلمة " ذا " هنا فى الجملتٌن بالترتٌب :   -99

 اسم من األسماء الخمسة ــ اسم من األسماء الخمسةׄ     اسم إشارة ــ اسم من األسماء الخمسة  ׄ  

 ارةاسم إشارة ــ اسم إشׄ     اسم من األسماء الخمسة ــ اسم إشارةׄ  

د  -ٓٓٔ  .معه مفعول على تحتوي التً الجملة حدِّ

 .استقبله الحاضرون بالحب والتقدٌرׄ   .ظللت أسٌر وسور الحدٌقة حتى وصلت إلى  المدرسة ׄ  

 بالحب واإلخبلص تنهض األممׄ    .أحب العلم ورؼبة فً تحصٌله أقرأ الكتب المهمةׄ  

د  -ٔٓٔ  .«اقتتل الجٌشان ...............شدٌدا» جملة فً مطلًقا مفعواًل  ٌكون أن ٌصلح ما اآلتٌة الخٌارات من حدِّ

 تقاتبلׄ      اقتتاالׄ            قتاالׄ        قتبلׄ  

جاء محمد وشروق الشمس ـــ جاء محمد وشروق ـــ جاء محمد وشروق الشمس قد ظهر : .... إعراب كلمة )   -ٕٓٔ

 :شروق (فى الجمل السابقة بالترتٌب  

 مفعول معه ــ معطوؾ ــ مفعول معهׄ      ـ معطوؾ ـــ مفعول معهمعطوؾ ـ  ׄ  

 مفعول معه ــ معطوؾ ــ مبتدأׄ       معطوؾ ــ مفعول معه ـــ مبتدأׄ  

 عند وضع ؼٌر بدال من إال تصبح .....أنا ال أسافر إال بالقطار. -ٖٓٔ
 ثاألول والثالׄ      ؼٌر بالقطارׄ     من ؼٌر القطارׄ      بؽٌر القطارׄ   

 سافر  محمد  راكبا القطار إلى اإلسكندرٌة مستمتعا بالجو كل االستمتاع وعاد اآلن : ـــ عدد المنصوبات هنا : * -ٗٓٔ
 ستةׄ     خمسةׄ     أربعةׄ      ثبلثة  ׄ  

 .«أعطى الشرطً فً إشارة المرور  السابقٌن اإلذن بالتحرك »  -٘ٓٔ
د  .السابق المثال فً «أعطى» الفعلُ  نصبهما اللذٌن المفعولٌن حدِّ

 السابقٌن المرور،ׄ    اإلذن الشرطً،ׄ   اإلذن السابقٌن،ׄ   السابقٌن الشرطً،ׄ  

ٌِّن -ٙٓٔ  .معه مفعول فٌها ورد التً الجملة ع

 .الحٌاة كفاح والعلم سبلحׄ      .انتبه الطبلب ودخول المعلم الفصلׄ  

 .المؽربعدت إلى البٌت مع أذان ׄ        ال تهمل دروسك وتلوم ؼٌركׄ  
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ــــــــــــــذ ىهــــــــــــــخص -7ٓٔ ــــــــــــــش حُٔــــــــــــــَء هِ ــــــــــــــٚ هخثِ ُ 

  

 ٝػـــــــــــــــــــــــــــــٞح٠ٗ ىهـــــــــــــــــــــــــــــخثن حُل٤ـــــــــــــــــــــــــــــخس إ 

  

 جملة ) إن الحٌاة دقاثق وثوانى( فى محل : 

 نصب مفعول بهׄ    نصب حالׄ     جر مضاؾ إلٌهׄ       رفع خبر  ׄ  

 

 -إعراب كلمة " البلعب " :  ............" عدا البلعب عدوا سرٌعا ففاز بالجابزة " -8ٓٔ

 مفعول به منصوبׄ     اسم مجرورׄ      فاعل مرفوعׄ     تثنً منصوبمس ׄ   

 لن تبلػ المجد حتى تلعق الصبر  ******ال تحسب المجد تمرا أنت آكله   -9ٓٔ

 الجملة التى لها محل من اإلعراب هً :  

 المجد تمرا ــ فى محل نصب حالׄ      المجد تمرا ــ فى محل نصب مفعول به  ׄ  

 أنت آكله ــ فى محل نصب حالׄ       ى محل نصب نعتأنت آكله ــ فׄ  

 كِٗــــــــــــخ ػ٤ِــــــــــــي أٓــــــــــــٞصُ  ٝٓــــــــــــخ طٔــــــــــــٞصُ   -ٓٔٔ

  

ـــــــــــــــــــخّ ٍٝد  ـــــــــــــــــــي  حُ٘ ـــــــــــــــــــ٢ ه٘ظ ـــــــــــــــــــخ ك  ٛٞحً

  

 السابق؟ البٌت فً «حزنا» كلمة إعراب ما

 منصوب مطلق مفعولׄ    منصوب ألجله مفعولׄ   منصوب به مفعولׄ   منصوبة حالׄ  

...إعراب الضمٌر فً «ح ابنً فً االمتحان فسؤفرح فرحا لم أفرحه من قبل"إن نج» جملة فً المطلق المفعول ما  -ٔٔٔ

 قوله "أفرحه" :

 فً محل نصب مفعول بهׄ       فً محل رفع فاعلׄ  

 فً محل نصب نابب عن المفعول المطلق.ׄ       فً محل نصب مفعول مطلقׄ  

 لجملة السابقة:كثٌرا ما ٌطٌر العصفور................ إعراب  كلمة)كثٌرا( فً ا-ٕٔٔ

 مبتدأׄ     نابب عن مفعول مطلقׄ    نابب فاعلׄ      نعت  ׄ  

 ":جمٌعا كلمة"اتفق المعلمون جمٌعا على موعد االمتحان ......... أعرب  -ٖٔٔ

 توكٌد معنويׄ     بدل مطابقׄ     توكٌد لفظًׄ      حال  ׄ  

 كؼِٜــــــــــــْ حُوــــــــــــٍٞ ٣ــــــــــــ٣ِٖ روــــــــــــّٞ أًــــــــــــَّ  -ٗٔٔ

  

 ٝحُؼٔـــــــــــَ حُوـــــــــــٍٞ رـــــــــــ٤ٖ حُوِـــــــــــق أهـــــــــــزق ٓـــــــــــخ 

  

 السابق؟ البٌت فً الظاهرة المفعوالت عدد ما

 واحد به مفعولׄ           مفعوالنׄ                       ثبلثةׄ            أربعةׄ  

 السابقة؟ الجملة إلكمال َتِصحُّ  اآلتٌة الكلمات أيُّ «.  صافحت جمٌع الحاضرٌن سوى .....»  -٘ٔٔ

 األولى والثالثةׄ     أخٌكׄ                أخوكׄ           أخاكׄ  

 السابقة؟ العبارة فً «مًعا» كلمة إعراب ما. «ذهب الصدٌقان معا فً رحلة بحرٌة»  -ٙٔٔ

 .منصوب بدلׄ        .منصوبة حالׄ   .منصوب مكان ظرؾׄ   .منصوب زمان ظرؾׄ  

 .«بهم   فً  اللٌالً المظلمة  ٌستٌقظ الناس صباحا فرحٌن بالنور  بعد ظبلم دامس أحاط»  -7ٔٔ

دهما زمان، ظرفا السابقة العبارة فً  .فحدِّ

 . ظبلم صباحا ،ׄ     .بعد صباحا،ׄ   .بعد اللٌالً،ׄ   .صباحا اللٌالً،ׄ  

 الطب كدت أطٌر فرحا عندما حصل أخً على شهادة» ،«سررت فرحا كبٌرا بحصول أخً على شهادة الطب »  -8ٔٔ

 الجملتٌن؟ فً «فرحا» كلمة إعراب ........ما.«

 .المطلق المفعول عن نابب الثانٌة وفً تمٌٌز، األولى فًׄ       .تمٌٌز الثانٌة وفً ألجله، مفعول األولى فًׄ  

 .المطلق المفعول عن نابب الثانٌة وفً به، مفعول األولى فًׄ          .ألجله مفعول الثانٌة وفً به، مفعول األولى فًׄ  

 -نوع الكبلم :  ............هل ٌقرأ القرآن إال المإمنون  -9ٔٔ

 ناقص منفً ׄ     ناقص مثبت ׄ    تام منفً ׄ      تام مثبت ׄ   
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 .............. عند كتابة العدد بالحروؾ تصبح الجملة: قصة ٗٔ قرأت    -ٕٓٔ

 أربع عشرة قصة.ׄ     أربعة عشر قصة.ׄ       أربعة عشر قصة.ׄ     أربع عشر قصة.ׄ   

 ؟«كرمت محمدا تكرٌما ٌلٌق به» ملةج فً المطلق المفعول نوع ما  -ٕٔٔ

دׄ   ٌِّنׄ                    للفعل مإكِّ ٌِّنׄ       للعدد ُمب  للنوع ُمب

ٕٕٔ-   َ  ٝؿـــــــــــــــيطٜخ حُِٓـــــــــــــــخٕ ٜٓـــــــــــــــ٤زخص ًٝـــــــــــــــ

  

 حُوطــــــــــــــذ ٤ٛ٘ـــــــــــــش ح٧كزـــــــــــــخد كَهـــــــــــــش ٓـــــــــــــٟٞ 

  

 السابق؟ الشعري البٌت فً «سوى» بعد ما إعراب ما

 مجرور إلٌه مضاؾׄ            مرفوع مإخر مبتدأׄ        منصوب مستثنىׄ      مجرور بدلׄ  

 الجملتٌن فً خط تحته ما إعراب ما. «من الفصل جمٌعهمخرج الطبلب » ،«من الفصل  جمٌعاخرج الطبلب »  -ٖٕٔ

 الترتٌب؟ على السابقتٌن

 .منصوبة حال منصوبة، حالׄ      .منصوبة حال منصوب، معنوي توكٌدׄ  

 .مرفوع معنوي توكٌد منصوب، لحاׄ       .منصوب نعت مرفوع، إن خبرׄ  

 مكان؟ ظرؾ من ٌخلو اآلتٌة البدابل أيُّ   -ٕٗٔ

 العقاب جناحٌها نفضت كما********  جانبٌه حولك الجٌش ٌهزׄ  
 األهرام؟؟ وراءك تسٌر كادت******** سبلم علٌك الساري ذلك من  ׄ  
 الَزرزوُرد بِــِظــلِّهــا نــاءَ الِؽــ أَلِؾَ  ******ُشـَجٌَرةٌ  الِسـٌـاجِ  ِعـنـدَ  لَنـا كـاَنـتׄ  
دُ ******* تؽـ ما أَحسن فالطٌرُ ׄ       النَدى ٌَقعُ  ما ِعْند ـرِّ

اإلعراب الصحٌح لكلمة "  ............حضر الرجال خبل رجبل {  -حضر الرجال خبل رجل  -من حسد  رجل} ماخبل  -ٕ٘ٔ

 -رجل " فً الجمل الثبلث على الترتٌب : 

 مستثنى منصوب –اسم مجرور  –فاعل  ׄ      اسم مجرور –عل فا –مفعول به  ׄ   

 مفعول به –مفعول به  –اسم مجرور  ׄ      مفعول به –اسم مجرور  –فاعل  ׄ   

 السابقة؟ الجملة فً المطلق المفعول نوع ما. «خاؾ  الطفل  عند مشاهدة األسد فً القفص خوفا»  -ٕٙٔ

دׄ   ٌِّنׄ              للفعل مإكِّ ٌِّنׄ      عللنو ُمب  للعدد ُمب

 ٗلٔـــــــــــٚ ؿ٤ـــــــــــَ ٍأ٣ـــــــــــٚ ٣ٔظ٘ـــــــــــَ ُٝـــــــــــْ    -7ٕٔ

  

 ٛــــــــــــــخكزخ حُٔــــــــــــــ٤ق هــــــــــــــخثْ ا٫ّ  ٣ــــــــــــــَٝ ُٝــــــــــــــْ 

  

 السابق؟ البٌت من الثانً الشطر فً االستثناء أسلوب نوع ما

 مثبت تامׄ         منفً تامׄ                         منفً ناقصׄ  

ــــــــٖ  -8ٕٔ ــــــــخصَ  َٓ ــــــــٚ ٓ ــــــــخ   ك٤ َٕ  َؿَحٓ ــــــــخ ــــــــخ   ػ طَو٤ِ َْ ُٓ 

  

َٖ  ٓـــــــــخ  َِ  رـــــــــ٤ ٟ أٛـــــــــ َٞ ؽِ  أٍكـــــــــغ كـــــــــ٢ حُٜـــــــــ ٍَ  حُـــــــــّي

  

 السابق؟ البٌت فً الترتٌب على خط تحته ما إعراب ما

 .منصوبة حال منصوب، تمٌٌزׄ      .منصوب بدل منصوبة، حالׄ  

 .منصوبة حال منصوب، ألجله مفعولׄ      مفعول ألجله منصوبا منصوبة، حالׄ  

هَـــــــــــــــي -9ٕٔ ـــــــــــــــغُ  َٝ َٔ ِٖ  هللَاُ  ٣َـ ـــــــــــــــظ٤ظ٤َ َ٘  رَؼـــــــــــــــَيٓخ حُ

  

  ِٕ َ   ٣َظُّ٘ــــــــــــــــــــخ ــــــــــــــــــــ ًُ   ٖ  ط٬َه٤ِــــــــــــــــــــخ ٫ إَٔ حُظَــــــــــــــــــــ

  

 إعراب كلمة " كل"

 نابب عن المفعول المطلقׄ    مفعول مطلقׄ     مفعول بهׄ     فاعلׄ  

 لئلعراب؟ وجهان فٌه ٌجوز مستثًنى تحوي اآلتٌة الجمل أيُّ   -ٖٓٔ

 .ٌحرص كل المسلمٌن على طاعة هللا إال الجاحدٌنׄ        .جاء إال طالب ماׄ  

 ما رأٌت أحد فً طرٌقً إال إٌاكׄ       .ال تكن إال صادقا تقٌاׄ  

د  -ٖٔٔ  أصر البلعب أن ٌرتدي قفازا جدٌدا  قبل النزول إلى الملعب إصرارا ؼرٌبا"» جملة فً المطلق المفعول حدِّ
 ؼرٌباׄ      إصرارا ׄ                      جدٌداׄ                   قفازاׄ  
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د. «رقب طفلها الصؽٌر من النافذة خوفا أن ٌصٌبه مكروهظلت األم ت»  -ٕٖٔ  .السابقة الجملة فً ألجله المفعول حدِّ

 مكروهׄ      خوفاׄ    الصؽٌرׄ    طفلهاׄ  

ـــــــــــــضُ   -ٖٖٔ ْٔ َُ ـــــــــــــغٍ  َٝ ـــــــــــــخصَ  ٓـــــــــــــخ رََحِؿ ـــــــــــــ٢ كَ  ٘ ِٓ 

  

ـــــــــــــــــــــقَ   ْٜ ٫ رَِِ ـــــــــــــــــــــضَ  َٝ ٫ ر٤َِِْ َٝ  َٞ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ٢ َُ  حٗ 

  

 (راجععراب كلمة )إ

 خبر لٌس مجرور لفظا منصوب  محبل ׄ         اسم مجرور بالباء ׄ  

 اسم لٌس مجرور لفظاه مرفوع محبل ׄ       خبر لٌس منصوب بالفتحة الظاهرة ׄ  

 

 كل نعٌم ال محالة زابل.............. إعراب اسم )ال( فً الجملة:       -ٖٗٔ

 اسم ال مبنً على الفتحة فً محل نصب. ׄ    اسم ال منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة. ׄ  

 اسم ال منصوب وعبلمة نصبه الفتحة المقدرة. ׄ     اسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب. ׄ  

 ؟أي الجمل التالٌة صحٌح  -ٖ٘ٔ

 فً الملعب بضع العبون ׄ      فً الملعب بضع العبٌن ׄ  

 فً الملعب بضعة العبون ׄ      فً الملعب بضعة العبٌن ׄ  

رت »ما نوع التمٌٌز فً جملة   -ٖٙٔ  ؟«زهاراالحدٌقة أتفجَّ

 ذات. ׄ     عددي. ׄ     ملحوظ. ׄ    ملفوظ. ׄ  

 فً الجملة السابقة على الترتٌب؟« طالبة»و« عشرة ست»ما إعراب «.  طالبة ومدرسةعشرة  ست الحفلحضر »  -7ٖٔ

 عدد مبنً على فتح الجزأٌن فً محل رفع فاعل، تمٌٌز منصوب ׄ                  بدل مرفوع، مضاؾ إلٌه مجرور ׄ  

 نعت مرفوع، مضاؾ إلٌه مجرور ׄ    ه منصوب، تمٌٌز منصوبمفعول ب ׄ  

 أيُّ الجمل اآلتٌة تخلو من مفعول معه؟  -8ٖٔ

 تؤمر بالصدق وتكذبال  ׄ      .ٌحبهوما  طالبدع كلَّ  ׄ      .واستفزاز اآلخرٌن صبركنً أعجب ׄ       الناس وشؤنهم. دع ׄ  

ما نوع المفعولٌن الواردٌن فً الجملة السابقة على «.اسوال تنشر البؽضاء بٌن الن أن تلتزم بالصدقأحبُّ » -9ٖٔ

 الترتٌب؟

 مصدر مإول، اسم ظاهر ׄ   مصدر مإول، جملة فعلٌة ׄ     ضمٌر متصل، اسم ظاهر ׄ   اسم ظاهر، اسم ظاهر ׄ  

د المنادى وأعربه فً المثال السابق...«.التزما بما ٌقول المدرب، البلعبانٌا هذان »  -ٓٗٔ  حدِّ

 هذان، منادى مبنً على األلؾ فً محل نصب. ׄ    نادى مبنً على األلؾ فً محل نصب.، مالبلعبان ׄ  

 هذان، منادى منصوب، وعبلمة نصبه الفتحة. ׄ    مرفوع، وعبلمة رفعه األلؾ. منادى، البلعبان ׄ  

 

 (  /https://dardery.siteُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٍُٝٝ ٓٞهؼ٘خ أكٔي ىٍى١َ٣ ُِظي٣ٍزخص ح٩ٌُظ٤َٗٝش ) 
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التجربة الشعرٌة هً الخبرة النفسٌة للشاعر حٌن ٌقع تحت سٌطرة مإثر ما )موضوع انفعل به( ٌستهوٌه ، فٌندمج  فٌه  -

 لهذه التجربة  بوجدانه و فكره مستؽرقاً متؤمبلً حتى ٌتفجر ٌنبوع اإلبداع لدٌه فٌصوؼه فً اإلطار الشعري المبلبم

 مراحل التجربة الشعرٌة: -

 )تعبٌر(       ( )تفكٌر وتؤمل  )إحساس وانفعال(  )مناسبة أو موقؾ( 

 مثال : ٌقول الشابً بعنوان نشٌد الجبار : 

ــــــــــــــــــــيحء             ٓـــــــــــــــــــؤػ٤ٖ ٍؿـــــــــــــــــــْ حُـــــــــــــــــــيحء ٝح٧ػـــ

ـــــــــــــــــــش                 ــــــــــــــــــ٠ حُ٘ــــــــــــــــــْٔ ح٠ُٔــ٤جـــــ ــــــــــــــــــٞ اُ  أٍٗ

 ــــــــــــــــــــــــــ٤ذ ٫ٝ أٍٟ           ٫ أُٔــــــــــــــــــــــــق حُظـــــــــــــــــــــــــَ حٌُجـ 

 

 ًخُ٘ٔــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــٞم حُؤـــــــــــــــش حُ٘ــــــٔـــــــــــــــــــــخء 

ـــــــــــــــٞحء ــــــــــــــــطخٍ ٝح٧ٗ ــــــــــــــــلذ ٝح٧ٓ ـــــــــــــــخ رخُٔــ  ٛخُث

ــــــــــــخ كــــــــــــ٢ هــــــــــــَحٍ حُٜــــــــــــٞس حُٔــــــــــــــــــــــــــٞىحء ٓ 

 

* انفعل الشاعر بظروؾ وطنه الواقع تحت سٌطرة االستعمار البؽٌض ، و بظروفه الشخصٌة ؛ حٌث ٌحٌط به الحاقدون  و 

طؤة المرض ، فجاشت "تحركت " عاطفته و تؤثر وجدانه حٌنما مر بهذه الخبرة النفسٌة ، فعبر عن تجربته تشتد علٌه و

 الشعرٌة الصادقة بهذا النص.

 أنواع التجارب الشعرٌة -

و هً ما تعبر عن ذات الشاعر و تصور  أحاسٌسه و مشاعره مثل قصٌدة " صخرة الملتقى " لناجً ، و    ذاتٌة : - ٔ

 المساء " لمطران .قصٌدة " 

و هً ما تتجاوز ذاتٌة الشاعر لتعبر عن آفاق عامة سٌاسٌة مثل قصٌدة " دعوة إلى الثورة على الظلم "   عامة :  - ٕ

 للبارودي ، أو اجتماعٌة مثل قصٌدة " كم تشتكً " إلٌلٌا .

نفعاله إلى تحوٌلها إلى تجربة   و تظهر عندما ٌنفعل الشاعر بموضوع معٌن فٌإدي شدة ا ذاتٌة تحولت إلى عامة : - ٖ

 تتناول مشكبلت اآلخرٌن مثل قصٌدة " ؼربة و حنٌن " لشوقً .

 موضوعات التجربة الشعرٌة -

و تتنوع لتشمل كل ما فً الحٌاة صؽر أو كبر مما ٌإثر فً نفس الشاعر  موضوعات التجربة لٌست محددة ، فهً تتسع 

عٌة ، ونوع الموضوع )تافهاً أو خطٌراً( لٌس أساسا فً قٌمة التجربة ، وإنما من النواحً الكونٌة أو النفسٌة أو االجتما

أساسها دابما صدق االنفعال به ، ولكن إذا اجتمع جبلل )عظمة( الموضوع وصدق العاطفة زاد  ذلك من قٌمة التجربة وسما 

 به . 

 عناصر التجربة الشعرٌة:

 رٌةالصورة التعبٌ - ٖ    الفكر - ٕ     الوجدان  -ٔ

 الوجدان  -ٔ

البد من تحقق شرط أساسً فً التجربة الشعرٌة و هو : " الصدق الفنً الشعوري " و هو ما ٌسمى بالوجدان ، و هو 

فخر ..إلخ( و استؽراقه  -ؼضب  -كراهٌة  -حب  -أمل  -ٌؤس  -سعادة  -سرور  -ألم  -انفعال الشاعر بتجربته )من حزن 

ق ، و ببل زٌؾ أو مبالؽة وبدون الصدق الشعوري ال ٌعد الشعر شعراً ؛ فالوجدان فٌها ، و التعبٌر عما ٌعانٌه بصد

 أساس التجربة ، هو الذي ٌمنح الشعر الحٌوٌة و القوة و التؤثٌر . الصادق 

 نقصد بالصدق الشعوري )الوجدانً( : -

 صدق االنفعال بالتجربة و االستؽراق فٌها . - ٔ

 مبالؽة .صدق التعبٌر عنها ببل زٌؾ أو  - ٕ

 ٌختلؾ نوع الوجدان بٌن شاعرٌن أمام مشهد واحد:  قدالحظ :  

 فحٌن نقرأ المساء لمطران نحس معه الحزن والكآبة والتشاإم حتى أن كل مشاهد الطبٌعة من حوله حزٌنة عابسة. 
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 مٌلة الساحرة فً قوله: وحٌن نقرأ المساء إلٌلٌا نراه متفاببًل سعًٌدا ٌدعو المتشابمٌن إلى أن ٌنظروا لً الطبٌعة الج

ــــــــــــــــــــــ٠ ٛــــــــــــــــــــــٞص حُـــــــــــــــــــــــيحٍٝ  أٛـــــــــــــــــــــــ٠ اُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ٠  ـــــــــــــــــــــــــــــــخٍ ك  ٝحٓظ٘٘ـــــــــــــــــــــــــــــــو٢ ح٧ُٛ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ٢  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ٢ رخُ٘ـــــــــــــــــــــــــــــــــٜذ ك  ٝطٔظؼ

 

 ؿخ٣ٍـــــــــــــــــــــــــــــــــخص كـــــــــــــــــــــــــــــــــ٢ حُٔـــــــــــــــــــــــــــــــــلٞف 

 حُـ٘ـــــــــــــــــــــــخص ٓـــــــــــــــــــــــخ ىحٓـــــــــــــــــــــــض طلـــــــــــــــــــــــٞف

 ح٧كــــــــــــــــــــــــ٬ى ٓــــــــــــــــــــــــخ ىحٓــــــــــــــــــــــــض طِــــــــــــــــــــــــٞف

 

 –شعر المحاكاة والتقلٌد  –ال ٌعد من الشعر الجٌد تلك  القصابد التً تفتقد إلى الصدق الشعوري ،مثل:أشعارالمناسبات 

 لسرقات الشعرٌةا

 الفكر  -ٕ

 نقصد بالفكر موضوع القصٌدة أو فكرتها العامة و مجموعة األفكار الجزبٌة التً تندرج تحت إطار الموضوع العام . -

و ال  ٌمكن أن تخلو التجربة من الفكر فلٌس معنى أن الشعر تعبٌر عن تجربة وجدانٌة خلوه من الفكر ، فؤساس الشعر 

 و أهمٌة الفكر ترجع إلى أنه :ر مع الوجدان ، الجٌد أن ٌمتزج الفك

      ٌمنح التجربة عنصر الدقة .          - ٔ    

 و ٌحول دون انسٌاب العاطفة . – ٕ   

 و ٌساعد على تنسٌق الخواطر والصور والربط بٌن أجزابها فالشاعر الحق هو الذي ٌفكر بوجدانه ، وٌشعر بعقله . – ٖ   

 تطبٌق

 قال الشاعر:

ـــــــــــــــٖ ــــــــــــــــخط٢           ُ  طٔـــــــــــــــٔؼٞح ٛـــــــــــــــٞط٢ ٫ٝ َٛهـــــــ

ــــــــــِ         ٓـــــــــٖ أٗظظـــــــــَ كـــــــــ٢ حُلـــــــــَد .. ٓـــــــــ٤ق ػـــــخؿـ

ــــــــــخُي          ــــــــــَ .. ٤ُـــــــــَ كـــ  ٓـــــــــٖ أٗظظـــــــــَ كـــــــــ٢ ح٧ٓــــــــ

 

ـــــــــــٞحص  ــــــــــ٢ ح٧ٓــــ  ٓــــــــــخ ػــــــــــخى ٣ـــــــــــي١ حُٜ٘ــــــــــق ك

ـــــــــــــــــِحص  أّ أٓــــــــــــــــش ًٍؼــــــــــــــــض ُوٜــــــــــــــــَ ؿــــــــــــــ

 أّ أٓــــــــــــــــش ٓــــــــــــــــٌَص ػِــــــــــــــــ٠ ٓؤٓـــــــــــــــــــــــــــخط٢ 

 

 لشاعر أن ٌعبر عن أفكاره من خبلل شعوره و وجدانه . وضح ذلكاستطاع ا

عند اإلجابة: نبدأ بتحدٌد العاطفة المسٌطرة على الشاعر فً األبٌات ثم نوضح الفكرة التً تدور حولها األبٌات وما فٌها من 

 األلفاظ. 

ة الحزن سٌطرت علٌه عاطفهنا  حٌث الحق هو من ٌفكر بقلبه وٌشعر بعقله  وقد امتزج الفكر بالشعور إن الشاعر:نقول 

أن تستجٌب األمة لصرخاته   ٌعلن ٌؤسه منفهو  جاءت أفكاره معبرة عن هذه العاطفة ف الضٌق والٌؤس من تخاذل أمته 

ذلك توحً بوقد استخدم ألفاًظا لة تعٌش فً لٌل حالك من الجهل والؽفلة،\فهً أمة عاجزة ضعٌفة مستسلمة خانعة متخا

 اتًـــــــمؤســـ - الكــــلٌل ح  -لقهر -ركعت  - زـاجــع - األموات – ــاتًــــــــــصرخ :مثل

 الصورة التعبٌرٌة  -ٖ

 الصورة التعبٌرٌة " الصٌاؼة الشعرٌة " عناصرها ثبلثة هً : 

 الموسٌقا . -الصور واألخٌلة .    )جـ(  -األلفاظ والعبارات .   )ب(  -  ) أ (

 األلفاظ والعبارات : -)أ( 

لها خبلل الصٌاؼة من دالالت  الكلمة هً مادة التعبٌر عن التجربة الشعرٌة و هً األداة السحرٌة فً ٌد الشاعر بما ٌحمِّ

 وإٌحاءات ،و لٌس هناك ألفاظ خاصة بالشعر فكل كلمة ٌمكن استخدامها بحٌث تؽنً فً موقعها ما ال تؽنً كلمة أخرى

 ٌقول إٌلٌا أبو ماضً: 

 ٗٔـــــــــــــــــــــــــ٠ حُطـــــــــــــــــــــــــ٤ٖ ٓـــــــــــــــــــــــــخػش أٗـــــــــــــــــــــــــٚ

ــــــــــــــــــــــخ٠ٛ ــــــــــــــــــــــِ ؿٔــــــــــــــــــــــٔٚ كظز  ًٝٔــــــــــــــــــــــخ حُو

  

ٜ ـــــــــــــــخ ٝػَرـــــــــــــــي   ١ـــــــــــــــ٤ٖ كو٤ـــــــــــــــَ كٜـــــــــــــــخٍ ط٤

 ٝكـــــــــــــــــــــٟٞ حُٔـــــــــــــــــــــخٍ ٤ًٔـــــــــــــــــــــٚ كظٔـــــــــــــــــــــَى

 

فكلمة "طٌن" تبدو ؼٌر شاعرٌة وتدل فً المعجم على تلك المادة الترابٌة المبللة بالماء، ٌحاول اإلنسان إزالتها إن لصقت 

ع ببٌان أصله فحّملها من الدالالت واإلٌحاءات بثٌابه أو جسمه. ولكن "إٌلٌا" استخدمها فً مجال حث المتكبر على التواض

 ما ال تؽنى فٌها لفظة أخرى فً مجالها، فوقعت أجمل موقع. 
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 و قد وضع الببلؼٌون كثٌراً من المقاٌٌس التً تحكم جمال اللفظة من :  -

     السهولة و الوضوح و الدقة فً موضعها .  - ٔ

 ؾ . مطابقتها لقوانٌن اللؽة فً النحو و الصر  - ٕ

      البعد عن الؽرابة و األلفاظ المهجورة .   - ٖ

 البعد عن االبتذال ) قربها إلى العامٌة( .   - ٗ

 عدم تنافر الحروؾ .  - ٘

مبلءمتها للموضوع جزالة و رقة ، و كذلك مبلءمتها الجو النفسً فإن كان الشاعر سعٌداً ترقرق البشر من ألفاظه  - ٙ 

 مرارة فً تعبٌره وإن كان حزٌناً شعرت بال

 تطبٌق

 قال الشاعر محمود حسن إسماعٌل ٌناجً النٌل : 

 ٣ــــــــــــــــــــــــخ ٝحٛـــــــــــــــــــــــــذ حُوِــــــــــــــــــــــــي ُِِٓــــــــــــــــــــــــخٕ           

 ٛـــــــــــــــــــــــــــــــــخص حٓــــــــــــــــــــــــــــــــــــو٢٘ ٝىػ٘ـــــــــــــــــــــــــــــــــ٢          

 ٣ــــــــــــــــــــــــخ ٤ُظ٘ـــــــــــــــــــــــــ٢ ٓٞؿــــــــــــــــــــــــش كـــــــــــــــــــــــــؤك٢ٌ          

 

 ٣ــــــــــــــــــــــخ ٓــــــــــــــــــــــخه٢ حُ٘ــــــــــــــــــــــؼَ ٝح٧ؿــــــــــــــــــــــخ٢ٗ 

 أٛـــــــــــــــــــــ٤ْ ًخُـــــــــــــــــــــــــط٤َ كـــــــــــــــــــــ٢ حُـ٘ـــــــــــــــــــــخٕ

 اُـــــــــــــــــــــ٠ ُـــــــــــــــــــــــــ٤خ٤ُي ٓـــــــــــــــــــــخ ٗـــــــــــــــــــــــــخ٢ٗ

 

 والوجدان فً اختٌار األلفاظ والعبارات ؟ ما دور العاطفة  -

 عند اإلجابة نبدأ بالعاطفة ثم نؤتً باأللفاظ التً استخدمها الشاعر للتعبٌر عن هذه العاطفة.

 واهـب الخلدتوحً بقوة العاطفة مثل: و عبارات وقد اختار ألفاًظا  الحب والتعظٌم للنٌلعر عاطفة ا: تسٌطر على الشنقول

الجنان   -أهٌم  –بالجمال والرقة وألفاظا مثل: اســـقنً توحً بـ  ساقً الشعر واألؼانً عظمته وقوله:بفضل النٌل وٌوحى 

 ،  وكلها توحً بتعلقه الشدٌد بالنٌل.

 

 :  الصور واألخٌلة -)ب(  

 يالخٌال من أقوى الوسابل فً التعبٌر عن الفكر والشعور معاً تعبٌراً مإثراً ، فهو أشبه بثوب العروس الذ -

 تتجمل به القصٌدة ......... 

 الصورة الخٌالٌة نوعان : -

 خٌال جزبً : التشبٌه واالستعارة والكناٌة و المجاز .  - ٔ    

 : و ٌسمى أٌضاً بالصورة الشعرٌة أو اللوحة الفنٌة أو الصورة الكلٌة ،  خٌال كلً   - ٕ    

 ل فً : و طرٌقة التعامل مع األبٌات الستنتاج و رسم الصورة ٌتمث

 وصؾ الصورة من خبلل ألفاظ الشاعر و وجدانه .  -       

 تحدٌد أجزاء الصورة و هً األشٌاء المحسوسة التً ٌمكن أن ترى و تحس .  -       

 استنتاج أطراؾ الصورة و هً :   -       

 الصوت : فً األلفاظ التً نسمع من خبللها صوتاً . -  أ 

 تً نرى من خبللها لوناً .فً األلفاظ ال  :  اللون -ب 

 الحركة : فً األلفاظ التً نحس من خبللها حركة . -جـ 

- :  مقاٌٌس الجمال فً الصور الخٌالٌة 

 أن تكون مبلبمة للموضوع وللجو النفسً . - ٔ

 أن تصدر عن حس نفسً صادق ، وأال تكون مجرد صدى إلحساس ظـاهر. - ٕ

 ، وتتبلءم جمٌعها مع الفكر والشعور بالتجربة.أن ترتبط بؽٌرها من الصور الجزبٌة  - ٖ

 أن تكون أقرب إلى اإلٌحاء منها إلى التعبٌر الصرٌح المباشر.  - ٗ
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 تطبٌق

ح١َ١                         َٞ ــــــــــــــ حَد َه ََ ـــــــــــــَ حٟـــــــــــــط ـــــــــــــ٢ حُزَل  ٗـــــــــــــخٍى اُ

ــــــــــــ٢                      ــــــــــــَض ُــــ ْ  ٤ُٝــــ ـــــــــــ َٛ ـــــــــــوَ أ َٛ ـــــــــــ٠  ٍٝ ػِ  ػـــــــــــخ

ـــ َٔ ًَ ــــــــــــــــٞؽ  َٓ خٍٛـــــــــــــــــــ٢                         ٣٘ظخرُٜــــــــــــــــخ  ٌَ َٓ  ــــــــــــــــــــــٞؽ 

 

ــــــــــــــــــــــخءِ   َٜٞؿـــ ــــــــــــــــــــــخكٚ حُ ــــــــــــــــــــــ٢ ر٣ََــــ  ك٤ـ٤زُ٘ـــــ

وــــــــــــــــــَس حُٜٔــــــــــــــــــــخءِ   ٜ َٜــــــــــــــــــ١ٌ حَُ ًَ  هِزَــــــــــــــــــخ 

ــــــــــــــــــــوْ كــــــــــــــ٢ أػ٠َــــــخثــــــــــــــــ٢  ٔ َٜــــــــــــــــخ ًخُ  ٣َٝلُظ 

 

 رسم مطران صورة كلٌة أبدعها بفكره ولونها بعاطفته. وضح ذلك.

 األبٌات لوحة كلٌة تجسم مشاعره الحزٌنة. رسم الشاعر فً 

 أجزاإها: الشاعر ومشاهد من البحر والصخر والموج.  -

 ٌجٌبنً( و)لون( نراه فً زرقة البحر وسواد  –خطوطها الفنٌة " أطرافها ": )صوت( نسمعه فً )شاك  -

  ٌفتها(.  -ٌنتابها  -الهوجاء  -الصخر و)حركة( نحسها فً )اضطراب             

توضح  وقد وفق الشاعر فً رسم هذه اللوحة؛ ألنها اجتمعت لها األجزاء وتآلفت فٌها األطراؾ، واستطاعت أن  -          

 الفكرة وتنقل اإلحساس.

 

 الموسٌقى :  -)جـ(  

 عنصر هام من عناصر الصٌاؼة له تؤثٌر عظٌم ٌحقق للنفس المتعة حٌن ٌقرأ أو ٌسمع قصٌدة .. الحظ جمال التقسٌم 

 الموسٌقً واإلٌقاع النؽمً فً قول أبً تمام :

  ٍْ ـــــــــــــــــــــ ْ٘ظـَوـ ُٓ  ِٚ ـــــــــــــــــــــ  ٍْ رِخُِ ـــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــ٤َ ٓـُْؼظَٜ  طَْيرِ

  

ــــــــــــــــــــِذ  طِـ َْ ُٓ   ِ ـــــــــــــــــــ٢ هللا  ــــــــــــــــــــٍذ كِ طَوِ َْ ُ ِٚ ٓـ ــــــــــــــــــــ  ُِِ 

 

 الموسٌقى فً الشعر نوعان -

 و تتمثل فً : الموسٌقى الظاهرة )خارجٌة( :  - ٔ

 تفعٌبلت ، وظٌفتها ضبط النؽم وكل مجموعة منها تسمى بحرا . الوزن الواحد : و هو وحدات موسٌقٌة تسمى -

 وحدة القافٌة : و هً اشتراك بٌتٌن أو أكثر فً الحرؾ األخٌر وحركته ، ووظٌفتها ضبط اإلٌقاع ، وتحقٌق المتعة . -

 المحسنات البدٌعٌة : من جناس و حسن تقسٌم و تصرٌع  و كل ماله جرس صوتً تحسه اآلذان .  -

وتنبع من اختٌار الشاعر أللفاظ موحٌة منسجمة ، و من جودة األفكار و عمقها  وسٌقى الخفٌة )الداخلٌة( : الم - ٕ

 وترابطها وتسلسلها ، و من روعة التصوٌر.

 شروط جودة القافٌة  :  -

      أن تكون نابعة من معنى البٌت.            - ٔ

 مبلبمة للجو النفسً.   - ٕ

     مجلوبة.                          ؼٌر متكلفة وال   - ٖ

 أن تتفق مع قوانٌن اللؽة .  - ٗ

 أال توجد كلمة أخرى توضع مكانها و تكون أفضل منها .   - ٘

 تطبٌق

 قال الشاعر:

 هــــــــــــــــــــــــخٍ حُٔــــــــــــــــــــــــ٬ّ : ٣جٔــــــــــــــــــــــــض ٓــــــــــــــــــــــــٖ              

ــــــــــــــــــــــ٢            ـــــــــــــــــــــــخ١ ك ــــــــــــــــــــــٖ ٓٔؼــ  ٝٓــــــــــــــــــــــجٔض ٓ

ــــــــــــــــــــــٞٙ            ـــــــــــــــــــــــٞ حُٞؿ ــــــــــــــــــــــ٠ ر٤ـ   ٓــــــــــــــــــــــق ػِ

ـــــــــــــــــــــــــــــَد حُ ــــــــــــــــــــــــــــــخ ُ ــــــــــــــــــــــــــــــٕٞ إٔ          كخٗــ  ٌـــــ

  

ـــــــــــــــــــ٢ حُٞؿــــــــــــــــــــــــــٞى     ـــــــــــــــــــْ طل٘ـــــــــــــــــــ٠ ك  ظِ

ــــــــــــــــــــــــــــــٞى ــــــــــــــــــــــــــــــْ ر٠٤ـــــــــــــــــــــــــــــخ  ٝٓــ  طو٣َزٌـــ

 هِٞرٜـــــــــــــــــــــــــــــْ ٓـــــــــــــــــــــــــــــٞى حُٞػــــــــــــــــــــــــــــــٞى  

ـــــــــــــــــــــــــــلَهش  طٔـــــــــــــــــــــــــــٞى ـــــــــــــــــــــــــــ٠ رظــ  ٣َٟــــــ

 

 ى خفٌة، وضح مظاهر كل منهما؟ رفى األبٌات موسٌقى ظاهرة وأخ
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سٌقا هً أقرب الوسابل المإثرة فً العاطفة ألنها تبعث المتعة عند اإلجابة: نقول الشعر هو لؽة التعبٌر عن العاطفة والمو 

حرؾ الدال " القافٌة "و الوزنوحدةظاهرة:وتتمثل فى  فً نفس القارئ وقد اعتمد الشاعر على نوعٌن من الموسٌقى:

ط األفكار خفٌة: وتتمثل فى: األلفاظ جاءت نابعة من صدق العاطفة وترابسود "  –،مثل :"بٌضا والمحسنات الموجودة ،

 توحً بانتشار الظلم، و)آىسؾ( توحً بالحسرة والحزن.(،)تفشى  :وروعة الخٌال وإٌحاء الكلمات مثل

 

 

 

 

 

 :  تتمثل الوحـدة الفنٌة )الوحدة العضوٌة( فً القصٌدة فً

 وحدة الجو النفسً )وحدة المشاعر( :  -) أ ( 

عاطفة الشاعر فً اتجاه نفسً واحد ، فإذا انتقل الشاعر من  و هً وحدة المشاعر التً أثارها هذا الموضوع بحٌث تسٌر 

 جو نفسً إلى جو نفسً آخر ، و لٌس بٌن الجّوٌن ارتباط فقد انعدمت وحدة الجو النفسً .

 قال شوقً ٌصؾ قصر أنس الوجود: 

 هــــــــــــق رظِــــــــــــي حُوٜــــــــــــٍٞ كــــــــــــ٢ حُــــــــــــ٤ْ ؿَهــــــــــــ٠

ــــــــــــــــخ ــــــــــــــــخِء ر٠ّ  ــــــــــــــــ٢ حُٔ ــــــــــــــــ٤ٖ ك ــــــــــــــــٌحٍٟ أهل  ًؼ

  

ـــــــــــــــخ  خ رؼ٠ـــــــــــــــٜخ ٓـــــــــــــــٖ حُـــــــــــــــٌػَ رؼ٠   ٌ  ٓٔٔـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــي٣ٖ ر٠ــــــــــــــــــــــخٓ ــــــــــــــــــــــٚ ٝأر  خرلخص ر

 

 الصورة فً البٌت األول تثٌر الشعور بالخوؾ واألسى واأللم من مشهد الؽرق واضطراب الؽرقى. ف

والصورة فً البٌت الثانً توحً بشعور الخفة والمرح والسرور من مشهد الفتٌات البكر الجمٌبلت السابحات فً البحر 

 البٌتٌن توافق وتناسق. تحت الماء وعلى سطحه. ولٌس بٌن الصورتٌن فً 

 وحدة الموضوع :  -)ب(  

و معناه أن القصٌدة كلها تتحدث عن موضوع واحد ، و لٌتحقق ذلك البد أن تكون القصٌدة أفكارها مرتبة مترابطة شاملة 

فكك لكل أجزاء الموضوع ، ولذلك ٌعٌب النقاد على الشعر القدٌم تعدد األؼراض فً القصٌدة وعدم ترتٌب أفكارها ، وت

 أبٌاتها ، وتناقض معانٌها أحٌانا ، كما ٌعٌبون بعض شعراء " المدرسة الكبلسٌكٌة الجدٌدة " من المعاصرٌن لهذا السبب .

 ) ج ( ترابط األفكار وتسلسلها .

 تطبٌق

ــــــــــــــــــــَيٟ        َٔ َٕ حُ ٞ ُٔ ـــــــــــــــــــــخُِ َُ حُظـ  َٝ  أِهـــــــــــــــــــ٢ ِ َؿـــــــــــــــــــخ

ـــــــــــــــــــــــــــشَ          ٝرَــــــ َُ َٕ حُُؼ ــــــــــــــــــــــــــزُٞ ِٜ ـْ َ٣ ْْ ُٜ ًُ َُ ــــــــــــــــــــــــــ  أََْٗظ

٤ـُــــــــــــــــــــــِٞف            ٔ َِ حُ ــــــــــــــــــ٤ِِ َٛ  َِ ٤ْــــــــــــــــــ ـَ ــــــــــــــــــٞح رِ ُٔ ٤َُْ َٝ 

            ِٙ ـــــــــــــــــــــِي ـــــــ ْٔ ْٖ ِؿ ــــــــــــــــــــ ِٓ َي  َٓ ــــــــــــــــــــخ َٔ ْى ُك  َ ــــــــــــــــــــ ـَ  كَ

  

ــــــــــــــــــــَيح   ـــــــــــــــــــن  حُلِــــ َك َٝ ـــــــــــــــــــخُى ِ  َٜ ـِ ـــــــــــــــــــن  حُ  كََل

حُٔــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْئَىَىح    َٝ ِس   ٞ ــــــــــــــــــــــــــَي ح٧ُرُــــــــــــــــــــــــــ ـْ َٓ 

ـــــــــــــــــــَيٟ  َٛ  ْٝ ـــــــــــــــــــخ أَ طَخ  ََُ٘ ْٞ ــــــــــــــــــــ ـ َٛ  َٕ ـــــــــــــــــــٞ ٤زُ ـِ ُ٣ 

ــــــــــــــــــــُِٚ  َُ َْ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــَيحك٤ََِْــ ـ َٔ ـْ ُ٣ ْٕ ــــــــــــــــــــُي ِ أَ  رَْؼ

 

 ل تحققت الوحدة العضوٌة فً األبٌات. ناقش. )مهم جًدا(ه

 نقول: تحققت الوحدة العضوٌة فٌما ٌلً: ثم عند اإلجابة ننظر إلى األبٌات إذا كانت تدور حول موضوع واحد  

 ومته ظلم المستعمر والدعوة إلى مقا( وحدة الموضوع: الموضوع واحد ٌدور حول ٔ

 لرؼبة فً االنتقام من المستعمر الؽاشم سٌطر على األبٌات شعور بالؽضب واالجو النفسً:  (ٕ

 ( ترابط األفكار: جاءت األفكار مترابطة ومعبرة عن صدق الشاعر وأحاسٌسه. ٖ
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 تدرٌبات ببلؼٌة 

(ٔ) 

 ر٘ــــــــــــــــــَحى ٣خى٤ٗــــــــــــــــــخ كظ٤ٜــــــــــــــــــ٠ ٝحكوـــــــــــــــــــــــَٟ            

ــــــــــــــــــــخ             ر٘ـــــــــــــــــــَحى كخ٥ٓـــــــــــــــــــخٍ ٓ٘ـــــــــــــــــــَهش حُٔ٘ـــ

ًّٕ رخَُك٤ـــــــــــــــــــــــــَ كِـــــــــــــــــٖ طـــــــــــــــــَٟ              حُظِـــــــــــــــــْ أ

 ٗـــــــــــــْ حُؼــــــــــــ٬        -ريٍحُــــــــــــيؿ٠ -ٗــــــــــــْٔ حُٜــــــــــــيٟ   

  

 كـــــــــــــ٠ ُٓٞـــــــــــــي حُٜـــــــــــــخىٟ حُز٘ـــــــــــــ٤َ حُٔ٘ـــــــــــــٌٍ      

ـــــــــــــــــٞ      ٍٝحٌُـــــــــــــــــٕٞ ٣ِٛـــــــــــــــــٞ رخُٔـــــــــــــــــَحؽ ح٧ٗ

ــــــــــــــــــَ ظـز ُٓ ـــــــــــــــــــخُْ رــــــــــــــــــخؽ ٫ٝ   ٓــــــــــــــــــٖ ظـــــــــــ

ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ٤ٖ أُٛ ـــــــــــــــٖ ؿز ـــــــــــــــٍٞ ٣ٔـــــــــــــــطغ ٓ  ٝحُ٘

 

 َ  ٝٓخ أػَٛخ ك٠ حُظؼز٤َ ّ:  ٓخحُؼخ١لش ح٤ُٔٔطَس ػ٠ِ حُ٘خػ
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 (ٕ) 

 ٍكـــــــــــــــــــَف حُوِـــــــــــــــــــذ رـ٘زـــــــــــــــــــ٠ ًخٌُر٤ـــــــــــــــــــــــق       

ـــــــــــــــــــيٓغ ٝحُٔخٟـــــــــــــــــــ٠ حُــــــــــــــــــــ٣َق      ـــــــــــــــــــذ حُ  ك٤ـ٤

  

ـــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــخهِز٠ حطجـــ ــــــــــــــــــــــق ٣ ــــــــــــــــــــــخ أٛظ  ٝأٗ

ــــــــــــــــي ـــــــــــــــْ ُٗؼـــ ـــــــــــــــخ ُ  ُـــــــــــــــْ ػـــــــــــــــيٗخ ٤ُـــــــــــــــض أّٗ

 

 ٓخ حُؼخ١لش ح٤ُٔٔطَس ػ٠ِ حُ٘خػَ   ٝٓخ أػَٛخ ك٢ حهظ٤خٍ ح٧ُلخظ   ّ:  
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 (ٖ) 

 ٓؤٟـــــــــــــــــلي ٣ـــــــــــــــــخ ٓـــــــــــــــــٔخء كـــــــــــــــــ٬ طـ٤ٔـــــــــــــــــ٢                

 كـــــــــــــــــــــئحى١ ؿ٘ـــــــــــــــــــــٚ كلِـــــــــــــــــــــض ٍرــــــــــــــــــــــــــخٛخ

ــــــــــــــــــــــــــــخكَحص   ٠٘ٓـــــــــــــــــــــــــــَس ح٧ُحٛـــــــــــــــــــــــــــَ ٓــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــّٞٓــــــــــــــــــــــــــــؤِٛأ رخُٔظخػــــــــــــــــــــــــــــذ    ٝحُٜٔ

 رٔوظِــــــــــــــــــــــــــق حُٔ٘ــــــــــــــــــــــــــخٛي ٝحَُٓـــــــــــــــــــــــــــّٞ 

ـــــــــــــــــــــــــَس حُــــــــــــــــــــــــــــــيحٍٝ ٝحُ٘ٔـــــــــــــــــــــــــ٤ْ     ٓؼط

 

 ّ:  ٣ـَٔ حُظ٣َٜٞ اًح حطٔن ٝٝؿيحٕ حُ٘خػَ . ٟٝق ًُي ٖٓ ه٬ٍ ح٧ر٤خص .  
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 (ٗ) 

ـــــــــــــــــــــي١     ـــــــــــــــــــــن ٣ ــــــــــــــــــــــ٣َظ٢ أ١ِ ـــــــــــــــــــــ٢  كـ  أػط٘

  ٙ ٓـــــــــــــــــــــٖ ه٤ـــــــــــــــــــــيى أىٓـــــــــــــــــــــ٠ ٓؼٜـــــــــــــــــــــــ٢ٔ     

ـــــــــــــــْ طٜـــــــــــــــٜ٘خ        ـــــــــــــــخظ٢ رؼٜـــــــــــــــٞى ُ ـــــــــــــــخ حكظل ٓ 

 

ـــــــــــــــخ حٓـــــــــــــــظزو٤ض ٗـــــــــــــــ٢  ـــــــــــــــ٢ أػط٤ـــــــــــــــض ٓ  اٗ٘

َْ أرو٤ـــــــــــــــــٚ   ٝ ٓـــــــــــــــــخ أروـــــــــــــــــــ٠ ػِـــــــــــــــــ٢ّ   ُِـــــــــــــــــ

َّ ح٧ٓــــــــــــــــــــــــــَ   ٝ حُيٗـــــــــــــــــــــــــــ٤خ   ُــــــــــــــــــــــــــي١ّ ٝ ا٫

 

 ّ: ِٓؽ حُ٘خػَ كٌَٙ رؼخ١لظٚ كؤريع ٝأؿخى . ٟٝق ًُي .  
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
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 (٘) 

 يقول الرائع خالد سعيد في قصيدته"رسالة إلى المتنبي"
 ٣ـــــــــــــــخ ٓـــــــــــــــ٤ي١ كطـــــــــــــــْ حُِٔٓـــــــــــــــخٍ ٝحُؼـــــــــــــــٞى 

ــــــــــــــن  اً ٤ًــــــــــــــق ٣٘ــــــــــــــيٝ حُٔـ٘ــــــــــــــ٢ ٝٛــــــــــــــٞ ٓوظ٘

 ٜٓـــــــــــــــــــــٍٞس ُِٗــــــــــــــــــــض كخ٤ُــــــــــــــــــــؤّ ٣ؤًِٜــــــــــــــــــــخ 

ـــــــــــــــــَد ـــــــــــــــــخّ ٓـظ ـــــــــــــــــ٢ ح٣٧ ـــــــــــــــــض ك ـــــــــــــــــخ أٗ  ًؤٜٗ

  

 ٝحُِلـــــــــــــــــــٖ ٛـــــــــــــــــــخٍ ٗٞحكـــــــــــــــــــخ ٝح٧ٗخٗـــــــــــــــــــ٤ي 

ــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــخص أٛــــــــــــــــــــــــــخرظٜخ حُظـخػ٤  ٝح٧ؿ٤٘

ــــــــــي ــــــــــؤص ٓ٘ــــــــــٌ ؿــــــــــخءص كــــــــــ٢ حُٔــــــــــيٟ ػ٤ ــــــــــْ ٣ ُ 

 ٤ــــــــــــــــــَ ٝح٧ٗــــــــــــــــــؼخٍ ٝحُز٤ـــــــــــــــــــيٛــــــــــــــــــي٣وي حُو

 

 ٟٝق ػخ١لش حُ٘خػَ ِ ٓز٤٘خ  أػَٛخ ك٢ أُلخظٚ .  ّ: 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

(ٙ) 

 ػزي ح٣ٌَُْ ح٢ٌَُٓ "ُِ٘خػَٓ٘ؼٞى ٖٓ ه٤ٜيس "

ُٖ حُلز٤زـــــــــــــــــــــشُ ٤ًـــــــــــــــــــــق أك٤ـــــــــــــــــــــخ   كِٔـــــــــــــــــــــط٤

ٍُ ٗـــــــــــــــــــــــــــــخٍىحصٍ    ط٘ـــــــــــــــــــــــــــــخى٢٘٣ حُــــــــــــــــــــــــــــــيحٝ

ــــــــــــــــــــــــــــــٞح١ُت رخ٤ًــــــــــــــــــــــــــــــخصٍ   ّ٘  ط٘ــــــــــــــــــــــــــــــخى٢٘٣ حُ

َّ ٣ٝٔــــــــــــــــــــــــــــــؤُُ   ــــــــــــــــــــــــــــــخء  ٢٘ حُ ــــــــــــــــــــــــــــــخُم أ٫ ُو  ك

  

  

 رؼ٤ــــــــــــــــــــيح  ػــــــــــــــــــــٖ ٓــــــــــــــــــــُِٜٞي ٝح٠ُٜــــــــــــــــــــخدِ 

ــــــــــــــــــــــــــــَحدِ  ــــــــــــــــــــــــــــش  ىٕٝ حؿظ َُ ؿ٣َز  طٔــــــــــــــــــــــــــــ٤

ِٕ ٛــــــــــــــيٟ حٗظلــــــــــــــخدِ  ٓــــــــــــــخ ِّ ــــــــــــــ٢ ٓــــــــــــــِٔغ حُ  ٝك

ـــــــــــــــــخدِ   ٝٛـــــــــــــــــَ ٓـــــــــــــــــٖ ػـــــــــــــــــٞىٍس رؼـــــــــــــــــي حُـ٤

 

 ػَِ ُٔخ طوٍٞ.َ طلووض حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ ح٧ر٤خص.ٛ ّ:
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 (7) 

 يقول الرائع خالد سعيد في قصيدته"هزيمة"
 ٝأٗــــــــــــــــــــــــخ ًؼٜــــــــــــــــــــــــلٍٞ رــــــــــــــــــــــــ٬ ١ٝــــــــــــــــــــــــٖ 

 كــــــــــــــــــــ٢ حُلــــــــــــــــــــِٕ أٓــــــــــــــــــــو٢ ًخُلــــــــــــــــــــيحثن ٫

ـــــــــــــــــــــــــــــي١ ..اًح ٍُػـــــــــــــــــــــــــــــض ـــــــــــــــــــــــــــــش ػ٘  ٫ ك٤ِ

ــــــــــــــــــــٞف ٝأرلــــــــــــــــــــَص ٓــــــــــــــــــــل٢٘   كــــــــــــــــــــ٤ْ  حُٞه

  

 ٓخطـــــــــــــــــــــض هطخ٣ـــــــــــــــــــــخ  ٝأ١لـــــــــــــــــــــؤص ػوظـــــــــــــــــــــ٢ 

ــــــــــــــــــــ٢ ــــــــــــــــــــَ أؿ٤٘ظ ــــــــــــــــــــ٢..٫ ه٤  ٝؿٜــــــــــــــــــــ٢ ٓؼ

ــــــــــــــــــــــــــــــؤؿ٘لظ٢ ــــــــــــــــــــــــــــــٞص أؿ٘لــــــــــــــــــــــــــــــش ر ُِٔ 

ــــــــــــــــــــْ حُزوــــــــــــــــــــخء  هٔــــــــــــــــــــَص ٓؼ ــــــــــــــــــــ٢ُٝ  ًَظ

 

 حُظ٣َٜٞ.ٟٝق ػخ١لش حُ٘خػَ ِ ٓز٤٘خ  أػَٛخ ك٢   : ّ
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
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 (8) 

 ٟ هل٤شِ ٟٝق ٓظخَٛ ًَ ٜٓ٘ٔخ  َك٠ ح٧ر٤خص ٤ٓٞٓو٠ ظخَٛس ٝأهّ:
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

(9) 

 قال الشاعر"علي الجندي" تحت عنوان " ال تعتمد على الحظوظ " :
 ٓــــــــــٖ هــــــــــيّ حُـــــــــــي كــــــــــ٢ ٓٔـــــــــــؼخٙ ُــــــــــْ ٣وــــــــــــذ

 طِـــــــــــــي حُٔؼـــــــــــــخ٢ُ ػـــــــــــــَّٝ  أٗـــــــــــــض هــــــــــــــخ١زٜخ 

 كِــــــــــــــْ ٣ظلــــــــــــــَ رلخؿظــــــــــــــٚ -ٓ٘ــــــــــــــ٢ حُٜــــــــــــــ٠٘٣ٞ  

ـــــــــــــــــَ : ٓـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــخُلع  أٝ ؿــــــــــــــــــِزٞح  ٫ٝ طو  زوٞح ر

  

ـــــــــــــُٞ رخُ  ـــــــــــــ٘حُل ـــــــــــــيأدــ ـــــــــــــ٠ حُ ـــــــــــــٞف ػِ  ق ٓٞه

 كخرـــــــــٌٍ ُٜـــــــــخ حُٜٔـــــــــَ ٓـــــــــٖ ًـــــــــي ٝٓـــــــــٖ ٜٗـــــــــذ

ــــــــــــــــذ ـــــــــــــــ٬ طؼـــ ـــــــــــــــيح ر ـــــــــــــــ٢ ٓـ  ٓوٜـــــــــــــــَ ٣زظـ

ـــــــــــــذ ـــــــــــــخ حُٔـــــــــــــزن ٝ حُـِ ـــــــــــــخ حُلظـــــــــــــٞظ ٓطخ٣  كٔ

 

 ٟٝق ًُي.  رؼخ١لظٚ حُ٘خػَ حٓظِؽ كٌَّ:  
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 (ٔٓ) 

 ٌا لٌتنً ٌوما أعود لقرٌتً..

 الناس فٌها كالطٌور الراحلة

 ٌمشون فً صمت و ٌنسون السفر..

 القمر و ٌداعبون اللٌل و األؼصان.. فً ضوء

 فٌهم وفاء الطٌبٌن المخلصٌن من البشر

 أما أنا.. قد كان لً قلب

 و ضاع على الطرٌق

 ٟٝق ػخ١لش حُ٘خػَ ِ ٓز٤٘خ  أػَٛخ ك٢ أُلخظٚ .  ّ: 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 ( dardery.siteshttp//:  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٍُٝٝح ٓٞهغ أكٔي ىٍى١َ٣ ُِظي٣ٍزخص ح٩ٌُظ٤َٗٝش  )  

 َُٔحؿؼش ػِّٞ حُز٬ػش)حُز٤خٕ ٝحُزي٣غ ٝحُٔؼخ٢ٗ( ٍحؿغ ًٌَٓس حُز٬ؿش ُِٜق حُؼخ٢ٗ

ــــــــــــــق ىَٓٞػــــــــــــــَي ٝحٗٔــــــــــــــِلْذ ٣ــــــــــــــخ ػ٘ظــــــــــــــَس ٌِ ْل ًَ 

ـــــــــــــــيْ  َِٛــــــــــــــخ ٣ٞٓـــــــــــــــخِ  كوـ  ٫ طـــــــــــــــَُؽ رٔٔـــــــــــــــشَ ػـ

.. ٤ُٜـــــــــــــــــلَلٞح َٖ َْ ٓـــــــــــــــــ٤َٞف حُـخٛـــــــــــــــــز٤ ــــــــــــــــ  هزـ 

ََِى ٛخٓظــــــــــــــــــــخ   ُْظزظِــــــــــــــــــــغ أر٤ــــــــــــــــــــخَص كوــــــــــــــــــــ ٝ 

 

 ٙ ََ ـــــــــــــــــــ َٔ ُٓٔظؼ ُٕ ػزِـــــــــــــــــــشَ أٛـــــــــــــــــزَلْض   كؼـ٤ــــــــــــــــــٞ

ِٖ حُـٞٛــــــــــــــَس  ٓوــــــــــــــطَض ٓــــــــــــــٖ حُِؼوـــــــــــــِي حُؼٔــــــــــــــ٤

١ِ ٝحٍ ِْ ْٞ َؿَ٘ـــــــــــــــخَف حُِوـــــــــــــــ  ُؽ حُٔؼـــــــــــــــٌٍسٝحهلِـــــــــــــــ

َُ كـ٢ ػــكخُ َِ حُو٘ـــ٘ؼـ َِ ــــــــــٜ  َســــــــــــــــــــــػـَػ ـخر
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 ددريتاخ ةالغيح عانح

(ٔ) 

 ٣وٍٞ حُ٘خػَ -ٔ

ْٗلَْوَض أَ  َٖ حُِ ٤َخ٢ُأَ ِٓ خ ََُي٣َْي  َٓ  ..ْؿ٠َِ 

خثِيِ  َٜ َٖ حُوَ ح ر٤َْ  َ ِٛ خ َٓ.. 

 ٍْ ُٜٞ َي حُط  ِٓ ٍَ ك٢ َى َؼخ ْٗ ُْ ح٧َ ِٔ ـْ  طَ

خىَ  َٓ ْٖ ِى ِٓ ٤جَشُ  ِٔ كَُي حُظ  َُ  ..كَظَُؼذ  أَْك

َْٗض  أَ فِ  -َٝ ِْ َْ حُ٘  ْؿ ٍَ-  ٍْ ٝ َُ ُٓ ُيٝ ك٢  ْ٘  !طَ

ِي حَُل٤َخسِ  ْٜ َٗ  ْٖ ِٓ ْهَض  ًُ خ  َٓ.. 

ح ٍَ ح ََ َٓ  ٟ َٞ ِٓ ٍْ ُٞ٘  ِص حُوُ

ِٝكَي ٣خ كَظ٠َ َُ كُْن رِ ٍْ  ..كَخ

حثِنِ  ََ ٤ِِجَشَ رِخَُل َٔ َى حُ ََ ْى َىكَخطِ َُ حْط َٝ.. 

 َْ ٤ ِٜ ٍَ هَ ْٖ ُػٔ ِٓ خ طَزَو ٠ ك٤َِي  َٓ ٍِْى  ْ  أَْى  ػُ

س   ََ َٓ  ْٖ َِ ..ِػ كَخطِ َٕ حُي  َِ ..ُىٝ خِػ َ٘ َٔ حُ َٝ.. ٍْ حُزُُلٞ َٝ حك٢  َٞ حُوَ َٝ 

 :ظخ٤ُشحُ حُزيحثَ ر٤ٖ ٖٓ حُٜل٤لش ح٩ؿخرش كيى

 ٓخ حُؼخ١لش ح٤ُٔٔطَس ػ٠ِ حُ٘خػَ   –ٔ

 .  الحسرة والندمׄ     الفرح والسرورׄ    الؽضب والكراهٌة ׄ     الحب والتعظٌم ׄ  

حثِِن "  -ٕ ََ ٤ِِجَشَ رِخَُل َٔ َى حُ ََ ْى َىكَخطِ َُ حْط َٝ  ٗٞع حُو٤خٍ ك٢ هُٞٚ : " 

 مجمل  .تشبٌه ׄ    استعارة تصرٌحٌة ׄ    استعارة مكنٌة  ׄ      تشبٌه بلٌػ ׄ  

 :ٖٓ ٬ٓٓق ح٤ُٓٞٔو٠ حُظخَٛس ك٢ ح٧ٓطَ حُ٘ؼ٣َش حُٔخروش -ٖ

 ترابط األفكار ׄ     روعة الخٌال ׄ    وحدة التفعٌلة ׄ     .وحدة القافٌة ׄ  

َْٗض ك٢ هُٞٚ :""  -ٗ أَ فِ  -َٝ ِْ َْ حُ٘  ْؿ ٍَ-  ٍْ ٝ َُ ُٓ ُيٝ ك٢  ْ٘  "طَ

 . استثناءׄ      نفً ׄ      توكٌدׄ      إطناب ׄ  

 " ر٤ٜ٘ٔخ حُزلٍٞ - حُوٞحك٢خُغ " ك٢ حُز٤ض حُؼ -٘

 . مراعاة نظٌرׄ     مقابلة ׄ     جناس ׄ     طباق  ׄ  

 " حُـَٝ ٖٓ ح٧َٓ ك٢ حُٔطَ ح٧ه٤َ. -ٙ

 . االلتماسׄ      التحذٌرׄ    الٌؤس والخوؾ„ ׄ    واأللم إظهار الضٌق ׄ  

 (ٕ) 

 ٣وٍٞ حُ٘خػَ ر٘خٍس حُو١ٍٞ -ٕ

ـــــــــــــــــخ   ـــــــــــــــــْيٗخ ُٔ ـــــــــــــــــ٢ ً ُٖ حُّظ ـــــــــــــــــخ كِٔـــــــــــــــــط٤ ٣ 

ُٖ ٣ــــــــــــخ أهــــــــــــ   ُض ػِــــــــــــ٠ حُؼٜــــــــــــِي حُّــــــــــــ١ٌ ٗلــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــُٚ   َٔ  ٗــــــــــــــــــــــــــــَف  ُِٔــــــــــــــــــــــــــــِٞص إٔ ٗطؼ

ٝح حُٜــحٗ٘ َُ ٍَ ٝٛــــــــــ ًُ    ٞحـ  زــــــــــــٞ  ْْ ـــــــــــــــٗـخٍ

 

ــــــــــــــٖ أٓــــــــــــــ٠  ٗ٘ٔــــــــــــــ٠ أٓــــــــــــــخٗخ  ــــــــــــــُٚ ٓ  ًخرَيْط

ٜـــــــــــــــِي ٬ًٗـــــــــــــــخ َٔ  هـــــــــــــــي ٍٟـــــــــــــــْؼ٘خٙ ٓـــــــــــــــٖ حُ

ـــــــــــــــــــخ َٜٞحٗ ـــــــــــــــــــؤر٠ حُ ـــــــــــــــــــخٍس  ط  أٗلٔـــــــــــــــــــخ  ؿزّ

ح ؿزَــــــــــــخٗخـٖ طِوَـــــــــــــــــــــــــــ٤ًلٔــــــــــــخ ٗـِــــــــــــْجظُْ كِ ْٞ 

 

 :حُظخ٤ُش حُزيحثَ ر٤ٖ ٖٓ حُٜل٤لش ح٩ؿخرش كيى

 ٓخ حُؼخ١لش ح٤ُٔٔطَس ػ٠ِ حُ٘خػَ   –ٔ

 .  األلم والحسرةׄ     الفرح والسرورׄ     الحزن والٌؤس ׄ      الحب والفداء والتضحٌة ׄ  

ُٚ أٗلٔخ  " ك٢ حُز٤ض  -ٕ َٔ  حُؼخُغٗٞع حُو٤خٍ ك٢ هُٞٚ : " ٗطؼ

 تشبٌه مجمل  .ׄ    ارة تصرٌحٌة استعׄ    استعارة مكنٌة  ׄ      تشبٌه بلٌػ ׄ  
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ِٜي ٬ًٗخك٢ هُٞٚ :""  -ٖ َٔ  " هي ٍْٟؼ٘خٙ ٖٓ حُ

 . استثناءׄ      نفً ׄ      توكٌدׄ      إٌجاز ׄ  

 ٠ٔ٘ٗ " ر٤ٜ٘ٔخ -ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ " أ٠ٓ   -ٗ

 . مراعاة نظٌرׄ     مقابلة ׄ     جناس ׄ     طباق  ׄ  

 .ط٤ٌَ٘ ًِٔش" ؿزخٗخ" ك٢ حُز٤ض ح٧ه٤َ ٣ل٤ي – ٘

 التهوٌلׄ       التحقٌرׄ      التقلٌلׄ     العموم والشمول ׄ  

 :ٖٓ ٬ٓٓق ح٤ُٓٞٔو٠ حُظخَٛس ك٢ ح٧ر٤خص حُ٘ؼ٣َش حُٔخروش -7

 األول والثانً ׄ     روعة الخٌال ׄ    بعض المحسنات اللفظٌة ׄ    .وحدة الوزن والقافٌة ׄ  

 " حُـَٝ ٖٓ ح٧َٓ ك٢ حُز٤ض حَُحرغ. -ٙ

 . االلتماسׄ     إظهار التحدي واالستهانة بالعدوׄ     النصحׄ               على الحرب  الحث ׄ  

(ٖ) 

 -: ٢ٓٞٓ ٗز٣ٞش هخُض  -

ـــــــــــْ اًح هِزـــــــــــ٢ ًـــــــــــخٕ ٫ -ٔ ـــــــــــظلٞ ُ  ١َرـــــــــــخ   ٣َ٘

  
  

ـــــــــــــًٌَ ـــــــــــــْ ٜٓـــــــــــــَ ُ ـــــــــــــظؼٌدِ  ُٝ ـــــــــــــخ ٣ٔ  حُظَؼز

  

ـــــــــــٜ٘خ كـــــــــــ٢ ا٫ّ  حُلـــــــــــذ   أًًـــــــــــَ ُـــــــــــْ -ٕ ِٓ  ٓلخ

  
  

 ُؼزــــــــــــــــــخ ٫ٝ ُٜــــــــــــــــــٞح   ُٜــــــــــــــــــخ ػَكــــــــــــــــــضُ  ٫ٝ

  

 ػخطزـــــــــش   أٛـــــــــزلضُ  ٓـــــــــخ ٜٓـــــــــَ ٣ـــــــــخ ُـــــــــ٫ٞىِ  -ٖ

  
  

ـــــــــــــ٠ ـــــــــــــخٕ ػِ ٍَ  ٓـــــــــــــخ اًح حُِٓ ـــــــــــــخ ؿـــــــــــــخ  ٝحِٗوِز

  

 ٓــــــــــــــخَٛس ك٤ــــــــــــــي ح٤ُِــــــــــــــخ٢ُ ٣ٞ١ــــــــــــــضُ  ٫ٝ -ٗ

  
  

 ٜٗـــــــــــــــــزخ ٫ٝ ٟـــــــــــــــــؼلخ   أٗـــــــــــــــــظ٢ٌ ٫ أًـــــــــــــــــيّ 

  

ـــــــــيِ  إ ػـــــــــخٍ ٫ -٘ ـــــــــيَٛ هخٗ ـــــــــْ حُوـــــــــئٕٝ حُ  كٌ

  
  

 َّ ـــــــــــــــ ًَ  ُّ ـــــــــــــــ٢ حُلٔـــــــــــــــخ ٍٍ  رٌلّ ـــــــــــــــخ هـــــــــــــــخى  ٝٗز

  

 :حُظخ٤ُش حُزيحثَ ر٤ٖ ٖٓ حُٜل٤لش ح٩ؿخرش كيى

 :ُ٘خػَ حُؼخ١لش ح٤ُٔٔطَس ػ٠ِ ح–ٔ 

 .  الحسرة والندمׄ     الفرح والسرورׄ    الؽضب والكراهٌة ׄ     الحب والتعظٌم ׄ  

 -:ح٧ر٤خص ك٢ ٤ٗٞػخ ح٧ًؼَ ح٧ِٓٞد  -ٕ

 للتعجب إنشابً ׄ    . للنصح إنشابً ׄ    . للتقرٌر خبري ׄ    . للوصؾ خبري ׄ  

 حُوئٕٝ( ك٢ حُز٤ض حُوخْٓ حُيَٛ )هخٗيِ  ك٢ حُز٤خ٤ٗش حٍُٜٞس ٗٞع  -ٖ

 تصرٌحٌة. استعارة ׄ    مكنٌة استعارة ׄ      بلٌػ تشبٌه ׄ      مجمل بٌهتش ׄ  

 ػ٬هش هُٞٚ: ًٌَُ َٜٓ "ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ " رٔخ هزِٚ: -ٗ

 تفصٌل.  ׄ     تعلٌل  ׄ     نتٌجة  ׄ     توضٌح  ׄ  

ٜ٘خ" ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ أِٓٞد هَٜ ٤ِٓٝظٚ. ك٢ ا٫ّ  حُلذ   أًًَ ك٢ هٍٞ حُ٘خػَس:" ُْ – ٘ ِٓ  ٓلخ

 استخدام "إنما"ׄ    النفً واالستثناء ׄ   التقدٌم والتؤخٌر ׄ    لمبتدأ والخبر تعرٌؾ ا ׄ  

 :ٖٓ ٬ٓٓق ح٤ُٓٞٔو٠ حُول٤ش ك٢ ح٧ر٤خص -ٙ

 .الثانً والثالث ׄ      حسن التقسٌم فً البٌت الرابع ׄ   .الوزن والقافٌة ׄ     .ترابط األفكار ׄ  

 حُظؼزخ" ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ : -ر٤ٖ ًِٔظ٢ " ١َرخ  -7

 مقابلة ׄ     تصرٌع ׄ    مراعاة نظٌر ׄ       سجع ׄ  
 ٜٓيٍ ح٤ُٓٞٔو٠ حُظخَٛس ك٢ ح٧ر٤خص:  -8

 األول والثانً ׄ     قوة العاطفة ׄ     المحسنات البدٌعٌة ׄ     الوزن والقافٌة ׄ  
 حُظ٤ٌَ٘ ك٢ ًِٔش "ُٜٞح" ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ أكخى:  -9

 الكثرة. ׄ    التعظٌم ׄ      العموم والشمول ׄ      التقلٌل ׄ  
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(ٗ) 

 -:حُ٘خػَ ٣وٍٞ

ـــــــــــــــــَ -ٔ  ٌ ى ك  َ ح ػوَِـــــــــــــــــيَ  ٝكـــــــــــــــــ ظـــــــــــــــــيرَ  ُٔ  حُ

  
  

 ْٕ ــــــــــــــــضَ  ا ٘ ْٕ  طزـــــــــــــــــ٢ ًُ َٕ  أ  ح٧ًزــــــــــــــــَح طٌــــــــــــــــٞ

  

ٕ-  َْ ــــــــــــــ َٖ  ٝحْؿؼ ــــــــــــــٞح٣ُ ــــــــــــــ٣َؼشِ  ٓ  ٘ ــــــــــــــيح   حُ  ٍحث

  
  

َ   كـــــــــــــــ٢ ـــــــــــــــ ًُ ٍَِ ـــــــــــــــ ْٓ ٍح طٌـــــــــــــــٖ ٫ أ  ٞ ـــــــــــــــ َٜ ظ ُٓ 

  

ـــــــــــــيَ  ٝحٜٗـــــــــــــٞ -ٖ ِٔ ْٖ  ٫ ُِٔؼـــــــــــــخ٢ُ ر٘ل ـــــــــــــ  طِؼ

  
  

ىح   ــــــــــــــــــــــــــــظَى  ظـــــــــــــــــــــــــــخ   ُٓ  ٓ ظِ ـــــــــــــــــــــــــــَح ُٓ ـ  ظل ُٓ 

  

َِف -ٗ ْكــــــــــــــ هخ حُطٔــــــــــــــٞفِ  لــــــــــــــشِ رؤؿ٘ ٍَ  َ ٘ــــــــــــــ ُٓ 

  
  

 ِ رـــــــــــــخ  َ ـ ُٓ ٌ ٍٟ أػِـــــــــــــ٠ رٜـــــــــــــخ ٝحرُِـــــــــــــؾ ٝ  حُـــــــــــــ

  

ٌَ  ٝحكــــــــــــــظق -٘ ــــــــــــــ َ   ٓ٘خكِ ــــــــــــــ ًُ  ٍْ  ٗــــــــــــــخكغٍ  ػِــــــــــــــ

  
  

ٍِ  حُٞؿــــــــــــٞىَ  ُظــــــــــــَٟ ــــــــــــيَ  ر٘ــــــــــــٞ ِٔ ٔــــــــــــلَِح ػِ ُٓ 

  

ٙ-   ٕ ـــــــــــــــخس ا ـــــــــــــــ٢ حُل٤ ِٚ  حُٔلـــــــــــــــ٢٤ُ  ٛ ـــــــــــــــ  رُؼٔوِ

  
  

ـــــــــــــُيى ْٓ ٍَ  كخ َِ  ُؿٔـــــــــــــٞ  طؼزُـــــــــــــَح كظـــــــــــــ٠ حُٜـــــــــــــز

  

 :حُظخ٤ُش حُزيحثَ ر٤ٖ ٖٓ حُٜل٤لش ح٩ؿخرش كيى

ٔ-   ٕ ِٚ  حُٔل٢٤ُ  ٢ٛ حُل٤خس ك٢ هُٞٚ :"" ا  " رُؼٔوِ

 . استثناءׄ      نفً ׄ      توكٌدׄ      إٌجاز ׄ  

ٍِ  حُٞؿٞىَ  ػ٬هش هُٞٚ: ُظَٟ -ٕ يَ  ر٘ٞ ِٔ  ُٓٔلَِح "ك٢ حُز٤ض حُوخْٓ " رٔخ هزِٚ: ػِ

 تفصٌل.  ׄ     تعلٌل  ׄ     نتٌجة  ׄ     توضٌح  ׄ  

ُيى حُز٤خ٢ٗ حُِٕٞ  -ٖ ْٓ ٍَ ُؿٔ ك٢ هُٞٚ: " كخ ٞ  َِ  - :ك٢ حُز٤ض ح٧ه٤َ " حُٜز

 .مرسل مجاز ׄ    .تصرٌحٌة استعارة ׄ    . مكنٌة استعاة ׄ     . تشبٌه ׄ  

 -: ر٤ٖ ًِٔظ٢ " ؿٍٔٞ" ٝ"طؼزَح" ك٢ حُز٤ض ح٧ه٤َ حُزي٣ؼ٢ حُِٕٞ  -٘

 جناس ׄ    . مراعاة نظٌر ׄ     . طباق ׄ     . تصرٌع ׄ  

 -:ح٧ر٤خص ك٢ ٤ٗٞػخ ح٧ًؼَ ح٧ِٓٞد  -ٗ

 للتعجب إنشابً ׄ    . للنصح إنشابً ׄ    . للتقرٌر خبري ׄ    . للوصؾ خبري ׄ  

 -: ك٢ حُز٤ض حَُحرغ أِٓٞد هَٜ ٤ِٓٝظٚ -٘

 .تعرٌؾ المبتدأ والخبر ׄ     . استخدام "إنما" ׄ     . التقدٌم والتؤخٌر ׄ    .النفً واالستثناء ׄ  

 (٘) 

 حُ٘خػَ:٣وٍٞ 

ـــــــــشَ  ٣ـــــــــخ -1 َِ  كِظ٤َ ـــــــــؼ٤يِ  ح٤ُ٘ـــــــــ َٔ ـــــــــٌٝح حُ ـــــــــيٟ ُه َٔ  حُ

  
  

حٓـــــــــــــــــظَؤ َْ  ِٗلٞحَٝ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــخىِ  َٗلَ ٜ ـِ ـــــــــــــــــيح حُ ي٣ َٓ 

  

زــــــــــــــــــٞح -2  ٌ طََ٘ َٝ  َٕ حؿظَِ٘زــــــــــــــــــٞح حُُؼــــــــــــــــــيٝح  ح٧ًَٟ َٝ

  
  

هِلــــــــــــــــٞح َٝ  ََ ٜــــــــــــــــ ِٔ ــــــــــــــــقَ  رِ ٞهِ َٔ لٔــــــــــــــــٞىح حُ َٔ  حُ

  

3-  ُٝ ٫ِِ   أ٤ََُـــــــــــــــــــــنُ  ح٧ٍَ ٘ـــــــــــــــــــــ ٔخَػـــــــــــــــــــــشٍ  َٓ ـَ  رِ

  
  

 َٕ ــــــــــــــــــزخدَ  ٣َزـــــــــــــــــــٞ ــــــــــــــــــٔخءِ  أَٓ َٔ ــــــــــــــــــٞىح حُ  هُؼ

  

ح أَٗــــــــــــــظُْ -4 َُ  َؿــــــــــــــي  ٍِ  أَٛــــــــــــــ ــــــــــــــخ ح٧ُٓــــــــــــــٞ اِٗٔ  َٝ 

  
  

ـــــــــــــــخ ّ٘ ًُ  ٌُ ـــــــــــــــ٤ ٍِ  كـــــــــــــــ٢ َْػَِ كـــــــــــــــٞىح ح٧ُٓـــــــــــــــٞ ُٝ 

  

ــــــــــخر٘ٞح -5 ــــــــــ٠ كَ ِْ  َػِ ــــــــــ ُٓ ِٕ  أُ ــــــــــخ ٓ َِ ِٚ  حُ ــــــــــ ٍِٝك َٝ 

  
  

 َٖ ًــــــــــــــــــ سِ  ٍُ ٍَ ــــــــــــــــــخ حَُل٠ــــــــــــــــــخ ه  ًِ ــــــــــــــــــي٣يح رخ َٗ َٝ 

  

 :حُظخ٤ُش حُزيحثَ ر٤ٖ ٖٓ حُٜل٤لش ح٩ؿخرش كيى
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 : ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢ ح٤َُ٘"  كظ٤ش :" ٣خ: هُٞٚ ك٢ حُ٘يحء ؿَٝ  -ٔ

 .وااللتماس التمنً ׄ    .واالستنهاض الحث ׄ       .الذهن وتحرٌك التنبٌه ׄ    .والتنبٌه التعظٌم ׄ  

 حُز٤ض حُوخْٓ رٔخ هزِٚ: ػ٬هش  -ٕ

 .تفسٌر ׄ    .سبب وبٌان تعلٌل ׄ    .إجمال بعد تفصٌل ׄ    .قبله لما نتٌجة ׄ  

 : ....................حُؼخُغ حُز٤ض ٖٓ ٣ُلْٜ  -ٖ

 .باستمرار الحذر إلى الشاعر دعوة ׄ     .السكون وترك اإلقدام إلى الشاعر دعوة ׄ  

 .بالوطن التشبث إلى الشباب دعوة ׄ      .الجهاد استبناؾ إلى مصر بنى دعوة ׄ  

 :ك٢ حُز٤ض ح٧ه٤َ أِٓٞد هَٜ ٤ِٓٝظٚ -ٗ

 .الفاعل على والمجرور الجار تقدٌم ׄ     .به المفعول على والمجرور الجار تقدٌم ׄ  

 .صاحبها على الحال تقدٌم ׄ       .المبتدأ على الخبر تقدٌم ׄ  

 :) حُٔٔخء( )ح٧ٍٝ( ٝ ًِٔظ٢ ر٤ٖ حُزي٣ؼ٢ حُٔلٖٔ ٗٞع ٓخ  -٘

 .تصرٌع ׄ     .ازدواج ׄ     .جناس ׄ     .طباق ׄ  

َِ  ك٢ حُو٤خٍ ٗٞع -ٙ ؼ٤يِ  هُٞٚ:"  ح٤ُ٘ َٔ  " ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ: حُ

 .استعارة تصرٌحٌة ׄ     .مرسل مجاز ׄ      اٌتعارة مكنٌة ׄ    .بلٌػ تشبٌه   ׄ  

(ٙ) 

 :ٍٞ ٓلَّٝ ر٣َي( ك٢ ٍحثؼظٚ " ٛـَس"ٛي٣و٢ حُ٘خػَ حٌُز٤َ )ىًظ ٣وٍٞ

ـــــــــــــيَ  ٛـــــــــــــٌح -ٔ ِلز  ٍُ  ٣ـــــــــــــخ ُٓ ـــــــــــــُٚ  ٍٓـــــــــــــٞ  ٝهِلَ

  
  

  ٖ ٖ   ١ٝــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــجِ ــــــــــــــــــــش  ..  ٣َ  ٓ ِٚ  ٝأ ــــــــــــــــــــ ٤ٌِ  طَز

  

ـــــــــــــــخ -ٕ ـــــــــــــــخفُ  أط٤ظُـــــــــــــــي ٝأٗ ـــــــــــــــ٢ِ٘ ٝحَُٓ ُٗ  طَ٘ٞ

  
  

ـــــــــــــــــــخىٍ  ـــــــــــــــــــئحى١َ  ر ُْ ..  ك ـــــــــــــــــــ ِٚ  ىحث ـــــــــــــــــــ ٣ ِٝ  حُظ ؤْ

  

ٖ-  ُّ َ   هِلـــــــــــــــــ٢َ  ٝحُ٘ــــــــــــــــخ َ   هخطـــــــــــــــــ وظ ـــــــــــــــــ ُٓ ٝ 

  
  

ى    َ ـــــــــــــــــــــــــــ٤ؼش   ٫ ٝٓ٘ـــــــــــــــــــــــــــ ِٗ  ِٚ ـــــــــــــــــــــــــــ ٣ ِٝ  طُْئ

  

 ٝٛـــــــــلَْٜ حُوـــــــــٞحك٢ كـــــــــ٢ أرـــــــــيأ أ٣ـــــــــٖ ٖٓـــــــــ -ٗ

  
  

ــــــــــــــــــض ٝٛــــــــــــــــــلخطُْٜ ِٚ  ػــــــــــــــــــٖ ؿِ   حُظ٘ــــــــــــــــــز٤

  

٘-   ّ ـــــــــــــٞ ـــــــــــــضَ  ه ـــــــــــــخ ُٜـــــــــــــْ طًَ  ٗخٛـــــــــــــؼ خ ر٤خٗ 

  
  

ـــــــــــــــخ  ٛ  ِ ـــــــــــــــٍٞ ػـــــــــــــــٖ ٝٓ٘ ِٚ  ًـــــــــــــــَ ه ـــــــــــــــل٤ َٓ 

  

ــــــــٞح -ٙ ُٔ ــــــــي ك٘ َٓ ــــــــٖ..  كز٤ــــــــذُ  ٣ــــــــخ ٬ً َٓ ــــــــ٠ ٝ  هَِ

  
  

ــــــــــــــــــــــــــخ ُ  حُٜــــــــــــــــــــــــــيٟ ًحى ِٚ  ٫ ك ــــــــــــــــــــــــــ  ٣َٜي٣

  

 :حُظخ٤ُش حُزيحثَ ر٤ٖ ٖٓ حُٜل٤لش ح٩ؿخرش كيى

ٖ   حُز٤خ٢ٗ حُِٕٞ  -ٔ ٖ   ك٢ هُٞٚ: " ١ٝ  - :ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ " ٣َجِ

 .مرسل مجاز ׄ      .تصرٌحٌة استعارة ׄ    . مكنٌة استعاة ׄ     . تشبٌه ׄ  
 -: ك٢ حُز٤ض ح٧ه٤َ  حُزي٣ؼ٢ حُِٕٞ  -ٕ

 حسن تقسٌم ׄ     . مراعاة نظٌر ׄ     . طباق ׄ    . تصرٌع ׄ  
 -:ح٧ر٤خص ك٢ ٤ٗٞػخ ح٧ًؼَ ح٧ِٓٞد  -ٖ

 للتعجب إنشابً ׄ     . للنصح إنشابً ׄ    . للتقرٌر خبري ׄ   . صؾللو خبري ׄ  

 -: ك٢ حُز٤ض حُوخْٓ ا٣ـخُ رلٌف -ٗ

 .المفعول به ׄ       الفعل ׄ     . الخبر ׄ     .المبتدأ  ׄ  

 -:  حُؼخ١لش ح٤ُٔٔطَس ػ٠ِ حُ٘خػَ  -٘

 الخوؾ  ׄ     .الحزن والحسرة ׄ    . الٌؤس والتشاإم ׄ    . اإلعجاب والتعظٌم ׄ  

 :٬ٓق ح٤ُٓٞٔو٠ حُظخَٛس ك٢ ح٧ر٤خص حُ٘ؼ٣َش حُٔخروشٖٓ ٓ -ٙ

 األول والثانً ׄ     روعة الخٌال ׄ    بعض المحسنات اللفظٌة ׄ  .وحدة الوزن والقافٌة ׄ  
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 ح٧ىد ػخُؼخ:
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 ما السبب فى إطبلق اسم " اإلحٌاء والبعث " على هذه المدرسة ؟ -ٔس

حالة من الجمود حتى أعاده البارودى إلٌه قوته وجماله ، وبعث فٌه ألن الشعر العربى قبلها كان جسما هامدا فقد استسلم إلى 

  الحٌاة .

 ما مفهوم الكبلسٌكٌة الجدٌدة ؟          -ٕس

هم تبلمٌذ البارودي الذٌن ساروا على نهجه وجددوا بعده فقد استمدوا الشكل من القدٌم، أما المضمون فربطوه بالذات أو  -ج:

 .أحداث العصر

 علً نهجه و اعتمدوا علً التعلم منه بــ :وا سارفقد  البارودي بالشعر خطوة فاقت ما صنعه أستاذهم خطا تبلمٌذ -ٖس

 المشافهة : أمثال حافظ إبراهٌم و أحمد شوقً فً مصر . -ٔ

 المراسلة : أمثال شكٌب أرسبلن فً سورٌا و الزهاوي فً العراق . -ٕ

 الوسٌلة األدبٌة( .ما نشر من شعره فً كتاب ): من خبلل متابعة ال -ٖ

 ما بدأه  وزادوا علٌه ا هذا الجٌل الذي تكون أخذ ٌطور االتجاه الذي أرسً البارودي دعابمه فؤكملو

 ما العوامل التً أدت إلى تطوٌر الشعر على أٌدى هإالء التبلمٌذ ؟ -ٗس  

باألجانب ، وقراءتهم للمترجمات الؽربٌة  االنفتاح على الثقافة األوربٌة، عن طرٌق معرفتهم للؽات األجنبٌة، واختبلطهم - ٔ

 وبخاصة بعد االحتبلل البرٌطانً لمصر .

 .النضال الوطنً، والذي أدي إلى الوعً بالتراث القدٌم وعظمة الماضً العرٌق  - ٕ

دفعهم لحث اإلٌمان بفكرة الجامعة اإلسبلمٌة، التً تعد رمز الوحدة بٌن المسلمٌن فً مواجهة االستعمار األجنبً ، مما  - ٖ

 ٌقول حافظ  متهكما عن حادثة دنشواٌكثورة علٌه وعلى جرابمه .الالشعب على 

 إنما نحن والحمام سواء                       لم تؽــــادر اطواقـــــنا األجٌــــــاد  

 ال تقٌدوا من أمة بقتــــــٌل                       صادت الشمس نفسه حٌن صادا

ومن أهمها القصر الحاكم ، وجوانب اإلصبلح السٌاسً  ،األحداث الجارٌة وبخاصة التً طرأت على األمة مواقفهم من - ٗ

وتعدد األحزاب ، وتحرٌر المرأة ، وقد عبروا عن  ،وحرٌة الصحافة  ،وقانون المطبوعات  ،واالجتماعً واالقتصادي 

 ارهم .مواقفهم منها من خبلل تسجٌلهم  لكل هذه األحداث وؼٌرها فً أشع

 اذكر مظاهر التجدٌد عند شعراء الكبلسٌكٌة الجدٌدة . -٘س

 عالجوا مشكبلت مجتمعهم و عالمهم اإلسبلمً .. -ٔ

عبروا عن روح عصرهم الذي عـاشوا فً جمٌع نواحٌه االجتماعٌة و الثقـافٌة والفكرٌة و األخبلقٌة و هذا تمثله  -ٕ

 الكبلسٌكٌة الجدٌدة .

 دٌم، وارتبط المضمون بالذات وبؤحداث العصر.استمدوا الشكل من الق -ٖ

 فاقت ما صنعه البارودي: خطوا بالشعر خطوات عظٌمة  -ٗ

 جبلل الصٌاؼة و روعة البٌان و حبلوة الموسٌقا.باهتموا ؛ فو لم ٌهتموا بالمحاكاة و التقلٌد  البٌانًاهتموا بالجانب  -أ

 أفسحوا المجال لمزٌد من التجارب الذاتٌة  -ب

 .هم، وابتكروا المعانًأؼراض وا فً نوع -ج

 اقتربوا من الجماهٌر. -د

 :واءموا بٌن اتجاهٌن -هـ 
 االلتفات إلى ثقافة عصرهم فازدادوا بذلك اقترابا من القراء.  -ٕ      األخذ من التراث .  -ٔ
 مال أسلوبهم الً السهولة بسبب ارتباطهم بالصحافة  -و
 ر المسرحً و القصصً و الملحمً .كتبوا فً فنون جدٌدة مثل : الشع -ز
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لقد تهٌؤ لشوقى من الظروؾ ما لم ٌتهٌؤ لؽٌره من تبلمٌذ البارودى ، ناقش ذلك مبٌنا دروه فى تطوٌر المدرسة  -ٔس

 .الكبلسٌكٌة الجدٌدة 

 مالم ٌتاح لؽٌره من العوامل التً كانت سببا فً تفرده منها: لشوقى أتٌح 

 . والتركٌة ربٌة واألوربٌةجمع بٌن الثقافة الع

 دراسته للحقوق.           

    اطبلعه على اآلداب  الفرنسٌة.               

 مشاهدته للمسارح األوربٌة.                                

   تؤثره بالجمهور والنقاد والحركة الوطنٌة .

 دى أعبلمه " فٌكتور هوجو والمرتٌن ودي وسٌه " وقرأ مظاهر التجدٌد فً الشعر الفرنسً ل ،جالس شعراء الؽرب 

 فى تطوٌر المدرسة الكبلسٌكٌة  أحمد شوقى دورأما 

 ٌقول :  فً قصٌدته ) كبار الحوادث فً وادي النٌل (.كما المدٌح و اتجه إلى التارٌخ  عدل عن-ٔ

 همت الفلك و احتواها الماء          وحداها بمن تقل الرجاء

 ٌقول عن الطابرة : ت العصرٌة .اتجه نحو المنجزا-ٕ

 أعقاب فى عنان الجو الح         أم سحاب فر من هوج الرٌاح

 اتجه فً شعره اتجاهاً إسبلمٌاً .-ٖ

عدة مسرحٌات ، مثل :  ألؾ كمل بناء المسرح الشعري ، وفقد أالمضمون ،  فً الشكل و هدٌجدو تلمسرح العربً لرٌادته -ٗ

  و قمبٌز ) مسرحٌات تارٌخٌة ( و الست هدى ) مسرحٌة اجتماعٌة ( .مصـرع كلٌوباترا و ى مجنون لٌل علً بك الكبٌر ، و

مع أن بطلها أو أحد أبطالها البارزٌن هو الشاعر المعتمد  نثًراكتبت  و كل مسرحٌاته شعرٌة عدا مسرحٌة ) أمٌرة األندلس (

 بن عباد.

 ٌكٌة الجدٌدة ؟الشاعر أحمد محرم فى تطوٌر المدرسة الكبلس رما دو -ٕس

ٌعد من رواد النهضة فً أدبنا العربً المعاصر ، كان شدٌد االعتزاز بعروبته و إسبلمه، و كان من دعاة الجامعة اإلسبلمٌة و 

مجد ) دٌوان  9ٖٖٔحاول أحمد محرم أن ٌطوع الشعر العربً للقصص التارٌخً الحماسً فؤلؾ سنة عودة الخبلفة . و قد 

. و تعد اإللٌاذة اإلسبلمٌة أهم أعماله و هى محاولة من الشاعر إلٌجاد فن البعض "اإللٌاذة اإلسبلمٌة"  التً ٌسمٌها ( اإلسبلم

 الملحمة فً الشعر العربً ، على ؼرار مبلحم األمم األوروبٌة ،و كان قد بدأها بقوله :   

 امـؤل األرض ٌـا محمد نوًرا      و اؼمر الناس حكمة  والدهورا

 درسة اإلحٌاء والبعث ؟ما خصابص م -ٖس

 ( مجاراة القدماء فى تعدد األؼراض . ٔ) 

 ( قٌام القصٌدة على وحدة البٌت . ٕ) 

 ( العناٌة باألسلوب وببلؼته مما جعل الجانب البٌانً ٌتؽلب أحٌانا على المضمون الفكري . ٖ) 

 ( متابعة القدماء فً موضوعاتهم من : مدح ، رثاء ، ؼزل ، فخر . ٗ) 

 قتباس المعانً واألخٌلة من فحول الشعراء القدامى مثل "مناجاة الصاحب ".( ا ٘) 

 ما مظاهر التقلٌد والمحاكاة عند تبلمذة البارودي ؟   -ٗس 

 بدء الكثٌر من القصابد بالؽزل التقلٌدي ووصؾ األطبلل وبقاٌا الدٌار أحٌانا. -ٔ

 ٌدته بالؽزل :فها هو حافظ إبراهٌم ٌقول مادحا البارودى و قد بدأ قص    

 تعمدُت قتلى فى الهوى و تعمدا       فما أثمت عٌنى و ال لحظه اعتدى

 سٌطرة المناسبات على أشعارهم بسبب انشؽالهم بقضاٌا عصرهم المتعددة -ٕ
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 تدرٌبات على المدرسة الكبلسٌكٌة) مدرسة البعث واإلحٌاء(

 ؼزخٍس ؿ٤َ حُٜل٤لش:أٓخّ حُ)×( ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لشِ ٝػ٬ٓش أ: ٟغ ػ٬ٓش )

 ( )    لم ٌهتم شعراء هذه المدرسة باألحداث الجارٌة ولم ٌتطرقوا لها فً أشعارهم.  - .ٔ

 ( )   ى فً أشعارهم. قأهمل شعراء هذا االتجاه الصٌاؼة وروعة البٌان وحبلوة الموسٌ - .ٕ

 ( )  خرى. اقتصر شعر شعراء هذه المدرسة على الشعر الؽنابً ولم ٌكتبوا فً فنون الشعر األ - .ٖ

 ( )       ٌعد شوقً رابد الشعر الملحمً فً األدب العربً.  - .ٗ

 ( )  تعد مسرحٌة الست هدى ألمٌر الشعراء هً المسرحٌة النثرٌة الوحٌدة ضمن مسرحٌاته.  - .٘

 ( )  تمثل االهتمام بالجانب البٌانً عند شعراء هذه المدرسة فً ؼلبة المضمون على الشكل.  - .ٙ

 (      ) آلداب الؽربٌة. لذه المدرسة فً صورهم وأخٌلتهم على خٌالهم الخصب ومطالعاتهم اعتمد شعراء ه - .7

 ( )     التزم  شعراء الكبلسٌكٌة الجدٌدة مبدأ الوحدة العضوٌة فً قصابدهم .  - .8

 ( )        تبلمذة البارودي أكملوا ما بدأه وزادوا علٌه .  - .9

 ( )    مجتمعهم وشبون العالم اإلسبلمً .تبلمذة البارودي اهتموا بعبلج مشكبلت  - .ٓٔ

 ( )      من مبلمح التجدٌد عند شوقً وصؾ المخترعات الحدٌثة . - .ٔٔ

 ( )        اهتم شوقً فً شعره بالجانب التارٌخً  . - .ٕٔ

 ( )       تبلمذة البارودي تخلوا عن القدٌم كلٌة فً شعرهم . - .ٖٔ

 ( )      لملحمً .أحمد محرم طوع الشعر العربً للقص التارٌخً وا - .ٗٔ

 ( )     تبلمذة البارودي لم ٌعبروا عن روح العصر اجتماعٌاً وثقافٌاً وأخبلقٌاً . - .٘ٔ

 ( )      الكبلسٌكٌة الجدٌدة تستمد الشكل والمضمون من القدٌم . - .ٙٔ

 ( )       لم ٌتؤثر شعراء هذه المدرسة بفكرة النضال الوطنً. - .7ٔ

 ( )  ان سببا فً الوعً بالتراث القدٌم وعظمة الماضً العرٌق . اإلٌمان بفكرة الجامعة اإلسبلمٌة ك - .8ٔ

 ( )      الكبلسٌكٌة الجدٌدة تربط المضمون بالذات وأحدث العصر . - .9ٔ

 ( )      تبلمذة البارودي أفسحوا المجال للتجارب الذاتٌة فً شعرهم . - .ٕٓ

 ( ) ٌة وعدم االقتصار علً المحاكاة . ظاهرة التجدٌد عند تبلمذة البارودي االهتمام بالناحٌة البٌانممن  - .ٕٔ

 ( )      اقتصر تبلمذة البارودي علً األؼراض الشعرٌة القدٌمة . - .ٕٕ

 ( )  اإلٌمان بفكرة الجامعة اإلسبلمٌة كان سببا خضوعهم للمستعمر واللجوء إلى عالم الخٌال.  - .ٖٕ

 ( ) ث ، وااللتفات إلً ثقافة العصرواءم تبلمذة البارودي فً شعرهم بٌن اتجاهٌن ، هما : األخذ من الترا - .ٕٗ

 (        ) حاول تبلمذة البارودي االبتعاد عن الصحافة والجماهٌر حفاظاً علً أسلوبهم فً تناول القضاٌا الفكرٌة . - .ٕ٘

 ( )     االهتمام بالذات ٌفوق كثٌراً االهتمام بالؽٌر عند تبلمذة البارودي . - .ٕٙ

 ( )     رسة اسم الواقعٌة الجدٌدة. من األسماء التً أطلقت على هذه المد - .7ٕ

 ( )        تؤثر شعراء هذه المدرسة باآلداب الؽربٌة.  - .8ٕ

 ( )      اختفت  النزعة الذاتٌة عندد شعراء المدرسة الكبلسكٌة.  - .9ٕ

 ( )        من عوامل نبوغ شوقً دراسته األزهرٌة . - .ٖٓ

 ( )       أول مسرحٌة شعرٌة ألحمد شوقً هً : مجنون لٌلً . - .ٖٔ

 ( )      اعتمد تبلمٌذ البارودي على المشافهة فقط فً األخذ عنه .  - .ٕٖ

 ( )    من عوامل التطور لدى تبلمذة البارودي انفتاحهم على الثقافات الؽربٌة.  - .ٖٖ

 ( )    اقتصر شعراء المدرسة الكبلسكٌة على التراث فراحوا ٌستمدون منه تجاربهم.  - .ٖٗ

ء والبعث " على هذه المدرسة هو أنها أخرجت الشعر من جموده وأعؤادة إلٌؤه قوتؤه السبب فى إطبلق اسم " اإلحٌا - .ٖ٘

 ( )              وجماله.

 ( https://dardery.site/archives/1505حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص  ) 

https://dardery.site/archives/1505
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 -: حُزيحثَ حُٔظخكش خرش حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٓٔخ ر٤ٖ : طو٤َ ح٩ؿ د

 ٖٓ أػ٬ّ ٓيٍٓش ح٧ك٤خء : -ٔ

 ٤ٌٗذ أ٬ٍٕٓ   ׄ   ػزي حُٞٛخد حُز٤خط٢        ׄ   ػزي ح٣ٌَُْ ح٢ٌَُٓ        ׄ     أكٔي ىكزٍٞ         ׄ     

 ٍحثي ٓيٍٓش ح٧ك٤خء ٝآخّ ح٠ُٜ٘ش حُلي٣ؼش ٛٞ : -ٕ

 ٤ٓوخث٤َ ٗؼ٤ٔش      ׄ    حُزخٍٝى١          ׄ       رَح٤ْٛ      كخكع ا   ׄ    ٓؼَٝف حَُٛخك٢         ׄ   

 ٖٓ حُؼٞحَٓ حُٔئػَس ك٢ ٗٞه٢ : -ٖ

 .ٓـخُٔظٚ ُ٘ؼَحء حُـَد  ׄ       ح٬١ػٚ ػ٠ِ ح٥ىحد ح٩ٗـ٣ِ٤ِش ׄ    كٔٚ حَُٔٛق  ׄ     ٗ٘ؤطٚ ك٢ ُز٘خٕ  ׄ  

 (––– ": حُٔض ٛيٟ "َٓٔك٤ش -ٗ

 .َٓٔك٤ش ٤ٓخ٤ٓشׄ    َٓٔك٤ش ى٤٘٣ش ׄ    َٓٔك٤ش طخ٣ٍو٤شׄ     ) َٓٔك٤ش حؿظٔخػ٤ش  ׄ  

 :ٖٓ ٓظخَٛ حُظو٤ِي ػ٘ي ٗؼَحء حُٔيٍٓش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس  -٘

 .حُزيء رخُٔويٓخص حُط٤ِِشׄ   ٛظٔخّ رؼوخكش حُؼَٜ ح٫ׄ   حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش  ׄ     ٝٛق حُٔ٘ـِحص حُؼ٣َٜش  ׄ  

 :ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس ٓخ ػيح  -ٙ

 أكٔلٞح حُٔـخٍ ٣ُِٔي ٖٓ حُظـخٍد حٌُحط٤ش  ׄ       حّ حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ هٜخثيْٛ حُظِ ׄ  

 حهظَرٞح ٖٓ حُـٔخ٤َٛ. ׄ      ٗٞػٞح ك٢  أؿَحِْٟٜ ٝحرظٌَٝح حُٔؼخ٢ٗ. ׄ  

 أٍٝ ٖٓ ١ٞع حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ُِوٜٚ حُِٔل٢ٔ " حُلٔخ٢ٓ " : -7

 .كخكع ارَح٤ْٛׄ     أكٔي ٓلَّ ׄ      حُزخٍٝى١ׄ      حُزخٍٝى١  ׄ  

 ٖٓ ٍٝحى حُ٘ؼَ حَُٔٔك٢ :  -8

 .كخكع ارَح٤ْٛׄ     أكٔي ٓلَّ ׄ    ٓطَحٕ ׄ      أكٔي ٗٞه٢  ׄ  

 ح٧هٌ ٖٓ حُظَحع ٝح٫ٛظٔخّ رخُٜلخكش ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش  :    -9

 .حُٞحهؼ٤شׄ      حَُٝٓخ٤ٔٗشׄ   ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس  ׄ     ح٩ك٤خء ٝحُزؼغ  ׄ  

 :  رٜخ ا٠ُ حُُٜٔٞشٝٓخٍ أِٓٞ حُٔيٍٓش حُظ٢ حهظَرض حُـٔخ٤َٛ-ٓٔ

 .حُٞحهؼ٤شׄ     حَُٝٓخ٤ٔٗشׄ    ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس  ׄ     ح٩ك٤خء ٝحُزؼغ  ׄ  

 :ٖٓ ٓظخَٛ حُظو٤ِي ػ٘ي ٗؼَحء حُٔيٍٓش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس  -ٔٔ

 .ٗؼَ حُٔؼخٍٟخصׄ      ٓخُض ُـظْٜ ا٠ُ حُُٜٔٞشׄ    حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش  ׄ     ٝٛق حُٔ٘ـِحص حُؼ٣َٜش  ׄ  

 ٗيُْ " َٓٔك٤ش : " أ٤َٓس ح٧ -ٕٔ

 حؿظٔخػ٤شׄ      ى٤٘٣شׄ     ٗؼ٣َش ׄ      ٗؼ٣َش  ׄ   

 ٖٓ حُؼٞحَٓ حُظ٢ أػَص ك٢ ط٣ٌٖٞ ط٬ٌٓس حُزخٍٝى١ :  -ٖٔ

 .ًَ ٓخ ٓزنׄ   ح ٣٩ٔخٕ رلٌَس حُـخٓؼش ׄ    ػٔن ح٠ُ٘خٍ ح٢٘١ُٞ ׄ    ح٫ٗلظخف ػ٢ِ حُؼوخكش ح٧ؿ٘ز٤ش  ׄ  

 ػيٍ ػٖ حُٔي٣ق ا٢ُ حُظخ٣ٍن :  -ٗٔ

 .كخكع ارَح٤ْٛׄ     أكٔي ٓلَّ ׄ      ٗٞه٢ ׄ      حُزخٍٝى١  ׄ  

  طؼيى ح٧ؿَحٝ ك٢ حُ٘ٚ حُٞحكي ٖٓ ٓٔخص :  -٘ٔ

 .حُٞحهؼ٤شׄ      حَُٝٓخ٤ٔٗش ׄ    ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس  ׄ      ؿٔخػش أرُٞٞ  ׄ  

 :أهٌ ٗؼَحء  ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس ػٖ حُزخٍٝى١ ٌٓٛزٚ ػٖ ٣َ١ن  -ٙٔ

 .ًَ ٓخ ٓزنׄ      َحءس ٓخ َٗ٘ رٌظخد ح٤ُِٓٞشهׄ      حَُٔحِٓشׄ        حُٔ٘خكٜش  ׄ  

 :ٖٓ َٓٔك٤خص ٗٞه٢ حُ٘ؼ٣َش -7ٔ

 .أ٤َٓس ح٧ٗيُْׄ      حُٔض ٛيةׄ    ػ٢ِ ري حٌُز٤َ ׄ      ٤ًِٞرظَح  ׄ  

 ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ حُؼٞحَٓ حُٔئػَس ك٢ ٗٞه٢ ٓخ ػيح::  -8ٔ

 .طؤػَٙ رخُلًَش ح٤٘١ُٞش ٝحُـٍٜٔٞׄ          حُل٤َٔٗشح٬١ػٚ ػ٠ِ ح٥ىحد ׄ    ٗ٘ؤطٚ ك٢ ُز٘خٕ ׄ   ىٍحٓظٚ ُِلوٞم  ׄ  
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 ٖٓ ٓظخَٛ حُظط٣َٞ ػ٘ي ٗٞه٠ : * - -9ٔ

 طط٣ٞغ حُ٘ؼَ ُِوٜٚ حُظخ٣ٍو٠ حُلٔخ٠ٓׄ      ح٫ٛظٔخّ رخُٞكيس حُؼ٣ٞ٠شׄ  

 ح٫ٗظوخٍ ٖٓ حُٔي٣ق ُِظخ٣ٍنׄ        ًؼَس ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص ׄ  

 :ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس ٓخ ػيح  -ٕٓ

 أهٌ حٌَُ٘ ٖٓ حُوي٣ْ ٍٝر٢ ح٠ُٕٔٔٞ رخٌُحص ٝأهيحع حُؼَٜ ׄ           ٓخٍ أِٓٞرْٜ ا٠ُ حُُٜٔٞش ٫ٍطزخ١ْٜ رخُٜلخكش ׄ  

  ػزَٝح ػٖ ٍٝف ػَْٜٛ ׄ             .حُل٤ٖ٘ ١ُٖٞٔ ح٣ًٌَُخص ׄ  

  :ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس -ٕٔ

  ََُٔٓحُيػٞس ا٠ُ حُ٘ؼَ ح ׄ          حٓظويحّ حُِـش حُل٤ش ׄ  

 .حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ׄ      ٗٞػٞح ك٢  أؿَحِْٟٜ ٝحرظٌَٝح حُٔؼخ٢ٗ. ׄ  

 ٗٞه٢ ُـــ:ا٠ُ ٣ٍخىس  ُ٘ٞه٢ ط٤َ٘  َٓٔك٤ش " ػ٢ِ ري حٌُز٤َ"  -ٕٕ

 حُلٖ حُظٔؼ٢ِ٤ حُلٔخ٢ٓ. ׄ   حَُٔٔف حُ٘ؼ١َ              ׄ             ٗظ٣َخص حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ. ׄ              حُظخ٣ٍن حُلي٣غ. ׄ  

 :: ......................حُزخٍٝى١ ط٬ٌٓس ٗؼَ ػ٠ِ َؿَِذَ   -ٖٕ

 .ح٧ِٓٞد ٖٓ أًؼَ رخُلٌَ حُؼ٘خ٣ش ׄ   .حُظؼز٤َ ػٖ حُظـخٍد حٌُحط٤ش ׄ  

 .ح٫ٛظٔخّ رخُو٤خٍ ح٢ٌُِ ׄ   ح٫ٛظٔخّ رخُـخٗذ حُز٤خ٢ٗ ׄ  

 .ٓخ ػيح : حُزخٍٝى١ ط٬ٌٓس ٗؼَ ك٢ حُوي٣ْ ٓظخَٛ ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ -ٕٗ

 حُزيء رخُٔويٓخص حُط٤ِِش ׄ       .ش ٖٓ حُويٓخءحهظزخّ حُٔؼخ٢ٗ ٝح٧ه٤ِ ׄ  

 طؼيى ح٧ؿَحٝ ك٢ حُو٤ٜيس ׄ   ٓؼخُـش ح٬ٌُ٘ٔص ح٫ؿظٔخػ٤ش ك٢ هٜخثيْٛ. ׄ  

 :ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس ٓخ ػيح  -ٕ٘

  ػخُـٞح ٬ٌ٘ٓص ٓـظٔؼْٜ ٝػخُْٜٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ ׄ        حُيػٞس ا٠ُ حُ٘ؼَ حََُٔٓ ׄ  

 حهظَرٞح ٖٓ حُـٔخ٤َٛ. ׄ     ؿَحِْٟٜ ٝحرظٌَٝح حُٔؼخ٢ٗ.ٗٞػٞح ك٢  أ ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1505حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص  ) 

 

 -: البدابل المتاحة : تخٌر اإلجابة الصواب لما ٌلً مما بٌن  ج

 ٣وٍٞ حُزخٍٝى١ ك٢ ريح٣ش ه٤ٜيطٚ : -ٔ

   ْٖ ـــــــــــ ِٓ خءَ »أ٫ََِ كـــــــــــ٢   َٔ ـــــــــــ ْٓ ٍِ « أَ ُِ ـــــــــــخ َ٘ َٔ ُْ َْ ح ـــــــــــ ْٓ ٍَ 

  
  َِ ــــــــــــــخثِ َٔ ِؿــــــــــــــْغ ر٤ََخٗــــــــــــــخ  ُِ َْ ْْ طَ ــــــــــــــ٢َ َُــــــــــــــ ِٛ  ْٕ اِ َٝ 

 
 ػ٠ِ:ٗٔظيٍ رٌٜح حُززض 

 حٛظٔخْٜٓ رو٠خ٣خ حُؼَٜ  ׄ      حُِ٘ػش حٌُحط٤ش ُيٟ ٗؼَحء ٓيٍٓش ح٩ك٤خء  ׄ  

 ٤َٓ ح٧ِٓٞد ا٠ُ حُُٜٔٞش.  ׄ     رخُٞهٞف ػ٠ِ ح٬١٧ٍٓلخًخس حُويٓخء ك٢ حُزيء   ׄ  

  ٣وٍٞ ٗٞه٢ :  -ٕ

 ٝاًح حُ٘ٔــــــــــــــــــــخء ٗ٘ــــــــــــــــــــؤٕ كــــــــــــــــــــ٢ أ٤ٓــــــــــــــــــــش

  
ــــــــــــــــــ٫ٞ  ــــــــــــــــــش ٝهٔ ــــــــــــــــــخٍ ؿٜخُ  ٍٟــــــــــــــــــغ حَُؿ

 
 ٣ٝوٍٞ كخكع ارَح٤ْٛ:

 

ــــــــــــــخ ٫ أهــــــــــــــٍٞ ىػــــــــــــــٞح حُ٘ٔــــــــــــــخء ٓــــــــــــــٞحكَح    أٗ

  
 رــــــــــــــ٤ٖ حَُؿــــــــــــــخٍ ٣ِـــــــــــــــٖ كــــــــــــــ٢ ح٧ٓــــــــــــــٞحم 

 
  ك٤خء ٢ٛ:ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُزؼغ ٝح٩ خٕ حُز٤ظ ح٤٘٣َٕ ٌٛ

 أكٔلٞح حُٔـخٍ ٣ُِٔي ٖٓ حُظـخٍد حٌُحط٤ش   ׄ    ػخُـٞح ٬ٌ٘ٓص ٓـظٔؼْٜ ٝ ػخُْٜٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ ..  ׄ  

 ًظزٞح ك٢ كٕ٘ٞ ؿي٣يس ٓؼَ : حُ٘ؼَ حَُٔٔك٢ ٝ حُو٢ٜٜ  ׄ              ٗٞػٞح ك٢  أؿَحِْٟٜ ٝحرظٌَٝح حُٔؼخ٢ٗ.  ׄ  
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 ٣وٍٞ  ٗٞه٢:   -ٖ

  َُ ْٛ َِــــــــــــــــــَق حَُـــــــــــــــــي  َٓ  ْٞ ـــــــــــــــــذ  َُـــــــــــــــــ ًَ َْ َٓ ِٚ  رـــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــخءْ   َٓ ُْوَُي حِص  ح َِ ْؼـــــــــــــــــــ ُٓ َٕ اكــــــــــــــــــَيٟ  ــــــــــــــــــخ ًَ 

 
  َ ـــــــــــــــــــــ َ٘ ــــــــــــــــــــــق  رَ ْٜ ِٗ َٝ    َ ــــــــــــــــــــــ٤ْ ـــــــــــــــــــــلُُٚ ١َ ْٜ ِٗ 

  
ــــــــــــــــــخْء   ُْو٠ََ ـــــــــــــــــِذ  ح ـــــــــــــــــَيٟ أَػخؿ٤ِ ـــــــــــــــــخ اِْك َٜ  ٣َخَُ

 
 ٣َٞ ػ٘ي ٗٞه٢ ٛٞ :طٓظَٜ ٖٓ ٓظخَٛ حُظ ا٠ُ حُٔخروخٕ  ٕخ٤٘٣َ حُز٤ظ

 . حطـخٛٚ ك٢ ٗؼَٙ حطـخٛخ  ا٤ٓ٬ٓخ    ׄ       ػيُٝٚ ػٖ حُٔي٣ق ُِظخ٣ٍن  ׄ  

 ٣ٍخىطٚ َُِٔٔف حُ٘ؼ١َ.  ׄ    حطـخٛٚ ك٢ ٗؼَٙ ا٠ُ ٝٛق حُٔ٘ـِحص حُؼ٣َٜش  ׄ  

 ٣وٍٞ  ٗٞه٢:   -ٗ

ــــــــــــــــــــخص ٟــــــــــــــــــــ٤خء ــــــــــــــــــــيٟ كخٌُخث٘ ــــــــــــــــــــي حُٜ ُٝ 

  
ـــــــــــــــــــــخء  ـــــــــــــــــــــْ حُِٓـــــــــــــــــــــخٕ طزٔـــــــــــــــــــــْ ٝػ٘  ٝك

 
 رــــــــــــــــــــي ر٘ــــــــــــــــــــَ هللا حُٔــــــــــــــــــــٔخء ك٣ِ٘ــــــــــــــــــــض

  
 ٝط٠ـــــــــــــــــــٞػض ٓٔـــــــــــــــــــٌخ رـــــــــــــــــــي حُـزـــــــــــــــــــَحء 

 
 ٣َٞ ػ٘ي ٗٞه٢ ٛٞ :طٓظَٜ ٖٓ ٓظخَٛ حُظ ا٠ُ حُٔخروخٕ  ٕخ٤٘٣َ حُز٤ظ

 حطـخٛٚ ك٢ ٗؼَٙ حطـخٛخ  ا٤ٓ٬ٓخ  .  ׄ       ػيُٝٚ ػٖ حُٔي٣ق ُِظخ٣ٍن  ׄ  

 ٣ٍخىطٚ َُِٔٔف حُ٘ؼ١َ.  ׄ    حطـخٛٚ ك٢ ٗؼَٙ ا٠ُ ٝٛق حُٔ٘ـِحص حُؼ٣َٜش  ׄ  

 حرَح٤ْٛ كخكع: ٣وٍٞ -٘

ــــــــــــــــ٢ ُّ أَٗطَوَ٘ ــــــــــــــــخ ٖ  ػ٤ــــــــــــــــَيَى ٣ــــــــــــــــخ َػزّ ــــــــــــــــ ٌِ َُ 

  
َِدِ   ـــــــــــــ َِ حُطَ ـــــــــــــَٞص حُزُِزُـــــــــــــ َٛ ٍِ أ١ََِـــــــــــــَن  خُزَـــــــــــــي ًَ 

 
 ِّ ِـــــــــــــــٞ ـُ ظَـــــــــــــــُٚ  ػ٤ـــــــــــــــَي حُ  ٓ ـــــــــــــــَُص أُ  ً ًَ  َُوَـــــــــــــــي 

  
ـــــــــــــــذِ   حُِلوَ َٝ  ِّ ـــــــــــــــخ ـــــــــــــــ٢ ح٣َ٧ّ ـــــــــــــــَٚ ك ـــــــــــــــخ  طَؤَر  َٓٞ٣ 

 
ح حُٔخرو٤ٖ حُز٤ظ٤ٖ ٖٓ حٓظ٘ظؾ  ٌ  .ح٩ك٤خث٤٤ٖ ػ٠ِ حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٓآهٌ ٖٓ ٓؤه

 .حٍُٜٞ طِحكْ  ׄ      .حُٔ٘خٓزخص ر٘ؼَ حُِحثي ح٫ٛظٔخّ  ׄ  

 .ٓلٜٞٓش ؿ٤َ ًخٗض ٝإ حُٔؼـ٤ٔش حُِـش ا٠ُ حُِـٞء  ׄ                                      .ٝٓطل٤ظٜخ حُٟٔٞٞػخص طلخٛش  ׄ  

 هخٍ حُزخٍٝى١: -ٙ

 َُ ـــــــــــــــــــــــخثِ ـــــــــــــــــــــــَٚ حُط  ْٗظَزَ ح َٝ ـــــــــــــــــــــــزَخ   ٜ ّْ حُ  ٗـــــــــــــــــــــــ

  
  ٍُ ـــــــــــــــــــــــــــخِى َٜ ُْ ح َٝ  َُ ِٛ ـــــــــــــــــــــــــــخ  ٜ ََ حُ ـــــــــــــــــــــــــــظََل ْٓ ح َٝ 

 
ـــــــــــــــــــــــــخ َُْل٤َ ِٞ ح ـــــــــــــــــــــــــ٤ْ ُٝ ُِلَ ٍْ ـــــــــــــــــــــــــَلِض ح٧َ ْٟ أَ َٝ 

  
  َُ ـــــــــــــــــــخِظ ــــــــــــــــــــخ حُ٘ـ  َٜ ُٜــــــــــــــــــــٞ رِ ِْ ــــــــــــــــــــوَُُٞش  ٣َ ْٜ َٓ 

 
 :حُزخٍٝىٟ ٗؼَ رٜخ ط٤ِٔ ٓٔش حُز٤ض ٖٓ حٓظ٘ظؾ

  .ح٤ُٓٞٔو٠ حُـَّ ػِٞ  ׄ     . .حُلٌَٟ حُظَحر٢  ׄ  

 .طَحػ٤ش ًِٔخص حٓظويحّ  ׄ      .ح٣ًٌَُخص ٓٞح١ٖ ا٠ُ حُل٤ٖ٘  ׄ  

 :ٗٞه٠ ك٢ ٓطِغ ه٤ٜيطٚ ٣وٍٞ -7

ٞحرــــــــــــــــخ ـَ ــــــــــــــــَي حُ َِ َٓ ــــــــــــــــٞ  َُ َْ ٓــــــــــــــــ ََ  أُٗــــــــــــــــخىٟ حُ

  
ـــــــــــــــــــخ  ـــــــــــــــــــٞ أَػخر ــــــــــــــــــــَيِٓؼ٢َ َُ ِٚ رِـــ ــــــــــــــــــــ أُؿ٣ِــ َٝ 

 
ـــــــــــــــــــــَحُص  ِٚ حَُؼزَ ـــــــــــــــــــــ َ  َُِلو  ـــــــــــــــــــــ هَ ـــــــــــــــــــــََٟٝ  طَـ

  
ـــــــــــــــــــٞحَى حُوَِـــــــــــــــــــِذ ًحرــــــــــــــــــــخ  َٓ إِ ًخَٗـــــــــــــــــــض  َٝ 

 
 :٤ًِش حُوي٣ْ ػٖ ٣ظوِٞح ُْ ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش ٗؼَحء إٔ ػ٠ِ ى٤َُ ٣ؼظزَ ٓخ   حهظَ حُٔخرو٤ٖ حُز٤ظ٤ٖ ٖٓ- 

 ٤َٓ ح٧ِٓٞد ا٠ُ حُُٜٔٞش.  ׄ               .ح٬١٧ٍ ٝٛق  ׄ           .رخُـٍِ حُزيء  ׄ           .ػَْٜٛ رو٠خ٣خ حٗ٘ـخُْٜ  ׄ  
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 -: ٗٞه٢ هخٍ  -8

 أٓـــــــــــــــــــــــــــــش ا٫ ٝحُوـــــــــــــــــــــــــــــز٢ أػٜـــــــــــــــــــــــــــــيط٘خ

 
  

ـــــــــــــــــــ٨ٍٝ ـــــــــــــــــــَّٝ ٝحكـــــــــــــــــــيس ُ  َٓحٓـــــــــــــــــــخ ط

  

 ٧ؿِٜـــــــــــــــــــْ حُٔٔـــــــــــــــــــ٤ق طؼـــــــــــــــــــخ٤ُْ ٗؼِـــــــــــــــــــ٢

  
  

 ح٩ٓــــــــــــــــــــــــــ٬ٓخ ٧ؿِ٘ــــــــــــــــــــــــــخ ٣ٝــــــــــــــــــــــــــٞهَٕٝ

  

 : ٢ٛٝ حُزخٍٝى١ ط٤ٓ٬ٌ رٜخ حٛظْ حُظ٢ حُو٠خ٣خ ٖٓ ه٤٠ش ػ٠ِ ٣ي٫ٕ حُز٤ظخٕ 

 ح٧ٓش ػ١َٜ٘ ٝكيس  ׄ    حُٔطزٞػخص هخٕٗٞ   ׄ   ح٧كِحد طؼيى  ׄ     حَُٔأس طل٣ََ  ׄ  

 :ٗٞه٠ ٣وٍٞ -9

 حٌُِٔش ٌُِخٖٛ أٗٞر٤ْ :

 ًخٖٛ حُِٔي ٓــــ٬ّ ٫ػيٓ٘خ رًَخطي -

 َٛ ٖٓ أؿ٢ِ ٫ٝ طْ٘ ٛـخ١ٍ ك٢ ٛـ٬طي -

 أٗٞر٤ْ:

 ٍرش ح٤َُِ٘ حُظل٤خص ح٤ًُِخص ٌُحطي. -

 -كَٓض طخؿي ا٣ِ٣ْ ٝٓــيص ك٢ ك٤خطي -

 :ا٠ُ ٗٞه٠ حطـخٙ حُٔخرن حُٔوطغ ٣ؼٌْ 

 .حَُٔٔك٠ حُ٘ؼَ ًظخرش  ׄ       .حُؼ٣َٜش ح٩ٗـخُحص ٍٛي  ׄ  

 .حُٔ٘خٓزخص ٗؼَ  ׄ      .حُظخ٣ٍو٠ ُِوٜٚ حُ٘ؼَ طط٣ٞغ  ׄ  

 ٗٞه٢: ٣وٍٞ -ٓٔ

 ٫ف حُــــــــــــــــــــٞ ػ٘ـــــــــــــــــــخٕ كـــــــــــــــــــ٠ أػوـــــــــــــــــــخد

 
  

 ٣َخفـــــــــحُ ٞؽــــــــٛ ٖٓ كَ لخدـــــٓ أّ

  

 :ا٠ُ ٗٞه٠ حطـخٙ حُٔخرن حُز٤ض ٣ؼٌْ

 حُظخ٣ٍو٠ ُِوٜٚ حُ٘ؼَ طط٣ٞغ  ׄ    .حُلي٣ؼش ٝٛق حُٔوظَػخص   ׄ   .٣ٍنح٤َُٔ ا٠ُ حُظخ  ׄ   حَُٔٔك٠ حُ٘ؼَ ًظخرش  ׄ  

 ٣وٍٞ كخكع ارَح٤ْٛ  :  -ٔٔ

ُْو٤ٜـــــــــــــخ  َكٔــــــــــــُذ حُوَــــــــــــٞحك٢ َٝكٔـــــــــــــز٢ كــــــــــــ٤ٖ أُ

  
ــــــــــــــِي٣ٜخ  ْٛ ــــــــــــــ٢ اُــــــــــــــ٠ ٓــــــــــــــخَكِش حُلــــــــــــــخٍِٝم أُ  أَٗ 

 
ــــــــــــٚ ُٖ ر ــــــــــــخ  أٓــــــــــــظَؼ٤ ــــــــــــ٢ ر٤خٗ ــــــــــــْذ ُ َٛ  ِ  ْ ــــــــــــ ُٛ  ٫ 

  
ــــــــــــــ٤ٜخ  ِٟ َّ هخ ــــــــــــــخ ــــــــــــــٍٞم ٗ ــــــــــــــ٠ ه٠ــــــــــــــخِء ُكو  ػِ

 
 :ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس ٓٔخص حُظٍٜٞ ك٢ حطـخٛخص حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ػ٠ِ ٣ي ا٠ُ رؼٞ ٤٘٣َ ٌٛحٕ حُز٤ظخٕ 

 حُزيء رخُٔويٓش حُط٤ِِش  ׄ      ح٫طـخٙ رخُ٘ؼَ ٝؿٜش ا٤ٓ٬ٓش  ׄ        حُظـي٣ي ك٢ حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش  ׄ      حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخ  ׄ  

 ٣وٍٞ كخكع ارَح٤ْٛ:  :  -ٕٔ

ـــــــــــــــــــــ٠  ـــــــــــــــــــــشُ َكظّ َِ٤ُ ٌَ ـــــــــــــــــــــَِؼشُ حُ ِٔ ِص حُ  ِ ـــــــــــــــــــــ  َػ

  
ٔــــــــــــــُق حُِلــــــــــــــٌحِء َهطزــــــــــــــخ  ُؿٔــــــــــــــخٓخ  َٓ  رــــــــــــــخَص 

 
ــــــــــــخ خ٤ُ ًَ  ِّ ــــــــــــخ ــــــــــــِي حُ٘ ــــــــــــ٢ ٣َ ــــــــــــُٞص ك ــــــــــــيح حُو َؿ َٝ 

  
ــــــــــــــ٤خٓخ  ِٜ َُ حُ ــــــــــــــٟٞ حُلَو٤ــــــــــــــ ــــــــــــــ٠ َٗ  هــــــــــــــِٞص َكظّ

 
 :ٓظَٜ ٖٓ ٓظخَٛ حُظـي٣ي ُيٟ ط٤ٓ٬ٌ حُزخٍٝى١ ٤٘٣َٞٛٝ ٌٛحٕ حُز٤ظخٕ ا٠ُ 

 ٓؼخُـش ٬ٌ٘ٓص ٓـظٔؼخطْٜ  ׄ      ا٤ٓ٬ٓشح٫طـخٙ رخُ٘ؼَ ٝؿٜش   ׄ        حُظؼز٤َ ػٖ حٌُحص  ׄ      حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخ  ׄ  
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 ٣وٍٞ أكي حُ٘ؼَحء :  -ٖٔ

ــــــــــــــــــــــــ٤َِ َٜ ٫ٞٗـــــــــــــــــــــــخ حُ َٓ  كـــــــــــــــــــــــ٢ ػ٤ـــــــــــــــــــــــِي 

  
  َِ ز٤ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٌَ ٫ٞٗــــــــــــــــــــــــــــــــخ حُ َٓ ػ٤ــــــــــــــــــــــــــــــــِي  َٝ 

 
 َِ  اِٗــــــــــــــــــــــــــــــــــَحُم ػ٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــِي حُلِطــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  َِ ــــــــــــــــــ ِٕ ح٤َٓ٧ ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ٠ َػ ــــــــــــــــــل٠ َػِ ح٧َٟ َٝ 

 
 ٖٓ ه٬ٍ ىٍحٓظي ُِٔيحٍّ ح٧ىر٤ش ٣٘ظ٢ٔ ٌٛح حُ٘ٚ ا٠ُ:

 حُٞحهؼ٤شׄ     حُي٣ٞحٕׄ      ٓطَحٕ   ػ٘ي ٢ٗحُٞؿيح حُظ٤خٍׄ    ٝحُزؼغ ح٩ك٤خءׄ  

 ٣وٍٞ كخكع ارَح٤ْٛ ك٢ ٓيف حُ٘ز٢ :  -ٗٔ

 ٍِ  ِ ـــــــــــــــــ ـَ ـــــــــــــــــْ أَطَ َُ َٝ ـــــــــــــــــذ  ُٔ ـــــــــــــــــْ أَٗ ـــــــــــــــــَي َُ  رََِـظُ

  
  َِ  ُ ٌَ حُظَــــــــــــــ َٝ ــــــــــــــٟٞ  َٜ َٖ حُ ــــــــــــــخ أَهِــــــــــــــق رَــــــــــــــ٤ ّٔ َُ َٝ 

 
  ٫ِِ ــــــــــــ ٘ َٓ ــــــــــــِي  ــــــــــــْ أَر َُ َٝ ؤٓــــــــــــخ   ًَ ــــــــــــق  ِٛ ــــــــــــخ أَ ّٔ َُ َٝ 

  
  َِ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــْ أَطََ٘ز  َُ َٝ ــــــــــــــــَح   ــــــــــــــــَ كَو ــــــــــــــــْ أَٗظَِل َُ َٝ 

 
ـــــــــــؼخ   كََِـــــــــــْ ِٟ ٞ َٓ ـــــــــــي٣ُلَي  َٓ  ٣ُزـــــــــــِن كـــــــــــ٢ هَِزـــــــــــ٢ 

  
  ٍِ ِِ ٘ــــــــــــــ َٓ َٝ ًــــــــــــــَٟ َكز٤ــــــــــــــٍذ  ًِ  ِٚ ٍُ رِــــــــــــــ  طَـــــــــــــــٞ

 
 ك٢ ح٧ر٤خص اٗخٍس ُٔخ ًخٕ ؿ٤َ حُظط٣َٞ ٣زيإٔٝ رٚ هٜخثيْٛ . ٢ٛٝ: -

 ٝحُـٍِ ح٬١٧ٍ ػ٠ِ حُٞهٞف ٓؼَ حُظو٤ِي٣ش حُٔويٓخصׄ    ُٔؼخ٢ٗ ح ٝحرظٌخٍ حُـَحٝ ك٢ حُظ٘ٞعׄ  

 حُؼَٜ. ػوخكش ا٠ُ ٝح٫ُظلخص حُظَحع ٖٓ ح٧هٌ:  حطـخ٤ٖٛ ر٤ٖ حُٔٞحءٓشׄ   خ٣ٍو٢حُظ ُِوٜٚ حُؼَر٢ حُ٘ؼَ طط٣ٞغׄ  

  : ٣وٍٞ ٗٞه٢ -٘ٔ

 : * ػ٠ِ ى٤َُ حُز٤ض ك٢. 

 رخُطز٤ؼش ح٩ك٤خث٤٤ٖ حٛظٔخّׄ     حُٜخكذ هطخد ك٢ حُويٓخء ح٩ك٤خث٤٤ٖ طو٤ِيׄ  

 ح٬١٧ٍ ٝٝٛق رخُـٍِ حُزيء ك٢ حُويٓخء ح٩ك٤خث٤٤ٖ طو٤ِيׄ      حُز٤خ٤ٗش رخُ٘خك٤ش ح٩ك٤خث٤٤ٖ حٛظٔخّׄ  

  

 : *ك٢ ريح٣ش  ه٤ٜيطٚ ٜٗؾ حُزَىس حُظ٢ ٓيف رٜخ حُ٘ز٢)ٙ(  هخٍ ٗٞه٢ -ٙٔ

ـــــــــــْ   ـــــــــــ٠ حُوـــــــــــخع رـــــــــــ٤ٖ حُزـــــــــــخٕ ٝحُؼِ  ٣ٍـــــــــــْ ػِ

  
  

ــــــــــَّ ــــــــــ٢ ح٧ٗــــــــــَٜ حُل ــــــــــ٢ ك ــــــــــَ ٓــــــــــلي ىٓ  أك

  

ـــــــــــــ٢ ؿـــــــــــــئًٍ  أٓـــــــــــــيح   ٍٓـــــــــــــ٠ حُو٠ـــــــــــــخء رؼ٤٘

  
  

 ٣ــــــــــــخ ٓــــــــــــخًٖ حُوــــــــــــخع أىٍى ٓــــــــــــخًٖ ح٧ؿــــــــــــْ

  

 ٤٘٣َ حُز٤ظخٕ ا٠ُ ٓٔش ط٤ِٔ رٜخ ٗؼَحء ح٧طـخٙ ح٩ك٤خث٢ ٢ٛٝ:

 ح٫َٜٗحف ػٖ حُ٘لْ ٝٓخ ٣٘ـِٜخ ٖٓ أكخ٤ْٓ   ׄ             أهٌ حٌَُ٘ ٖٓ حُوي٣ْ ٍٝر٢ ح٠ُٕٔٔٞ رخٌُحص أٝ أكيحع حُؼَٜ   ׄ  

 ح٫ٛظٔخّ رخُٞكيس حُل٤٘ش   ׄ   ٤ُشطو٤ِي حُويٓخء ك٢ حُزيء رخُٔويٓخص حُـِ   ׄ  

 هخٍ أكٔي ٓلَّ:  -7ٔ

 كظـــــــــــ٠ ٓظـــــــــــ٠ ٗل٘ــــــــــــ٢ حُـــــــــــــــــــــــزخٙ ًَٝٗــــــــــــغ  

  
 ٝرٌـــــــــــــــــق هــــــــــــــــــ٣َِ٘ ٝ هـــــــــــــــــَى ٜٗـــــــــــــــــــــلغ 

 
 ٗؼطــــــــــــــــ٢ حُـــــــــــــــــ٣َق ٝحُٔٔــــــــــــــــظـ٤غ ٟــــــــــــــــٔخىس       

  
 ٝ ػ٬ؿــــــــــــــــــــــــــٚ ىرـــــــــــــــــــــــــخرش ٝ ٓـــــــــــــــــــــــــــيكغ 

 
ــــــــــــــٌْ    ــــــــــــــٕٞ أػـــــــــــــيٝح ؿ٤٘ــ ـــــــــــــق ٤ِٓـــــ ـــــــــــــخ أُ ٣ 

  
ـــــــــــــــــِعُظلـــــــــــــــــٍَٝح ح٧هٜـــــــــــــــــ٠ ٝ هيٓـــــــــــــــــ   خ  ط٘

 
 ط٤َ٘ ح٧ر٤خص ا٠ُ ٓٔش ط٤ِٔ رٜخ أكٔي ٓلَّ:

ـــــــــــخ ٣ـــــــــــخ ٓـــــــــــخ١ٍ  ـــــــــــي حُطز٤ؼـــــــــــشُِ هِـــــــــــق ر٘  طِ

 
  

ــــــــــــــخ١ٍ  ِْ٘غ حُز ــــــــــــــ ُٛ ــــــــــــــي٣َغ  ــــــــــــــَي ر ــــــــــــــ٠ أ٣ٍُ  كظ
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 ح٤َُٔ ا٠ُ حُظؤَٓ  ك٢ حٌُٕٞ  ׄ       كذ حُطز٤ؼش ٝحُُٞغ رٜخ  ׄ  

  حُِ٘ػش حَُٝك٤ش  ׄ    ح٫ػظِحُ رؼَٝرظٚ ٝ ا٬ٓٓٚ  ׄ  

 " حُظ٤ًَش رؼي كٜخٍٛخ:" أَِىٍَٗشُ ٓي٣٘ش   ٓو١ٞ ػ٠ِ ٓظلَٔح " ٗٞه٢" ٣وٍٞ  -8ٔ

  

  َ ـــــــــــــــــ ًُ ـــــــــــــــــشُ  ـــــــــــــــــزَح  أَِىٍَٗ َٛ   َ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــٍي ُحثِ ِ ُٓ 

  
  ُّ ٣َزوــــــــــــــــــــ٠ حُٔخُِــــــــــــــــــــُي حَُؼــــــــــــــــــــ٬ّ َٝ  ٣َٞٓــــــــــــــــــــخ  

 
ـــــــــــــــــــي س        ك  َٞ ُٓ ـــــــــــــــــــِي  ُٕ كَٔـــــــــــــــــــخ َػ٤َِ ـــــــــــــــــــِض ح٧ًَح  َهلَ

  
  ُّ ُٕ طُوـــــــــــــــــخ ـــــــــــــــــُغ حُِلٔـــــــــــــــــخ َٔ ـُ ٫ حُ َٝ  ٣َٔـــــــــــــــــؼ٠ 

 
ؼـــــــــــــــخ   ِٓ ـــــــــــــــٍٞح  ؿخ ٗ  ٖ ـــــــــــــــ ًُ ٔـــــــــــــــخِؿُي  َٓ ـــــــــــــــض  َهزَ َٝ 

  
  ُّ ح٥ٍح َٝ ـــــــــــــــــــــــــــُي  ِٚ ح٧ُٓ ـــــــــــــــــــــــــــ  طَٔ٘ـــــــــــــــــــــــــــ٢ ا٤َُِ

 
 :حُزخٍٝى١ ط٬ٌٓس ُيٟ حُٔخرو٤ٖ حُز٤ظ٤ٖ ٖٓ ٗٔظ٘ظـٜخ حُظ٢ ٝحُظـي٣ي حُظطٍٞ ٓظخَٛ ٖٓ

 .ح٢ٓ٬ٓ٩ ُِؼخُْ حُوخٍؿ٤ش رخُ٘جٕٞ حُزخٍٝى١ ط٬ٌٓس حٗ٘ـخٍ ׄ                    .حُظو٤ِي١ حُـٍِ ٓؼَ حُوي٣ٔش رخ٧ؿَحٝ حُؼ٘خ٣ش  ׄ  

 .ٝٓوظَػخطٚ َحُؼٜ ٓ٘ـِحص ػٖ حُظؼز٤َ  ׄ                            .ٗؼَْٛ ك٢ حٌُحط٤ش حُظـخٍد ػٖ حُظؼز٤َ  ׄ  

 ":أكي" ؿِٝس ك٢" ٓلَّ أكٔي" هخٍ  -9ٔ

١َِٞ حُلــــــــــــــــــــٍٞ ٝح٤ُِــــــــــــــــــــخ٢ُ كزــــــــــــــــــــخ٠ُ  ١ُــــــــــــــــــــ

  
 طِــــــــــــــــــــي حُ٘ــــــــــــــــــــخٍِ ٝحُ٘ــــــــــــــــــــَحٍ طــــــــــــــــــــٞح٠ُ 

 
ـــــــــــــــــــــــش ُلٜـــــــــــــــــــــــخ ح٠ُـــــــــــــــــــــــَحّ ُؼـــــــــــــــــــــــؤٍ ٌٓ 

  
 ُٛزَِـــــــــــــــــــــــ٢ طـــــــــــــــــــــــيى ك٤ـــــــــــــــــــــــٚ حُـزـــــــــــــــــــــــخ٫ 

 
ـــــــــــــــــخٙ ٛخٓـــــــــــــــــش كلـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــْ طٔـــــــــــــــــْ ح٤ُٔ ُ 

  
 رخؿظٔــــــــــــــــــــــــــخٍ ٫ٝ حُط٤ــــــــــــــــــــــــــٞد ٗــــــــــــــــــــــــــٞح٫ 

 
 ٝرٜ٘ـــــــــــــــــي ٓـــــــــــــــــٖ حُِظـــــــــــــــــ٠ ٗـــــــــــــــــخٍ ٗٔـــــــــــــــــَٝ

  
 ٫ٍى ٝطٜــــــــــــــــــــــــــــ١ٌ رؼؤٍٛــــــــــــــــــــــــــــخ اػــــــــــــــــــــــــــــٞح 

 
  ًظخرظٚ: ه٬ٍ ٖٓ حُؼَر٢ حُ٘ؼَ طط٣َٞ ك٢ ٓلَّ ىٍٝأكٔي طؼٌْ ح٧ر٤خص

 .حُلَ حُ٘ؼَ  ׄ               .حَُٔٔك٢ حُ٘ؼَ  ׄ   .حََُٔٓ حُ٘ؼَ  ׄ   .حُِٔل٢ٔ حُ٘ؼَ  ׄ  

 :" كخكع ارَح٤ْٛ "  هخٍ  -ٕٓ

ــــــــــــيٍ  ــــــــــــَٞم َكـي٣ ــــــــــــيح  ٣َـ٘ـٔــــــــــــخُد كَ ــــــــــــخ َكــي٣ـ  .٣ـ

  
  

هـطـــــــــــــــخِء كَــــــــــــــ ََ ـ٤ـــــــــــــــخِد حُ ِٔ ـخِٗـ ًَ ِّ ؿــــــــــــــخ ََ  َٞم حُ

  

َؿــــــــــــَرخ   َٝ ـَهــــــــــــخ   َٗ ـلــــــــــــَض حُزِــــــــــــ٬َى  َٔ ـ َٓ  هَــــــــــــي 

  
  

 ِّ ــــــــــــــــــيح ــــوـــ ِٓ  ٍَ  ٔ ــــــــــــــــــ ـــ َ٘ ــــ ُٓ ــــــــــــــــــ٢  ٌٍِحَػـــ  رِــــ

  

 .............ٝٛٞ ٗؼَحء حُٔيٍٓش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس ُيٟ حُظـي٣ي حطـخٛخص ٖٓ حطـخٙ ػٖ ٣ظَؿٔخٕ حُز٤ظخٕ

 .حُطز٤ؼش ُٞٛق ح٫طـخٙ  ׄ   .حُلي٣ؼش حُٔوظَػخص ٝٛق ا٠ُ ح٫طـخٙ  ׄ  

 .ٓؼخُـش ٬ٌ٘ٓص  ٓـظٔؼْٜ  ׄ   .حُظؤَٓ ك٢ حٌُٕٞ ٝحُل٤خس  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1505حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص  ) 
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 ب التى وجهها الجٌل الجدٌد لجٌل البعث والكبلسٌكٌة الجدٌدة ؟ما العٌو -ٔس     

 االنصراؾ عن النفس وما ٌشؽلها من أحاسٌس.         (ٔ

 . إكثارهم من االلتفات إلى القدٌم وتقلٌده (ٕ

   اهتمامهم بالمناسبات والمجامبلت على حساب المعنى والوجدان.(ٖ

  ندهم وحدات متعددة ال نسق لها وال نظام ٌجمعها،فالقصٌدة علم ٌهتموا بالوحدة العضوٌة فً شعرهم(ٗ

 ؟ٌقوم االتجاه الوجدانً  عبلم -ٕس

 اكتشاؾ الفرد ذاته و العمل على النهوض بها. ) ذاتٌة التجربة ( -ٔ

 االعتزاز بالثقافة الجدٌدة و الوعى االجتماعى .  -ٕ

 .ومجافاة للقبح  وعشق للجمال بومساواة وح وعدل وكرامة لمثل اإلنسانٌة العلٌا من حرٌةلالتطلع  -ٖ

 نشؤة االتجاه الوجدانً وتطوره فً الشعر العربً :مراحل ت -ٖس

بدأ الشعر ٌمٌل إلى االتجاه  ،مع حركة اإلحٌاء التً ردت إلى الشعر العربً ما كان قد فقده من لمسات وجدانٌة ذاتٌة - ٔ

 الوجدانً  المتؤثرا بالرومانتٌكٌة الؽربٌة محاكٌا لها . 

ازدهر منذ العقد الثالث من القرن العشرٌن على ٌد  حتىنما االتجاه الوجدانى مع حركات التجدٌد التً كان مطران رابدها  -ٕ

 رواد مدرسة الدٌوان ومدرسة أبوللو ومدرسة المهاجر . 

 ثم بدأ االتجاه الوجدانً فً التراجع بعد الحرب العالمٌة الثانٌة أمام تٌار الواقعٌة الجدٌد . -ٖ

 تحدث عن موقؾ شعراء االتجاه الوجدانً من الشعر القدٌم. -ٗس

 .حرص أصحاب االتجاه الوجدانً على الخروج من أسر األنمــاط الشعرٌة المكررة على مر العصور  -ٔ 

 تتمٌز بـــ: ابتكار صٌؽة شعرٌة حدٌثة -ٕ

 ٌمتزج فٌها التراث بالعصرٌة  -أ

 .ة حقٌقٌة على اإلٌحاء تكتسب فٌه األلفاظ دالالت حدٌثة وقدر -ب

 .تقوم الصورة الشعرٌة فٌها على مفهوم فنً حدٌث ٌنتفع بالنظــــرٌات الجدٌدة فً األدب والفن والموسٌقى واللؽة  -ج

 الصورة الفنٌة من الوجدان.                        فٌها تنطلق  -د

 مثل فً الرومانســٌة ؟ما العوامل التى أعانت مطران على تكوٌن  مذهبه الشعري المت -٘س

 اطبلعه على الشعر الرومانسى الفرنسى . (ٔ

 نشؤته فى ربوع لبنان الجمٌلة وتؤثره بها . (ٕ

 عواطفه الجٌاشة وحسه المرهؾ . (ٖ

 أٌن ومتى  أعلن مطران خصابص مذهبه الشعري؟ وماذا قال عنه؟ -ٙس

ه عصري ، وله على سابق الشعر مزٌة حٌث ٌقول: هذا شعر عصري وفخره أن 9ٓ8ٔفً مقدمة الجزء األول من دٌوانه 

 زمانه على سالؾ الدهور. 

   ما سمات الشعر عند مطران كما فهمت من مقدمة دٌوانه ؟ -7س

 لٌس ناظمه بعبده -ٔ 

 ال تحمله ضرورات الوزن أو القافٌة على ؼٌر قصده. -ٕ

 ٌقال فٌه المعنى الصحٌح باللفظ الصحٌح.  -ٖ

 رد بل ٌنظر لجمال البٌت فً ذاته وفً موضعه ال ٌنظر إلى جمال البٌت المف -ٗ

 إلى جمال القصٌدة فً: ٌنظر - ٘

 وفً ترتٌبها -ب      تركٌبها  -أ
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  ندور التصوٌر وؼرابة الموضوع -د  وتوافقها وفً تناسق معانٌها -ج

 الحر ورمطابقة كل ذلك للحقٌقة وشفوفه عن الشع -هـ 

 در.وتحري دقة الوصؾ ، واستٌفابه فٌه على ق -و

 بم ٌتمٌز المذهب الرومانسى عن المذهب الكبلسٌكى ؟ ما أهم مبادبه ؟ -8س

 االتصال بالطبٌعة  -ٗ صدق التجربة  -ٖ تحلٌل العواطؾ اإلنسانٌة  -ٕ حرارة العاطفة  -ٔ

 اإلحساس بالؽربة . -ٙ  حب الجمال والخٌر والمثل األعلى . -٘

 الرومانسٌة  المدرسة الكبلسٌكٌة الجدٌدة والمدرسة إلى أى مدى ٌعد مطران مرحلة انتقالٌة بٌن -9س

 فى الوطن العربى ؟

ألن شعره ٌجمع بٌن  الرومانسٌة فى الوطن العربى ٌعد مطران مرحلة انتقالٌة بٌن المدرسة الكبلسٌكٌة الجدٌدة والمدرسة

 خصابص المدرستٌن

  :من خصابص المدرسة الكبلسٌكٌة 

 انتزاع بعض الصور من التراث القدٌم.  -أصالة اللؽة ودقتها.)ج(  -ٌة. )ب( التزام وحدة الوزن والقاف -)أ( 

  :من خصابص المدرسة الرومانسٌة 

 رسم الصور الكلٌة.  -اختٌار عنوان للقصٌدة تدور حوله األفكار.)ب(  -)أ( 

 الوحدة العضوٌة المتمثلة فً وحدة الموضوع ووحدة الجو النفسً. -)ج( 

 النفس بالطبٌعة. التشخٌص ومزج -)د( 

 صدق التجربة وقوة العاطفة -)هـ(

 لؽة حٌة نابضة تنؤى عن الؽرٌب .استعمال   –)و( 

 لم ٌدع خلٌل مطران إلى هذا االتجاه بشكل علنى ؟ –علل  -ٓٔس

   خوفا من مواجهة اإلحٌابٌٌن ولم ٌدافع عنه حٌن احتدمت المعركة األدبٌة بٌنهم وبٌن جماعة الدٌوان .

 االتجاه الوجدانًلى تدرٌبات ع

 أٓخّ حُؼزخٍس ؿ٤َ حُٜل٤لش:)×( ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لشِ ٝػ٬ٓش أ: ٟغ ػ٬ٓش )

 ( )      . ٍحثي ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ ٛٞ حُزخٍٝى١ .ٖٙ

 ( )         حُىَٛ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ػ٠ِ ٣ي ح٩ك٤خث٤٤ٖ. .7ٖ

 ( )         ٗٔخ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ػ٠ِ ٣ي ٓطَحٕ. .8ٖ

 ( )   ٖٓ حُؼ٤ٞد حُظ٢ أهٌٛخ أٛلخد ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ػ٠ِ ح٫طـخٙ ح٩ك٤خث٢ ًؼَس ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص. .9ٖ

 ( )        ٖٓ ػ٤ٞد ح٩ك٤خث٤ٖ ح٩كَح١ ك٢ طـخَٛ حُوي٣ْ ٝٛـَٙ. .ٓٗ

 ( )      كَٙ أٛخد ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ػ٠ِ حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ هٜخثيْٛ. .ٔٗ

 ( )    ٖ ح٩ك٤خث٤٤ٖ ٝأٛلخد ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ.ٛيم حُظـَرش ٝهٞس حُؼخ١لش ٓٔش ٓ٘ظًَش ر٤ .ٕٗ

 ( )       حُ٘خػَ حُٞؿيح٢ٗ ٛٞ ٗخػَ ٝحهؼ٢ ك٢ طوزَ ط٘خه٠خص حُل٤خس . .ٖٗ

 ( )        ٣وّٞ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ػ٢ِ حًظ٘خف حُلَى ٌُحطٚ .   .ٗٗ

 ( )   كَٙ ٗؼَحء ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ػ٠ِ حُظوخ٤ُي حُ٘ؼ٣َش حُٔظٞحٍػش ٝحُظ٢ ٓخٍ ػ٤ِٚ حُ٘ؼَحء. .٘ٗ

 ( )      حُٔؼَ حُؼ٤ِخ حُظ٢ ططِؼٞح ا٤ُٜخ طيٍٝ كٍٞ ه٤ْ حُلن ٝحُو٤َ ٝحُـٔخٍ .ٙٗ

 ( )        ٣وّٞ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ػ٢ِ حػظِحُ حُلَى ر٘لٔٚ .   .7ٗ

 ( )       حطـٚ ٓطَحٕ ٗلٞ حَُٝٓخ٤ٔٗش ٓظؤػَح ر٘٘ؤطٚ ك٢ كَٗٔخ. .8ٗ

 ( )         ىػخ ٓطَحٕ ا٠ُ ٌٛح ح٫طـخٙ ػ٤ٗ٬ش ك٢ حُٜلق. .9ٗ

 ( )     ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ػ٢ِ ططِغ حُلَى ا٢ُ حُٔؼَ حُؼ٤ِخ ٝٓـخكخس حُوزق .٣وّٞ   .ٓ٘

 ( )      حُٞحهؼ٤ش حُـَر٤ش .  خلخ٤ًٓريأ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢   .ٔ٘

 ( )     كَٙ ٗؼَحء ٌٛح ح٫طـخٙ ػ٠ِ ح٫ُظِحّ رخ٧ٗٔخ١ حُ٘ؼ٣َش حُٔظٌٍَس ػزَ حُؼٍٜٞ. .ٕ٘
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ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ك٢ طَحرطٜخ ٝؿَحرش ٟٓٞٞػٜخ ٝىهش حُٞٛق ٝطؼز٤َٛخ ػـٖ اكٔـخّ  د٣ٌٖٔ ؿٔخٍ حُو٤ٜيس ػ٘ي أٛلخ .ٖ٘

 ( )              حُ٘خػَ

 ( )    ريأ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ٓغ كًَش ح٩ك٤خء ٝحُزؼغ  ٝٗٔخ ٓغ ٓطَحٕ ٝحُىَٛ ػ٢ِ ٣ي ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ ٝأرُِٞٞ .  .ٗ٘

 ( )      ٢ُ . ريأ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ك٢ حُظَحؿغ ٓغ حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٧ٝ  .٘٘

 )         (  أٛلخد ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ كَٛٞح ػ٢ِ حرظٌخٍ ٤ٛـش ٗؼ٣َش كي٣ؼش ٣ٔظِؽ ك٤ٜخ حُظَحع رخُؼ٣َٜش .   .ٙ٘

 ( )      .  ط٘طِن حٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش ك٢ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ٖٓ حُٞؿيحٕ  .7٘

 ( )        حُ٘خػَ ك٢ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ػزي ُِو٤ٜيس ٝحُِـش .  .8٘

 ( )  ح٤ُٜـش حُ٘ؼ٣َش حُـي٣يس رخػظٔخىٛخ ػ٠ِ حُ٘ظ٣َخص حُلي٣ؼش ك٢ ح٧ىد ٝحُِـش ٝح٤ُٓٞٔو٠. طظ٤ِٔ حٍُٜٞس ك٢ .9٘

 ( )        ٓطَحٕ ٣ؼي َٓكِش حٗظوخ٤ُش ٗلٞ حَُٝٓخ٤ٔٗش. .ٓٙ

 ( )      ٣ـِذ ػ٠ِ ٗؼَحء ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ حُلِٕ ٝح٤ُؤّ ٝحُ٘ؼٍٞ رخُـَرش. .ٔٙ

 ( )      خ٤ٜٗخ . ٓطَحٕ ١َ٣ إٔ ؿٔخٍ حُو٤ٜيس ك٢ ط٤ًَزٜخ ٝط٘خٓن ٓؼ .ٕٙ

 ( )      ٣ؼ٤ذ ٓطَحٕ ػ٢ِ ح٩ك٤خث٤٤ٖ ح٫َٜٗحف ػٖ حُظـخٍد حٌُحط٤ش .   .ٖٙ

 ( ) ٖٓ ػ٤ٞد ٓيٍٓش ح٩ك٤خء ٝحُزؼغ ح٩ًؼخٍ ٖٓ ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص ٝحُٔـخ٬ٓص ػ٢ِ كٔخد حُلٌَ حُٞؿيح٢ٗ .   .ٗٙ

 ( )       ٗؼَحء ح٩ك٤خء ٣ٜظٕٔٞ رخُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ حُ٘ٚ .  .٘ٙ

 ( ٢َٗٝhttps://dardery.site/archives/1782 ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢   ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ) 

 -: من بٌن البدابل المتاحة: تخٌر اإلجابة الصواب لما ٌلً  ٕس

 ٓخ ػيح : ٤ٌ٤ش حُـي٣يسحُؼ٤ٞد حُظ٠ ٝؿٜٜخ حُـ٤َ حُـي٣ي ُـ٤َ حُزؼغ ٝح٬ًٌَُٓ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ  -ٔ

 اًؼخٍْٛ ٖٓ ح٫ُظلخص ا٠ُ حُوي٣ْ ٝطو٤ِيٙ . ׄ     ح٫َٜٗحف ػٖ حُ٘لْ ٝٓخ ٣٘ـِٜخ ٖٓ أكخ٤ْٓ.       ׄ  

   َٓحػخس حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش.  ׄ       حٛظٔخْٜٓ رخُٔ٘خٓزخص ٝحُٔـخ٬ٓص  ׄ  

 أْٛ ٓخ ٤ٔ٣ِ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ٛٞ . -ٕ

 ًؼَس ٗؼَِ حُٔ٘خٓزخص  ׄ   ًحط٤ش حُظـَرش  ׄ     ٍٛخٗش حُِـش  ׄ       حُو٤خٍ حُـِث٢  ׄ  

 ٖٓ ح٧ْٓ حُظ٢ هخّ ػ٤ِٜخ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ -ٖ

 حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ׄ    حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخ  ׄ        ح٫ػظِحُ رخُؼوخكش حُـي٣يس  ׄ           حُِ٘ػش حُز٤خ٤ٗش   ׄ  

 ٖٓ حُٔؼَ حُؼ٤ِخ حُظ٢ ٣ظطِغ ا٤ُٜخ ٗؼَحء ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ :   -ٗ

 .ًَ ٓخ ٓزن   ׄ    ػ٘ن حُطز٤ؼش ٝٓـخكخس حُوزق   ׄ    حٌَُحٓش ٝحُٔٔخٝحس   ׄ    ٣َش ٝحُؼيٍ حُل  ׄ  

 ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ٣لخ٢ً :   -٘

  حُويٓخء.   ׄ     حُٞؿٞى٣ش  ׄ    حُٞحهؼش ׄ     حَُٓخٗظ٤ٌ٤ش حُـَر٤ش   ׄ  

 حُىَٛ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ٓغ : -ٙ

  .حُي٣ٞحٕ ٝأرُِٞٞ  ׄ     حُٞحهؼ٤ش   ׄ    ٓطَحٕ   ׄ      ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش    ׄ  

 ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ٤ِٔٓحص ح٤ُٜـش حُ٘ؼ٣َش حُـي٣يس ٓخ ػيح: -7

 ٝهيٍس ػ٠ِ ح٣٩لخء.طٌظٔذ ك٤ٚ ح٧ُلخظ ى٫٫ص كي٣ؼش   ׄ      ٣ٔظِؽ ك٤ٜخ حُظَحع رخُؼ٣َٜش   ׄ  

        حٍُٜٞس حُل٤٘ش ٖٓ حُٞؿيحٕ.                 ك٤ٜخ ط٘طِن   ׄ        أهٌ حٍُٜٞ حُ٘ؼ٣َش ٖٓ حُويٓخء   ׄ  

 ٍحثي ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢: -8

 ٗخُى ح٬ُٔثٌش.  ׄ     أكٔي ٢ًً أرٞ ٗخى١  ׄ    ٓطَحٕ   ׄ      حُزخٍٝى١   ׄ  

 ٓخ ػيح :. حُؼٞحَٓ حُظ٠ أػخٗض ٓطَحٕ ػ٠ِ ط٣ٌٖٞ  ٌٓٛزٚ حُ٘ؼ١َ حُٔظٔؼَ ك٢ حَُٝٓخٗٔــ٤شًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ  -9

 ٗ٘ؤطٚ ك٠ ٍرٞع ُز٘خٕ حُـ٤ِٔش ٝطؤػَٙ رٜخ .  ׄ     .ح٬١ػٚ ػ٠ِ حُ٘ؼَ حَُٝٓخ٠ٔٗ حُل٠َٔٗ   ׄ  

 ػٞح١لٚ حُـ٤خٗش ٝكٔٚ حَُٔٛق .   ׄ       طٌِٔطٚ ػ٠ِ ٣ي حُزخٍٝى١  ׄ  

 طوّٞ حٍُٜٞس ك٢ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ػ٢ِ ٓلّٜٞ ؿي٣ي ٣ٔظل٤ي ٖٓ حُ٘ظ٣َخص حُلي٣ؼش ك٢ :  -ٓٔ

 . زنًَ ٓخ ٓ  ׄ       ح٧ىد  ׄ               حُلٖ   ׄ     ح٤ُٓٞٔو٢    ׄ  

https://dardery.site/archives/1782
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 ىػخ ٓطَحٕ ا٠ُ ٌٓٛزٚ حُـي٣ي ك٢: -ٔٔ

 ٗيٝحطٚ ح٧ىر٤ش  ׄ     ٓويٓش ى٣ٞحٗٚ   ׄ    ؿ٣َيس ح٬ٍُٜ   ׄ    ؿ٣َيس حُيٓظٍٞ   ׄ  

 ٖٓ ٓٔخص حُ٘ؼَ حُـي٣ي ػ٘ي ٓطَحٕ -ٕٔ

 ءحٗظِحع حٍُٜٞ ٖٓ حُويٓخ  ׄ   ح٫ػظيحى رخُز٤ض حُٔلَى     ׄ   ح٫ُظِحّ رٜٔ٘ؾ حُو٤ٜيس حُؼَر٤ش  ׄ   حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش   ׄ  

 ؿٔخٍ حُز٤ض حُٔلَى ػ٘ي ٓطَحٕ  ٣ظٔؼَ ك٢ : -ٖٔ

 ٟٓٞؼٚ ٖٓ حُو٤ٜيس  ׄ     ُلظٚ ٝٓؼ٘خٙ  ׄ     ٓؼ٘خٙ   ׄ     ُلظٚ  ׄ  

 : ؿٔخٍ حُو٤ٜيس ك٢ ٣٘ظَ حُ٘خػَ ك٢ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ا٢ُ   -ٗٔ

 ًَ ٓٔخ ٓزن.   ׄ     ىهش حُٞٛق  ׄ     ٛيم حُظـَرش  ׄ     حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش    ׄ  

 :     رؼيؿيح٢ٗ طَحؿغ ح٫طـخٙ حُٞ -٘ٔ

 .حُؼوي حُؼخُغ ٖٓ حُوَٕ  ׄ    حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش   ׄ      حُؼخ٤ُٔش ح٢ُٝ٧   ׄ    حُلَد كَد أًظٞرَ   ׄ  

 :ٓخ ػيح  حَُٝٓخ٤ٔٗش ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش  -ٙٔ

 ِٗػش حُلِٕ ٝحُظ٘خإّ ׄ     حُو٤خٍ حُـِث٢ ׄ         حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ׄ     ح٤َُٔ ا٠ُ حُطز٤ؼش ׄ  

 ٓٞهق ٗؼَحء ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ٖٓ حُ٘ؼَ حُوي٣ْ. -7ٔ

 حُظوِٚ ٖٓ ح٧ٗٔخ١ حُ٘ؼ٣َش حُٔظٌٍَس   ׄ    ٜٓخؿٔش حُويٓخء   ׄ      ٓؼخٍٟش حُويٓخء  ׄ    طو٤ِي حُويٓخء  ׄ  

 ريح٣ش ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ًخٗض ٓغ :. -8ٔ

 ٗؼَحء حُٔيٍٓش حُٞحهؼ٤ش .  ׄ         ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ    ׄ   ٓطَحٕ ه٤َِ ٓطَحٕ        ׄ    ٗؼَحء حُٔيٍٓش ح٩ك٤خث٤ش  ׄ  

 : ٓطَحٕٖٓ ٓظخَٛ حُظو٤ِي ػ٘ي  -9ٔ

 .ٍٛخٗش حُِـش ׄ   حُو٤خٍ ح٢ٌُِ                ׄ   حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ׄ     حٓظويحّ حَُِٓ  ׄ  

 ٖٓ ٓٔخص حُ٘ؼَ حُـي٣ي ػ٘ي ٓطَحٕ -ٕٓ

 ًَ ٓخ ٓزن  ׄ    هٞس حُؼخ١لش      ׄ     ىهش حُٞٛق  ׄ     ؿَحرش حُٟٔٞٞع   ׄ  

 : *حُ٘ؼ٣َش حُٔزظٌَس ْٖٓ حُظَحع ك٢ ٤ٛخؿظٜ حُٞؿيح٤٤ًٖٗخٕ ٓٞهق  -ٕٔ

 ُِظَحع رخُؼ٣َٜش ِْٜٓؿׄ    أهٌ حٌَُ٘ ٖٓ حُوي٣ْ ٍٝر٢ ح٠ُٕٔٔٞ رخٌُحص أٝ أكيحع حُؼَٜׄ  

 ح٫ُظِحّ رٚ ٝطٔـ٤يِٙ ٝح٤َُٔ ك٢ ًٍخرٚׄ       ِ ٝحُٔؼ٢ ُِظـي٣يُِظَحعػيّ ح٫ُظلخص ׄ  

 ٤ًزٜخٝط٤ًَزٜخ ٝط٘خم ٓؼخ٤ٜٗخ ِ ٣يٍ ًُي ػ٠ِ كَٙ ٓطَحٕ ػ٠ِ:ؿٔخٍ حُو٤ٜيس ػ٘ي ٓطَحٕ ك٢ طَ -ٕٕ

 حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش   ׄ        حُِٔؽ ر٤ٖ حُظَحع ٝحُؼ٣َٜش  ׄ   ح٧ٗٔخ١ حُ٘ؼ٣َش حُٔظٌٍَس  ׄ    حُِ٘ػش حُز٤خ٤ٗش  ׄ  

 ٖٓ ح٧ْٓ حُظ٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜخ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ: -ٖٕ

 حرظٌخٍ ٍٛٞ ٗؼ٣َش ؿي٣ش ٣ٔظِؽ ك٤ٜخ حُظَحع رخُؼ٣َٜش  ׄ          حُظؼز٤َ ػٖ حُٞحهغ رٌَ ٓخ ك٤ٚ ٖٓ ؿٔخٍ ٝهزق         ׄ  

 طلو٤ن حُٞكيس حُل٤٘ش ك٢ حُو٤ٜيس  ׄ           حًظ٘خف حَُٔء ًحطٚ ٝحُؼَٔ ػ٠ِ حُٜ٘ٞٝ رٜخ  ׄ  

 طَحؿغ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ٗظ٤ـش ُــ: -ٕٗ

 هؼ٢ظٍٜٞ ح٫طـخٙ حُٞح  ׄ     ظٍٜٞ حُظ٤خٍ ح٩ك٤خث٢  ׄ  

 ٟؼق حُ٘ؼَحء  ٖٓ أٛلخد ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ  ׄ      ٛـّٞ ح٤٤ٌ٤ٓ٬ٌُٖ ػ٠ِ أٛلخد ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ  ׄ  

 ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ٓٔخص حُ٘ؼَ ػ٘ي ه٤َِ ٓطَحٕ ٓخ ػيح: -ٕ٘

 ىهش حُٞٛق  ׄ   حُٜيم حُ٘ؼ١ٍٞ  ׄ   حُو٠ٞع ٨ُٗٔخ١ حُ٘ؼ٣َش حُٔظٞحٍػش      ׄ   حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1782ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ) 
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 -: من بٌن البدابل المتاحة: تخٌر اإلجابة الصواب لما ٌلً  ٖس

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ :  -ٔ

ى    َ ـــــــــــــــــــــــــــــ ظَلَ ُٓ ـــــــــــــــــــــــــــــزَخرَظ٢ ِ  َٜ ى  ر  َ ـــــــــــــــــــــــــــــ ظَلَ ُٓ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــآرَظ٢  ٌَ ـــــــــــــــــــــــــــــخث٢ِ ر ى  رَؼَ٘  َ ـــــــــــــــــــــــــــــ ظَلَ ُٓ  ِ 

 
 حُٔٔش حَُٝٓخ٤ٔٗش  حُظ٢ ٗٔظ٘ظـٜخ ٖٓ ٌٛح حُز٤ض ٢ٛ 

 حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش   ׄ     ِٗػش حُلِٕ ٝح٤ُؤّ ٝحُظ٘خإّ  ׄ    حُو٤خٍ ح٢ٌُِ  ׄ    ح٫ٓظِحؽ رخُطز٤ؼش  ׄ  

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ :  -ٕ

ــــــــــــــــــــــــــــــــٞحك٢ ــــــــــــــــــــــــــــــــش حُو  أُ٘ــــــــــــــــــــــــــــــــؼَ طِز٤

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــذ  ـــــــــــــــــــــــــــــــخ ٤ٜٓ  ٝحُ٘ـــــــــــــــــــــــــــــــؼٍٞ رٜ

 
ـــــــــــــــــــــــٚ ٓـــــــــــــــــــــــٖ ح٣٩وـــــــــــــــــــــــخع ٟـــــــــــــــــــــــَد  ٝر

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٚ   ح٠ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَٝد ٫ طلخ٤ً

 
 حُٔٔش حَُٝٓخ٤ٔٗش  حُظ٢ ٗٔظ٘ظـٜخ ٖٓ ٣ٌٖٛ  حُز٤ظ٤ٖ  ٢ٛ 

 حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش   ׄ    ِٗػش حُلِٕ ٝح٤ُؤّ ٝحُظ٘خإّ  ׄ   حُِ٘ػش حٌُحط٤ش   ׄ    ح٫ٓظِحؽ رخُطز٤ؼش  ׄ  

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ :  -ٖ

ـــــــــــــــــــــَ      ـــــــــــــــــــــ٢ حُِٛ ـــــــــــــــــــــخٍُ٘ٞ ك خًش  ً  ٟـــــــــــــــــــــل 

  
ـــــــــــــــــــٞحى١   ٍهخٛـــــــــــــــــــش  ًخُـٜـــــــــــــــــــٖ كـــــــــــــــــــ٢ حُ

 
 ًـــــــــــــــــــــــــــــــَحٍس  ً٘ٔـــــــــــــــــــــــــــــــ٤ٔش حُٔـــــــــــــــــــــــــــــــلَ     

  
 ػَػــــــــــــــــــــــــــــخٍس  ًخُطــــــــــــــــــــــــــــخثَ حُ٘ــــــــــــــــــــــــــــخى١ 

 
 حُٔٔش حَُٝٓخ٤ٔٗش  حُظ٢ ٗٔظ٘ظـٜخ ٖٓ ٣ٌٖٛ  حُز٤ظ٤ٖ  ٢ٛ 

 ٛيم حُظـَرش    ׄ    ِٗػش حُلِٕ ٝح٤ُؤّ ٝحُظ٘خإّ  ׄ   حُِ٘ػش حٌُحط٤ش   ׄ    ح٫ٓظِحؽ رخُطز٤ؼش  ׄ  

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ :  ك٢ ٓطِغ ه٤ٜيطٚ " حُٔٔخء": - -ٗ

ـــــــــــــــــــــلَخث٢   ِٗ  ِٚ ـــــــــــــــــــــُض ك٤ـــــــــــــــــــــ ِْ ْ  كِو  َىحء  أََُـــــــــــــــــــــ

  
َكــــــــــــــــخث٢  ََ ط٢ ِ كظ٠ََــــــــــــــــخَػلَْض رُ َٞ ــــــــــــــــْز َٛ  ٓــــــــــــــــٖ 

 
 ٤٘٣َ ٌٛح حُز٤ض ا٠ُ ؿخٗذ ٖٓ ٤ٌ٤ٓ٬ًش  ٓطَحٕ طٔؼَ ك٢:

 حُزيء رخُظ٣َٜغ   ׄ    حُـَٝ حُ٘ؼ١َ  ׄ    ح٫ٓظِحؽ رخُطز٤ؼش  ׄ     حُو٤خٍ ح٢ٌُِ  ׄ  

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ  ك٢ ٍػخء أكي حُ٘ؼَحء ح٤٤ٌ٤ٓ٬ٌُٖ :  - -٘

ـــــــــــٚ ـــــــــــٞ أٗ ـــــــــــخء ُ ـــــــــــٖ هـــــــــــ٢ حَُػ ـــــــــــَ ٓ ـــــــــــخ ه٤ ٣ 

  
 خٍ ٓلـــــــــــــــــــخؿَح ٝهِٞرـــــــــــــــــــخ٣ــــــــــــــــــــ١َ ُٔـــــــــــــــــــ 

 
ــــــــــــــــَ إٔ ــــــــــــــــٚ ٗــــــــــــــــزخري هز ــــــــــــــــض ر ــــــــــــــــ٬ ٗؼ٤ ٛ 

  
 ط٘ؼـــــــــــــــــــــ٠ ٓلزـــــــــــــــــــــخ ٍحكـــــــــــــــــــــ٬ ٝكز٤زـــــــــــــــــــــخ 

 
 ٤٘٣َ ٌٛحٕ حُز٤ظخٕ ا٠ُ رؼٞ حُٔآهٌ حُظ٢ أهٌٛخ ٓطَحٕ ػ٠ِ ح٩ك٤خثج٤ٖ:

 ح٠ُٝ٧ ٝحُؼخُؼش  ׄ   ًؼَس ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص     ׄ   ًؼَس حُ٘ظَ ك٢ حُوي٣ْ ٝطو٤ِيٙ       ׄ     ح٫َٜٗحف ػٖ حُ٘لْ حُ٪ٗٔخ٤ٗش   ׄ  

 ٣وٍٞ ػزي حَُكٖٔ ١ٌَٗ:  :  - -ٙ

ََ حُلــــــــــــــــــــــــــــــــَىٝ ّ  أ٫ ٣ــــــــــــــــــــــــــخ ١خثــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ُٕ  إ حُ٘ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؼَ ٝؿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح

 
َُ حُ٘لــــــــــــــــــــــْ  ٝكـــــــــــــــــــــ٢ ٗـــــــــــــــــــــيَٝى ٗـــــــــــــــــــــؼ

  
  ُٕ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ٍ  ٝرٜظــــــ ُٝ ٫ 

 
 :أكي  ح٧ْٓ حُظ٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜخ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٤٘٣٢َٗ ٌٛحٕ حُز٤ظخٕ ا٠ُ 

 حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ حُو٤ٜيس   ׄ   حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخ     ׄ   ُـي٣يس   ح٫ػظِحُ رخُؼوخكش ح  ׄ   حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش    ׄ  
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 ٣وٍٞ ٓطَحٕ  ك٢ ٝٛق حُـَٝد :  - -7

 ُٙ ٍُ َُ ٠َُٗــــــــــــــخ ــــــــــــــ٤ ِٔ ــــــــــــــلٍَن ٣َ َٗ ُْ كــــــــــــــ٢  ْٔ ــــــــــــــ  ٘ حُ َٝ 

  
َىحءِ   ْٞ ـــــــــــــــــ َٓ   ٟ ٍَ ًُ ـــــــــــــــــ٠  ـــــــــــــــــِن َػَِ َم حَُؼو٤ِ ْٞ ـــــــــــــــــ  كَ

 
 ٤٘٣ٌَٛح حُز٤ض اٍ رؼٞ حُظ٘خه٠خص حُظ٢ ٝهغ ك٤ٜخ ٓطَحٕ ٝحُظ٢ طظؼِن رــ

 ًحط٤ش حُظـَرش   ׄ   ػ٬هش حٍُٜٞس رخُٞؿيحٕ     ׄ   ؿ٤خد حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش     ׄ    حُو٠ٞع ٠ٍَُٝحص حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش   ׄ  

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ  : - 8

َؼــــــــــــــخ٢ِٗ  - َٔ َِْع َؿِي٣ــــــــــــــَي حُ ْْ َْٗوظِــــــــــــــ ُٖ َُــــــــــــــ  َْٗلــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــ٤َ٘خ  ِٔ ــــــــــــــــــــخ طَْل َٜ ــــــــــــــــــــ٢ َُْلِظ ــــــــــــــــــــخ كِ َٗ ْٞ َؿَِ َٝ 

 
 ْْ ٌُ ـــــــــــــــــــــ٤ْ ٖ  َػَِ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــخِى ٫ ط٠ََ ـــــــــــــــــــــشُ ح٠ُ  ـَ ُُ 

  
  ْٕ ـــــــــــــــــــــخاِ ـَُٞٗ ـــــــــــــــــــــخ طَْزظَ َٓ   َ ـــــــــــــــــــــ ٌُ ْْ رِ  َؿـــــــــــــــــــــَيْىطُ

 
 :ٓخ طظ٤ِٔ رٚ ح٤ُٜـش حُ٘ؼ٣َش حُـي٣يس ُيٟ حُٞؿيح٤٘٣ٖ٤٤َٗ ٌٛحٕ حُز٤ظخٕ ا٠ُ 

       حًظٔخد  ح٧ُلخظ ى٫٫ص ؿي٣يس ٝهيٍس ػ٠ِ ح٣٩لخء  ׄ           حُظؼز٤َ ػٖ حٌُحص   ׄ  

 ٣َش حُٔظٌٍَسحُظوِٚ ٖٓ ح٧ٗٔخ١ حُ٘ؼ  ׄ          حٗط٬م حٍُٜٞس ٖٓ حُٞؿيحٕ  ׄ  

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ  : - 9

١ٌِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــشُ  َٛ ٣ْجَ ُِ  َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــيِ  حُ  ك٤ْ

  
ــــــــــــــــخ أَْكــــــــــــــــَيفُ   ــــــــــــــــ٤ذَ  َٓ ِٛ ِٚ  أُ ٍْ  رِــــــــــــــــ ــــــــــــــــخ َٔ ٌَ  حُ

 
ٟ ََ ١ أَطُـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ِ ٤ًِـــــــــــــــــــــــــــــــــــخ   ٣ََؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رَخ

  
  ْٖ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــخ ِٓ َٜ ٍ   كِْؼِِ ْٞ ــــــــــــــــــــــــ ٍْ  هَ ــــــــــــــــــــــــخ  ٣ُوَ

 
ُْ  ٣َـــــــــــــــــخ ْٔ ـــــــــــــــــ َٗ  ْْ َْ  َُـــــــــــــــــ ٔـــــــــــــــــ ٌْ ىِ  ٣َ ٍُ  َٜٗـــــــــــــــــخ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــق  ٤ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــؤَىِ  ًَ ٍْ  كَخَؿ ح َٝ  ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  حُ

 
 رٚ ك٢ ح٧ر٤خص حُٔخروش  ٝؿخء ٓطَحٕ ػ٠ِ  . ٓخ ح١ٌُ ػخرَٚ 

ى ح٧ؿَحٝ حُ٘ؼ٣َش ك٢ حُو٤ٜيس حُٞحكيس.  ׄ   ح٫ٗ٘ـخٍ رخُٔ٘خٓزخص ٝحُٔـخ٬ٓص.  ׄ    رؼي 

  ׄ  .ٍْٛ َٞ ُٛ   ػيّ طلو ن حُٞكيس حُل٤٘ش.  ׄ   حُظؤػ َ رخُويٓخء ك٢ أُلخظْٜ ٝ

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ  : - ٓٔ

 كظٜـــــــــــــــــــَٓض ىُٝـــــــــــــــــــش   ًخٗـــــــــــــــــــض ُِزـــــــــــــــــــؤّ -

  
 ُِزـــــــــــــــــــــخّ ىُٝــــــــــــــــــــش   ؿــــــــــــــــــــيص ٝح٤ُــــــــــــــــــــّٞ 

 
ـــــــــــــخَُأ١ ـــــــــــــَ ر ـــــــــــــغ حُٔـــــــــــــ٤ق ك ـــــــــــــيٟ ٝحؿظٔ  حُٜ

  
 حُو١َــــــــــــــــخّ كــــــــــــــــ٢ ٝح٩كٔــــــــــــــــخٕ ٝحُل٠ــــــــــــــــَ 

 
  ٣ظ٠ق ٖٓ حُز٤ظ٤ٖ إٔ ٓطَحٕ ًخٕ َٓكِش حٗظوخ٤ُش ر٤ٖ حُوي٣ْ ٝحُـي٣ي ِ كٔخ ِٓٔق حُوي٣ْ ح١ٌُ طَحٙ ك٢ حُز٤ظ٤ٖ:

 حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ حُز٤ظ٤ٖ  ׄ   حُزيء رخُـٍِ ٝحُٞهٞف ػ٠ِ ح٬١٧ٍ  ׄ  

 حُزيء رخُظ٣َٜغ  ׄ   ٍٛخٗش حُِـش  ׄ  

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ  : - ٔٔ

ح ٌَ ـــــــــــــــ َِ  َكز  ـــــــــــــــْؼ  ٘ َ   حُ ـــــــــــــــغُ  َهـــــــــــــــخ١ِ ٍَ  ٣ْزَؼ ـــــــــــــــٞ  حُ٘ 

  
ــــــــــــــــــــــــــــع    َُْل َٝ  ٍٕ ــــــــــــــــــــــــــــيُ  َىح ــــــــــــــــــــــــــــ٢ رِؼ٤ ِٓ ح ََ َٔ  حُ

 
٢ هُٞٚ ك٢ حُ٘طَ حُؼخ٢ٗ :" ِٓ ح ََ َٔ ٍٕ رِؼ٤ُي حُ َُْلع  َىح  " ٤٘٣َ ا٠ُ ٓٔش طظ٤ِٔ رٜخ ح٤ُٜؾ حُ٘ؼ٣َش حُـي٣يس ػ٘ي ححُٞؿيح٤٤ٖٗ:َٝ

 ٓظلخىس ٖٓ حُ٘ظ٣َخص حُلي٣ؼشح٫  ׄ   حُِٔؽ ر٤ٖ حُظَحع ٝحُؼ٣َٜش  ׄ  

 حُويٍس ح٣٩لخث٤ش ٌُِِٔخص.  ׄ   حٗط٬م حٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش ٖٓ حُٞؿيحٕ  ׄ  

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ  : - ٕٔ

ــــــــــــــــــــــخ َٔ ــــــــــــــــــــــخءُ  كَ َ٘ ــــــــــــــــــــــخء   ح٩ِِٗ َ٘ ْٗ ح ا ًَ ــــــــــــــــــــــخ ا َٓ 

  
  ِٚ ــــــــــــــ ــــــــــــــنَ  رِ ْٗطَزَ ِْ  ح ــــــــــــــ٤ ِٓ  َ ــــــــــــــ٠ حُ  حَُٓــــــــــــــ٤ْ ػِ

 
 حُٔآهٌ حُظ٢ أهٌٛخ ٓطَحٕ ػ٠ِ ح٩ك٤خثج٤ٖ: ٓؤهٌ ٤٘٣َٖٓ ٌٛح حُز٤ض ا٠ُ 

 ح٫َٜٗف ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش  ׄ   ًؼَس ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص    ׄ     ًؼَس حُ٘ظَ ك٢ حُوي٣ْ ٝطو٤ِيٙ   ׄ       ؿ٤خد حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش  ׄ  
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 ٣وٍٞ ٓطَحٕ  : - ٖٔ

حمِ  ِِٓـــــــــــــــــــــيَ  - ََ ِ ـــــــــــــــــــــش   حُِؼـــــــــــــــــــــ ـِ ُّ  طَ ـــــــــــــــــــــ٬ َٓ َٝ 

  
ــــــــــــــــضَ   ْٗ ٍُ  أَ ــــــــــــــــ٬ ِٜ ْْ  حُ ــــــــــــــــ َُ ــــــــــــــــيَ  َٝ ُّ  ٣َلُْظ ــــــــــــــــخ َٔ  طَ

 
َٖ  ٣َـــــــــخ ـــــــــ ْٔ ح ُك ٌَ ـــــــــ ــــــــخؽِ  َٛ ح كِـــــــــ٢ حُظـ  ٌَ ـــــــــ  ٜــــــــــز ٢حُ َٛ

  
ــــــــــــــــــــَيمُ  حُلــــــــــــــــــــذ    ْٛ ِٚ  أَ ــــــــــــــــــــ ُّ  ك٤ِ ح ََ ــــــــــــــــــــ ًْ ح٩ِ َٝ 

 
 . ٓخ ح١ٌُ ػخرَٚ  ٓطَحٕ ػ٠ِ  ٝؿخء رٚ ك٢ ح٧ر٤خص حُٔخروش 

ى ح٧ؿَحٝ حُ٘ؼ٣َش ك٢ حُو٤ٜيس حُٞحكيس.ط  ׄ   ح٫ٗ٘ـخٍ رخُٔ٘خٓزخص ٝحُٔـخ٬ٓص.  ׄ    ؼي 

  ׄ  .ٍْٛ َٞ ُٛ  ػيّ طلو ن حُٞكيس حُل٤٘ش.  ׄ   حُظؤػ َ رخُويٓخء ك٢ أُلخظْٜ ٝ

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ  : - ٔٗ

ـــــــــــــخ - ـــــــــــــخ   ٣َ ـــــــــــــخ َكز٤ِز ـــــــــــــ٢ َٓ حُٙ  ُِ َٞ ـــــــــــــ ـــــــــــــذُ  ِٓ  َكز٤ِ

  
  ِٚ رِــــــــــــــــ َٝ  َٕ ــــــــــــــــخ ًَ  ْٖ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــزَخ١َ  ِٓ ِٛ ٢ ِٓ  ٤َِٛــــــــــــــــخ

 
ـــــــــــــضَ  ْٗ ْٞ  أَ ْْ  َُــــــــــــــ ْٖ  َُـــــــــــــ ــــــــــــــ ٌُ ــــــــــــــزَخر٢ِ أ٤َُِـــــــــــــقَ  طَ َٗ 

  
  ْْ ـــــــــــــــــ٢ طُِطـــــــــــــــــذْ  َُـــــــــــــــــ سُ  ُِ ٍَ ِّ  ٠ََٗـــــــــــــــــخ  ح٣َ٧ ـــــــــــــــــخ

 
 ٤٘٣َ حُز٤ظخٕ ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حَُٝٓخ٤ٔٗش ػ٘ي ٓطَحٕ ٢ٛٝ:

 حٓظويحّ حَُِٓ  ׄ   ح٫ٓظِحؽ رخُطز٤ؼش  ׄ   كَحٍس حُؼخ١لش  ׄ   ر٤خصحُو٤خٍ ح٢ٌُِ ك٢ ح٧  ׄ  

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ  : - ٘ٔ

ح أطَـــــــــــــــ٠ - ٌَ ـــــــــــــــ َٛ  ُٕ ــــــــــــــــخ َٓ  ِ ُْقِ  حُ ٍٕ  رِـــــــــــــــؤَ ْٞ  حُــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــ٢ َؿِي٣ـــــــــــــــيٍ   ِٕ  كِ ـــــــــــــــٞ ـــــــــــــــ٢ حُلُُ٘ كِ َٝ  ِّ ـــــــــــــــٞ  حُُؼُِ

 
  ُ ـــــــــــــــــــــــٞ ُ٘ ـــــــــــــــــــــــذِ  ًُ ـــــــــــــــــــــــخ ٨َُِِى٣ َٜ حء   رِ ََ ـــــــــــــــــــــــ  ػَ

  
  َْ ٍْ  كََِـــــــــــــــــــــ٤ْ ٍُ  رِوــــــــــــــــــــــخثِ ٌْ ِْ  ُػـــــــــــــــــــــ  حَُؼــــــــــــــــــــــِي٣

 
 ٠ أكي  ح٧ْٓ حُظ٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜخ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٤٘٣:٢َٗ ٌٛحٕ حُز٤ظخٕ اُ

 ح٫ػظِحُ رخُؼوخكش حُـي٣يس      ׄ        حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش    ׄ  

 حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ حُو٤ٜيس   ׄ         حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخ      ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1782ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢   ) 
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 مم تكونت مدرسة الدٌوان ؟ و لم سمٌت مدرسة الدٌوان بهذا االسم ؟ -ٔس       

ىد ح٩ٗـ١ِ٤ُِِٝــي٣ْٜ ؿـــ: طٌٞٗــض ٓــٖ حُ٘ــؼَحء حُؼ٬ػــش )حُؼوــخىِ حُٔــخ٢ُِٗ ٗــ١ٌَ(ِ حُــ٣ٌٖ ًــخٗٞح ٓظــؤػ٣َٖ رخَُٝٓخٗٔــ٤ش كــ٢ ح٧ 

 حػظِحُ ٗي٣ي رخُؼوخكش حُؼَر٤ش .

 9ٕٔٔٝ ٤ٔٓض ٓيٍٓش حُي٣ٞحٕ رٌٜح ح٫ْٓ ٗٔزش ا٠ُ ًظخرْٜ )حُي٣ٞحٕ كـ٢ ح٧ىد ٝحُ٘وـي( حُـ١ٌ أٛـيٍٙ حُؼوـخى ٝحُٔـخ٢ُٗ ٓـ٘ش  -

هـي ظٜـَص هزـَ ًُـي ٓ٘ـٌ ٛـْ حُ٘ـؼ٣َش ءك٠ٔٔ حُؼ٬ػش )ؿٔخػش حُي٣ٞحِٕ أٝ ٗؼَحء حُي٣ٞحِٕ أٝ ٓيٍٓش حُـي٣ٞحٕ(ِ ٝحُٞحهـغ إٔ  ٍح

ِ ٝهي ٗظَ ٛئ٫ء ا٠ُ حُ٘ؼَ ٗظَس  طوظِـق ػـٖ ٗـؼَحء ٓيٍٓـش ح٩ك٤ـخءِ كؼزـَٝح ػـٖ ًٝحطٜـْ ٝػـٞح١لِْٜ ٝٓـخ ٓـخى 9ٓ9ٔػخّ 

 ػَِْٜٛ ٝىػٞح ا٠ُ حُظلٍَ ٖٓ ح٫ٓظؼٔخٍ ٝطلَٔ حُٔٔج٤ُٞشِ كٜخؿٔٞح ح٩ك٤خث٤٤ِٖ ٝك٢ ٓويٓظْٜ )ٗٞه٢ ٝكخكع ٝحَُحكؼ٢( .

 معت بٌن الشعراء الثبلثة ؟ما العوامل التً ج -ٕس

 رخ٩ٟخكش ا٠ُ طؤػَْٛ رٔطَحٕ ؿٔغ ر٤ْٜ٘ حػـظِحُْٛ رؼوخكظْٜ حُؼـَر٤ش ٝطخػَْٛ رخَُٝٓخ٤ٔٗش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش 

 لماذا اتجه رواد هذه المدرسة إلى التجدٌد ؟ما  ظروؾ النشؤة لمدرسة الدٌوان؟ -ٖس

٣ٔؼِٕٞ حُ٘زخد حُؼَر٢ ٝ ٛٞ ٣َٔ رؤُٓش كَٟٜخ ح٫ٓـظؼٔخٍ ػِـ٢  ؿـ: حطـٚ ٍٝحى ٌٛٙ حُٔيٍٓش ا٠ُ حُظـي٣ي ػ٘يٓخ ٝؿيٝح أٗلْٜٔ

رـ٤ٖ أر٘خثـٚ كـ٢ ٓلخُٝـش ٓ٘ـٚ ُظلطـ٤ْ حُ٘وٜـ٤ش حُؼَر٤ـش ح٩ٓـ٤ٓ٬ش . ػ٘يثـٌ  ٝحُلوـَ ح١ُٖٞ حُؼَر٢ ح١ٌُ ٗ٘ـَ حُلٟٞـ٠ ٝ حُـٜـَ

 طٜخىٓض  ٓخُْٜ حُـ٤ِٔش ٓغ حُٞحهغ ح٤ُ٧ْ كليع ٓخ ٢ِ٣ ُْٜ: 

 حُلَحٍ ا٠ُ حُطز٤ؼش ٤ُزؼٞح ُٜخ  ٓخُْٜ ح٠ُخثؼش . -ٕ  ْ ح٧ك٬ّ . حَُٜٝد ٖٓ ػخُْ حُٞحهغ ا٠ُ ػخُ -ٔ

 حُظؤَٓ ك٢ حٌُٕٞ ٝ حُظؼٔن ك٢ أَٓحٍ حُٞؿٞى . -ٖ

 هل استطاع شعراء الدٌوان تجاوز األزمة التً فرضها االستعمار علٌهم وعلى ببلدهم . وضح  -ٗس

ىٛـْ ٝٗ٘ـَ  ٍحثٜـْ كخٛـطيٓٞح رخُٔٔـظؼَِٔ ُٝـْ ٣ــيٝح ٓلـَح  ٫ ُ كوي كخُٝٞح ا٣ـخى ٓـخٍ ُ٘ٔٞ ًٝحطٜـْ ٝطلٔـَ ٓٔـج٤ُٞش ر٬ -ؽ:

 ٟٓٞ حَُٜٝد ا٠ُ حُطز٤ؼش ٣زؼٜٞٗخ  ٓخُْٜ ح٠ُخثؼش ٣ٝؤْٜٓ ٖٓ حُل٤خس 

 إالم تطلع شباب الدٌوان ؟ وما استهدفوا ؟                    -٘س

 َْٛ ططِؼٞح ا٠ُ ح٥كخمِ ٝحٓظٜيكٞح حُٔؼَ حُؼ٤ِخ حُظ٢ طظـخُٝ  ٓخُْٜ ٝٝحهؼْٜ ٝػٜ -ؽ:

 ما مفهوم القصٌدة عند شعراء الدٌوان؟        -ٙس

 ٗظَٝح ا٤ُٜخ ك٢ ؿِٔظٜـخ ٫ كـ٢ أر٤خطٜـخ ٓ٘لـَىسِ كٜـ٢ ػ٘ـيْٛ ًخٌُـخثٖ حُلـ٢ ٌُـَ ػ٠ـٞ ك٤ـٚ ٝظ٤لـش رل٤ـغ طٌـٕٞ ر٘ـخء  ك٤ـخ   -ؽ: 

 ٫ٝ طظ٘خكَ أؿِحإٙ طلض ػ٘ٞحٕ ٠٣ٜٔخ ك٢ ٝكيس ك٤٘ش. ٓظٔخٌٓخ   ٫ طظؼيى أؿَحٟٚ

 عند جماعة الدٌوان ؟ ولماذا ٌمٌل شعرهم إلى الجفاؾ ؟  ما مفهوم الشعر -7س

 ُ ؿـ: ٓلّٜٞ حُ٘ؼَ ػ٘ي ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ: طؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝٓخ ٣ظٜـَ رٜـخ ٓـٖ حُظـؤ٬ٓص حُل٣ٌَـش ٝ حُ٘ظـَحص حُلِٔـل٤ش

 حُؼخ١ل٢ .  ػ٠ِ حُـخٗذ  ٤ٔ٣َ ٗؼَْٛ ا٠ُ حُـلخف رٔزذ ١ـ٤خٕ حُـخٗذ حُل١ٌَ ػ٘يْٛ ٌُح

 ؼلبة الذهنٌة على شعر جماعة الدٌوان .                     - علل . -8س

رٔزذ طؼٔوْٜ ك٢ ؿٞحَٛ ح٤ٗ٧خء روٜي حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٓوخرَٛـخ كٔـزن حُلٌـَ حُ٘ـؼٍٞ ػ٘ـيْٛ ٓٔـخ أىٟ اُـ٠ ٟٝـٞف حُـخٗـذ  -ؽ:

 حُل١ٌَ ٝؿِزش ح٤ٌُ٘ٛش  ك٢ ٗؼَْٛ     

 ما الفرق بٌن مدرسة مطران ومدرسة الدٌوان ؟  -9س

 َحٕٓيٍٓش ٓط

 .هطٞس حٗظوخ٤ُش ٖٓ ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش ا٠ُ حَُٝٓخ٤ٔٗش

 . ٓظؤػَ رخَُٝٓخ٤ٔٗش حُل٤َٔٗش

 . ٣ِظِّ ٝكيس حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش

 ٣لخكع ػ٠ِ حُِلع ح٤ٛ٧َ .

 ٤ٔ٣َ ا٠ُ اظٜخٍ حُؼخ١لش حُو٣ٞش .

 ٓيٍٓش حُي٣ٞحٕ

 حٗط٬هش ك٢ ٣َ١ن حَُٝٓخ٤ٔٗش .

 . ٓظؤػَٕٝ رخَُٝٓخ٤ٔٗش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش

 ََٓحُٔحُ٘ؼَ ىػٞح ا٠ُ 

 ٣ـيىٕٝ ك٠ ح٧ُلخظ ٝ ٤ٔ٣ِٕٞ ا٠ُ حُُٜٔٞش .

 .٤ٔ٣ِٕٞ ا٠ُ اظٜخٍ حُـخٗذ حُلٌَٟ 
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 ما المآخذ التى أخذها الدٌوانٌون على الكبلسٌكٌٌن ؟ -ٓٔس

 محاكاتهم للقدماء فً صورهم البٌانٌة و طؽٌان هذا الجانب البٌانً على الفكرة و المضمون . -ٔ

 و المجامبلت ألنه ٌؽلب علٌه النفاق ، و لكن العقاد كتب أخٌرا قصابد فً المدح و الرثاءاالهتمام الزابد بشعر المناسبات  -ٕ

 المدح و الرثاء الصادقٌن لٌسا عٌبا .بؤن معلبل ذلك 

 االهتمام بقشور األشٌاء و ظواهرها و عدم التعمق فً النفس اإلنسانٌة و بواطنها .  -ٖ

 بخاصة فً معارضاتهم لقصابد القدماء .  عدم وضوح شخصٌاتهم فً شعرهم وضوحا تاما و -ٗ

 . . العضوٌةتعدد األؼراض فً القصٌدة الواحدة و عدم مراعاة الوحدة  -٘

 المبالؽة فً المعانً و الصور و التكلؾ فً المحسنات مما أبعد شعرهم عن الصدق . -ٙ

 وضح الفرق بٌن مدرسة الدٌـوان و المدرسة الكبلسٌكٌة )اإلحٌاء(؟ -ٔٔس

 * حُي٣ٞحٕ ٓيٍٓش* 

 حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش. -

 حََُٔٓحُ٘ؼَ حُيػٞس ا٠ُ  -

 ػيّ ح٩َٓحف ك٢ حٓظويحّ حٍُٜٞ ٝ حُٔلٔ٘خص. -

٣ٔظِٜٕٔٞ ًٝحطْٜ ٝه٤خ٫طْٜ ٝػٞح١ل٣ٜٞٔؼزَٕٝ ػٖ  -

 .ٓؤٓخس ػَْٜٛ. 

 ٣ٔظويٕٓٞ ُـش حُؼَٜ. -

 ٫ ٣لخًٕٞ حُويٓخء ك٢ أؿَحْٟٜ أٝ ٓؼخ٤ْٜٗ. -

 * ٓيٍٓش ح٩ك٤خء ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش* 

 حُز٤ض ٝكيس حُو٤ٜيس . -

 ٝ حُوخك٤ش ِحّ رخُُُٕٞظح٫ -

 حُٔـخ٫س ك٢ حٓظويحّ حٍُٜٞ ٝ حُٔلٔ٘خص. -

 .٣٘ظَٕٝ ا٠ُ حُوِق ٣ٝؼ٤ٕ٘ٞ ك٠ ظ٬ٍ حُوي٣ْ  -

 

 ٣ٔظويٕٓٞ ُـش حُظَحع. -

٣لخًٕٞ حُويٓخء ٝ ٌُُي ًؼَص حُٔؼخٍٟخص ك٢  -

 ٗؼَْٛ.

 ما الخصابص والسمات الفنٌة لمدرسة الدٌوان ؟ -ٕٔس

 جمعوا بٌن الثقافة العربٌة والثقافة اإلنجلٌزٌة . -ٔ

 تجاوز آمالهم واقع العصر .فالمثل العلٌا  اآلفاق واستهداؾ التطلع إلى -ٕ

 ما ٌتصل بها من التؤمبلت الفكرٌة و الفلسفٌة. وٌتمثل مفهوم الشعر عندهم فً أنه ) تعبٌر عن النفس اإلنسانٌة (  -ٖ

لجسم لكل عضو وظٌفته )أى التتعدد األؼراض وال تتنافر األجزاء تحت عنوان ٌضمها فى صٌدة عندهم كابن حً كالقا -ٗ

 وحدة عضوٌة

 ، ٌقول المازنً:وضوح الجانب الفكرى فً شعرهم ،مما جعل الذهنٌة تكثر فى شعرهم والعقبلنٌة تطؽى على العاطفة  -٘

ـــــــــــــــــيَٛ ٍىحء ُزٔـــــــــــــــــض  كــــــــــــــــــش ػ٘ـــــــــــــــــ٣َٖ حُ

  
ــــــــــ٤ٖ  ــــــــــخ ٝػ٘ظ ــــــــــ٠ ٗــــــــــٞه٢ ٣ ــــــــــغ اُ ــــــــــَى ًح هِ  حُز

 
 التامل فً الكون والتعمق فً أسرار الوجود. -ٙ

 والتشاإم فً شعرهم . ظهور مسحة الحزن والٌؤس -7

 الوحدة العضوٌة المتمثلة فً وحدة الموضوع و وحدة الجو النفسً .  -8 

 الصدق فً التعبٌر و البعد عن المبالؽات . -9 

 .البعد عن المناسبات والموضوعات السٌاسٌة واالجتماعٌة -ٓٔ

 جواهرها مما جعل الفكر ٌسبق الشعور عندهم . علىاهتموا بتعمٌق الظواهر  -ٔٔ

الهتمام بوضع عنون للقصٌدة ؛ تؤكٌدا لفكرة الوحدة العضوٌة ، بل وضعوا عنوانا للدٌوان كله لٌدل على اإلطار العام ا -ٕٔ

 كرى .للدٌوان ، كما فى : " عابر سبٌل " للعقاد ، وكما فى " أزهار الخرٌؾ " لش

 تخلصوا من تؤثٌر اآلداب القدٌمة ، فلم ٌستعٌروا المادة األدبٌة القدٌمة ، واستخدموا لؽة العصر .          -ٖٔ

 ماذا قال العقاد عن موقؾ جماعة الدٌوان من الثفافة الشرقٌة والؽربٌة ؟ وما نتٌجة ذلك ؟  -ٖٔس
نقلتهم التربٌة أجٌاالً بعد جٌلهم، فهم ٌشعرون بشعور الشرقً، " لقد تبوأ منابر األدب فتٌة ال عهد لهم بالجٌل الماضً،و

وٌتمثلون العالم كما ٌتمثله الؽربً وهذا  مزاج أول ما ٌظهر من ثمرته  أن نزعت األقبلمم إلى االستقبلل، ورفع ؼشاوة 
 الرٌاء والتحرر من القٌود الصناعٌة 
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 وضح التجدٌدات التً أدخلوها على الشعر العربً ؟  -ٗٔس

وضع  عنوان للقصٌدة ثم التجاوز ووضع عنوان للدٌوان )عابر سبٌل للعقاد، أزهار الخرٌؾ لشكري(، وكان  -ٔج: 

 اإلحٌابٌون ٌسمون الدواوٌن بؤسمابهم )دٌوان شوقً(

 الدعوة إلى الشعر المرسل )الذي ال ٌتقٌد بقافٌة( دفعاً للملل والرتابة                -ٕ

 ة لم تكن معروفة من قبل )رجل المرور، الكواء للعقاد(ابتكار موضوعات جدٌد -ٖ

 وضح أهمٌة العنوان للقصٌدة وللدٌوان عند جماعة الدٌوان مع التمثٌل .   -٘ٔس

جـ: حرص شعراء الدٌوان على وضع عنوان للقصٌدة تدور حوله معانٌها، وٌدل على موضوعها، وهذا ٌإكد الوحدة 

مثل )عابر سبٌل( و )أعاصٌر  -ال( لشكري، كما ٌحرصون على وضع عنوان للدٌوانالعضوٌة لها مثل )الشاعر وصورة الكم

المؽرب( للعقاد، و)أزهار الخرٌؾ( لشكري . ، وهذه العناوٌن تدل على محتوى الدٌوان، خبلفا لما كان ٌفعله شعراء 

 ودٌوان حافظ( وؼٌرها  - والشوقٌات -)اإلحٌاء( من عدم تسمٌة الدٌوان إال باسم ؼٌر محدد مثل )دٌوان الباردوي 

 .عدم اهتمام شعراء الدٌوان بالمحافظة على الوزن والقافٌة  –علل  -ٙٔس

حٌث رأوا فً القافٌة الواحدة والوزن الواحد رتابة فدعوا للشعر المرسل الذي ال ٌلتزم القافٌة الموحدة وإن ؼلب على معظم 

 شعرهم وحدة القافٌة .

 ة لم تكن مؤلوفة من قبل ؟كٌؾ استحدثوا موضوعات جدٌد -7ٔس

 استحدثوا موضوعات جدٌدة لم تكن مؤلوفة من قبل ومن ذلك )رثاء المازنً نفسه ( )رجل المرور( و )الكواء( للعقاد ودٌوانه 

 )عابر سبٌل( به موضوعات عن الحٌاة العامة .

 و نتابجه ؟ .لقد فشل رواد مدرسة الدٌوان فً صداقتهم . وضح سبب الفشل  -8ٔس

أوالً: سبب الفشل: اختلؾ شكري و المازنً فً الرأي حول بعض القضاٌا الشعرٌة و انضم العقاد إلى المازنً، توقؾ جـ: 

شكري عن الشعر بعد صدور دٌوانه السابع )أزهار الخرٌؾ(ومـال إلى العزلة و انصرؾ المازنً عن الشعر بعد صدور 

 و بقً العقاد ممثبلً لهذا االتجاه، لكنه اهتم بالنثر أكثر من الشعر  و فضل كتابة القصة و المقال  9ٔ7ٔدٌوانه الثانً سنة 

 ثانٌاً: النتٌجة: انفرط عقد جماعة الدٌوان و اتجه العقاد إلى كتابة المقاالت السٌاسٌة األدبٌة . 

 متى توقؾ شكري عن قول الشعر ؟         -9ٔس

                 (       9ٔ8ٔج:  بعد صدور دٌوانه السابع )أزهار الخرٌؾ 

 ؟متى فّضل المازنً كتابة القصة والمقال     -ٕٓس

 9ٔ7ٔج: بعد صدور دٌوانه الثانً     

 من أهم تبلمذة العقاد الذٌن واصلوا اتجاه الدٌوان ؟ -ٕٔس

 محمود عماد وعبد الرحمن صدقً وعلً أحمد باكثٌر والحسانً عبد هللا بمصر ومحمد حسن عـواد بالسعودٌة وؼٌرهم .

 لشعراء الدٌوان رأي فً شعر المناسبات .. وضحه معلبل إلبداع العقاد شعرا فً المدح والرثاء .   -ٕٕس

ج: ٌرى شعراء الدٌوان أن شعر المناسبات ٌسمى نظما ولٌس شعرا ؛ ألنه ٌفتقد صدق الشعور، وٌرد على ذلك بؤن بعض 

دقة، وفٌها وحدة عضوٌة حتى إن العقاد الذي ٌعٌب شعر القصابد التً تقال فً المناسبات قد تكون نابعة من تجربة صا

المناسبات، له قصابد فً المدح والؽزل والرثاء ؛ فقد رثى )محمود النقراشً( بعد مصرعه، ورثى األدٌبة )مً زٌادة( فً 

 ذكرى األربعٌن لوفاتها ..

 ( https://dardery.site/archives/2118ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 (الدٌوانتدرٌبات على ) مدرسة 

 أٓخّ حُؼزخٍس ؿ٤َ حُٜل٤لش:)×( ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لشِ ٝػ٬ٓش أ: ٟغ ػ٬ٓش )

 ( )   9ٕٔٔظَٜص  ٍحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٓغ ٛيٍٝ ًظخد "حُي٣ٞحٕ ك٢ ح٧ىد ٝحُ٘وي" ٓ٘ش  .ٔ

 ( )        ًظخد حُي٣ٞحٕ ك٢ ح٧ىد ٝحُِـش ًظزٚ حُؼوخى ١ٌَٗٝ. .ٕ

 ( )       حهظِلض ٗظَس حُي٣ٞح٤ٖٗ ا٠ُ حُ٘ؼَ ػٖ ٗظَس ح٩ك٤خث٤٤ٖ. .ٖ

 ( )     ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ ؿٔؼض ػوخكظْٜ ر٤ٖ حُظَحع حُؼَر٢ ٝح٧ىد ح٩ٗـ١ِ٤ِ .  .ٗ

 ( )   ٜخ ح٩ٓظؼٔخٍ حٌُج٤ذ . َٓ حُ٘زخد حُؼَر٢ ك٢ أٝحثَ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ رؤُٓش هخٗوش كَٟ  .٘

 ( )   ك٠َ ٗزخد ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ حُؼُِش ػ٢ِ حُٔٞحؿٜش ٝحَُٜٝد ٖٓ ػخُْ حُٞحهغ ا٢ُ ػخُْ ح٧ك٬ّ .  .ٙ

 ( )       حُِـٞء ا٢ُ حُطز٤ؼش ًخٗض ٗظ٤ـش ُٔؤٓخ٣ٝش حُٞحهغ .   .7

 ( )      ٣ؼظزَ ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ هطٞس حٗظوخ٤ُش ٖٓ ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش َُِٝٓخ٤ٔٗش. .8

 ( )      ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ ٓطَحٕ ك٢ حُيٍد حٌُحط٢ حُؼخ١ل٢ . ٓخ٣َ   .9

 ( )      ؿٔؼض حُؼوخكش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش ر٤ٖ ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ ٝٓطَحٕ . .ٓٔ

 ( ) ظَٜص  ٍحء ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ حُ٘وي٣ش هزَ ٛيٍٝ ًظخد حُي٣ٞحٕ ًُٝي ك٢ حُٜلق ٝٓويٓخص ىٝح٣ْٜٝ٘  .ٔٔ

 ( )     خٓزخص .ىػخ حُؼوخى ا٢ُ ح٩ٛظٔخّ رخُٜ٘ؼش حُِلظ٤ش ٝٗؼَ حُٔ٘  .ٕٔ

 ( )     ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ ٣٘ظَٕٝ ا٢ُ حُوِق ٣ٝؼ٤ٕ٘ٞ ك٢ ظ٬ٍ حُٔخ٢ٟ .- .ٖٔ

 ( )    ٣ؼ٤ذ ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ ػ٢ِ ح٩ك٤خث٤٤ٖ َٓحػخس حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ ٗؼَْٛ .  .ٗٔ

 (    )      ٖٓ حُٔآهٌ ا٢ُ أهٌٛخ ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ ػ٢ِ ٗؼَحء ح٩ك٤خء ١ـ٤خٕ حُـخٗذ حُز٤خ٢ٗ ػ٢ِ ح٠ُٕٔٔٞ  .٘ٔ

 ( )    ْٔ ٗؼَ حُي٣ٞح٤٤ٖٗ رخُٜيم ٝػيّ حُٔزخُـش ك٢ حٍُٜٞ ٝحُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش.٣ظ .ٙٔ

 ( )       ططِغ ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ ك٢ ح٥كخم ٝحٓظٜيكٞح حُٔؼَ حُؼ٤ِخ. .7ٔ

 ( ) حُٞهٞف ػ٘ي هٍ٘ٞ ح٤ٗ٧خء ٝػيّ حُظؼٔن ك٢ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٓؤهٌ ٖٓ حُٔآهٌ ػ٠ِ ح٩ك٤خث٤ٖ .8ٔ

 ( )    ٌُُي ًؼَص حُٔؼخٍٟخص ك٢ ٗؼَْٛ.  ٣لخًٕٞ حُويٓخء ٝٗؼَحء حُي٣ٞحٕ  .9ٔ

 ( )    9ٔ7ٔطٞهق حُٔخ٢ُٗ ػٖ ًظخرش حُ٘ؼَ رؼي ٛيٍٝ ى٣ٞحٗٚ حُٔخرغ ٓ٘ش .ٕٓ

 ( )    حُيػٞس ا٠ُ حُظوِٚ ٖٓ حُوخك٤ش ػ٘ي حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٓززٜخ حُؼـِ ػٖ ح٫ُظِحّ رٜخ. .ٕٔ

 ( )      ٗـق حُؼوخى ك٢ حكظٞحء ح٧ُٓش حُظ٢ كيػض ر٤ٖ حُٔخ٢ُٗ ١ٌَٗٝ. .ٕٕ

 (      )    َ طؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٝٓخ ٣ظَٜ رٜخ ٖٓ طؤ٬ٓص ك٣ٌَش كِٔل٤ش ػ٘ي ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ حُ٘ؼ  .ٖٕ

 ١َ٣ ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ إٔ حُو٤ٜيس ًخثٖ ك٢ ٫ طظؼيى أؿَحٟٚ ٫ٝ طظ٘خػَ أؿِحإٙ ٣ٝـٔؼٜخ ػ٘ٞحٕ   .ٕٗ

 ( )               ٝحكي .

 ( )     حُؼَٜ . ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ ٣ٔظؼ٤َٕٝ حُٔخىس ح٧ىر٤ش حُوي٣ٔش ُٝـش   .ٕ٘

 ( )      حُ٘ؼَ حََُٔٓ ٛٞ حُ٘ؼَ ح١ٌُ ٫ ٣ِظِّ رٞكيس حُُٕٞ .   .ٕٙ

 ( )   ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ طـخُٝٝح كٌَس ٟٝغ ػ٘ٞحٕ ُِو٤ٜيس ا٢ُ ٟٝغ ػ٘ٞحٕ ُِي٣ٞحٕ .  .7ٕ

 ( )    ظَ ػزي حَُكٖٔ ١ٌَٗ ٓٔؼ٬ ٌُٜح ح٫طـخٙ رؼي طٞهق حُٔخ٢ُٗ ٝحُؼوخى ػٖ حٌُظخرش. .8ٕ

 ( )      ‖ .َص ح٤ٌُ٘ٛش ك٠ ٗؼَ حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ١ـض حُؼو٤ٗ٬ش ًٝؼ‖   .9ٕ

 ( )   ٖٓ ٓظخَٛ حُظـي٣ي ػ٘ي ٗؼَحء ٓيٍٓش حُي٣ٞحٕ حرظٌخٍ ٟٓٞٞػخص ٗؼ٣َش ؿي٣يس. .ٖٓ

 ( 2118https://dardery.site/archives/ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 -: طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٓٔخ ر٤ٖ ح٧هٞحّ : ّٕ

 :حطلن ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ ٓغ ٓطَحٕ ك٢ -ٔ

 حُٔلخكظش ػ٠ِ حُُٕٞ ٝحُوخك٤شׄ        حُظؤػَ رخَُٝٓخ٤ٔٗش ح٫ٗـ٣ِ٤ِش      ׄ  

   ح٫طـخٙ حٌُحط٢ حُؼخ١ل٢.ׄ          ؿِزش حُلٌَ ػ٠ِ حُٞؿيحٕׄ  

 حُي٣ٞحٕ :             ٗؼَحء  ض ر٤ٖ حُظ٢ ؿٔؼؼٞحَٓ حُٖٓ  -ٕ

 ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ׄ    ٗ٘ؤطْٜ ح٣َُل٤ش ׄ    ح٬١٫ع ػ٠ِ حَُٝٓخ٤ٔٗش ح٩ٗـ٣ِ٤ِشׄ   حُظؤػَ رٔطَحٕ ׄ  

 ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ حُٔآهٌ حُظ٢ أهٌٛخ حُي٣ٞح٤ٕٗٞ ػ٠ِ ح٩ك٤خث٤ٖ ٓخ ػيح: -ٖ

  ظويحّ حٍُٜٞ ٝ حُٔلٔ٘خصػيّ ح٩َٓحف ك٢ حٓׄ          ٓلخًخس حُويٓخء ك٢ حٍُٜٞ حُز٤خ٤ٗش ׄ  

 .ح٫ٛظٔخّ حُِحثي ر٘ؼَ حُٔ٘خٓزخصׄ       ػيّ ٟٝٞف ٗو٤ٜخطْٜ ك٢ ٗؼَْٛׄ  

 :  ٖٓ ٓظخَٛ حُظـي٣ي ُيٟ ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ  -ٗ

  حُيػٞس ا٠ُ حُ٘ؼَ حََُٔٓׄ      حُظطِغ ا٠ُ ح٥كخم ٝحٓظٜيحف حُٔؼَ حُؼ٤ِخׄ  

 .م ك٢ حُظؼز٤َ ٝ حُزؼي ػٖ حُٔزخُـخصحُٜيׄ      حُظخَٓ ك٢ حٌُٕٞ ٝحُظؼٔن ك٢ أَٓحٍ حُٞؿٞىׄ  

 طظٌِٔ ػ٢ِ ٣ي حُؼوخى ط٬ٌٓس ًؼ٤َٕٝ ِ ْٜٓ٘ :   -٘

  ٗخُى ح٬ُٔثٌش. ׄ     ٓلٔٞى ػٔخىׄ     ٓلٔٞى كٖٔ آٔخػ٤َ  ׄ     ٬ٛف ػزي حُٜزٍٞׄ  

 : حُيػٞس ا٠ُ حُ٘ؼَ حََُٔٓ طؼ٢٘ -ٙ

  حُظوِٚ ٖٓ حُوخك٤ش ׄ          حُظوِٚ ٖٓ حُُٕٞ ׄ  

  حٓظويحّ حُِـش حُؼ٣َٜشׄ         حُُٕٞ ٝحُوخك٤شحُظوِٚ ٖٓ ׄ  

 ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُي٣ٞحٕ ٓخ ػيح: -7

 .حُٜيم ك٢ حُظؼز٤َ ٝ حُزؼي ػٖ حُٔزخُـخص ׄ       ح٫ٛظٔخّ رٟٞغ ػٕ٘ٞ ُِو٤ٜيسׄ   

 ظٍٜٞ ٓٔلش حُلِٕ ٝح٤ُؤّ ٝحُظ٘خإّ.       ׄ        ح٫ُظِحّ رخُُٕٞ ٝ حُوخك٤شׄ  

 حُي٣ٞحٕ رٔيٍٓش ٔيٍٓشحُ ٌٛٙ ٤ٔٓض 8  

 َٜٗس ىٝح٣ْٜٝ٘ׄ         .ػِْٜٔ ك٢ حُي٣ٞحٕ ح٢ٌُِٔׄ  

 « ٝحُ٘وي ح٧ىد ك٢ حُي٣ٞحٕ»  ًظخرْٜׄ        . ًؼَس ىٝح٣ْٜٝ٘ حُ٘ؼَؤشׄ  

 حٛطيٓض  ٓخُْٜ حُـ٤ِٔش رخُٞحهغ ح٫ٓظؼٔخ١ٍ ح٤ُ٧ْ . كٔخًح كؼِٞح : -9

 . ٝحُظؼخ٣ٖ ٓغ حُٞحهغ ػَٝح حٌُٔٞص ׄ       . كخٍرٞح ح٫ٓظؼٔخٍ رؤٗؼخٍْٛ  ׄ  

 . ُـؤٝح ا٠ُ حُطز٤ؼش ٣زؼٜٞٗخ ٌٗٞحْٛ ׄ         َٛرٞح هخٍؽ َٜٓׄ   

 : ٓززٜخ ًخٕ ُ٪ك٤خث٤٤ٖ حُي٣ٞحٕ ٗؼَحء ٜٓخؿٔش  -ٓٔ

 .حَُٜحػخص ح٤ُٔخ٤ٓشׄ        .  حُظ٘خكْ ر٤ٖ حُ٘ؼَحءׄ  

 ُِل٤خس ٗظَطْٜ ك٢ ح٫هظ٬فׄ        . ُِ٘ؼَ ٗظَطْٜ ك٢ ح٫هظ٬فׄ  

 ٓخ ػيح:  ح٩ك٤خث٤شٔيٍٓش حُ ٢ِ٣ ٖٓ حُٔٔخص حُظ٢ ط٤ِٔ ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ ػٖ ًَ ٓٔخ  -ٔٔ

  حُٜيم ٝػيّ حُٔزخُـش  ׄ         حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش.ׄ  

 ٓلخًخس حُويٓخء ك٢ حٍُٜٞ حُز٤خ٤ٗشׄ        حُزؼي ػٖ ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص ׄ  

 : ػخّ ٌُٔٛزْٜ حُيػٞس حُ٘ؼَحء ٛئ٫ء ريأ  -ٕٔ

  ׄٔ9ٓ8  .     ׄٔ9ٓ9  .     ׄٔ9ٕٓ  .      ׄٔ9ٕٔ . 

 حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٗخطؾ ػٖ : ٟٝٞف حُـخٗذ حُلٌَٟ ك٢ ٗؼَ -ٖٔ

    طؼ٤ِْٜٔ حُـخٓؼ٢  ׄ         ػوخكظْٜ ح٩ٗـ٣ِ٤ِش ׄ  

 حُـي٣ش ك٢ ٗو٤ٜخطْٜׄ     حٛظٔخْٜٓ رظؼ٤ٔن حُظٞحَٛ ٝحُزلغ ك٢ أَٓحٍٛخׄ  

 : حٗل١َ ػوي ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ رٔزذ   -ٗٔ

 حُو٬ف ر٤ٖ حُٔخ٢ُٗ ١ٌَٗٝ ׄ    ح٠ُـ١ٞ ح٤ُٔخ٤ٓشׄ      ط٤خٍ حُٞحهؼ٤ش ظٍٜٞ ׄ      طَحؿؼْٜ ػٖ ٌٓٛزْٜ  ׄ  
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 : ًُي ٖٓ ٗلْٜ».  حُـَر٢ ٣ظٔؼِٚ ًٔخ حُؼخُْ ٣ٝظٔؼِٕٞ حَُ٘ه٢ ر٘ؼٍٞ ٣٘ؼَٝح اْٜٗ: » حُؼوخى ٣وٍٞ  -٘ٔ

 .حُـَر٤ش حٗزٜخٍْٛ رخُؼوخكشׄ         .حُؼَر٤ش حُؼوخكش حهظٜخٍْٛ ػ٠ِׄ  

 .ٍك٠ْٜ ُِؼوخكظ٤ٖׄ         .  حُؼوخكظ٤ٖ ر٤ٖ ِٓؿْٜׄ  

 رؼي ى٣ٞحٗٚ حُٔخرغ:حَٜٗف ػٖ ًظخرش حُ٘ؼَ  -ٙٔ

 ٓلٔٞى ػٔخى.ׄ     ػزي حَُكٖٔ ١ٌَٗׄ     حُٔخ٢ُٗ ׄ       حُؼوخىׄ  

 ١ـ٠ ػ٠ِ حُؼوخى حٛظٔخٓٚ رـــــ. -7ٔ

 ح٠ُٝ٧ ٝحُؼخ٤ٗشׄ    ًظخرش حُٔوخ٫ص ح٤ُٔخ٤ٓش ٝح٧ىر٤ش ׄ    ًظخرش حُ٘ؼَׄ     ًظخرش حُوٜشׄ  

 ى٣ٞحٕ أُٛخٍ حُو٣َق ٛٞ:   ٛخكذ -8ٔ

 ٓلٔٞى ػٔخى.ׄ      ػزي حَُكٖٔ ١ٌَٗׄ    حُٔخ٢ُٗ ׄ     حُؼوخى ׄ  

 ٝحكيس ٓٔخ ٣ؤط٠ ٤ُٔض ٖٓ ػ٤ٞد حُٔيٍٓش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش ك٠ ٗظَ حُي٣ٞحٕ -9ٔ

 ح٫ٛظٔخّ ر٘ؼَ حُٔ٘خٓزخصׄ        حُٔزخُـش ٝػيّ حُٜيم ك٠ حُظؼز٤َׄ    

 ٤خٕ حُـخٗذ حُز٤خ٠ٗ ػ٠ِ ح١ٕٞٔ٠ُٔـׄ         حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٠ حُو٤ٜيسׄ   

 هخّ ٌَٟٗ رٟٞغ ػ٘ٞحٕ ػـــــخّ ُي٣ٞحٗٚ )أُٛــــــــخٍ حُو٣َق ( -ٕٓ

 ٤ُيٍ ػ٠ِ ح١٫خٍ حُؼخّ ُٚׄ        حٓظَٔحٍح ُٔلخ٫ٝص حُٔخرو٤ٖׄ    

 ُـٌد حُوخٍة ا٤ُٚׄ       طو٤ِيح ُ٘ؼَحء حُٔيٍٓش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُشׄ    

 :ُوٜش ٝحُٔوخٍحَٜٗف ػٖ ًظخرش حُ٘ؼَ ٝ ػَ ًظخرش ح -ٕٔ

 ٓلٔٞى ػٔخى.ׄ    ػزي حَُكٖٔ ١ٌَٗׄ     حُٔخ٢ُٗ ׄ     حُؼوخى ׄ  

 ٛخكذ ى٣ٞحٕ ػخرَ ٓز٤َ ٛٞ : -ٕٕ

 ػزي حَُكٖٔ ١ٌَٗ.ׄ     حُٔخ٢ُٗ    ׄ     ٓطَحٕׄ      حُؼوخى   ׄ  

 « ٝحُ٘وي ح٧ىد ك٢ حُي٣ٞحٕ»  ًظخد أٛيٍح ٖٓ  -ٖٕ

 . ١ٌَٗٝ ٝحُٔخ٢ُٗ حُؼوخىׄ   .  ١ٌَٗٝ خ٢ُٗحُٔׄ    .  ١ٌَٗٝ حُؼوخىׄ    .  ٝحُٔخ٢ُٗ حُؼوخى ׄ  

  ٓظَٜ ٖٓ ٓظخَٛ حُظـي٣ي ػ٘ي حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٖٝٓ ٓظخَٛ ًُي: حرظٌخٍ ٟٓٞٞػخص ؿي٣يس ُْ طٌٖ ٓؼَٝكش ٖٓ هزَ -ٕٗ

 حُؼخ٤ٗش ٝحُؼخُؼشׄ    ٍػخء حُٔخ٢ُٗ ٗلٔٚׄ    ه٤ٜيس ٍؿَ حٍَُٔٝ ُِؼوخىׄ    ه٤ٜيس حُ٘خػَ ٍٝٛٞس حٌُٔخٍ ١ٌَُ٘ׄ  

 ٓخ ػيح:  حُٔٔخص حُظ٢ ط٤ِٔ ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ ػٖ ٓيٍٓش ٓطَحٕ ٖٓ ًَ ٓٔخ ٢ِ٣  -ٕ٘

    ح٫ٓظِحؽ رخُطز٤ؼشׄ         حُيػٞس ا٠ُ حُ٘ؼَ حُلَ ׄ  

 . ؿِزش حُلٌَ ػ٠ِ حُ٘ؼٍٞׄ       حُظؤػَ رخَُٝٓخ٤ٔٗش ك٢ ح٧ىد ح٩ٗـ١ِ٤ِׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2118ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/2118


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 243

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 -: طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٓٔخ ر٤ٖ ح٧هٞحّ : ّٖ

 ٣وٍٞ ػ٢ِ أكٔي رخًؼ٤َ: -ٔ

 كَٝكـــــــــــــ٢ ؿٔـــــــــــــ٢ٔ حُلـــــــــــــيٝى كـــــــــــــ٢ ٣ٌــــــــــــٖ إ

  
ـــــــــــــــــــ٢ طظٜـــــــــــــــــــخىٟ  ـــــــــــــــــــخُْ ك ـــــــــــــــــــخث٢ حُؼ  ح٬ُٜٗ

 
 ص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ:ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخ ٤٘٣َ حُز٤ض حُٔخرن

 حُٜيم ٝػيّ حُٔزخُـشׄ     حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخحُطٔٞف ٝׄ       حُِ٘ػش ح٤ٌُ٘ٛشׄ      ظٍٜٞ ٓٔلش ٖٓ حُلِٕ ٝحُظ٘خإّׄ    

 ٣وٍٞ ػزي حَُكٖٔ ١ٌَٗ :  -ٕ

ــــــــــــــــــــــــــــخ   ــــــــــــــــــــــــــــخث٢ إٔ أٍٟ ٍؿــــــــــــــــــــــــــــ٬  ُج٤ٔ  رٌ

  
 ٣ويٓــــــــــــــــــــٚ ح٣َُــــــــــــــــــــخء ػِــــــــــــــــــــ٠ حٌُــــــــــــــــــــ٣َْ 

 
ــــــــــــــــــــــخ   ــــــــــــــــــــــَف ٣ٞٓ ــــــــــــــــــــــٚ ُِؼ ــــــــــــــــــــــبٕ كًَظ  ك

  
 ٜــــــــــــــــــــخ  طزــــــــــــــــــــيٟ ٓ٘٘ــــــــــــــــــــيح  هــــــــــــــــــــ٫ٞ  ٍه٤ 

 
 رٌــــــــــــــــــــــخث٢ أٗــــــــــــــــــــــ٢ أؿــــــــــــــــــــــيٝح ؿ٣َزــــــــــــــــــــــخ  

  
 ٝكــــــــــــــــــــــــ٢ُٞ ٓؼ٘ــــــــــــــــــــــــ١َ ٝر٘ــــــــــــــــــــــــٞ ٝىحى١ 

 
 حُٔٔش حُظ٢ ٗٔظ٘ظـٜخ  ٝط٤ِٔ رٜخ حُي٣ٞح٤ٕٗٞ ٖٓ ٌٛح ح٧ر٤خص ٢ٛ 

 حُظؼٔن ك٢ طؤ٬ٓطْٜ ׄ    حُيػٞس ا٠ُ حُ٘ؼَ حََُٔٓׄ    ًحط٤ش حُظـَرشׄ     كذ حُطز٤ؼش ׄ  

 ٣وٍٞ حُؼوخى :  -ٖ

 ٍطو٤ـــــــــــــــــــــض ٍك٤ـــــــــــــــــــــغ حُـــــــــــــــــــــٌٍٟحاًح ٓـــــــــــــــــــــخ 

  
 ٔـــــــــــــــــــــــــــــــش حُزـــــــــــــــــــــــــــــــخٍىسْ كب٣ـــــــــــــــــــــــــــــــخى ٝحُو 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ٫ حُ٘ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْٔ ىٝحٍس    ٛ٘خُ

  
 ٫ٝ ح٧ٍٝ ٗخهٜـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش ُحثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسْ  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخص ٝأ١ٞحٍٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ  ٫ٝ حُلخىػ

  
 ٓــــــــــــــــــــــــــــــيىسُ حُُوِـــــــــــــــــــــــــــــن أٝ رخثـــــــــــــــــــــــــــــيسْ  

 
ــــــــــــــيح ــــــــــــــخ ر ــــــــــــــَٟ ٓ ــــــــــــــخٕ ٣ ــــــــــــــئّ ك ــــــــــــــخ ر ٣ٝ 

  
  ْٙ  ٓــــــــــــــــــــٖ حٌُــــــــــــــــــــٕٞ رــــــــــــــــــــخُ٘ظَس حُوخُــــــــــــــــــــي

 
 حُٔٔش حُظ٢ ط٤َ٘ ا٤ُٜخ ح٧ر٤خص ٖٓ ٓٔخص ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ ٢ٛ:

 حُٜيم ٝػيّ حُٔزخُـش ׄ    حُِ٘ػش حُظؤ٤ِٓش  حُلِٔل٤شׄ    ١لش هٞس حُؼخׄ    ح٫ٓظِحؽ رخُطز٤ؼشׄ  

 ٣وٍٞ ػ٢ِ أكٔي رخًؼ٤َ: -ٗ

ــــــــــــــــــــ٢ أَِػ٘  ــــــــــــــــــــ٠ َٝ ــــــــــــــــــــِي٣قِ  َػَِ َٔ ُْ ــــــــــــــــــــ٢ ح كِ َْ  كَطَ

  
ــــــــــــــــــــ٢  ــــــــــــــــــــخِى٣قِ  كِ َٓ ــــــــــــــــــــخُِغ   ح٧َ ح٢ِٗ ظَ َٞ ــــــــــــــــــــ ظَ ُٓ 

 
 َْ ـــــــــــــــــــــ٤ْ ـــــــــــــــــــــَيح٢َِٗ  َُ ٤ْ ـــــــــــــــــــــِي٣قُ  َٓ َٔ ُْ ْٖ  ح ـــــــــــــــــــــ ٌِ َُ َٝ 

  
ـــــــــــقُ   ْٛ ـــــــــــخ َٝ ـــــــــــ٢ َٓ َٖ  رِ ـــــــــــ ِٓ ٟ َٞ ـــــــــــ َٜ ُْ ـــــــــــَيح٢ِٗ ح ٤ْ َٓ 

 
 ا٠ُ ٓؤهٌ ٖٓ ٓآهٌ  حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ػ٠ِ ح٩ك٤خث٤٤ٖ  ٝٛٞ:خٕ حُٔخروخٕ حُز٤ظ٤٘٣َ 

     ؿ٤خد حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠شׄ          ٓلخًخس حُويٓخء ك٢ ٍْٛٞٛ حُز٤خ٤ٗشׄ    

 ًؼَس ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص ٝحُٔـخ٬ٓصׄ        حُٔزخُـش ك٢ حُٔؼخ٢ٗ ٝحٍُٜٞ  ׄ  

 ٣وٍٞ حُؼوخى ك٢ ٓيف حُِٔي كخٍٝم :  -٘

ــــــــــــــــــــيحء ٣ٜــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ٢ حُز٤ ــــــــــــــــــــخٍٝم ك  لزٜخك

  
 ط٤ٜـــــــــــــــــــٞح ر٘ـــــــــــــــــــ٢ حُز٤ـــــــــــــــــــيحء ٝحكظوـــــــــــــــــــَٝح 

 
ــــــــــــــــــــ٠ حُٔــــــــــــــــــــلخد ــــــــــــــــــــخّ ػِ ــــــــــــــــــــٞح حُو٤  ٍكؼ

  
ـــــــــــــــــــيٍ  ـــــــــــــــــــخ ٫ٝ ؿ ـــــــــــــــــــ٬ أٓـــــــــــــــــــْ ططخُٜٝ  ك

 
 ٛـــــــــــــــــــــِق حُِٓـــــــــــــــــــــخٕ ٌُـــــــــــــــــــــْ رٔويٓـــــــــــــــــــــٚ

  
ــــــــــــــــــــــــــــض ح٥ٛــــــــــــــــــــــــــــخٍ ٝحُزٌــــــــــــــــــــــــــــَ   ٝحُىحٗ

 
 ط٤َ٘ ٌٛٙ ح٧ر٤خص ا٠ُ ط٘خهٞ ر٤ٖ حُ٘ظَ ٝحُظطز٤ن ُيٟ ٗؼَحء  حُي٣ٞحٕ ك٤غ َٟٗ حُؼوخى:
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  ٣ٌظذ ك٢ حُٔيف ٝٛٞ ٖٓ ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص  ׄ       ٣لخ٢ً حُويٓخء ك٢ حُِ٘ػش حُز٤خ٤ٗشׄ  

 ٣ِ٘ع ٗلٞ حُظؤَٓ ٝحُلِٔلش  ׄ        ٣ؼيى ح٧ؿَحٝ ىحهَ حُو٤ٜيس ׄ  

 ٣وٍٞ ٓلٔٞى ػٔخى: -ٙ

 حُ٘ــــــــــــــــــؼَ أٍطـــــــــــــــــــَ ُِ٘ــــــــــــــــــخّ ٫ ُ٘لٔــــــــــــــــــ٢

  
ـــــــــــــِحء ٓـــــــــــــْٜ٘ أرظــــــــــــــ٢ كٔـــــــــــــخ   ٗـــــــــــــٌَح ٫ٝ ؿ

 
 ك٘ــــــــــــــؤٗٚ ًحى رؼــــــــــــــي ػ٘ــــــــــــــ٢ ٣َٟــــــــــــــ٠ كٔــــــــــــــٖ

  
ــــــــــيٟ ٗلٔــــــــــ٢ ٛــــــــــخىكض ُوــــــــــي   أٓــــــــــَح ٗلٔــــــــــ٢ ُ

 
  ا٠ُ ٓلّٜٞ حُ٘ؼَ ػ٘ي حُي٣ٞح٤٤ٖٗ  ٝٛٞ:ز٤ظخٕ حُٔخروخٕ ح٤٘٣َُ 

     حُزلغ ك٢ أَٓحٍ حُٞؿٞىׄ           حُظؼز٤َ ػٖ حُٞحهغ رٔظ٘خه٠خطٚׄ    

 حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش   ׄ           حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ  

 :١ٌَٗ حَُكٖٔ ػزي ٣وٍٞ -7

ـــــــــــــــــــٌح ـــــــــــــــــــخسُ  ًٝ ـــــــــــــــــــٞصَ  اًِح حُل٤ ٛـــــــــــــــــــخ رِ ٍَ  أٓٞ

  
ِٚ ح حُٔــــــــــــــــــَحد هــــــــــــــــــيع   حُوــــــــــــــــــي حعِ  ُــــــــــــــــــَحه

 
ـــــــــــــــخ د   ٣ ٍُ  ٍٖ ـــــــــــــــ٢ ػـــــــــــــــ٤ ٍْ  حُٔٔـــــــــــــــخص ك  ٓـــــــــــــــ٘ؼ 

  
د    َُ ـــــــــــــــ َِ  حُل٤ـــــــــــــــخسِ  كـــــــــــــــ٢ ٓـــــــــــــــٞصٍ  َُٝ   ٤ًُـــــــــــــــ

 
 ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ:حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ ٤٘٣َ 

 ٠خطٚرٔظ٘خه حُٞحهغ ػٖ حُظؼز٤َ  ׄ     حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ      حُِ٘ػش ح٤ٌُ٘ٛشׄ      حُـٔغ ر٤ٖ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٝح٧ؿ٘ز٤شׄ    

 ٣وٍٞ ٗٞه٢ ٓؼخٍٟخ حُل١َٜ حُو٤َٝح٢ٗ :  -8

هَــــــــــــــــــــــــــــــــُيٙ َْ َٓ  ٠ُٓــــــــــــــــــــــــــــــــ٘خى ؿلــــــــــــــــــــــــــــــــخُٙ 

  
ُىُٙ    ٞ ــــــــــــــــــــــــــــــــ َْ ُػ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ك  ٍَ ــــــــــــــــــــــــــــــــخٙ ٝ  ٝرٌ

 
رُـــــــــــــــــــــــــــــــــُٚ   ٌ َؼ ُٓ ُٕ حُوِـــــــــــــــــــــــــــــــــِذ   ك٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــَح

  
ِٖ ٓٔـــــــــــــــــــــــــــــٜ ُيٙ   ٓوـــــــــــــــــــــــــــــَٝف حُـلـــــــــــــــــــــــــــــ

 
ٛــــــــــــــــــــــــــــــٚ  ٝ م طؤ ٍْ ُٞ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣ٔــــــــــــــــــــــــــــــظ١ٜٞ حُ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــيُٙ    ٜ ََ ط٘ ــــــــــــــــــــــــــــــ٣ٌذ حُٜــــــــــــــــــــــــــــــو ٣ٝ 

 
 ػ٠ِ ح٩ك٤خثج٤ٖ:ط٤َ٘ ح٧ر٤خص ا٠ُ ٓؤهٌ ٖٓ حُٔآهٌ حُظ٢ أهٌٛخ  حُي٣ٞح٤ٕٗٞ 

 ؿ٤خد ٗو٤ٜظْٜ ٝروخٛش ك٢ ٓؼخٍٟخطْٜ حُ٘ؼ٣َش     ׄ          حُٔزخُـش ك٢ حُٔؼخ٢ٗ  ׄ  

 ح٠ُٝ٧ ٝحُؼخُؼشׄ       ًؼَس ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص    ׄ   

 ٣وٍٞ ػزي حَُكٖٔ ١ٌَٗ:  :  -9

ََ حُلــــــــــــــــــــــــــــــــَىٝ ّ  أ٫ ٣ــــــــــــــــــــــــــخ ١خثــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ُٕ  إ حُ٘ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؼَ ٝؿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح

 
َُ حُ٘لــــــــــــــــــــــْ  ٝكـــــــــــــــــــــ٢ ٗـــــــــــــــــــــيَٝى ٗـــــــــــــــــــــؼ

  
  ٫ ُٕ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ٍ  ٝرٜظــــــ ُٝ 

 
 :ٓلّٜٞ حُ٘ؼَ ػ٘ي ٗؼَحء ٓيٍٓش حُي٣ٞحٕ ٝٛٞ ٤٘٣َ ٌٛحٕ حُز٤ظخٕ ا٠ُ 

 حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ حُو٤ٜيس. ׄ   ح٤َُٔ ا٠ُ حُلِٕ ٝحُظ٘خإّ   ׄ   ح٫ٛظٔخّ رو٠خ٣خ حُؼَٜ   ׄ   حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش  ׄ  

 ٣وٍٞ ٓلٔٞى ػٔخى ػٖ ًًَٟ ُٓٞيٙ: -ٓٔ

ــــــــــــــــــٖ ٓــــــــــــــــــٖ ــــــــــــــــــخ أ٣ ــــــــــــــــــخسحُل ٟــــــــــــــــــ٤ق ٣ ٤    

  
ـــــــــــــــــــــــض  ـــــــــــــــــــــــْ أط٤ ـــــــــــــــــــــــ٠ ػ ـــــــــــــــــــــــَ ٓظ  حَُك٤

 
 طوـــــــــــــــــــــــظْ ٓـــــــــــــــــــــــٞف ًـــــــــــــــــــــــٕٞ ٝرـــــــــــــــــــــــؤ١

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــــــــــَ حُٔــــــــــــــــــــــــــــــــلَ ًُ   حُط٣ٞ

 
 ٣ــــــــــــــــــــــــــٍٞ ٛـــــــــــــــــــــــــيف اُـــــــــــــــــــــــــ٠ ًـــــــــــــــــــــــــَ

  
ـــــــــــــــــــــــ٠ كٜـــــــــــــــــــــــَ   طــــــــــــــــــــــــٍٞ ٛـــــــــــــــــــــــيف اُ

 
 ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ: ط٤َ٘ ح٧ر٤خص حُٔخروش
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 للتواصل واتس 01156008819

     حُظؤَٓ ك٢ حٌُٕٞ ٝحُظؼٔن ك٢ أَٓحٍ حُٞؿٞىׄ          حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش  ׄ    

 ظٍٜٞ ٓٔلش ٖٓ حُلِٕ ٝحُظ٘خإّ ׄ          غ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخحُظطِׄ  

 ٣وٍٞ حُؼوخى ك٢ ه٤ٜيس أٛيحء حُ٘ٞحٍع ٝحٛلخ أٛٞحص حُزخػش حُـخث٤ِٖ:  -ٔٔ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــخىٕٝ ــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ٣٘ ؿ َْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــٞ ِؿ  ر٘

  
 ػِـــــــــــــــــــــــــــــــــ٠ طلـــــــــــــــــــــــــــــــــخف أ٣ٌَٓـــــــــــــــــــــــــــــــــخ 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤُٞ  ٝآــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَحث٤َ ٫ ٣

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ٝطظ٣ٌَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ  ٣َِز   ى طَْؼ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــٞىِ  ـُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ٠ حُ  ٝرظَحًـــــــــــــــــــــــــــــــــ٢ اُ

  
 ػِـــــــــــــــــــــــــــــــ٠ ح٩ٓـــــــــــــــــــــــــــــــ٬ّ ٣ـــــــــــــــــــــــــــــــيػًٞخ 

 
ل   ًَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٚ أٍٝحمٝكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢  ٤ْ 

  
 رٌٔــــــــــــــــــــــــــــــــذ حُٔــــــــــــــــــــــــــــــــخٍ طُـ٣ٌَــــــــــــــــــــــــــــــــخ 

 
 ط٤َ٘ ٌٛٙ  ح٧ر٤خص ا٠ُ ٓظَٜ ٖٓ ٓظخَٛ حُظـي٣ي ػ٘ي  ؿٔخػش حُٞؿيحٕ ٛٞ:

  ح٧ٍٝ ٝحُؼخُغ ׄ     حرظٌخٍ ٟٓٞٞػخص ٗؼ٣َش ؿي٣يس    ׄ   حُظـي٣ي ك٢ حُوخك٤ش   ׄ    حُٜيم ٝػي ّ حُٔزخُـش ׄ  

 ٣وٍٞ حُٔخ٢ُٗ ك٢ ٍػخء ٗلٔٚ:  :  -ٕٔ

 ي ٓــــــــــٖ حُــــــــــٍٟٞه٠ــــــــــ٠ ؿ٤ــــــــــَ ٓؤٓــــــــــٞف ػ٤ِــــــــــ

  
 كظــــــــــ٠ ؿــــــــــَٙ كـــــــــــ٢ حُؼــــــــــ٤ٖ ٗظــــــــــْ حُوٜـــــــــــخثي 

 
 ُوـــــــــــــــــي ًـــــــــــــــــخٕ ًـــــــــــــــــٌحد  ًٝـــــــــــــــــخٕ ٓ٘خكوـــــــــــــــــخ  

  
ــــــــــــــٍِ حُٔلخٓــــــــــــــي   ًٝــــــــــــــخٕ ُجــــــــــــــ٤ْ حُطزــــــــــــــغ ٗ

 
 :ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُظـي٣ي ػ٘ي ٗؼَحء ٓيٍٓش حُي٣ٞحٕ ٝٛٞ ٤٘٣َ ٌٛحٕ حُز٤ظخٕ ا٠ُ 

 ػخص ٗؼ٣َش ؿي٣يس حرظٌخٍ ٟٓٞٞׄ    حُِ٘ػش حُظؤ٤ِٓش  حُلِٔل٤شׄ   هٞس حُؼخ١لش ׄ     ح٫ٓظِحؽ رخُطز٤ؼشׄ  

 ٣وٍٞ حُؼوخى : -ٖٔ

 رِٔلــــــــــــش حُٞؿــــــــــــٞى ٛــــــــــــٌح اُــــــــــــ٠ ُــــــــــــ٢ ٝٓــــــــــــٖ

  
 رٜــــــــــــــــــخث١َ حُظــــــــــــــــــَحد ٣ؼــــــــــــــــــْ ُٝــــــــــــــــــْ أٍحٙ 

 
 ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ: حُٔخرن ٤٘٣َ حُز٤ض

     حُظؤَٓ ك٢ حٌُٕٞ ٝحُظؼٔن ك٢ أَٓحٍ حُٞؿٞىׄ          حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش  ׄ    

  حرظٌخٍ ٟٓٞٞػخص ٗؼ٣َش ؿي٣يسׄ          حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ  

 ٣وٍٞ ٓلٔٞى ػٔخى: -ٗٔ

ــــــــــــــــــــــــخ ــــــــــــــــــــــــٖ ىحّ ٓ  ٛ٘ــــــــــــــــــــــــخى ٓــــــــــــــــــــــــَ ٓ

  
 ٓــــــــــــــــــــــــئحٍ ٣زوــــــــــــــــــــــــ٠ ٛ٘ــــــــــــــــــــــــخ كٜــــــــــــــــــــــــخ 

 
ــــــــــــــــــــــخ ــــــــــــــــــــــٞف أٓ ــــــــــــــــــــــَ ٝه ــــــــــــــــــــــخ حُؼو  ٌٓظٞك

  
 حُٔلــــــــــــــــــــــــــــــــــخٍ ػــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤ٖ كــــــــــــــــــــــــــــــــــٌح 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ك٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــُٞٚ ٓــــــــــــــــــــــــــــــــــٖ ٣ِ٣ٝ

  
 ط٘ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخٍ ٫ حُلو٤وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش إٔ 

 
 كو٤وـــــــــــــــــــــــــــــــــش حُٔـــــــــــــــــــــــــــــــــظخٍ هِـــــــــــــــــــــــــــــــــق

  
 ٣ِٓــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــ٬ ح٣ُِٔــــــــــــــــــــــــي أٓــــــــــــــــــــــــخ 

 
  حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ:ط٤َ٘ ح٧ر٤خص حُٔخروش ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص 

     حُظؤَٓ ك٢ حٌُٕٞ ٝحُظؼٔن ك٢ أَٓحٍ حُٞؿٞىׄ          حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش  ׄ    

 ظٍٜٞ ٓٔلش ٖٓ حُلِٕ ٝحُظ٘خإّ ׄ          حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ  
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 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 :١ٌَٗ حَُكٖٔ ػزي ٣وٍٞ -٘ٔ

ــــــــــــــــــخ ــــــــــــــــــخ ك٤ ــــــــــــــــــق ػـز  ــــــــــــــــــخسَ  َٗؿــــــــــــــــــٞ ٤ً  حُل٤

  
ــــــــــــــــــــَفُ  ٫ٝ  ــــــــــــــــــــَءُ  ٣ؼ ــــــــــــــــــــ٠ حُٔ ــــــــــــــــــــخسِ  ٓؼ٘  حُل٤

 
فَ  ُٞٝـــــــــــــــــ ََ  حُل٤ـــــــــــــــــخسِ  ٓؼ٘ـــــــــــــــــ٠ حُٔـــــــــــــــــَءُ  َػـــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــخ  ُٔ  ََ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــَءُ  ؿٜ َ   حُٔ ـــــــــــــــــخصِ  ٓـــــــــــــــــ  حُٔٔ

 
  ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ:حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ ٤٘٣َ 

     حُِ٘ػش ا٠ُ حُظؤَٓ ٝحُزلغ ك٢ أَٓحٍ حُٞؿٞىׄ         حُـٔغ ر٤ٖ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٝح٧ؿ٘ز٤شׄ    

 ؼَ حََُٔٓحُيػٞس ا٠ُ حُ٘ׄ          حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ  

 ٣وٍٞ حُٔخ٢ُٗ  :  -ٙٔ

 ُٛـــــــــــــــــــــــــــــــــَس حُـــــــــــــــــــــــــــــــــ٘لْ ٝحُ٘ـــــــــــــــــــــــــــــــــوخء

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَد ٝحُٜٔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّٞ   ٍٝٝىس حٌُ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٘لق أٗلٔــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حُٔ٘خ٣  ط

  
 ١ٝــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢ أٗــــــــــــــــــــــــــــــــــيحثي حُٔــــــــــــــــــــــــــــــــــّٔٞ 

 
  :ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُ٘ؼَ ػ٘ي ٗؼَحء ٓيٍٓش حُي٣ٞحٕ ٢ٛٝ ٤٘٣َ ٌٛحٕ حُز٤ظخٕ ا٠ُ 

 خٍ ٟٓٞٞػخص ٗؼ٣َش ؿي٣يس حرظٌׄ    حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠شׄ   ٤ٓطَس حُلِٕ ٝحُظ٘خإّ ׄ   ح٫ٓظِحؽ رخُطز٤ؼشׄ  

 ٣وٍٞ ػزي حَُكٖٔ ١ٌَٗ: -7ٔ

ــــــــــــــــُٚ      َُ ا٫ِ حُوِــــــــــــــــذ ٛــــــــــــــــخَؽ ٝؿ٤زُ  ٝٓــــــــــــــــخ حُ٘ــــــــــــــــؼ

  
  َُ ََ ٓؼ٤ـــــــــــــــــــــ َُ ا٫ِ إٔ ٣ؼ٤ـــــــــــــــــــــ  ٝٓـــــــــــــــــــــخ حُ٘ـــــــــــــــــــــؼ

 
ــــــــــــــــــــــخ                     َٜ ــــــــــــــــــــــخص  ُِٝــــــــــــــــــــــ٘لْ ٓؼُِ  ُِٝــــــــــــــــــــــ٣َِق ٛز 

  
  ٍُ هـــــــــــــــــــــــخء  ك٤ٜٔـــــــــــــــــــــــخ َٝىرـــــــــــــــــــــــٞ ٍُ  طـ٘ـــــــــــــــــــــــ٢ 

 
 ٤٤ٖٗ ٝٛٞ: ا٠ُ ٓلّٜٞ حُ٘ؼَ ػ٘ي حُي٣ٞححُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ ٤٘٣َ 

 حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝٓخ ٣٘ـِٜخׄ      ؿِزش حُـخٗذ حُز٤خ٢ٗ ػ٠ِ حُلٌَ ٝح٠ُٕٔٔٞׄ    

 ؿِزش حُـخٗذ  حُل١ٌَ ػ٠ِ حُـخٗذ حُؼخ١ل٢ׄ        حُٞكيس حُل٤٘ش ٝحُظَحر٢ حُل١ٌَׄ   

 ٣وٍٞ  أكٔي ٗٞه٢ :  -8ٔ

 ػ٘ــــــــــــــــــٚ رخُوِــــــــــــــــــي ٗـــــــــــــــــــِض ُــــــــــــــــــٞ ١ٝ٘ــــــــــــــــــ٢

  
ــــــــــــــــخُػظ٢٘  ــــــــــــــــٚ ٗ ــــــــــــــــ٢ ا٤ُ ــــــــــــــــي ك  ٗلٔــــــــــــــــ٢ حُوِ

 
  ٤َ٘ حُز٤ض حُٔخرن ا٠ُ أكي ح٫ٗظوخىحص حُظ٢ ٝؿٜٜخ حُي٣ٞح٤ٕٗٞ ا٠ُ ٗؼَحء ٓيٍٓش ح٩ك٤خء:٣

 ٓلخًخس حُويٓخء ك٢ ٍْٛٞٛ حُز٤خ٤ٗشׄ      ح٫ٛظٔخّ روٍ٘ٞ ح٤ٗ٧خء ٝظٞحَٛٛخׄ  

 ؿ٤خد حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠شׄ       حُٔزخُـش ك٢ حُٔؼخ٢ٗ ٝحٍُٜٞׄ  

 :١ٌَٗ حَُكٖٔ ػزي ٣وٍٞ -9ٔ

 كلـــــــــــــــَس ٍٝح٧ ٓـــــــــــــــٖ ُـــــــــــــــ٢ هطـــــــــــــــخ ه٤ِِـــــــــــــــ٢

  
 ٓـــــــــــــخ٤ُخ حُ٘ـــــــــــــخّ ٓـــــــــــــٖ هِزـــــــــــــخ رٜـــــــــــــخ أ٣ٍـــــــــــــق 

 
 ر٘ـٔــــــــــــــــــــش ط٘ـــــــــــــــــــيٝ حُط٤ـــــــــــــــــــَ طٔـــــــــــــــــــٔؼخ٢ٗ ٫ٝ

  
  هخ٤ُــــــــــــخ ً٘ــــــــــــض حُــــــــــــ١ٌ حُؼــــــــــــ٤ٖ ػِــــــــــــ٠ كآٓــــــــــــ٢ 

 
  ٤٘٣َ حُز٤ظخٕ ا٠ُ أكي حُٔآهٌ حُظ٢ ػخرٜخ حُي٣ٞح٤ٕٗٞ ػ٠ِ ٗؼَحء ح٩ك٤خء ٝٝهغ ك٤ٚ ١ٌَٗ:

 ح٫ٛظٔخّ روٍ٘ٞ ح٤ٗ٧خء ٝظٞحَٛٛخׄ       ٓلخًخس حُويٓخءׄ    حُٔزخُـش ٝػيّ حُٜيمׄ    ًؼَس ٗؼَ حُٔ٘خٓزخصׄ  

 ٣وٍٞ ٓلٔٞى ػٔخى: -ٕٓ

ـــــــــــــــــٚ ٣ــــــــــــــــــي٣ي ٓـــــــــــــــــخ حُٔـــــــــــــــــخٍ ٣ـــــــــــــــــخ٫رْ  ه٤ٔظ

  
  ًخُٔـــــــــــخّ حُ٘ـــــــــــخّ ٛـــــــــــٌح ػـــــــــــَف كـــــــــــ٢ ًـــــــــــخٕ إ 

 
 ٟـــــــــــــــــــــخثؼش ح٧ٗــــــــــــــــــــ٤خء كــــــــــــــــــــ٢ حٌَُحٓــــــــــــــــــــش إ

  
 ٝٓؼظــــــــــــــــــــــَف ر٘وــــــــــــــــــــــخى طلــــــــــــــــــــــُٞ كظــــــــــــــــــــــ٠ 

 
 ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ:حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ ٤٘٣َ 

     حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش  ׄ          ظ٘خإّظٍٜٞ ٓٔلش ٖٓ حُلِٕ ٝحُׄ    

 حُيػٞس ا٠ُ حُ٘ؼَ حََُٔٓׄ            حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ  
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 ٣وٍٞ حُؼوخى: -ٕٔ

 ٓــــــــــــــــــــــــــــــــــظلٌْ كــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢ حَُحًزـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤ٖ  

  
ـــــــــــــــــــــــــي ح ًٍٞرـــــــــــــــــــــــــش  ـــــــــــــــــــــــــخ ُـــــــــــــــــــــــــــــٚ أر ٓٝ 

 
ــــــــــــــــــــــــــخٗي    ُٜـــــــــــــــــــــــــْ حُٔؼٞرـــــــــــــــــــــــــش ٓـــــــــــــــــــــــــٖ ر٘ـ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــٞرش  ـــــــــــــــــــــــــــــــــؤَٓ ٝحُؼوــ  كـــــــــــــــــــــــــــــــــ٤ٖ ط

 
ــــــــــــــــَ ٓــــــــــــــــخ رــــــــــــــــيح ُــــــــــــــــي كــــــــــــــــ٢ حُطـــــــــــــــــ٣َن   ُٓ 

  
 ٝ ػِــــــــــــــــــــــــــــــ٠ ٜٓــــــــــــــــــــــــــــــَ ٗـــــــــــــــــــــــــــــــؼٞرٍٚٝ 

 
ـــــــــــــــــــــــــــ٬   ــــــــــــــــــــــــــ٢ كــ ــــــــــــــــــــــــــذ ٍؿِ ــــــــــــــــــــــــــخ ٍحً  أٗ

  
َ  ػِــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢  ٫ٝ ٟــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣َزش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْٓ  أ

 
  ط٤َ٘ ح٧ر٤خص ا٠ُ ٟٓٞٞع ٖٓ حُٟٔٞٞػخص حُـي٣يس ػ٘ي حُي٣ٞح٤ٖٗ ٝٛٞ:

 حُلي٣غ ػٖ حٌُٞحءׄ       حُلي٣غ ػِٖ حُِٔغ ك٢ حُيًخ٤ًٖׄ          حُلي٣غ ػٖ ٍؿَ حٍَُٔٝׄ      ٍػخء حُ٘لْׄ    

 :١ٌَٗ حَُكٖٔ ػزي ٣وٍٞ -ٕٕ

ــــــــــــــــــــــــــٚ ــــــــــــــــــــــــــَي ٌُٝ٘  ٤ ـِ ــــــــــــــــــــــــــِن حُ َ٘ ْْ ٣َْؼ ــــــــــــــــــــــــــ َُ 

  
  ٍِ ــــــــــــــــــخ ــــــــــــــــــخِص حُو٤ ــــــــــــــــــٖ ر٘ ٓ ٍَ ــــــــــــــــــ ٌْ َّ رزِ  ٛــــــــــــــــــخ

 
ــــــــــــــــــــــــُٚ  ٍٖ ٛــــــــــــــــــــــــخَؿٜخ ُُز  ــــــــــــــــــــــــ ْٔ  ٛــــــــــــــــــــــــٍٞسُ ُك

  
  ٍِ ٔــــــــــــــــخ ٌَ ِٖ َكــــــــــــــــي  حُ ــــــــــــــــ ْٔ ٛخ كــــــــــــــــ٢ حُُل  َٝكــــــــــــــــي 

 
  ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ:حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ ٤٘٣َ 

 حُيػٞس ا٠ُ حُ٘ؼَ حََُٔٓׄ      حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ      حُِ٘ػش ح٤ٌُ٘ٛشׄ      حُـٔغ ر٤ٖ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٝح٧ؿ٘ز٤شׄ    

 ٣وٍٞ حُؼوخى: -ٖٕ

ــــــــــــــــخ  ٓ ــــــــــــــــٌح حُُؼٔــــــــــــــــَ ٣ٞ َٛ ــــــــــــــــْٔ  َٗ ــــــــــــــــظَـَُد  َٓ 

  
  ِّ ــــــــــــــــــــٞ َٗــــــــــــــــــــخظ١َ ٤ُـــــــــــــــــــــَ حُِلٔــــــــــــــــــــــخ ِٔ ـْ ُ٣ٝ 

 
  ٍ َْ ٣َٔــــــــــــــــــ١َ اُــــــــــــــــــ٠ هَزــــــــــــــــــ١َ ه٤ـــــــــــــــــــخ ــــــــــــــــــ َٜ  كَ

  
  ِّ ٤ٗـــــــــــــــــــــــخ رؤٗزــــــــــــــــــــــــخِء ح٧ٗــــــــــــــــــــــــخ ــــــــــــــــــــــٖ حُـي  ِٓ 

 
ـــــــــــــــ٢ٔ ْٓ ٍَ ٤ٗخ ٝ  َهِؼـــــــــــــــُض حٓـــــــــــــــ٢ٔ ػِـــــــــــــــ٠ حُـــــــــــــــي 

  
ك  ٍَ ـــــــــــــــــــــ٢  ــــــــــــــــــــــخ أرٌ َٔ ــــــــــــــــــــــخ٢ٓك و ُٓ ـــــــــــــــــــــ٢ أٝ  ِ٤ 

 
 :٢ٛٝ حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٓٔخص ٖٓ ٓٔش ا٠ُ ح٧ر٤خص ٤٘٣َ

     حُِ٘ػش ح٤ٌُ٘ٛشׄ        حرظٌخٍ ٟٓٞٞػخص ٗؼ٣َش ؿي٣يسׄ    

 حُيػٞس ا٠ُ حُ٘ؼَ حََُٔٓׄ          حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ   

 هخٍ حُٔخ٢ُٗ: -ٕٗ

ــــــــــــــــيَٛ ػ٘ــــــــــــــــ٣َٖ كـــــــــــــــــش   -  ُزٔــــــــــــــــض ٍىحء حُ

  
  

 ىٝػ٘ظــــــــــ٤ٖ ٣ـــــــــــخ ٗـــــــــــٞه٢ اُـــــــــــ٠ هِـــــــــــغ ًح حُزـــــــــــَ

  

ــــــــــــْ ٣ـــــــــــــي - ــــــــــــي٤ٗخ ٝٓــــــــــــٖ ُ ــــــــــــخ ػــــــــــــٖ حُ  ػِٝك 

  
  

ـــــــــــــــخ ٓـــــــــــــــَحى ح ٥ٓـــــــــــــــخٍ طؼِـــــــــــــــَ رخُِٛـــــــــــــــي  رٜ

  

   ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ:حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ ٤٘٣َ 

    ١ـ٤خٕ حُلٌَ ػ٠ِ حُٞؿيحٕׄ              حٓظِحؽ حُلٌَ رخُٞؿيحٕׄ   

 ؿٔخٍ ح٤ُٓٞٔو٠ ٝحُؼخ١لشׄ        ١ـ٤خٕ حُٞؿيحٕ ػ٠ِ حُلٌَׄ  

 :١ٌَٗ حَُكٖٔ ػزي ٣وٍٞ -ٕ٘

ــــــــــــــــــــــــخ َُ  ٝاِٗٔ  ــــــــــــــــــــــــَ س   حُ٘ــــــــــــــــــــــــؼ ــــــــــــــــــــــــشٍ  ٓ  ُـخ٤ٗ

  
ْٖ  حُل٤ــــــــــــــــخسُ  ٛــــــــــــــــ٢َ   ــــــــــــــــ ِٔ ِٕ  ٓــــــــــــــــٞءٍ  ك  ٝاِكٔــــــــــــــــخ

 
ــــــــــــــــــــــخ َُ  ٝاِٗٔ  َ   حُ٘ــــــــــــــــــــــؼ  ٝطــــــــــــــــــــــًٌَس   طٜــــــــــــــــــــــ٣ٞ

  
ٍ   ٝٓظؼـــــــــــــــــــــــش    َُ  ٝه٤ـــــــــــــــــــــــخ ـــــــــــــــــــــــ ِٕ  َؿ٤ْ ح  ٞ  َهـــــــــــــــــــــــ

 
ــــــــــــــــخ َُ  ٝاِٗٔ  ــــــــــــــــضْ  رٔــــــــــــــــخ اِكٔــــــــــــــــخّ حُ٘ــــــــــــــــؼ  هلوَ

  
ٍٍ  حُوِــــــــــــــــــــــٞدُ  ُــــــــــــــــــــــٚ  ِٕ  ًؤهــــــــــــــــــــــيح  ِٝكــــــــــــــــــــــْيػخ

 
   ػ٘ي حُي٣ٞح٤٤ٖٗ  ٝٛٞ:ا٠ُ ٓلّٜٞ حُ٘ؼَ  ط٤َ٘ ح٧ر٤خص حُٔخروش
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     حُزلغ ك٢ أَٓحٍ حُٞؿٞىׄ           حُظؼز٤َ ػٖ حُٞحهغ رٔظ٘خه٠خطٚׄ    

 حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش   ׄ           حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ  

 ٣وٍٞ حُؼوخى: -ٕٙ

 ك٤ٜــــــــــــــــــخ ٓــــــــــــــــــَ ٓــــــــــــــــــخ ُِل٤ــــــــــــــــــخس ػـز ــــــــــــــــــخ

  
 أٓــــــــــــــــــــــــــــخءَ  ا٫ طَط٠ــــــــــــــــــــــــــــ٤ٚ ؿخٗــــــــــــــــــــــــــــذ 

 
  حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٤٘٣:٢َٛٝ حُز٤ض حُٔخرن ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص 

      حُلٌَػ٠ِ  حُٞؿيح١ٕـ٤خٕ ׄ      ؿِزش حُـخٗذ حُز٤خ٢ٗ ػ٠ِ حُلٌَ ٝح٠ُٕٔٔٞׄ    

 ظٍٜٞ ٓٔلش ٖٓ حُلِٕ ٝح٤ُؤّׄ           حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ  

  ٣وٍٞ ٓلٔٞى ػٔخى ك٢ ٓويٓش ى٣ٞحٗٚ: -7ٕ

 أسمع خلجاث نفسً" " الشعر عندي خلجاث قبل أن ٌكون كلماث ، وما قلج شعري إال رغبت فً أن

   ا٠ُ ٓلّٜٞ حُ٘ؼَ ػ٘ي حُي٣ٞح٤٤ٖٗ  ٝٛٞ: حُوٍٞ حُٔخرن٤٘٣َ 

     حُزلغ ك٢ أَٓحٍ حُٞؿٞىׄ           حُظؼز٤َ ػٖ حُٞحهغ رٔظ٘خه٠خطٚׄ    

 حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش   ׄ         حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخ  ׄ  

 ٣وٍٞ ػ٢ِ أكٔي  رخًؼ٤َ:  -8ٕ

ُّ  ٣ـــــــــــــــخ- أٍٟـــــــــــــــخ   أطِـــــــــــــــّٞ  رو٤َٛـــــــــــــــخ -ؿٔـــــــــــــــخ

  
 أٜٗـــــــــــــــــــخٍح كـَطٜـــــــــــــــــــخ ٝأٗـــــــــــــــــــض كلِـــــــــــــــــــضِ 

 
 ػ٤ِخثِـــــــــــــــــــٚ ٓـــــــــــــــــــٖ ٗخًٔـــــــــــــــــــز٤َ أٛزطـــــــــــــــــــضَ 

  
ـــــــــــــــــــٖ ٝأُكـــــــــــــــــــض  ـــــــــــــــــــخٍح ًَٓـــــــــــــــــــ٤ٚ  ػ ٤ٜٓ 

 
 ا٠ُ ػخَٓ ٖٓ حُؼٞحَٓ حُظ٢ أػَص ك٢ حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ:حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ ٤٘٣َ 

 ٓلخًخس حُويٓخءׄ      حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ         حُٞحهغ ح٫ٓظؼٔخ١ٍׄ      حُـٔغ ر٤ٖ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٝح٧ؿ٘ز٤شׄ    

 ٣وٍٞ حُٔخ٢ُٗ: -9ٕ

 ظِٔــــــــــــــش حُوِــــــــــــــذ ٝكــــــــــــــ٢ ٝهــــــــــــــيح٢ٓ ٍٝحثــــــــــــــ٢

  
 ٬ُٓٓـــــــــــــ٢ ظـــــــــــــ٬ّ ٓـــــــــــــٖ كـــــــــــــَح١ٍ ك٤ٌـــــــــــــق 

 
 ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ:حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ ٤٘٣َ 

 ِٕ ٝحُظ٘خإّظٍٜٞ ٓٔلش ٖٓ حُل ׄ               حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ          حُِ٘ػش ح٤ٌُ٘ٛشׄ        حُٜيم ٝػيّ حُٔزخُـشׄ    

 :١ٌَٗ حَُكٖٔ ػزي ٣وٍٞ -ٖٓ

ـــــــــــــــض ـــــــــــــــ٢ ك٤ِ ـــــــــــــــَس ُ ـــــــــــــــخٌُٕٞ كٌ  ٝحٓـــــــــــــــؼش ً

  
 هٞحك٤ـــــــــــٚ ُـــــــــــ٢ طزـــــــــــيٝ حٌُـــــــــــٕٞ رٜـــــــــــخ أىكـــــــــــٞ 

 
ٍٚ  ٓــــــــــٖ حُٔـٜــــــــــٍٞ اُــــــــــ٠ حُطٔــــــــــٞف ُــــــــــ٤ْ  ٓــــــــــل

  
ـــــــــــــــــــ٠ حُٔـــــــــــــــــــٔٞ ٫ٝ  ـــــــــــــــــــَٝٙ كـــــــــــــــــــن اُ  رٌٔ

 
ُْ  ىحٕ هـــــــــــــــــــي رٔـــــــــــــــــــخ ٝحُوـــــــــــــــــــخٗؼٕٞ ُٜ ـــــــــــــــــــ ُ٘  َػ٤ْ

  
ص    ْٞ ــــــــــــــ ــــــــــــــذ ه٠ــــــــــــــٞع كــــــــــــــخٕ َٓ ِى٣ــــــــــــــٚ حُِ َْ ُ٣ 

 
 ٖ ٓٔخص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ:ا٠ُ ٓٔش ٓ ط٤َ٘ ح٧ر٤خص حُٔخروش

     حرظٌخٍ ٟٓٞٞػخص ٗؼ٣َش ؿي٣يسׄ            حُٜيم ك٢ حُظؼز٤َׄ    

 حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش   ׄ         ٝ حُظؼٔن ك٢ طؤ٬ٓطْٜحُطٔٞف ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/2118ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/2118
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 متى ظهرت مدرسة أبوللو ؟ ولَم سمٌت بهذا االسم ؟ :ٔس

 م، وإن كان لها بداٌات إبداعٌة ونقدٌة قبل ذلك .  9ٖٕٔجـ: ظهرت مدرسة )أبوللو( بصفة رسمٌة سنة 

ثرهم بالثقافة األجنبٌة التً جعلتهم ٌؤخذون كلمة ] أبوللون [ من سمٌت هذه المدرسة باسم مدرسة ] أبوللو [ لشدة تؤ -

 الٌونان و هو اسم إللـه النور و الجمال و الفنون عندهم .

 من رواد المدرسة ؟ :ٕس

ج:  د/ أحمد زكً أبو شادي )ربٌساً(، د/ إبراهٌم ناجً )وكٌبلً(، محمد الهمشري، صالح جودت، محمود حسن إسماعٌل، أبو 

 .لشابً )من تونس( القاسم ا

 :ما ظروؾ نشؤتها ؟ٖس

 ظهرت هذه الجماعة فً بداٌة العقد الرابع من القرن  الماضً بعد ان:

 اشتدت المعركة األدبٌة بٌن ) الدٌوانٌٌن المجددٌن ( و) اإلحٌابٌٌن المحافظٌن ( . -ٔ

دٌوانه السابع ) أزهار الخرٌؾ ( انفراط عقد شعراء الدٌوان أنفسهم بعدما توقؾ شكري عن قول الشعر بعد صدور  -ٕ

م لما هاجمه رفٌقاه ، ثم انصرؾ المازنً إلى الصحافة و القصة و المقال ، و لم ٌبق إال العقاد و إن شؽلته السٌاسة  9ٔ8ٔ

 و الصحافة و التؤلٌؾ عن الشعر .

م محاولة أن تتجاوز االتجاهٌن  9ٖٕٔتجمد اإلحٌابٌن المحافظٌن والدٌوانٌٌن  المجددٌن ؛ و من ثم ظهرت جماعة أبوللو  -ٖ

 السابقٌن و تكمل ما بهما من نقص.

 مدرسة أبوللو ؟  التً أثرت فً شعرعوامل الما : ٗس

افادت هذه المدرسة من الصراع األدبً  الناشا بٌن اإلحٌابٌن والدٌوانٌٌن ومما نشره كل من العقاد وشكري والمازنً  – ٔ

 مقاالت وكتب نقددٌة مما جعلها تتجه إلى التجدٌد واالهتمام بالعاطفة الجٌاشة. من شعر رومانسً مإلؾ أو مترجم ، ومن

 تؤثر شعراء )أبوللو( بمذهب خلٌل مطران الرومانتٌكً و رأوا فٌه نموذجا للتجدٌد .  - 2

زكً أبو شادي (  ) أحمد كما تؤثروا  بشعر الرومانتٌكٌٌن اإلنجلٌز ، ألنهم أجادوا اللؽة اإلنجلٌزٌة ، فقد عاش رابدها  -3

و صالح جودت و ؼٌرهم ( ألنهم اطلعوا على –و علً محمود طه  –عشر سنوات فً إنجلترا ، كما أتقنها ) إبراهٌم ناجً 

 اآلداب األوربٌة و الروسٌة

 ، مما جعلهم ٌتجهون بشعرهمتؤثروا بؤدب المهاجر و بخاصة شعر) جبران خلٌل جبران ( الذي ٌمتاز بقوة العاطفة – 4

 ة عاطفٌة حادة.وجه

 م ضد اإلنجلٌز.9ٔ9ٔأحسوا قوة الشخصٌة المصرٌة والحرٌة الفردٌة و تشبعوا بروح التحرر نتٌجة لثورة  – 5

( ألحمد زكً أبً شادي الذي أنداء الفجرتجمع روادها على طرٌق التجدٌد من خبلل إبداعهم السابق متمثبلً فً دٌوان ) - 6

 )أبو القاسم الشابً(  الشاعرم . كما كتب  9ٔ8ٔمود طه( فً الدستور سنة م ، وقصٌدة ) على مح 9ٔٔٔصدر سنة 

صدرت لهم دواوٌن أخرى فشعروا بضرورة أن تكون لهم رابطة أدبٌة ، ، وألحمد زكً أبً شادي مقدمة دٌوان) الٌنبوع( 

لٌل مطران أبا روحٌا لهم و م ، وكونوا جمعٌة )أبوللو( فً نفس العام و اتخذوا من خ 9ٖٕٔفؤصدروا مجلة )أبوللو( سنة 

 أحمد زكً رابدا للجمعٌة وإبراهٌم ناجً وكٌبل لها . 

 ما عبلقة مدرسة أبوللو باإلحٌابٌٌن والدٌوانٌٌن ؟: ٘س

 ظهرت مدرسة أبوللو بعد أن تجمد اإلحٌابٌٌن والدٌوانٌٌن محاولة أن تكمل ما بهما من نقص.

 ٌث المضمون ؟: ما أهم الخصابص الفنٌة لمدرسة أبوللو من حٙس

 جـ: خصابص مدرسة أبوللو من حٌث المضمون: 

 اإلٌمان بذاتٌة التجربة  -ٔ
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 :محمد عبد المعطً الهمشري مستحضرا ذكراٌات صباهالحنٌن إلى مواطن الذكرٌات كقول  -ٕ

         ٗــــــــــــــــ٤َس حُٔـــــــــــــــ٤خؽ ػ٘ـــــــــــــــي ُ٘ـــــــــــــــخ ًخٗـــــــــــــــض

  
 حُـــــــــــــــــــٍٍُِٝ رظِٜـــــــــــــــــــخ حُـ٘ـــــــــــــــــــخء أُـــــــــــــــــــق 

 
 :دار أحبابهاٌضا متذكرا  كقول إبراهٌم ناجً و

ــــــــــــــــــَف ــــــــــــــــــذُ  ٍكَ ـــــــــــــــــــ٠ حُوِ ْ٘زـ ـــــــــــــــــــق رـ ٌ ر٤ـ        ًخُ

  
ــــــــــــــــخ  ــــــــــــــــقُ  ٝأٗ ـــــــــــــــــ٠ ٣ــــــــــــــــخ أٛظِ  حط جـــــــــــــــــــيْ  هِزِ

 
٣َِق ٝحُٔخٟـــــــــــــــــ٢ حُـــــــــــــــــيٓغُ  ك٤ـ٤ـــــــــــــــــذُ         حُـــــــــــــــــــ

  
  َْ ــــــــــــــ ــــــــــــــْيٗخ  ُِ ــــــــــــــضَ  ُػ ــــــــــــــخ ٤ُ ـــــــــــــــْ أٗ  ــــــــــــــيْ  ُ  َُٗؼ

 
 استعمال اللؽة استعماالً جدًٌدا فً دالالت األلفاظ و المجازات و الصور: -ٖ

 فاظ : ) أ ( من حٌث األل 

 ( . الشفق الباكً – ووراء الؽمام –و شاطا األعراؾ  –و األرٌج الناعم  –فهم ٌقولون : )العطر القمري  *

 لفتات(. -عطر  –جندول  –عٌد  –* استخدام الرمز و المٌل إلى الكلمات الرشٌقة مثل: )عروس 

 أخناتون (. –فٌنوس  –أزورٌس  –* الكلمات األجنبٌة و األساطٌر مثل : ) الكرنفال 

 ) ب ( من حٌث التصوٌر : المٌل فً تصوٌرهم إلى : 

 * التجسٌد : أي تحوٌل المعنوٌات من التجرٌد إلى الحسٌة فٌقول ناجً :

        حٗطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٞص ٝ حُٜــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزخرش ًٝص

  
  ٫ٜٓـــــــــــــــــــــــــــــــخ ٓـــــــــــــــــــــــــــــــٖ كَؿـــــــــــــــــــــــــــــــض ٝ 

 
 * التشخٌص : بمنح الصفة اإلنسانٌة لما لٌس بإنسان مثل قول الهمشري :

          ػطــــــــــــــــــــَح ٣ٔــــــــــــــــــــَم حُٔٔــــــــــــــــــــخء ك٘ٔــــــــــــــــــــ٤ْ

  
 حُو٤ــــــــــــــخٍ كــــــــــــــ٢ ٓــــــــــــــل٤وش ٣ٍــــــــــــــخٝ ٓــــــــــــــٖ 

 
االهتمام بالتصوٌر : كصور ) النخلة و النور و الرٌح ( عند محمود حسن إسماعٌل أو الصور األسطورٌة لدى معظم  *

 شعراء هذه المدرسة .

اء  تدل على ذالك الحب اوٌنهم وقصابدهم أسموحب الطبٌعة ، والولع بها و  بجمالها ، ومناجاتها ، ومخاطبتها تحمل د -ٗ

) دٌوان) أؼنٌات على النٌل ( لصالح جودت  و  دٌوانوالٌنبوع ( ألحمد زكً أبً شادي .و–) أطٌاؾ الربٌع  دٌوانً مثل

و )من أؼانً الرعاة ( و) المساء الحزٌن (  و ) أنشودة  ) من وراء الظبلم(قصابدو،أؼانً الكوخ ( لمحمود حسن إسماعٌل

 م الشابً .ألبً القاسالراعً( 

 التشاإم واالستسبلم لآلالم واألحزان و التؤمل والٌؤس ، حتى جعل محمود حسن إسماعٌل عنوان دٌوان له ) أٌن المفر؟(  -٘

 الشعور بالؽربة حتى مع اإلقامة فً الوطن بٌن األهل واألصحاب ؛ الختبلؾ النظرة إلى األمور بٌن الجانبٌن-ٙ

: المرأة و معاناة عذاب الحٌاة وظلمها و الشكوى و الحنٌن للذكرٌات و تصوٌر البإس تعددت موضوعاتهم الشعرٌة  بٌن  -7

و االبتعاد عن الشعر السٌاسً باستثناء أحمد زكً أبو شادي الذي أكثر من كتابة هذا اللون و أبراهٌم ناجً الذي كتب فٌه 

 قلٌبل .

 ما أهم الخصابص الفنٌة لمدرسة أبوللو من حٌث الشكل ؟-7س 

 ٌل إلى تحرٌر القصٌدة من وحدة القافٌة وذلك بتعدد القوافً فً القصٌدة الواحدة .الم (ٔ

 المٌل إلى الموسٌقى الهادبة ال الصاخبة بكتابة القصابد فً بحور : الرمل ، والخفٌؾ ، و الهزج . (ٕ

 تقسٌم القصٌدة إلى مقاطع تتعدد قوافٌها وأوزانها متؤثرٌن بشعر الموشحات األندلسٌة. (ٖ

م الشعر المرسل الذي ال ٌلتزم قافٌة وٌستعمل أكثر من بحر، وكان أكثرهم جرأة فً ذلك أحمد زكً أبو شادي استخدامه (ٗ

 فً قصٌد " الفنان" وصالح الشرنوبً فً قصٌد " أطٌاؾ ".

الوحدة العضوٌة واختٌار عنوان للقصٌدة فً معظم أشعارهم شؤن الرومانسٌٌن جمٌعاً مثلما نرى فً قصابد "شاطا  (٘

 .اؾ " للهمشري " واألطبلل وملحمة السراب " إلبراهٌم ناجً " طارق بن زٌاد، وأرواح وأشباح " لعلً محمود طه  األعر
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هل تري تناقضاً فً حب الطبٌعة و الولع بهـا و بجمالهـا و فً نفس الوقت اإلحساس بالتشـاإم عند شعراء مدرسة  -8س

 ظظأبوللو ... علل.

اسٌن، و ٌرجع ذلك إلى أن حب الطبٌعة و تـؤملها ٌإدي إلى إدراك نهاٌتها و الحزن علٌها جـ: لٌس هنـاك تناقض بٌن اإلحس

 .فٌظهر التشـاإم و الزهرة مثال لذلك فهً نضرة و لكنها قصٌرة العمر 

ا ٌعتبر النقاد أن اإلٌمان بذاتٌة التجربة الشعرٌة، واستعمال اللؽة استعماال جدٌدا من أهم سمات مدرسة أبوللو،فم -9س

 ؟المقصود بذاتٌة التجربة الشعرٌة؟ وكٌؾ تم لشعراء مدرسة أبوللو استعمال اللؽة استعماالً جدًٌدا

جـ: المراد بذاتٌة التجربة أن ٌعٌشها الشاعر أو ٌتمثلها حٌن ٌقرأ عنها، وهم ٌستعملون اللؽة استعماال جدٌدا فً إٌحاءاتها 

 الشفق الباكً( –األرٌج الناعم  –وتصوٌرها مثل )الخٌال المجنح 

 أوجه االتفاق و االختبلؾ بٌن مدرسة الدٌوان و مدرسة  أبوللو : -ٓٔس

 أوال أوجه االتفاق :

 ) أ ( التجربة تعبٌر عن الذات ، أو النفس اإلنسانٌة .) ب ( االستسبلم لؤلحزان و التشاإم .

 نكار و حدة البٌت .) ج ( البعد عن شعر المناسبات .        ) د ( التزام الوحدة الفنٌة ، و إ

 ثانٌا : أوجه االختبلؾ :

 مدرسة أبوللو مدرسة الدٌوان وجه المقارنة رقم

 وصفٌة و نفسٌة وطنٌة و اجتماعٌة الموضوعات ٔ

 استخدامات خاصة للؽة استخدام لؽة العصر اللؽة ٕ

 طؽٌان العاطفة على الفكر طؽٌان الفكر على العاطفة الفكر ٖ

التعبٌر بالمقطوعات أحٌانا و المرسل أحٌانا  ٌر بالشعر المرسل أحٌاناالتعب القالب الفنً ٗ

 أخرى

 اذكر بعض أعبلم أبوللو من شعراء مصر والوطن العربً . -ٔٔس

جـ: من أعبلم الشعراء مدرسة )أبوللو( فً مصر: أحمد زكً أبو شادي، إبراهٌم ناجً، على محمود طه، محمد الهمشري، 

جودت، مختار الوكٌل، احمد رامً . ومن تونس أبو القاسم الشابً، مجدي الحلٌوي . ومن  محمود حسن إسماعٌل، صالح

العراق نازك المبلبكة . ومن السودان محمد المحجوب والتٌجانً ٌوسؾ بشٌر . ومن الكوٌت فهد العسكري، واألستاذ إبراهٌم 

 .العرٌض . ومن سلطنة عمان صقر القاسمً

 ( https://dardery.site/archives/2299 ٍُٝٝح ٓٞهغ أكٔي ىٍى١َ٣ ُِظي٣ٍزخص ح٩ٌُظ٤َٗٝش  ًي ٖٓ ح٩ؿخرخصٝحُظؤ) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ   

 

 (أبوللوتدرٌبات على ) مدرسة 

 أٓخّ حُؼزخٍس ؿ٤َ حُٜل٤لش:)×( ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لشِ ٝػ٬ٓش أ: ٟغ ػ٬ٓش )

 ( )       حُٔخ٢ٟ حُوَٕٖٓ  حُؼخ٢ٗص ٌٛٙ حُـٔخػش ك٢ ريح٣ش حُؼوي ظَٜ .ٔ

 ( )     ٤ٔٓض ٌٛٙ حُٔيٍٓش رخْٓ ٓيٍٓش ] أرُِٞٞ [ ُ٘يس طؤػَْٛ رخُؼوخكش ح٧ؿ٘ز٤ش. .ٕ

 ( )     .حُ٘ؼَ ًِٔش ] أرُِٕٞٞ [ ٖٓ ح٤ُٞٗخٕ ٝ ٛٞ حْٓ ٩ُـٚ حْٓ أرُٞٞ ٓؤهًٞ ٖٓ  .ٖ

 ( )        ٬ ُِـٔخػش.ٖٓ ٍٝحى ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٓطَحٕ ح١ٌُ ػ٤ٖ ٤ًٝ .ٗ

 ( )      ظَٜص ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٓغ طـٔي ح٩ك٤خث٤ٖ ٝحٗلَح١ ػوي ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ .٘

 ( )       كخُٝض  إٔ طظـخُٝ ح٫طـخ٤ٖٛ حُٔخرو٤ٖ ٝ طٌَٔ ٓخ رٜٔخ ٖٓ ٗوٚ. .ٙ

 ( )     حكخىص ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٖٓ حَُٜحع ح٧ىر٢  حُ٘خٗت ر٤ٖ ح٩ك٤خث٤ٖ ٝحُي٣ٞح٤٤ٖٗ .7

 ( )     رٌٔٛذ ٓطَحٕ حَُٝٓخ٢ٔٗ كخطـٜٞح ر٘ؼَْٛ ٝؿٜش ػخ١ل٤ش كخىس. طؤػَص ٌٛٙ حُٔيٍٓش .8

 ( )    .ر٘ؼَ حَُٝٓخٗظ٤٤ٌ٤ٖ ح٩ٗـ٤ِِ ِ ٧ْٜٗ أؿخىٝح حُِـش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش ٗؼَحء ؿٔخػش أرُِٞٞ  طؤػَ .9

 ( )      ػخٕ ٍحثي ٌٛٙ حُـٔخػش أكٔي ٢ًُ أرٞ ٗخى١ رخٗـِظَ ٓزغ ٓ٘ٞحص. .ٓٔ

 ( )    ٜٔـَ ٝهخٛش ؿزَحٕ كخطـٜٞ ٝؿٜش ػخ١ل٤ش ؿ٤خٗش.طؤػَ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ر٘ؼَحء حُ .ٔٔ

https://dardery.site/archives/2299


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 252

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 ( ) ًُٝي ري٣ٞحٕ أؿخ٢ٗ حٌُٞم  ٧كٔي ٢ًُ  أرٞ ٗخى١ 9ٖٕٔريأ اريحػخص ٌٛٙ حُـٔخػش هزَ طؤ٤ٜٓٔخ ٓ٘ش  .ٕٔ

 ( )     هخّ أرٞ حُوخْٓ حُ٘خر٢ رٌظخرش ٓويٓش ى٣ٞحٕ أٗيحء حُلـَ ٧كٔي ٢ًُ أرٞ ٗخى١. .ٖٔ

 ( )     ش ه٤ٜيس ٓلٔٞى كٖٔ آٔخػ٤َ ك٢ حُيٓظٍٞ.ٖٓ ح٩ريحػخص ح٠ُٝ٧ ٌُٜٙ حُـٔخػ .ٗٔ

 ( )ّ 9ٔ9ٔحُ٘و٤ٜش ح٣َُٜٔش ٝحُل٣َش حُلَى٣ش ٝ ط٘زؼٞح رَٝف حُظلٍَ ٗظ٤ـش ُؼٍٞس ْ ٗؼَحء أرُِٞٞ هٞس أك .٘ٔ

 ( )      ٖٓ هٜخثٚ ح٠ُٕٔٔٞ ُيٟ ٗؼَحء ؿٔخػش أرُٞٞ حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش. .ٙٔ

 ( )        ٗؼَ ٗؼَحء أرُِٞٞ رخُـَرش ٗظ٤ـش رؼيْٛ ػٖ أ١ٝخْٜٗ. .7ٔ

 ( )     حٓظؼٔخٍ حُِـش حٓظؼٔخٍ هخٙ اكيٟ هٜخثٚ  حٌَُ٘ ُيٟ ٗؼَحء أرُِٞٞ . .8ٔ

 ( )       .إٔ ٣ؼ٤ٜ٘خ حُ٘خػَ أٝ ٣ظٔؼِٜخ ك٤ٖ ٣وَأ ػٜ٘خًحط٤ش حُظـَرش طؼ٢٘  .9ٔ

 ( )   طؼيىص حُٟٔٞٞػخص حُ٘ؼ٣َش ُيٟ ٗؼَحء أرُِٞٞ ٌُْٜٝ٘ حرظؼيٝح ػٖ حُ٘ؼَ ح٤ُٔخ٢ٓ .ٕٓ

 ( )       ش حُؼ٣َٜش ٤ُوظَرٞح ٖٓ حُـٍٜٔٞ.حٓظؼَٔ ٗؼَحء أرُِٞٞ حُِـ .ٕٔ

 ( )   ؿؼَ  ٓلٔٞى كٖٔ آٔخػ٤َ ػ٘ٞحٗخ ُي٣ٞحٗٚ رخْٓ "أ٣ٖ حُٔلَ "ًظؼز٤َ ػٖ ٣ؤٓٚ ٝط٘خإٓٚ .ٕٕ

 ( )     حُ٘ؼَ حََُٔٓ ُيٟ ٗؼَحء أرُِٞٞ ٛٞ ح١ٌُ  ٣ظلن ك٢ حُُٕٞ ٣ٝوظِق ك٢ حُوخك٤ش. .ٖٕ

 ( )     ك٢ ٝح٧ُٝحٕهْٔ ٗؼَحء أرُِٞٞ حُو٤ٜيس ا٠ُ ٓوخ١غ طظؼيى ك٤ٜخ حُوٞح .ٕٗ

 ( )      حطلن ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٓغ حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ك٢ طوي٣ْ حُلٌَ ػ٠ِ حُؼخ١لش. .ٕ٘

 ( )  كَٙ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ػ٠ِ ٟٝغ ػ٘خ٤٣ٖٝ ُِِيٝح٤٣ٖٝ ٝحُوٜخثي ط٘ظَٔ ػ٠ِ ػ٘خَٛ حُطز٤ؼش. .ٕٙ

 ( )     ٖٓ هٜخثٚ حٌَُ٘ ػ٘ي ٗؼَحء أرُِٞٞ حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ١ٖٞٓ ح٣ًٌَُخص .7ٕ

 ( )       ٌٛٙ حُٔيٍٓش حُ٘خػَس حُؼَحه٤ش ٗخُى ح٬ُٔثٌش.ٖٓ ٗؼَحء  .8ٕ

 ( )       ٓخٍ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ا٠ُ حُظـ٤ٔي ٝحُظ٘و٤ٚ ك٢ حُو٤خٍ. .9ٕ

 ( )       حطوٌ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٖٓ ؿزَحٕ ه٤َِ ؿزَحٕ أرخ ٍٝك٤خ. .ٖٓ

ٖٔ.  

 ( https://dardery.site/archives/2299زخص ح٩ٌُظ٤َٗٝش ٍُٝٝح ٓٞهغ أكٔي ىٍى١َ٣ ُِظي٣ٍ  ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ   

 -: حُزيحثَ حُٔظخكش : طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٓٔخ ر٤ٖ  د

 ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ هٜخثٚ ح٠ُٕٔٔٞ ػ٘ي ٗؼَحء أرُِٞٞ ٓخػيح: -ٔ

  ح٩كٔخّ رخُـَرش.ׄ    ًحط٤ش حُظـَرشׄ    ُٞكيس حُؼ٣ٞ٠شحׄ   حٓظؼٔخٍ حُِلش حٓظؼٔخ٫ هخٛخ    ׄ  

 :             حُظ٢ أػَص ك٢ ٗؼَحء ٓيٍٓش  أرُِٞٞ ؼٞحَٓ حُٖٓ  -ٕ

 حُؼخ٤ٗش ٝ حُؼخُؼشׄ   حُظؤػَ رخَُٜع ر٤ٖ حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٝح٩ك٤خث٤ٖ ׄ    حُظؤػَ رـزَحٕׄ   حُظؤػَ رخ٧ىد حُل٢َٔٗ ׄ  

 ء أرُِٞٞ ٓخ ػيح:ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ هٜخثٚ حٌَُ٘ ػ٘ي ٗؼَح -ٖ

 حٓظؼٔخٍ ٗظخّ حُٔوطٞػخص.ׄ       ٟٝغ ػ٘ٞحٗخ ُِو٤ٜيسׄ   حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ׄ       ح٣٩ٔخٕ رٌحط٤ش حُظـَرش ׄ  

 :  حٓظويّ ٗؼَحء أرُِٞٞ ٗظخّ حُٔوطٞػخص ٓظؤػ٣َٖ ك٢ ًُي رـــ  -ٗ

 ؿزَحٕ.ׄ     حُٔٞٗلخص ح٧ٗي٤ُٔشׄ    ٓطَحٕׄ      حُي٣ٞح٤٤ٖٗׄ  

 :  ٍٓشٖٓ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔي  -٘

  ؿزَحٕ ه٤َِ ؿزَحٕ. ׄ     ٓلٔٞى ػٔخىׄ     ٓلٔٞى كٖٔ آٔخػ٤َ  ׄ     ٬ٛف ػزي حُٜزٍٞׄ  

 : حٓظلخى ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٖٓ حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ػٖ ٣َ١ن هَحءس ٓخ َٗ٘ ٖٓ  -ٙ

  ًَ ٓخ ٓزنׄ      ًظخرخص ٗوي٣شׄ        ٗؼَ ٓئُق ׄ      ٗؼَ ٓظَؿْ ׄ  

 رُِٞٞ ٓغ حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٓخ ػيح:ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٓٔخ حطلن ك٤ٚ ٗؼَحء أ -7

 . حٓظؼٔخٍ حُِـش حٓظؼٔخ٫ هخٛخ ׄ        ٛيم حُظـَرشׄ  

 ظٍٜٞ ٓٔلش حُلِٕ ٝح٤ُؤّ ٝحُظ٘خإّ.                        ׄ      حُزؼي ػٖ ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص .        ׄ  

 حهظ٤خٍ حْٓ أرُِٞٞ ُِـٔخػش ٣يٍ ػ٠ِ: -8

 طؤػَْٛ رخُؼوخكش ح٧ؿ٘ز٤ش.ׄ     رؼيْٛ ػٖ حُي٣ٖׄ      ٗخٕ كزْٜ ُل٠خٍس ح٤ُٞׄ   حػظوخىْٛ ك٢ حُٞػ٤٘ش ׄ  
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 أكذ ٗؼَحء أرُِٞٞ حُطز٤ؼش كٌخٕ ٖٓ ٗظ٤ـش ًُي  : -9

 . ٗؼَٝح رخُٔؼخىسׄ         . أهزِٞح ػ٠ِ حُل٤خس  ׄ  

 كَٝح ا٤ُٜخ ٖٓ ٓٞحؿٜش حُٞحهغ. ׄ     ؿؼِٞح ػ٘خَٛٛخ ك٢ ػ٘خ٤٣ٖٝ حُيٝح٤٣ٖٝ ٝحُوٜخثيׄ  

 ٓخ ػيح:  خص حُظ٢ ط٤ِٔ ؿٔخػش أرُِٞٞ  ػٖ ٓيٍٓش حُي٣ٞح٤٤ٖٗ حًَُٔٔ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ  -ٓٔ

    العاطفة القوٌةׄ         كتابة شعر المقطوعات ׄ  

 استخدام اللؽة استخداما خاصاׄ         نزعة الحزن والتشاإمׄ  

 ٓخ ػيح:  ح٩ك٤خث٤شٔيٍٓش حُ ػٖ أرًَُِٞٞ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ حُٔٔخص حُظ٢ ط٤ِٔ ؿٔخػش   -ٔٔ

 التحرر من القافٌةׄ   البعد عن شعر المناسبات ׄ        استخدام اللؽة التراثٌة  ׄ    وٌة.الوحدة العضׄ  

 ٛخكذ ى٣ٞحٕ أؿخ٢ٗ حٌُٞم ٛٞ : -ٕٔ

 أبو القاسم الشابً.ׄ       صالح جودتׄ    محمود حسن إسماعٌلׄ    علً محمود طه   ׄ  

 ٓٔخص ٓيٍٓش أرُٞٞ :ط٤ٔٔش ٓلٔي كٖٔ آٔخػ٤َ ُي٣ٞحٗٚ "أ٣ٖ حُٔلَ " طيٍ ػ٠ِ ٓٔش ٖٓ  -ٖٔ

  حُل٤ٖ٘ ١ُٖٞٔ ح٣ًٌَُخص ׄ           ح٣٩ٔخٕ رٌحط٤ش حُظـَرش ׄ  

 حُظ٘خإّ ٝح٫ٓظ٬ّٔ ٨ُكِٕ  .ׄ            حٓظؼٔخٍ حُِـش حٓظؼٔخ٫ ؿي٣يحׄ  

 ظَٜ حٓظؼٔخٍ ٗؼَحء أرُِٞٞ ُِـش حٓظؼٔخ٫ هخٛخ ك٢  : -ٗٔ

   ات األجنبٌةاستعمال الكلمׄ       المحافظة على اللؽة التراثٌة   ׄ  

 الثانٌة والثالثةׄ            استعمال الكلمات الرشٌقةׄ  

 حهظخٍ ٗؼَحء ؿٔخػش أرُِٞٞ ٍث٤ٔخ ُِـٔخػش ٛٞ : : -٘ٔ. 

 أحمد ذكً أبو شاديׄ              إبراهٌم ناجًׄ    محمود حسن إسماعٌلׄ    مطران   ׄ  

 حطوٌ ٗؼَحء أرُِٞٞ أرخ ٍٝك٤خ ُِـٔخػش ٛٞ: -ٙٔ. 

 أحمد ذكً أبو شاديׄ        إبراهٌم ناجًׄ      شوقًׄ    مطران   ׄ  

 ح٣٩ٔخٕ رٌحط٤ش حُظـَرش ػ٘ي ٗؼَحء أرُِٞٞ ٣وٜي رٚ : -7ٔ. 

 األول والثانًׄ       تمٌز تجربة الشاعر وتفردهاׄ   أن ٌتمثل الشاعر التجربةׄ   أن ٌعٌش الشاعر التجربة   ׄ  

 ٖٓ ٓٔخص حُو٤خٍ ػ٘ي ٗؼَحء أرُِٞٞ : -8ٔ. 

 الثانً والثالثׄ        المٌل إلى التشخٌصׄ       المٌل إلى التجسٌدׄ   صار على الخٌال الجزبً   االقتׄ  

 ٖٓ حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ حرظؼي ػٜ٘خ ٗؼَحء أرُِٞٞ  -9ٔ. 

 الشعر السٌاسً.ׄ        الحدٌث عن المرأةׄ   شعرالحنٌن إلى موطن الذكرٌاتׄ    الشكوى من الحٌاة  ׄ  

خ حُٜٔـَ رٔيٍٓش أرُِٞٞ ٗؼَحء طؤػَ  -ٕٓ  ٛ  ؿزَحٕ ًٝخٕ ٌُُي أػَٙ ك٢ ح٫طـخٙ  ٗلٞ: ٗؼَ ٝهٜٞ

 

 سبق ما جمٌعׄ     اإلحساس بقوة الشخصٌة المصرٌةׄ    العاطفة الحادةׄ     الجٌاشة العاطفة ׄ  

 ٗؼٍٞ ٗؼَحء أرُِٞٞ رخُـَرش  ٗخطؾ ػٖ : -ٕٔ. 

  ستعماراالضهاد السٌاسً  لمواقفهم من االׄ         بعدهم عن األوطان   ׄ  

 رفضهم للواقع المؤساوي الذي تمر به أوطانهمׄ          إختبلؾ نظرتهم إلى األمور عن ؼٌرهمׄ  

 حٓظويحّ ٗؼَحء أرُِٞٞ ُظَح٤ًذ ِ ٓؼَ )حُؼطَ حُو١َٔ( ٝ) ح٣ٍ٧ؾ حُ٘خػْ (٣يهَ ٟٖٔ -ٕٕ. 

 تراسل الحواسׄ       استخدام الرمزׄ    استخدام الكلمات األجنبٌةׄ    استخدام الكلمات الرشٌقة   ׄ  

 طؤػَ ٗؼَحء أرُِٞٞ رـــ: -ٖٕ. 

 شعراء مدرسة اإلحٌاءׄ       الرومانتٌكٌة اإلنجلٌزٌةׄ    الشعر  القدٌمׄ    الرومانتٌكٌة الفرنسٌة   ׄ  

 ح٫طـخٙ ٗلٞ حُظـي٣ي ٝحُؼخ١لش حُـ٤خٗش  ٗظؾ ػٖ طؤػَْٛ رــ -ٕٗ. 

 اإلحٌابٌن وشوقًׄ      الدٌوانٌٌن ومطرانׄ    شعراء المهجر وجبرانׄ       اإلنجلٌزٌة الرومانتٌكٌةׄ  
 ٓخٍ ٗؼَحء ؿٔخػش أرَُٞ ا٠ُ ح٤ُٓٞٔو٠ كؤًؼَٝح ٖٓ حٌُظخرش ػ٠ِ رلَ : -ٕ٘. 

 جمٌع ما سبقׄ         الطوٌلׄ     الرملׄ      الوافر   ׄ  
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 -: حُزيحثَ حُٔظخكش : طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٓٔخ ر٤ٖ  ؽ

 :ٗخؿ٢هخٍ  -ٔ

 ض ح٤ُِــــــــــــخ٢ُ ٗــــــــــــخػْٗـــــــــــٜي هللا ٓــــــــــــخ ه٠ــــــــــــ٤ -

  
  

 حُـ٘ـــــــــــــــــــــذ كـــــــــــــــــــــٞم ٜٓـــــــــــــــــــــي ٗـــــــــــــــــــــخػْ

  

 ٖٓ ه٬ حُز٤ض حُٔخرن ٗٔظ٘ظؾ أكي حُٟٔٞؼخص حُظ٢ ط٘خُٜٝخ ٗؼَحء أرُِٞٞ ك٢ ٗؼَْٛ ٝٛٞ

 حُ٘ؼَ ح٤ُٔخ٢ٓׄ    ٝٛق حُطز٤ؼشׄ     ٌٟٗٞ حُل٤خسׄ     حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ح٣ًٌَُخصׄ  

 ٣وٍٞ حُ٘خػَ ك١ُٞ حُؼ٘ظ٤َ: -ٕ

ــــــــــــــــــ٢ - ـــــــــــــــــــ٠ ه٣َظ ـــــــــــــــــــض أٗٔـ ــــــــــــــــــخ ُٔـــ  أٗ

  
  

ـــــــــــــــــــــــخٝٛــــــــــــــــــــــٟٞ  ـــــــــــــــــــــــغ ٣ٍِٝٛـــــ  حَُر٤ـــ

  

 ٤٘٣َ ٌٛح حُز٤ض ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ح٠ُٕٔٔٞ ػ٘ي ٓيٍٓش أرُِٞٞ ٢ٛ:

 حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ١ٖٞٓ ح٣ًٌَُخصׄ   حٓظويحّ حُ٘ؼَ حََُٔٓׄ     ًحط٤ش حُظـَرشׄ   ح٤َُٔ ا٠ُ حُلِٕ ٝحُظ٘خإّׄ   

 

 ٣وٍٞ  ارَح٤ْٛ ٗخؿ٢:   -ٖ

 ٛـــــــــــــــــــــــــــــــــيأص ٍٓـــــــــــــــــــــــــــــــــخثَ كزٜـــــــــــــــــــــــــــــــــخ

  
 ًخُطلـــــــــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــــــــــــــ٢ أك٬ٜٓــــــــــــــــــــــــــــــــخ 

 
 ٍهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيص ٫ٝ كلِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض ٫

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــض ٗــــــــــــــــــــــــــــــــ٢ٜ ٓ٘خٜٓــــــــــــــــــــــــــــــــخ   ًحه

 
ــــــــــــــــــــــخٍ طَػــــــــــــــــــــــ٠  أٗــــــــــــــــــــــؼِض ك٤ٜــــــــــــــــــــــخ حُ٘

  
 كـــــــــــــــــــــــــــــــــ٢ ػ٣ِـــــــــــــــــــــــــــــــــِ كطخٜٓـــــــــــــــــــــــــــــــــخ 

 
 طـظـــــــــــــــــــــــــــــــــــخٍ هٜـــــــــــــــــــــــــــــــــــش كز٘ـــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

  
 ٓـــــــــــــــــــــــــــــــــٖ رـــــــــــــــــــــــــــــــــيثٜخ ُوظخٜٓـــــــــــــــــــــــــــــــــخ 

 
 ط٤َ٘ ٌٛٙ ح٧ر٤خص ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُو٤خٍ ػ٘ي ٗؼَحء أرُِٞٞ ٢ٛ:

  ح٤َُٔ ا٠ُ حُظـ٤ٔي ٝحُظ٘و٤ٚ ك٢ حُو٤خٍ ׄ      ح٤َُٔ ا٠ُ حُظؤَٓ ك٢ أَٓحٍ حُٞؿٞى ׄ  

 ح٠ُٝ٧ ٝحُؼخ٤ٗش ׄ          حُطز٤ؼشكذ ׄ  

 ٣وٍٞ حرَح٤ْٛ ٗخؿ٢: -ٗ

ـــــــــــــــــــــــــــــ٢ ُو٤ظ٘ـــــــــــــــــــــــــــــخ ٍُ أك٬ٓـــــــــــــــــــــــــــــ٢ ٝكز   ىح

  
ـــــــــــــــيْ   ـــــــــــــــ٠ حُـي٣ ـــــــــــــــ٢ ؿٔـــــــــــــــٞى ٓؼِٔـــــــــــــــخ طِو  ك

 
ــــــــــــــــــــخ ــــــــــــــــــــْض إ ٍأْط٘ ــــــــــــــــــــ٢ ًخٗ ْٛ ــــــــــــــــــــخ ٝ  أٌَْٗط٘

  
ٍُ ا٤ُ٘ــــــــــــــــخ ٓــــــــــــــــٖ رؼ٤ــــــــــــــــيْ    ٠٣ــــــــــــــــلي حُ٘ــــــــــــــــٞ

 
 ٤٘٣َ حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ح٠ُٕٔٔٞ ػ٘ي ٗؼَحء أرُِٞٞ ٢ٛٝ:

 حٓظويحّ حُِـش حٓظويحٓخ ؿي٣يحׄ        ؼ٣ٞ٠شحُٞكيس حُׄ   

 حُل٤ٖ٘ ١ُٖٞٔ ح٣ًٌَُخصׄ       حُُٞغ رخُطز٤ؼش ٝٓ٘خؿخطٜخׄ   

 : ٗخؿ٠ ارَح٤ْٛ ٣وٍٞ.٘

 ا٤ُـــــــــــــــي أرـــــــــــــــض حُؼٜـــــــــــــــي ٛـــــــــــــــوَس ٣ٝـــــــــــــــخ

  
  

 ٓـــــــِهــــــخ ٓخ حُ٘ـــــــــَٔ ٓــــــِم ٝهـــــــــــي

  

ـــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــ حُلـــــــــــــــــــئحى ٓ٘ـــــــــــــــــــ٤ذ أ٣ٍ  ح٤ُٜ٘ـ

  
  

 حُــــــٔلَهــــخ ًِـــــــَ ٓـــــخ ـــــــــ٤ذٝحُ٘ــــ ــي

  

 :٢ٛٝ أرُِٞٞ ٗؼَحء ػ٘ي ح٠ُٕٔٔٞ ٓٔخص ٖٓ ٓٔش ا٠ُحُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ  ٤٘٣َ

 حٓظويحّ حُِـش حٓظويحٓخ ؿي٣يحׄ       حُوخك٤ش ٝكيس ٖٓ حُظلٍَ ׄ  

 حُل٤ٖ٘ ١ُٖٞٔ ح٣ًٌَُخصׄ       حُُٞغ رخُطز٤ؼش ٝٓ٘خؿخطٜخׄ   
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 للتواصل واتس 01156008819

 ش حُؼ٢ِ٣٬:طوٍٞ حُ٘خػَس ؿ٤ِٔ -ٙ

ــــــــــــــ٢٘ ِٖ ًؤٗـ  ــــــــــــــ ُٞ حُل٤٘ ـْ ـــــــــــــ٠ ٗـــــــــــــ  ٣ٝطـــــــــــــٞف ر

  
ــــــــــــــــــــ٤َٖٓ ٗل٤زــــــــــــــــــــخ  ُٔ ََ حُ  أْك٤َْ٘ـــــــــــــــــــُض ُػٔـــــــــــــــــــ

 
ٕ  أكِحٗـــــــــــــــــــ٠ طُط٤ـــــــــــــــــــغ ٓيحٓؼـــــــــــــــــــــ٢  ُـــــــــــــــــــٞ أ

  
ـــــــــــــز٤زخ  َٛ  ِٞ ـــــــــــــ٣َ ـــــــــــــ٠ حُو ـــــــــــــ٠ ك ؼ ْٓ ـــــــــــــَض َى  َُأ٣

 
 :٢ٛٝ أرُِٞٞ ٗؼَحء ػ٘ي ح٠ُٕٔٔٞ ٓٔخص ٖٓ ٓٔش ا٠ُحُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ  ٤٘٣َ

 حٓظويحّ حُِـش حٓظويحٓخ ؿي٣يحׄ        حُظ٘خإّ ٝح٫ٓظ٬ّٔ ٫٦ُّ ٝح٧كِحٕׄ   

 حُل٤ٖ٘ ١ُٖٞٔ ح٣ًٌَُخصׄ       حُُٞغ رخُطز٤ؼش ٝٓ٘خؿخطٜخׄ   

 ٣وٍٞ أكٔي ٢ًً أرٞ ٗخى١ ك٢ ه٤ٜيطٚ" ا٠ُ ٓـ٤ٖ حُوِْ ٓلٔي ك٣َي": -7

 ِٚ ــــــــــــــــــــ ِٔ ـــــــــــــــــــَٞى رَِْ٘ل ـُ َ٣ ْٕ َُــــــــــــــــــــ٠ أَ ْٝ َ  أَ ُُْلـــــــــــــــــــ ح َٝ 

  
ـــــــــــــخ  ًَ خ ٌَ حِد كِ َٞ ـــــــــــــ  ٜ ِٖ حُ ـــــــــــــ َّ َػ ٝ َُ ـــــــــــــ َ٣ ْٕ ْٖ أَ ـــــــــــــ ِٓ 

 
 ِٕ ـــــــــــــــــــــ٤َخ ـــــــــــــــــــــشٍ ِٓ َٔ ْٝ ِْٗو ـــــــــــــــــــــٍش أَ َٔ ـــــــــــــــــــــَض رِِْ٘ؼ ْ٘ ًُ 

  
ــــــــــــــخ  ًَ خ ـَ ــــــــــــــخِى ِك َٜ ـِ ُْ ــــــــــــــ٢ رِخ ِٟ َْ ــــــــــــــَض طُ ْٓ ــــــــــــــخ ُى َٓ 

 
َُـــــــــــــــــــش   ْٝ ََ َى ـــــــــــــــــــ ِٟ ْٕ طَُ٘خ ح أَ  َ لَـــــــــــــــــــخَى كَْوـــــــــــــــــــ ًَ َٝ 

  
خ  ًَ ح َٞ ــــــــــــــ ِٓ  َٖ ــــــــــــــِِِل٤ ْٜ ُٓ  ْٖ ــــــــــــــ ِٓ َٛوَــــــــــــــْض  ٍْ ْْ أَ ــــــــــــــ ًَ 

 
 ط٤َ٘ ح٧ر٤خص ا٠ُ ؿَٝ ٗؼ١َ ط٤ِٔ رٚ أرٞ ٗخى١ ىٝٗٚ ٗؼَحء أرُِٞٞ ٝٛٞ

 حُل٤ٖ٘ ٣ًٌَُِخصׄ        حُ٘ؼَ ح٤ُٔخ٢ٓׄ             حٌُٟ٘ٞ ٖٓ حُل٤خس ٝظِٜٔخׄ         حُلي٣غ ػٖ حَُٔأسׄ   

 ك٤ٔ٘٤َخ": ًَٗلخٍ ك٢ حُـُ٘يٍٝ ٣وٍٞ ػ٠ِ ٓلٔٞى ١ٚ ك٢ ه٤ٜيطٚ: " أؿ٤٘ش -8

ٍُ ح٤ُِــــــــــــــــــــخ٢ُ  خ  ٔ ــــــــــــــــــــ ُٓ  أ٣ــــــــــــــــــــٖ ػ٘ــــــــــــــــــــخهُي 

  
  ٍِ ـــــــــــخ ـــــــــــَي حُـٔ ـــــــــــخ ٜٓ ـــــــــــيِ ٣ ـــــــــــٖ ٝحى٣ ـــــــــــٖ ٓ  أ٣

 
 ٍِ ــــــــــــــــــــخ ــــــــــــــــــــُي حٌَُٗل ــــــــــــــــــــي ٝػ٤ ــــــــــــــــــــُذ حُـ٤ ًٞٓ 

  
ــــــــــــيٝ  ٘ ـُ ٟ حُ ََ ــــــــــــ ُٓ ٝ ٍِ ــــــــــــخ ــــــــــــَٝ حُو٘ ــــــــــــ٢ ُػ  ٍِ ك

 
 :٢ٛٝ أرُِٞٞ ٗؼَحء ػ٘ي ح٠ُٕٔٔٞ ٓٔخص ٖٓ ٓٔش ا٠ُحُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ  ٤٘٣َ

 حٓظويحّ حُِـش حٓظويحٓخ ؿي٣يحׄ       حُٞؿٞى أَٓحٍ ك٢ حُظؤَٓ ا٠ُ ح٤َُٔׄ   

 حُل٤ٖ٘ ١ُٖٞٔ ح٣ًٌَُخصׄ      حُ٘ؼٍٞ رخُـَرش كظ٠ ٓغ ح٩هخٓش ك٢ ح١ُٖٞ ׄ   

 آٔخػ٤َ: كٖٔ ٓلٔٞى حُ٘خػَ ٣وٍٞ: .9

ــــــــــــــــــــ٢ ٓــــــــــــــــــــٔؼضُ  َِ  ٗــــــــــــــــــــطيَ  ك ــــــــــــــــــــ  حُـ٤ٔ

  
  

َِ  حُــــــ٣َـــــــقُ  هـــــــــــخُضْ  ٓــــــــخ  ُِ٘ــــــــو٤

  

َُ  ٣ٔــــــــــــــــــــــــــزق  ٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٘ أّ حُط٤ــــــــــــــــــــــــــ

  
  

َِ  حُلــــــــــــــــذَ  ٣ٝــــــــَ٘فُ   ُـِوــــــــــــــ٤ٔ

  

 :٢ٛٝ رُِٞٞأ ٗؼَحء ػ٘ي ح٠ُٕٔٔٞ ٓٔخص ٖٓ ٓٔش ا٠ُحُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ  ٤٘٣َ

 حٓظويحّ حُِـش حٓظويحٓخ ؿي٣يحׄ       حُوخك٤ش ٝكيس ٖٓ حُظلٍَ ׄ  

 حُل٤ٖ٘ ١ُٖٞٔ ح٣ًٌَُخصׄ       حُُٞغ رخُطز٤ؼش ٝٓ٘خؿخطٜخׄ   

٘ خر٢ حُوخْٓ أرٞ هخٍ  - ٓٔ  : حُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــذ   ج٤ ــــــــــــــــــــــــــــــــي   ًَ ِك٤ َٝ  ِٚ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ِٓ  رآ٫

  
  

 ِٚ ِٓ ُٙ  ٝأَْكـــــــــــ٬ ُٝ ــــــــــــْي ْٗظِــــــــــــــلخدْ  َٗ  ح٫

  

 : .........................٢ٛ أرُٞ ِٞ ُ٘ؼَحء حُل٤٘ش حُٔٔخص ٖٓ ٓٔش ػ٠ِ حُز٤ض ٣يٍ -

 .ٝح٤ُؤّ حُظ٘خإّ ٍٝف ٤ٓطَسׄ       .ٝح٧ٓخ٤١َ حَُِٓ حٓظؼٔخٍׄ  

 .حُـَر٤ش ح٥ىحد ػ٠ِ ح٬١٫عׄ        .رخُطز٤ؼش ح٫ٓظِحؽׄ  
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 : ٗخى١ أرٞ ٢ًُ أكٔي هخٍ  -ٔٔ

  َ ٣َظَــــــــــــــــــ ٍِ رِخُ ٣َْؼزَــــــــــــــــــغُ  َٝ ــــــــــــــــــُوٞ ــــــــــــــــــخ ٜ  َٜ ؤَٗ  ًَ 

  
  

ـــــــــــــــــــؾ   َٜ ـــــــــــــــــــخ ُٓ َٜ رُ ٍِ ٟ ٣َُلخ َٞ ـــــــــــــــــــ َٜ ُْ ٍ   ح ٌِ  كَظَـــــــــــــــــــ

  

« ُّ فُ  «ك٤٘ـــــــــــــٞ ََ ـــــــــــــ ْٔ ِٚ  طَ ـــــــــــــ َٖ  ك٤ِ ـــــــــــــ٤ْ ٍٖ  رَ ـــــــــــــخطِ لَ َٓ 

  
  

٣َِِـــــــــــــــ٢ َِ  ٖ«٤ًُِٞر٤ِـــــــــــــــيَ » َٝ ٣ِِـــــــــــــــ َُْؼ ـــــــــــــــٞ» ح  «أَرُُٞ 

  

 ٢ٛٝ: ح٠ُِٕٔٔٞ ك٢ حُظـي٣ي ك٢ أرُٞ ٞ ٓٔخص ٖٓ ٓٔش حُز٤ظ٤ٖ حُٔخرو٤ٖ ٖٓ ٣ُٔظ٘ز٢ -

 .ح٤ُٔخ٢ٓ حُ٘ؼَ ػٖ حُزؼيׄ       .٨ُكِحٕ ّٝح٫ٓظ٬ٔ حُظ٘خإّׄ  

 .حُظَحػ٤ش حُِـش ا٠ُ ح٤َُٔׄ      .ٝح٧ٓط٣ٍٞش ح٧ؿ٘ز٤ش ٌُِِٔخص ح٤َُٔׄ  

 ٣وٍٞ ٓلٔٞى كٖٔ آٔخػ٤َ ك٢ ه٤ٜيطٚ " كوَحء" -ٕٔ

ــــــــــــــــ٣ٌٖ ٛــــــــــــــــْ ٛــــــــــــــــئ٫ءِ  ٓــــــــــــــــٖ  طزَؿــــــــــــــــض حُ

  
  ُّ ْْ  ٓــــــــــــــــــــ٘ؼْ ًــــــــــــــــــــَ أػــــــــــــــــــــَح  رؼـــــــــــــــــــــٌحرٜ

 
ــــــــــــــــٖ ــــــــــــــــئ٫ءِ  ٓ ــــــــــــــــْ ٛ ــــــــــــــــ٣ٌٖ ٛ ــــــــــــــــض حُ  طٌِٔ

  
 خرٍْٜهـــــــــــــــــــــ رـــــــــــــــــــــٌٍ ٗـــــــــــــــــــــخٛوش   ُِظِـــــــــــــــــــــْ 

 
 طَٗٔــــــــــــــــــــض حُــــــــــــــــــــ٣ٌٖ ٛــــــــــــــــــــئ٫ِءْٛ ٓــــــــــــــــــــٖ

  
ْْ  رـــــــــــــــــــيٓغِ  ٓـــــــــــــــــــطٞطٚ أٝطـــــــــــــــــــخٍ   ٍرـــــــــــــــــــخرٜ

 
 ط٤َ٘ ح٧ر٤خص ا٠ُ أكي حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ ط٘خُٜٝخ ٗؼَحء أرُِٞٞ ك٢ أٗؼخٍْٛ  ٝٛٞ

 ٝحُلذ حَُٔأس ػٖ حُلي٣غׄ          حُٞؿٞى أَٓحٍ ك٢ حُظؤَٓׄ    حُزئّ  ؿٞحٗذ ط٣َٜٞׄ   ح٤ُٔخ٢ٓ حُ٘ؼَׄ  

 :  ٣وٍٞ أكٔي ٢ًُ أرٞ ٗخى١ -ٖٔ

 ٍٝؿؼــــــــــــــــــــــــــــــض ُِٔــــــــــــــــــــــــــــــخء حُٔؼَرــــــــــــــــــــــــــــــي

  
 ٓٔـــــــــــــــــــــــــــــــــظ٣ِيح  ٓـــــــــــــــــــــــــــــــــخ كٌـــــــــــــــــــــــــــــــــخٙ 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــخىٍ ــــــــــــــــــــــــــــــَ حُٔز ــــــــــــــــــــــــــــــض ُِِٛ  ٍٝؿؼ

  
 ٓـــــــــــــــــــــــــــــــــٖ ٠٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــخكٌٚ أٓـــــــــــــــــــــــــــــــــخٙ 

 
 ٝطًَــــــــــــــــــــــض ًـــــــــــــــــــــــٕٞ حُ٘ـــــــــــــــــــــــخّ كـــــــــــــــــــــــ٢

  
ـــــــــــــــــــــــؤّ اُـــــــــــــــــــــــ٠ ًـــــــــــــــــــــــٕٞ ٓـــــــــــــــــــــــٞحٙ  ٣ 

 
 ٖٓ ه٬ٍ ح٧ر٤خص ٗٔظظ٘ظؾ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ح٠ُٕٔٔٞ ُيٟ ٗؼَحء ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ ٢ٛٝ: -

 حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠شׄ    طز٤ؼش ٝٓوخ١زظٜخ كذ حُׄ    ًحط٤ش حُظـَرشׄ    حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ١ٖٞٓ  ح٣ًٌَُخص ׄ  

 : ا٤ُخّ أرٞ ٗز٣ٌٚوٍٞ   -ٗٔ

 

 َْ َِ حُـ٤ٔ ٖ حُلْو ِٓ  ٛٞ ًح حُل٬ ُف هي ػخَى 

 َْ ُٖ حُط٣ٞ ك  َ َُ حُلخُٛي ٝحُ ـَ ْ٘ ِٔ ِٚ حُ  ك٢ ٣ي٣ْ

 َْ ِق حُؼو٤  ٔ ٖ حُو ِٓ   َ ْٔ ِٚ ِك  ٝػ٠ِ أًظخكِ

ٍُ ح٤ُِٜذْ   كٜٞ ٜٓ٘ٞى  ٝك٢ ػ٤٘٤ٚ  ػخ

ِي١  ِِ ٣خْٗل٢ِٔ ك ـُ ْٓ  وي ٝحك٠ حُٔـ٤ْذ أ

 ط٤َ٘ ٌٛٙ ح٧ر٤خص ا٠ُ  أكي حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ ىحٍص كُٜٞخ حُوٜخثي  ُيٟ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٝٛٞ:

 حُلي٣غ ػٖ حَُٔأس ٝحُلذׄ     حُظؤَٓ ك٢ أَٓحٍ حُٞؿٞى ׄ   حُزئّ ؿٞحٗذ ط٣َٜٞ ׄ   حُ٘ؼَ ح٤ُٔخ٢ٓׄ  
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 : «ٗـَس ػخ٣ٍش»ًخَٓ ح٤َُٜك٢ ٓ٘خؿ٤خ ٣وٍٞ  -٘ٔ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــض..ٓ٘لَى ٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــخ أٗ  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٤أٗ

  
 رـــــــــــــــــــــــــ٢ حُٔـــــــــــــــــــــــــٌٕٞ رـــــــــــــــــــــــــ٬ ٓـــــــــــــــــــــــــ٤َٔ 

 
ــــــــــــــــــــــــــٍٞ ــــــــــــــــــــــــــي حُط٤ ــــــــــــــــــــــــــٖ طلــــــــــــــــــــــــــ٢٤ ر ٌُ 

  
 ًؼٜــــــــــــــــــــــــــــــــيى حُٔخٟــــــــــــــــــــــــــــــــ٢ ح٤ُِٛــــــــــــــــــــــــــــــــَ 

 
 ٝطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢ كٞهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ططِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــ١ٍٞ  ـــــــــــــــــــــــــــــ٢ ٤١ ـــــــــــــــــــــــــــــًٌَٟ ٝطٜـَٗ  حُ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــغ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي حَُر٤  ُٝٔـــــــــــــــــــــــــــــــــــٞف ٣َط

  
 كوز٣َ٘ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢ ػــــــــــــــــــــــــــــــــــٖ ٍر٤ؼــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢ 

 
 ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ح٠ُٕٔٔٞ ُيٟ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٢ٛٝ: ط٤َ٘ ح٧ر٤خص

 حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ١ٖٞٓ ح٣ًٌَُخصׄ    حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠شׄ     ّ رخُـَرش ح٩كٔخׄ    ح٤َُٔ ا٠ُ ح٤ُٓٞٔو٠ حُٜخىثش ׄ  

 ٣وٍٞ ح١َُٜ٘ٔ:  -ٙٔ

ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ٢ ح٤ُِ ــــــــــــــــْ ك ــــــــــــــــخٍ طلِ ــــــــــــــــ١ٌ ح٧ُٛ  إ ٛ

  
 ٝػطـــــــــــــــــــــَ حُ٘ـــــــــــــــــــــخٍٗؾ هِـــــــــــــــــــــق حُٔـــــــــــــــــــــ٤خؽ 

 
 ٤٘٣َ حُز٤ض حُٔخرن ا٠ُ  ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُظ٣َٜٞ  ُيٟ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٢ٛٝ:

   ٓخ٤١َحٓظؼٔخٍ حَُُٓٞ ٝح٧ׄ             حُظ٘و٤ٚح٤َُٔ ا٠ُ ׄ  

 ح٤َُٔ ا٠ُ حُلِٕ ٝحُظ٘خإّ ׄ        حٓظويحّ حُو٤خٍ ح٢ٌُِ ׄ  

 :  : ح٣١َُٜ٘ٔوٍٞ  -7ٔ

ــــــــــــــــــــــٞس       ــــــــــــــــــــــخص كِ  ه٘وــــــــــــــــــــــض ؿلــــــــــــــــــــــ٢ٗٞ ٣ًًَ

  
ــــــــــــــ٘ـْ حُٟٞــــــــــــــ٢   ٓــــــــــــــٖ ػطــــــــــــــَى حُؤــــــــــــــ١َ ٝحُ

 
ـــــــــــــــَ ٓ٘ـــــــــــــــخػ١َ    ـــــــــــــــ٠ ٤ًِ ـــــــــــــــي ػِ  كخٗٔـــــــــــــــخد ٓ٘

  
 ٣٘زـــــــــــــــــــــٞع ُلـــــــــــــــــــــٖ رخُو٤ـــــــــــــــــــــخٍ ٓل٠ـــــــــــــــــــــٞ 

 
 ُيٟ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٢ٛٝ: ٕ  ا٠ُ  ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُِـش  خٕ  حُٔخروخ٤٘٣َ حُز٤ظ

 ح٤ُٓٞٔو٠ حُٜخىثشׄ   طَحَٓ حُلٞحّׄ     حٓظويحّ حٌُِٔخص ح٧ؿ٘ز٤شׄ       حٓظويحّ حَُِٓ ٝح٧ٓطٍٞس ׄ  

 :ارَح٤ْٛ ٗخؿ٣٢وٍٞ  -8ٔ

 أٗــــــــــــــــــــــــــــــــــــَض ٝكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢ حُؼزو٣َــــــــــــــــــــــــــــــــــــشْ 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشْ    ٝؿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٬ٍ ح٧ري٣

 
 أٗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض ُلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٖ حُوِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــ٢ أٍٝ ٗـــــــــــــــــــــــــــــو٤شْ   ــــــــــــــــــــــــــــــٔش ك  ٝحَُكـ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض ٓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ طؼز  أٗ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــٚ    ٘ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣َشْ حُؼوــــــــــــــــــــــــــــــــــٍٞ حُزك٤

 
 إ طٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٖ أٗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــخط٢ حُ٘ــــــــــــــــــــــــــــــــ٤شْ    أٗـــــــــــــــــــــــــــــــؼخ١ٍ ٝأٗ

 
 كظوزـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ١خهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــشْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٓغ ٗي٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ ٝحُ  رخُ

 
 ط٤َ٘ ٌٛٙ ح٧ر٤خص ُ٘خؿ٢   ا٠ُ  أكي حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ ىحٍص كُٜٞخ حُوٜخثي    ُيٟ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٝٛٞ:

 ػٖ حَُٔأس ٝحُلذحُلي٣غ ׄ   حٌُٟ٘ٞ ٖٓ ظِْ حُل٤خسׄ   ط٣َٜٞ ٓٞحٟغ حُزئّׄ      حُلي٣غ هٔٞس حُل٤خسׄ  

 ٣وٍٞ ارَح٤ْٛ ٗخؿ٢: -9ٔ

 ػ٘ـــــــــــــــــــــي١ ٓـــــــــــــــــــــٔخء ٗـــــــــــــــــــــظخءؿ٤َ ٓٔطـــــــــــــــــــــَس

  
 ٓـــــــــــــــٞىحء كـــــــــــــــ٢ ؿ٘زـــــــــــــــخص حُـــــــــــــــ٘لْ ؿـــــــــــــــَىحء 

 
ـــــــــــــــــــــــش ـــــــــــــــــــــــش ٛٞؿـــــــــــــــــــــــخء  ٝٗ  هَٓـــــــــــــــــــــــخء  ٝٗ

  
ـــــــــــــــ٢ ٝٛـــــــــــــــ٢ هَٓـــــــــــــــخء  ـــــــــــــــ٤ْ طوـــــــــــــــيع ظ٘ ُٝ 

 
 ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ح٠ُٕٔٔٞ ُيٟ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٢ٛٝ: ٤٘٣َ حُز٤ظخٕ ا٠ُ 

 حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ١ٖٞٓ ح٣ًٌَُخص ׄ         حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ׄ      ح٩كٔخّ رخُـَرش ׄ   ِٗػش حُلِٕ ٝحُظ٘خإّׄ  
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 ٣وٍٞ ًخَٓ ح٤َُٜك٢ : -ٕٓ

 ٣خ كئحى١ رؼي ا٣٘خّ ح٧ٓخ٢ٗ حٗلَىص 

 ػْ ؿجض ح٥ٕ طٌ٘ٞ ٓخ طؼخ٢ٗ َٛ ػَكض

 ٣خ كئحى١ َٓ  ٫ّ حُل٤خٙ 

 اٗٚ حُلذ اًح ٠ُٝ ٓ٘خٙ

 ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حٌَُ٘  ُيٟ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٢ٛٝ: ط٤َ٘ ح٧ر٤خص

  ٝحُوخك٤ش   ٕحُظلٍَ ٖٓ حُُٞ ׄ        ًحط٤ش حُظـَرش ׄ  

 .حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ١ٖٞٓ ح٣ًٌَُخص ׄ       حٓظؼٔخٍ حُِـش حٓظؼٔخ٫ هخٛخ ׄ  

 :   ح٣١َُٜ٘ٔوٍٞ  -ٕٔ

ـــــــــــــيح   ك٤ َٝ ـــــــــــــي  ك٤ َٞ َِ حُ ـــــــــــــو َٜ ـــــــــــــ٠ حُ  َؿَِٔـــــــــــــُض َػِ

  
ــــــــــــ٣َيح  َٗ ــــــــــــ٢ حُو٠َــــــــــــخِء  ــــــــــــ٢ ك ــــــــــــُِض ١ََك َٓ أٍَ َٝ 

 
لٌــــــــــــــــــ ٌُ لــــــــــــــــــُض َىٓؼــــــــــــــــــخ  ٫ ٣ُ ٌَ ل ًَ  َؿَرـُــــــــــــــــــُٚ  قُ َٝ

  
ـــــــــــــيح  َٝ   ـــــــــــــ٢ ح٠ُُـــــــــــــِِٞع َػ٤ٔ ـــــــــــــخ  ك ـــــــــــــ٤ُض هَِز َٓ  ٝح

 
 ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ح٠ُٕٔٔٞ ُيٟ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٢ٛٝ: ط٤َ٘ ح٧ر٤خص

    حُـَرش خُٞكيس ٝح٩كٔخّ رׄ        حُٞؿٞى ٝأَٓحٍ حٌُٕٞ كوخثن ك٢ حُظؤَٓ ׄ  

 حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ١ٖٞٓ ح٣ًٌَُخص ׄ        هخٛخ حٓظويحٓخ حُِـش حٓظويحّׄ  

 أرٞ ٗخى١  : ٣وٍٞ أكٔي ٢ًُ  -ٕٕ

ـــــــــــــــــــــــٞ ـــــــــــــــــــــــْ ٝحٗ٘ـــــــــــــــــــــــي كو  ٣خٗـــــــــــــــــــــــؼذ ه

  
ـــــــــــــــــــــخص  ـــــــــــــــــــــخُو٘ٞع ٛـــــــــــــــــــــٞ حُٔٔ ـــــــــــــــــــــي ك  ه

 
ـــــــــــــــــــــــــــــش حٍ- ـــــــــــــــــــــــــــــذ ٝػِ  ط٘ـــــــــــــــــــــــــــــٌٞ حُـ٣َ

  
 ٗـــــــــــــــــــــــــــٌٟٞ حُِػخٓـــــــــــــــــــــــــــخص حُٔـــــــــــــــــــــــــــٞحص 

 
 ٞٛٞ:ػٖ ٗؼَحء أر٤٘٣َُِٞ حُز٤ظخٕ    ا٠ُ  أكي حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ ط٤ِٔ رٚ أكٔي ٢ًً أرٞ ٗخى١ 

 ي٣غ ػٖ حَُٔأس ٝحُلذحُلׄ   حٌُٟ٘ٞ ٖٓ ظِْ حُل٤خسׄ   حُ٘ؼَ ح٤ُٔخ٢ٓׄ    حُلي٣غ هٔٞس حُل٤خسׄ  

 

 : ارَح٤ْٛ ٗخؿ٣٢وٍٞ   -ٖٕ

 هِـــــــــــــــــــــض ُِزلـــــــــــــــــــــَ اً ٝهلـــــــــــــــــــــض ٓٔـــــــــــــــــــــخء  

  
 ًـــــــــــــــــــْ أ١ِـــــــــــــــــــض حُٞهـــــــــــــــــــٞف ٝح٩ٛــــــــــــــــــــخءْ  

 
 ٝؿؼِــــــــــــــــــــــــــض حُ٘ٔــــــــــــــــــــــــــ٤ْ ُحىح  َُٝكــــــــــــــــــــــــــ٢

  
 ٝٗــــــــــــــــــــــــــَرض حُظــــــــــــــــــــــــــ٬ٍ ٝح٧ٟــــــــــــــــــــــــــٞحءْ  

 
 ٤٘٣َ حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ  ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ح٠ُٕٔٔٞ ُيٟ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٢ٛٝ:

 حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ١ٖٞٓ ح٣ًٌَُخص ׄ   حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠شׄ   ح٫ٓظِحؽ رخُطز٤ؼش ׄ    ح٫ٓظ٬ّٔ ُِلِٕ ٝحُظ٘خإّ ׄ  
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 ٣وٍٞ أرٞ حُوخْٓ حُ٘خر٢:  :  -ٕٗ .

 اًح حُ٘ـــــــــــــــــــــــــــؼذ ٣ٞٓـــــــــــــــــــــــــــخ أٍحى حُل٤ـــــــــــــــــــــــــــخس

  
  ٍْ  كـــــــــــــــــــــ٬ رـــــــــــــــــــــي إٔ ٣ٔـــــــــــــــــــــظـ٤ذ حُوـــــــــــــــــــــي

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ٢  ٝ ٫ رـــــــــــــــــــــــــــــــي ٤ُِـــــــــــــــــــــــــــــــَ إٔ ٣٘ـِ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــي إٔ ٣ٌ٘ٔــــــــــــــــــــــــــــــَ  ــــــــــــــــــــــــــــــي ُِو٤  ٫ٝر

 
 ٝ  ٣وٍٞ ػ٢ِ ٓلٔٞى ١ٚ : -

 ُٔ ـــــــــــــــــــخُِ َُ حُظ  َٝ ـــــــــــــــــــخ ـــــــــــــــــــ٢ِ َؿ ـــــــــــــــــــَيٟأَِه َٔ َٕ حُ ٞ 

  
ـــــــــــــــــــــيحَ   َكـــــــــــــــــــــن  حُلِ َٝ ـــــــــــــــــــــخِىِ  َٜ ـِ  كََلـــــــــــــــــــــن  حُ

 
َٕ حُُؼَٝرــــــــــــــــــــــــــــشَ  ـــــــــــــــــــــــــــزُٞ ِٜ ـْ َ٣ ْْ ُٜ ًُ َُ  أََٗظـــــــــــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــْئَىَىح    ٔ حُ َٝ ِس   ٞ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــَي ح٧ُرُ ـْ َٓ 

 
ـــــــــــــــــــ٤ُٞفِ   ٔ َِ حُ ـــــــــــــــــــ٤ِِ َٛ  َِ ـ٤َْـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــٞح رِ ُٔ ٤َُْ َٝ 

  
ـــــــــــــــــــَيٟ  َٛ  ْٝ ـــــــــــــــــــخ أ طخ  ََُ٘ ْٞ ـــــــــــــــــــ َٛ  َٕ ـــــــــــــــــــٞ  ٣ُـ٤ِزُ

 
 ٤ِش ػٖ :ٞ ُْ ٣زظؼيٝح ٣ًِٟٞق ٌٛحٕ حًُ٘ٔٞؿخٕ إٔ ٗؼَحء أرُٞ

 حٌُٟ٘ٞ ٖٓ ظِْ حُل٤خسׄ   حُ٘ؼَ ح٤ُٔخ٢ٓׄ   حُلي٣غ ػٖ ٓٞح١ٖ ح٣ًٌَُخص ׄ      حُلي٣غ ػٖ حَُٔأسׄ  

 ٣وٍٞ أكٔي ٢ًُ أرٞ ٗخى١:  :  -ٕ٘

ــــــــــــــَؼخِى١ ْٓ حِى اِ َٞ ــــــــــــــ ـْ ــــــــــــــ٢ َٗ ــــــــــــــ٢ حُط ز٤َِؼــــــــــــــش كِ  ٓ  أُ

  
ــــــــــــخِى١  َُْؼ ١ََِ ح ــــــــــــ ْٛ ــــــــــــخ٢ِٗ َى ــــــــــــخِى١ أَُػ ــــــــــــ٢ حْرظَِؼ كِ َٝ 

 

  َ ــــــــــــ ًُ  ْٖ ــــــــــــ ِٓ ط٢ِ  َٞ ــــــــــــ٠ اِْهــــــــــــ َٔ ــــــــــــ٢ ِك كِ سٍ  َٝ ََ ــــــــــــخثِ َ١ 

  
ـــــــــــــــخِى١  َٜ ُْ ٍَ ٝك٤ـــــــــــــــي ح ـــــــــــــــ ـــــــــــــــٍض َٗز٤ِ َ  َْٗز ـــــــــــــــ ًُ َٝ 

 
 ٤٘٣َ حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ  ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ح٠ُٕٔٔٞ ُيٟ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٢ٛٝ:

 حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ١ٖٞٓ ح٣ًٌَُخص ׄ   حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠شׄ     رخُطز٤ؼش كذ ׄ    ح٣٩ٔخٕ رٌحط٤ش حُظـَرشׄ  

 
 ( https://dardery.site/archives/2299ٍُٝٝح ٓٞهغ أكٔي ىٍى١َ٣ ُِظي٣ٍزخص ح٩ٌُظ٤َٗٝش   خرخصٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿ) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ   
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 حُٜ٘ٞٙ ٍحرؼخ:
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 أكٔي  ٗٞه٢                                   

 :   التعرٌؾ بالشاعر

ّ ِ ٓــخص أرــٞٙ كخٛظٔــض ؿيطــٚ ٧ٓــٚ 87ٓٔٓــٖ أًظــٞرَ ٓــ٘ش  ٙٔٔــي ٗــٞه٢ ُٝــي رخُوــخَٛس كــ٢ ٛــٞ أ٤ٓــَ حُ٘ــؼَحء أك 

رَػخ٣ظٚ ِ ًٝخٗض ٤ٛٝلش ك٢ حُوَٜ كظ٠ُٞ حُوَٜ طَر٤ظٚ ٝطؼ٤ِِٔٚ ٝىٍّ حُلوٞم ٝرؼغ ا٠ُ كَٗٔـخ ٩طٔـخّ ىٍحٓـظِٚ 

ّ ُٝٔــخ ػــخى 9ُٔٗٔٝٔــخ ػــخى أٛــزق ٗــخػَ حُوــي٣ٟٞ ٝحُوٜــَ. ٗلــ٢ ٓــغ حُوــي٣ٟٞ ػزــخّ حُؼــخ٢ٗ اُــ٠ أٓــزخ٤ٗخ ػــخّ 

 ّ .9ٖٕٔطٔض ٓزخ٣ؼظٚ أ٤َٓح ُِ٘ؼَحءِ ٝٓخص  9ٕ7ّٔ أٛزق ٗخػَ حُ٘ؼذ ٝك٢ 9ٕٓٔ

حُٔض  -ٓـٕ٘ٞ ٠ِ٤ُ  -هٔز٤ِ  -َٝٓٔك٤خص ٗؼ٣َش ٢ٛ : ػ٢ِ ري حٌُز٤َ  -أٓٞحم حٌُٛذ  -ٖٝٓ  ػخٍٙ  : حُ٘ٞه٤خص 

 ٛيٟ . ُٝٚ َٓٔك٤ش ٗؼ٣َش ٢ٛ : أ١َ٤ٓ ح٧ٗيُْ .

 :مناسبة النص

ّ طْ ٗل٢ حُوي٣ٟٞ ػزخّ ُظؤ٤٣يٙ ط٤ًَخ ٟي ح٫ٗـ٤ِِ ٝٓؼٚ كخ٤ٗظٚ حُظ٢ ًخٕ 9ٔٗٔحُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧ رؼي ه٤خّ حُلَد 

ٜٓ٘خ أكٔي ٗٞه٢ ِ ٝٛ٘خى ٗؼَ ٗٞه٢ رخُل٤ٖ٘ ١ُٞ٘ٚ كٌظذ ُ٘خ ٌٛٙ حُو٤ٜيس ٓؼزَح ػٔخ ٣َٔ رٚ ِ ٓظؤػَح رو٤ٜيس 

 ٍٝأٟ  ػخٍ حُلَّ ك٤ٜخ . ٝٓطِؼٜخ :  حُزلظ١َ ح٤٘٤ُٔش ك٤ٖ ٗؼَ رـلٞس حرٖ حُٔظًَٞ ُٚ كظَى رـيحى ا٠ُ حُٔيحثٖ

ْ٘ضُ   -       ــــــــــ ــــــــــ٢ ُٛ ِٔ ــــــــــخ َْٗل  ٔ ُْ  َػ ــــــــــَيٗ  ــــــــــ٢ ٣ُ ِٔ            ْٗل

  

ــــــــــــــضُ   ــــــــــــــَيح ػــــــــــــــٖ ٝطَك ْؼ ــــــــــــــْزْ ًــــــــــــــَ َؿ  .ِؿ

 

 .كؼخٍٟٚ ٗٞه٢ ٝكخًخٙ رٌٜٙ حُو٤ٜيس ػ٠ِ ٗلْ حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش

 :نوع التجربة

من آالم وشوق وحنٌن إلى الوطن بصورة صادقة  هً تجربة ذاتٌة تحولت إلى عامة، وذلك ألنه ٌعبر عما ٌمر به   

 جعلته ٌخرج من الذاتٌة إلى التعبٌر عن المشكلة العامة التً تواجه كل من بعد عن أرضه ووطنه.

 العاطفة المسٌطرة:

تسٌطر على الشاعر عاطفة الحنٌن والشوق إلى الوطن ممتزجة بالحزن و األسى  و السخط والثورة على       

 انعكس هذا الصدق على التصوٌر والتعبٌر . االستعمار و 

     األفكار:

 (ٖ( إلى ) ٔ: األبٌات من) ذكرٌات الصبا والشباب و شوق إلٌهما -ٔ               

 (7( إلى )ٗ: األبٌات من)  حب خالد ال ٌنتهً -ٕ   

 (ٕٔ( إلى )  8: األبٌات من)حزن ومناجاة -ٖ   

 (٘ٔ( إلى ) ٖٔ:  األبٌات من) الوطن ال ٌنسى -ٗ   
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 النص

ٍِ  حهـــــــــــظ٬فُ   -ٔ ـــــــــــخ َِ  حُٜ٘  ـــــــــــــــــ٤ْ ٢ ٝحُِـ  ِٔ ْ٘ــــــــــــــــ ُ٣             

  
ح  ََ ـــــــــــ ًُ ًْ ـــــــــــ٢ حِ ـــــــــــزَخ ُ  ٜ َّ  حُ ـــــــــــخ ــــــــــــ٢ ٝأ٣َ  ــــــــ ِٔ ْٗ  .أُ

 
ـــــــــلخ  -ٕ ِٛ ـــــــــ٢ َٝ س   ُِ َٝ ـــــــــ٬ ُٓ  ْٖ ـــــــــ ــــــــــخدٍ  ِٓ ــزــــــــــ َٗ             

  
صْ   ٍَ  ٞ ـــــــــــــ ُٛ  ْٖ ـــــــــــــ ٍحصٍ  ِٓ  ٞ ـــــــــــــ َٜ ْ   طَ ــــــــــــــ ــــــــ َٓ َٝ. 

 
ـــــــــــلَضْ   -ٖ َٜ ــــــــــــ زَخ َػ ـــــــــــٞدِ  ًخُٜــــــ صْ  حُِ ُؼ  َ ـــــــــــ َٓ ٝ          

  
ــــــــــــَ٘ش    س   ِٓ َٞ ِْ ـــــــــــــ ٌ سَ  ُكـــــ ــــــــــــ َُٝ  ِْ ِْ ـــــــــــــ  .هـَـــــــــــــ

 
ـــــــــ٬ -ٗ َٓ ٝ  ََ ـــــــــ ْٜ ِٓ  َْ ـــــــــ ـــــــــ٬ َٛ ـــــــــذُ  َٓ ِْ ْ٘ـــــــــــٜخ حُوَ         َػ

  
  ْٝ ــــــــــــــخ أَ َٓ َكـــــــــــــــُٚ  أَ َْ ُٕ  ُؿ ٓـــــــــــــــخ  ِ ـــــــــــــــ٢  حُ  ٓ َئ ُٔ  .حُ

 
ــــــــــــخ -٘ َٔ  ِ صِ  ًُ  َ ـــــــــــــ٤خ٢ُ  ٓـــــــــــــــــَ م   ٤َِْظــــــــــــــٚػَ  حُِـ  ٍَ       

  
ــــــــــــــيُ  َٝ   ْٜ ــــــــــــــ٢ حَُؼ ــــــــــــــخ٢ُ ك ـــــــــــــــــــــ٢ حُِ ٤ظظ  ٔ  .طُوَ

 
ٙ-   ٍ ــــــــــــــــــــظَطخ ْٔ َُ   اًح ُٓ حِه َٞ ٗ ـــــــــــــــــضْ  حُزَـــــــــــــــــ ٍَ   ٍَ  ٝ        أ

  
  َِ ــــــــــــــ ْٝ  حُِ ٤ْ صْ  أَ َٞ ــــــــــــــيَ  َػــــــــــــــ ِّ  رَْؼ َْ  .َؿــــــــــــــــــــــــــ

 
ـــــــــــذ   -7 ِٛ ح ـــــــــــِٞعِ  كـــــــــــ٢ ٍَ ِٖ   ح٠ُ  ـــــــــــْل  ٔ ُِ   ٖ ـــــــــــ          كَْط

  
ــــــــــــــخ  َٔ  ِ ًُ  َٕ َْ ــــــــــــــ ٖ  ٗـَــــ ػُ ُٜ ـــــــــــــــ ِْ  ـــخَػ ـــــــــــــــ  .رَْ٘وــ

 
ْ   ْرَ٘ـــــــــشَ  ٣ــــــــخ - 8 َ   أرــــــــٞىِ  ٓـــــــــخ حُــــــــ٤َ           رَِوــــــظــــــــــــــ٤

  
ــــــــــــُٚ   خَُ ــــــــــــخ َٓ َُٞؼ  ــــــــــــغٍ  ُٓ ْ٘ َٔ ِْ  ر ـــــــــــــْز  .  َٝكـــــــــــــ

 
9 -   ّ ح ََ ــــــــــــــ ـــــــــــــ٠ أَكـَـــ ِٚ  ػِ ــــــــــــــِِ فُ  ر٬َرِـــــ ْٝ ـــــــــــــي             حُ

  
   ٍ َِ  كــــــــــ٬ ْٖ  ُِط ٤ْــــــــــ ــــــــــ ِٓ    َ ــــــــــ ًُ  ِْ ْ٘  .  ِؿــــــــــــــــــــــ

 
ٔٓ -   َ ــــــــــــــــ ًُ  ٍٍ َِ  أََكـــــــــــــــــــــــــن   َىح ــــــــــــــــــــ ْٛ           ا٫ِ رخ٧َ

  
َٖ  هز٤ــــــــــغٍ  كـــــــــ٢  ـــــــــ ِٛذِ  ِٓ ِْ  حُٔــــــــــــــــــٌَح  .ٍِْؿــــــــــــ

 
ــــــــــــ٢ - ٔٔ ِٔ َ   َٗلَ ــــــــــــ َؿ َْ ــــــــــــ٢ ِٓ ِْزِ حع   ٝهَ ََ ـــــــــــــ ـــــــ ِٗ      

  
ِٜٔــــــــخ  ٓـــــــــــــــٞعِ  كــــــــ٢ ر ١َِ حُي  ـــــــــ٤ ــــــــــ٢ ِٓ ِٓ ٍْ  .ٝأَ

 
ــــــــــــ٢ - ٕٔ حْؿَؼِِ ــــــــــــيِ  َٝ َٜ ْؿ َٝ  ٍَ ــــــــــــخ حىِ  حُلََ٘ ََ ـــــــــــــ ـْ َٓ ٝ       

  
َِ  ٣َــــــــيَ   ـْ ـــــــــــــــــ َٖ  حُؼـ  ٍَ ) رــــــــ٤ ــــــــ ْٓ ٍَ ) َٝ ( ِْ ــــــــــ ٌْ َٓ.) 

 
ـــــــــــ٢   -ٖٔ َِ٘١ َٝ  ْٞ ـــــــــــ ِْضُ  َُ ـِ ـــــــــــ ـــــــــــيِ  ُٗ ِْ ــــــــــــٚ رخُُو ْ٘           َػ

  
َػْظ٢ِ٘  َُ ـــــــــــــيِ  كـــــــــــــ٢ ا٤َُْـــــــــــــٚ َٗـــــــــــــخ ِْ ـــــــــــــ٢ حُُو ِٔ  .ْٗل

 
َٛلــــــــــــــخ -ٗٔ َِ  كــــــــــــــ٢ رــــــــــــــخُلئحىِ  َٝ ز٤ِ َٔ ِْ ـــــــــــــــــــــ َٓ       

  
ـــــــــــؤ    َٔ ــــــــــــَٞحىِ  ظَ ــــ ّٔ ـــــــــــٖ ُِ ـــــــــــ٤ْ ) ٓ ِْ  ِٖ َػ ْٔ ـــــــــــ َٗ) 

 
ِٜيَ  -٘ٔ ــــــــــــ ْْ  هللا َٗ ــــــــــــ ــــــــــــذْ  َُ ـِ َ٣  ْٖ         ؿلــــــــــــ٢ٗٞ َػــــــــــــ

  
ـــــــــــــُٚ   ُٜ ْو ْْ  ٓـــــــــــــخػش   َٗ ـــــــــــــ َُٝ  َُ ـــــــــــــ ـــــــــــــ٢ ٣َْو  ٔ  ِك

 
 الشرح والتحلٌل

ٍِ  حهـــــــــــظ٬فُ   -ٔ ـــــــــــخ َِ  حُٜ٘  ـــــــــــــــــ٤ْ ٢ ٝحُِـ  ِٔ ْ٘ــــــــــــــــ ُ٣             

  
ح  ََ ـــــــــــ ًُ ًْ ـــــــــــ٢ حِ ـــــــــــزَخ ُ  ٜ َّ  حُ ـــــــــــخ ــــــــــــ٢ ٝأ٣َ  ــــــــ ِٔ ْٗ  .أُ

 

 المفردات:

ُٜـَ )  حُٜ٘خٍػزخص ./ × ( ؼخهذ ِ طظخرغ ) : ط حهظ٬ف  ُٜـَ ِ ُٗ × ( :ٝهض ٓخ ر٤ٖ ١ِٞع حُلــَ اُـ٢ ؿـَٝد حُ٘ـْٔ )ؽ( أٗ

ٍٍ /  ح٤َُِحُٔٔخء ./ × ( ح٤َُِ ٝ ٠ٓخى حُٜزخف )  :  ٣٘ٔـ٠: حُٞهـض ٓـٖ ٓــَد حُ٘ـْٔ اُـ٢ ١ِٞػٜـخ )ّ( ح٤ُِِـش )ؽ( ٤ُـخ

ـزخحًظٔـخ  /)×( ؼَحء حُوـيح٠ٓ(: حك٤ٌـخ ) ٣وخ١ـذ ٛـخكز٤ٚ ػِـ٠ ٣َ١وـش حُ٘ـ حًًـَح٣ـًٌَ / ×( ٠ٜٔ٣ ٣ٝٔلٞ) ِٜ : ػٜـي  حُ

ٝك٘ـظ٢ ) ح٩كٔـخّ رخُٞكـيس ٝ × ( : ٓـؼخىط٢ كـ٢ ٜٓـَ )  أٗٔـ٢ح٤ُ٘وٞهش ِ حٌُزَ. / × ( حُٜـَ ٝ كظَس حُطلُٞش ) 

 حُـَرش ( ِ ٗوخث٠. 
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 للتواصل واتس 01156008819

 :   الشرح

 ٣زيأ ٗٞه٢ أر٤خطٚ رلٌٔش ٛخىهش ٤ٔٔ٣ٜخ حُ٘وخى ) رَحػش ح٫ٓظ٬ٍٜ ( ك٤وٍٞ:  -

ٍٝ ح٣٧خّ ٝطؼخهذ ح٤َُ ٝحُٜ٘خٍ ٠ٔ٘٣ ح٩ٗٔخٕ ٓخَٓ ٖٓ ح٧كيحع ك٤خ ٛخكز٠ ًًَح٠ٗ رؤ٣خّ ٛزخٟ ٝ ٓؼخىط٢ ك٠ إ َٓ -

. َٜٓ 

 ألوان الجمال:

ٔ- :}ُلظش ىه٤وش طيٍ ػ٠ِ حُظؼخهذ رخٓظَٔحٍ ِ ٢ٛٝ أؿَٔ ٖٓ )حٗو٠خء( حُظ٢ طيٍ ػ٠ِ ح٫ٗظٜخء .} حهظ٬ف 

ٕ- :}... ٍحُظو٣ََ ِ ٣ٝـَٟ ٓـَٟ حُلٌٔشِ ٝك٤ٚ رَحػش حٓظ٬ٍٜ ُ ٧ٗٚ ٣يٍ   أِٓٞد هز١َ ؿَٟٚ} حهظ٬ف حُٜ٘خ

ك٤لَى حٌُٖٛ ٣ٝـٌد ُ ػ٠ِ حُٟٔٞٞع ِ ٝٛٞ حُـَرش ٝحُل٤ٖ٘ ا٠ُ ح١ُٖٞ ِ ٝحُـٞ حُ٘ل٢ٔ حُل٣ِٖ ُلَحم ٌٛح ح١ُٖٞ 

 ح٫ٗظزخٙ ُٟٔٞٞع حُو٤ٜيس  . 

ٖ- ٍ١زخم(: ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزَُٙ ٣ٝئًيٙ رخُظ٠خى.ح٤َُِ  {:)ِ} حُٜ٘خ 

 حظ :ال

بدأ شوقى بالنهار قبل اللٌل ؛ ألنه األقدر على أن ٌنسى اإلنسان ، وذلك بما فٌه من االنشؤؽال والحركؤة لكثٌؤر مؤن   -

 لناس من خبلل حركة الحٌاة .

 } اختبلؾ النهار   أم  انقضاء النهار { ؟ -: أٌهما أجمل ولماذا ؟ ٔس

ٓظَٔحٍ ِ أٓخ حٗو٠خء كظؼ٠٘ ح٫ٗظٜخء ؽ: } حهظ٬ف حُٜ٘خٍ { ٧ٜٗخ طيٍ ػ٠ِ حُظؼخهذ ٝح٫ 

ٗ- :} ك٤ٚ ا٣ـخُ رلٌف حُٔلؼ٤ُٖٞ ُِؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ. ٝأَٛ ح٬ٌُّ )٠ٔ٘٣ ح٩ٗٔخٕ ٓخ ًخٕ(.} ٠ٔ٘٣ 

 }  ٌنسً " أم  " ٌنسٌنً {؟  -: أٌهما أجمل ولماذا ؟  ٕس

. ٍُٞٔ٘ؽ: }٢٘٤ٔ٘٣ {  ٧ٕ ك٤ٜخ ا٣ـخُ رخُلٌف ُِؼّٔٞ ٝح 

٘-:} ٢ ٗٞػٚ  أَٓ ؿَٟٚ ح٫ُظٔخّ ٧ٗٚ ٓٞؿٚ ا٠ُ حُٜخكز٤ٖ ٝٛٞ ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٚ . أِٓٞد اٗ٘خث} حًًَح 

ٙ- {:)١زخم(: ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزَُٙ ٣ٝئًيٙ رخُظ٠خى} ٠ٔ٘٣ ِ حًًَح. 

7-:}زخ  ٜ  أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ ٗزٚ حُـِٔش )٠ُ( ػ٠ِ حُٔلؼٍٞ رٚ)حُٜزخ( ُِظ٤ًٞي ٝ حُظو٤ٜٚ . } حًًَح ٠ُ  حُ

8- (  ٧ٜٗخ كظَس رؼ٤يس ٖٓ ػَٔ ح٩ٗٔخٕ ٓؼَٟش ٤ُِٔ٘خٕ ٧ٕ ح٩ٗٔخٕ ٣ٌٕٞ ك٠ َٓكِش  حُٜزخ حٓظويّ حًٌَُ ٓغ)

 حُ٘ٔٞ ٝحُظ٣ٌٖٞ . 

9- :} ّؿٔؼخ  ُِظؼظ٤ْ ٝ حٌُؼَس.} أ٣خ 

ٔٓ-}ط٣َٜغ ٝؿ٘خّ ٗخهٚ(: ٣ؼط٠ ؿَٓخ  ٤ٓٞٓو٤خ  ٣طَد ح٧ًٕ ٣ٝلَى حٌُٖٛ . } ٠ٔ٘٣ ِ أ٠ٔٗ (: 

ٔٔ- } ٣يٍ ػ٠ِ ٬ُٓٓش حُٔؼخىس ٣٧خّ حُٜزخ.ػطق } أ٣خّ أ٠ٔٗ {ػ٠ِ } حُٜزخ 

ٕٔ- : )ا١٘ــخد رؼطــق ) حُوــخٙ ػِــ٠ حُؼــخّ ( ُِظ٤ًٞــي ٝح٫ٛظٔــخّ  ]ح١٩٘ــخد [:ػطــق ) أ٣ــخّ أ٢ٔٗ(ػ٠ِ)حُٜــزخ

 .رخُوخٙ 

ــــــــــــــزخدٍ  -ٕ َٗ ــــــــــــــٖ  ِٓ س   َٝ ــــــــــــــ٬ ُٓ ــــــــــــــ٢  ــــــــــــــلخ ُ ِٛ َٝ 

   
   ْ ــــــــــــــــــ َٓ َٝ ٍحٍص   ٞ ــــــــــــــــــ َٜ ــــــــــــــــــٖ طَ ِٓ ص  ٍَ  ٞ ــــــــــــــــــ ُٛ 

 

 المفردات: 

كظَس ٖٓ حُِٖٓ ٢ٛٝ ًِٔش  طَحػ٤ش )ؽ( ٬ٓٝحص  -:  ٬ٓٝسلخ ٝحَٗكخ  /    ٟٝفعل أمر من الفعل  وصؾ ( :  )ٛلخ 

 -: ْٓطو٬٤ص ٝط٤ٜئحص )ّ( . طٍٜٞ ٝحَُٔحى ١ٔٞف حُ٘زخد   /  -: طٍٜٞحص٤ٛـض ٌِٝٗض ٝٛ٘ؼض  /  -: ٍٛٞص/ 

 .و المراد قوة الشباب بنشاطه. اٛخرش ٝؿٕ٘ٞ )ؽ( ّٓٔٞ
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 : الشرح

٤ـض ٖٓ حُظو٬٤ص  ِس حُ٘زخد حَُحثؼش رٔخ ك٤ٜخ ٖٓ ك٣ٞ٤ش ٝٗ٘خ١ ٣ٝطِذ ٖٓ ٛخكز٤ٚ إٔ ٣ٜلخ ُٚ كظَ - ِٛ حُظ٢ 

 ٚ.٘ظَ ا٤ُٜخ رؼ٣٘٤ًٌَٛخ ًؤٜٗخ ٍٛٞس ٣ ٍحٓخُِ ٝحُظ٢ ٝح٧ك٬ّ ٝحُـٕ٘ٞ

 ألوان الجمال

ٔ- أِٓٞد أَٓ ٬ُُظٔخّ:{ ..} ٛلخ ٢ُ 

ٕ-} ٣ٞٛق ػْ كٌف حُٔ٘زٚ  :)حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(. طٍٜٞ حُلظَس ٖٓ حُ٘زخد ر٘ت ٓخى١} ٛلخ ٢ُ ٬ٓٝس ٖٓ ٗزخد

 رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ حُلؼَ )ٛلخ( َٝٓ حُـٔخٍ حُظـ٤ْٔ ٣ٝٞك٢ رـٔخٍ ٌٛٙ حُلظَس.

ٖ-} ٌَٗس ُظؼظ٤ْ كظَس حُ٘زخد ٢ٛٝ ُلظش طَحػ٤ش طيٍ ػ٠ِ حُظؤػَ رخُوي٣ْ. :} ٬ٓٝس 

ٗ- ْٓٝ ٍحص ٝحُـٕ٘ٞ ُِظـ٤ْٔ {:) ط٘ز٤ٚ (.ك٤غ ٗزٚ حُلظَس ٖٓ حُ٘زخد رخُظٜٞ} ٍٛٞص ٖٓ طٍٜٞحص

 ٣ٝٞك٢ رـٔخٍ ٌٛٙ حُلظَس.

٘-  ؿ٘خّ ٗخهٚ(. ٣ؼط٠ ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ ٣طَد ح٧ًٕ. طٍٜٞحص{: ِ} ٍٛٞص( 

ٙ- ٍِٜٞظؼظ٤ْ .ا٣ـخُ رلٌف حُلخػَ  ُ ر٘خء حُلؼَ ٍٛٞص ُِٔـ 

: نقد 

محبوب فقد  عاب النقاد علً شوقً كلمة } مس {ألنها مخالفة للجو النفسى و تدل علً الجنون وهو ؼٌر -ٔ

جلبت ألجل القافٌة .وأري أنها تناسب فترة الشباب وما فٌها من االندفاع الذي ٌصل أحٌاناً إلً درجة التهور 

 والجنون.

وفق شوقً فً استخدام الذكر مع الصبا ألنها أكثر مراحل العمر تعرضاً للنسٌان كما أن مراكز الذاكرة فى  -ٕ

كوٌن  فى مرحلة الصبا  ؛ فٌناسبها الذكر ، واستخدم الوصؾ مع الشباب اإلنسان لم تكتمل وتكون فى مرحلة الت

ألنها أجمل مراحل العمر وال ٌمكن نسٌانها ؛ كما أن مراكز الذاكرة تكون قد اكتملت ونضجت فى مرحلة الشباب 

 .فٌناسبها الوصؾ 

مرحلة الشباب وإنما ٌرٌد استخدام شبه الجمله } من شباب { بعد }مبلوة{ أفاد التخصٌص فهو ال ٌرٌد كل  -ٖ

 منها فترة السعادة والمرح فقط.

 س : علل : استخدام حرؾ الجر من فً قوله : " مبلوة من شباب " .

٧ٗــٚ ٫ ٣وٜــي ًــَ َٓكِــش حُ٘ــزخد رؤكَحكٜــخ ٝأكِحٜٗــخ رــَ ٣وٜــي حُلظــَس حُظــ٢ ٣ٔــؼيٙ إٔ ٣ٔــظَؿؼٜخ ٣ٝٔــظٔظغ  -ؽ

 رظًٌَٛخ.

ص -ٖ  َّ ـــــــــــــــزخ حُِؼـــــــــــــــِٞد ٝٓـــــــــــــــ  ٜ  ػٜـــــــــــــــلْض ًخُ

  

ـــــــــــــــــــْ  ِْ ٌ س ُ َه ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ٘ش   ُكِـــــــــــــــــــٞس  ِ ُٝ ِٓ 

 

 المفردات   :

زَــخِٛيأص ِ أرطؤص./  ٌٓ٘ض) × (  أَٓػض  حَُٔحى ٝ: ٛزض ٝحٗظيص  ػٜلض    ٜ : ٣ٍق ٍه٤وش طؤط٢ ٖٓ حَُ٘م  حُ

إٔ حُ٘ز٢ حرٖ ػزخّ ػٖ (حُيرٍٞ ِ حُؼخٛلش. ٓظؤػَح روٍٞ حٍَُٓٞ )ٙ( ./ × ٓخىطٜخ )ٛزٞ( )ؽ( ٛزٞحص ٝ أٛزخء ) 

ِ : ح٤َُٗوش حُلًَش )ؽ( حُِؼخثذ  حُِؼٞد" /  َٜٗص رخُٜزخ ٝأٌِٛض ػخى رخُيرٍٞ : "  ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ

٘شحُِٞحػذ./   ـــــــَحى َٓص ه٤َٜس ٣وظش ٝ حُٔــــــــ× ( : حُـلٞس ٝحُُ٘ؼخّ ) اؿلخءس ه٤ِِش ( ٓخىطٜخ )ٖٝٓ(  )  ِٓ

 ػ٤خٗخ  ٝؿَٜح× (  : ح٧هٌ هل٤ش  ٝحهظ٬ٓخ  ) هِْػٌحد / × ( : ٓظؼش)  ٌُسَٓٔػش )ؽ( ٓ٘خص. / 

 :   الشرح

  ٣َٓؼش ٍه٤وش ًخ٤ُْٔ٘ ؿ٤ِٔش ًِلظش ّٗٞ ٛخٗجش ٓٔظؼش ًخٌُِس  حُظ٢ أهٌص حهظ٬ٓخ ٖٓ حُِٓخٕ  ُوي َٓص كظَس حُ٘زخد - 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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 ح تؤثر شوقً بالتراث . وضح .(ٌتضٖ-ٔس : األبٌات السابقة )

 هطخرٚ ُٜخكز٤ٚ حُٔظو٤ِ٤ٖ ٓـخٍحس ُِ٘ؼَحء حُٔخرو٤ٖ ك٢ هُٞٚ " حًًَح ِ ٛلخ ".  -ٔ

 ٬ٓٝس "   .                                -حٓظؼٔخٍ رؼٞ ح٧ُلخظ حُظَحػ٤ش ٓؼَ " حُٜزخ  -ٕ

 كخكع ػ٠ِ ٝكيس حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش  -ٖ

 ريح٣ظٚ رخُلٌٔش ٝحُظ٣َٜغ.-ٗ

 :وان الجمالأل

ٔ-}طٞك٢ رخُوَٜ ٝحُـٔخٍ .طٞك٢ رخَُٔػش ٝحُوٞس .  } ػٜلض  

ٕ-:} حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش( . ٍٛٞ كظَس حُ٘زخد رخ٣َُق حُؼخٛلش ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ } ػٜلض (

ٝأٝهخص ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ حُلؼَ )ػٜلض( َٝٓ حُـٔخٍ حُظـ٤ْٔ ٝطٞك٢ رخَُٔػش ٝحُلِٕ ػ٠ِ حٗو٠خء كظَس حُ٘زخد 

 حُٔؼخىس .                

ٖ-} ط٘ز٤ٚ(. ُِظ٤ٟٞق  ٍٛٞ ٍَٓٝ كظَس حُ٘زخد رٍَٔٝ ح٣َُق حُؼخٛلش .} ػٜلض ًخُٜزخ (: 

ٗ- {:)حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(: ٍٛٞ حُٜزخ رخُلظخس ح٤َُٗوش ِ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ } حُٜزخ حُِؼٞد

 ظ٘و٤ٚ ٝطٞك٠ رخُـٔخٍ ٝحُولش ٝحَُٗخهش .        ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ ًِٔش )حُِؼٞد( َٝٓ حُـٔخٍ حُ

٘-:} ٍٛٞس ًَٓزش  ك٤غ حٗظًَض ًِٔش }حُٜزخ{ ك٠ ٍٛٞط٤ٖ كٌخٕ ٓ٘زٜخ رٚ ك٢  } ػٜلض ًخُٜزخ حُِؼٞد

 ح٠ُٝ٧ ِ ٝٓ٘زٜخ ك٢ حُؼخ٤ٗش ِ أ١ أٜٗخ ك٢ حٍُٜٞس ح٠ُٝ٧ ط٘ز٤ٚ ِ ٝ ك٢ حُؼخ٤ٗش حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش.

ٙ-}٢ٛ ٖٓ أُلخظ حُظَحع حُٔٔظؼِٔش ك٢ ٓيٍٓش ح٩ك٤خء  . طٞك٢ رخَُهش ٝحُولش  }حُٜزخ ٝ 

7-} ط٘ز٤ٚ(. ُِظ٤ٟٞق ك٤غ ٍٛٞ ٍَٓٝ كظَس حُ٘زخد رٍَٔٝ حُٔ٘ش )حُ٘ؼخّ(. ٝطٞك٠ رـٔخٍ كظَس } َٓص ٓ٘ش (:

 حُ٘زخد ٝهَٜٛخ .  

8-} طٞك٢ رخُوَٜ ٝحُـٔخٍ .  } ٓ٘ش 

9-} ش كِٞس حٌُٔحم ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ :)حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(. ٍٛٞ حُٔ٘ش ٝحُّ٘ٞ رلخًٜ} ٓ٘ش كِٞس

 ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ ًِٔش )كِٞس( َٝٓ حُـٔخٍ حُظـ٤ْٔ .  

ٔٓ-:}٘ش { حٗظًَض ك٠ حٍُٜٞط٤ٖ. }َٓص ٓ٘ش كِٞس ِٓ  ٍٛٞس ًَٓزش ٖٓ حُظ٘ز٤ٚ ٝح٫ٓظؼخٍس ح٤ٌُ٘ٔش }

ٔٔ- (:} ُِظ٤ٟٞق ك٤غ ٍٛٞ ٍَٓٝ كظَس حُ٘زخد رٍَٔٝ حُِ} َٓص ٌُس .)ٌٚس .                 ط٘ز٤ 

ٕٔ- (:} ِْحٌُِس ر٠٘ء ٓخىٟ ٣ِٔذ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ } ٌُس ه ٍٞٛ .)حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش

 . حُظـ٤ْٔ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ ًِٔش )هِْ( َٝٓ حُـٔخٍ

ٖٔ-}ٍِْٛٞس ًَٓزش ٖٓ حُظ٘ز٤ٚ ٝح٫ٓظؼخٍس ح٤ٌُ٘ٔش. }َٓص ٌُس ه 

ٔٗ- طو٤ْٔ(. ٣ؼط٠ ؿَح ٤ٓٞٓو٤خ ٣طَد ح٧ًٕ .:) كٖٔ ٌُس هِْ { –} ٓ٘ش كِٞس 

ٔ٘-}ِْحهظزخّ ِ ك٤غ ٗظَ حُ٘خػَ ٛ٘خ ا٠ُ هٍٞ ُٔخٕ حُي٣ٖ رٖ حُوط٤ذ : }َٓص ٌُس ه 

 كِٔـــــــــــــــــــــخ ا٫ ٝٛـــــــــــــــــــــِي ٣ٌـــــــــــــــــــــٖ ُـــــــــــــــــــــْ -

  

 حُٔوـــــــــــــــــظِْ هِٔـــــــــــــــــش حٝ حٌُـــــــــــــــــَٟ كـــــــــــــــــ٢ 

 

ٔ7- .ح٧ِٓٞد ك٢ حُز٤ض هز١َ ؿَٟش حُظو٣ََ ٝحُٞٛق ٝح٩ػـخد رلظَس حُ٘زخد 

ٔ8- ٤َ ُٔخ هزِٚ.طلٜحُز٤ض  ٌٛح 

 : نقد 

( ٌرى البعض أن كلمة )عصفت( توحً بالعنؾ و السرعة ، و هذا ال ٌتناسب مع  )الصبا اللعوب( التً  توحً ٔ  

 بالهدوء و الرقة و األفضل أن ٌستخدم كلمة )مرت( .

   ٌرد على ذلك بؤن هذه الكلمة تتبلءم مع عنفوان الشباب وجنونه و تقلباته المفاجبة السرٌعة . 
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 ِسنًة حلوًة( ؟ و لماذا ؟ -: أٌهما أجمل : )نومة حلوة ٔس

:٘ش  كِٞس (  أؿَٔ ٧ٜٗخ ريح٣ش حُّ٘ٞ ٝطٌٕٞ ٛخٗجش ًٔخ أٜٗخ طيٍ ػ٠ِ إٔ أٝهخص حُٔؼخىس طٌٕٞ ه٤َٜس ٜٓٔخ  ؽ ِٓ (

 ١خُض ِ ًٔخ إٔ حُّ٘ٞ اًح ١خٍ ٣وِق ٣ٝظَى حُظؼذ.

 ٌت الثالث ؟ : علل الصور الخٌالٌة متزاحمة و متتابعة فً البٕس

:ًٔخ أٜٗخ طيٍ ١ز٤ؼش ٗٞه٠ حُٔلذ ُِـٔخٍ ك٠ ًَ ٍٛٞٙ  ُز٤خٕ ٓيٟ ؿٔخٍ طِي حُلظَس ٢ٛٝ كظَس حُ٘زخدِ ؽ

 هٜٞٛخ  أٗٚ طَر٠ ك٠ هَٜ حُوي٣ٟٞ .

 :  فً األبٌات السابقة استعار شوقً من القدماء فكرة التجرٌد وضح ذلك .ٖس

:٤ِ٤ٖ ٓـخٍحس ُِٔخرو٤ٖ ك٢  : " حًًَح" .ٝحُٜيف ٖٓ ًُي : إٔ ٧ٗٚ حٓظويّ حُظـ٣َي ك٢ هطخرٚ ُٜخكز٤ٚ حُٔظوؽ

 ٣ٔٞم طؤ٬ٓطٚ حُ٘ل٤ٔش ٝهٞح١َٙ

 :   الحظ

تقدٌم كلمة ) الصبا ( علً كلمة ) الشباب ( ٌتفق مع الواقع فبٌنهما ترتٌب منطقً ألن الصبا ٌؤتً أوال ثم تلٌه فترة   -

 الشباب 

َٛ ٓــــــــــــ٬ حُوِــــــــــــُذ ػٜ٘ــــــــــــخ -ٗ ََ  ٝٓــــــــــــ٬ ٜٓــــــــــــ

  
ــــــــــــــــ٢  أَٝ أَٓــــــــــــــــخ  ّٓ  ُؿََكــــــــــــــــٚ حُِٓــــــــــــــــخٕ حُٔئ

 

 :المفردات 

طًٌَ × ( : ٠ٔٗ ٝٛزَ ٓخىطٜخ )ِٓٞ( ) ٓــــ٬أؿ٤زخ ./× ( : حٓؤ٫ ِ ٓخىطٜخ )ٓؤٍ( ٝحُوطخد ُٜخكز٤ٚ )  ٓــــ٬  

ٍّ )  أٓـــخ. حُِٓخٕ : ) ؽ( أُٖٓ ٝ ./   ٗٞهٚ: حَُٔحى   ؿَكٚ./ ٝأٓوْ أَٓٝ× ( : ػخُؾ ٝ ىحٟٝ حْٓ حُلخػَ ٜٓ٘خ   

ٓ ٢ أُٓ٘ش / َئ ُٔ ُٔٔوِْ  (×)   : حُٔؼخُؾحُ  .حُ

 :   الشرح

ٛخكز٤ٚ ٣ٝ٘ل٢ إٔ ٣ٌٕٞ هِزٚ هي ٢ٔٗ َٜٓ أٝ إٔ ٣ٌٕٞ حُِٓخٕ هي  ك٤وخ١ذ٣زَٖٛ ٗٞه٢ ػ٠ِ كزٚ حُ٘ي٣ي َُٜٔ  -

 ػخُؾ ؿَحكٚ أٝ أٗٔخٙ ٗٞهٚ رٔذ حُزؼي ػٜ٘خ.

   :ألوان الجمال

ٔ-} َٜٓ {:)؛ حٌؤث ذكؤر المحؤل )مصؤر( وأراد مؤن فٌؤه ) مجاز مرسؤل(. عؤن أهؤل مصؤر ، عبلقتؤه )المحلٌؤة

 )أهلها( ، وسر الجمال ، اإلٌجاز والدقة فى اختٌار العبلقة .

ٕ-} َٜٓ ٌُسؤل ، ثم حذؾ المشبه بؤه وجؤاء بشؤىء :} ٬ٓ ) استعارة مكنٌة(. للتشخٌص صور مصر بإنسان 

 والحنٌن للوطن من لوازمه ٌدل علٌه وهو الفعل )سبل( وسر الجمال التشخٌص. وتوحى بشدة الشوق 

ٖ-} َٜٓ أسلوب إنشابى نوعه أمر ؼرضة االلتماس . :} ٬ٓ 

ٗ-:} استعارة مكنٌة(. صور القلب بإنسان ٌسلو، ثم حذؾ المشبه به وجاء بشىء مؤن  }َٛ ٬ٓ حُوِذ ػٜ٘خ(

 لوازمه ٌدل علٌه وهو الفعل )سبل( وسر الجمال التشخٌص..  وتوحى بشدة الشوق والحنٌن للوطن . 

٘-{:} أسلوب إنشابى نوعه استفهام ؼرضه الببلؼى  النفى . َٛ ٬ٓ حُوِذ ػٜ٘خ 

ٙ-}ٕاستعارة مكنٌة(.صؤور الزمؤان بطبٌؤب أو بؤدواء ٌعؤالج ، ثؤم حؤذؾ المشؤبه بؤه وجؤاء }أٓخ ؿَكٚ حُِٓخ(:

 بشىء من لوازمه ٌدل علٌه وهو الفعل )أسا( وسر الجمال التشخٌص.والتجسٌم.

7-} ٚحٌة(.  للتجسٌم تصؤور الشؤوق بؤالجرح وحؤذؾ المشؤبه وصؤرح بالمشؤبه بؤه ،. :)استعارة تصرٌ} ؿَك

 وتوحى بشدة األلم والحزن بسسب البعد عن الوطن.

8-}استعارة مكنٌة(.صور الزمان بطبٌب أو بدواء ٌعالج ، ثؤم حؤذؾ المشؤبه بؤه وجؤاء بشؤىء مؤن }حُٔئ٠ٓ(:

 لتجسٌم.وهى امتداد للصورة السابقة .لوازمه ٌدل علٌه وهو كلمة )المإسى( وسر الجمال التشخٌص وا
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9-} جناس تام (. ٌعطى جرساً موسٌقٌاً ٌطرب األذن وٌحرك الذهن .} ٬ٓ ٬ِٓ (: 

ٔٓ-} ٚطباق(.  ٌوضح المعنى ،وٌإكده وٌبرزه بالتضاد .} أٓخِ ؿَك (: 

ٔٔ- :}ٕ( للتوكٌؤؤد أسؤؤلوب قصؤؤر بتقؤؤدٌم المفعؤؤول بؤؤه ) جرحؤؤه ( علؤؤى الفاعؤؤل ) الزمؤؤان  }أٓــخ كَؿــٚ حُِٓــخ

 والتخصٌص 

: نقد 

لم تضؾ معنى جدٌد ا وأنها مجلوبة للقافٌة وٌرد على ذلك  بؤنها من الفعل  ( المإسً( ٌرى البعض أن كلمة )ٔ  

ى  ال ٌستطٌع عبلج  كثرة خبرته ومهارته فً المعالجة ومع ذلك بالتشدٌد وهً أكثر مبالؽة  وتدل على  ( )أسَّ

 جراحه .

ص ح٤ُِـــــــــــــــــــخُ -٘ َّ  ٢ ػ٤ِـــــــــــــــــــًِٚٔـــــــــــــــــــخ ٓـــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــ٢   ٔ ــــــــــــــــخ٢ُ طو ــــــــــــــــ٢ ح٤ُِ ــــــــــــــــُي ك  ٍم  ِ ٝحُؼٜ

 

 المفردات: 

حُـ٣َـــذ  (×): حُٔؼٜـــٞى ٝحُٔؼـــَٝف  حُؼـٜــــــيهٔـــخ ./× ( : ٫ٕ ٝحُٔـــَحى ُحى ك٤٘٘ـــٚ ٝٗـــٞهٚ اُـــ٠ ١ٝ٘ـــٚ )   ٍم     

ــ٢ٝحُ٘خً./  ٔ  ط٤ِٖ ٝ طَهن .× ( : طٌٛذ حَُكٔش ٝح٤ُِٖ أٝ ط٘ظي هٔٞطٜخ )  طُوَـ

 :   الشرح

طـؼَ  ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ حُـَرش ٝطظخرغ ح٣٧خّ ٝحُٔ٘ٞحص٣٧ِخّ ٝح٤ُِخ٢ُ ُىص كزخ ٝٗٞهخ ٝك٤٘٘خ َُٜٔ كٌِٔخ َٓص ح - 

 .حُوِذ هخ٤ٓخ ٓظلـَح ك٢ٔ٘٤ أِٛٚ ٝ أكزظٚ ٝ ١ٝ٘ٚ 

 :ألوان الجمال

ٔ-  } ....َٓص ح٤ُِخ٤١َٗ٢ُش طل٤ي حُظٌَحٍِ ك٤غ إٔ حُوِذ ٣َم ٣ٝلٖ ١ُِٖٞ ًِٔخ } ًِٔخ . 

ٕ- {:)حٓــظؼخٍس ٤ٌ٘ٓــش(. ٛــٍٞ ح٤ُِــخ٢ُ رؤٗــوخٙ طٔــَ ِ ػــْ كــٌف حُٔ٘ــزٚ رــٚ ٝؿــخء ر٘ــ٠ء ٓــٖ  } ٓــَص ح٤ُِــخ٢ُ

 ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ حُلؼَ )َٓص( َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٘و٤ٚ ِ ٝطٞك٠ رخ٧ُْ ًٝؼَس ح٧كِحٕ .

ٖ- {:)حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(. ٍٛٞ ح٤ُِخ٢ُ رؤٗوخٙ طٞؿَ حُٜيٍ ٝطو٤ِٔٚ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رـٚ ٝؿـخء } ح٤ُِخ٢ُ طو٢ٔ

 ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ حُلؼَ )طو٠ٔ( َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٘و٤ٚ. ٠ٛٝ حٓظيحى ٍُِٜٞس حُٔخروش ر٠٘

ٗ- {.)ٓـخُ ََٓٓ(. ػٖ ح٣٧خّ ػ٬هظٚ حُـِث٤ش . ك٤غ أ١ِن حُـِء )ح٤ُِخ٠ُ( ٝأٍحى حٌَُ )ح٣٧خّ( . َٝٓ  } ح٤ُِخ٢ُ

 حُـٔخٍ ح٣٩ـخُ ٝحُيهش ك٠ حهظ٤خٍ حُؼ٬هش .

٘- }م(.  ٣ٟٞق حُٔؼ٢٘ ٣ٝزَُٙ ٣ٝئًيٙ رخُظ٠خى.:) ١زخ} ٍم ِ طو٢ٔ 

ٙ- .ح٧ِٓٞد حُوز١َ ُِظو٣ََ ٣ٝـ١َ ٓـ١َ حُلٌٔش 

7- } ٝطٌَحٍٛخ ُِظؤ٤ًي ػ٢ِ ًؼَس حُّٜٔٞ ٝح٧كِحٕ. ٠ٛٝ أؿَٔ ٖٓ ح٣٧خّ.ؿٔغ } ح٤ُِخ٢ُ . 

8-:} ا٣ـخُ رخُلٌف ُِؼّٔٞ ٝأَٛ ح٬ٌُّ } طو٤ٔٚ{. } طو٢ٔ 

9-:} ا١٘خد رخُظ٣ٌَ ك٠ ٜٗخ٣ش حُز٤ض ُِظ٤ًٞي ٝح٫كظَحّ .  } ٝحُؼٜي ك٢ ح٤ُِخ٢ُ طو٢ٔ 

ٔٓ- .} ُِظ٤ًٞي . ٠ٛٝ أؿَٔ ٓـٖ ح٣٧ـخّ . ٧ٜٗـخ طـيٍ ػِـ٠ ًؼـَس حُٜٔـّٞ ١ٝـٍٞ ح٤ُِـخ٠ُ ٝح٣٧ـخّ كـ٠ طٌَحٍ } ح٤ُِخ٢ُ

 حُزؼي ػٖ ح١ُٖٞ .

ٔٔ- ًًَ .} ك٤غ إ ح٤َُِ ٓـٔغ حُّٜٔٞ.} ح٤ُِخ٢ُ 
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ــــــــــــــــــــــــضْ  -ٙ  ٍٗ َُ ٍ  اًح حُزــــــــــــــــــــــــٞحِه ٔــــــــــــــــــــــــظَطخ ُٓ 

  
 َّْ ــــــــــــــــي َؿــــــــــــــــ ْص رؼ َٞ ِ أَٝ َػــــــــــــــــ َِ ــــــــــــــــ ٍَ ح٤ُِ  أَٝ

 

 المفردات:  

: ٍٗـــض: حُٔـلٖ )ّ( رـخهَس ./  حُزـٞحهَٓطٔـجٖ  ./ (×)ٌٓػٍٞ ٝٓلِٝع ًؤٗٚ ٤ٓط٤َ ٖٓ ٗٞهٚ ٠ٓطَد  :  ٓٔظطـخٍ 

ـــٞص/ٛــٔظض ٝٓــٌظض.  (×)أظٜــَص ٛــٞطٜخ حُٔــَحى ٛــلَص  ــٌثذ  ػــــ : ٛــخكض ٝ ٍكؼــض ٛــٞطٜخ ٝحُؼــٞحء ٛــٞص حُ

/. ِّ َْ  ٟؼ٤ق هل٢ أٝ ؿِء ٓظويّ ٖٓ ح٤َُِ )ؽ( ؿَّٝ . : ٛٞص َؿـــ

 :   الشرح

ٓلِٝع ٠ٓطَد ٣ٌخى ٣ط٤َ ٖٓ حُٜيٍ اًح ٓٔؼض ٛٞص حُٔلٖ هخىٓش ا٠ُ ح٤ُٔ٘خء أٍٝ ح٤َُِ أٝ هخٍؿش ٓ٘ٚ  ٚوِزك -   

 ٢٘١ُٞ. ٙحٟطَد ٝحُىحى كِٗخ ٝهِوخِ ك٢ٜ ح٤ُِٓٞش حُٞك٤يس حُظ٢ طؼ٤ي

 :ألوان الجمال

ٔ-} ٍ٤٘ش(. ٍٛٞ حُوِذ رطخثَ ٓلِٝع ِ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ )حٓظؼخٍس ٌٓ }ٓٔظطخ

}ٛٞ ٝحُظوي٣َػ٤ِٚ ٝٛٞ ًِٔش )ٓٔظطخٍ( َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٤ٟٞق. ٝك٤ٚ ) ا٣ـخُ ( رلٌف حُٔزظيأ ٬ُٛظٔخّ رخُوزَ ِ

 ٓٔظطخٍ{. 

ٕ-:} رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ  ِ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ ط٤ٜق)حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(. ٍٛٞ حُزٞحهَ رؤٗوخٙ  }حُزٞحهَ ٍٗض

 ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ حُلؼَ )ٍٗض( َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٘و٤ٚ.ٝطٞك٠ رويّٝ حُٔل٤٘ش ٝح٧َٓ ٝحُٔؼخىس.

ٖ- (:} حُزٞحهَ رٌثخد طؼٟٞ ِ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ }حُزٞحهَ ػٞص ٍٞٛ .)حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش

 ٤َ حُٔل٤٘ش ٝح٤ُؤّ ٝحُلِٕ.ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ حُلؼَ )ػٞص( َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٠٣ٞق ٝطٞك٠ رَك

 س:  أي التعبٌرٌن أجمل وأد ق ؟ ولماذا؟ : )البواخر .. عوت( أم )البواخر .. صفرت( ؟  

:ػٞص " أٗٔذ   ػ٘ي ٍك٤ِٜخ ٖٓ ح٤ُٔ٘خء ُ ٧ٕ حُؼٞحء ٓو٤ق ٣زؼغ حُٞك٘ش ٣ٝوطغ ح٧َٓ ك٢ حُؼٞىس ا٠ُ ح١ُٖٞ ِ  ٌٝٛح ؽ

 ٬ٓثْ ُِلخُش ُ٘خػَ

ٗ- خم (. ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزَُٙ رخُظ٠خى .١ز ٍٗض {:) -} ػٞص 

٘-} طل٤ي حُؼزٞص ٝحُظلون ٝأٗخ ٓخ رؼيٛخ ٓظٞهغ كيٝػٚ ِ ٝك٤ٜخ ا٣ـخُ رلٌف كؼَ ح١َُ٘ ُِؼِْ }اًح حُزٞحهَ ٍٗض :

 }اًح ٍٗض حُزٞحهَ ٍٗض ...{.-رٚ ٝاػخٍس حٌُٖٛ  ِ ٝأَٛ ح٬ٌُّ 

 : نقد 

ٌؤدالن علؤى الحالؤة النفسؤٌة لؤه، فؤاألول ٌؤوحى بؤدخول  وفق شوقً فً أستخدام األفعال } رنت ، عؤوت {ألنهمؤا -ٔ

وقدوم السفن وهً فى قدومها تعطٌه األمل فى العؤودة إلؤى الؤوطن ، وتحمؤل لؤه اخبؤار الؤوطن ، وفؤى عؤوت إٌحؤاء 

 برحٌلها ؛ وهى فى رحٌلها تسلب منه األمل فى العودة إلى الوطن ..

ــــــــــــٖ   -7 ِٖ كَْط  ٍحٛــــــــــــذ  كــــــــــــ٢ ح٠ُــــــــــــِٞع ُِٔــــــــــــل

  
  َٕ َْ ـــــــــــــــــــ ْْ  ًِٔــــــــــــــــــخ ػُـ ـــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــٜٖ رَ٘ـ  ٗخَػ

 

 المفردات   :

:حُٔـَحى حُٜـيٍ )ّ(.  ح٠ُِٞعَٜٓ٘ف )ؽ( ٍٛزخٕ )ؽ ؽ( ٍٛخر٘ش ./ × ٝ ٓ٘وطغ ٝٓ٘ؼٍِ : ػخري ٓو٤ْ ٝ ٬ُّٓ ٍحٛــذ 

: أ١ ًِٔـخ طلًَـض ًِٔـــــخ ػـــــــَٕؿخكـَ ./× (  ُظلًَخص حُٔلٖ )ؽ( كُطُٖ ٝكُْطٖ )  ٣ٝوع : ٓيٍى ُِٔلـٖ كطٖ /ِٟغ 

ــــــٖ./ أٝ ٓـــــٌٖ طـــــٞهلٖ أٝ ٛـــــيإٔ) × (   حُٔـــــلٖ َُِك٤ـــــَ حٓـــــظوزِٜٖ × (   : ٝىػٜـــــٖ ٝٗـــــ٤ؼٜٖ )  ٗـــخػـــٜـــــ

 : ٛٞص حُ٘خهّٞ ٝ حَُٔحى  ىهخص هِزٚ . ٗــــوــــــــــــْ./

 :   الشرح

 حُٔلٖ ًِٔخ طلًَض ٍِحٛذ ٓظلَؽ ُِظؼزي ك٢ ٓلَحرٚ ًٚؤٗ َُِٔحهزش حُٔلٖ ٢ٛٝ هخىٓش أٝ هخٍؿش هِزٚ ُوي طلَؽ -

 ٝىػٜخ ريهخطٚ حُؼخ٤ُش حُظ٠ ط٘زٚ ىهخص حُـَّ . َُِك٤َ
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 :ألوان الجمال

ٔ-} ط٘ز٤ٚ ر٤ِؾ (.ٍٛٞ حُوِذ رخَُحٛذ ُِظ٘و٤ٚ ٝك٤ٜخ ح٣ـخٍ رلٌف حُٔزظيأ ٬ُٛظٔخّ رخُوزَ ِ ٝأَٛ }ٍحٛذ (:

 ح٬ٌُّ ) ٛٞ ٍحٛذ ( ٝطٞك٠ رخُٞكيس ٝح٫ٗؼِحٍ. 

ٕ-}حُـِء ٝٛٞ )ح٠ُِٞع( ٝأٍحى حٌَُ ٝٛٞ  :)ٓـخُ ََٓٓ(. ػٖ حُٜيٍ ػ٬هظٚ حُـِث٤ش ك٤غ}ح٠ُِٞع ًًَ

 )حُٜيٍ(. َٝٓ حُـٔخٍ ح٣٩ـخُ ٝحُيهش ك٠ حهظ٤خٍ حُؼ٬هش.

ٖ-} ٖحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(. ُِظ٘و٤ٚ ٍٛٞ حُوِذ ربٗٔخٕ ٓيٍى ِ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء } حُٔلٖ كط (:

 ٍٞس . ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ ًِٔش )كطٖ( َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٘و٤ٚ ِ ٝٛٞ حٓظيحى ُِٜ

ٗ-} َٕؼٍٞ ِ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ رـزخٍ ٣:) حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش (. ٍٛٞ حُٔلٖ } ػ

 ٝٛٞ حُلؼَ )ػَٕ( َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٤ٟٞق ِ ٝطٞك٠ رخُؼٍٞس ٝحُـ٠ذ . 

٘-ٖٜ٣يٍ {:) حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(. ٍٛٞ حُوِذ ربٗٔخٕ ٣ٞىعِ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓ } ٗخػ ٚ

 ػ٤ِٚ ٝٛٞ حُلؼَ )ٗخػٜٖ( َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٘و٤ٚ ٝطٞك٢ رخُلِٕ . ٝٛٞ حٓظيحى ٍُِٜٞس .

ٙ-ٖٜٗظ٤ـش ُٔخ هزِٚ. {: } ٗخػ  

7-(:} ْىهخص حُوِذ رخُ٘وْ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ َٝٛف رخُٔ٘زٚ رٚ ُِظ٤ٟٞق } ٗو ٍٞٛ .)حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش

 ٝطٞك٠ ر٘يس هلوخٕ حُوِذ ٝحٟطَحرٚ . 

8- ُز٤ض هزَٟ ُِظو٣ََ ٝحُظلَٔ ..ح٧ِٓٞد ك٠ ح 

8-   َ ـــــــــــ ـــــــــــِٞى رو٤ ـــــــــــخ أر ٓ ِ  ْ ـــــــــــ٤ ـــــــــــش َ حُ ـــــــــــخ حر٘ ٣ 

  
ــــــــــــــزْ  ــــــــــــــغ ٝكـ ــــــــــــــؼ خ رٔــ٘ـ ــــــــــــــٚ ُٓٞـ  ٓـــــــــــــخ ُ

 

 المفردات:  

ٌُُموم   و ابنة الٌم كناٌة عن السفٌنة .  البر  (×): البحر    ح٤ُــــــْ . - : رو٤ـَ -: المراد  البحؤر    /   ٓخ أرٞى) ج ( 

: عجبؤاً لؤه . / مولعـًــؤـا     ٓخُــــــٚ  ٣ًَْ ِ ٓـو٢ ِ ؿـٞحى ِ ٓؼطـخء. ×( )) ج ( بخبلء  ٖٓٔٔي ِ ٗل٤قِ ٓوظَ ِ ٤ٟ٘

: أٓـَ ٝٓــٖ   كـزْ  -ارخكـشِ ٓـٔخف ِ ػطـخء×: كَٓخٕ   ٓ٘غ - ./مبؽض كاره (×)مؽرًما ، متعلًقا ،محباً ،: شؽوفاً 

 . إطبلق (×) ذاً ألمر اإلنجلٌزمنعه )حرمانه( من السفر لمصر وحبسه فً إسبانٌا تنفٌ والمراد )ؽ( كزّٞ 

 :   الشرح

٣وخ١ذ أكٔي ٗٞه٢ حُٔل٤٘ش  ك٤وٍٞ ُٜخ : إ حُزلَ ٍٜٓ٘ٞ رخٌَُّ ِ كِٔخًح ٣زوَ ػ٢ِ ٣ٝل٠َ٘ٓ ٖٓ حُؼٞىس ا٠ُ   -

   ح١ُٖٞ رلز٠ٔ ك٠ ٓ٘لخٟ

 :ألوان الجمال

ٔ-:} ْخٙ ِ ٝٓـَ حُـٔـخٍ ِ ح٩ط٤ـخٕ )ً٘خ٣ش(ػٖ ٓٞٛٞف. ٝٛٞ حُٔل٤٘ش ك٤غ أ١ِـن حٌُـ٬ّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘ـ } حر٘ش ح٤ُ

 رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ . 

ٕ-:} ْحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش     ٗزٚ حُٔل٤٘ش ربٗٔخٕ أٝ كظخس  ٣َُ٘خىٟ ػ٤ِٜخ َٓ ؿٔخُٜخ )حُظ٘و٤ٚ( .} ٣خر٘ش ح٤ُ 

ٖ-ْ{:أِٓٞد اٗ٘خث٠ ٗٞػٚ ) ٗيحء(. ؿَٟٚ حُظ٢٘ٔ ٝح٫ٓظؼطخف. } ٣خر٘ش ح٤ُ 

ٗ-  :} ً٘خ٣ش(. ػٖ ٓٞٛٞف. ٝٛٞ حُزلَ .} أرٞى( 

٘-:} َحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(. ٍٛٞ حُزلَ ربٗٔخٕ ٤ُْ رو٬٤ ِ ػـْ كـٌف حُٔ٘ـزٚ رـٚ ٝؿـخء ر٘ـ٠ء ٓـٖ  } ٓخ أرٞى رو٤ (

 ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ ًِٔش )رو٤َ( َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٘و٤ٚ. ٝٛٞ أِٓٞد هزَٟ ُِظو٣ََٝح٫ٓظؼطخف. 

 كرٌم( ؟  أبوك ( أم )ما أبوك بخٌل)س:  أي التعبٌرٌن أجمل وأد ق ؟ ولماذا؟ : 

 :( أؿَٔ ٧ٗٚ ك٢ ٓٞهق حُؼظخد ٣٘ل٠ حُ٘وٚ ٫ٝ ٣ؼزض حٌُٔخٍ.ٓخ أرٞى رو٤َ)ؽ 
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ٙ-}  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(. ٍٛٞ حُزلـَ ربٗٔـخٕ ُٓٞـغ ٝٓلـذ ِ ػـْ كـٌف حُٔ٘ـزٚ رـٚ ٝؿـخء ر٘ـ٠ء ٓـٖ } ٓخُٚ ُٓٞؼخ (:

 ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ ًِٔش )ُٓٞؼخ( َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٘و٤ٚ.  

7-}  أِٓٞد اٗ٘خث٠ ٗٞػٚ حٓظلٜخّ ؿَٟٚ حُظؼـذ . } ٓخُٚ ُٓٞؼخ : 

8-  طــــــــــَحىف  ٣ئًي حُٔؼ٠٘ ٝ ٣ٟٞلٚ ٝ ٌَٗطخٕ  ُِظ٣َٜٞ . كزْ (  -) ٓــــ٘ـــــغ : 

 : ٗوي 

 عاب النقاد على شوقى كلمة حبس بعد منع ألنها لم تضؾ جدٌداً وجلبت ألجل القافٌة وأرى أنها جاءت نتٌجه -ٔ
للمنع فالشاعر محروم من العوده إلى وطنه فترتؤب علؤى ذلؤك حبسؤه فؤى منفؤاه بؤسؤبابنا. فالكلمؤة لؤم تجلؤب ألجؤل 

 .القافٌة

ِٚ حُـــــــــــــــــــَيٝ -9 ّ  َػِـــــــــــــــــ٠ رَـــــــــــــــــــ٬رِِِ  أَكـــــــــــــــــــَح

  
  ِْ َ  ِؿـــــــــــــ٘ ـــــــــــــ ًُ ــــــــــــــٖ  ِٓ  َِ ٍ  ُِِط٤َـــــــــــــ  ُف َكـــــــــــــــ٬

 

 المفردات: 

 ظ٤ٔش ٝ حَُٔحى " ح١ُٖٞ " ٝ :حُ٘ـَ ) ّ ( حُيٝكش ِ ٝ ٠ٛ حُ٘ـَس حُؼ حُـــــــيٝف -   

:  حُــطـــ٤ــــَكــــــــــــــــَحّ . /× ( : ٓزـــــخف )  كـــــــ٬ٍ/)ؿؾ(  أىٝحف ٣َ٣ي ٖٓ حُز٬رَ " أَٛ ح١ُٖٞ "

 : ٗٞع ) ؽ ( أؿ٘خّ  ٝ ُؿــ٘ــّٞ . ؿــــ٘ــــْحَُٔحى حُٔٔظؼَٕٔٝ ٝ ح٧ؿخٗذ ./

 :  الشرح

م االستعمار أبناء الوطن من خٌراته والحٌاة فٌه ، وٌبٌحها للؽرباء واألجانب شوقى مستنكرا : كٌؾ ٌحرٌتابع و  -

 ، فهو كمن ٌبٌح التمتع بالشجر لكل أنواع الطٌور الؽرٌبة ، وٌحرم ببلبله من العٌش فٌه جنسمن كل 

 :ألوان الجمال

ٔ- َــيٝف {: –حُط٤ــَ  –} ر٬رــ ــ حُ ــخء حُــ١ٖٞ رخُز٬ر ــخُط٤َ )حٓــظؼخٍحص طٜــ٣َل٤ش(. ك٤ــغ ٛــٍٞ أر٘ َ ٝحُٔٔــظؼَٔ ر

 ٝح١ُٖٞ رخُيٝف ٝكٌف حُٔ٘زٚ َٝٛف رخُٔ٘زٚ رٚ ِ َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٤ٟٞق . 

ٕ-ًِٚ {:)ط٘ز٤ٚ ٠ٟ٘ٔ( ك٤غ ٗزٚ كَٓـخٕ أر٘ـخء حُـ١ٖٞ ٓـٖ ه٤َحطـش ٝ ح٩هخٓـش ك٤ـٚ ٝارخكـش طِـي حُو٤ـَحص  }حُز٤ض

ٗــخٍ ٝح٧ػ٘ـخٕ ُِـَرـخء ٓـٖ ًــَ ٝح٩هخٓـش ٌُـَ حُـَرـخء رلَٓـخٕ حُز٬رـَ ٓـٖ أٗــخٍٛخ أٝ أػ٘خٗـٜخ  ٝارخكـش طِـي ح٧

 حُط٤ٍٞ ِ َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٤ٟٞق . 

ٖ- ّ١زخم(. ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزَُٙ رخُظ٠خى . ك٬ٍ {ِ} كَح(: 

ٗ- ََٓحػخس ٗظ٤َ( طلَى حٌُٖٛ ٝطًٞي حُٔؼ٠٘ . حُط٤َ { -حُيٝف  –} حُز٬ر (: 

٘-:} ٓظٌ٘خٍ .أِٓٞد اٗ٘خث٠ ِ ٗٞػٚ حٓظلٜخّ ِ ؿَٟٚ ح٫ }أكَحّ ػ٠ِ ر٬رِٚ حُيٝف 

ٙ-:} هَٜ رظوي٣ْ ٗزٚ حُـِٔش ) ػِـ٠ ر٬رِـٚ ( ػِـ٠  حُلخػـَ ٓؼٔـٍٞ حُٜٔـيٍ )  أِٓٞد  }أكَحّ ػ٠ِ ر٬رِٚ حُيٝف

 حُيٝف(  ُِظ٤ًٞي ٝحُظو٤ٜٚ . 

7-  . ٝهي ٛخٍ ٌٛح حُز٤ض ٓؼ٬ ٠٣َد ك٠ ح٧ٟٝخع حُٔوِٞرش 

 :الحظ -

 .فى أوطانها فهى لٌست من الطٌور المهاجرة خص الشاعر الببلبل دون ؼٌرها ألنها ال تسعد وال تفرخ إال 

َِ ا٫ِّ  -ٓٔ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــن  رِخ٧َٛــ ٍٍ أََكـ َ  ىح ــــــــــــــــــــــ ًُ 

  
  ِْ ٍِؿــــــــــــــ ِِٛذ  ــــــــــــــٌح َٔ َٖ حُ ــــــــــــــ ِٓ  كــــــــــــــ٢ َهز٤ــــــــــــــٍغ 

 

 المفردات:

ٝ  : كــخٓـــي ٝهز٤ق هزـــ٤ـــــغ./ أرؼي× (  : أؿيٍ ِ أ٠ُٝ)  أكــــــــــن. حَُٔحى ١ٖٝ . )ؽ(. ىٍٝ ِ ى٣خٍ   /  ىحٍ --

: ح٧ٍحء ٝحُٔؼظويحص  ٣ٝوٜي ٌٓحٛذ حُٔٔظؼ٣َٖٔ .   حٌُٔحٛذ(  ٤١ذ ) ؽ ( ُهزَؼخء ِ ٝ ِهزَخع  ِ ٝ َهزَؼَش ./ ) ×  ىْٗ

 ١َُٜ..)×(: ىْٗ ِ  هٌٍ ِ  هز٤ق ) ؽ (  أٍؿخّ  ٍؿـــــــْ/
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 :   الشرح

 ٣ٌَ٘ ٌٛح حُلن ٝ ٣طِن حُ٘خػَ كٌٔش ػظ٤ٔش ٢ٛٝ : " إٔ أَٛ حُيحٍ أكن رٜخ " ِ ٝ ًَ ١ٖٝ أكن رؤر٘خثٚ ِ ٝ ٫  -

 ا٫ أٛلخد ح٥ٍحء حُلخٓيس ٖٓ حُٔٔظؼ٣َٖٔ حُٔؼظي٣ٖ

 :ألوان الجمال.

ٔ-:} ٍٓـخُ ََٓٓ(. ػٖ ح١ُٖٞ ػ٬هظٚ حُـِث٤ش ك٤غ ًًَ حُـِء ٝٛٞ )ىحٍ( ٝأٍحى حٌَُ ٝٛٞ )ح١ُٖٞ(. } ىح (

 َٝٓ حُـٔخٍ ح٣٩ـخُ ٝحُيهش ك٠ حهظ٤خٍ حُؼ٬هش. 

ٕ-:} ٌٍَٗس ُِؼّٔٞ. } ىح 

ٖ- حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(. ُِظـ٤ْٔ ٍٛٞ حٌُٔٛذ رؤ٤ٗخء ٓخى٣ش طلٔي ِ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٖٓ حٌُٔحٛذ {}هز٤غ (:

 ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ ًِٔش )هز٤غ( َٝٓ حُـٔخٍ حُظـ٤ْٔ.  ٝطٞك٠ روزق حُٔٔظؼَٔ ٝكٔخى أٍحثٚ.

ٗ-:} ؿٔغ حُي٫ُش ػ٠ِ ًؼَس حُطخٓؼ٤ٖ ك٠ َٜٓ.  } حٌُٔحٛذ 

٘- ْا١٘خد(. رخُظَحىف ُِظ٤ًٞي. {}هز٤غ ِ ٍؿ( : 

ٙ-:} كَف حٓظؼ٘خء ٣يٍ ػ٠ِ ٓوخُلش حُٔٔظؼَٔ ٝهَٝؿٚ ػ٠ِ ٓ٘ش حُل٤خس ٝحُٔ٘طن   } ا٫ 

7-}  ٌَْٗس ُِظلو٤َ ٝحُٔو٣َش . } هز٤غ  ِ ٍؿ 

8- ح٧ِٓٞد هزَٟ ُِظو٣ََ ًّٝ ح٫ٓظؼٔخٍ ٣ٝـَٟ ٓـَٟ حُلٌٔش 

: نقد 

 ٌداً بعد كلمة }خبٌث{ وأنها جلبت ألجل القافٌة .ٌرى النقاد أن كلمة }رجس{ لم تضؾ جد -ٔ

وأرى أنها أفادت الجدٌد فهى تفٌد شدة قبح المستعمر وفساد رأٌه وأرى أنها ضرورٌة ؛ ألنها أكدت هذا الفساد ، 

 وأبرزت عاطفة الشاعر نحو المستعمرٌن واستبدادهم وقبح كل أفعالهم .

ــــــــــــــــَحع   -ٔٔ ِٗ هَِزــــــــــــــــ٢  َٝ   َ ََؿــــــــــــــــ ِٓ ــــــــــــــــ٢   َٗلٔ

  
ِٜٔــــــــــــخ  أٍَٓــــــــــــ٢ رِ َٝ  كــــــــــــ٢ حُــــــــــــُيِٓٞع ٓــــــــــــ١َ٤ 

 

 المفردات:

ــ٠ - ِٔ َ  ٓخ ٣يهَ ٖٓ ٛٞحء ك٢ حَُثش ٝ ٣وَؽ ٖٓ ح٧ٗق ) ؽ ( أٗلخّ ./ٝٛٞ: ٤ٜٗو٠ ُٝك٤َٟ  َٗـــلَـــ هيٍ  ) : ٓـِــََؿـــ

ع ./ ٗــــــــَحعؽ (  َٓحؿَ .   / َُ ـــــ ُٗ َِػـــش ٝ  ــــ ْٗ . حُيٓغ : ٓخء حُؼ٤ٖ .)ّ( حُيٓـــٞع: هِغ حُٔل٤٘ش ) ؽ ( أ

حٗطِو٢ " ٣وخ١ذ طل٢ًَ ٝ:  ٤ٓـــ٣ٌَٟٖٔ ُِٔل٤٘ش إٔ ط٤َٔ ك٤ٜخ ري٫  ٖٓ حُزلَ ./ ٣وٜي إٔ ىٓٞػٚ ًؼ٤َس ٝٝحُيٓؼش

 : هل٢ ٝ حٓظو١َ ٝٛٞ  كؼَ أَٓ ٓخ٤ٟٚ " أ٠ٍٓ "  ٝ ٜٓيٍٙ " آٍخء " ٝ ٓخىطٜخ ) ٍٓٞ ( . أٍٓـــ٠حُٔل٤٘ش " ./

 :  الشرح

ِٚ ا٠ُ َٜٓ ِ ٣ٝظؼٜي ُٜخ رؤٕ ٣ويّ ُٜخ ًَ ٓخ طلظخؽ َُِكِش ُ ك٤ٔـؼَ ٖٓ ػْ ٣ٔظؼطق حُ٘خػَ حُٔل٤٘ش ٢ٌُ طلٔ -

 أٗلخٓٚ حُِٔظٜزش ٝهٞىح ُٜخ ِ ٝهِزٚ حُوخكن َٗحع ٣ٞؿٜٜخ ا٠ُ ح١ُٖٞ ِ ٤ٓٝـؼَ ٖٓ ىٓٞػٚ حُـ٣َِس رلَح ط٤َٔ ك٤ٚ.  

 :ألوان الجمال

ٔ-} َر٘يس حُ٘ٞم.:) ط٘ز٤ٚ ر٤ِؾ (. ُِظ٤ٟٞق  ٍٛٞ أٗلخٓٚ رخَُٔؿَ .٣ٝٞك٢ } ٗل٢ٔ َٓؿ 

ٕ-} ط٘ز٤ٚ ر٤ِؾ( ُِظ٤ٟٞق ٍٛٞ حُوِذ رخَُ٘حع. ٣ٝٞك٢ ر٘يس حُ٘ٞم .} هِز٢ َٗحع(: 

ٖ- {:)حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(: ك٤غ ٍٛٞ حُٔل٤٘ش ربٗٔخٕ ٣ُؤَٓ أٝ ٍٛٞ حُيٓٞع رخُزلَِ ػْ } ٤َٟٓ ٝأ٢ٍٓ ك٢ حُيٓٞع 

 حُظ٘و٤ٚ ٝحُظ٤ٟٞق كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ )٤َٟٓ ٝأ٠ٍٓ( َٝٓ حُـٔخٍ 

ٗ-َحع ِٗ  {:) كٖٔ طو٤ْٔ(. ٣ؼط٢ ؿَٓخ  ٤ٓٞٓو٤خ . } ٗل٢ٔ َٓؿَ ِ ٝهِز٢ 

٘-} ١زخم(. ٣ٟٞق حُٔؼ٢٘ .} ١َ٤ٓ ِأ٠ٍٓ (: 

ٙ-} ؿ٘خّ ٗخهٚ( ٣ؼط٠ ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ ٣طَد ح٧ًٕ .} ١َ٤ٓ ِأ٠ٍٓ( : 
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7-:} أِٓٞد أَٓ ُِظ٢٘ٔ . } ١َ٤ٓ ِأ٠ٍٓ 

8 -} ُِظ٤ًٞي حُظو٤ٜٚ . ِٞد هَٜ(. رظوي٣ْ ٗزٚ حُـِٔش ) رٜٔخ(ػ٢ِ حُلؼَ:)أٓ} رٜٔخ ك٢ حُيٓٞع ١َ٤ٓ 

 نقد : 

ٌري النقاد أن التصوٌر فً هذا البٌت فٌه تناقض ألن شوقً جعل السفٌنة شراعٌة بخارٌة فى وقت واحد   – ٔ

 وهذا ٌخالؾ الواقع .

لمحرك ٌستخدم الشراع ، أو أن شوقً وأري أنه ال مانع من وجود الشراع فً السفٌنة البخارٌة حتى إذا تعطل ا -

ٌرٌد من السفٌنة أن تجمع بٌن المحرك والشراع فً وقت واحد لتصل به سرٌعاً إلً وطنه ، وهذا ٌإكد شدة الشوق 

 والحنٌن إلً الوطن.،  كما أن التعبٌر مجازى ولٌس حقٌقٌا. 

ً وسٌلة االتصال بٌن الشاعر ووطنه فً حدٌث شوقً عن السفٌنة تجدٌد ولكن فً إطار القدٌم ألن السفٌنة ه -ٕ

 وذلك ٌشبه حدٌث الشاعر القدٌم عن الناقة وهً وسٌلة االتصال بٌن الشاعر ومن ٌحب .

ــــــــــــــــَح -ٕٔ َٓ َٝ  ٍَ ــــــــــــــِي حُلَ٘ــــــــــــــخ َٜ ؿ َٝ ــــــــــــــ٢  حِؿَؼِ َٝ 

  
  ِْ ٌــــــــــــــ َٓ َٝ  ٍَ ٓــــــــــــــ ٍَ  َٖ َِ رَــــــــــــــ٤  ِى ٣َــــــــــــــَي حُؼَـــــــــــــــ

 

 المفردات:

ًِٔش ٞء ٣ٟٞغ ك٢ ٌٓخٕ ػخٍ ُظٜظي١ رٚ حُٔلٖ ٢ٛٝ ٜٓزخف ه١ٞ ح٠ُ: حطـخٛي ٝ هٜيى . حُلــ٘ـــخٍ : ٝؿٜــي -

َٓٓخى ./  )×(: ٣َ١وي  )ؽ( ٓـخٍٟ ِ ٓـ٣َخص   ٓـَحى /ٓلَكش ػٖ حُٔ٘خٍ ٝ حَُٔحى ٛ٘خ  " ٓ٘خٍ ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش " . 

 ٖٓ أك٤خء ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش . حََُٓ ٝ حٌُْٔ :: حَُٔحى ٗخ١ت ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش )ؽ( حُؼـَ : حُؼـٍٞ  . ٣ي حُؼـــَ

 :   الشرح

٣طِذ ٖٓ حُٔل٤٘ش إٔ طظـٚ رٚ ا٢ُ ٤ٓ٘خء ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش ك٤غ ٣ٞؿي حُٔ٘خٍ ح٤َُٜ٘ ر٤ٖ أك٤خء حََُٓ ٝحٌُْٔ .ك٤غ ٝ - 

 ًخٕ ٣ؼ٤ٖ ٓؼ٤ي ح ك٢ ١ٝ٘ٚ ...

 :ألوان الجمال

ٔ-{:)حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(: ٍٛٞ حُٔل٤٘ش ربٗٔخٕ ٣ؤَٓ ُٝٚ ٝؿٚ ِ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء  } حؿؼ٢ِ ٝؿٜي

 ٝٛٞ كؼَ ح٧َٓ )حؿؼ٠ِ( َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٘و٤ٚ. ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ 

ٕ-:} أِٓٞد اٗ٘خث٠ ٗٞػٚ أَٓ ؿَٟٚ حُظ٢٘ٔ . } حؿؼ٢ِ ٝؿٜي 

ٖ-} َحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(.ٍٛٞ حُؼـَ ربٗٔخٕ ُٚ ٣ي ِ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ } ٣ي حُؼـ(:

 ػ٤ِٚ ٝٛٞ ًِٔش )٣ي( َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٘و٤ٚ.

ٗ-  ََُٓ{. ٤ُئًي كزٚ ٌُٜٙ ح٧ٓخًٖ ٝٝٗيس حٍطزخ١ٚ رٜخِ حٌُْٔ هٚ أٓخًٖ } ح 

ُِض رِخُُوِــــــــــــِي َػ٘ـــــــــــــُٚ  -ٖٔ ـِ ـــــــــــــ ُٗ ١َ٘ــــــــــــ٢ َُــــــــــــٞ  َٝ 

  
ِٚ كــــــــــــــ٢ حُُوِــــــــــــــِي َٗلٔــــــــــــــ٢   َػظ٢٘ ا٤َُِــــــــــــــ َُ  ٗــــــــــــــخ

 

 المفردات:

)ؽ( حُل٘خء ٝ حُِٝحٍ × ( : حُزوخء ٝ حُٔوٜٞى حُـ٘ش )  حُوــِـــــــي/    ِ طؼِوض حٗظزٜض×: ط٤ِٜض ِحٗ٘ـِض  ُٗـِض -

 ِ ٓخُٔظ٢٘ ٜٗظ٠٘ (×): حٗظخهض ا٤ُٚ ٗخُػظ٢٘ ا٬ٚ٤ُى./ح٧ه

 :   الشرح

٣ٝؼزَ حُ٘خػَ ػٖ ٗي كزٚ ُز٬ىٙ ك٤وٍٞ : إ كز٢ ُز٬ى١ ًز٤َ ٝػظ٤ْ ِ ُيٍؿش أ٢٘ٗ هي أٗظخم ا٤ُٜخ ٝأٗخ ك٢ ؿ٘ش  -

 حُوِي .

 :ألوان الجمال

ٔ-:} ًِٚ ٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ )ً٘خ٣ش(.  ػٖ ٗيس كذ ح١ُٖٞ ِ َٝٓ حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُ } حُز٤ض

 ٝطـ٤ْٔ 
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ٕ- :}ً٘خ٣ش ػٖ حُـ٘ش ِ ٝ طٌٍَص َٓط٤ٖ ك٢ حُز٤ض ُظؤ٤ًي كزٚ حُؼظ٤ْ َُٜٔ . } حُوِي 

ٖ-} حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(. ُِظ٘و٤ٚ ٍٛٞ حُ٘لْ ربٗٔخٕ ٣٘ظخم ِ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ } ٗخُػظ٢٘ ا٤ُٚ ٗل٠ٔ( :

 ُػظ٠٘( َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٘و٤ٚ.ٝطٞك٠ ر٘يس حُ٘ٞم ١ُِٖٞ.ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ حُلؼَ )ٗخ

ٗ-:} أِٓٞد هَٜ( رظوي٣ْ ٗزٚ حُـِٔش ) ا٤ُٚ ( ػ٠ِ حُلؼَ ُِظ٤ًٞي ٝ حُظو٤ٜٚ . } ٗخُػظ٢٘ ا٤ُٚ ٗل٠ٔ( ( 

٘-:} ١زخم(. ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزَُٙ ٣ٝئًيٙ رخُظ٠خى. } ٗـِض ِ ٗخُػظ٠٘( 

ٙ- .} لذ ٝح٫ػظِحُ .ح٩ٟخكش ٤ُخء حُٔظٌِْ طٞك٢ رخُ } ٢٘١ٝ 

7-:}ا٣ـخُ رلٌف حُلخػَ(.  ُِؼِْ رٚ ٝٛٞ ٗؼ٤ْ حُـ٘ش ِ ر٘خء حُلؼَ ُِٔـٍٜٞ ُِي٫ُش ػ٠ِ ِٓذ  } ٗـِض(

 ح٩ٍحىس ٝ أٗٚ ٫ ًٗذ ُٚ ك٠ ح٫ٗ٘ـخٍ ػٖ ١ٝ٘ٚ ِ كٜٞ أؿَٔ ٖٓ )حٗ٘ـِض(  .

: نقد 

مبالؽة ؛ألنه ٌفضل مصر على الجنة ، عاب النقاد على شوقً هذا البٌت واتهموه بالمبالؽة وفساد المعنى ، فال -ٔ

 وفساد المعنى  ألن اإلنسان لو كان فً الجنة انقطعت عنه أسباب الدنٌا فبل ٌشتاق إلى وطن أو ؼٌره . 

وأرى أن فى البٌت مبالؽؤة ولكنهؤا مقبولؤة فؤى مجؤال حؤب الؤوطن ألن الشؤاعر بعٌؤد عؤن وطنؤه وقؤد خّفؤؾ مؤن 

رؾ الشرط }لو{.  وهؤوحرؾ امتنؤاع المتنؤاع، أى امتنؤاع الشؤوق إلؤى المبالؽة ومنع فساد المعنى ، استخدم ح

 الوطن وهو فى الجنة المتناع وجوده فى الجنة أصبل..

ٔٗ-  ٍَ ـــــــــــــــز٤ َٔ ِ َٓ ـــــــــــــــ٢  ــــــــــــــــئحِى ك ــــــــــــــــلخ رخُـلُـ َٛـ َٝ 

  
  ِْ ــــــــــــــٔ َٗ  ِٖ ــــــــــــــ٤ ــــــــــــــٖ َػ ِٓ ــــــــــــــٞحِى  َٔ ؤ  ُِِ َٔ  ظـــــــــــــــَ

 

 المفردات    : 

ـــئحىحُلـــ./ٝػزــضًــَٙ ٝٗلَ× ٓــخٍ ٝحٗــظخم كــٖ ٝ :  ٛلــخ رــخُلئحى - ـــؤ: حُوِــذ ) ؽ (  أكجــيس . /   ــ : ػطــٖ  ظـــٔـــــــــ

: حُٔــخء حُؼــٌد ٝٛــ٢ ػــ٤ٖ كــ٢ حُـ٘ــش ) ؽ ( ٬ٓٓــذ ٝ  حُِٔٔــز٤َحٍطــٞحء )ؽ( أظٔــخء  . /١ٍ ٝ× ( ٝحُٔــَحى ٗــٞم ) 

 .: حُوَٟ حُٔل٤طش رخُٔي٣٘ش ٝ حَُٔحى ٛ٘خ  ٟٞحك٢ ػ٤ٖ ْٗٔ  )ؽ( أٓٞىس )  ؽ ؽ (  أٓخٝى  حُٔـــــٞحى٬ٓٓـ٤ذ . /

 :   الشرح

 ٝ ٓخُُض أٗظخم ا٤ُٜخ ٝا٠ُ ٍإ٣ش أ٢ِٛ ٝأكزخر٢ ٝ روخٛش ك٢ ػ٤ٖ ْٗٔ ٟٝٞحك٤ٜخ . -

 :ألوان الجمال

ٔ-:} ربٗٔخٕ ٤ٔ٣َ ٣ٜٝلٞ ِ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ  حُلئحى) حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(. ُِظ٘و٤ٚ ٍٛٞ } ٛلخ رخُلئحى ظٔؤ 

 ُظ٘و٤ٚ. ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ حُلؼَ )ٛلخ( َٝٓ حُـٔخٍ ح

ٕ-:} أِٓٞروَٜ رظوي٣ْ ٗزٚ حُـِٔش ػ٠ِ حُلخػَ ُِظ٤ًٞي ٝحُظو٤ٜٚ .  } ٛلخ رخُلئحى ظٔؤ 

ٖ-:} حٓظؼخٍس طَٜك٤ش(. ٍٛٞ حُ٘ٞم رخُظٔؤٕ ُِظـ٤ْٔ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ َٝٛف رخُٔ٘زٚ رٚ.  } ظٔؤ( 

 ٝطٞك٠ ر٘يس حُ٘ٞم ١ُِٖٞ. 

ٗ- :} ٌَٗس ُِؼّٔٞ ٝ حُظؼظ٤ْ } ظٔؤ 

٘-١زخم( . ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزَُٙ ٣ٝئًيٙ رخُظ٠خى.. {: } ِٓٔز٤َ ِ ظٔؤ(  

ٙ-:} ط٣ٍٞش(.  طؼ٤َحٌُٖٛ )حُٔؼ٠٘ حُو٣َذ ؿ٤َ حُٔوٜٞى : ٓٞحى حُؼ٤ٖ ٝحُٔؼ٠٘ حُزؼ٤ي  } حُٔٞحى( 

 حُٔوٜٞى: ح٧ك٤خء ٝحُوَٟ(.

7- .ػ٤ٖ ْٗٔ( ٓـخُ ََٓٓ ػ٬هظٚ حُٔل٤ِش( 

8- ٝ حُل٤ٖ٘ ٌُٜٙ ح٧ٓخًٖٝح٧ِٓٞد ك٠ حُز٤ض هزَٟ ُِظو٣ََ ٝاظٜخٍ حُ٘ٞم. 
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ـــــــــذ َػـــــٖ ُؿـــــــلــ٢ٗٞ -٘ٔ ـِ َِٜي حَُِـــُٚ َُـــــــْ ٣َ ـــــ َٗ 

  
َُ ِكٔـــــــــ٢ّ   َُــــــــــْ ٣َـــوــــ َٝ ـوــٜـــُُٚ ٓــــــخَػـــش   َٗ 

 

 المفردات:

)ؽ(  : ًحطـٚ " ٣وٜـي حُـ١ٖٞ "  ٗوٜـٚ حَُٔحى ػ٤ـ٢ٗٞ . /ٝ:)ّ(. َؿلٖ ٝٛٞ ؿطخء حُؼ٤ٖ  ؿلـــ٢ٗٞ: ػِْ /   ٜٗي     

٣ٔـظ٨  (×): ُْ ٣لــــــــــَؽ ./ُْ ٣وـــَ )ؽ( ٓؼخص ِ ٓٞحع ِ ٓخع : ُلظش   ٓخػــــــــش  ./ ٗوٞٙ ِ أٗوخٙ ِ أٗوٚ

 .  ِ ٗؼ١ٍٞ: اىٍح٢ً  كٔـ٢/ 

 :   الشرح

 .أْٓ  ٣ٝؼِْ ٍر٢ إٔ ٍٛٞس َٜٓ ٓخ ُحُض أٓخّ ػ٢٘٤ ُْٝ طلخٍم ٍٝك٢ أريح ًؤ٢ٗ ُْ أطًَٜخ ا٫ -

 :ألوان الجمال

ٔ-:} ٓـخُ ََٓٓ(. ػٖ حُؼ٤ٖ ػ٬هظٚ حُـِث٤ش . َٝٓ حُـٔخٍ ح٣٩ـخُ ٝحُيهش ك٠ حهظ٤خٍ حُؼ٬هش. } ؿل٠ٗٞ( 

ٕ-:} ٜٚحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(. ٍٛٞ ح١ُٖٞ ربٗٔخٕ ِ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء  } ُْ ٣ـذ ػٖ ؿل٠ٗٞ ٗو(

 حُظ٘و٤ٚ .              ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ ًِٔش )ٗوٜٚ( َٝٓ حُـٔخٍ

ٖ- :}ٌَٗس ُِظو٤َِ. }ٓخػش 

ٗ-   :} ٜٚأِٓٞد ٓئًي رظوي٣ْ حُـخٍ ٝ حُٔـٍَٝ .  }ُْ ٣ـذ ػٖ ؿل٢ٗٞ ٗو 

٘- . ٚح٧ِٓٞد : هز١َ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ ٗيس حُلذ ١ُِٖٞ ٝحُظؼِن ر 

 

 التعلٌق العام على النص

 س : تحت أي أؼراض الشعر ٌندرج هذا النص ؟ 

 ٚ طلض ؿَٝ )حُ٘ؼَ ح٢٘١ُٞ( ح١ٌُ طٔظِؽ ك٤ٚ ح٧كٌخٍ رؼخ١لش حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ح١ُٖٞ .٣٘يٍؽ ٌٛح حُ٘ 

 س : " بناء هذه القصٌدة ٌقوم على أسس المدرسة الكبلسٌكٌة الجدٌدة" . وضح . 

 ٝكيس حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش ِ ٝهي أٟخف ػ٤ِٜخ ٗٞه٢ ط٘خٓن ح٧ُلخظ ٝطو٤ْٔ حُـَٔ . - ٔ

 س ِ.طؼيى ح٧كٌخٍ ك٢ حُو٤ٜيس حُٞحكي - ٕ

 طليع ػٖ ٤ِٓٝش حٗظوخُٚ ِ ٢ٛٝ حُٔل٤٘ش ًٔخ ًخٕ ٣ظليع حُ٘خػَ حُؼَر٢ ػٖ حُ٘خهش .  - ٖ

 ٬ٓ( . -ٛلخ  -ٓوخ١زش حُٜخكز٤ٖ ًٔخ ك٢ )حًًَح  - ٗ

 حُٜزخ( .  -حٓظؼٔخٍ رؼٞ ح٧ُلخظ حُظَحػ٤ش ٓؼَ )٬ٓٝس  - ٘

 ُوخْٓ ٝحُؼخَٗ .ح٩ًؼخٍ ٖٓ حُلٌْ حُظ٢ طظوَِ حُو٤ٜيس ِ ًٔخ ك٢ حُز٤ض : ح٧ٍٝ ٝح - ٙ

:األفكار 

ؿخءص ح٧كٌخٍ ٝحٟلش ٓظَحرطشِ ٣ـٔؼٜخ ه٢٤ ك١ٌَ ٝحكي ٝٛٞ حُ٘ٞم ٝحُل٤ٖ٘ ١ُِٖٞ ٣ًًَٝخص حُطلُٞش 

ٝحُ٘زخد. ًٔخ إٔ كي٣ؼٚ ٓغ حُٔل٤٘ش َٓطز٢ حٍطزخ١خ ه٣ٞخ رلٌَس حُِ٘ٚ كل٢ ٌٛح حُٞهض ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى ٤ِٓٝش ُِؼٞىس 

 ِٚ حُٞك٤ي ك٢ حُؼٞىس.ا٠ُ َٜٓ ؿ٤َٛخِ كليػٜخ ٝػخطزٜخ ٧ٜٗخ أٓ

 :الصور 

 ) ؿِث٤ش ًٝؼ٤َس ( كوي ًخٕ ٗٞه٢ ٓـَٓخ  رخٍُٜٞ حُز٤خ٤ٗش ٠ٛٝ طظ٘ٞع     

ر٤ٖ حُظ٘ز٤ٚ ٝح٫ٓظؼخٍس ٝحٌُ٘خ٣ش ٝحُٔـخُ حََُٔٓ ٝطئىٟ ىٍٝٛخ ك٢ هيٓش حُٔؼخ٢ٗ رخُظـ٤ْٔ ٝحُظ٤ٟٞق 

ٝر٬رَ حُيٝف.. ٣ٝظَٜ ك٢ رؼ٠ٜخ  -ثذ ٝػٞحء حٌُ -ٝحُظ٘و٤ٚ ِ ًٝؼ٤َ ٜٓ٘خ ٓٔظٔي ٖٓ حُظَحع ًخُظ٘ز٤ٚ رخُٜزخ 
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ٓزخُـش ًظ٘ز٤ٚ حُ٘لْ رخَُٔؿَ ح١ٌُ ٣ٔي حُٔل٤٘ش  رخُطخهش ٝحُلئحى رخَُ٘حع ح٠ُٔطَد ٝحُيٓٞع رٔخء حُزلَ 

 ٌُٜٝ٘خ ٓوزُٞش ٧ٜٗخ ؿي٣يس . –حٌُؼ٤َِٝطَى حُوِي ٖٓ أؿَ ١ٝ٘ٚ 

:األلفاظ 

 (  ؿخءص ِٜٓش ٝٝحٟلش رؼ٤يس ػٖ حُـٔٞٝ ٝحُظؼو٤ي.  ٔ   

 ؼزخٍحص ٓلٌٔش ح٤ُٜخؿشِ ٝحػظٔي ك٢ ٓؼظْ أٓخ٤ُزٚ ػ٠ِ)ح٧ِٓٞد حُوز١َ(حُ

 ح١ٌُ ٣وٍَ حُلوخثن ٝحُٞحهغ ح١ٌُ ٣ؼ٤٘ٚ ٣ٝظؤُْ ٓ٘ٚ حُ٘خػَ.

  ًٔخ حٓظويّ رؼٞ )ح٧ٓخ٤ُذ ح٩ٗ٘خث٤ش(حُظ٢ طؼ٤َ حُٔ٘خػَ ٝطـٌد ح٫ٗظزخٙ.

 ٝؿخءص حُلٔ٘خص ه٤ِِش ؿ٤َ ٓظٌِلش. ا٫ ك٢ حُز٤ض حَُحرغ ػَ٘ ك٤غ ؿخءص 

 حُظ٣ٍٞش ٓظٌِلش ؿخ٠ٓش.

مصادر الموسٌقى فً األبٌات  وأٌها أجمل فً رأٌك ؟ ولماذا ؟ 

 هخٍؿ٤ش   طظَٜ ك٢ :   -ٔ

 أ٠ٔٗ ( –( حُظ٣َٜغ ك٢ ٓطِغ حُو٤ٜيس. ) ٠ٔ٘٣ ٕ  ( ٝكيس حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش.  ٔ                       

     ر٤خص حُو٤ٜيس ٝح١ٌُ ٬٣ثْ  حُـٞ حُ٘ل٢ٔ حُل٣ِٖ ( حٓظويحّ ح٤ُٖٔ حٌٍُٔٔٞس هخك٤ش ٧ٖ                       

 ( حُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش ؿ٤َ حُٔظٌِلشٗ                       

 هل٤ــش ك٢ :ىحهـِـ٤ش   -ٕ

 ( ٍٝػــــــش حُظٜـــ٣ٞــــــَ .ٕ( حهظ٤خٍ ح٧ُلخظ حُٔٞكـ٤ـــش .                          ٔ                          

 ( ٟٝٞف ح٧كٌخٍ ٝطَحرطٜخ .ٗ( هــــــــٞس حُؼـــخ١ـــلــــــش .                           ٖ                          

خ  -ح٤ُٓٞٔو٠ حُيحه٤ِش أؿَٔ ٧ٜٗخ              ٔ  ٓئػَس ٝؿ٤َ ٓظٌِلش. -ىحث

 :من مبلمح المحافظة على القدٌم 

 حُلَٙ ػ٠ِ حٓظويحّ ح٧ُلخظ حُظَحػ٤ش .  - ٕ                 ح٫ػظٔخى ػ٠ِ ٝكيس  حُُٕٞ حُوخك٤ش .     -ٔ     

 ٓؼخٍٟش حُ٘ؼَحء حُويح٠ٓ . - ٗ    حُظؤػَ رخُو٤خٍ حُوي٣ْ ٝحٓظويحّ حٍُٜٞس حُـِث٤ش . - ٖ     

 حُز٤ض ٝكيس حُو٤ٜيس . -ٙٓوخ١زش حُٜخكز٤ٖ ػ٠ِ ػخىس حُويٓخء.                   -٘     

 ٤ٗٞع حُلٌٔش -7      

 

مبلمح التجدٌد:  من 

 ( حهظ٤خٍ ػ٘ٞحٕ ُِ٘ٚ طيٍٝ كُٞٚ ح٧كٌخٍ.ٕ( حُٟٔٞٞع ؿي٣ي كٜٞ ٖٓ حُ٘ؼَ ح٤ُٔخ٢ٓ ح٢٘١ُٞ .       ٔ

 ( حُظلٍَ ٖٓ حُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش حُٔظٌِلش.ٖ

                                                                                                    ( حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ ٌٛح حُـِء حُٔوٍَ ٖٓ حُو٤ٜيس ٠ٛٝ ٓظٔؼِش ك٢  :  ٝكيس حُٟٔٞٞع .                         ٗ

 ٝ طَحر٢ ح٧كٌخٍ .    ٝ ٝكيس حُـٞ حُ٘ل٢ٔ .

:مبلمح شخصٌة شوقً من خبلل النص 

 ٢٘١ٝ ٛخىم ح٤٘١ُٞش ٝػَر٢ ِْٓٔ ٓوِٚ ٧ٓظٚ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝحُؼَر٤ش.  - ٔ    

 حُؼوخكش ػ٤ٔن ح٧كٌخٍ هز٤َ رخٌُٔحٛذ ح٤ُٔخ٤ٓش. ٝحٓغ  - ٕ    

 ٗخػَ ٓٞٛٞد ػزو١َ ٣٘خكْ أػظْ ٗؼَحء حُؼَد ك٢ أ٠ُٛ حُؼٍٜٞ.  - ٖ    

  :الخصابص الفنٌة ألسلوبه 

 كٜخكش ح٧ُلخظ ٝرؼيٛخ ػٖ حُـَحرش ٝحُظ٘خكَ.  - ٔ    

 ؿِحُش حُؼزخٍحص ٝاكٌخّ ٤ٛخؿظٜخ ًؤٜٗخ ٓزخثي حٌُٛذ.  - ٕ    

 ٝػش حُظ٣َٜٞ ٝح٩ًؼخٍ ٖٓ حٍُٜٞ حُظ٢ طويّ حُٔؼخ٢ٗ. ٍ - ٖ    
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 ح٫ٓظؼخٗش رخُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش ؿ٤َ حُٔظٌِلش ؿخُزخ.  - ٗ    

  ٟٝٞف ح٧كٌخٍ ٝطَحرطٜخ ٝطل٤ِِٜخ ٝطؼ٤ٔوٜخ. - ٘    

 حٛظٔخٓٚ رخُظخ٣ٍن ح١َُٜٔ ٝح٢ٓ٬ٓ٩. -ٙ

 ح٩ًؼخٍ ٖٓ حُلٌٔش. -7

 طؼخهذ ح٤َُِ ٝحُٜ٘خٍ(. –ٍؿْ  – ك٬ٍ –طؤػَٙ رخُٔؼـْ حُوَ ٢ٗ ) كَحّ  -8

 س:  تعبر القصٌدة عن الحس الصادق عند شوقً بالتارٌخ األسبلمً . وضح ذلك .

 ـ  ٧ٗٚ ٢٠ٔ٣ رؼي ٌٛٙ ح٧ر٤خص ٓغ طخ٣ٍن ح٧ٗيُْ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ِ ٝٛٞ ك٢ ًُي  ط٢ٔ٘ ٜٓ٘ـٚ حُٜٔظْ رـ : 

 ٍَٓٞ ٝح٧َُٛ( ِ ـ ح٬ٓ٩ّ ح١ٌُ ريأٙ ك٢ هٜخثيٙ ػٖ : )حُؼَد ٌٝٓش ٝحَُٓخُش ٝحُ 

ـ حُظخ٣ٍن ح١ٌُ ظَٜ ك٢ هٜخثيٙ ػٖ : )ٓلق ح٧َٛحّ ٝأر٢ حٍُٜٞ ٝطٞص ػ٘ن  ٕٓٞ ًٝزخٍ حُلٞحىع ك٢ ٝحى١ ح٤َُ٘ َٝٓ٘ٝع  

)َِ٘ٓ 

 س : ما المقصود بالمعارضة الشعرٌة ؟ ثم وازن بٌن بداٌة البحتري وبداٌة شوقً

س ٗخػَ  هَ ك٢ حُُٕٞ ٝ حُوخك٤ش ٓغ حهظ٬ف حُٔؼ٠٘ حُٔؼخٍٟش حُ٘ؼ٣َش : ٢ٛ إٔ ٣ٌظذ حُ٘خػَ ه٤ٜيس ط٘زٚ ه٤ٜي

 ُ ٩ظٜخٍ رَحػظٚ حُ٘ؼ٣َش .

 حطلن ٗٞه٢ ٓغ حُزلظ١َ ك٢ حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش ٝحٓظويحّ حُطزخم ٝحُظ٣َٜغ ٝحهظِلخ ًٕٞ ُلع ٗٞه٢ أٟٝق ِ أٓخ

ع ػٖ ٣ًًَخص حُزلظ١َ كوي حٓظؼَٔ ًِٔش  ك٤ٜخ ؿَحرش ٢ٛٝ )ؿزْ( رٔؼ٠٘ )ُج٤ْ( ٝٓؼ٠٘ ٗٞه٢ أؿَٔ ُ ٧ٗٚ ٣ظلي

حُٜزخ ٝحُٔؼخىس ك٢ ١ٝ٘ٚ ِ ر٤٘ٔخ ٣ظليع حُزلظ١َ ػٖ أهٌ حُؼطخء) حٓظـيحء حٌَُٓخء ( ِ ك٘وَؽ ٖٓ ًُي رظلٞم 

ح ِ ٌُٜٝ٘خ ٓ٘خكٔش ٩ػزخص حٌُحص ٝحُٔويٍس ِ ٠٣خف ا٢ُ  ٗٞه٢ ُلظ خ ٝٓؼ٠٘ ِ ٌٝٛح ٣ئًي إٔ حُٔؼخٍٟش ٤ُٔض طو٤ِي 

 ًُي إٔ ر٤ض ٗٞه٢ كٌٔش طـ١َ ٓـَٟ ح٧ٓؼخٍ .

 : توحً األلفاظ والصور التً استخدمها شوقً فً هذه األبٌات بحنٌنه وحبه الشدٌد لمصر .. وضح ذلك معس

 التمثٌل . 

 ٍم( ُ كٌِٜخ َٓطزطش رَٜٔ . -٬ٓٝس  ٖٓ ٗزخد  -أ٣خّ أ٢ٔٗ  -ٖٓ ح٧ُلخظ حُٔٞك٤ش رخُل٤ٖ٘ ا٠ُ َٜٓ )حُٜزخ    

َ َٛ ٬ٓ حُوِذ ػٜ٘خ  ( ِٝ)أٓخ ؿَكٚ حُِٓخٕ( ِ ٝ ٖٓ حٍُٜٞ : )َٓص ٓ٘ش  كِٞس  ٌُٝس هِْ( ِ ٝ)٬ٓ ٜٓ

 ٝ)ٓٔظطخٍ اًح حُزٞحهَ ٍٗض أٝ ػٞص( ِ ًِٜٝخ طٍٜٞ ٗٞهٚ حُ٘ي٣ي ٝكزٚ َُٜٔ.

 س : طبق ما درسته من عناصر التجربة على هذه القصٌدة ، مبًٌنا مدى جودتها .

 ح حُ٘ٚ ًٝخٗض ؿ٤يس  .ػ٘خَٛ حُظـَرش : )حُلٌَ ٝحُٞؿيحٕ  ٝحٍُٜٞس حُظؼز٣َ٤ش( ِ ٝهي حًظِٔض ك٢ ٌٛ

كخ٧كٌخٍ طظ٘خٍٝ ٣ًًَخص حُ٘زخد ٝحُل٤ٖ٘ ا٠ُ ح١ُٖٞ ٝٓ٘خؿخس حُٔل٤٘ش ِ ٢ٛٝ ٓظَحرطش ٝك٤ٜخ طل٤َِ ٝػٔن ِ  

٣َٝرطٜخ ه٢٤ ٝحكي ٛٞ ك٤٘٘ٚ ا٠ُ ح١ُٖٞ ِ ًٔخ إٔ كي٣ؼٚ ا٠ُ حُٔل٤٘ش ٓظَٜ رٌُي ٧ٜٗخ أِٓٚ ك٢ حُؼٞىس ا٠ُ َٜٓ  

ر٤ٖ كزٚ َُٜٔ ٝٓوطٚ ػ٠ِ ح٫ٓظؼٔخٍ ِ كـخءص أُلخظٚ ٍٝٛٞٙ ٬ٓثٔش  حُؼخ١لش ٓٔظِؿش رخ٧كٌخٍ ِ ٝطظَحٝف 

حٍُٜٞس حُظؼز٣َ٤ش ك٢ٜ ٍحثؼش ُ ك٤غ حًظِٔض ح٤ُٓٞٔو٠ حُظخَٛس ٖٓ حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش ٝحُظ٣َٜغ ٝحُـ٘خّ . ٝحُول٤ش 

 ٖٓ حٗظوخء ح٧ُلخظ ٝكٖٔ طَط٤زٜخ ٝؿٔخٍ حٍُٜٞ .

 ( ٢https://dardery.site/archives/1743    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر) 
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 ددريتاخ على يص غرةح وحًيٌ   

(ٔ) 

ٍِ  حهـــــــــــظ٬فُ   -ٔ ـــــــــــخ َِ  حُٜ٘  ـــــــــــــــــ٤ْ ٢ ٝحُِـ  ِٔ ْ٘ــــــــــــــــ ُ٣             

  
ح  ََ ـــــــــــ ًُ ًْ ـــــــــــ٢ حِ ـــــــــــزَخ ُ  ٜ َّ  حُ ـــــــــــخ ــــــــــــ٢ ٝأ٣َ  ــــــــ ِٔ ْٗ  .أُ

 
ـــــــــلخ  -ٕ ِٛ ـــــــــ٢ َٝ س   ُِ َٝ ـــــــــ٬ ُٓ  ْٖ ـــــــــ ــــــــــخدٍ  ِٓ ــزــــــــــ َٗ             

  
صْ   ٍَ  ٞ ـــــــــــــ ُٛ  ْٖ ـــــــــــــ ٍحصٍ  ِٓ  ٞ ـــــــــــــ َٜ ْ   طَ ــــــــــــــ ــــــــ َٓ َٝ. 

 
ـــــــــــلَضْ   -ٖ َٜ ــــــــــــ زَخ َػ ـــــــــــٞدِ  ًخُٜــــــ صْ  حُِ ُؼ  َ ـــــــــــ َٓ ٝ          

  
ــــــــــــَ٘ش    س   ِٓ َٞ ِْ ـــــــــــــ ٌ سَ  ُكـــــ ــــــــــــ َُٝ  ِْ ِْ ـــــــــــــ  .هـَـــــــــــــ

 
 حثَ حُٔوظَكش :حهظَح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ ر٤ٖ حُزي

 :   هوفً البٌت الثانً   ( مبلوة)  كلمة معنى -ٔ

 الضٌقׄ     القدٌم المكانׄ        الزمنٌة الفترةׄ   الجمالׄ  

 -: فً البٌت الثالث  (  عصفت)  بـ المقصود -ٕ

 قصفتׄ   اشتدتׄ   هبتׄ   أسرعتׄ  

 ( : الَصبا و الِصبا)  كلمتً  بٌن -ٖ

 ؾترادׄ   تورٌةׄ   جناسׄ   سجع ׄ  

 : بـــ توحًفً البٌت الثالث  ( اللعوب)  كلمة -ٗ

 المرحׄ   الفرحׄ   الرشاقةׄ   الرقةׄ  

 : ؼرضه أمر أسلوبفً البٌت األول   ( الِصبا لً اذكرا)  قوله:-٘

 النصحׄ   الحثׄ   االلتماسׄ   التمنً ׄ  

 ٌفهم من البٌت الثالث أن مرحلة شباب الشاعر: -ٙ

  الشاعر قضاها فً النوم والراحةׄ    فةكانت ملٌبة باألحداث العاصׄ  

 كانت جمٌلة ومرت مسرعةׄ              كانت فاترة خالٌة من المتعةׄ  

 " اللعوب الِصبا:"قوله فً البٌانٌة الصورة نوع - 7

 مرسل مجازׄ                        كناٌةׄ                 تصرٌحٌة استعارة ׄ                   مكنٌة استعارةׄ  

 :  قوله  الدلٌل على استخدام الشاعر للصورة المركبة -8

  عصفت كالصبا اللعوبׄ    اختبلؾ اللٌل والنهار ٌنسًׄ  

 صفا لً مبلوة من شبابׄ    صورت من تصورات ومسׄ  

 :  فٌه  فً البٌت األول (أنسً وأٌام الِصبا: ) قوله  -9

 إطنابׄ   تصرٌعׄ   جناسׄ   طباق ׄ  

 .رة على الشاعر فً األبٌاتاستنتج العاطفة المسٌط -ٓٔ

  الحنٌن والشوق لذكرٌات الطفولة ׄ    الحزن والٌؤس لذهاب شبابه ׄ  

 األلم والحزن لما كابده من مشاق فً شبابهׄ     الؽضب من الزمان الذي أنساه ذكرٌات الطفولة             ׄ  

 :   تخدام كلمة "مس" فً البٌت الثانًعاب النقاد على الشاعر اس -ٔٔ

  ألن المس من عمل الشٌطانׄ  

  ألن المس وهو الجنون أمر ؼٌر محبوب ال ٌبلبم جمال فترة الشبابׄ  

  ألن كلمة " مس" هنا جاءت حشو ولم تضؾ جدٌد للمعنى ׄ  
 .ألن كلمة " مس " كلمة ؼرٌبة ؼٌر مؤلوفةׄ  
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 :  على للداللة جمع جاءتفً البٌت األول   " أٌام " كلمة -ٕٔ

 الكثرةׄ   التقلٌلׄ   قٌرالتحׄ   التعظٌم ׄ  

 : فً البٌت  األول ٌفهم من تقدٌم الشاعر لكلمة "النهار " على كلمة " اللٌل"  -ٖٔ

  أن الشاعر ٌرى أن شواؼل النهار تصرؾ اإلنسان عن همومه ׄ  

  أنه ٌرى أن شواؼل النهار تضٌؾ هموم جدٌدة إلى همومه فهو أشد قسوة من اللٌلׄ  

             لنسٌان والراحةهدوء اللٌل ٌساعده على اׄ  

 أنه ٌرى أن الٌوم ٌبدأ بالنهار وٌنتهً باللٌلׄ  

 :  ل على تؤثر شوقً بالقدماء هنا هوالدلٌ -ٗٔ

 كل ما سبقׄ   استخدام ألفاظ تراثٌةׄ   البدء بالتصرٌع ׄ   مخاطبة الصاحبٌنׄ  

 " : سوم تصورات من صورت:" قوله فًفً البٌت  الثانً  البٌانٌة الصورة نوع -٘ٔ

 مجازمرسلׄ   تشبٌهׄ   كناٌة ׄ   حٌةٌتصر استعارةׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1743ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 

(ٕ) 

ـــــــــ٬ -ٔ َٓ ٝ  ََ ـــــــــ ْٜ ِٓ  َْ ـــــــــ ـــــــــ٬ َٛ ـــــــــذُ  َٓ ِْ ْ٘ـــــــــــٜخ حُوَ         َػ

  
  ْٝ ــــــــــــــخ أَ َٓ َكـــــــــــــــُٚ  أَ َْ ُٕ  ُؿ ٓـــــــــــــــخ  ِ ـــــــــــــــ٢  حُ  ٓ َئ ُٔ  .حُ

 
ــــــــــــخ -ٕ َٔ  ِ صِ  ًُ  َ ـــــــــــــ٤خ٢ُ  ٓـــــــــــــــــَ م   َػ٤َِْظــــــــــــــٚ حُِـ  ٍَ       

  
ــــــــــــــيُ  َٝ   ْٜ ــــــــــــــ٢ حَُؼ ــــــــــــــخ٢ُ ك ـــــــــــــــــــــ٢ حُِ ٤ظظ  ٔ  .طُوَ

 
ٖ-   ٍ ــــــــــــــــــــظَطخ ْٔ َُ   اًح ُٓ حِه َٞ ٗ ـــــــــــــــــضْ  حُزَـــــــــــــــــ ٍَ   ٍَ  ٝ        أ

  
  َِ ــــــــــــــ ْٝ  حُِ ٤ْ صْ  أَ َٞ ــــــــــــــيَ  َػــــــــــــــ ِّ  رَْؼ َْ  .َؿــــــــــــــــــــــــــ

 
ـــــــــــذ   -ٗ ِٛ ح ـــــــــــِٞعِ  كـــــــــــ٢ ٍَ ِٖ   ح٠ُ  ـــــــــــْل  ٔ ُِ   ٖ ـــــــــــ          كَْط

  
ــــــــــــــخ  َٔ  ِ ًُ  َٕ َْ ــــــــــــــ ٖ   ػُ ُٜ ـــــــــــــــ ِْ  ٗـَـــــــخَػ ـــــــــــــــ  .رَْ٘وــ

 
 حهظَح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش :

 : عكسها فً البٌت الرابع ( فطن)  كلمة -ٔ

 ؼافلׄ   متخلؾׄ   شاردׄ   ؼبًׄ  

 : مضادها فً البٌت الثانً ( رق)  كلمة -ٕ

 شددׄ    قتلׄ   قساׄ   ؼلظ ׄ  

 : نوعه مشتقالثالث  البٌت فً(  مستطار)  -ٖ

 فاعل اسمׄ    مفعول اسمׄ   مكان اسمׄ   مبالؽة صٌؽةׄ  

 : جمعها الثالث البٌت فً ( راهب)  كلمة -ٗ

 رهابنةׄ   رواهبׄ   رهابׄ   رهبان ׄ  

 : فً البٌت األول( الَقْلبُ  َسبل َهلْ  ِمْصرَ  وَسبل) قوله -٘

 تطابقׄ   تصرٌعׄ   سجعׄ   جناس ׄ  

 استنتج المؽزى من قول الشاعر فً البٌت الثالث: -ٙ

-   ٍ ـــــــــــــــــــظَطخ ــ ْٔ َُ   اًح ُٓ حِه َٞ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــضْ  حُزَ  ٗ ٍَ   ٍَ  ٝ        أ

 
  َِ ــــــــــــــ ْٝ  حُِ ٤ْ صْ  أَ َٞ ــــــــــــــيَ  َػــــــــــــــ ِّ  رَْؼ َْ  .َؿــــــــــــــــــــــــــ

 
  سو السفن وتقلعقربه من المٌناء حٌث ترׄ   خوؾ الشاعر من صوت السفن                       ׄ  

 إعجابه الشدٌد بالسفن وحبه لمراقبة حركتهاׄ                                تطلعه وشوقه للعودة إلى مصرׄ  
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مانُ  ُجْرَحهُ  أََسا استنتج على من ٌعود ضمٌر الؽابب )الهاء( فً قوله : )أَوْ  -7 ً( الزَّ  :الُمَإسِّ

 الزمانׄ   الشاعرׄ   القلبׄ   مصر ׄ  

 : َجــــــــــــْرِس"  َبْعدَ  َعَوتْ  ٌمة الفنٌة لقول الشاعر فً البٌت الثالث " أَوْ حدد الق -8

  الداللة على أن السفن تصدر صوتا علٌاׄ                     شعوره بالخوؾ الداللة على  ׄ  

 سفن وصوت الذبابالداللة على شدة الشبه بٌن صوت الׄ              الداللة على إحساسه بالوحشة وانقطاع األملׄ  

مانُ  ُجْرَحهُ  أََسا أَوْ : ) قوله فً  -9 ً الزَّ  : فً البٌت األول( الُمَإسِّ

 . جمٌع ما سبقׄ          قصر بالتقدٌم والتؤخٌر      ׄ              إٌجاز بالحذؾׄ     إطناب بالتذٌٌل           ׄ  

 :  داللٌا هو فً البٌت األول أعطى بعدا "المإسً"   كلمة  التضعٌؾ فً  -ٓٔ

  الداللة على رحمة الزمان بالشاعرׄ  

  التؤكٌد على قدرة الزمن على تخلٌص الشاعر من أحزانه  ׄ  

  وصؾ طبٌعة الزمان وكونه مساعد على النسٌانׄ  

 التؤكٌد على عظم أحزانه وعدم قدرة الزمان على التخفٌؾ عنه رؼم خبراته الكبٌرة فً ذلكׄ  

 :  ٌفٌد لبٌت الرابعفً ا"  كلما: "  قوله -ٔٔ

 المبالؽةׄ   البعدׄ   التكرارׄ   القلة ׄ  

 : فً البٌت الثالث"  رنت البواخر إذا ر مستطا: قوله فً -ٕٔ

 اقتباسׄ   تورٌةׄ   إطنابׄ   إٌجاز ׄ  

 : بـ توحًفً البٌت الثالث "  رنت"  كلمة -ٖٔ

 الٌؤس ׄ   الصوت شدةׄ   الصوت جمالׄ   األملׄ  

 :فعله فاعل اسم لبٌت األولفً ا " المإسًكلمة" -ٗٔ

 أسا ׄ   أسسׄ   أَسوׄ   أَسى ׄ  

  الثانً البٌت فً البدٌعً المحسن نوع -٘ٔ

 نظٌر مراعاةׄ               تصرٌعׄ   طباقׄ   جناسׄ  

 : األول البٌت فً"المإّسً الزمان ُجرَحه أَسا:" قوله فً البٌانٌة الصورة نوع -ٙٔ

 مرسل ازمجׄ   تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ   كناٌةׄ  

 :األول  البٌت فً االستفهام من الؽرض  -7ٔ

 النفًׄ   التمنًׄ   االستنكارׄ   التعجبׄ  

 بــــ إطناب نوعه الثانً البٌت فً اإلطناب -8ٔ

 التعلٌلׄ   الترادؾׄ   اإلجمال بعد التفصٌلׄ   التذٌٌلׄ  

   عبلقته مرسل مجاز  الثانً البٌت فً" اللٌالً مرت:   قوله -9ٔ

 جزبٌةׄ   مسببٌةׄ   بٌةسبׄ   كلٌةׄ  

 :الرابع البٌت فً قبله بما" بنقس شاعهن" قوله عبلقة -ٕٓ

 إجمال بعد تفصٌلׄ                سببׄ   توضٌحׄ   نتٌجةׄ  

 :الرابع البٌت فً" بنقس:"  قوله فً البٌانً اللون -ٕٔ

 تصرٌحٌة استعارةׄ   مكنٌة استعارةׄ   تشبٌهׄ   كناٌةׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1743ًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤ) 
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(ٖ) 

ــــــــــخ - ٔ ــــــــــشَ  ٣ ْ   ْرَ٘ ــــــــــ٤َ ــــــــــخ حُ ــــــــــٞىِ  ٓ َ   أر ـــــــــــ٤           رَِوــــــظــــ

  
خَُــــــــــــــُٚ   ـــــــــــــــخ َٓ َُٞؼ  ـــــــــــــــغٍ  ُٓ ْ٘ َٔ ِْ  ر  .  َٝكـــــــــــــــــــــــــــــْز

 
ٕ -   ّ ح ََ ِٚ  ٠ػِــــــــــــــــ أَكـَــــــــــــــــــــ فُ  ر٬َرِــــــــــــــــــــــِِ ْٝ            حُــــــــــــــــي 

  
   ٍ َِ  كـــــــــــ٬ ْٖ  ُِط ٤ْـــــــــــ ـــــــــــ ِٓ    َ ـــــــــــ ًُ  ِْ ْ٘  .  ِؿـــــــــــــــــــــــ

 
ٖ -   َ ـــــــــــــــــــــ ًُ  ٍٍ ــــــــــــــــــــــن   َىح َِ  أََكــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــ ْٛ           ا٫ِ رخ٧َ

  
َٖ  هز٤ـــــــــــغٍ  كـــــــــــ٢  ـــــــــــ ِٛذِ  ِٓ ِْ  حُٔـــــــــــــــــــٌَح  .ٍِْؿـــــــــــــ

 
ـــــــــــــــ٢ - ٗ ِٔ َ   َٗلَ َؿـــــــــــــــ َْ ِْزِـــــــــــــــ٢ ِٓ حع   ٝهَ ََ ـــــــــــــــــــــــ ِٗ      

  
ــــــــــخ  ِٜٔ ــــــــــ٢ ر ـــــــــــٞعِ  ك ٓــــــ ١َِ حُي  ـــــــــــ٤ ـــــــــــ٢ ِٓ ـ ِٓ ٍْ  .ٝأَ

 
حْؿَؼِِـــــــــــــــ٢ - ٘ ـــــــــــــــيِ  َٝ َٜ ْؿ َٝ  ٍَ حىِ  حُلََ٘ـــــــــــــــخ ََ ـــــــــــــــــ ـْ َٓ ٝ       

  
ــــــــــيَ   َ٣  َِ ـْ ـــــــــــ ــــــــ َٖ  حُؼـ  ٍَ ) رــــــــــ٤ ــــــــــ ْٓ ٍَ ) َٝ ( ِْ ــــــــــــ ٌْ َٓ.) 

 

 حهظَح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش :

 : ؼرضه نداءفً البٌت  األول (  الٌم ٌابنة) قوله:  -ٔ

 االستعطاؾׄ   الدعاءׄ   االلتماسׄ   التمنً ׄ  

 : عن كناٌةفً البٌت  األول (  الٌم ابنة) قوله:  -ٕ

 مجازׄ   نسبةׄ   موصوؾׄ   صفة ׄ  

 : فً عنها نبحث(  ابنة) كلمة  -ٖ

 بون ׄ   بنوׄ   ابنׄ   بنً ׄ  

 : جمعهافً البٌت  األول  ( الٌم) كلمة -ٗ

 مٌامׄ   أٌماءׄ   أٌمامׄ   ٌموم ׄ  

 :ؼرضه االستفهاماألول   البٌت فً(  ؟ مولعا ماله) وله : ق -٘

 التقرٌرׄ   التعجبׄ   النفً ׄ   لحسرة اׄ  

 : تبدو ثقافة شوقً الدٌنٌة واضحة فً هذا المقطع والدلٌل على ذلك -ٙ

  حدٌثه عن السفٌنة التً تسٌر فً الٌم وهً إحدى دالبل قدرة هللاׄ  

  م ظلمألنه ٌرى أن حرمان الناس من أوطانهׄ  

  ألنه ضد االستعمار وظلمه ألهالً الببلدׄ  

 رجس( –حبلل  –استخدامه ألفاظ تنتمً للمعجم القرآنً ، مثل : )حرام ׄ  

 :  للداللة على نكرةفً البٌت  الثالث  جاءت  (  دار)  كلمة  -7

 التقلٌلׄ   للتحقٌرׄ   والشمول للعمومׄ   للتعظٌم ׄ  

 :األول  البٌت فً(  نعم) كلمةبـ عبلقتها(  حبس) كلمة  -8

 .توضٌحׄ   تكرارׄ   نتٌجةׄ   سببׄ  

 : بٌن المبدأ اإلنسانً الذي أطلقه الشاعر فً البٌت الثالث -9

  حب الناس ألوطانهمׄ    حنٌن أهل الببلد إلى أوطانهم ׄ  

 محتلٌن الؽاصبٌنكراهٌة الناس للׄ    حق الناس فً امتبلك أوطانهمׄ  

 : المقطع من مظاهر التقلٌد  فً هذا -ٓٔ
  وهً السفٌنة كبدٌل للناقة عند الشعراء القدامى الحدٌث عن وسٌلة الرحلةׄ  

  مٌل شوقً إلى إطبلق الحكم فً ثناٌا شعرهׄ  

  استخدامه للكلمات المرتبطة بالتراثׄ  

 جمٌع ما سبقׄ  
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مـــــــوعِ  فً حدد القٌمة الفنٌة لقول الشاعر فً البٌت الرابع " بِهما -ٔٔ  : وأَْرِســً "  ِريِسـٌ الدُّ

 التؤكٌد عل شدة شوقه وكثرة دموعه وأحزانهׄ                             بٌان استعداده لمساعدة السفٌنة على اإلبحارׄ  

 تجدد األمل فً قلبه وقرب رجوعه إلى مصرׄ                             إحساسه بالٌؤس من العودة إلى مصرׄ  

 : ت األول تدل علىفً البٌ" مولعا" كلمة -ٕٔ

 تجاهل البحرلمطالب للشاعر بالرجوع إلى وطنه ׄ  
  وطنه إلى بالرجوع شدة تعنت البحر مع مطالب الشاعرׄ  
  وطنه إلى بالرجوععدم سماع الشاعر لمطالب الشاعر ׄ  
 وطنه إلى بالرجوع خوؾ البحر من االستجابة لمطالب الشاعرׄ  
 : المحسن البدٌعً فً البٌت الرابع -ٖٔ

 الثانً والثالثׄ   حسن تقسٌمׄ   طباقׄ   جناسׄ  

  لـ نكرة جاءتفً البٌت  األول " منع" كلمة -ٗٔ

 العمومׄ   التهوٌلׄ   التحقٌرׄ   التعظٌم ׄ  

 : بٌنهمافً البٌت   الثانً "  وحبلل حرام:" كلمتً - ٘ٔ

 سجعׄ   تورٌةׄ   طباقׄ   جناس ׄ  

 : ٌهتشب(  شراع قلبً: ) فً البٌت  الرابع  قوله -ٙٔ

 ضمنًׄ   مفصلׄ   مجملׄ   بلٌػ ׄ  

 :الثانً البٌت فً( أحرام على ببلبله الدوح )  قوله فً البٌانٌة الصورة  نوع -7ٔ

 تصرٌحٌة استعارةׄ                  مكنٌة استعارةׄ                   تشبٌهׄ   مرسل مجازׄ  

  الثانً البٌت فً االستفهام ؼرض -8ٔ

 .التقرٌرׄ   كاراالستنׄ   التعجبׄ   النفًׄ  

 :الخامس البٌت فً(  الفنار وجهك اجعلً)  قوله فً البٌانٌة الصورة  نوع - 9ٔ

 كناٌةׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ   تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ  

 الخامس البٌت فً األمر ؼرض  -ٕٓ

 التعجٌزׄ    التمنًׄ   الدعاءׄ   النصحׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1743  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢  ) 

 (ٗ) 

 

ــــــــــــ٢   -ٔ َِ٘١ َٝ  ْٞ ــــــــــــ ِْضُ  َُ ـِ ــــــــــــ ــــــــــــيِ  ُٗ ِْ ـــــــــــــٚ رخُُو ْ٘           َػ

  
َػْظ٢ِ٘  َُ ـــــــــــــيِ  كـــــــــــــ٢ ا٤َُْـــــــــــــٚ َٗـــــــــــــخ ِْ ـــــــــــــ٢ حُُو ِٔ  .ْٗل

 
َٛلـــــــــــــــخ -ٕ َِ  كـــــــــــــــ٢ رـــــــــــــــخُلئحىِ  َٝ ز٤ِ َٔ ِْ ــــــــــــــــــــــ َٓ       

  
ـــــــــــؤ    َٔ ـ ظَ ّٔ ــــــــــــَٞحىِ ُِ ـــــــــــٖ ـــ ٓ ( ِٖ ـــــــــــ٤ْ ِْ  َػ ْٔ ـــــــــــ َٗ) 

 
ِٜيَ  -ٖ ـــــــــــــ ْْ  هللا َٗ ـــــــــــــذْ  َُـــــــــــــ ـِ َ٣  ْٖ         ؿلـــــــــــــ٢ٗٞ َػـــــــــــــ

  
ـــــــــــــُٚ   ُٜ ْو ْْ  ٓـــــــــــــخػش   َٗ ـــــــــــــ َُٝ  َُ ـــــــــــــ ـــــــــــــ٢ ٣َْو  ٔ  ِك

 
 حهظَح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش :

 :فً البٌت  الثالث(  جفون) كلمة   مفرد -ٔ

 جفنةׄ   َجفنׄ   ِجفنׄ   ُجفن ׄ  

 :الثانً  البٌت فً ( ظمؤ) كلمة   مضاد -ٕ

 ريׄ   راوׄ   رويׄ   رٌانׄ  
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 :نوعه  بدٌعً محسنالثانً   البٌت فً ( السواد)  كلمة-ٖ

 جناسׄ   تورٌةׄ   طباقׄ   سجع ׄ  

 :  ٌفٌدالثالث   البٌت فً " ساعة"   كلمة تنكٌر -ٗ

 العموم ׄ   التعظٌمׄ   التقلٌل ׄ   التكثٌر ׄ  

 : هولثانً  فً البٌت ا(  ظمؤ)  كلمة فً البٌانً اللون -٘

 مرسل مجازׄ                 تصرٌحٌة استعارةׄ                             مكنٌة استعارةׄ                        كناٌةׄ  

 :  بٌنهمافً البٌت   الثانً (  ظمؤ ، سلسبٌل)  كلمتً -ٙ

 تطابقׄ   تجانس ׄ   تكاملׄ   ترادؾ ׄ  

ِؽبْ  لَمْ ) قوله  -7  : عبلقته مرسل مجاز  فً البٌت الثالث (  شخصه جفونً َعنْ  ٌَ

 المسببٌةׄ                        السببٌةׄ                           الكلٌةׄ   الجزبٌة ׄ  

 بــ القصٌدة هذه فً شوقً تؤثر -8

 المتنبً ׄ   البحتري ׄ        العبلء أبً ׄ   تمام أبً ׄ  

ه فً قوله  : " َناَزَعْتنًِ " الخلد"  بـ المراد -9 ٌْ  :   نْفِسً" فً البٌت األول الُخْلدِ  فً إلَ

 ماسبق جمٌعׄ   األندلسׄ     مصرׄ   الجنةׄ  

 األول البٌت فً قبله بما( نفسً الخلد فً إلٌه نازعتنً)  عبلقة  -ٓٔ

 تفصٌلׄ   توضٌحׄ       نتٌجةׄ   تعلٌلׄ  

 النص فً التجدٌد مظاهر من -ٔٔ

 ( .الصبا - مبلوة) مثل التراثٌة األلفاظ بعض استعمال   ׄ                         الصاحبٌن مخاطبةׄ  

 النص موضوعׄ                     الحكم من اإلكثار ׄ  

 :  شعرٌة تجربة عن تعبٌر القصٌدة هذه - -ٕٔ

 عامة إلى تحولت ذاتٌةׄ                              عامةׄ                  ذاتٌةׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1743ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ) 

  الهدرسح الكالسيكيحددريتاخ على  )يصىص نذحررج( 

(ٔ) 

 كخكع ارَح٤ْٛ:٣وٍٞ 

ـــــــــــــــن   ٣ُـٌــــــــــــــــخرِيُ  ًح ًــــــــــــــــْ   -ٔ ِٗ ٬ُ٣هـــــــــــــــ٢ ػخ َٝ 

  
ََ  ُكـــــــــــــذ   كـــــــــــــ٢  ٜــــــــــــ سِ  ِٓ ََ ؼ٤ــــــــــــ ـ ًَ ّ٘  .ــــــــــــــخمِ حُُؼ

 
ــــــــــــ٢   -ٕ َُ  اِّٗ ــــــــــــ ِٔ ـــــــــــ٢ ٧ََكـ ـــــــــــٞحىِ  ك ـــــــــــزخرَش   َٛ َٛ 

  
َُ  ٣ــــــــــخ  ٜـــــــــ ـــــــــي ِٓ َؿـــــــــض هَ ََ ِٖ  َه ــــــــــٞحمِ  َػـــــــــ  .ح١َ٧ـ

 
ــــــــــــــيِ  َُـٜـــــــــــــــل٢   -ٖ ظــــــــــــــ٠ َػ٤َِ ــــــــــــــش   أٍَحىِ  َٓ  ٤َِ١وَ

  
ــــــــــــل٢ٔ  َ٣  َْ ـــــــــــ٣َ ـــــــــــخىِ  ًَ ـــــــــــؼذ   ِكٔ ــــــــــــ٢ َٗ  .ٍحهــ

 
ــــــــــــــــق     -ٗ ـِِ َٔلٔٞىِ  ًَ ــــــــــــــــ ٍِ  رِ ـــــــــــــــ٬ ْ   حُِو ـــــــــــــــ٤  ظَ ُٓ 

  
  ٍِ َٖ  رِـخُـزَــــــــــــــــٌ  .ح٩ِٗلـــــــــــــــــــخمِ َٝ  ٣َـــــــــــــــَي٣يِ  رَـــــــــــــــ٤

 
ـــــــــــــــ٢   -٘ َِر٢ُ٘ اِّٗ ـــــــــــــــط ٍُ  َُـظُ ــــــــــــــ٬ ــــــــــــــش   حُِو َٔ ٣َ ًَ 

  
دَ   ََ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ٣َذِ  ١َ ـَ ـــــــــــــــشٍ  حُـ ــــــــــــــــ٢ رِؤَٝرَ  .ٝط٬َهـ

 
ٙ-   ٢ٗ  ِ ـــــــــــــ ُٜ طَـ ًــــــــــــَٟ َٝ ــــــــــــََٝءسِ  ًِ ُٔ ــــــــــــيٟ حُ حَُ٘ َٝ 

  
  َٖ ــــــــــــــــ َِ  رَـ٤ ٔخثِ َ٘ ــــــــــــــــ سَ  حُ  ِ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــظخمِ  ِٛ ُٔ٘ــ  .حُ

 
 ّ: حهظَح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش :
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 .األول البٌت فً" ٌكابد"  كلمة مرادؾ .ٔ

 ٌواظبׄ   ٌعانًׄ   ٌستمتعׄ    ٌتكاسلׄ  

 .الثالث البٌت فً"أوبة"   كلمة مضاد.ٕ

 اللقاء ــׄ    الظهور ــׄ   الرجوعׄ   المؽادرةׄ  

 :حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢":حح١٧ٞحم ًِٔش"  ٓلَى .ٖ

 طاقׄ   طوقׄ   طواقׄ    طاقةׄ  

 :الثانً البٌت فً"َصباَبةً  َهواكِ  فً أَلَحـِمـلُ  إِّنـً:" قوله فً البٌانٌة الصورة نوع .ٗ

 مرسل مجازׄ   تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ   تصرحٌة استعارةׄ  

 األول البٌت فً البدٌعً المحسن نوع .٘

 نظٌر مراعاةׄ   تصرٌعׄ   طباقׄ   حسن تقسٌمׄ  

 :الرابع البٌت فً" متٌم"  و" كلؾ" كلمة بٌن .ٙ

 مظٌر مراعاةׄ    جناسׄ   ترادؾׄ   طباقׄ  

 "وتبلقً بآوبة الؽرٌب طرب"  قوله فً التشبٌه نوع . 7

 ضمنًׄ   تمثٌلًׄ   مجملׄ   بلٌػׄ  

 :الثانً البٌت فً اإلنشاء نوع . 8

 نداءׄ   استفهامׄ   نهًׄ    أمرׄ  

 :الثالث البٌت فً االستفهام من الؽرض . 9

 اللسخرٌةׄ   التمنًׄ   االستنكارׄ   التعجبׄ  

 : بتقدٌم قصر أسلوب" راقـــً َشعبٌ  ِحماكِ  َكرٌمَ  ٌَـحمً"  . ٓٔ

 المفعولׄ   الفاعلׄ   الخبرׄ   المبتدأׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3174ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 

(ٕ) 

 : المعلم عن شوقى ٌقول احمد

ــــــــــــْ   -ٔ ِْ ُ هُ ــــــــــــ ِٚ  ِٔؼِـ ــــــــــــ ــــــــــــ٬ ٝكّ  حُظزـ٤ـــــــــــــ

  
ُْ  ًـــــــــــــخى  َٕ  حٕ حُٔؼِــــــــــــــ  .ٍٓـــــــــــــــــــــ٫ٞ ٣ٌــــــــــــــٞ

 
ـــــــــضَ    -ٕ ــــــــــ١ٌ ٓـــــــــٖ أؿـــــــــَ حٝ أٗـــــــــَفَ  أَػِِٔ  حُـــ

  
ـــــــــــــ٢  ــــــــــــــ٫ٞ  أٗلٔــــــــــــــخ   ٣ُٝ٘٘ـــــــــــــتُ  ٣ز٘  .ٝػوــــــ

 
ــــــــــــيَ    -ٖ ََ  حُِٜـــــــــــْ ُٓزلخٗ ــــــــــــ  ٓؼِـــــــــــــــــــــــْ ه٤ـ

  
ِْ  ػِّٔــــــــــــــضِ   َٕ  رخُوِـــــــــــــــ  .ح٫ُٝــــــــــــــــــــ٠ حُوـــــــــــــــَٝ

 
ِٚ  ٓــــــــــٖ حُؼوـــــــــَ ٛــــــــــٌح أهَؿـــــــــضَ    -ٗ ــــــــــ  ظُُِٔخطــــ

  
ـــــــــــــُٚ   َٛي٣ظ ٝ  ٍَ ــــــــــــــٞ َٖ  حُ٘ ــــــــــــــ ــــــــــــــ٬ حُٔز٤  .ٓــز٤ـــــ

 
ـــــــــــخُظٍٞحسِ  أٍٓـــــــــــِضَ    -٘ ــــــــــــيح   ٓٞٓـــــــــــ٠ ر  َُٓٗــــ

  
 .ح٩ٗـ٤ــــــــــــــــــــــ٬ كؼِّــــــــــــــْ حُزظــــــــــــــٍٞ ٝحرــــــــــــــٖ 

 
ـــــــــــٞع ٝكــــــــــــَص   -ٙ ــــــــــــخٕ ٣٘ز ــــــــــــيح حُز٤ـ  ٓلٔــــــ

  
 .حُظ٣ِ٘ـــــــــــــــــــ٬ ٝٗــــــــــــــخٍٝ حُلـــــــــــــي٣غ كٔـــــــــــــو٠ 

 
 ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش :ّ: حهظَح٩
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 :األول البٌت فً( التبجٌبل)  كلمة مرادؾ ـٔ

  الطاعةׄ     التعظٌمׄ    العطاءׄ    الثناءׄ  

 :الرابع البٌت فً(  المبٌن)   كلمة مضاد ـٕ

  الواضحׄ    الظاهر ـׄ   القويׄ   الجمٌلׄ  

 :ولاأل البٌت فً( للمعلم قم) قوله فً األمر من الؽرض ـٖ

  اإلرشادׄ   التقرٌرׄ   التعجبׄ   االلتماسׄ  

 : الثانً البٌت فً االستفهام ؼرض ـٗ

 .التقرٌرׄ    االستنكارׄ    التعجبׄ    النفًׄ  

 : الخامس البٌت فً قبله بما(  مرشدا)  عبلقة ـ٘

 تفصٌلׄ    توضٌحׄ    نتٌجةׄ    تعلٌلׄ  

 : األول البٌت فً البدٌع المحسن ـٙ

  طباقׄ    تقسٌم حسن ׄ    تصرٌعׄ    جناسׄ  

 : ألنه إنسان أشرؾ ٌكون أن المعلم استحق ـ7

  الوطن ٌخدمׄ    مثقؾׄ    األجٌال ٌصنعׄ    النفس طٌبׄ  

 :األول البٌت فً( رسوال ٌكون أن المعلم كاد)  قوله مٌز القٌمة الفنٌة فً  -8

                التعبٌر عن العلم الكثٌر الذي ٌحمله المعلم ׄ  

  عن تقدٌس الناس واحترامهم للمعلم التعبٌرׄ  

                 التعبٌر عن الدور العظٌم الذي ٌلعبه المعلم فً هداٌة العقولׄ  

 التعبٌر عن إحاطة المعلمٌن بالكتب السماواٌةׄ  

 :" وعقوال أنفسا ٌنشا:"  قوله فً البٌانٌة الصورة  نوع -9

  كناٌةׄ       حٌةتصرٌ استعارةׄ          تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ  

 :بــــ إطناب نوعه الثانً البٌت فً اإلطناب -ٓٔ

  التعلٌلׄ        الترادؾׄ    اإلجمال بعد التفصٌلׄ    التكرارׄ  

 : هً واحدة  عدا ما مقلدا األبٌات فً شوقً أن على ٌدل  ٌلً مما كل ـٔٔ

 .والقافٌة الوزن على المحافظةׄ           . ةالطبٌع عشقׄ             . البٌانٌةׄ           . التصرٌع على الحرصׄ  

 :الخامس البٌت فً" البتول ابن:"  قوله فً البٌانً اللون -ٕٔ

  تصرٌحٌة استعارةׄ    مكنٌة استعارةׄ    تشبٌهׄ    كناٌةׄ  

 : لؤلبٌات الربٌسٌة الفكرة  -ٖٔ

  الرسل عظمةׄ      العقول عظمةׄ    والمعلمٌن العلم فضلׄ    الدعاء قٌمةׄ  

 : عبلقته مرسل مجاز  الثانً البٌت فً" أنفسا ٌنشا:   قوله  -ٔٗ

 جزبٌةׄ          مسببٌةׄ    سببٌةׄ    كلٌةׄ  

 :استنتج من خبلل فهمك لؤلبٌات السمة التً اتضحت فٌها من سمات المدرسة الكبلسٌكٌة الجدٌدة -٘ٔ

     ا عصرهم فً شعرهم معالجتهم  قضاٌׄ      افساح المجال أمام المزٌد من التجارب الذاتٌةׄ  

 التطلع للمثل والقٌم  العلٌاׄ      النزعة إلى التؤمل فً حقابق الكون والوجودׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3175ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 
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(ٖ) 

   ي:ٌقول البارود

ـــــــــــــــــخ أ٫ِ   -ٔ ٍِٟ أ٣ُٜ ـــــــــــــــــِح ـــــــــــــــــ٠ حُ ِٚ  َػِ ـــــــــــــــــ ِِٜ ـَ  رِ

  
ٍِ  َُٝـــــــــــــــْ  س أٗ ـــــــــــــــ٠ ٣َـــــــــــــــي  ٍ ٍِمِ  كـــــــــــــــ٠ ُى  .حُٔلـــــــــــــــخ

 
ٕ-     ِ ــــــــــــ ــــــــــــخءِ  ػــــــــــــٖ طَؼ ِ حُؼ٤ِ ِّ ــــــــــــخُِ ئ ٍْ  ر ِِ ــــــــــــ  ٝحػظ

  
   ٕ ُُْؼــــــــــــــ٬َ  كَــــــــــــــبِ ــــــــــــــضْ  ح َٔ ٤َُْ  ِٞ ــــــــــــــ ـْ َ٘ــــــــــــــخ١ِنِ  رَِِ َٔ ُْ  .ح

 
ـــــــــــٖ أٗـــــــــــخ كَٔـــــــــــخ   -ٖ  ٔ ِٓ  َُ ـــــــــــ َْ  طَوزَ  َٗلٔـــــــــــُٚ  ح٠َُـــــــــــ٤

  
ـــــــــــ٠  َٟ ـــــــــــخ ٣ََٝ ـــــــــــ٠ رِٔ َٟ ََ٣  ِٚ ـــــــــــ َ   ر ـــــــــــ ـــــــــــخثنِ  ً ٓ. 

 
َٜٞ ُـــــــــْ حُٔـــــــــَءُ  اًح   -ٗ ِٚ  ُِٔـــــــــخ ٣َـــــــــ٘ ــــــــــُيُٙ  ك٤ـــــــــ َٓ 

  
َٞ  ه٠ََـــــــــــ٠  ـــــــــــ ْٛ َٝ   َ ـــــــــــ ـــــــــــ٢ ًَ ٍِ  كِ ـــــــــــنِ  ُهـــــــــــُيٝ َُْؼٞحطِ  .ح

 
ص إ ٫ٓـــــــــــــــــــــــَةٍ  َك٤ـــــــــــــــــــــــخس ٝأٟ   -٘ ََ ـــــــــــــــــــــــ  ٌ  ط٘

  
ٍُ  َُـــــــــــُٚ   َُْلـــــــــــخ ْْ  ح ـــــــــــيْ  َُـــــــــــ ٍَ  ٣َْؼوِ ـــــــــــ٤ُٞ ـــــــــــخ١ِِن  ُٓ َ٘ َٔ ُْ  .ح

 
ـــــــــــــــــــخ   -ٙ ٌُكخصُ  كَٔ ـــــــــــــــــــ ِ   هُ ـــــــــــــــــــ  ُِٔخؿـــــــــــــــــــيٍ  ا٫   حُِؼ

  
ْ   اًح  ـــــــــــــــ َ   َػِٓـــــــــــــــُٚ  ٠َؿِ ـــــــــــــــ َٛ ـــــــــــــــ  .ؿخٓـــــــــــــــنِ  ًُ

 

 ّ: حهظَح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش :

 .األول البٌت فً" الزاري"  كلمة مرادؾ .ٔ

 المعتديׄ   الكارهׄ     المعٌبׄ    المحبׄ  

 .الثالث البٌت فً"الضٌم"   كلمة مضاد .ٕ

 العدلׄ   الذلׄ   االنتصارׄ   الحبׄ  

 األول البٌت فً قبله بما"  بجهله" قوله عبلقة  .ٖ

 إجمال بعد تفصٌلׄ             سببׄ                 توضٌحׄ   نتٌجةׄ  

 :األول البٌت فً":المفارق"  كلمة"  مفرد .ٗ

 مفرقةׄ   فارقׄ   مفرقׄ   فرقةׄ  

 : الثالث البٌت فً" َنفسهُ  الَضٌمَ  َتقَبلُ :" قوله فً البٌانٌة الصورة نوع .٘

 مرسل زمجاׄ   تشبٌهׄ   ٌةمكن استعارةׄ   تصرحٌة استعارةׄ  

 :  الثانً البٌت فً البدٌعً المحسن نوع .ٙ

 نظٌر مراعاةׄ   تصرٌعׄ   طباقׄ   جناسׄ  

 :استنتج العاطفة المسٌطرة على الشاعر فً األبٌات .7

  التنفٌر من الخمول وضعؾ الهمة فً طلب العبلׄ  

  سعٌهم نحو العبل قناعة الناس بحٌاة صاحبات الخدور وعدم الدهشة واالستؽراب  من ׄ  

   الرؼبة فً حث الناس على طلب العبل وعدم الرضا بحٌاة الدعةׄ  

 الؽضب  ممن انتقده فً طلبه للعبل والتحقٌر من شؤن هإالء واالعتزاز بموقفه فً طلب العبلׄ  

 " المفـــــــارقِ  فً ُدًرةُ  أّنـــً"  قوله فً التشبٌه نوع  .8

 ضمنًׄ        تمثٌلًׄ   مجملׄ   بلٌػׄ  

 : بٌن المبدأ األخبلقً الذي قصد إلٌه الشاعر فً البٌتٌن الخامس والسادس  .9

   ء والتضرعاما ٌنبؽً على اإلنسان أمام الصعاب  هو الصبر والدعׄ  

  ضرورة العمل على تجنب الصعاب والبعد عنهاׄ  

  سعادة اإلنسان إنما تكون حٌن ٌتوافق مع الحٌاة بتقلباتهاׄ  

 لعبل من نصٌب هإالء الذٌن ٌواجهون مصاعب الحٌاة بالعزٌمة الصادقة والجد واالجتهادالوصول إلى اׄ  
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 : وسٌلته  قصر أسلوب البٌت فً  .ٓٔ

 إنما استخدامׄ            والتؤخٌر التقدٌمׄ            وإالستثناء النفًׄ   والخبر المبتدأ تعرٌؾׄ  

 :الثانً البٌت فً  األمر من الؽرض  .ٔٔ

 اللسخرٌةׄ     التمنًׄ   االستنكارׄ   التعجبׄ  

 :السادس البٌت فً قبله بما"   اْلَعواتِقِ  ُخُدورِ  فًِ َكل   َوْهوَ  َقَضى"   قوله عبلقة  .ٕٔ

 إجمال بعد تفصٌلׄ                تعلٌلׄ    توضٌحׄ   نتٌجةׄ  

 الخامس؟ البٌت فً" المرئ: "قوله فً التنكٌر أفاد ماذا .  ٖٔ

 التقلٌلׄ                والشمول العمومׄ                 التحقٌرׄ   التعظٌمׄ  

 :طرٌق عن إطناب الخامس البٌت فً .ٗٔ

 االعتراضة الجملةׄ               الترادؾׄ          إجمال بعد التفصٌلׄ            الخاص على العام عطؾׄ  

 :وسٌلته قصر أسلوب األخٌر البٌت فً. ٘ٔ

 والخبر المبتدأ تعرٌؾׄ        واالستثناء النفًׄ              نمابإ القصرׄ   والتؤخٌر التقدٌمׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3176ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

(ٗ) 

 ٌقول الرافعً : 

 ٠حرظــــــــ ٓـــــــخ ك٤ـــــــيٍى ٣ٔـــــــؼ٠ حُـ٘ـــــــ٠ ٝأهـــــــٞ   -ٔ

  
 .٣ظظِــــــــــــــــــــــــــْ أ٣خٓــــــــــــــــٚ ٓــــــــــــــــٖ ٝٓــــــــــــــــٞحٙ 

 
 طِٜٞٓــــــــــــــــــــــْ ؿـــــــــــــــيٝص اًح ٝحُوـــــــــــــــخِٕٓٞ   -ٕ

  
 .طظـــــــــــــــَْٗ أٓـــــــــــــــٔخػْٜ كـــــــــــــــ٢ كٔزــــــــــــــــــٞى 

 
ـــــــــ٢   -ٖ ـــــــــخّ ك ـــــــــخء حُ٘ ـــــــــؤٓٞحص أك٤ ــــــــــ٠ ً  حُٞؿــ

  
 .٣ئُـــــــــــــــــــــــْ ٫ كــــــــــــــــ٤ْٜ ح٧ٓــــــــــــــــ٘ش ٝهــــــــــــــــِ 

 
ــــــــــــي ؿٜـــــــــــخُظْٜ كخٛـــــــــــيّ   -ٗ  اٗٔـــــــــــخ رؼِٔــــــــــ

  
 .أكــــــــــــــــِّ رخُٔؼــــــــــــــــخٍف حُـٜخُــــــــــــــــش ٛــــــــــــــــيّ 

 
ـــــــــ٬ىح ٝحهـــــــــيّ   -٘ ـــــــــض ر ـــــــــٖ أٗ ــــــــــخ ٓ  أر٘خثٜـــــــــ

  
 .طظوـــــــــــــــــــــــــــــــــيّ رؤِٜٛـــــــــــــــــــــخ حُـــــــــــــــــــــز٬ى إ 

 
 ّ: حهظَح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش :

 : الثانً البٌت فً(  تترنم)  مرادؾ ـٔ

 . تؽنً  ׄ                           تصٌح  ׄ                              تصوت  ׄ                          تبدعׄ  

 : الثالث البٌت فً(  الوؼى)  مرادؾ ـٕ

 الضرر  ׄ                          المشاجرة  ׄ                       المشاحنة  ׄ                      المعركةׄ  

 نوعها صورة" ... بعلمك جهالتهم فاصدم" الرابع البٌت فً قوله ـٖ

 . كناٌة  ׄ                         مكنٌة استعارة  ׄ            تصرٌحٌة استعارة  ׄ              مجمل تشبٌهׄ  

 :األول البٌت فً(  ٌسعى)  بقوله ،" ٌدرك:"  قوله عبلقة ـٗ

 .توكٌد  ׄ                       تفصٌل  ׄ   تعلٌل  ׄ     نتٌجة  ׄ  

 الشاعر أن ٌفٌد تعبٌر" .... تلومهم ؼدوت إذا"الثانً البٌت فً قوله  ـ٘

 .رأٌه من متؤكد  ׄ                رأي مجرد  ׄ      فٌه متردد  ׄ      كبلمه فً شاكׄ   

 األخٌر البٌت فً اإلطناب نوع ـٙ

 .اإلجمال بعد بالتفصٌل  ׄ               بالتعلٌل  ׄ             بالترادؾ  ׄ      باالعتراض  ׄ   

https://dardery.site/archives/3176


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 287

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 :األبٌات فً األمر أسالٌب ؼرض ـ7

 .االلتماس  ׄ             التنبٌه  ׄ      النصح  ׄ       الوجوبׄ  

 لؤلبٌات الضمنً المؽزى ـ8

 .بٌننا من الجهبلء طرد  ׄ          الببلد حب  ׄ               الكسل ذم  ׄ         للعلم الدعوة  ׄ   

 لتفٌد ومعرفة جمعا  جاءت الرابع البٌت فً" المعارؾ"  كلمة ـ9

 والثالثة األول  ׄ   الشمول  ׄ   التوكٌد  ׄ   التعظٌم  ׄ  

 :وسٌلته قصر أسلوب األخٌر البٌت فً - ٓٔ

 والخبر المبتدأ تعرٌؾׄ          واالستثناء النفًׄ             بإنما القصرׄ   والتؤخٌر التقدٌمׄ  

 الخامس؟ البٌت فً" ببلدا: "قوله فً التنكٌر أفاد ماذا - ٔٔ

 التقلٌلׄ      والشمول               ومالعمׄ   التحقٌر              ׄ   التعظٌمׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3187ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

(٘) 

 

 حُيٍٝ ح٧ٍٝ( ٕٕٕٓ)ٖٓ حٓظلخٕ حُؼخ٣ٞٗش حُؼخٓش هخٍ ػزي حُٔلٖٔ حٌُخظ٢ٔ : 

ــــــــــــــــخ   -ٔ ــــــــــــــــخ اًِح اِّٗ ََ  ٓـ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــخَُٗ٘خ ه٤ِــ                         أ١َٝـــ

  
َ٘ــــــــــــــخ  ْٔ َٕ  ػ٤ِـــــــــــــــــٜخ ُك خ َٓ َٞ حٕ َكــــــــــــــــ ََ  .حُلَـــــــــــــــ

 
ــــــــــــــــُؼ٘خ   -ٕ ٤ـ ِٔ ــــــــــــــــ٢ َؿ ــــــــــــــــٜخ كـ ــــــــــــــــي   ُكزـ                          ٝحِكـ

  
  ْٖ ــــــــــــــ ـــــــــــــذٍ  ِٓ ًِ ــــــــــــخ٢ٗ اُِــــــــــــ٠ ٍح َٓ ـــــــــــــخٕ ح٧َ َٓ ٝ. 

 
ــــــــــــخ   -ٖ يِ  رَُ٘ــــــــــــــٞ اٗ  ـْ ــــــــــــــ َٔ                         ــــــــــــــخُ٘خرَ  كَٔــــــــــــــخ حُ

  
ــــــــــــــخ  ٘ ُٔ ٍِم   ٤ُِ٘٣ ـــــــــــــــخ َّ  ١ــــ ـــــــــــــــٞ ـــــــــــــــخٕ ٣َـــ ـ َ٘  .ِؿ

 
ي   -ٗ ـْ ــــــــــــــــ ـ َٔ ـــــــــــــــ٠ حُ ـــــــــــــــٚ ٣َزوَ ح ِظِ  ي  َٓ َْ ــــــــــــــــ ـــ َٓ                        

  
ـــــــــــخ  َٓ ــــــــــــٟٞ ٝ ـ يِ  ِٓ ـْ ــــــــــــ ـ َٔ ــــــــــــخ٫   حُ ــــــــــــ٬ٕ َه٤  .طَ

 
ــــــــــــَ٘خ   -٘ ْٔ ــــــــــــ٢ َُ ـــــــــــــخء رَِ٘ ْٕ  حَُؼ٤ِـ ــــــــــــْ ا ــــــــــــيْ  َُ                        ُِٗؼ

  
دٍ  كـــــــــــــــــ٢ أ١َٝــــــــــــــــخََٗ٘خ  ََ ْٗظِؼــــــــــــــــخٕ ١َــــــــــــــــ  .ٝح

 
ـــــــــــــــُِ٘خ   -ٙ ْٖ  أَك٠َ ـــــــــــــــ َٓ  ٍَ ــــــــــــــــخ ـ َٓ  َٕ ـــــــــــــــ٬َ  ُىٝ                         حُُؼ

  
  َٕ ــــــــــــــَ ََ  ٝحكظَ ــــــــــــــخفَ  حُٜــــــــــــــو ــــــــــــــخٕ َٝػ ٣  َ  .حُ

 
7-    ْْ ـــــــــــــــــــــ ٍَ  َُـ ح أَ  ٍ ـــــــــــــــــــــٌ ٢ ُػـ ِٓ خ َٔ ـــــــــــــــــــــ ح ُُلـ ًَ                         اِ

  
ـــــــــــخ  ـــــــــــغَ  َٓ َٔ ـــــــــــخمَ  حَُوطـــــــــــذُ  حط  َٟ ؼـــــــــــخٕ ٝ َٔ  .حُ

 
 ُظلمة.«: ِغَشاش»      »اضمحالل. «: »َتالش»* معنى كلمة 

 ماذا ترتب على الدعوة للدفاع عن الوطن فً ضوء فهمك البٌت األول؟  -ٔ

 عودة أبناء الوطن لبلحتماء بوطنهم.-ب                              ارتفاع األصوات بالدعاء على المعتدي.         -أ

 انطبلق أبناء الوطن لطلب العلم النافع.  -د الستنفار للدفاع عنه.   سرعة االستجابة، وا -ج

 استنتج التصرؾ الذي لم ٌرضه الشاعر من بنً وطنه فً البٌت الثالث . -ٕ

 االستكانة أمام المحن وتقلبات األٌام.   -ب  االستهانة بماضٌهم المجٌد.                      -أ

 إهمال دراسة تارٌخ وطنهم. -د  هم.         التراخً فً النهوض لرفعة وطن -ج

 فً البٌت الثانً. " ِمْن راِكٍب إِلى األََمانً وَمـاش"استنتج المؽـزى مـن قـول الشاعـر:   -ٖ

 إظهار المساواة فً المعاملة بٌن أبناء األمة.   -ب               توحد جمٌع أطٌاؾ الشعب فً حب الوطن.   -أ

 بٌان أن طرٌق المجد ٌصعب الوصول إلٌه إال باإلرادة.  -د     لتحقٌق آمال الشعوب فً الرفاهٌة. الدعوة إلى السٌر  -ج

https://dardery.site/archives/3187
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 بٌن المبدأ الذي ٌدعو إلٌه الشاعر فً البٌت السادس.   -ٗ

ـــــــــــــــُِ٘خ   -ٙ ْٖ  أَك٠َ ـــــــــــــــ َٓ  ٍَ ــــــــــــــــخ ـ َٓ  َٕ ـــــــــــــــ٬َ  ُىٝ                         حُُؼ

  
  َٕ ــــــــــــــَ ََ  ٝحكظَ ــــــــــــــخفَ  حُٜــــــــــــــو ــــــــــــــخٕ َٝػ ٣  َ  .حُ

 
 طرق النجاح أسهلها، وإن صادفها بعض العقبات.   أفضل -أ

 تتحقق لؤلوطان رفعتها حٌن تتمسك بالشرؾ والكفاح والصبر.   -ب

 من حق الوطن علٌنا أن نتحلى باالستقامة فً أعمالنا.   -ج

 قبول الشعوب لواقعها ٌجعل الصعب سهبًل، والواقع مقبواًل.   -د

 وام أثر األعمال العظٌمة.  هات من األبٌات ما ٌستشهد به على د -٘

 أَفَضلُنا َمْن َساَر ُدوَن الُعبَل . -ب                َجِمٌُعنا فً ُحبِّها واِحٌد .                                  -أ

بَقى ِظلُّه َسْرَمًدا .               -ج ٌَ  الَفَراش . ُحْمَنا علٌها َحَوَمانَ  -د                                الَمْجد 

 استنتج العاطفة المسٌطرة على الشاعر فً هذه األبٌات.   -ٙ

 حب الوطن، واالستعداد للتضحٌة من أجل رفعته وازدهاره.   -أ

 التحسر من ؼفلة الشعوب، والؽضب من تخلٌهم عن نصرة األوطان.   -ب

 االعتزاز بؤمجاد السابقٌن، ومدح تضحٌاتهم فً سبٌل الوطن.   -ج

 والثورة على المحتل؛ لسلبه حرٌة الوطن واؼتصاب خٌراته.الؽضب  -د

بَقى ِظلُّه " ، فً البٌت الرابع.   -7 ٌَ  مٌز الصورة البٌانٌة فً قول الشاعر:  " الَمْجد 

 استعارة تصرٌحٌة. -ب   تشبٌه بلٌػ .                                             -أ

 مجاز مرسل. -د                        استعارة مكنٌة .                  -ج

 إلى أي مدى تحققت وحدة الموضوع فً هذه األبٌات؟ وما الدلٌل؟   -8

 تحققت؛ فكل بٌت من القصٌدة تناول قضٌة من القضاٌا التً توحدت حولها الشعوب.   -أ

 ن.  لم تتحقق؛ فالشاعر تنقل فً قصٌدته بٌن حب األوطان، والتحذٌر من الكسل والتهاو -ب

 لم تتحقق؛ فاألؼراض تنوعت فً األبٌات بٌن المدح، واالستنكار، والنصح، والوعٌد.  -ج

 تحققت؛ فكل األبٌات تحدثت عن حب الوطن، وعبرت عن معنى الوطنٌة الصادقة. -د

 سمة من سمات مدرسة اإلحٌاء والبعث.   -فً ضوء فهمك األبٌات  -استنتج  -9

 سهولة األسلوب نتٌجة االقتداء بالسابقٌن.   -ب           اث والحدٌث عن الذات.  المواءمة بٌن األخذ من التر -أ

 استمداد الشكل والفكرة من التارٌخ القدٌم. -د             تعمٌق النضال الوطنً والوعً بالماضً العرٌق.   -ج
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(ٙ) 

 :حُيٍٝ ح٧ٍٝ( ٕٕٔٓ)ٖٓ حٓظلخٕ حُؼخ٣ٞٗش حُؼخٓش ٣وٍٞ ؿ٤َٔ ٛيه٢ حُِٛخ١ٝ

 

 ٓخٗـــــــــــ٤ خ رزــــــــــــيحىَ  ىٍدٍ  كـــــــــــ٢ ً٘ـــــــــــضُ  ُوـــــــــــي   -ٔ

  
ٌَضْ  ٝهـــــــــــي  ُْ  أٝٗـــــــــــ ٍِ  ٗـــــــــــٔ  .طـ٤ــــــــــــذُ  حُٜ٘ـــــــــــخ

 
َُ  ك٘ـــــــ٠ هـــــــي ٗـــــــ٤وخ كٜـــــــخىكضُ    -ٕ ـــــــيٛ ٙ حُ ََ  ظٜـــــــ

  
ـــــــــــــٚ  ـــــــــــــٞم ُ ٖ   ك ٔـــــــــــــظَ ـــــــــــــنِ  ُٓ ـــــــــــــذُ  حُط٣َ  .َىر٤

 
ػ ــــــــــــــش   ػ٤ــــــــــــــخد   ػ٤ِــــــــــــــٚ   -ٖ ٍَ  ََ  أٜٗــــــــــــــخ ؿ٤ــــــــــــــ

  
 ِ ْْ  كِـــــــــــْ ِٗظـــــــــــخف  ّٖ  طُـــــــــــيَٗ  .ُؿ٤ـــــــــــٞدُ  ُٜـــــــــــــــ

 
ٗ-    َُ ٣ْ٘ـــــــــــــخ ٣ٔـــــــــــــ٤ َٞ ُٜ َُ ٝحُـٔـــــــــــــخٛ حُ  هِلَـــــــــــــٚ ٤

  
ــــــــــــــــزَِّٞٗٚ  ُٔ ــــــــــــــــ٤ْ ٝحُ٘ــــــــــــــــ٤نُ  ٣ ــــــــــــــــذُ  ُ  .٣ُـ٤

 
ـــــــــــــٚ أكـــــــــــــخُٞح   -٘ ـــــــــــــٚ رخَُلٜـــــــــــــ٠ ػ٤ِ  ٣َُؿَٔٞٗ

  
ش   ٓ٘ــــــــــــٚ حُــــــــــــَأّ ٝكــــــــــــ٢  ـّ ــــــــــــ  .ُٝٗــــــــــــُيٝدُ  َٗ

 
ـــــــــــٖ:كٔـــــــــــخءُضُ    -ٙ  ُٓـخٝر ـــــــــــخ كوـــــــــــخٍ ٛـــــــــــٌح  َٓ

  
ِ ؿــــــــخء" حُلــــــــن  " ٛــــــــٞ  َّ ــــــــٞ ــــــــذُ  كٜــــــــٞ ح٤ُ  .ؿ٣َ

 
ــــــــــــــــضُ    -7 ــــــــــــــــٚ كـج ٔــــــــــــــــِ ٤ خ ٗخٛــــــــــــــــَح ا٤ُ ُٓ ٝ 

  
ــــــــــــــــز٤ِذُ  ػ٤ِــــــــــــــــٚ ٩ٗــــــــــــــــلخه٢ ٝىٓؼــــــــــــــــ٢  َٛ. 

 
ــــــــــــخ: "ُــــــــــــٚ ٝهِــــــــــــض   -8  ٜٛ٘ــــــــــــخ ؿ٣َزــــــــــــخٕ اّٗ

  
   َ  ."َٗٔـــــــــــــــــ٤ذُ  ُِـ٣َـــــــــــــــــذِ  ؿ٣َـــــــــــــــــذٍ  ًٝـــــــــــــــــ

 
 حُٞحٟق حُٔؼي ٤َُِٔ.«: ٓٔظٖ حُط٣َن » * ٓؼ٠٘ 

 بم وصؾ الشاعر الشٌخ فً البٌت الثانً؟ -ٔ

 شٌخ محنً الظهر، ٌحرك قدمٌه على الطرٌق بصعوبة.  -ب  عجوز ٌزٌل األذي من طرٌق الناس حتى ال ٌتضرروا. -أ

 شٌخ كبٌر ٌسٌر متؤمبل أحوال الناس وؼرابة عاداتهم. -د         مسن ٌرتدي ثٌابا ؼالٌة الثمن دلٌل ثرابه وهٌبته. -ج

 نظاؾ فلم تدنس لهن جٌوب " » استنتج داللة قول الشاعر فً البٌت الثالث على خلق الشٌخ:  -ٕ

 هر والعفة.إظهار تحلً الشٌخ بالط -ب إظهار اهتمامه بمظهره رؼم تقدم عمره. -أ

 بٌان شدة فقره وخلو جٌبه من المال.  -د  بٌان أن ثوب الشٌخ لٌس له جٌوب. -ج

، ثم وصفه فً البٌت « أحالوا علٌه الحصى ٌرجمونه » استنتج المؽزى من تتابع المشهد فً البٌت الخامس:  -ٖ

 السادس: هو الحق جاء الٌوم فهو ؼرٌب .

             علٌه لفساد أخبلقهم. إظهار كراهٌة الناس للحق واجترابهم -أ

 إظهار ضعؾ الحق وعجزه عن الصمود فً وجه الباطل. -ب

            بٌان ضعؾ الناس وسلبٌتهم فً الدفاع عن الحق ونصرته. -ج 

 بٌان قوة الحق فً مواجهة الباطل فً كل زمان ومكان. -د

 ورد فً البٌتٌن الرابع والخامس. بٌن المقولة التً تفسر قذؾ الجماهٌر الحق بالحجارة، كما  -ٗ

 الحق ال ٌنتصر إال بمنازعة الباطل ودحره. -ب     الحق مزعج للذٌن اعتادوا تروٌج الباطل حتى صدقوه.  -أ

 الحق الذي ٌضر الناس خٌر من الباطل الذي ٌسرهم. -د      المحاٌد هو شخص لم ٌنصر الباطل، لكنه ٌخذل الحق. -ج
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 ى األذى المادي الذي أصاب الشٌخ.دلل من األبٌات عل  -٘

 وفً الرأس منه شجة وندوب.  -ب   فصادفت شٌخا قد حنى الدهر ظهره، -أ

 ٌسبونه والشٌخ لٌس ٌجٌب. -د           ٌسٌر الهوٌنا والجماهٌر خلفه. -ج

 استنتج العاطفة المسٌطرة على الشاعر فً األبٌات. -ٙ

     وتطاولهم علٌه. الحزن واألسى بسبب كراهٌة الناس للحق،  -أ

 الؽضب والضٌق من قسوة الناس وسوء معاملتهم لبعض. -ب

    الشعور بالؽربة والوحدة والحرمان من الوطن ومن األصدقاء. -ج

 الخوؾ من ظلم الناس وقسوتهم على الؽرباء المحتاجٌن للعطؾ. -د

 ثانً.الدهر ظهره ، فً البٌت ال حنىمٌز الصورة البٌانٌة فً قول الشاعر:  -7

 استعارة مكنٌة. -د           تشبٌه مجمل.  -ج             تشبٌه بلٌػ. -ب               استعارة تصرٌحٌة. -أ

 دلل من األبٌات على استخدام الشاعر للصورة البٌانٌة الممتدة. -8

 له فوق مستن الطرٌق دبٌب. -ب  أنها نظاؾ فلم تدنس لهن جٌوب. -أ

 هو الحق جاء الٌوم فهو ؼرٌب. -د  ذوب.فً الرأس منه شجة ون -ج

كٌؾ التفت اإلحٌابٌون فً موضوعات قصابدهم إلى ثقافة عصرهم،  –استنتج فً ضوء فهمك األبٌات  -9

 واقتربوا من حٌاة الناس.

 خلدت األبٌات اسم عاصمة عربٌة عرٌقة، ووصفت حركة الجماهٌر الرافضة لقدوم الرجل الؽرٌب، سعٌا للتنفٌر منه. -أ

 تناولت األبٌات فكرة االؼتراب عن األوطان؛ فالعجوز ؼرٌب والشاعر ؼرٌب، وكبلهما ٌفتقد المناصر والمسلً. -ب

وجهت األبٌات األنظار إلى خلل فً قٌم المجتمع جعل الناس ٌتطاولون على الحق، حتى بات هو وأنصاره ؼرباء  -ج

 بٌنهم.

عبرت عن ذلك بخروج الجماهٌر وراء العجوز، وتجمعهم وجهت القصٌدة إلى حاجة الحق إلى قوة تنصره، و  -د

 حوله.
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 ٓطَحٕ ه٤َِ ٓطَحٕ                                  

 التعرٌؾ بالشاعر   :

ك٢ أَٓس ػَر٤ش ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ حُـٔخٓ٘ش ِ  87ُٕٔٝز٘خٕ ( ٓطَحٕ ك٢ رؼِزي رِز٘خٕ ٓ٘ش  –ُٝي ٗخػَ حُوط٣َٖ ) َٜٓ  

ُ ٌُُٝي  89ٖٔٝحُل٤َٔٗش ٝحُظ٤ًَش ِ ٝط٘وَ ر٤ٖ ر٤َٝص ٝأٗوَس ٝرخ٣ٍْ ِ ػْ حٓظوَ ك٢ َٜٓ ٓ٘ش ٝهي أؿخى حُؼَر٤ش 

ٝٛخِٓض  -)ػط٤َ  ًـ ٌ٘ٔز٤َُطَؿْ َٓٔك٤خص  ُٝٝز٘خٕ( ِ ٝػَٔ ك٢ ؿ٣َيس ح٧َٛحّ ِ  -ُوذ ر٘خػَ حُوط٣َٖ )َٜٓ 

ى٣ٞحٕ ٓطزٞع ٠ٔٔ٣  )ى٣ٞحٕ حُو٤َِ(  ٝٛٞ ٍحثي حُٔيٍٓش حَُٝٓخ٤ٔٗش ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ ِ ُِٝٚ ٝٓخًزغ (  -

 . 

 مناسبة النص

ػخٕ ٗخػَٗخ هٜش كذ ٣ََٓس كخِٗش َٓٝ ػ٠ِ اػَٛخ ِ كؤٗخٍ ػ٤ِٚ أٛيهخإٙ رخٌُٛخد ا٠ُ ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش ٬ُٓظ٘لخء 

رٜٞحء حُزلَ ٝٓلَ حُطز٤ؼش ِ ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ـي ٓخ ٣َؿٞٙ كِوي ط٠خػق ح٧ُْ أُْ حُلَحم ٝأُْ حَُٔٝ ٝحٓٞىص  ٖٓ َٟٓٚ

ك٢ ٝؿٜٚ ِ ٝهَؽ ًحص ٣ّٞ هزَ حُـَٝد ٝٝهق ر٘خ١ت حُزلَ كظ٠ كٍِٞ حُٔٔخء ِ ٍٝأٟ ٤ًق ه٠٠ ح٤َُِ ػ٠ِ  حُي٤ٗخ

ك٤خس حُٜ٘خٍ ِ كظو٤َ إٔ ٌٛح حُلذ حُلخَٗ ٓٞف ٣و٢٠ ػ٠ِ ك٤خطٚ ًٔخ ه٠٠ ح٤َُِ ػ٠ِ حُٜ٘خٍ كخٗلؼَ رٌٜح حُٔٞهق 

 .ًٝظذ ٌٛٙ ح٧ر٤خص حُ٘خرؼش ٖٓ طـَرظٚ حٌُحط٤ش حُٜخىهش

 النص

 

ــــــــــــ٢   -ٔ ــــــــــــ٠ أهٔـــــــــــضُ  اٗــ ــــــــــــش ػِـ ــــــــــــ٠  حُظؼِ  ٘ ُٔ  رخُ

  

 .ىٝحثــــــــــــ٢ طٌــــــــــــٕٞ -هــــــــــــــــــخُٞح -ؿــــــــــــــَرش كــــــــــــ٠ 

 

ٕ-    ْٕ ــــــــــــٌح ٣٘ـــــــــــقِ  ا َْ  ٛـ ـــــــــــذُ  حُـٔـــــــــــ ـــــــــــٚ ٤١  ٛٞحث

  

َٕ  أ٣ِطـــــــــــــــقُ    .ٛـــــــــــــــــــــــٞحء  ٤١ــــــــــــــذُ  ح٤ُ٘ـــــــــــــــــَح

 

 ٝػِـــــــــــــش حُزــــــــــــ٬ى كـــــــــــ٢ ١ـــــــــــــــٞحك٢ ػزـــــــــــــغ     -ٖ

  

ـــــــــــــــخ١ ػِــــــــــــــش كــــــــــــــ٢  ـــــــــــــــخء ٓ٘لــــــ  .٫ٓظ٘لـــــــــ

 

ـــــــــــــــــــَى  ٓ   -ٗ ـــــــــــــــــــخرظ٢ ظلـــ ـــــــــــــــــــَىِ  رٜـزــ  ٓظـلـــــ

  

ــــــــــــــــــــآرظ٢  ــــــــــــــــــــَى  رٌــــــ ــــــــــــــــــــخث٢ ٓظلـــــ  .رؼــــــ٘ـ

 

 هـــــــــــــٞح١َ١ حُزلَحٟـــــــــــــطَحدَ  اُـــــــــــــ٠ ٗـــــــــــــخىٍ    -٘

  

ــــــــــــــــــ٢  ـــــــــــــــــــخكٚ  ك٤ـ٤ز٘ ـــــــــــــــــــخءِ  ر٣َــــــ  .حُٜٞؿــــــــ

 

ٙ-    ٍٝ ٍَ   ػِـــــــــ٠ ػــــــــــــــخ ْ   ٛـــــــــو  ُــــــــــ٢ ٤ُٝـــــــــض  أٛـــــــــ

  

ـــــــــــــــخ  ـــــــــــــــَس ًٜــــــــــــــ١ٌ هِز  .حُٜٔـــــــــــــــــخءِ  حُٜوـــــــ

 

 ٌٓـخٍٛــــــــــــــــ٢ ًــــــــــــــــــٔٞؽ ٓــــــــــــــٞؽ   ٘ظـخرٜـــــــــــــــخ٣   -7

  

 .أػ٠ــــــــــــــــــــخث٢ كـــــــــــــــ٢ ًخُٔــــــــــــــــــوْ ٣ٝلظٜـــــــــــــــخ 

 

8-    َُ ـــــــــــــــخم ٝحُزلـــــــــــــ ـ   ٟـخثـــــــــــــــــن   حُـٞحٗـــــــــــــذ هلـ

  

 .ح٩ٓٔــــــــــــــــــخء ٓخػــــــــــــــــــش ًٜــــــــــــــــي١ٍ ًٔـــــــــــــــــيح   

 

ـــــــــــــــشَ   طـ٘ــــــــــــــ٠   -9 ــــــــــــــيٍس    حُز٣َـــ  ًٝؤٗــــٜـــــــــــــــخ ًُ

  

 .أك٘خثـــــــــــــ٢ ٓـــــــــــــٖ َػ٤ــــــــــــــــ٢٘   اُــــــــــــــ٠ ٛــــــــــــؼيص 

 

ــــــــــــــ   -ٓٔ ــــــــــــــٚ   ه٣َــــــــــــــق  ٓؼظــــــــــــــٌَ نٝح٧كــ  .ٝح٧هـــــــــــــــــــٌحء حُـٔــــــــــــــــَحص ػِـــــــــــــــ٠ ٣ـ٠ــــــــــــــــــ٢           ؿلُ٘ــ
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          َػزــــــــــَس ٓـــــــــــٖ رــــــــــــــٚ ٝٓــــــــــخ ُِــــــــــَٝد ٣ـــــــــخ   -ٔٔ

  

 .َُِحثـــــــــــــــــــــــ٢  ِٝػزــــــــــــــــــــــــــَس   ُِٔٔظٜـــــــــــــــــــــخّ 

 

ــــــــــــ٤ْ   -ٕٔ ـــــــــــــخ أُٝ ـــــــــــــش   ُِٜ٘ـــــــــــــخٍ ِٗػـ َػـــــ َٛ ٝ          

  

ــــــــــــــ٤ٖ  ُِ٘ــــــــــــــْٔ  ـــــــــــــــآطْ ر ـــــــــــــــٞ ٓـــــ  .حء ح٧ٟــــ

 

ـــــــــــــي   -ٖٔ ــــــــــــــَطُي  ُٝو ًً   ٍُ ــــــــــــــخ ــــــــــــــٞىع    ٝحُٜ٘ـ          ٓــ

  

 .ٍٝؿـــــــــــــــــــــــخء ٜٓـخرــــــــــــــــــــشٍ  رـــــــــــــــ٤ٖ ٝحُوِـــــــــــــــذ 

 

ـــــــــــــ١َ   -ٗٔ         ٗٞحظـــــــــــــ١َ طــــــــــــــخٙ طزــــــــــــيٝ ٝهٞح١ــــ

  

ــــــــــــــ٢  َٔ ِْ  .اُحثــــــــــــــــــــــ٢ حُٔلـــــــــــــــخد ًيحٓـــــــــــــــــ٤شِ  ًَ

 

ــــــــــيٓغُ    -٘ٔ ـــــــــــ٢٘ ٓــــــــــٖ ٝحُ ؼخ   ٣ٔــــــــــ٤َ َؿل َ٘ ـــــــــــ  ُٓ٘ؼ

  

ـــــــــــــــخ  ــــــــــــــ حُ٘ـــــــــــــــؼخع رٔ٘ــ ـــــــــــــــ٢ ـخٍدحُـــ  .حُٔظَحثــ

 

ٙ ٣ٔـــــــــ٤َ ٗـــــــــلنٍ  كـــــــــــ٢ ٝحُ٘ـــــــــْٔ   -ٙٔ ٍُ  ٠ٗـــــــــــخ

  

 .ٓـــــــــــــٞىحء ًٍح ػِــــــــــــــــ٢  حُؼو٤ــــــــــــــــــن كــــــــــــــــٞم 

 

          طَلـــــــــــــيٍح  ؿٔـــــــــــــــخٓظ٤ٖ  هـــــــــــــــــ٬ٍ  ٓـــــــــــــَص   -7ٔ

  

 .حُلٔـــــــــــــــــــــــَحء ًخُيٓؼـــــــــــــــــــــــــــشِ  ٝطوطــــــــــــــــــــــــَص 

 

ََ   كٌــــــــــــؤٕ   -8ٔ ـــــــــــــي  ٌُِــــــــــــٕٞ  َىٓؼــــــــــــشٍ    هــــــــــــ          هــ

  

ِِؿـــــــــــــــض  ــــــــــــــــَ ُٓ ــــــــــــــــؼ٢أى رـآهـــ ــــــــــــــــخث٢ ُٓ  .َُػــــ

 

ـــــــــــــؤ٢٘ٗ   -9ٔ ــــــــــــضُ   ًٝــ ـــــــــــــ٢   ٗٔ           ُحثـــــــــــــــ٬  ٣ٞٓــ

  

ِِؿـــــــــــــــض  ــــــــــــــــَ ُٓ ــــــــــــــــؼ٢ رـآهـــ ُٓ ــــــــــــــــخث٢ أى  .َُػــــ

 

 ًحط٤شُ كخُ٘خػَ ٣ظليع ػٖ ٓٞهق هخٙ ػخٗٚ ٝطـَرش ػخٗخٛخ ر٘لٔٚ. :نوع التجربة

  ٝػ٘خء حَُٔٝ.ػخ١لش حُلِٕ حُ٘ي٣ي ٝح٠ٓ٧ رٔزذ ُٞػش كَحم حُٔلزٞرشِ  العاطفة المسٌطرة:

 (ٗ( ا٠ُ ) ٣ٔؤّ ٖٓ حُ٘لخء : ح٧ر٤خص ٖٓ)  -ٔ          األفكار:

 ( ٓٔ( ا٠ُ )ٌٟ٘ٗٞ حُ٘خػَ حُطز٤ؼش ٝطـخٝرٜخ ٓؼٚ : ح٧ر٤خص ٖٓ)  -ٕ   

 (ٕٔ( ا٠ُ )  ٔٔٗظَسحُ٘خػَ ُِـَٝد : ح٧ر٤خص ٖٓ) -ٖ   

 (     9ٔ( ا٠ُ ) ٣ًًَٖٔخص ٓئُٔش ٜٝٗخ٣ش ك٣ِ٘ش:  ح٧ر٤خص ٖٓ) -ٗ   

 

                     

 الشرح والتحلٌل

ــــــــــ٢   -ٔ ــــــــــ٠ أهٔـــــــــضُ  اٗــ ــــــــــش ػِـ ــــــــــ٠  حُظؼِ  ٘ ُٔ  رخُ

  
ـــــــــــَرش كــــــــــ٠  ـــــــــــخُٞح -ؿـ ــــــــــ٢ طٌــــــــــٕٞ -هـــــ  .ىٝحث

 

 :المفردات

٤٘ش   ح٠ُ٘ٔ -حُلَحؽ × : حُظؼَِ ٝحُظ٘خؿَ ٝحُظ٢ِٜ  حُظؼِش -ٍكِض × : ٌٓؼض  أهٔض  ُٓ :  هخُٞح –: ح٥ٓخٍ ٝح٧ٓخ٠ٗ ّ 

 ىحء × : ػ٬ؿ٢ ٝٗلخث٠ ؽ  أى٣ٝش   ىٝحث٢ -ُػٔٞح 

 -:   الشرح

ٖٓ حَُٔٝ   -ًٔخ ُػٔٞح  -ُوي أهٌص رٍٔ٘ٞس ٜٝٗق ح٧ٛيهخء ِ ٝأهٔض ؿ٣َز خ ك٢ ح٩ٌٓ٘ي٣ٍشِ ػ٠ِ أَٓ حُ٘لخء   

 ح١ٌُ أؿٜي٢ٗ ٝحُلذ ح١ٌُ أٗوخ٢ٗ  .
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 س: ٌكشؾ البٌت األول عن فجوة بٌن توقعات الشاعر وواقعه.. كٌؾ ذلك؟

ُ٘لخءِ كٌخٕ حُٞحهغ حٓظَٔحٍ حَُٔٝ ٝٗيس حُ٘ٞم ٝحُِٞػشِ كـٔغ ر٤ٖ َٓٝ حُـْٔ ٝطزخ٣ٍق ) ٫ّ( ؿـ: ًخٕ ٣ظٞهغ ح

 حُلذ اٟخكش ا٠ُ حُـَرش.

 ألوان الجمال:

ٔ-: ]طٞك٢ رخ٫ٓظوَحٍ ٝح٧َٓ ك٢ حُ٘لخء ] أهٔض 

ٕ-  :]ُلظش طٞك٢ رخُظؼِن رخ٥ٓخٍ حٌُخًرش ٝ ح٧ٝٛخّ حُوخىػش .] حُظؼِّش 

ٖ-]أِٓٞد ٓئًي رـ )إ( ٣ٞك٢ رخَُؿزش حُو٣ٞش ك٢ ح٫ٓظ٘لخء . :  ]ا٢ٗ أهٔض 

ٗ- ]ط٘ز٤ٚ ُِـَرش رخُيٝحء حُ٘خك٢ ِ َٝٓ ؿٔخُٚ حُظـ٤ِْٔ ٝٛٞ ٣ٞك٢ رخ٧ُْ   ] ك٢ ؿَرش طٌٕٞ ىٝحث٢ : 

٘- ]٣يٍ ػ٠ِ إٔ حُـَرش ٓل٤طش رٚ ٖٓ ًَ ؿخٗذ .  حٓظويحّ كَف حُـَ ك٢: ]ك٢ ؿَرش 

ٙ:  ] ش ِ ك٤غ ٍٛٞ ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش رخُـَرش ِ ٠ٛٝ طٞك٠ رؼٌحد ٝكِٕ حُ٘خػَ       حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ ـ ] ؿَرش 

 رؼ٤يح ػٖٔ ٣لذ.  

7 ٌَٗس ُِظ٣َٜٞ ٝحُظ٘ل٤َ ٜٓ٘خ .  ] ؿَرش [ـ : 

8-   ١زخم ِ ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝو٣ٞٚ . ؿَرش [  : -] أهٔض 

9 كِــش ِ ٝهــي أًــي ٛــٌح حُ٘ــي ا١٘ــخد رــخ٫ػظَحٝ ٝٛــٞ ٣ــٞك٢ رخُ٘ــي ٝػــيّ ح٫هظ٘ــخع رلخثــيس ٛــٌٙ حَُ] هــخُٞح [ : ـــ

 رخٓظؼٔخٍ أىحس ح١َُ٘ " إ " ك٢ أٍٝ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ حُظ٢ طل٤ي حُ٘ي ك٢ حُ٘لخء.

ٔٓ- .ُْأِٓٞد حُز٤ض: هز١َ ُِظلَٔ ٝح٧ 

ٕ-    ْٕ ــــــــــٌح ٣٘ـــــــــقِ  ا َْ  ٛـ ـــــــــذُ  حُـٔـــــــــ ـــــــــٚ ٤١  ٛٞحث

  
َٕ  أ٣ِطـــــــــــــقُ   ـــــــــــــَح ــــــــــــذُ  ح٤ُ٘ــ ـــــــــــــٞحء  ٤١  .ٛـــــــ

 

 المفردات:

 كٖٔ ٝؿٔخٍ ؽ أ٤١خد ِ  ـ ٤١ذ:حُزيٕ ؽ أؿٔخّ ٝؿّٔٞ :  حُـ٣َْٔٔٝ ـ × : ٣زَة  ٣٘ق 

  : ح٧ٗٞحم  ح٤َُ٘حٕ -٣٘ؼَ× : ٣ٜية ِ ٣ولق ٣ِطق -ؽ أ٣ٞٛش  ٛٞحء -هز٤غ× ٤١ٞد  

 : الشرح

أٗٞحه٢ ٣ٝؤي  ٝاًح ًخٕ ٛٞحء ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش حَُه٤ن ٓٞف ٣٘ل٢٘٤ ٖٓ ٢َٟٓ حُـٔي١ ِ كؤٗخ أٗي أٗٚ ٓٞف ٣ولق  

 .٤َٗحٕ حُلذ حُٔظؤؿـش ك٢ هِز٢ 

 ألوان الجمال

ٔ:  ] ٕح٤١َُ٘ش طيٍ ػ٠ِ ٌٗٚ ك٢ حُ٘لخء . ـ ] ا 

ٕ:  ] حٓـظؼخٍس ٤ٌ٘ٓـش ِ  طٜـٍٞ حُٜـٞحء ىٝحء ٣٘ـل٢ حُـٔـْ ٓـٖ حُٔـَٝ ِ    ـ ] إ ٣٘ـق ٛـٌح حُـٔـْ ٤١ـذ ٛٞحثٜـخ

 َٝٓ ؿٔخُٜخ حُظ٤ٟٞق .

ٖ:  ]ْٔا٠ُ حُـْٔ ٛ٘خ طٞك٢ رخ٤ُؤّ ٖٓ حُ٘لخء. ح٩ٗخٍس ـ ]ٌٛح حُـ 

ٗحٓـظؼخٍس طٜـ٣َل٤ش ِ كوـي ٗـزٚ ح٧ٗـٞحم رـخ٤َُ٘حٕ ِ ٝك٤ٜـخ طـٔـ٤ْ  ح٤ُ٘ـَحٕ ٤َُ٘حٕ ٤١ذ ٛٞحء  [  :ـ ] أ٣ِطق ح :

 ٝا٣لخء ر٘يس حُٔؼخٗخس.

٘:  ]  ٣ئًـي أٓـِٞد اٗ٘ـخث٢ ِ  حٓـظلٜخّ ِ ؿَٟـٚ حُ٘لـ٢ ٝح٫ٓـظزؼخى ِ ٝٛـٞ رـٌُي  ـ ] أ٣ِطق ح٤ُ٘ـَحٕ ٤١ـذ ٛـٞحء

 ك٤ٌق ٣ِػْ حُِحػٕٔٞ أٗٚ ٣ِطلٜخ    ٠ٛٝ إٔ حُٜٞحء ٣ِ٣ي حُ٘خٍ حٗظؼخ٫   كو٤وش  ػ٤ِٔش  

ٙ:  ]  أِٓٞد هَٜ ٤ِٓٝظٚ طوي٣ْ ٓخ كوٚ حُظؤه٤َ ك٤غ هيّ حُٔلؼٍٞ رٚ " ح٤ُ٘ـَحٕ  ـ ] أ٣ِطق ح٤َُ٘حٕ ٤١ذ ٛٞحء

 " ػ٢ِ حُلخػَ " ٤١ذ " ؿَٟٚ حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي ٝح٫ٛظٔخّ رخُٔظويّ.
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7:  أ٣ِطــق ح٤ُ٘ــَحٕ.. ٞحد حُ٘ــ١َ حُــ١ٌ ٣ــيٍ ػ٤ِــٚ ا٣ـــخُ رخُلــٌف ٣ؼ٤ــَ حُــٌٖٛ ك٤ــغ كــٌف ؿــ ــ كــ٢ حُز٤ــض حُؼــخ٢ٗ(

   " إ ٣٘ق ٌٛح حُـْٔ ٤١ذ ٛٞحثٜخ كِٖ ٣٘ل٢  ٫ّ ح٧ٗٞحم حُ٘ل٤ٔش."ٝحُظوي٣َ 

8] أٓـِٞد هٜـَ رظوـي٣ْ حُٔلؼـٍٞ رـٚ )ٛـٌح حُـٔـْ( ػِـ٠ حُلخػـَ )٤١ـُذ  ـ  ] إ ٣٘ق ٌٛح حُـٔـْ ٤١ـُذ ٛٞحثٜـخ :

   .ٛٞحثٜخ( ُ ُِظؤ٤ًي ٝحُظو٤ٜٚ

9 - :هز١َ ُِظلَٔ ٝح٧ُْ ٝطو٣ََ ٣ؤّ حُ٘خػَ ٖٓ حُ٘لخء أِٓٞد حُز٤ض. 

ــــــــــغ     -ٖ ــــــــــٞحك٢ ػزـ ــــــــــش حُزــــــــــ٬ى كـــــــــ٢ ١ـــ  ٝػِـ

  
 .٫ٓظ٘لـــــــــــــــــــــخء ٓ٘لــــــــــــــــــخ١ ػِـــــــــــش كـــــــــــ٢ 

 

 المفردات   : 

 -ؿَرظ٢ ؽ ٓ٘خٍف  ٓ٘لخ١  : -َٓٝ ؽ ػَِ  ػِش  : -حٓظوَح١ٍ× ط٘و٢ِ ِ طَكخ٢ُ  ١ٞحك٢  : -: ٫ كخثيس ٓ٘ٚ ػزغ 

 ١ِذ حُ٘لخء . خء  :ح٫ٓظ٘ل

 :   الشرح

إ ١ٞحك٠ ك٢ حُز٬ى ١ِزخ ُِ٘لخء ٓـَى ُٜٞ ٝػزغ ٫ كخثيس ٓ٘ٚ ِ رَ ػ٠ِ حُؼٌْ ٖٓ ًُي كبٗٚ ٤٠٣ق ٢ٓ٫٥ 

 ٝأٝؿخػ٠  ٫ٓخ أهَٟ " كؤٟخكض ا٠ُ ػِش حُـْٔ ػِش حُلذ ٝػٌحد حُوِذ ٝػِش حُـَرش".

 امتحان(. س: ما المراد بالؽربة؟ وما دوافعها؟ وما نتابجها؟ )سإال

ؿـ: حُـَرش حُٔوٜٞىس ٛ٘خ: حٌُٛخد ا٠ُ ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش ػ٠ِ أَٓ حُ٘لخء ٖٓ حَُِٔٝ ًٝخٕ ٌٛح حٓظـخرش ٍُٔ٘ٞس 

ح٧ٛلخدِ ٌُٖٝ حُٜٞحء حُـ٤َٔ اًح ٓخػي ػ٠ِ ٗلخء أَٓحٝ حُـْٔ كِٖ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ولق  ٫ّ حُلذ أٝ ٣طلت ٤َٗحٕ 

 ُؼِش.حُ٘ٞم. ًٝخٕ ٗظ٤ـظٚ حُ٘ؼٍٞ رخُـَرش ٝح٧ُْ ٣ُٝخىس ح

 ألوان الجمال

ٔ:  ] ط٘ز٤ٚ  ر٤ِؾ ِ كوي ٗزٚ ١ٞحكٚ ك٢ حُز٬ى ًخُؼزغ ِ ٝٛٞ ٣ٞك٢ رخ٤ُؤّ حُظخّ ٖٓ حُ٘لخء . ـ ] ػزغ ١ٞحك٢ 

ٕ-  ] ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ أٗٚ ٫ ٣ظٞهغ حُ٘لخء.«١ٞحك٢»ػ٠ِ « ػزغ»أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ ] ػزغ ١ٞحك٢ ُ 

ٖ- ٞؿي رِي أك٠َ ٖٓ ح٧ه١َ ِ ٧ٕ ٗظ٤ـش حُـَرش ك٤ٜخ ٝحكيس.]حُز٬ى[ :حُـٔغ ٣ل٤ي حٌُؼَسِ ٣ٝز٤ٖ أٗٚ ٫ ٣ 

ٗ- ] ط٘ز٤ٚ ُِٔ٘ل٢ )ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش( رخُؼِش ِ ٝك٤ٚ ط٤ٟٞق ٝا٣لخء رآ٫ّ حُـَرش .  ] ػِش ك٢ ػِش ٓ٘لخ١ : 

٘- :  ]حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش ِ ِ ك٤غ ٍٛٞ ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش رخُٔ٘ل٢ ِ ٢ٛٝ طٞك٢ رخُٞك٘ش ٝرؼيّ هيٍطٚ ػ٠ِ  ] ٓ٘لخ١

 ٜخ .حُزوخء ك٤

ٙ- :  ]خ ٫ اٍحىس ُٚ  ] ٓ٘لخ١  ٔ طيٍ ػ٢ِ إٔ ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش أٛزلض ٓـ٘ خ ُٚ ِ ٝٓ٘ل٢ ٫ ٣طخم ِ ٝهي ًٛذ ا٤ُٚ َٓؿ

ك٢ ًُي ِ ٝأٟخكٜخ ا٢ُ ) ٣خء حُٔظٌِْ ( ٤ُٟٞق إٔ ٌٛح ح٩كٔخّ هخٙ رٚ ٗخرغ ٖٓ ىحهِٚ ِ ٤ُٝؼظٌٍ ُـ٤َٙ ٖٓٔ ٣َحٛخ 

 ٤ٜٓل خ ؿ٬٤ٔ.

7-ظٚ طوي٣ْ ٓخ كوٚ حُظؤه٤َ ك٤غ هيّ حُوزَ " ػِش " ػ٢ِ حُٔزظيأ " ٓ٘لخ١ " : أِٓٞد هَٜ ٤ِٓٝ ػِش ٓ٘لخ١

 .ؿَٟٚ حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي ٝح٫ٛظٔخّ رخُٔظويّ

8- :  ] ١زخم ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٝ ٣ٟٞلٚ رخُظ٠خى  . ] ػِش ـ حٓظ٘لخء 

9:  ] ٌَٗطخٕ  ُِظ٣َٜٞ ٝر٤خٕ ٗيس حُٔؼخٗخسِ  ـ ] ػزغ ـ ػِش 

ٔٓ- ٍلش ح٠ٓ٧ ٝحُلِٕ ٝطَحًْ ح٫٥ّ ٝح٧ٝؿخع ٝط٘ٞػٜخ.٣ٞك٠ ر٠ٔخػ[  ]ػِشطٌَح 
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ــــــــــــــــَىِ  رٜـزــــــــــــــــــخرظ٢ ٓظلـــــــــــــــــــَى     -ٗ  ٓظـلـــــ

  
ـــــــــــــــــآرظ٢  ـــــــــــــــــَى  رٌــــــ ـــــــــــــــــخث٢ ٓظلـــــ  .رؼــــــ٘ـ

 

  المفردات  

× ػ٘خث٢  :   طؼز٢ ٝأ٢ُٔ  -كَك٢  × كِٕ ٗل٢ٔ ًآرظ٢: - كظ١ٍٞ ِ ٗل١ٍٞ× : ٗيس ٗٞه٢ ٛزخرظ٢ - ٝك٤ي:  ٓظلَى 

 حكظ٢ .ٍ

  -:   الشرح

ُوي ط٠خػلض ػ٘يٟ ح٫٥ّ ِ كؤٛزلض ٝك٤يح ٓغ ػٌحد حُلذ ٝأٗٞحهٚ ِ ّٝٛٔٞ حُـَرش ٝأكِحٜٗخ ِ  ٝٓظخػذ حَُٔٝ 

. ٚٓ٫ ٝ 

 س: ما تؤثٌر علة مفارقة المحبوبة وعلة الؽربة على نفس الشاعر؟

 ٤ـظٜخ حُؼ٘خء ٝحُظؼذ.ؿـ: ؿؼِظخٙ ٣ؼ٤ٖ كخُش ٖٓ حُٞكيس حُوخ٤ٓش )ٓظلَى( ٖٝٓ  ػخٍٛخ حٌُآرشِ ٝٗظ

 س: لم قدم الشاعر الصبابة على الكآبة؟

 ؿـ: هيّ حُ٘خػَ حُٜزخرش ػ٠ِ حٌُآرشُ ٧ٕ حُٜزخرش ٢ٛ حُظ٢ طئى١ ا٠ُ حٌُآرش.

 ( من ترابط فكرى وشعوري.ٗ-ٔس: وضح ما فً األبٌات )

هخٓظٚ ك٢ حُـَرش ١ِز خ ُِ٘لخء ؿـ: حُظَحر٢ حُل١ٌَ ٝحٟق ك٢ ح٫ٗظوخٍ ٖٓ كٌَس ا٠ُ أهَٟ ك٤غ أًي ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ ا

حُِٔػّٞ ٝك٠ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ٣ٌ٘ي ك٢ ٌٛح حُ٘لخءُ ٧ٕ ٤١ذ حُٜٞحء هي ٣٘ل٠ حُـْٔ ٌُ٘ٚ ٣٘ؼَ ٤َٗحٕ حُلذ. ٝك٠ 

حُز٤ض حُؼخُغ ٣ئًي إٔ ٌٛح حُطٞحف ك٢ حُز٬ى ػزغ ٣ُٝخىس ك٢ حَُٔٝ. ٝك٠ حُز٤ض حَُحرغ ًخٗض حُ٘ظ٤ـش ٌُُي ٠ٛٝ 

حُؼ٘خء. ٌٝٛٙ ح٧ر٤خص ٓظَحرطش ك٢ حُلٌَ ٝحُ٘ؼٍِٞ كٌَ ر٤ض ٣ِٔٔي ا٠ُ ٓخ رؼيِٙ ٝحُؼخ١لش حُظلَى رخُٜزخرش ٝحٌُآرش ٝ

 -ٛزخرظ٢  -ٓ٘لخ١  -ك٢ ػِش  -ػِش  -ػزغ  -ح٤َُ٘حٕ  -حُل٣ِ٘ش طظَٜ ك٢ حهظ٤خٍ ح٧ُلخظ حُيحُش ػ٠ِ حُلِٕ ٓؼَ )ؿَرش 

 ٓظلَى(. -ػ٘خ٢ٗ 

   :ألوان الجمال

ٔ: ًِٚ ٝحُّٜٔٞ ٝح٧كِحٕ حُظ٢ حٗلَى رٜخ حُ٘خػَ .ً٘خ٣ش ػٖ طؼيى ح٫٥ ـ حُز٤ض ّ 

ٕ-: ]اٟخكش ٌٛٙ حٌُِٔخص ا٠ُ ٣خء حُٔظٌِْ طٞك٢ رو٤ٜٛٞش ح٧ُْ  ] ٛزخرظ٢ِ ًآرظ٢ِ ػ٘خث٢ 

ٖ:  ] ى( ٣ئًي حُ٘ؼٍٞ رخ٧ُْ ٝحٗلَحىٙ رـٚ  كـ٬  ـ ]ٓظلَى رٜزخرظ٢ِ ٓظلَى رٌآرظ٢ِ ٓظلَى رؼ٘خث٢ َّ طٌَحٍ ُلع )ٓظل

 ٚ .ٓ٘خًٍش ٝؿيح٤ٗش طولق ػ٘

ٗ:  ] ك٤ٚ كٖٔ طو٤ْٔ ٣ؼط٠ ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ ٬ٌُِّ ـ ]ٓظلَى رٜزخرظ٢ِ ٓظلَى رٌآرظ٢ِ ٓظلَى رؼ٘خث٢ 

٘- ٌَٗس ُِظ٣َٜٞ .  ٓظلَى : 

ٙ- .َٓظلَى : ا٣ـخُ رلٌف حُٔزظيأ " أٗخ " ٬ُٛظٔخّ رخُوز 

7: ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٚ.  ـ حُز٤ض 

8- أِٓٞد حُز٤ض حَُحرغ: هز١َ ُِلَٔس 

 :  مبلحظة

دو دقة الشاعر فً ترتٌب جمل البٌت الرابع ، ألن كل جملة تعتبر نتٌجة لما قبلها ، فالصبابة ٌنؤتج عنهؤا الكآبؤة تب

 .والحزن النفسً ، والكآبة ٌنتج عنها العناء والتعب

ـــــــــــ٠ ٗـــــــــــخىٍ    -٘  هـــــــــــٞح١َ١ حُزلَحٟـــــــــــطَحدَ  اُ

  
ـــــــــــــــ٢  ــــــــــــــــخكٚ  ك٤ـ٤ز٘ ــــــــــــــــخءِ  ر٣َــــــ  .حُٜٞؿــــــــ

 

 :المفردات

حُٜٞؿخء:  -:أكٌخ١ٍ ّ هخ١َس ِ هخ١َ ـ هٞح١َ١ ٌٕٓٞ × حهظ٬ٍ ٝهِن ٓخىس )َٟد(: ـ حٟطَحد س: ؽ ٌٗخ ٗخى 

 . حَُه٤وش×  حُ٘ي٣يس ؽ ٛٞؽ ٝٛٞؿخٝحص ًٌَٓٛخ أٛٞؽ
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 -:   الشرح

٣ٌ٘ٞ حُ٘خػَ ُِزلَ ٓخ ٣ؼخ٤ٗٚ ٖٓ حٟطَحد كٌَٙ ِ ُؼِٚ ٣ـي ك٤ٚ ح٤ٗ٧ْ حُٔٞح٠ٓ ِ ٌُٝ٘ٚ ٣لخؿؤ رؤٕ             حُزلَ  

 ؼَ كخُٚ ٖٓ ح٫ٟطَحد ِ ك٤َى ػ٠ِ ٌٗٞحٙ ر٣َخكٚ حُ٘ي٣يس حُؼخٛلش . ك٢ ٓ

 س: لَم اختار الشاعر البحر لٌبثه شكواه؟ 

ؿـ: حهظخٍ حُ٘خػَ حُزلَ ٤ُزؼٚ ٌٗٞحُٙ ٧ٕ ٌٛح ٖٓ ١زغ حَُٝٓخ٤٤ٖٔٗ ح٣ٌُٖ ٣ظـٜٕٞ ا٠ُ حُطز٤ؼشِ ٝهي حهظخٍ حُزلَ 

 ظلَٔ ٗيس ٓؼخٗخس حُ٘خػَ ٝ ٫ٓٚ.٧ٗٚ ٓ٘خرٚ ُٚ ك٢ حٟطَحرِٚ ًٔخ إٔ حُزلَ ٝحٓغ هي ٣

 س: التشخٌص هو إضفاء صفة الحٌاة علً الجماد.. بٌن إلً أي مدى نجح مطران فً ذلك. 

ؿـ: ٗوٚ ٓطَحٕ ػ٘خَٛ حُطز٤ؼش ٝأؿَٟ ٓؼٜخ حُلٞحٍِ ٝرؼٜخ ٌٗٞحِٙ ٝرؼغ ك٤ٜخ حُل٤خسِ ٝٗـق ك٢ ًُي كوي ٍٛٞ 

٤ـ٤زٚ حُزلَ ر٣َخكٚ حُٜٞؿخء ٝأٓٞحؿٚ ح٠ُٔطَرشِ كٜٞ ٓؼِٚ حُزلَ رٍٜٞس اٗٔخٕ ٣ِـؤ ا٤ُٚ ٣ٌِٝ٘ٞ ا٤ُٚ أكِحِٗٚ ك

ك٢ ح٫ٟطَحد ٝحُوِنِ ًؤٗٚ ٗوٚ ٣لْ ربكٔخٓٚ ٣ٝ٘خًٍٚ حٟطَحرِٚ ٝك٢ ًُي ط٘و٤ٚ ٝا٣لخء رخُظـخٝد ر٤٘ٚ 

 ٝر٤ٖ حُ٘خػَ.

 ألوان الجمال

ٔ:  ] ك٢ حُز٤ض ا٣ـخُ رلٌف حُٔزظيأ ِ ٝطوي٣َٙ )أٗخ ٗخى( . ـ  ] ٗخى 

ٕ:  ] كخػَ ٣ل٤ي حُظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ .ح ـ  ] ٗخى ْٓ 

ٖ:  ]َحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش  ِ طٜـٍٞ حُزلـَ ٛـي٣وخ  ٣زؼـٚ حُ٘ـخػَ ٗـٌٞحِٙ ٝٓـَ ؿٔخُٜـخ حُظ٘ـو٤ِٚ   ـ ] ٗخى ا٠ُ حُزل

 ٠ٛٝ طٞك٢ رٞكيس حُ٘خػَ ٝحٗلَحىٙ .

ٗ- أِٓٞد هَٜ ٤ِٓٝظٚ طوي٣ْ ٓخ كوـٚ حُظـؤه٤َ ك٤ـغ هـيّ حُــخٍ ٝحُٔــ ٗخى ا٢ُ حُزلَ حٟطَحد هٞح١َ١ : ٍَٝ

 " ا٢ُ حُزلَ " ػ٢ِ حُٔلؼٍٞ رٚ " حٟطَحد " ؿَٟٚ حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي ٝح٫ٛظٔخّ رخُٔظويّ.

٘:  ]حٓــظؼخٍس ٤ٌ٘ٓــش ِ  طٜــٍٞ حُزلــَ اٗٔــخٗخ  ٠ٓــطَرخ  ٣ـ٤ــذِ ٝك٤ٜــخ ط٘ــو٤ٚ ِ  ـــ ] ٣ـ٤ز٘ــ٢ ر٣َخكــٚ حُٜٞؿــخء

َ ٛـي٣وخ  ٣٘ـٌٞ ا٤ُـِٚ ٝاٗٔـخٗخ  ُ ك٤ـغ ٛـٍٞ حُزلـ ِ ٝحُو٤خٍ كـ٢ ٛـٌح حُز٤ـض ٓٔظـيٝا٣لخء رخُظـخٝد ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُ٘خػَ

٣ـ٤زــِٚ ٝٛــٌح ٣وــٟٞ حُٜــٍٞس ِ ٝهــي حهظــخٍ حُ٘ــخػَ حُزلــَ ٤ُزؼــٚ ٗــٌٞحٙ ُ ٧ٕ ٛــٌح ٓــٖ ٓــٔخص حَُٝٓخٗٔــ٤٤ٖ حُــ٣ٌٖ 

٣ظـٜٕٞ اُـ٠ حُطز٤ؼـش ِ ٝحهظـخٍٙ ًـٌُيُ ٧ٗـٚ ٓ٘ـخرٚ ُـٚ كـ٢ حٟـطَحرٚ ِ ًٔـخ إٔ حُزلـَ ٝحٓـغ هـي ٣ظلٔـَ ٗـيس ٓؼخٗـخس 

 حُ٘خػَ ٝ ٫ٓٚ . 

ٙٝ ١زخم ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞلٚ .  ٣ـ٤ز٢٘[  :ـ ] ٗخى ـ 

7] ػِـ٠ ٓـَػش حٓـظـخرش حُزلـَِ   ـ ] ك٤ـ٤ز٘ـ٢ ٍّ كؼـَ ٠ٓـخٍع ٣ـيٍ ػِـ٢ طــيى  ٣ٝـ٤ز٘ـ٢: حٓـظويحّ "حُلـخء" ٣ـي

 ٝحٓظَٔحٍ ٓ٘خًٍش حُزلَ ُٚ ك٢ أكِحٗٚ.

7] كؼَ ٠ٓخٍع ٣يٍ ػ٢ِ طـيى ٝحٓظَٔحٍ ٓ٘خًٍش حُزلَ ُٚ ك٢ أكِحٗٚ.  ـ ]٣ـ٤ز٢٘ : 

8- ُز٤ض حُوخْٓ: هز١َ ٩ظٜخٍ حُوِن ٝحُل٤َس.أِٓٞد ح 

ٙ-    ٍٝ ــــــــخ ـــــــ٠ ػــــ ٍَ   ػِ ْ   ٛـــــــو ـــــــض  أٛـــــــ ــــــــ٢ ٤ُٝ ُ 

  
ـــــــــــــخ  ـــــــــــــَس ًٜــــــــــــ١ٌ هِز ـــــــــــــخءِ  حُٜوـــــــ  .حُٜٔــ

 

 المفردات:

 ِٛذ ٜٓٔض ِ ٝؿٔغ أْٛ : ْٛ  ٝٓئٗؼٜخ ٛٔخء. ٛوَ أْٛ  : -ػخٝ :  ٓو٤ْ ٝؿخُْ    

 -الشرح   :

ًٝؤٗٚ ٫ ٣لْ ِ ك٤ظ٠٘ٔ ُٞ ًخٕ هِزٚ ك٢ ٓؼَ ٬ٛرش حُٜوَ ُ كظ٠ ٫ ٣ٝـِْ حُ٘خػَ ػ٠ِ ٛوَ ٗي٣ي ح٬ُٜرش    

 ٣ؼخ٠ٗ  ٫ّ حُلذ ٝحُلَحم .
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 س: ما الذي ٌتمناه الشاعر فً البٌت السادس؟ ولماذا؟ 

  ؿـ: ٣ظ٠٘ٔ إٔ ٣ٌٕٞ هِزٚ ِٛزخ هخ٤ٓخ ًخُٜوَسُ كظ٠ ٫ ٣٘ؼَ رآ٫ّ حُلذ ٝحُ٘ٞم.

  ك. وثاو( مبلبم لموضعه. وضح ذل -س: كل من )شاك 

ؿـ: )ٗخى( ط٬ثْ حُلي٣غ ا٠ُ حُزلَُ ٧ٗٚ ٝحٓغ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظـخٝد ٓؼٚ ٣ٌٝظْ َٓٙ. ٝ)ػخٝ( ٬٣ثْ حُٜوَسُ ٧ٕ ١ٍٞ 

 ح٬ُُٔٓش ٣لظخؽ ا٠ُ ٢ٗء ػخرض هٟٞ ٣و٤ْ ػ٤ِٚ. 

 ألوان الجمال

ٔ- ٍػخٝ[ : حْٓ كخػَ ٣ل٤ي حُظـيى ٝح٫ٓظَٔح[ 

ٕ:] ّْ )أٗخ ػخٝ( ٣يٍ ػ٠ِ ١ٍٞ ٬ُٓٓظٚ ُِزلَِ ٝػٔـن طؤِٓـٚ ٝٛـٞ  ا٣ـخُ رخُلٌفِ ٝطوي٣َٙ ـ ] ػخٝ ػ٠ِ ٛوَ أٛ

 أِٓٞد هز١َ ٩ظٜخٍ ح٧ُْ.

ٖ:] ّْ  ً٘خ٣ش ػٖ ح٫ٗطٞحء ٝح٩كٔخّ رخُؼُِش .  ـ ] ػخٝ ػ٠ِ ٛوَ أٛ

ٗ:] ط٘ز٤ٚ ُِوِذ رخُٜوَس ك٢ ٬ٛرظٜخ ٝهٞطٜخ ِ ٝٛٞ ٣ٟٞق  ـ ] ٤ُض ٢ُ هِزخ  ًٌٜٟ حُٜوَس حُٜٔخء 

 كٔخّ ِ ٝٛٞ ٣ٞك٢ رٌؼَس ح٫٥ّ.أ٤٘ٓش حُ٘خػَ ك٢ ػيّ ح٩

 ٘:]... أِٓٞد اٗ٘خث٢ ر٤ٜـش حُظ٢٘ٔ ٩ظٜخٍ حُلَٔس ٝح٧ُْ ٝح٫ٓظزؼخى ِ ٣ٝيٍ ػ٠ِ إٔ  ـ ] ٤ُٝض ٢ُ هِز خ 

 ح٤ُؤّ هي حٓظزي رٚ.

ٙ:]... أِٓٞد هَٜ ٤ِٓٝظٚ طوي٣ْ ٓخ كوٚ حُظؤه٤َ ك٤غ هيّ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ " ٢ُ " ػِـ٢ حٓـْ  ـ ] ٤ُٝض ٢ُ هِز خ

 هِز خ " ؿَٟٚ حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي ٝح٫ٛظٔخّ رخُٔظويّ. ٤ُض "

ــــــــــــخ   -7 ـــــــــــٞؽ   ٣٘ظـخرٜ  ٌٓـخٍٛـــــــــــــ٢ ًـــــــــــــــٔٞؽ ٓ

  
ـــــــــــــخ  ـــــــــــــوْ ٣ٝلظٜ ـــــــــــــ٢ ًخُٔـــ ـــــــــــــخث٢ ك  .أػ٠ـــــ

 

 :المفردات   

 -: ٣لظظٜخ ٣ٌَٝٔٛخ   ٣لظٜخ  –: أكِح٢ٗ ٝ ًَ ٓخ ٣ٌَٛٚ ح٩ٗٔخٕ ّ ٌَٓٙ ٌٓخ٠ٍٛ -: ٤ٜ٣زٜخ ٣ٝظٞح٠ُ ػ٤ِٜخ ٣٘ظخرٜخ 

 : حَُٔٝ ؽ أٓوخّ .حُٔوْ

 -:    الشرح

إ ٌٛٙ حُٜوٍٞ طؼخ٠ٗ ٖٓ ٓؼَ ٓخ أػخ٠ٗ ِ كخ٧ٓٞحؽ طظٞح٠ُ ػ٤ِٜخ كظلطٜٔخ ِ ًٔخ طظٞح٠ُ ػ٠ِ هِز٠ أٓٞحؽ حُّٜٔٞ ِ  

 ك٤لطْ ح٧ُْ أػ٠خء ؿ٠ٔٔ .

ٌات س: لجؤ الشاعر إلى البحر ٌشكو له همومه، وأقام على صخر ال ٌحس بآالمه. وضح هذا الموقؾ من خبلل األب

 ( )امتحان(.7-٘)

ؿـ: ًٛذ حُ٘خػَ ا٠ُ ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش ك٤غ حُطز٤ؼش حُـ٤ِٔش ٬ُٓظ٘لخء اػَ  ٫ٓٚ حُ٘ل٤ٔش حُؼخ١ل٤شِ كِـؤ ا٠ُ حُزلَ ٝحطوٌٙ 

ٛي٣وخ ٣زؼٚ ٗـٞحٙ ٣ٌٝ٘ٞ ُٚ ِٛٔٞٓٚ ٫ٝ ٣ـي اؿخرش ا٫ طيحكغ ح٣َُخف... ٣ٝو٤ْ ػ٠ِ ٛوَ ٫ ٣لْ رآ٫ِٓٚ ك٤ظ٠٘ٔ إٔ 

ٓؼَ حُٜوَسِ كظ٠ ٫ ٣٘ؼَ رآ٫ّ حُلذ ٝحُلَحم. طِي حُٜوَس حُظ٢ طٔظوزَ طيحكغ ح٧ٓٞحؽ ٣ٌٕٞ ُٚ هِذ هخّ ِٛذ 

 حُظ٢ طئػَ ك٤ٜخ ٝطلظظٜخِ ًٔخ طظيحكغ ح٫٥ّ حُ٘ل٤ٔش ٝحُـٔي٣ش ػ٠ِ هِذ حُ٘خػَِ كظئػَ ك٢ ؿٔٔٚ ًِٚ. 

 ( لوحة فنٌة. وضح. 7- ٘س: رسم الشاعر فً األبٌات )

 ٤ًِش طـْٔ ٓ٘خػَٙ حُل٣ِ٘ش. ؿـ: ٍْٓ حُ٘خػَ ك٢ ح٧ر٤خص ُٞكش 

 أؿِحإٛخ: حُ٘خػَ ٝٓ٘خٛي ٖٓ حُزلَ ٝحُٜوَ ٝحُٔٞؽ. 

٣ـ٤ز٢٘( ٝ)ُٕٞ( َٗحٙ ك٢ ٍُهش حُزلَ ٝٓٞحى حُٜوَ  –هط١ٜٞخ حُل٤٘ش " أ١َحكٜخ ": )ٛٞص( ٗٔٔؼٚ ك٢ )ٗخى  -

ٞكشُ ٧ٜٗخ حؿظٔؼض ٣لظٜخ(. ٝهي ٝكن حُ٘خػَ ك٢ ٍْٓ ٌٛٙ حُِ -٣٘ظخرٜخ  -حُٜٞؿخء  -ٝ)كًَش( ٗلٜٔخ ك٢ )حٟطَحد 

 ُٜخ ح٧ؿِحء ٝطآُلض ك٤ٜخ ح١٧َحفِ ٝحٓظطخػض إٔ طٟٞق حُلٌَس ٝط٘وَ ح٩كٔخّ.
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 ألوان الجمال

ٔ:  ]ط٘ز٤ٚ ُٔٞؽ حُزلَ ك٢ طظخرؼٚ ػ٠ِ حُٜوَس رٔٞؽ حٌُٔخٍٙ )ح٧كِحٕ(  ـ ]٣٘ظخرٜخ ٓٞؽ ًٔٞؽ ٌٓخ٠ٍٛ 

 ء رٌؼَس حُّٜٔٞ.حُظ٢  طظخرؼض ػ٤ِٚ ٖٓ حُلذ ٝحَُٔٝ ٝحُـَرشِ ٝك٤ٚ ط٤ٟٞق ٝا٣لخ

ٕ:  ]ك٤ـغ ؿؼـَ حُٔـٞؽ ٓ٘ـزٜخ رـٚ ٝٛـٌح ه٤ـخٍ ًَٓـذط٘ز٤ٚ ر٤ِؾ  ٌُِٔخٍٙ ك٢ ًؼَطٜخ رخُٔٞؽِ  ـ ]ٓٞؽ ٌٓخ٠ٍٛ ِ

 ك٢ ٍٛٞط٤ٖ ُظؼ٤ٔن حُو٤خٍ.

ٖ :  ]ط٘ز٤ٚ ُٔٞؽ حُزلَ ك٤ٖ ٣لظض حُٜوَ رخَُٔٝ ك٢ اٟؼخف ح٧ػ٠خء ـ ]٣لظّٜخ ًخُٔوْ ك٢ أػ٠خث٢ 

ٗ- ٠ٓخٍػش ُِظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ  ٝحٓظل٠خٍ حٍُٜٞس حُل٣ِ٘ش ُظئػَ ك٢ حُوخٍة كظ٢  : أكؼخ٣ٍلظٜخ [ –]٣٘ظخرٜخ

 ٣٘خٍى حُ٘خػَ ك٢ أكِحٗٚ.

8-    َُ ــــــــــ ـــــــــــخم ٝحُزل ـ ـ  ــــــــــذ هلـ ـــــــــــن   حُـٞحٗ  ٟـخثـــ

  
ـــــــــــــيح    ـــــــــــــش ًٜـــــــــــــي١ٍ ًٔـ  .ح٩ٓٔـــــــــــــــخء ٓخػــ

 

 المفردات:

ح× كِٗخ  ٗي٣يح  ٌٓظٞٓخ   ًٔيح  : -ٓخًٖ ِ ٛخىة × : ٠ٓطَد هلّخم    ٍ  ًوِز٢ . ـ ًٜي١ٍ : َٓٝ

 

 -:   الشرح

ٟٝخهض ؿٞحٗزٚ ٝحٗظيص ٓغ هيّٝ ِك٘خًٍٚ ٓ٘خػَٙ كخٟطَرض  ًُٝؤٕ حُزلَ أكْ ٤ٟن ٝكِٕ ٝأُْ حُ٘خػَ 

 .حُٔٔخء 

 ألوان الجمال

ٔ- : ]٤ٛـش ٓزخُـش طيٍ ػ٢ِ حٌُؼَس ٝح٣ُِـخىس ِ ٝأٟـخف ا٤ُٜـخ ًِٔـش " حُـٞحٗـذ " ُِي٫ُـش ػِـ٢ حٗظ٘ـخٍ ] هلخم

 .ؿِء ٖٓ أؿِحء حُزلَح٫ٟطَحد ك٢ ًَ 

ٕ:] حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ِ  طٍٜٞ حُزلَ اٗٔخٗخ  ك٣ِ٘خ  ٤ٟن حُٜيٍِ  ـ ] حُزلَ هلّخم حُـٞحٗذ ٟخثن ًٔي ح 

 ٝك٤ٜخ ط٘و٤ِٚ ٝطٞك٢ رخٗيٓخؽ حُ٘خػَ ٓغ حُطز٤ؼش  ك٢ ح٧كِحٕ.  

ٖ:] د ِ                ط٘ـــز٤ٚ ُِزلـــَ كـــ٢ ٟـــ٤وٚ رٜـــيٍٙ ٝهـــض حُــــَٝ ــــ ] ٝحُزلـــَ ٟـــخثن ًٔـــي ح ًٜـــي١ٍ ٓـــخػش ح٩ٓٔـــخء

٧ٗـٚ كـ٤ٖ ٣ـؤط٠ حُٔٔـخء طِكـق ؿ٤ـٕٞ ُ  ٝهـٚ حُ٘ـخػَ حُٔٔـخءٝٛٞ ٣ٞك٢ رٌؼَس ّٛٔٞ حُ٘ـخػَ ٝهـض حُٔٔـخءِ  

٧ٕٝ طٞى٣غ حُٜ٘خٍ ٌُِٕٞ ػ٘ـي حُٔٔـخء ٣ـًٌَٙ رِلظـش حُلـَحم حُظـ٢ ًخٗـض ر٤٘ـٚ ٝرـ٤ٖ  حُّٜٔٞ ػ٠ِ ٗلّٞ حُؼخٗو٤ٖ .

 ٓلزٞرظٚ ٝٓززض حٓظ٬ء ٛيٍٙ رخ٧كِحٕ

ٗ- طٞك٢ ر٘يس ح٧ُْ. ٠ٛٝ ٌَٗس ُِظ٣َٜٞ.[: ]ًٔي ح 

٘- ] ٓـخُ ََٓٓ ػٖ حُوِذِ ػ٬هظٚ )حُٔل٤ِش( .] ٛي١ٍ  : 

ٙ- .ُْأِٓٞد حُز٤ض: هز١َ ٩ظٜخٍ ح٤٠ُن ٝح٧ 

 : نقد 

 ٌرى بعض النقاد أن البٌت الثامن ٌجب أن ٌكون بعد البٌت الخامس؛ لٌناسب الحدٌث مع البحر.

ــــــــــــيٍ  حُز٣َــــــــــــــــشَ   طـ٘ــــــــــــ٠   -9  ًٝؤٗــــٜـــــــــــــخ س  ًُ

  
 .أك٘خثـــــــــــ٢ ٓـــــــــــٖ َػ٤ــــــــــــــ٢٘   اُــــــــــــ٠ ٛــــــــــؼيص 

 

 المفردات:

: ح٧ك٘خء ًَ أك٘خث٢ -ٛلخء ؽ ًيٍ × : ٓٞحى ٝظ٬ًّيٍس -: حُٔوِٞهخص ؽ رَح٣خ حُز٣َش -طٌ٘ق × : طـط٠طـ٠٘    

 ٓخ ريحهَ حُـٞف ٝحَُٔحى حُوِذ ّ ك٘خ.
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 -:  الشرح

ّ ٝح٧كِحٕ حُظ٠ ط٨ٔ ٗل٠ٔ هي طٜخػيص ٖٓ أػٔخه٠ ِ كـؼِظ٠٘ أٍٟ ًَ كل٠ حُٔٔخء ٣ـط٠ حُٔٞحى حٌُٕٞ ِ ًٝؤٕ ح٫٥ 

 \ٗت ك٢ ُٕٞ أٓٞى ًج٤ذ .

 ألوان الجمال

ٔ] حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ِ  طٍٜٞ حٌُيٍس ػٞرخ أٓٞى ِ ٣ـط٠ حٌُٕٞ ٣َٝ٘٘ حُظ٬ّ ِ   ـ ] طـ٠٘ حُز٣َش ًيٍس : 

 ٝك٤ٜخ ط٤ٟٞق ٝا٣لخء رخٗوزخٝ ٤ٟٝن حُ٘لْ .

ٕ- أِٓٞد هَٜ ٝٓـ٤ِظٚ طوـي٣ْ ٓـخ كوـٚ حُظـؤه٤َ ك٤ـغ هـيّ حُٔلؼـٍٞ رـٚ " حُز٣َـش " ػِـ٢  []طـ٢٘ حُز٣َش ًيٍس :

 حُلخػَ " ًيٍس " ؿَٟٚ حُو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي ٝح٫ٛظٔخّ رخُٔظويّ

ٖ: ] ٣ٝٚؤٓ ٚكِٗ طٞك٠ ر٘يس ِش ػٖ حٗؼٌخّ أكِحٗٚ ػ٠ِ حُطز٤ؼشً٘خ٣ ـ ] ًؤّٜٗخ ٛؼيص ا٠ُ ػ٢٘٤ ٖٓ أك٘خث٢. 

ٗ- ز١َ ٩ظٜخٍ حُلِٕ.أِٓٞد حُز٤ض حُظخٓغ: ه 

 : نقد 

ٌقول النقاد إن كلمؤة أحشؤابى مجلوبؤة للقافٌؤة ؛ ألن الهمؤوم ال تكؤون إال فؤً الؤنفس ، وٌؤرد علؤٌهم بؤؤن الشؤاعر   -

 .ٌرٌد )القلب( وهو جزء من األحشاء فتكون )األحشاء( مجاًزا مرسبلً عن القلب عبلقته الكلٌة .

          ٚؿلُ٘ــــــــــــــ   ه٣َــــــــــــق  ٓؼظــــــــــــٌَ ٝح٧كــــــــــــــن   -ٓٔ

  
 .ٝح٧هــــــــــــــــٌحء حُـٔـــــــــــــَحص ػِــــــــــــ٠ ٣ـ٠ـــــــــــــــ٢ 

 

 المفردات: 

 -: ٣ـٔٞ ٣ـ٠٠ -: ؽ ؿلٕٞ ٝأؿلخٕ حُـلٖ -: ؿ٣َق ؽ هَك٠ ه٣َق -ٓظِْ  ٓؼظٌَ: -: ٓ٘ظ٠ٜ ٓي حُزَٜؽ  كخمح٧كن

ٌ ٟ ٝٛٞ ٓخ ٣وغ ك٢ حُؼ٤ٖ ٖٓ طَحد ٝٗلٞٙ ك٤ئ٣ًٜخ . ح٧هٌحء -: حُ٘يحثي ّ ؿَٔس حُـَٔحص  : ّ ه

  -:   الشرح

 ٣َٟٝ حُ٘خػَ ح٧كن حُٔظِْ ٣وظ٢ِ ُٞٗٚ رلَٔس حُ٘لن أٗزٚ ربٗٔخٕ طوَف ؿل٘ٚ كؤؿٔٞ ػ٤٘٤ٚ ٖٓ ٗيس ح٧ُْ .

 ألوان الجمال.

ح ِ َٝٓ ؿٔخُٜخ حُظ٤ٟٞقِ ٠ٛٝ طٞك٠  ـ ] ح٧كن ٓؼظٌَ[  :ٔ  َ  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ِ ك٤غ طٍٜٞ ح٧كن ٓخء ػٌ

 ر٘يس كِٕ حُ٘خػَ .  

 ٤ٌ٘ٓش ِ طٍٜٞ ح٧كن اٗٔخٗخ ٓؼٌرخ  طوَكض أؿلخٗٚ ِ ٝك٤ٜخ ط٘و٤ٚ ٝا٣لخء رٔخ : حٓظؼخٍس  ـ ] ه٣َق ؿل٘ٚ [ٕ

 ك٢ ٗلْ حُ٘خػَ ٖٓ هِن. 

 : ٓـخُ ََٓٓ ػٖ حُؼ٤ٖ ػ٬هظٚ حُـِث٤ش ] ؿل٘ٚ[-ٖ

 : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ِ طٍٜٞ ح٧كن اٗٔخٗخ  ٣ـٔٞ ػ٤٘ٚ ػ٠ِ ٓخ أٛخرٜخ ٖٓ ـ ] ٣ـ٠٠ ػ٠ِ حُـَٔحص ٝح٧هٌحء [ٗ

 ِ ٠ٛٝ طٞك٠ رٌؼَس ٝط٘ٞع حُّٜٔٞ .أُْ ِ ٝك٤ٜخ ط٘و٤ٚ 

ًَ ٜٓ٘ٔخ ؿٔغ ٣يٍ ػ٢ِ حٌُؼَس ٝح٣ُِخىس ِ ٝػطق حُؼخ٤ٗش ػ٢ِ ح٢ُٝ٧ ٤ُـٔغ ر٤ٖ ٜٓخىٍ  ح٧هٌحء : –حُـَٔحص  -٘

 ح٧ُْ حُٔؼ٣ٞ٘ش ك٢ ) حُـَٔحص ( ٝحُل٤ٔش ك٢ ) ح٧هٌحء (

 طل٬ٕٔ ٓؼ٢٘ ح٤٠ُن ٝح٫ٟطَحد ٝحُلِٕ ٝح٧ُْ ه٣َق [: –ٓؼظٌَ ]  -ٙ

 : طٞك٢ رخٌُُش ٝح٫ٌٗٔخٍ.٠٠[]٣ـ -7

 حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش ك٤غ ٗزٚ ح٫٥ّ رخ٧هٌحء ٝكٌف حُٔ٘زٚ َٝٛف رخُٔ٘زٚ رٚ َٝٓ ؿٔخُٜخ حُظـ٤ْٔ.  ]ح٧هٌحء[: -8

 .أِٓٞد حُز٤ض حُؼخَٗ: هز١َ ٨ُُْ ٝحُلَٔس -9
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ـــــــخ   -ٔٔ ـــــــَٝد ٣ ــــــــٚ ٝٓــــــــخ ُِـ ــــــــٖ رــــ ــــــــَس ٓـ           َػز

  
ـــــــــــــــــَس   ُِٔٔظٜــــــــــــــــــخّ   .َُِحثــــــــــــــــــــ٢  ِٝػزــــــ

 

 المفردات:

سٍ  ََ  : حُ٘خظَ حُٔظؤَٓ .  حَُحث٢ -: ػظش ؽ  ِػزََ   ِػزَس -: حُٔلذ حُٔ٘ظخم   حُٔٔظٜخّ -: ىٓؼش ؽ َػزََحص  َػْز

 -:  الشرح

ٓخ أػـذ ٓ٘ظَ حُـَٝد ُ كخُ٘خّ ٣وظِلٕٞ ك٢ ٗظَطْٜ ا٤ُٚ ِ كخُٔلذ حُؼخٗن ٣َحٙ ا٣ٌحٗخ رخُٞىحع ِ ك٤ٌٍف حُيٓغ  

 ٔخ ٣َحٙ حُٔظؤَٓ هيٍس ٖٓ هيٍحص هللا ك٤ظؼع ٣ٝؼظزَ ٓٔخ ٣َٟ .ؿ٣َِح ِ ر٤٘

 ( )سإال امتحان(ٔٔ-9س: رأى الشاعر الطبٌعة من خبلل نفسه. وضح ذلك من خبلل فهمك لؤلبٌات )

ؿـ: حؿظٔؼض ػ٠ِ حُ٘خػَ  ٫ٓٚ حُ٘ل٤ٔش حُؼخ١ل٤شِ ٝ ٫ٓٚ حُـ٤ٔٔشِ كؤٗخع ًُي ك٢ ٗلٔٚ حُلِِٕ كِْ ٣َ ك٢ حُطز٤ؼش 

ٝاٗٔخ ٍ ٛخ ٖٓ ه٬ٍ ٗلِٔٚ كخٌُٕٞ ًِٚ ٓـط٠ رخُٔٞحىِ كظ٠ ح٧كن ٍ ٙ ٓظِٔخِ ًٝؤٗٚ ٗوٚ ٓوَف ح٧ؿلخِٕ  ؿٔخُٜخِ

 ٝٓ٘ظَ حُـَٝد حُزي٣غ ٍأٟ ك٤ٚ ٓؼخ٢ٗ ٓوظِلشِ كٜٞ ُِؼخٗن ٓزؼغ كِٕ ٝىٓٞعِ ُِٝٔظؤَٓ ٜٓيٍ ػظخص رخُـش.

 ألوان الجمال

ٔ:  ] طؼـز٢ ؿَٟٚ حُز٬ؿ٠ حُل٤َس ٝحُيٛ٘ش ٝحُظؼـذ  أِٓٞد اٗ٘خث٠ ؿ٤َ ١ِز٠ ٗٞػٚ ٗيحء ـ ] ٣خ ُِـَٝد

 ٝٛٞ ٣ٞك٠ روٞس ح٫ٗلؼخٍ.

ٕ-]ٚطيٍ ػ٢ِ ح٬ُُٔٓش ر٤ٖ ٓخ ٣ليع ػ٘ي حُـَٝد ٝأػَ ًُي ك٢ حهظ٬ف ٗظَس حُ٘خّ ] ر : 

ٖ:  ] ؿ٘خّ ٗخهٚ ِ ٣ؼط٠ ح٬ٌُّ ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ . ـ ]َػزَس ـ ِػزَس 

 

 : نقد 

ألن المحب العاشق عندما  ٌري النهار ٌودع الكون  ( مع ) المستهام ( ) عبرةتبدو دقة الشاعر فً استعمال   -

 ٌتذكر لحظة الوداع التً تمت بٌنه وبٌن محبوبته فٌبكً.

ألن المتؤمل فً الكون لحظة الؽروب ٌري النهار ٌنتهً ، والشمس تختفً  و) عبرة ( مع ) الرابً ( ،  - 

 ظ.واألضواء تتبلشً، وٌعرؾ أن لكل شا نهاٌة فٌتع،

َػــــــــــــــــش   ُِٜ٘ـــــــــــخٍ ِٗػــــــــــــخ أُٝــــــــــ٤ْ   -ٕٔ َٛ ٝ          

  
 .ح٧ٟـــــــــــــــــٞحء  ٓــــــــــــــــــآطْ رــــــــــــ٤ٖ  ُِ٘ــــــــــــْٔ 

 

 المفرداتت:

خ  : ّ ٓؤطْ   ٓآطْ -: ٓٞطخ ٝحُٔوٜٞى حهظلخء   َٛػش -: حُِ٘ع هَٝؽ حَُٝف ِ ٝحَُٔحى إٔ حُـَٝد ٜٗخ٣ش ُِٜ٘خٍ  ِٗػ 

 ح٧كِحٕ. ٝٛٞ ًَ ٓـظٔغ ك٢ كِٕ أٝ كَف ٝؿِذ حٓظؼٔخُٚ ك٢

 -:   الشرح

 ٌٝٛح حُٔٔخء ك٤ٚ ٜٗخ٣ش ُِٜ٘خٍ ٝٓٞص ُِْ٘ٔ ِ ٝح٧ٟٞحء حُوخكظش  طز٤ٌٜخ ٠ٛٝ ط٤٘ ؼٜخ. 

 ألوان الجمال

ٔ:  ]  ٍأِٓٞد اٗ٘خث٢ ِ حٓظلٜخّ ُظو٣ََ ٓؼخ٠ٗ ح٤٠ُن ٝحُظلَٔ  . ـ ] أٝ ٤ُْ ِٗػخ  حُٜ٘خ 

ٕ:  ] حُــَٝف( ِ ٝرخُٜــَػش " حُوظــَ " ِ ٝٛــ٢  ط٘ــز٤ٚ ُِـــَٝد رــخُِ٘ع )هــَٝؽ ـــ ] أٝ ُــ٤ْ ِٗػــخ.. ٛــَػش

 ٍٛٞس طٟٞق ٓيٟ ح٧ُْ حُ٘ل٢ٔ ُِ٘خػَ. 

ٖ:  ]ٍحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ِ طٍٜٞ حُٜ٘خٍ ػ٘ي حُـَٝد ٠٣َٓخ  ٣لظ٠َ ٣ِٝلع أٗلخٓٚ ح٧ه٤َس  ٝٓـَ  ـ ] ِٗػخ ُِٜ٘خ

 ؿٔخُٜخ حُظ٘و٤ٚ ِ ٠ٛٝ طٞك٢ رؤٕ حُلِٕ ٤ٔٓطَ ػ٠ِ حُ٘خػَ .
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ٗ:  ]ْٔ٤ٌ٘ـش ِ  ك٤ٜـخ طٜـ٣َٞ ُِ٘ـْٔ ربٗٔـخٕ ٣ٔـٞص ِ ٝٓـَ ؿٔخُٜـخ حُظ٘ـو٤ِٚ حٓـظؼخٍس ٓ ـ ]َٛػش  ُِ٘ـ

 ٢ٛٝ طٞك٢ رخٌُآرش ٝحُلِٕ .

٘-  خ َٛػش [: طيٍ ًَ ٜٓ٘ٔخ ػ٢ِ حُوٞس ٝحُ٘يس ِ ٤ٓٝطَس حُٜ٘خ٣ـش حُل٣ِ٘ـش حُٔئُٔـش ِ ٝٛـٌح ٣ـظ٬ءّ  –] ِٗػ 

 ٓغ اكٔخّ حُ٘خػَ.

ٙ:  ]ٝك٤ـٚ ط٘ـو٤ٚ ِ ٝا٣لـخء رخٓـظَٔحٍ ًآرـش ط٘ـز٤ٚ ٨ُٟـٞحء رـٔخػـش طـٞىع حُ٘ـْٔ ـ ] ٝٓـآطْ ح٧ٟـٞحء ِ

 حُ٘خػَ ٝ ٓؼخٗخطٚ .

7- ]ْؿٔغ ٣يٍ ػ٢ِ حٌُؼَس .] ٓآط : 

 : نقد 

 وفق الشاعر فً اختٌار )نزًعا( مع ) النهار ( ، ألن النزع فٌه قوة خفٌة ال ٌشعر بها من ٌحٌط باإلنسان المحتضر. -ٔ

قؤوة الواضؤحة التؤً تؤري بؤالعٌن والشؤمس لحظؤة )صرعة ( مع ) الشمس ( ألن كلمة ) صؤرعة ( تؤدل علؤً الو

 ؼروبها تكون واضحة مربٌة للعٌن.

ٌعٌؤؤب النقؤؤاد علؤؤى الشؤؤاعر اسؤؤتخدام كلمؤؤة )مؤؤآتم( ؛ ألنهؤؤا تسؤؤتخدم للفؤؤرح و الحؤؤزن معؤؤاً ، وٌؤؤرون أن كلمؤؤة  -ٕ

 )جنابز( أفضل منها ؛ ألنها تفٌد الحزن فقط مما ٌتفق مع عاطفة الشاعر.

ٍُ ٝ  ًًــــــــــــَطُي  ُٝوـــــــــــي   -ٖٔ          ٓــــــــــــــٞىع    حُٜ٘ـــــــــــــخ

  
 .ٍٝؿــــــــــــــــــــخء ٜٓـخرـــــــــــــــــشٍ  رــــــــــــ٤ٖ ٝحُوِــــــــــــذ 

 

 :المفردات  

 ٣ؤّ.× : أٍَٓؿخء -: هٞف ٓٔظِؽ رخكظَحّ ٓخىطٜخ )٤ٛذ(ٜٓخرش -ٓو٤ْ× : ٍحكَ ِ ٓلخٍم ٓٞىع  

 -:  الشرح

 ٖٓ إٔ  ُوي ٫كض أٓخّ ػ٠٘٤ ٍٛٞطي ك٢ ٝهض ٝىحع حُٜ٘خٍ ِ كظًَض هِز٠ ك٢ ك٤َس ٝهِن ر٤ٖ هٞف 

 ٣٘ظ٠ٜ ٌٛح حُلذ ا٠ُ ؿ٤َ ٍؿؼش ِ ٝأَٓ ك٢ ػٞىس أ٣خٓٚ حُٔخروش  .   

 ألوان الجمال:

ٔ-  :] طيٍ ػ٢ِ إٔ ٓلزٞرظـٚ ط٬ُٓـٚ ِ ٫ٝ طلخٍهـٚ ِ ٝٛـ٢ أك٠ـَ ٓـٖ " طـًٌَطي " حُـ١ٌ ٣لٜـْ ٓ٘ـٚ ] ًًَطي

٤ُز٤ٖ أٜٗـخ طـ٬ُّ  – ٓؼ٢٘ ح٤ُٔ٘خٕ ِ ٝطليع حُ٘خػَ ػٖ ٓلزٞرظٚ ر٤ٔ٠َ حُوطخد ) حٌُخف ( ٓغ أٜٗخ ٤ُٔض ٓؼٚ

خ رٍٜٞطٜخ ٣ًًَٝخطٜخ  ٔ  .ًحًَطٚ ىحث

ٕ-ُٝوي ًًَطي [: أِٓٞد ٓئًي د " ح٬ُّ ٝهي [ 

ٖ:  ] حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ِ ك٤ٜخ ط٣َٜٞ ُِٜ٘خٍ ربٗٔخٕ ٍحكَ ٝ ٣ٞىع ِ َٝٓ ؿٔخُٜخ  ـ] حُٜ٘خٍ ّٓٞىع 

 حُظ٘و٤ٚ ِ ٠ٛٝ طٞك٠ رخُلِٕ ٝحُلَحم .

ٗ-:] خ ػ٤ِٚ. هٜٚ رخًٌَُ ٤ُز٤ٖ إٔ ] حُوِذ  ٟ  ٌٛح اكٔخّ ىحه٢ِ ٗخرغ ٖٓ ٗلٔٚ ِ ٤ُْٝ ٓلَٝ

٘-:] ٖط٘ؼَ ر٤ٔطَس ح٫ٟطَحد ػ٤ِٚ . ٝػيّ حٓظوَحٍ ٗلٔٚ. ] ر٤ 

ٙ:  ] ُلظش طٞك٢ رخُو٘ٞع ٝحُوٞف حُِٔٔٝؽ رخ٫كظَحّ ِ ٠ٛٝ أك٠َ ٖٓ " هٞف " . ـ ] ٜٓخرش 

7:  ]ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ ِ ١زخم ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٝ ٣ٟٞلٚ. ـ ] ٜٓخرش ـ ٍٝؿخء 

8: ] ً٘خ٣ش ػٖ حُوِن ٝحُل٤َس ٝحَُٜحع حُ٘ل٠ٔ حٌُٟ ٣٘ظخد حُ٘خػَ . ـ ] ٝحُوِذ ر٤ٖ ٜٓخرش ٍٝؿخء 

        ٗٞحظـــــــــــ١َ طــــــــــــخٙ طزــــــــــيٝ ٝهٞح١ـــــــــــــــ١َ   -ٗٔ

  
ــــــــــــ٢  َٔ ِْ ـــــــــــــ٤شِ  ًَ ـــــــــــــ٢ حُٔلـــــــــــــخد ًيحٓــ  .اُحثــــــ

 

 المفردات :

: ِٓطوش رخُيّ ىح٤ٓش  –: ؿ٣َلش ّ ٤ًِْ   ٠ًِٔ -: ػ٢٘٤ ٗٞحظَٟ  -: أٓخّ ِ ٓخىطٜخ )ٝؿٚ(   طـخٙ -: طظَٜ طزيٝ 

 : أٓخ٢ٓ.اُحث٢ -ٝحَُٔحى كَٔحء 
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 -:   الشرح

 ٝػ٘ي طًٌَٟ ُي طظَٜ هٞح١َٟ حُل٣ِ٘ش أٓخّ ػ٠٘٤ ًخُٔلذ حُـ٣َلش حُيح٤ٓش ك٢ ح٧كن . 

 ألوان الجمال

ٔ-] ٝرخ٧ُْ : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ك٤غ ٗزٚ حُوٞح١َ رـْٔ ٓخى١ ٣ظَٜ ٝك٤ٜخ طـ٤ْٔ ٝطٞك٢] هٞح١َ١ طزي 

ٕ:  ]حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ِ  طٍٜٞ حُوٞح١َ ؿٔٔخ  ؿ٣َلخ  ٝك٤ٜخ طـ٤ْٔ ِ ٠ٛٝ طٞك٠  ـ ] هٞح١َ١ ٠ًِٔ 

 رخٌُآرش ٝحُلِٕ .

ٖ- ]أِٓٞد هَٜ ٤ِٓٝظٚ طوي٣ْ ٓخ كوٚ حُظؤه٤َ ك٤غ هيّ " طـخٙ ]هٞح١َ١ طزيٝ طـخٙ ٗٞحظ١َ ٢ًِٔ :

 رخُٔظويّ ٗٞحظ١َ " ػ٢ِ " ٢ًِٔ " ؿَٟٚ حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي ٝح٫ٛظٔخّ

ٗ] ط٘ز٤ٚ ُوٞح١َٙ حُل٣ِ٘ش رخُٔلخد ٢ٛٝ ٍٛٞس طٞك٢ روٞس حٓظِحؿٚ   ـ ] هٞح١َ١ ًيح٤ٓش حُٔلخد : 

 رخُطز٤ؼش . 

٘- :  ] ّٔلخد  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ِ  طٍٜٞ حُٔلخد ح٧كَٔ ؿٔٔخ  ٤ٔ٣َ ٓ٘ٚ حُيّ ِ ٝك٤ٜخ ط٤ٟٞق  ] ىح٤ٓش حُ

 ٝحُو٤خٍ ك٢ حُز٤ض ًَٓذ.ُِلٌَس رَْٓ ٍٛٞس ُٜخ .  

: نقد 

 [  : كلمة متكلفة لتكملة القافٌة ؛ ألنها ال تضٌؾ جدًٌدا بعد قوله )تجاه نواظري(. إزابً]  

ــــــــيٓغُ    -٘ٔ ــــــــٖ ٝحُ ـــــــــ٢٘ ٓ ؼخ   ٣ٔــــــــ٤َ َؿل َ٘ ـــــــــ  ُٓ٘ؼ

  
 .حُٔظَحثـــــــــــــــ٢ حُـــــــــــــــخٍد حُ٘ـــــــــــــؼخع رٔ٘ــــــــــــــخ 

 

 : المفردات

ح٠ُٞء ؽ أٗؼشِ                      : ه١ٞ٤حُ٘ؼخع -ظ٬ّ× : ٟٞء ٓ٘خ -ٓ٘ل٬ٜ × : ِٓٔٝؿخ  ٓوظِطخ  ٓ٘ؼ٘ؼخ    

 حُٔوظل٢ . × : حُظخَٛ  حُٔظَحث٢ -: حُٔ٘ليٍ ا٠ُ حُـَد   حُـخٍد -ُُٗؼغ

 -:   الشرح

 ٤ٔ٣َٝ حُيٓغ ٖٓ ػ٠٘٤ ؿ٣َِح ِ ك٤ٔظِؽ رٔخ طزو٠ ٖٓ كَٔس ٗؼخع حُْ٘ٔ حُـخٍرش . 

 ألوان الجمال:

ٔ:  ]َ٠ٛٝ طٞك٠ رخ٠ٓ٧ ٝحُلِٕ. ً٘خ٣ش ػٖ ٗيس ٝؿِحٍس حُيٓٞع ـ ]حُيٓغ ٖٓ ؿل٢٘ ٤ٔ٣ ِ 

ٕ- []َكؼَ ٠ٓخٍع ٣ٞك٢ رٌؼَس حُيٓٞع ٝحٓظَٔحٍٛخ ٝؿِحٍطٜخ. ٤ٔ٣ : 

ٖ- []طؼزَ ػٖ ح٫ٓظِحؽ حُظخّ ر٤ٖ ىٓٞع حُ٘خػَ ِ ٝأٗؼش حُْ٘ٔ حُـخٍرش. ٓ٘ؼ٘ؼ خ : 

ٗ:  ]٬هش .ٓـخُ ََٓٓ ػٖ حُؼ٤ٖ ػ٬هظٚ حُـِث٤ش ِ  َٝٓ ؿٔخُٚ ح٣٩ـخُ ٝحُيهش ك٢ حهظ٤خٍ حُؼ ـ ]ؿل٢٘ 

٘- حُٔظَحث٢[ : ١زخم ٣ٟٞق حُٔؼ٢٘ ٣ٝئًيٙ. –[]حُـخٍد[ 

 : نقد 

ـؤخذ بعض النقاد علً الشاعر استعمال كلمة ) المترابً ( ؛  ألنها لم تضؾ جدٌداً وجلبت ألجل القافٌة ألن الشعاع 

 .ظاهر بالفعل ،  وال ٌحتاج ألن ٌوصؾ بالمترابً فهو بطبٌعته مربً

 عندما تسٌل الدموع ال ٌظهر واضحا ) بالمترابً ( دقٌق فً هذا الموقؾ ألن الشعاع وأري أن وصؾ الشعاع  -

 . من عٌن الشاعر
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ٙ ٣ٔــــــــ٤َ ٗــــــــلنٍ  كــــــــــ٢ ٝحُ٘ــــــــْٔ   -ٙٔ ٍُ  ٠ٗــــــــــخ

  
ــــــــــــٞم  ــــــــــــن كــ ــــــــــــ٢  حُؼو٤ــــ  .ٓـــــــــــٞىحء ًٍح ػِــ

 

 المفردات:

خهٞص ٝحَُٔحى ٛ٘خ حُٔلخد ح٧كَٔ ؽ ػوخثن ِ : ح٤ُ  حُؼو٤ن -: حٌُٛذ ٝحَُٔحى ٛ٘خ ُٞٗٚ   ح٠ُ٘خٍ -: كَٔس    حُ٘لن    

 : ّ  ًٍٝس ٠ٛٝ أػ٠ِ ح٢ُ٘ء .  ًٍح   -أػوش  

 -:   الشرح

ٝحُْ٘ٔ طزيٝ ك٢ ٓخػش حُـَٝد رؤٗؼظٜخ حٌُٛز٤ش حُـخٍهش ك٢ حُ٘لن ٢ٛٝ ط٤َٔ ٖٓ ػ٠ِ حُٔلخد ح٧كَٔ ػ٠ِ هْٔ  

 حُـزخٍ حُٔٞىحء ٝ ٛوٍٞٛخ )٣وٜي ح٧ٓٞحؽ( ُ ُظظٞؿٜخ رخُـٔخٍ .

 (، ومدى مبلءمة األلفاظ والصور له.ٙٔ-ٗٔن الجو النفسً لؤلبٌات )س: بٌ

ؿـ: حُـٞ حُ٘ل٢ٔ ح٤ُٔٔطَ ػ٠ِ ح٧ر٤خص ؿٞ هخطْ ك٣ِِٖ ظَٜ أػَٙ ك٢ حهظ٤خٍ ح٧ُلخظ ح٬ُٔثٔش ُٚ ك٢ ٓؼظٜٔخ ٓؼَ 

حُْ٘ٔ  -ُ٘ؼخع ح -ٓٞىحء( ٌُٖٝ رؼٞ ح٧ُلخظ ط٘خهٞ ٌٛح حُـٞ حُل٣ِٖ ٓؼَ )ٓ٘خ  -حُـخٍد  -حُيٓغ  -ىح٤ٓش  -)٢ًِٔ 

حُؼو٤ن( ًٌُٝي حٍُٜٞ ٬ٓثٔش ُِلِٕ ك٢ ٓؼظٜٔخ ٓؼَ )هٞح١َ١ ٢ًِٔ( ٝ)ىح٤ٓش حُٔلخد( ٌُٖٝ  -٠ٗخٍ  -ٗلن  -

 رؼ٠ٜخ ٓ٘خه٠ش ُِلِٕ ٓؼَ )٠ٗخٍٙ( ٝ)حُؼو٤ن(.

 

 ألوان الجمال

ٔ:  ] ٍٙط٘ــز٤ٚ ر٤ِــؾ ك٤ــغ ٛــٍٞ أٗــؼش حُ٘ــلن رخ٠ُ٘ــخٍ ِ ٝٓــَ ؿٔخُــٚ حُظٟٞــ٤ق ِ ٝٛــٞ ٣ــٞك٠  ـــ ] ٠ٗــخ

 خٍ أٗؼش حُْ٘ٔ ػ٘ي حُـَٝد  .رـٔ

ٕ:  ] حٓظؼخٍس طٜـ٣َل٤ش ِ  ك٤ـغ ٗـزٚ حُٔـلذ ػ٘ـيٓخ طٔـو٢ ػ٤ِٜـخ أٗـؼش حُ٘ـلن رؼـي حُــَٝد   ـ ] حُؼو٤ن

 رخُؼو٤ن ِ َٝٓ ؿٔخُٜخ ط٤ٟٞق حُلٌَس رَْٓ ٍٛٞس ُٜخ .

ٖ:  ]ٓلٖٔ ري٣ؼ٢  ١زخم ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٝ ٣ٟٞلٚ. ـ ] حُْ٘ٔ ـ ٝٓٞىحء 

ٗ- َٓ : ] حػخس ٗظ٤َ طؼ٤َ حٌُٖٛ .] ٠ٗخٍ ـ ػو٤ن 

نقد 

العقٌق( وال تبلبمان الجو النفسى السابد فً القصٌدة وهو الحزن واألسى ،  -إن الشاعر جاء بكلمتى )النضار  

ولكن رد البعض قاببل إن الشاعر لم ٌقصد إال اللون فقط ولٌس الجوهر ، ودللوا على ذلك بؤن الشاعر عاد بسرعة 

 قوله )ذرا سوداء( التى توحى بالحزن. إلى جو الحزن وذلك من خبلل

          طَلــــــــــيٍح  ؿٔــــــــــــخٓظ٤ٖ  هــــــــــــــ٬ٍ  ٓــــــــــَص   -7ٔ

  
 .حُلٔـــــــــــــــــــَحء ًخُيٓؼـــــــــــــــــــــــشِ  ٝطوطـــــــــــــــــــــَص 

 

 المفردات: 

 طـٔيص .× : ٓخُض   طوطَص -حٍطلخػخ  × : ٓو١ٞخ  ٝحٗليحٍح    طليٍح -: ٓلخرظ٤ٖ ؽ ؿٔخّ   ؿٔخٓظ٤ٖ -: ر٤ٖ   ه٬ٍ  

  -:   الشرح

طظـٚ حُْ٘ٔ ٗلٞ ٓويػٜخ ح٧ه٤َ أٍحٛخ طَٔ ر٤ٖ ٓلخرظ٤ٖ ٓٞىح٣ٖٝ ِ كظزيٝ ٠ُ ًيٓؼش كَٔحء  ط٤َٔ ٖٓ ػ٤ٖ  ٝاً

 أىٓخٛخ ح٠ٓ٧ ٝحُلِٕ .

 ألوان الجمال

ٔ: ] ًٖ٘خ٣ش ػٖ ٟؼق أٟٞحء حٌُٕٞ ك٢ ًُي حُٞهض . ـ ] َٓص ه٬ٍ ؿٔخٓظ٤ 

ٕ: ] حُْ٘ٔ ٠ٛٝ طَٔ ر٤ٖ ٓلخرظ٤ٖ رٍٜٞس ىٓؼـش ط٘ز٤ٚ طٔؼ٢ِ٤ كوي ٗزٚ ٍٛٞس  ـ ] طوطَص ًخُيٓؼش حُلَٔحء

 طٔو٢ ٖٓ ر٤ٖ ؿل٤ٖ٘ ِ ٝهي حٗؼٌٔض ػ٤ِٜخ أُٞحٕ حُ٘لن كٌخٗض كَٔحء ِ ٝٛٞ ٣ٟٞق حُلٌَس ٣ٝٞك٢ رلِٗٚ.
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ََ   كٌــــــــــؤٕ   -8ٔ ـــــــــــي  ٌُِــــــــــٕٞ  َىٓؼــــــــــشٍ    هــــــــــ          هــ

  
ِِؿـــــــــــــض  ــــــــــــــَ ُٓ ــــــــــــــؼ٢ رـآهـــ ُٓ ــــــــــــــخث٢ أى  .َُػــــ

 

 المفردات: 

 : حُزٌخء ػ٠ِّ .  ٍػخث٢ -ض : حهظِطض ٝحٓظِؿ  ِٓؿض     

 -: الشرح

 .ًٝؤٕ حُْ٘ٔ رٜيٙ حٍُٜٞس ٠ٛ حُيٓؼش ح٧ه٤َس ٣ٌٍكٜخ حٌُٕٞ ِ كظٔظِؽ رآهَ ىٓؼش ٠ُ ٓ٘خًٍش ٠ُ  ك٢ أكِح٠ٗ  

 ألوان الجمال

ٔ:  ] ٌُِٕٞ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ِ  طٍٜٞ حٌُٕٞ اٗٔخٗخ ٣ٌٍف  هَ ىٓؼش ِ ٝٓـَ ؿٔخُٜـخ حُظ٘ـو٤ٚ ِ   ـ ]  هَ ىٓؼش

 ـخٝد حٌُٕٞ.ٝطٞك٢ رظ

ٕ- [ً٘خ٣ش ػٖ ٓ٘خًٍش حٌُٕٞ ُِ٘خػَ ك٢ أكِحٗٚ. هي ِٓؿض رآهَ أىٓؼ٢ َُثخث٢ :] 

ٖ- ]أِٓٞد ٓئًي د " هي " ]هي ِٓؿض : 

ٗ-  [طٟٞق ٓ٘خًٍش حُطز٤ؼش ُِ٘خػَ ك٢ أكِحٗٚ ٝ ٫ٓٚ ِٓؿض :] 

٘:  ] ٩ٗٔـخٕ ػِـ٠ ه٤ـي حُل٤ـخس  ٓـخُ ََٓٓ ػٖ حُ٘خػَ ِ ػ٬هظٚ حػظزخٍ ٓخ ٓـ٤ٌٕٞ ِ ك٤ـغ ٫ ٍػـخء ـ ] َُػخث٢

ٙ:  ًِٚ ً٘خ٣ش ػٖ اكٔخّ حُ٘خػَ روَد ٜٗخ٣ظٚ ـ حُز٤ض . 

نقد 

" مفؤردة ؛ ألن المؤراد بدمعؤة الكؤون الشؤمس عنؤد مؽٌبهؤا والشؤمس واحؤدة ، وكلمؤة "  دمعؤةجاءت كلمؤة "   -ٔ

 " جمعا ؛ ألن آخر دموع المرء بطبٌعتها قلٌلة ، فهى مناسبة . أدمع

عً( ألنها جمع قلة وكان األحسن منها جمع الكثرة )دموعً( ،وٌمكن الرد على ذلك بؤن الشاعر عاب النقاد )أدم -ٕ

 بكى حتى نفذت دموعه فكانت تلك الدمعة هً )آخر األدمع ( ولذلك جاء بجمع القلة وال عٌب فً ذلك 

ـــــــــــؤ٢٘ٗ   -9ٔ ـــــــــــ٢   ٗٔــــــــــضُ   ًٝــ ـــــــــــ٬  ٣ٞٓــ           ُحثــ

  
ِِؿـــــــــــــض  ــــــــــــــَ ُٓ ــــــــــــــؼ٢ رـآهـــ ُٓ ــــــــــــــخث٢َُ أى  .ػــــ

 

 المفردات :

َْ س -: ٓ٘ظ٤ٜخ  ُحث٬ –: ػ١َٔ ٢ٓٞ٣ -: أكٔٔض ِ ٗؼَص   ٗٔض  ح٣خ  حُٔ ََ َٔ حث٢ ِ حُ ََ َٔ :  ٓٔخث٢ -: حُطز٤ؼش ؽ حُ

٤َش.  ِٔ ْٓ  ٜٗخ٣ظ٢ ؽ  أَ

  -:  الشرح

 حُٔئُٔش .ٝهي أػخٍ ك٠ّ ٌٛح حُٜٔ٘ي حُل٣ِٖ اكٔخ٠ٓ رٜ٘خ٣ظ٠ ِ ًٝؤٕ حٌُٕٞ ًِٚ أٛزق َٓ س أٍٟ ك٤ٜخ ٌٛٙ حُٜ٘خ٣ش 

 اشرح ذلك. )امتحان( -( ٌرى الطبٌعة من خبلل وجدانه7ٔ-ٖٔس: الشاعر فً األبٌات)

ؼخ٢ٗ ح١ٌُ ٣ـ٘خٙ حُوٞف َٓس ٝح٧َٓ َٓس أهَِٟ ٝح١ٌُ طِٜ هٞح١َٙ حُـَحف  - ُٔ طٌ٘ق ح٧ر٤خص ػٖ هِذ حُ٘خػَ حُ

حُـخثٔش ٣َٟ حُٜ٘خٍ ٓٞىػخِ  ٝح٫٥ّ كظؼزَ ػٜ٘خ حُيٓٞع حَُٜٔ٘ٔس حُٔ٘ؼ٘ؼش رخ٠ُٞء. ٖٝٓ ه٬ٍ ٌٛٙ حُؼيٓش

ٝحُٔلخد ىح٤ٓخِ ٝحُ٘ؼخع حُٔ٘ؼٌْ ػ٠ِ ىٓٞػٚ ؿخٍرخ ٝحٌٍُح ٓٞىحء هخطٔشِ كخُطز٤ؼش هي ريص ػ٤ِِش طظلَى ا٠ُ 

 ٓؼٞحٛخ ح٧ه٤َُ ٧ٜٗخ حٗؼٌخّ ُٔ٘خػَ ٗخػَ ػ٤َِ ٣ٞٗي إٔ ٣ٞىع حُي٤ٗخ أٝ ٌٌٛح ٣َٟ ٗلٔٚ.

 ألوان الجمال:

ٔ:  ]٘خ٣ش ػٖ حُظ٘خإّ ٝح٤ُؤّ ٖٓ حُل٤خس .ً ـ ] ًؤ٢٘ٗ  ٗٔض ٢ٓٞ٣ ُحث٬ 

ٕ-:] طيٍ ػ٢ِ إٔ ٌٛح اكٔخّ ىحه٢ِ ٗخرغ ٖٓ ٗلٔٚ ]  ٗٔض 

ٖ:  ] ٓـخُ ََٓٓ ػٖ " حُؼَٔ " ػ٬هظٚ حُـِث٤ش ِ َٝٓ ؿٔخُٚ ح٣٩ـخُ ٝحُيهش ك٢ حهظ٤خٍ حُؼ٬هش . ـ] ٢ٓٞ٣ 
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ٗ- [ح٩ٟخكش ا٢ُ ٣خء حُٔظٌِْ طل٤ي حُظو٤ٜٚ ِ ٝهي ػزَ ػٖ حُؼَٔ ٢ٓٞ٣ :]  ٕرخ٤ُّٞ ُ٪ٗخٍس ا٢ُ إٔ ػَٔ ح٩ٗٔخ

 ٜٓٔخ ١خٍ كٜٞ ه٤َٜ.

٘:  ] حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش ِ طٍٜٞ ٜٓ٘ي حُـَٝد َٓ س طؼٌْ ٜٗخ٣ظٚ ِ ٝطٞك٠ رخُلِٕ حُؼ٤ٔن. ـ] حَُٔ س 

ٙ- [طٞك٢ رخٗؼٌخّ ٓخ ٣لْ رٚ حُ٘خػَ ػ٢ِ حُطز٤ؼش حُٔل٤طش رٚ رٟٞٞف. حَُٔ س :] 

7:  ]ٜٗخ٣ظٚ حُل٣ِ٘ش رخُٔٔخء ك٢ ظِٔظٚ . حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش ِ  ط ـ ]ٓٔخث٢ ٍٜٞ 

8-]ط٤َ٘ ا٢ُ ٜٗخ٣ش حُ٘خػَ حُل٣ِ٘ش حُظ٢ ٣لْ رٜخ ٝحٗظٜض رٜخ طـَرظٚ. ] ٓٔخث٢ : 

9-]أِٓٞد هَٜ  ٤ِٓٝظٚ طوي٣ْ ٓخ كوٚ حُظؤه٤َ ك٤غ هيّ " ك٢ حَُٔأس " ػ٢ِ  ] كَأ٣ض ك٢ حَُٔأس ٤ًق ٓٔخث٢ :

 .ٔخّ رخُٔظويّ" ٤ًق ٓٔخث٢ " ؿَٟٚ حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي ٝح٫ٛظ

 الحظ 

جعل الشاعر عنوان قصٌدته ) المساء( وختمها بكلمة ) مسابً ( لٌوضح لنا أن تجربته بدأت بالفشل فً تحقٌق  

هدفه من رحلته إلً اإلسكندرٌة ، ونتج عنها الحزن المستمر ، واآلالم المتتابعة التً الزمته حتً آخر كلمة فً 

 .قصٌدته

 

 التعلٌق العام على النص

:ًحُو٤ٜيس ٖٓ ح٧ىد حُٞؿيح٢ٗ ك٤غ ٣٘وَ حُ٘خػَ أكخ٤ٓٔٚ ٝٓ٘خػَٙ حٌُحط٤ش حُوخٛش.اللون األدب 

:حُ٘ؼَ حُـ٘خث٢. كٖ الفن الشعري 

 ٗؼَ ه٢ٜٜ أٝ ِٓل٢ٔ. –ٗؼَ َٓٔك٢  –طًٌَ: كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ ػ٬ػش: ٗؼَ ؿ٘خث٢ 

:ٓ٘خػَ ٓغ حٓظِحؽ  ح١ٌُ ططٍٞ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ كٜخٍ طؼز٤َح ػٔخ ك٢ حُ٘لْ ٖٓ حُٞٛق ؼرض النص

 رخُطز٤ؼش ٝط٘و٤ٚ.

طظَحٝف ر٤ٖ حُظ٣َٜٞ ح٠ٌُِ ٝهط١ٞٚ حُل٤٘ش )حُٜٞص ٝحُِٕٞ ٝحُلًَش( ٝحُظ٣َٜٞ حُـِث٢ ٖٓ ط٘ز٤ٚ الصور :

 ٝحٓظؼخٍس ًٝ٘خ٣ش ٝٓـخُ ََٓٓ. ٝك٤ٜخ ط٤ٟٞق ٝط٘و٤ٚ ٝطـ٤ْٔ ٝحرظٌخٍ.

  :الموسٌقا 

حٌٍُٔٔٞس حُظ٢ ط٘خٓذ كِٗٚ ٝحٌٗٔخٍ ٗلٔٚ( ٝحُٔلٔ٘خص ظخَٛس ك٢ ٝكيس حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش )ٝحهظخٍ هخك٤ظٚ حُِٜٔس 

 ٝهل٤ش ٗخرؼش ٖٓ حٗظوخء ح٧ُلخظ ٝكٖٔ ط٤ٔ٘وٜخ ٝطَحر٢ ح٧كٌخٍ ٝؿٔخٍ حُظ٣َٜٞ.  -حُزي٣ؼ٤ش ًخُـ٘خّ ٝكٖٔ حُظو٤ْٔ 

  :مبلمح شخصٌة الشاعر 

ك٢ حُ٘ؼَ كٜٞ ٍحثي ٍه٤ن حُ٘ؼٍِٞ َٓٛق حُلِْ ٝحٓغ حُؼوخكشِ ػ٤ٔن حُلٌَِ ٍحثغ حُظ٣َٜٞ ٝحُظؼز٤َِ ٓـيى 

 حُٔيٍٓش حَُٝٓخ٤ٔٗش ُظؤػَٙ رخَُٝٓخ٤ٔٗش حُل٤َٔٗش.

  :خصابص أسلوبه 

ٟٝٞف ح٧ُلخظِ ٓغ حُظٔٔي رخُلٜخكش ٝاكٌخّ ح٤ُٜخؿش ٝحُِٛي ك٢ حُٔلٔ٘خصِ ٝحُظ٣ٞ٘غ ر٤ٖ حُوزَ ٝح٩ٗ٘خءِ ٓغ 

ِ ٝحُـٔغ ر٤ٖ أٛخُش حُوي٣ْ ػٔن حُٔؼخ٢ٗ ٝح٫رظٌخٍ ك٤ٜخ ٍْٝٓ حٍُٜٞ ح٤ٌُِش ٝٛيم حُظـَرش ٝحُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش

 ٍٝٝػش حُـي٣ي.

  :من مبلمح المحافظة على القدٌم 

 حٗظِحع رؼٞ حٍُٜٞ ٖٓ حُظَحع حُوي٣ْ.  -أٛخُش حُِـش ٝىهظٜخ.)ؽ(  -حُظِحّ ٝكيس حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش. )د(  -)أ( 

  :من مبلمح التجدٌد 

 ح٤ٌُِش. ٍْٓ حٍُٜٞ  -حهظ٤خٍ ػ٘ٞحٕ ُِو٤ٜيس طيٍٝ كُٞٚ ح٧كٌخٍ.)د(  -)أ( 

 حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش حُٔظٔؼِش ك٢ ٝكيس حُٟٔٞٞع ٝٝكيس حُـٞ حُ٘ل٢ٔ. -)ؽ( 

 حُظ٘و٤ٚ ِٝٓؽ حُ٘لْ رخُطز٤ؼش. -)ى( 
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 : ماذا ٌظهر فً هذه األبٌات من خصابص المذهب الرومانسً؟ ٔس

 :هٜخثٚ حٌُٔٛذ حَُٝٓخ٢ٔٗ ؿـ:

ٛيم  -٘ ٤ٚ حُطز٤ؼش ٝاؿَحء حُلٞحٍ ٓؼٜخ. ط٘و -ٍْٗٓ حٍُٜٞس ح٤ٌُِش  -ٖ حُو٤خٍ حُل٣ِٖ  -ٕهٞس حُؼخ١لش  - ٔ 

 حُظـَرش.

 : هل تحققت فً القصٌدة الوحدة العضوٌة؟ٕس

 ؿـ: ُوي طلووض ك٢ حُو٤ٜيس ًَ ٓوٞٓخص حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ٖٓ:

 ٝكيس حُٟٔٞٞع: ٝٛٞ ٝٛق حُطز٤ؼش ك٢ حُٔٔخء ٖٓ ه٬ٍ ٝؿيحٕ ك٣ِٖ. – ٔ

 ُو٤ٜيس ٖٓ ريح٣ظٜخ ا٠ُ ٜٗخ٣ظٜخ.ٝكيس حُـٞ حُ٘ل٢ٔ: ك٤غ ٤ٓطَ حُلِٕ ٝه٤ْ ػ٠ِ ؿٞ ح – ٕ

طَط٤ذ ح٧كٌخٍ ٝطَحرطٜخ ٝحٗٔـخٜٓخ: كوي ؿخءص َٓطزش ٝٓظَحرطش رل٤غ ٫ ٗٔظط٤غ طوي٣ْ ر٤ض ػ٠ِ ر٤ض أٝ ٗئهَ  – ٖ

 ر٤ظ خ أٝ ٗلٌف ر٤ظ خ.

: ٌعد مطران رابد النزعة الرومانسٌة فً الشعر الحدٌث، وصاحب التٌار الوجدانً فٌه.. إلً أي مدى تظهر فً ٖس

 القصٌدة هذه الرٌادة؟ 

ؿـ: ٣ؼي ٓطَحٕ ٍحثي حُِ٘ػش حَُٝٓخ٤ٔٗش ك٢ حُ٘ؼَ حُلي٣غِ ٝٛخكذ حُظ٤خٍ حُٞؿيح٢ٗ ك٤ُٚ كٜٞ أٓزن حُٔؼخ٣َٖٛ ا٠ُ 

ُز٘خٕ حُـ٤ِٔشِ ٝطؤػَٙ رخُؼوخكش حُل٤َٔٗش حُظ٢ ٣ظَٜ ك٤ٜخ حُطخرؼخَُٝٓخ٢ِٔٗ ٝه٤ٜيطٚ  ٌٛح حٌُٔٛذ ُ٘٘ؤطٚ ك٢ ١ز٤ؼش

طـخُٙ كوي ِٓؽ ٗلٔٚ رخُطز٤ؼش ٝرغ ك٤ٜخ حُل٤خس ٝحُل٣َش ا٣ٔخٗخ رٞكيس حُٞؿٞىِ ٝحٗؼٌْ ًُي )حُٔٔخء( ًٗٔٞؽ ٌُٜح ح٫

ػ٠ِ ٗظَطٚ ُِطز٤ؼشِ كـؼِٜخ ك٣ِ٘ش ط٘خًٍٚ كِٗٚ ٝطٍٜٞ ُٚ ٜٗخ٣ظٚ ٓغ هيّٝ حُٔٔخءِ كٌؤٗٚ ٣َٟ ك٢ حَُٔ س ٍٛٞس 

 ُٔٔخء ػَٔٙ ك٤غ ٣وٍٞ:

 : بم ٌتمٌز الخٌال عند الرومانسٌٌن؟ ٗس 

ُو٤خٍ ػ٘ي حَُٝٓخ٤٤ٖٔٗ رؤٗٚ ٢ًِِ ٣َ٘ٔ أؿِحء حُطز٤ؼش ٝهط١ٞ حُٜٞص ٝحُِٕٞ ٝحُلًَشِ ٝك٤ٚ حٓظيحى ؿـ: ٣ظ٤ِٔ ح

 ٝط٤ًَذ ٣يٍ ػ٠ِ حُؼٔنِ ٣ٝئػَ ك٢ حُ٘لِْ ٤ٔ٣َٝ ا٠ُ حُلِِٕ ٣ٝٞك٢ رخُـَرش ٝٗيس ح٧ُْ.

 ٝه٤ٜيس )حُٔٔخء( ه٤َ ٓؼخٍ ٝحٟق ٌُُي.  -

 : ٌشٌع فً النص األسلوب الخبري، وضح ٘س

و٣ََ ٝط٤ًٞي ح٧ُْ ٝحُلِٕ حٌُٟ ٣٘ؼَ رٚ ٬ُٔٝثٔش ح٧ِٓٞد حُوز١َ ُـَٝ حُٞٛق ُٝظؼ٣ِِ أكٌخٍ حُ٘خػَ ًُٝي ُظ

 ٝطو٣ٞظٜخ ٝػيّ هزُٜٞخ حُـيحٍ أٝ حُظ٤ٌ٘ي ٝر٤خٕ أٜٗخ كوخثن ػخرظش.

 : استخدام الشاعر األسالٌب الخبرٌة واإلنشابٌة معا للتعبٌر عن أفكاره فً هذا النص؟ٔ: علل لما ٌؤتً: ٙس

حٓظويّ حُ٘خػَ ح٧ٓخ٤ُذ حُوز٣َش ُظو٣ََ ٓخ ٣ؼزَ ػ٘ٚ ٝػزخطِٚ ٝحٓظويّ ح٧ٓخ٤ُذ ح٩ٗ٘خث٤ش ٤ٌُٔذ أِٓٞرٚ طـيىح 

 ٝط٣ٞ٘وخِ ٝؿٔغ ر٤ٜ٘ٔخ ٤ُـؼِ٘خ ٗ٘خًٍٚ ٓ٘خػَٙ ٝأكخ٤ٓٔٚ.

 ٌعد مطران مرحلة انتقالٌة بٌن الكبلسٌكٌة والرومانسٌة. - ٕ

ح٫ُظِحّ رخُُٕٞ ٝحُوخك٤ش ٝحٓظويحّ ح٧ُلخظ حُٔؼزَس ٝحُظَحػ٤ش  ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش:ٖٓ  ػخٍ  -٧ٗٚ ُْ ٣ظوِٚ ٖٓ  ػخٍ حُوي٣ْ. ح 

 ٝحُظؤػَ رخُظَحع. 

 : التٌار الوجدانً ٌبدو واضحاً فً قصٌدة " المساء " . وضح ذلك . 7س

٣زيٝ ك٢ حُو٤ٜيس حُظ٤خٍ حُٞؿيح٢ٗ ٝحٟلخ  ك٤غ ٣ٍٜٞ أكخ٤ْٓ حُ٘خػَ ٝػٞح١لٚ ك٢ ًحط٤ش ٝحٟلش كخُ٘خػَ ٣وِغ  -

 ؼٍٞٙ حُوخٙ ػ٠ِ حُطز٤ؼش رٔظخَٛٛخ حُٔوظِلش.  ٗ
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 تدرٌبات على نص المساء

(ٔ) 

ــــــــــــ٢   -ٔ ــــــــــــ٠ أهٔـــــــــــضُ  اٗــ ــــــــــــش ػِـ ــــــــــــ٠  حُظؼِ  ٘ ُٔ  رخُ

  
 .ىٝحثــــــــــــ٢ طٌــــــــــــٕٞ -هــــــــــــــــــخُٞح -ؿــــــــــــــَرش كــــــــــــ٠ 

 
ٕ-    ْٕ ــــــــــــٌح ٣٘ـــــــــــقِ  ا َْ  ٛـ ـــــــــــذُ  حُـٔـــــــــــ ـــــــــــٚ ٤١  ٛٞحث

  
َٕ  أ٣ِطـــــــــــــــقُ    .ٛـــــــــــــــــــــــٞحء  ٤١ــــــــــــــذُ  ح٤ُ٘ـــــــــــــــــَح

 
 ٝػِـــــــــــــش حُزــــــــــــ٬ى كـــــــــــ٢ ـــــــــــــــٞحك١٢ ػزـــــــــــــغ     -ٖ

  
ـــــــــــــــخ١ ػِــــــــــــــش كــــــــــــــ٢  ـــــــــــــــخء ٓ٘لــــــ  .٫ٓظ٘لـــــــــ

 
ـــــــــــــــــــَى     -ٗ ـــــــــــــــــــخرظ٢ ٓظلـــ ـــــــــــــــــــَىِ  رٜـزــ  ٓظـلـــــ

  
ــــــــــــــــــــآرظ٢  ــــــــــــــــــــَى  رٌــــــ ــــــــــــــــــــخث٢ ٓظلـــــ  .رؼــــــ٘ـ

 

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 .األول البٌت فً"  التعلة"  كلمة مرادؾ -ٔ

 .اإلعٌاءׄ    التشاؼلׄ    المرضׄ    اللهوׄ  

 .الرابع البٌت فً"  صبابتً"  كلمة مرادؾ -ٕ

 .تطلعاتًׄ    صؽريׄ   حبًׄ   أشواقًׄ  

 .األول البٌت فً" التعلة"   كلمة مضاد -ٖ

 . التعللׄ   الفراغׄ    التلهًׄ    التشاؼلׄ  

 .الرابع البٌت فً" صبابتً"   كلمة مضاد -ٗ

  سكوتًׄ    لمًأׄ    نفوريׄ    شوقًׄ  

 :األول البٌت فً": المنى"  كلمة"  مفرد -٘

 .سبق ما كلׄ    األمنٌةׄ    الُمنٌةׄ    الَمنٌةׄ  

 : الثالث البٌت فً":  منفاى"  كلمة"  جمع -ٙ

       مٌافًׄ    منابؾׄ    موانؾׄ    مناؾ ׄ  

  لؤلبٌات الربٌسٌة الفكرة     -7

  الشفاء من الشاعر ٌؤسׄ      الشفاء فً الشاعر رؼبةׄ  

 ونتابجها الؽربة دوافعׄ     بالوحدة الشاعر شعورׄ  

 :ٌفٌد الثالث البٌت فً«  علة»  كلمة تكرار -8

 اآلالم تعددׄ    اإلرادة ضعؾׄ    المعاناةׄ    الحسرةׄ  

 :بـ توحً«  قالوا:  » األول البٌت فً الشاعر قول -9

  الشكׄ    الكذبׄ     النفًׄ    الصدقׄ  

  ب توحً اإلشارة"  الجسم ذاه" قوله فً  -ٓٔ

 شٌخوخته ׄ     جمالهׄ    قوتهׄ    الجسم ضعؾ ׄ  

 :الثانً البٌت فً" هوابها طٌبُ  الجسمَ  هــذا ٌشؾِ :" قوله فً البٌانٌة الصورة نوع -ٔٔ

 مرسل مجازׄ            تشبٌهׄ    مكنٌة استعارةׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

 األول البٌت فً البدٌعً المحسن نوع -ٕٔ

 نظٌر مراعاةׄ   تصرٌعׄ   طباقׄ   جناسׄ  

 :الثالث البٌت فً" استشفاء"  و" علة" كلمة بٌن -ٖٔ

 نظٌر  مراعاةׄ    جناسׄ   ترادؾׄ   طباقׄ  
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 :األول البٌت فً" دوابً تكون"  قوله فً التشبٌه نوع -ٗٔ

 ضمنًׄ   تمثٌلًׄ   مجملׄ   بلٌػׄ  

 :الثانً البٌت فً اإلنشاء نوع -٘ٔ

 نداءׄ   تفهاماسׄ   نهًׄ    أمر ׄ  

 :بحذؾ إٌجاز الرابع البٌت فً - ٙٔ

 الخبرׄ   المبتدأׄ   المفعولׄ   الفاعلׄ  

 :الثانً البٌت فً االستفهام من الؽرض -7ٔ

 النفًׄ   التمنًׄ   االستنكارׄ   التعجبׄ  

 : بتقدٌم قصر أسلوب"  هــــــــواء طٌبُ  النٌـــرانَ  أٌلطـؾُ "  -8ٔ

 لمفعولاׄ   الفاعلׄ   الخبرׄ   المبتدأׄ  

 بــــ إطناب نوعه األول البٌت فً اإلطناب  - 9ٔ

  التعلٌلׄ   االعتراضׄ    اإلجمال بعد التفصٌلׄ    التكرارׄ  

 :الثانً البٌت فً" النٌران:"  قوله فً البٌانً اللون  -ٕٓ

  تصرٌحٌة ةاستعارׄ                          مكنٌة استعارةׄ                             تشبٌهׄ    كناٌة ׄ  

 : قبله بما  الثالث البٌت عبلقة -ٕٔ

 إجمال بعد تفصٌلׄ   سببׄ   توضٌحׄ   نتٌجةׄ  

 : وسٌلته  قصر أسلوب  الثانً البٌت فً -ٕٕ

 إنما استخدامׄ   والتؤخٌر التقدٌمׄ   وإالستثناء النفًׄ        المبتدأ والخبر تعرٌؾׄ  

 : أفاد الثالث البٌت فً"  علة"  كلمة تنكٌر -ٖٕ

 . القلةׄ    الكثرةׄ    التهوٌلׄ    التعظٌم  ׄ  

 : بسبب وذلك الرابع بالبٌت النقاد أعجب - ٕٗ

  إٌجاز من فٌه ماׄ   تقسٌم حسن من فٌه وما موسٌقاهׄ  

 سبق ما كلׄ   المنطقً الترتٌبׄ  

 :المقطع هذا فً الرومانسٌة مبلمح من -ٕ٘

 والقافٌة الوزن التزامׄ               العاطفة قوةׄ                    الكلً الخٌالׄ          بالطبٌعة االمتزاجׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/1939  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢  ) 

(ٕ) 

 هـــــــــــــٞح١َ١ حُزلَحٟـــــــــــــطَحدَ  اُـــــــــــــ٠ ٗـــــــــــــخىٍ    -ٔ

  

ــــــــــــــــــ٢  ـــــــــــــــــــخكٚر٣َــــ  ك٤ـ٤ز٘ ـــــــــــــــــــخءِ  ــ  .حُٜٞؿــــــــ

 

ٕ-    ٍٝ ٍَ   ػِـــــــــ٠ ػــــــــــــــخ ْ   ٛـــــــــو  ُــــــــــ٢ ٤ُٝـــــــــض  أٛـــــــــ

  

ـــــــــــــــخ  ـــــــــــــــَس ًٜــــــــــــــ١ٌ هِز  .حُٜٔـــــــــــــــــخءِ  حُٜوـــــــ

 

 ٌٓـخٍٛــــــــــــــــ٢ ًــــــــــــــــــٔٞؽ ٓــــــــــــــٞؽ   ٣٘ظـخرٜـــــــــــــــخ   -ٖ

  

 .أػ٠ــــــــــــــــــــخث٢ كـــــــــــــــ٢ ًخُٔــــــــــــــــــوْ ٣ٝلظٜـــــــــــــــخ 

 

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 .األول البٌت فً"  اضطراب"  كلمة مرادؾ -ٔ

 ارتقاءׄ    سكونׄ    انزالقׄ    قلقׄ  

https://dardery.site/archives/1939
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 .الثانً البٌت فً"  ثاو"  كلمة مرادؾ -ٕ

 قلقׄ    مضطربׄ    مقٌمׄ    ثابتׄ  

 .األول البٌت فً" اضطراب"   كلمة مضاد -ٖ

 ثورةׄ   صفاءׄ   أمنׄ   سكونׄ  

 .الثانً البٌت فً"  ثاو"   كلمة مضاد -ٗ

 منفصلׄ    منعزلׄ    راحلׄ    جالسׄ  

 :الثالث البٌت فً": المنى"  مكاره"  مفرد -٘

 كرهׄ    مكرهׄ    كارهׄ    مكروهׄ  

 : الثالث البٌت فً": هوجاء"  كلمة"  جمع -ٙ

 والثانٌة األولًׄ                  هواجׄ    هوجׄ     هوجاوات ׄ  

  لؤلبٌات الربٌسٌة الفكرة     -7

 البحر أمواج شدةׄ   همع وتجاوبها للطبٌعة الشاعر شكوىׄ  

 الشاعر جسم على المرض شدةׄ   صماء صخرة على الشاعر جلوسׄ  

 :ٌفٌد  األول البٌت فً«  فٌجٌبنً: » قوله فً الفاء استخدام -8

 الفرحׄ    تجاوبه سرعةׄ    التعلٌلׄ    الحسرةׄ  

 : أفاد األول البٌت فً"  خواطري"  كلمة جمع -9

  القلةׄ    ثرةالكׄ       التهوٌلׄ    التعظٌم  ׄ  

 : بسبب وذلك  البحر مع" شاك"كلمة الشاعر باستخدام النقاد أعجب - ٓٔ

 ٌشعر ال البحر ألنׄ   الحزن ٌحب البحر ألنׄ  

 الشاعر حزن ٌخفؾ البحر هواء ألنׄ   لشكواه ٌتسع واسع البحر ألنׄ  

 :المقطع هذا فً  التجدٌد مبلمح من -ٔٔ

 والقافٌة الوزن التزامׄ         الجزبً لالخٌاׄ   الكلً الخٌالׄ   األلفاظ قوةׄ  

 :األول البٌت فً" البحر إلى شاك:" قوله فً البٌانٌة الصورة نوع -ٕٔ

 مرسل مجازׄ   تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

 األول البٌت فً البدٌعً المحسن نوع -ٖٔ

 نظٌر مراعاةׄ   تصرٌعׄ   طباقׄ   جناسׄ  

 :الثانً البٌت فً" الصماء الصخرة كهذي قلبا"  قوله فً التشبٌه نوع -ٗٔ

 ضمنًׄ   تمثٌلًׄ   مجملׄ   بلٌػׄ  

 :الثانً البٌت فً اإلنشاء نوع -٘ٔ

 تمنًׄ   استفهامׄ   نهًׄ     أمر ׄ  

 :بحذؾ إٌجاز األول البٌت فً - ٙٔ

 الخبرׄ   المبتدأׄ   المفعولׄ    الفاعلׄ  

 :الثانً البٌت فً التمنً من الؽرض -7ٔ

 النفًׄ   الحسرةׄ   االستنكارׄ     التعجبׄ  

 : بتقدٌم قصر أسلوب"  خواطري اضطراب البحر إلى شاك"  -8ٔ

 المفعولׄ   والمجرور الجارׄ   الخبرׄ   المبتدأׄ  
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 :الثالث البٌت فً" األعضاء فً كالسقم وٌفتها:"  قوله فً البٌانً اللون  -9ٔ

  تصرٌحٌة استعارةׄ                   مكنٌة استعارةׄ                                     تشبٌهׄ    كناٌة ׄ  

 «: شاك بعد ٌجٌبنً:  » » األول البٌت فً الشاعر قول -ٕٓ

 مركب خٌالׄ   لها تجرٌدׄ   لها توضٌحׄ   البٌانٌة للصورة إمتداد ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1939  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢  ) 

 

(ٖ) 

ٔ-    َُ ــــــــــ ـــــــــــخم ٝحُزل ـ ـ  ــــــــــذ هلـ ـــــــــــن   حُـٞحٗ  ٟـخثـــ

  

ـــــــــــــيح    ـــــــــــــش ًٜـــــــــــــي١ٍ ًٔـ  .ح٩ٓٔـــــــــــــــخء ٓخػــ

 

ــــــــــــيٍس    حُز٣َــــــــــــــــشَ   طـ٘ــــــــــــ٠   -ٕ  ًٝؤٗــــٜـــــــــــــخ ًُ

  

 .أك٘خثـــــــــــ٢ ٓـــــــــــٖ َػ٤ــــــــــــــ٢٘   اُــــــــــــ٠ ٛــــــــــؼيص 

 

          ُ٘ـــــــــــــــٚؿل   ه٣َـــــــــــــق  ٓؼظـــــــــــــٌَ ٝح٧كـــــــــــــــن   -ٖ

  

 .ٝح٧هــــــــــــــــٌحء حُـٔـــــــــــــَحص ػِــــــــــــ٠ ٣ـ٠ـــــــــــــــ٢ 

 

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 .األول البٌت فً"   خفاق"  كلمة مرادؾ -ٔ 

  مضطربׄ    مرتفعׄ    محلقׄ    مرفرؾׄ  

 .الثانً البٌت فً"  كدرة"  كلمة مرادؾ -ٕ

 لثانًوا األولׄ    جهلׄ     ظبلمׄ    سوادׄ  

 .األول البٌت فً" كمدا"   كلمة مضاد -ٖ

  متعةׄ    سرورׄ    راحةׄ    رضاׄ  

 :.بـــ توحً الثانً البٌت فً" تؽشى"   كلمة -ٗ

 الدؾءׄ   األلمׄ   الٌؤسׄ    الظلمةׄ  

 :الثانً البٌت فً": أحشابً"  كلمة"  مفرد -٘

  حاشׄ    حاشٌةׄ    حشوׄ    حشاׄ  

 :  الثانً لبٌتا فً": البرٌة"  كلمة"  جمع -ٙ

 البرءׄ    األبراءׄ    األبرٌاءׄ    البراٌا ׄ  

 : الثانً للبٌت الجزبٌة الفكرة     -7

 الشاعر خوؾׄ   الطبٌعة على الشاعر نفسٌة انعكاسׄ   الشمس ؼٌابׄ   الظبلم حلولׄ  

 : بتقدٌم قصر أسلوب"  ُكدرةٌ   البرٌــــةَ   تؽشى"  -8

 لالمفعوׄ   الفاعلׄ   الخبرׄ   المبتدأׄ  

 :األول البٌت فً" صدري:"  قوله فً البٌانً اللون  -9

 مرسل مجازׄ    مكنٌة استعارةׄ    تشبٌهׄ    كناٌة ׄ  

 : قبله بما  األول البٌت فً" كصدري كمدا"  قوله  عبلقة -ٓٔ

 إجمال بعد تفصٌلׄ   تعلٌلׄ   توضٌحׄ   نتٌجةׄ  

 :األول البٌت فً" ضابق الجوانب خفاق والبحر: "  قوله فً البٌانٌة الصورة نوع -ٔٔ

 مرسل مجازׄ          تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  
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 : بسبب وذلك" أحشابً"  قوله الثالث البٌت فً النقاد عاب - ٕٔ

 هنا دقٌقة ؼٌر أنهاׄ    النفسً الجو تبلبم ال أنهاׄ        مبتذلة كلمة أنهاׄ          فصٌحة ؼٌر كلمة أنهاׄ  

 :المقطع هذا فً الرومانسٌة محمبل من -ٖٔ

 الوزن التزامׄ            ورصانتها اللؽة قوةׄ            الكلً الخٌالׄ           والتشاإم الحزن سٌطرةׄ  

 والقافٌة

 :بـ توحً«  الجوانب خفاق:  » األول البٌت فً الشاعر قول -ٗٔ

  واجاألم كثرةׄ     والرعب الخوؾׄ     الرٌاح شدةׄ    االضطراب بقوةׄ  

 :  ٌفٌد"   واألقذاء الؽمرات" قوله فً العطؾ   -٘ٔ

 التنوع ׄ    العمومׄ    القوةׄ    الكثرة ׄ  

 : أفاد األول البٌت فً"  كمدا"  كلمة تنكٌر -ٙٔ

 . القلةׄ    الكثرةׄ    التهوٌلׄ    التعظٌم  ׄ  

 :األول البٌت فً" اإلمساء ساعة كقلبً: "  قوله فً البٌانٌة الصورة نوع -7ٔ

 مرسل مجازׄ     تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

  :بسبب" اإلمساء ساعة"  بـ  الحزن ازدٌاد وقت هنا الشاعر خص -8ٔ

 .بالبرودة إحساسهׄ         الفراق لحظة تذكرهׄ   البحر من خوفهׄ   الظبلم حلولׄ  

 :فهو الشاعر شخصٌة مبلمح لنا تبدو األبٌات خبلل من -9ٔ

 سبق ما كلׄ          التصوٌر رابعׄ   الحس مرهؾׄ   عورالش رقٌقׄ  

 :األبٌات من ٌبدو كما مطران عند القدٌم مبلمح من -ٕٓ

 .اللؽة أصالةׄ   التجربة صدقׄ   العاطفة قوةׄ   العضوٌة الوحدةׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1939  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢  ) 

(ٗ) 

          َػزـــــــــَس ٓــــــــــٖ رـــــــــــــٚ ٝٓـــــــــخ ُِـــــــــَٝد ٣ــــــــخ   -ٔ

  

ـــــــــــــــــَس   ُِٔٔظٜــــــــــــــــــخّ   .َُِحثــــــــــــــــــــ٢  ِٝػزــــــ

 

َػـــــــــــــــــش   ُِٜ٘ــــــــــــخٍ ِٗػـــــــــــــخ أُٝـــــــــــ٤ْ   -ٕ َٛ ٝ          

  

 .ح٧ٟـــــــــــــــــٞحء  ٓــــــــــــــــــآطْ رــــــــــــ٤ٖ  ُِ٘ــــــــــــْٔ 

 

ٍُ ٝح  ًًـــــــــــــَطُي  ُٝوــــــــــــي   -ٖ          ٓـــــــــــــــٞىع    ُٜ٘ــــــــــــــخ

  

 .ٍٝؿــــــــــــــــــــخء ٜٓـخرـــــــــــــــــشٍ  رــــــــــــ٤ٖ ٝحُوِــــــــــــذ 

 

        ٗٞحظــــــــــــ١َ طـــــــــــــخٙ طزـــــــــــيٝ ٝهٞح١ــــــــــــــــ١َ   -ٗ

  

ــــــــــــ٢  َٔ ِْ ـــــــــــــ٤شِ  ًَ ـــــــــــــ٢ حُٔلـــــــــــــخد ًيحٓــ  .اُحثــــــ

 

ـــــــــيٓغُ    -٘ ــــــــــ٢٘ ٓـــــــــٖ ٝحُ ؼخ   ٣ٔـــــــــ٤َ َؿل َ٘ ــــــــــ  ُٓ٘ؼ

  

 .حُٔظَحثـــــــــــــــ٢ حُـــــــــــــــخٍد حُ٘ـــــــــــــؼخع رٔ٘ــــــــــــــخ 

 

ٙ ٣ٔــــــــ٤َ ٗــــــــلنٍ  كــــــــــ٢ ٝحُ٘ــــــــْٔ   -ٙ ٍُ  ٠ٗـــــــــــخ

  

ــــــــــــٞم  ــــــــــــن كــ ــــــــــــ٢  حُؼو٤ــــ  .ٓـــــــــــٞىحء ًٍح ػِــ

 

          طَلــــــــــــيٍح  ؿٔـــــــــــــخٓظ٤ٖ  هـــــــــــــــ٬ٍ  ٓـــــــــــَص   -7

  

 .حُلٔـــــــــــــــــــَحء ًخُيٓؼـــــــــــــــــــــــشِ  ٝطوطـــــــــــــــــــــَص 

 

ََ   كٌـــــــــــؤٕ   -8          هــــــــــــــي  ٌُِـــــــــــٕٞ  َىٓؼـــــــــــشٍ    هـــــــــــ

  

ِِؿـــــــــــــض  ــــــــــــــَ ُٓ ــــــــــــــؼ٢ رـآهـــ ُٓ ــــــــــــــخث٢ أى  .َُػــــ
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ــــــــــــؤ٢٘ٗ   -9 ــــــــــــ٢   ٗٔـــــــــــضُ   ًٝــ ــــــــــــ٬  ٣ٞٓــ           ُحثــ

  

ِِؿـــــــــــــض  ــــــــــــــَ ُٓ ــــــــــــــؼ٢ رـآهـــ ُٓ ــــــــــــــخث٢ أى  .َُػــــ

 

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 .الرابع البٌت فً"  كلمً" كلمة مرادؾ -ٔ

 سبق ما كلׄ                 حزٌنةׄ                        جرٌحةׄ             متكلمةׄ  

 .التاسع البٌت فً"  آنست" كلمة ادؾمر -ٕ

 أحسستׄ   تكلمتׄ   تسامرت - ׄ   جلستׄ  

 .الساٌع البٌت فً" تقطرت"  كلمة مضاد -ٖ

 تدفقتׄ   .تجمدتׄ   تبددتׄ   تمنعتׄ  

 .السابع البٌت فً" تحدراً "  كلمة مضاد -ٗ

 هبوطاً ׄ   ظهوراً ׄ   صعوداً ׄ   تقدماً ׄ  

 :السادس البٌت فً": ذرا"  كلمة"  مفرد -٘

 .ذريׄ   ذرٌةׄ   ذروةׄ   ذرةׄ  

 : التاسع البٌت فً": مساء"  كلمة"  جمع -ٙ

 .والثالثة الثانٌةׄ                              أماسًׄ   أمسٌةׄ   أمسوةׄ  

 : مادة فً": تجاه"  كلمة"  عن نبحث -7

 جاهׄ   جوهׄ   تجهׄ   وجهׄ  

 : التاسع البٌت فً": مسابً"  كلمة"  من المقصود -8

 السواد.ׄ   النهاٌةׄ   الظبلمׄ   لاللٌׄ  

 لؤلبٌات الربٌسٌة الفكرة -9

 محبوبته الشاعر تذكرׄ   الشمس لؽروب الشاعر حزنׄ  

 .الشاعر على الكون حزنׄ   بنهاٌته الشاعر وإحساس الؽروب مشهد ׄ  

 :ٌفٌد الثانً البٌت فً«  نزعــا»  كلمة تنكٌر -ٓٔ

 . القلةׄ   الكثرةׄ   التهوٌلׄ   التعظٌمׄ  

 :بـ توحً«  ورجاء مهابة بٌن والقلب: » الثالث البٌت فً الشاعر قول -ٔٔ

 القلقׄ   األلمׄ   الحزنׄ   الخوؾׄ  

 :بـــ إٌحاء الثالث البٌت فً"  ذكرتك ولقد" قوله فً -ٕٔ

 ٌنسها لم أنهׄ              ٌتذكرها بدأ حؤنهׄ   إلها ٌشتاق أنهׄ   ٌنساها بدأ أنهׄ  

 :الثالث البٌت فً" موّدع النهار:" قوله فً البٌانٌة الصورة نوع -ٖٔ

 مرسل مجازׄ   تشبٌهׄ   مكنٌة استعارة ׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

 :األول البٌت فً البدٌعً المحسن نوع -ٗٔ

 نظٌر مراعاةׄ   تصرٌعׄ   طباقׄ   جناسׄ  

 :السادس البٌت فً" العقٌق"  و" نضاره" كلمة بٌن -٘ٔ

 نظٌر  مراعاةׄ                               جناسׄ   ترادؾׄ   طباقׄ  

 :الثانً البٌت فً" األضواء مآتم"  قوله فً التشبٌه نوع -ٙٔ

 ضمنً ׄ   تمثٌلًׄ   مجملׄ   بلٌػׄ  
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 :الثانً البٌت فً اإلنشاء نوع -7ٔ

 استفهامׄ   نهًׄ   أمرׄ   نداءׄ  

 : بتقدٌم قصر أسلوب"  مسابً كٌؾ المرأة فً فرأٌت"  -8ٔ

 المفعولׄ   والمجرور ارالجׄ   الخبر ׄ   المبتدأׄ  

 : عبلقته مرسل مجاز" زاببل ٌومً: "  التاسع البٌت فً قوله - 9ٔ

 سٌكون ما اعتبارׄ                  الزمانٌةׄ   الجزبٌة ׄ   الكلٌةׄ  

 :التاسع البٌت فً" المرآة فً:" قوله فً البٌانً اللون -ٕٓ

 تصرٌحٌة استعارةׄ                مكنٌة استعارةׄ                  تشبٌه ׄ   كناٌةׄ  

 : بسبب وذللك"  نضاره ٌسٌل أفق فً والشمس: قوله السادس البٌت فً الشاعر على النقاد عاب -ٕٔ

 .النفسً الجو مع تتفق ال صورةׄ           مبتذلة صورة ׄ            .دقٌقة ؼٌر صورةׄ        تقلٌدٌة صورة أنهاׄ  

 : الثامن البٌت فً" لرثابً"  قوله فً البٌانً اللون -ٕٕ

 مكنٌة استعارةׄ   مرسل مجاز ׄ         كناٌةׄ   تشبٌهׄ  

 :الثانً البٌت فً االستفهام من الؽرض -ٖٕ

 النفًׄ       االستنكار ׄ   التقرٌرׄ   التعجبׄ  

 : بـــ ٌوحً نداء أسلوب األول البٌت فً" ٌاللؽروب" " الشاعر قول -ٕٗ

 . الحزنׄ   الخوؾׄ   التعجبׄ   التعظٌمׄ  

 :النص خبلل من للشاعر األسلوبٌة السمات من -ٕ٘

 والجزبً الكلً الخٌال بٌن الجمعׄ   واإلنشاء الخبر بٌن التنوعׄ  

 سبق ما كل ׄ   القصٌدة فً العضوٌة الوحدة -ا ׄ  

 ( ps://dardery.site/archives/1939htt  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢  ) 

 تدرٌبات متحررة على االتجاه الوجدانً عند مطران 

(ٔ) 

 ٌقول مطران:

ـــــــــــــيْ  -ٔ ـــــــــــــخ ه ٘ ْٔ ََ  أه ـــــــــــــ ْٔ َْ  ٝحىٍ  كـــــــــــــ٢ حُُؼ ـــــــــــــ٤  طٔ

  

    َٖ ـــــــــــــــــ٤ْ ِٚ  ر ـــــــــــــــــخ٫صُ  ٟـــــــــــــــــِؼ٤ْ ّْ  ه٤  حُٜٔــــــــــــــــــٞ

 

ِْٜيٗخ -ٕ ــــــــــــــــ َٗ ٝ  َّ ــــــــــــــــؤ َْ  أٓــــــــــــــــَحرخ   ح٤ُ ـــــــــــــــــ٤  طط

  

ــــــــــــــــــٞم    ِٚ  ك ــــــــــــــــــ ٍٕ  ٓظ٤ْ٘ ــــــــــــــــــخ ّْ  ًِؼوز ـــــــــــــــــــٞ  ٝرُـ

 

َِر٘خ -ٖ َْ  ٝٗـــــــــــــ ـــــــــــــو  ٔ ْٖ  حُ َْ  ٓـــــــــــــخءِ  ٓـــــــــــــ  حُــــــــــــــي٣

  

ــــــــــــــخ    ِْ٘ ْ   ٝأً ــــــــــــــ  ٔ ْٖ  حُ ــــــــــــــ ــــــــــــــؾ   ٓ ّْ  كِ ــــــــــــــَٝ  حٌُ

 

ـــــــــــــــــ٘خ -ٗ ْٔ ََ  ُٝز ـــــــــــــــــْز  ٜ رـــــــــــــــــخ   حُ ْٞ ــــــــــــــــــذْ  ػ َٜ  كخُظ

  

ٗخ    ْٝ ــــــــــــــــــــــــــــخىْ  ٗظــــــــــــــــــــــــــَى ٟ كــــــــــــــــــــــــــــي َٓ  َ  رخُ

 

ــــــــــــــــــــــــ٘خُٙ  -٘ ْٗ ـــــــــــــــــــــــــذْ  ِٝٓــــــــــــــــــــــــخىح   ٝحكظَ  كخٗوَِ

  

ـــــــــــــــــــيٓخ    ــــــــــــــــــخ ػ٘ ٘ ْٔ ـــــــــــــــــــخىْ  ٛ٘ــــــــــــــــــ٤ٔخ   ٗ  ٝهَظَ

 

 ظخكش : طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔ -

 .الرابع البٌت فً"   نتردى"  كلمة مرادؾ -ٔ

 .نتقهقرׄ    نسقطׄ    نتهاوىׄ    نلبسׄ  

https://dardery.site/archives/1939
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 .الخامس البٌت فً"  هشٌما"  كلمة مرادؾ -ٕ

 .ناعماׄ    ٌابساׄ   ضعٌفاׄ   لٌناׄ  

 .األول البٌت فً" أقمنا"   كلمة مضاد -ٖ

 . قضٌناׄ   سكناׄ    رحلناׄ    جلسناׄ  

  :األول البٌت فً":  وادٍ "  كلمة"  جمع -ٗ

  والثانٌة األولىׄ    أَواِديׄ   َوُوْدٌانٌ ׄ     أَْودٌةٌ ׄ  

  لؤلبٌات الربٌسٌة الفكرة   -٘

 الشاعر مرضׄ              الحٌاة فً الشاعر معاناةׄ             الشاعر ٌؤسׄ   الشاعر حزنׄ  

  :الثانً البٌت فً":  أسراب"  كلمة"  مفرد -ٙ

       سربׄ    بةسرׄ   ساربׄ     سرابׄ  

 :الثانً البٌت فً" تطـٌرْ  أسراباً  الٌؤسَ  وَشِهْدنا:" قوله فً البٌانٌة الصورة نوع -7

 مرسل مجازׄ   تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

 :الثالث البٌت فً" أكلنا"  و" شربنا" كلمة بٌن  -8

  نظٌر مراعاةׄ    جناسׄ   ترادؾׄ   طباقׄ  

 :األبٌات فً الخبري األسلوب داماستخ من الؽرض -9

 التهدٌدׄ   االستعطاؾׄ   الفخرׄ   والحسرة الحزن إظهارׄ  

 :البٌت فً نجده تقسٌم حسن السابقة األبٌات فً -ٓٔ

 الرابعׄ   الثالثׄ   الثانًׄ   األولׄ  

نَ ..  تسٌرْ  " -ٔٔ ٌْ هِ  ب ٌْ   :بتقدٌم قصر أسلوب"  الهمـومْ  خٌاالتُ  ضلع

 الظرؾׄ   اعلالفׄ   الخبرׄ   المبتدأׄ  

ْبرَ  ولبْسنا:"  قوله فً البٌانً اللون -ٕٔ  :الرابع البٌت فً"  ثْوباً  الصَّ

  تصرٌحٌة استعارةׄ           مكنٌة استعارةׄ                         تشبٌهׄ    كناٌة ׄ  

ى فـؽدْونا: "  قوله عبلقة -ٖٔ َمــادْ  نتردَّ   :قبله بما  الرابع البٌت  فً" بالرَّ

 إجمال بعد تفصٌلׄ     سببׄ   توضٌحׄ   نتٌجةׄ  

 :المقطع هذا فً الرومانسٌة مبلمح من -ٗٔ

  الوزن التزامׄ   القافٌة فً التنوعׄ   الببلؼٌة الصور كثرةׄ         اللؽة رصانةׄ  

 :النص فً األسلوبٌة الظواهر من15- 

 الببلؼٌة الصور كثرةׄ   الخبري األسلوب سٌطرةׄ  

 سبق ما كلׄ   الجمع صٌؽة استخدام من اإلكثارׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3196  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢  ) 
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(ٕ) 

 :   مطران قال
ــــــــــــــضِ  -ٔ ْٖ  ُك٤ْ٤ ــــــــــــــ ــــــــــــــيٍ  ِٓ ٍٖ  رََِ ٤ــــــــــــــــــــــــ ِٓ ــــــــــــــذٍ  أَ  ٤َ١ 

  
ـــــــــــــــــــَ٘ضْ     ُٔ ـــــــــــــــــــُٚ  َك حرُِؼ ََ ـــــــــــــــــــخدَ  َٓ َ١ ـــــــــــــــــــخ َٝ َٓ وَخ ُٓ 

 
ــــــــــــــــــ٠ -ٕ ِْوَ ــــــــــــــــــشَ  ٣َ ٍِ  ح٧َِكز  ُِ ـــــــــــــــــــََ٘خ ــــــــــــــــــش   رِخُٔــ ْكزَ ٍَ 

  
    ُٝ ْٝ  َ حُــــــــــــــــ ــــــــــــــــَل٠ ٠َْٗــــــــــــــــَح   َٝ ح٠ُ  خ َٝ َٓ ـــــــــــــــــخ  ٔ  رَ

 
ـــــــــــــــُٞٙ  -ٖ ُِ ْٛ ـــــــــــــــ٢ أَ ِٞ  كِ ـــــــــــــــ ِْ ِٕ  ُك ـــــــــــــــخ َٓ  ِ ِٙ  حُ  َ ـــــــــــــــ ُٓ َٝ 

  
   ٫  َٕ ُكـــــــــــــــــــٞ ََ ـــــــــــــــــــخ ٣َْز َٔ ـــــــــــــــــــضَ  ًَ ْك ََ ـــــــــــــــــــخ َػ َٓ ح ََ ًِ 

 
ٗ-  ْْ ــــــــــــــــــقِ  َُــــــــــــــــــ ُْ ظَؤَى   َػخهِـــــــــــــــــــــــــــ٬   ا٫ِ   أُ  رــــــــــــــــــخ  ُٓ

  
    ْْ ِٜ ــــــــــــــــــــــــــ٤ ا٫ِ   كِ ــــــــــــــــــــــــــخِػ٤خ   َٝ ـــــــــــــــــــــــــــخ َٓ ــــ َٓ ْوَيح ِٓ 

 
َُ٘لــــــــــــــٞح -٘ ِي٣ــــــــــــــيَ  َٓ ـَ َٖ  حُ ــــــــــــــ ِٓ  َِ ــــــــــــــخِه لَ َٔ  َكو ــــــــــــــُٚ  حُ

  
ح    ْٞ ـــــــــــــــــــ َػ ٍَ َٝ  ُْ ِٛ ـــــــــــــــــــِي ْٜ ِْ  َُِؼ ـــــــــــــــــــِي٣ ـــــــــــــــــــخ حُوَ َٓ خ َٓ ًِ 

 
 ٙ-   ْ ــــــــــــــــ َٔ َٜخ اَُِــــــــــــــــ٠ ِٛ ػ خرَــــــــــــــــش   َؿخ٣َخطِـــــــــــــــــــــــــــــ َٝ 

  
   ١َِ ـــــــــــــــــــ ـْ ـــــــــــــــــــلَخ طُ  ٜ َُ  حُ ـــــــــــــــــــ ط٠َُ٘  ـــــــــــــــــــخ َٝ َٓ خ ًَ  ح٥

 
7-  ْٞ َِ  ّ  هَـــــــــــــــــــ ْؼـــــــــــــــــــ ِٔ ْْ  رِ ِٜ ـــــــــــــــــــزَخرِ َٗ  ْْ ِٜ ـــــــــــــــــــ٤ُِٞه ُٗ َٝ 

  
ــــــــــــــــــــ٢    ِٔ ْ٘ ــــــــــــــــــــِؼيُ  ٣ُ ْٔ ُ٣ ــــــــــــــــــــيَ  َٝ ر  ــــــــــــــــــــخ ٍَ َٓ ح َٞ  ح٧َْه

 

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 .الثانً البٌت فً"  َنْضراً "  كلمة معنى -ٔ

 .جمٌلׄ    ناعما أخضرׄ    المعاׄ        ُمْشِرقٌ ׄ  

 .الخامس بٌتال فً"  ِذَماَما"  كلمة مرادؾ -ٕ

 .حدودׄ            الحقׄ   اللومׄ           قبٌحׄ  

 .األول البٌت فً" طاب"   كلمة مضاد -ٖ

 . حسنׄ                 قسىׄ               ساءׄ                               نضجׄ  

 :األول البٌت فً" ": مرابعه"  مفرد -ٗ

 َمربعةׄ                                ربعةمِ ׄ    ِمرَبعׄ                        َمرَبعׄ  

 :  األبٌات فً الشعري الؽرض     -٘

 الوصؾׄ                              الهجاءׄ                       المدحׄ                الفخرׄ  

 :ٌفٌد السابع البٌت فً«  قوم»  كلمة  تنكٌر -ٙ

 التحقٌرׄ                 التعظٌمׄ                التهوٌلׄ                     الحسرةׄ  

ْبَرُحونَ  ال:  » الثالث البٌت فً الشاعر قول -7  :بـ ٌوحً«  ِكَراَما َعَرْفتَ  َكَما ٌَ

  والثانٌة األولىׄ         الكرم عن تحولهم ׄ    الكرم على استمرارهمׄ          الكرم عن  تحولهم عدمׄ  

َحى:" قوله فً البٌانٌة الصورة نوع -8 اَما َوالضُّ  :الثانً البٌت فً" َبسَّ

 مرسل مجازׄ     تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ    تصرٌحٌة استعارةׄ  

 الثالث البٌت فً البدٌعً المحسن نوع -9

 نظٌر مراعاةׄ    تصرٌعׄ                           طباقׄ             جناسׄ  

 :األول البٌت من األول الشطر فً األسلوب نوع -ٓٔ

  معنى إنشابً لفظا خبريׄ   خبري ׄ                                    نشابًا ׄ  

 :بحذؾ إٌجاز  السابع البٌت فً - ٔٔ

 الخبر ׄ                          المبتدأׄ                   المفعولׄ                     الفاعلׄ  
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 : وسٌلته  قصر أسلوب الرابع البٌت فً -ٕٔ

 إنما استخدامׄ          والتؤخٌر التقدٌم  ׄ          وإالستثناء النفً ׄ    والخبر أالمبتد تعرٌؾ ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3197  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢  ) 

(ٖ) 

 :   مطران قال

ــــــــــــــــ٠ -ٔ  ُ ــــــــــــــــزَخ َٝ  ٘ َكضْ  دُ حُ  ٞ ــــــــــــــــ َٛ ــــــــــــــــُٚ  َٝ  َؿ٘ خطُ

  

طََوخَُلَـــــــــــــــــضْ     ـــــــــــــــــخ كِـــــــــــــــــ٢ َٝ َٛ َِ ٤َْ١  ُّ َْٗؼـــــــــــــــــخ  ح٧

 

صْ  -ٕ ََ ــــــــــــــــ  ٌ طََ٘ ــــــــــــــــخ َٝ َٜ ــــــــــــــــ٢ ٣ُِ٘خطُ ١َِ كِ ــــــــــــــــخ١ِ  َه

  

ََ  َكظ ـــــــــــــــــــ٠    ـــــــــــــــــــ ٌِ ْ٘ ـــــــــــــــــــخ َُظَ َٛ ََ ُّ  ِكْز  ح٧ْهـــــــــــــــــــ٬

 

ــــــــــــــــ٠ -ٖ َٔ ــــــــــــــــخ أَْه ٍِكََ٘ َؼخ ــــــــــــــــخثِنُ  َٓ خ حَُلوَ َٓ ــــــــــــــــَي  رَْؼ

  

   ١ِٝ ٌْ ــــــــــــــــ َ٣  ٍُ ــــــــــــــــخ ــــــــــــــــذُ  حَُو٤َ ُٜ ْ٘ طَ َٝ  ُّ ــــــــــــــــخ َٛ ْٝ  ح٧

 

ْٖ َُـــــــــــُٚ َُ  -ٗ ـــــــــــ َٔ كَـــــــــــخِء ُِ َٞ ْٖ َىَػـــــــــــخ َىحِػـــــــــــ٢ حُ ـــــــــــ ٌِ 

  

ـــــــــــــــــ٢    ـــــــــــــــــ٢ كِ ِٔ ُُ  َْٗل ح َِ ـــــــــــــــــ ُّ  ح٩ِْػ ح ََ ـــــــــــــــــ ًْ ح٩ِ َٝ 

 

ـــــــــي١ -٘ ـــــــــؾُ  كٔ ـــــــــيَ  أ٣ََْزُِ ـــــــــِي١ ك٤ِ ْٔ َٞ  َك ـــــــــ ـــــــــخ رَْؼ َٓ 

  

ـــــــــــــــ٢      ـِ ٫َءُ  ٣َْز َٞ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــذُ  حُ ٣ُِٞؿ َٝ  ُّ ـــــــــــــــخ  ح٩ِْػظَ

 

 ٙ-   ٕ حَػـــــــــــــــــــشَ  ا ٍَ  ِ ًْ  حُ صَ  ا ْٝ ــــــــــــــــــــخ َؿـــــــــــــــــــَي َٛ ََ ٣ ُِ َٝ 

  

ـــــــــــــــــــطَضْ     ِ٘ ـــــــــــــــــــخ ٓٞك وَـــــــــــــــــــش   َٗ َٔ ُّ طَ  ُِ  ْؼظَــــــــــــــــــــخ

 

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 .األول البٌت فً"   صوحت"  كلمة مرادؾ -ٔ

 .صوته خرج ׄ      جٌده تبٌنׄ     صحته استعاد ׄ    وجؾ ٌبسׄ  

 .الثانً البٌت فً"  تنّكرت"  كلمة مرادؾ -ٕ

 .ساءتׄ    تؽٌرتׄ   تخّفتׄ   استؽلقتׄ  

 .الخامس البٌت فً" ءُ الَوالَ "   كلمة مفرد -ٖ

 . التحقٌرׄ   العداءׄ    الكراهٌةׄ    الشجارׄ  

 .الثالث البٌت فً" األوهام"   كلمة مفرد -ٗ

 . الوهمׄ   الموهومׄ    التوهمׄ    الواهمׄ  

   :األبٌات فً الشعري الؽرض  -٘

 الوصؾׄ                 الهجاءׄ      المدحׄ              الفخرׄ  

 :الثانً البٌت فً"األْقبلمُ  ِحْبَرَها لََتْنِكرَ  َحتَّى:" قوله فً انٌةالبٌ الصورة نوع -ٙ

 مرسل مجازׄ   تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ   تصرحٌة استعارةׄ  

 :الثانً البٌت فً"  األْقبلمُ "  و"  ِحْبَرَها" كلمة بٌن -7

  نظٌر مراعاةׄ        جناسׄ   ترادؾׄ   طباقׄ  

 خامسال البٌت فً البدٌعً المحسن نوع -8

 نظٌر مراعاةׄ    تصرٌعׄ         طباقׄ             جناسׄ  

  :وسٌلته  قصر أسلوب الثالث البٌت فً  -9

 إنما استخدامׄ    والتؤخٌر التقدٌم  ׄ      وإالستثناء النفً ׄ    والخبر المبتدأ تعرٌؾ ׄ  

https://dardery.site/archives/3197
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  :بتقدٌم قصر أسلوب"  األْقبلمُ  ِحْبَرَها لََتْنِكرَ  " -ٓٔ

 المفعولׄ   الفاعلׄ   برالخׄ   المبتدأׄ  

 :وسٌلته إطناب األخٌر البٌت فً   -ٔٔ

  االعتراضׄ    التذٌٌلׄ   الخاص على العام عطؾׄ    التكرار ׄ  

  :وهو فٌها ووقع اإلحٌابٌٌن على مطران عابها التً االنتقادات أحد األبٌات تمثل -ٕٔ

  الوزن التزامׄ        المناسبات              شعرׄ   الببلؼٌة             الصور كثرةׄ              اللؽة رصانةׄ  

 :النص فً األسلوبٌة الظواهر من -ٖٔ

 الببلؼٌة الصور كثرةׄ   الخبري األسلوب سٌطرةׄ  

 سبق ما كلׄ   الجمع صٌؽة استخدام من اإلكثارׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3198  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢  ) 

 

(ٗ) 

 :   مطران قال

ح   -ٔ ًَ ـــــــــــــــــــــخ ـــــــــــــــــــــيُ  َٓ ٣َُ٣  َُ ـــــــــــــــــــــْؼ  ٘ ـــــــــــــــــــــ٢ حُ  ٘ ِٓ           

  
ـــــــــــــــــــــــ٠  ِٚ  أَْهَ٘ ـــــــــــــــــــــــ ٞ   َػ٤َِْ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ٘ ٢ ُػُِ ِٓ. 

 
ٕ-    َْ ــــــــــــــــ َٛ  َٕ ــــــــــــــــخ ــــــــــــــــخ ًَ ــــــــــــــــضْ  َٓ َٛزَ ًَ  ِٚ ــــــــــــــــ          حٍ رِ

  
  ُّ ــــــــــــــــــــــــخ ْٖ  أ٣َ  ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ٢ ِٓ ــــــــــــــــــــــــ٢ أََىرِ كَ٘  َٝ. 

 
ْ٘ض   -ٖ ــــــــــــــــــــــــــــــ َٔ ــــــــــــــــــــــــــــــ٢ظَ  أَْك ــــــــــــــــــــــــــــــخ ٘             ٝحُِ ٤َ

  
ـــــــــــــــــ٢  ُِ  ْْ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــنْ  َُ حكِ َٞ َٖ  طُ ـــــــــــــــــ ْٔ ـــــــــــــــــ٢ ُك  .ظَ٘ 

 
ـــــــــــــــــــــــخ   -ٗ َ٣  ْٖ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ٢ َٓ ُِِ٘  ٔ ـــــــــــــــــــــــخ ٣َُل ٌَ             طَ

  
ــــــــــــــــــــقَ   ــــــــــــــــــــزَخدِ  ٤ُِ  ٘ ــــــــــــــــــــنْ  حُ كُ ٍْ ٢ِ٘ ح ْٛ َٞ ــــــــــــــــــــ  .رِ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــ٢   -٘ ِ٘ َٓ َُ ٠ ُ َٞ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ٠ طَ ح٧َُُٝ َٝ        

  
  ُٙٝ َُ ــــــــــــــــــــ َٔ ْٖ  َػ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــْلز٢ِ ِٓ  .كَــــــــــــــــــــَيْػ٢ِ٘ َٛ

 
ُ ـــــــــــــــــــــ٠   -ٙ ـــــــــــــــــــــغُ  َٝ ر٤ِ  َ َؿـــــــــــــــــــــ حُ         ُػـــــــــــــــــــــٞ ق  َٝ

  
ـــــــــــــــــــــــــــ٠ ِى١  حٗو٠ََ ـــــــــــــــــــــــــــيُ  َٝ ْٜ ـــــــــــــــــــــــــــ٢ َػ ـَِ٘  .حُظ 

 
ــــــــــــــــــــ٠   -7 َٟ ٍْ ْٕ  أَ ــــــــــــــــــــؤَ ــــــــــــــــــــ٠ رِ ــــــــــــــــــــ٠   طُْو٠َ ٘ ُٓ         

  
  َٖ ْٕ  ٦َُِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣َ اِ  .َػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَيْط٢ِ٘ َٝ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ٢   -8 ـــــــــــــــــــــــــــــــخ٢ِٗ أُْهِِ ٌَ َٓ ١ٌِ              ُِِ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ُٞٔ ـــــــــــــــــــــــ ْٔ َ٣  ِٚ ـــــــــــــــــــــــ َِ  ا٤َُِْ ـــــــــــــــــــــــ ٤ْ ـَ ِٕ  رِ ِْ  .ُكـــــــــــــــــــــــ

 

 ش : طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخك -
 .الثامن  البٌت فً"  ٌسمو"   قوله من المراد  -ٔ
  .ٌعتنًׄ               .ٌبتعدׄ             .ٌذهبׄ          .ٌتطلَّعׄ  

ًْ "  كلمة"  مضاد  -ٕ    .الرابع البٌت فً":  َوَهن
تًׄ      ِعزتً  ׄ          .َجَزِعًׄ    ثباتًׄ     قُوَّ

  .الرابع البٌت فً":  َتَكالٌِؾَ "  كلمة  مفرد -ٖ
  .ُكْلفةׄ     .ِكْلؾׄ      .تكلُّؾ  ׄ        .َتكلٌؾ ׄ  
 :عن مطران خلٌل فٌه ٌعلن األخٌر البٌت -ٗ
 .الدنٌا فً زهدهׄ   .الشباب زمن ضٌاع  ׄ   .الشعر زمن تولًِّ  ׄ    .الشعر راٌة تسلٌمׄ  
  النص هذا فً التجربة   -٘
 :ذاتٌة إلى تحولت عامةׄ    ةعام إلى تحولت ذاتٌة  ׄ     عامة  ׄ    ذاتٌة  ׄ  
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  ...وهً وعاطفته الشاعر شخصٌة ظهرت األبٌات فً -ٙ
 سبق مما شًء ال  ׄ         والعزة الفخر  ׄ    والمدح الفرح  ׄ    والتشاإم الحزن  ׄ  
 :السادس البٌت فً"  ِدي ُعو َوَجؾَّ :"  قوله فً البٌانً اللون -7
  تصرٌحٌة استعارة  ׄ     نٌةمك استعارة  ׄ     تشبٌهׄ       كناٌة  ׄ  
 :وسٌلته إطناب   السادس  البٌت فً -8
 االعتراض  ׄ     التفصٌل  ׄ     التكرار  ׄ     الترادؾ  ׄ  

هِ  أَْخَنى: " قوله -9 ٌْ   :بتقدٌم قصر أسلوب األول البٌت فً"  ِسنًِّ ُعلُوُّ  َعلَ
 فعولالم  ׄ          والمجرور الجار  ׄ     الخبر  ׄ     المبتدأ  ׄ  

ا:" قوله فً البٌانٌة الصورة نوع -ٓٔ ٌَ   :الثالث البٌت فً"َظنًِّ ُحْسنَ  ُتَوافِقْ  لَمْ  لًِ واللَّ
 مرسل مجاز  ׄ    تشبٌه  ׄ    مكنٌة استعارةׄ     تصرحٌة استعارة  ׄ  

    :الرابع البٌت فً  األمر من الؽرض -ٔٔ

 .توبٌخال  ׄ         .النصح  ׄ         .الحثׄ    .االستعطاؾ  ׄ  
 :النص فً القدٌم مبلمح من -ٕٔ
  العضوٌة الوحدة  ׄ    البٌانٌة النزعة  ׄ            البدٌعٌة المحسنات كثرة  ׄ    بالتصرٌع البدء  ׄ  

 ( /archives/4379https://dardery.siteُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 (٘) 

 :  الدور الثانً( ٕٕٔٓ)من امتحان الثانوٌة العامة  مطران قال
هَلَــــــــــــــضْ    -ٔ َٝ ٢ِٗ ٍُ  ٞ ــــــــــــــ َٜ َُ  طُ طُــــــــــــــْئػِ  َؿخِٗزــــــــــــــخ   َٝ

  
ـــــــــــــُيٝ  ـــــــــــــخ ٣َْز َٜ ـــــــــــــ٢ َُ  ٘ ِٓ  َُ ـــــــــــــ ـَلِ طُ ـــــــــــــخث١َِ َٝ َٓ. 

 
َُـــــــــٞ   -ٕ ـــــــــظَطَْؼضُ  َٝ ْٓ ْكـــــــــضُ  ح َُ َٜخ أَػِزِـــــــــضُ  َُ َٔ ـــــــــ ْٓ ٍَ 

  
  ِٖ ٣ْ ََ ــــــــــــــــخِظ ــــــــــــــــخ رِخُ٘  َٓ ظَ  َٝ ًْ ــــــــــــــــضُ ح َِ  ل٤َْ ــــــــــــــــخِظ  .رَِ٘

 
ـــــــــــــخ   -ٖ ـــــــــــــشَ  ٣َ ر  ٍَ   ٖ ـــــــــــــ ـــــــــــــِي٣غِ  حُلَ ِٚ  حُزَ ـــــــــــــْيهِ ِٜ  رِ

  
 ٫  ِٚ ــــــــــــــــــــــــُيه٤ِ ْٜ َِ  طََِط لــــــــــــــــــــــــخ   طَ ــــــــــــــــــــــــخِػ  ٘  .رِخُ

 
ـــــــــــ٠   -ٗ َ٘ ؼ٤ِـــــــــــَح   أَْه ًَ  ْٖ ـــــــــــ  حُ ظِـــــــــــ٢ اَِؿخَىطِـــــــــــيِ  ِٓ

  
ـــــــــــــٞ  ُِ ـْ ـــــــــــــ٬ طَ ـــــــــــــنٍ  رِ ْك ـــــــــــــشَ  ٍِ َٓ خ َٓ ١َِ َى ِٛ ـــــــــــــخ  .ظَ

 
ـــــــــــــــخ اًِح ا٫ِ     -٘ ـــــــــــــــخءَ  َٓ ٢ َؿ ِٔ ـــــــــــــــ ْٓ  َٗخ١ِوـــــــــــــــخ   ٍَ

  
ــــــــــــ  ُٕ  يْ كََِوَ ــــــــــــٞ ًُ ــــــــــــ٢ أَ ِْ٘طوِ َٓ ٝ  َٞ ــــــــــــ ُٛ ١َِ ــــــــــــخطِ َٓ. 

 
ــــــــــــيِ    -ٙ ْ٘ ــــــــــــيِ  ٤َُُِؼ ر  ــــــــــــخ ٍَ ط٢ِ ٣َ ٍَ  ٞ ــــــــــــ َٜ  َػِــــــــــــ٠ ُٓ

  
ـــــــــــخ  ضِ  َٓ ْٔ ـــــــــــ ـــــــــــيِ  ُٓ ْٖ  كَ٘  ـــــــــــ ـــــــــــخءٍ  ِٓ َِٛ َػَ٘ ـــــــــــخ  .رَ

 
ـــــــــخ   -7  ٓ ـــــــــخ أَ ـــــــــيْ  أََٗ ظُيِ  كََِوَ ْٔ ـــــــــ َٓ ـــــــــ٢ ٍَ ـــــــــ٠ كِ ـَ  حُِل

  
ــــــــــــٔخ    ْٓ ٍَ  ِٚ ــــــــــــ ــــــــــــ٨َ  رِ َٓ  ٍُ ٝ َُ ــــــــــــ  ٔ ١َِ حُ حثِ ََ ــــــــــــ َٓ. 

 
ِٚ  ُـــــــــــــــيِ    -8 َْ س   ك٤ِـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ح ِٓ ًَ َٜخ اِ ـــــــــــــــظَْطَِْؼظِ ْٓ  ح

  
ــــــــــــــــيِ   حَػْظ ٍَ  ُٕ ح َٞ ــــــــــــــــ ُْ ٍِ  أَ ــــــــــــــــخ َٔ ـَ َِ  حُ ــــــــــــــــخِك  ٔ  .حُ

 
 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -
 والرابع؟ الثالث البٌتٌن من فهمت كما رسمها فً صادقة تكون أال للرسامة طلبه الشاعر برر بم .ٔ

 .تكلؾ دون طبٌعته على الرسم فً ٌبدو أن فً منه رؼبة  -ب    سنا أصؽر الصورة فً تظهره أن فً رؼبة  -أ 

 .مبلمحه قبح من ٌبدو قد ما إخفاء على حرصا  -د  .مبلمحه لرسم طوٌبل الوقوؾ عناء من علٌها إشفاقا  -ج

 .األبٌات فً الشاعر على المسٌطرة العاطفة استنتج .ٕ

 مبلمحه رسم فً لعنابها الفنانة مع ؾالتعاط  -ب           .منه الرسامة أبدته وما بمظهره اإلعجاب  -أ 

 صورته ترسم التً الفنانة ببراعة اإلعجاب  -د  .مبلمحه قبح عن كشفت التً الصورة من السخرٌة  -ج
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 .السابع البٌت فً" الحجى فً رسمتك:" الشاعر قول فً البٌانً اللون مٌز .ٖ

 بلٌػ تشبٌه  -د   مكنٌة استعارة  -ج  مرسل مجاز  -ب   تصرٌحٌة استعارة  -أ 

 ذلك؟ مظاهر وما ؟ األبٌات فً الفنٌة الوحدة تحقق مدى ما .ٗ

 واألخرى الرسامة مدح إحداهما. مختلفتٌن حالتٌن بٌن قصٌدته فً جمع الشاعر أن ذلك ومظاهر ، تتحقق لم  -أ 

 بشعره الفخر

 المعنى حول والخٌال الفكر وتكاملت الفنانة رسم ببراعة إعجابه عن عبر الشاعر أن ذلك ومظاهر ، تحققت  -ب

 تفاخره عن عبر نهاٌتها لكن ، القصٌدة بداٌة فً بالفنانة إعجابه أظهرت وأخٌلته الشاعر ألفاظ ألن ، تتحقق لم  -ج

 .شعره ببراعة

 شعره ٌخلد أن فً والرؼبة الشعر، نظم فً ببراعته الفخر تمثل كانت للشاعر الشعورٌة الحالة ألن ، تحققتت  -د 

 ههوج مبلمح

 الخامس البٌت فً ناطقا له الفنانة رسم ٌكون أن الشاعر تمنً سبب استنتج .٘

 الحقٌقٌة مبلمحه إظهار الفنانة تجاهل من شكواه عن لٌعبر  -أ 

 الفنانة رسمته فٌما التدقٌق عن الناس صرؾ فً رؼبة  -ب

 .شخصٌته ٌمٌز ما أجمل وفصاحته شعره أن لثقته  -ج

 ناطقة صورة رسم على وقدرتها الرسامة راعةب إظهار فً منه رؼبة  -د 

 األخٌر. البٌت فً" الساحر الجمال ألوان راعتك:"  الشاعر قول داللة استنتج .ٙ

 .الفنانة وصؾ فً الشاعر كتبه ما روعة عن التعبٌر  -أ 

 .براعتها تفوق الرسم فً الشاعر براعة بؤن الرسامة تفاجإ إظهار  -ب

 .برٌشة رسمها الشاعر أن علمت حٌن ةالفنان دهشة عن التعبٌر  -ج

 .لوحته رسم فً الشاعر استخدمها التً األلوان روعة إظهار  -د 

 الخامس. البٌت فً الشاعر أمنٌة تحقق التً الحدٌثة التكنولوجٌا بٌن .7

 الفٌدٌو تصوٌر  -د     الفوتوؼرافً التصوٌر  -ج      الصوتً التسجٌل  -ب اإللكترونٌة الرسابل  -أ 

 الفنانة. رسم فً الشاعر رأي إلى ٌشٌر ما األبٌات من هات .8

 "بصدقه البدٌع الفن ربة ٌا"  -ب      "سابري هو ومنطقً أكون فلقد"  -أ 

 "الساحر الجمال ألوان راعتك"  -د      "الحجى فً رسمتك فلقد أنا أما"    -ج
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(ٙ) 

 نموذج من اختبارات موقع نجوى((مطران خلٌل ٌقول 

ِْ  رَـِ٘ــــــــــــــ٢ ٣ــــــــــــــخ   -ٔ ٝح ٝحُل٠َـــــــــــــ٤َِشِ  حُــــــــــــــؼِ  ِؿـــــــــــــي 

  
   َ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــي   ًُ ــ ًَ  ِٚ ـــــــــــــ ـــــــــــــ٬ف   كـــ٤ــ ٝح كَــ ـــــــــــــي  ـ ٌُ  .كَـــ

 
ـٔــخ                                              ُُ  اٗـ  َٖ  حُــلَــٞ ٣ــ ـــــي  ُٔ ػـيُ  ُــِــ َٝ 

 
 

ـــــــــــــــٞح   -ٕ َْ  ح١ـُِـزُ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــٞح ٫ حُـِؼـِ ـــــــــــــــخ طَـٔـِ      ١ِـ٬َرَ

  
ــــــــــــــــــــٞح ٫  ٌِــِـ  ْْ  اًح طَــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــخ َُــوِــ٤ــظُـ ــؼــخرَ ِٛ. 

 
ٍ   أ١                                             ًُ  ٍّ ـــــــْوـــــــِي ُٔ   ٣َــــــَطــــــي   ُِـــــــ

ـــــــــــــــــــشِ  ٝحْرـظَـــــــــــــــــــــٞح   -ٖ خ رـخُـلَـ٠ـ٤ـِ َٔ ـــــــــــــــــــ٣ٞ ْو      حُـظـ 

  
ـــــــــــــــ٢َ   ْٜ ُْ  كَــ ْْ  ٝحُـِؼـِــــــــــــــ ــــــــــــــخ ٣َــــــــــــــِح٫َ  َُــــــــــــــ َٔ  .هَـي٣ـ

 
ـــؼــخُــ٢                                     َٔ ْٖ  َػــظــخىُ  ُـــِـــ ــ  ٣َــْؼــظَــي   َٓ

 
 

ٗ-    ْْ ــــــــــــ ٌُ ُِـــ َٜـــــــــــخ طـــوـــُُٞــــــــــــُٚ  ٓــــــــــــخ ًَ     ُِـــزَـــِ٘ـــ٤ـــ

  
  ِٙ ٌِ ٍُ  ٛــــــــــــــــــ ح َٜـــــــــــــــــخ هللاُ  رـــــــــــــــــخٍىَ  حُــــــــــــــــــي   .كـــ٤ـــ

 
ُٜـَيٟ                                   ٍِٛـخ كـ٢ ٝحُـ يُ  ٗـؼـخ ْٗ  َ  ٝحُـ

 
 

ْٖ  كَُوـــــــــــــــــٌٝح   -٘ ـــــــــــــــــ ٍِ  ًحىَ  ِٓ ـــــــــــــــــؼخ  ٘ ْْ  حُ ـــــــــــــــــ ًُ    ُك٬

  
ـــــــــــــــٞح  أَرِـــ٤ـــُ٘ــ َٝ  ُٙ ٍَ ـــــــــــــــخ ـــــــــــــــ٢  ػــ ْْ  كــ ـــــــــــــــ ـ ًُ  .ُػـــ٬

 
                                          َ ــ ًُ  ٍَ ْٖ  ُٗــْزــ ــ ِٓ  ِٚ ْٔ  ُٗــْزــِِــ ــ ـي  ُٓ َٔ  ــظَـ

 
 

ـٔــــــــــــــخ   -ٙ ُْ  اٗـ  ٍُ  ٝحُــلــ٠ــ٤ــِـــــــــــــشُ  حُــِؼــِــــــــــــــ      ُٗـــــــــــــٞ

  
ؿــــــــــــــــــــــخء    ٍَ ٍُ  ٍٝكــــــٔــــــــــــــــــــــش   ٝ ـــــــــــــــــــــَٝ ُٓ ٝ. 

 
ـيُ  حُــلـ٤ـخسِ  كــٞمَ  ٝكــ٤ــخس                                  ـْ ـ َٓ ٝ 

 
 

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -
؟ لُِمْقِدمٍ  ُذلٍّ  أيُّ » مطران قول ٌدلُّ  مَ عبل -ٔ  الثانً؟ البٌت فً «ٌَرتدُّ

 .الذمٌمة األخبلق ذوي عاقبة وسوء والعار الذل  -ب  .والكفر الذل صاحبه ٌُكِسب فهو الجهل؛ شناعة  -أ 

 .تهعاقب وسوء الصعاب مواجهة عند التخاذل قبح  -د   .والعمل الرزق طلب فً والضجر الكسل خطورة  -ج

ا أي    -ٕ  األولى؟ الثبلثة األبٌات ومضمون ٌتوافق ٌؤتً ممَّ

ُمو وبقدر النقصان، ٌكون التَّمام عند  -أ   .الوقعة وجبة تكون الرفعة فً السُّ

 وَتـــــروحُ  بـــــهـــــا َتـــــْؽـــــُدو الِؽَنىوعـــــافـــــٌـــــةٍ  َمعَ  الُخمولِ  فً إالَّ  العٌشُ  َوما  -ب

ر وإنْ  ارتفعت، رفعها فإنْ  نفسه؛ ٌجعل حٌث لمرءا  -ج  .اتَّضعت بها قصَّ

ـً  -د  تُ  إنِّ ٌْ ٌابِ  َخزَّ  َتْلَبسوا َحْسُبُكْمؤنْ  الَمكارمِ  ِمنَ  رأ  وَتْشَبعوا الثِّ

 الرابع؟ البٌت فً «تقولُه» قوله فً الضمٌر ٌعود عبلمَ   -ٖ

 .المعالً  -د    .الفضٌلة  -ج  .الدار هذه  -ب   .الموصولة «ما»  -أ 

ٌِّن  -ٗ قه الذي األخبلقً المبدأ ب  .الثالث البٌت فً مطران طبَّ

ل استطابة  -أ   .الَمطالب وتحقٌق األهداؾ إلى للوصول والمصابب الشدابد تحمُّ

ك فً تكُمن وسعادته المرء قٌمة  -ب  .األنام واعتزال الحمٌدة باألخبلق التمسُّ

 .والكفاح العلم طلب فً الجاد بالسعً رهونم الحٌاة هذه فً والفبلح الفوز  -ج

ة إلى ٌتطلَّع مجتهد كل زادُ  والعلم الحمٌدة، باألخبلق التحلًِّ  -د   .والشرؾ الِعزَّ
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 .قصٌدته خبلل من توصٌلها فً مطران ٌرؼب التً الربٌسٌة الفكرة استنتِج  -٘

 .وأهله نللوط والعبل المجد تحقٌق فً طلبه على الحرص وأهمٌة العلم دور  -أ 

ك  -ب  .الوطن فً والخٌر الحب لنشر الحمٌدة واألخبلق والرشاد بالهدى التمسُّ

 .المجد لتحقٌق الحمٌدة باألخبلق التحلًِّ وضرورة العلم طلب فً الهمة علو  -ج

قً لتحقٌق الوطن أبناء بٌن واإلخاء واإلٌثار والفداء التضحٌة ضرورة  -د   .الرُّ

 الببلؼً؟ ؼرضه وما ؟«فٌها هللا بارك» هقول فً األسلوب نوع ما  -ٙ

 .والوصؾ التقرٌر ابتدابً، خبري  -ب    .والتعظٌم المدح طلبً، ؼٌر إنشابً  -أ 

 .الدعاء معًنى، إنشابً لفًظا خبري  -د     .والدعاء االسترحام طلبً، إنشابً  -ج

 .قصٌدته فً مطران على الُمسٌِطرة العاطفة استنتِج  -7

ب  -أ  ن والدهشة التعجُّ  .المطالب تلك إلى توصلهم همم لهم ولٌس بؤلسنتهم، المعالً ٌطلبون ِممَّ

 .وللوطن ألنفسهم والُعبل المجد تحقٌقهم فً واألمل مصلحتهم، على والحرص الوطن أبناء حب  -ب

 .الُخلُق وُحسن النافع العلم طلب عن ُعزوؾ ِمن الوطن شباب حال إلٌه آل لما واألسى الحزن  -ج

 .صالحهم فٌه ما على المتعاونٌن الصالحة واألعمال الفاضلة األخبلق بذوي واإلعجاب الفخر  -د 

ة للصور مطران استخدام على دلِّل  -8  .قصٌدته فً الممتدَّ

  ُمْسَتَمدُّ  ُنْبلِهِ  ِمنْ  ُنْبلٍ  ُكلُّ   -أ 

واُكـــلُّ  والَفضٌَلةِ  العلمِ  َبنًِ ٌا  -ب وا بلحٌ َفــ فـــٌــهِ  َكـــدٍّ  ِجدُّ  َفــُكــدُّ

ارُ  لِـَبـنِـٌـَهـاهِذهِ  تـقـولُـهُ  مـا َذلِــُكـمْ   -ج  فٌَها هللاُ  باركَ  الدَّ

ٌنَ  الَفوزُ  إنَّما  -د    َوعدُ  للُمجدِّ

 هو؟ فما القصٌدة، شكل فً مطران لدى التجدٌد مظاهر من مظهرٍ  إلى األبٌات ُتشٌر  -9

ر ندور  -أ   .الشعري السطر على االعتماد  -ب     .الموضوع وؼرابة التصوُّ

ر  -د      .الجدٌدة بثقافته الفرد اعتزاز  -ج  .الموحدة القافٌة قٌود من التحرُّ
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 ُِؼوخى                                          

 :   حُظؼ٣َق رخُ٘خػَ

١َ ٝحُلٌَ حُ٘وي١ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ ِ طٌٞٗض ّ( أكي أػ٬ّ حُظـي٣ي حُ٘ؼ9ٙٗٔ - 889ٔٛٞ ػزخّ ٓلٔٞى حُؼوخى ) 

ّ( ٓـخ 9٘8ٔ - 88ّٙٔ( ِ ٝػزـي حُـَكٖٔ ٗـ١ٌَ )9ٗ9ٔ - 89ٓٔٓ٘ٚ ٓغ ٤ِ٤ُٓٚ : ارَح٤ْٛ ػزـي حُوـخىٍ حُٔـخ٢ُٗ )

ّ ِ 9ُٕٔٔػَف رـٔخػش حُي٣ٞحٕ ِ ٗٔزش ا٠ُ " ًظخد حُي٣ٞحٕ ك٢ ح٧ىد ٝحُ٘وي " ح١ٌُ أٛـيٍٙ حُؼوـخى ٝحُٔـخ٢ُٗ ػـخّ 

ص حُؼوخى حُٔظؼيىس ٓٞحء ك٢ ٓوـيٓخص ىٝح٣ٝ٘ـٚ أٝ ٓويٓخطـٚ ُـيٝح٣ٖٝ ٬ُٓثـٚ ٝرؼـٞ أٛـيهخثٚ ٗـَف ٝك٤ٚ ًٔخ ك٢ ًظخرخ

ُـَٞٛ حُ٘ؼَ )٠ٓٔٞٗٚ( ًٔـخ طـَحٙ ٓيٍٓـظٚ ٓـٖ ًٞٗـٚ طؼز٤ـَح  ػـٖ ًحص ٛـخكزٚ ٝٝؿيحٗـٚ ٝطؼظـ٤ْ ىٍٝ حُٜـٍٞس )أ١ 

 حُو٤خٍ(ك٢ ٗوَ اكٔخّ حُ٘خػَ ِ ٝحُلَٙ ػ٠ِ طٔخٓي حُو٤ٜيس. 

 مناسبة النص

٣ُـخىس" كظـؤػَ حُؼوـخى ُـٌُي طـؤػَح ٗـي٣يح كـ٘ظْ ٛـٌٙ حُوٜـ٤يس كـ٢ ٍػـخء ٛـي٣وظٚ حُ٘ـخػَس ح٩ٗٔـخ٤ٗش "ٓـ٢  ٍكِض "٢ٓ

 ٣ُخىس"

  :موضوع القصٌدة

- .  ٚ٘ٓحَُػخء ٝحَُػخء ٛٞ حُلي٣غ ػٖ ح٤ُٔض ًًَٝ ٓلخ ٞٛ 

  :  )التعرٌؾ بالمرثٌة )مً

-  ػَكض رٜخُٜٞٗخ ح٧ىر٠ حٌُٟ ًخٕ ٣ـظٔغ ٠ٛ ٢ٓ ٣ُخىس أى٣زش ٝٗخػَس ٝٛخكزش ٗ٘خ١ ػوخك٠ ٝحؿظٔخػ٠ ٝحٓغ ِ

 ك٤ٚ ًزخٍ ح٧ىرخء ٝحُ٘ؼَحء ك٠ ٝهظٜخ .

  :نوع التجربة

- ِش ك٢   -  ٛخىهخ    -  ك٤غ ٣َػ٢ ٗخػَٗخ طـَرش ًحط٤ش ك٤ٜخ ٛيم  ٛ ًَ حُٜلخص حُِوِو٤ش ٝحُُوِو٤ش حَُحثؼش حُٔظؤ

 . ح٧ى٣زش حَُحكِش ٢ّٓ 

 العاطفة المسٌطرةعلى الشاعر  -

 .    ٝكوي ح٧ى٣زش ٢ٓ ٣ُخىس حُٔٔظِؿش رخ٩ػـخد ِٕ حُ٘ي٣ي ٝح٧ُْ ػ٠ِ كَحمػخ١لش حُل

 األفكار:   

 مكانت ممٍزة لمً.حُٔوطغ ح٧ٍٝ :  -ٔ    

 صفاث مى الحسٍت وحٍرة العقاد و حزنو وأسىاه.حُٔوطغ حُؼخ٢ٗ:  -ٕ 

 حُٔوطغ حُؼخُغ : ٛلخص ٠ٓ  حُٔؼ٣ٞ٘ش. -ٖ 

 ٍت و خالدة.مً أثارىا باق حُٔوطغ حَُحرغ : -ٗ 

 لنص

(ٔ) 

َن فًِ الَمْحفِلِ  ٌْ ا ِصَحاْب ؟  أَ ٌَ   ً  َمـــ

َدْتَنا َها هـَُنا فـَْصــلَ الِخـطابْ   َعـوَّ

 َعْرُشـَها الِمنـَْبُر َمْرفـــُوُع الَجـَنابْ 

ٌُْدَعـــى َن  ٌْ  ُمْسـَتَجابْ  ُمْسـَتِجـٌٌب ِح

ٌَا ِصَحاْب ؟   ً َن فًِ الَمْحفِِل َمـــــــ ٌْ  أَ

 لـُوا النـُّخـَْبة ِمْن َرهـِْط النـَِّديْ َسابِ
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(ٕ) 

  ً َن َم ٌْ نَ  ؟ َهلْ َعلِْمُتــــــمْ  أَ ٌْ ًْ ؟ أَ  َمــــ

 ًْ  الحـَـِدٌـُْث الحـُْلُو َواللَّحـــــْـُن الشَّجـِ

 ًْ ـنِـ ُن الحـُُّر َوالَوْجــــــُه السَّ ٌْ  َوالَجـبـِ

 أٌـن ولى كوكباه ؟ أٌـــــــــن ؼـاب ؟  

(ٖ) 

 ـَّاٌت ِعــذابْ ـــــــــــــٌـٌَم ؼـُر  َرضـٌِِشـ

ـــَوابْ  ْأيِ الصَّ  وحـِــجـَــى ٌـَـنـْـفـُـُذ بِالرَّ

ــــهـَابْ ـَوَذَكـــــــاٌء أَْلــَمـ ً  كـَالشـِـّ  ـعـِــ

ٌَُعابْ  ً  ال   َوَجــــــَمــالٌ قـُــْدِســـــــــــــــ

َراْب؟ آِه ِمْن هَ   َذا الّتَرابْ ُكلُّ َهَذا فًِ التُّ

 

(ٗ) 

 َوٌـْـَك َما أَْنـَت بـِــــــــــــَرادٍّ ما لدٌك  

ُع اآلَماِل َما َضـــــــــاَع عـَلٌَـَكْ  ٌَ   أَْضـ

كَ  ٌْ ــــــــــُر َمْوُكْوٍل إِلَ ٌْ ًٍّ ؼـَ  َمْجـــُد َم

 مجد مً خالــــــــــص من قبضتٌكْ 

 َوابْ َولََها ِمـْن فـَضــــــــــْلََها أَْلُؾ ثـــَ 

 

   الشرح والتحلٌل       

 حُٔوطغ ح٧ٍٝ : ٌٓخٗش ٤ِٔٓس ٢ُٔ.

َن فًِ الَمْحفِلِ  ٌْ ا ِصَحاْب ؟  أَ ٌَ   ً  َم

َدْتَنا َها هـَُنا فـَْصــلَ الِخـطابْ   َعـوَّ

 َعْرُشـَها الِمنـَْبُر َمْرفـُوُع الَجـَنابْ 

ٌُْدَعى َن  ٌْ  ُمْسـَتَجابْ  ُمْسـَتِجـٌٌب ِح

َن فًِ الَمْحفِ ٌْ ا ِصَحاْب ؟أَ ٌَ   ً  ِل َم

 المفردات 

ْللَِ  حُٔـِْ ِ ٓـظٔغ حُوّٞ : حُٔللَ -  َٓ ْللََ ٝ َٓ أٛيهخء  : ٛلخد -  )ؽ( ٓلخكَ طزخػي ٝطلَم ×٧َٓ ٓخ ٝط٘طن 

أ١ ٛخُٕٞ ٢ٓ  : ٛخ ٛ٘خ -كَٓظ٘خ×ؿؼِظٜخ ػخىس ٬ُٓٓش ُ٘خ : ػٞىط٘خ - هْٜ ٝػيٝ ٝؿ٣َْ×ٛخكذ  ّ() ِ ٍكخم

ًَش × حُوٍٞ حُٜٞحد حُٞحٟق حُوخ١غ ِ حُلٜخكش : كَٜ حُوطخد - ح٧ىر٢ ًخ  َ ٢ًَٓ حُِٔي  : ػَٕ - حُوٍٞ حُوطؤ ِ حُ

ش ِ ٌٓخٕ ٝهٞف ح٩ٓخّ ُِوطخرش : حُٔ٘زَ - ػَٕٝ ِ أػَحٕ (ؽ (ٌٓخٕ ؿِٜٞٓخ : ٝحُٔوٜٞى ِ ّٜ - حُٔ٘خرَ )ؽ( حُٔ٘

ٍٕ ِ ٤ٟٝغ × ػخٍ : َٓكٞع  أ١ ٓؼظِح   : َٓكٞع حُـ٘خد - أؿ٘زش ؽ() ِ حُ٘خك٤ش أ١ حُُِٔ٘ش ٝحٌُٔخٗش : حُـ٘خد - ٓظي

)ؽ  )ؽ(أك٤خٕ ٝهض : ك٤ٖ - ٓٔظ٘غ × أ١ ػَٕ حُز٤خٕ ٝحُلٜخكش ٣ٔظـ٤ذ ُٜخ ِ ٓط٤غ : ٓٔظـ٤ذ - ٓلظوَح  رٜخ

ف ِ ٣ُّ٘ل٠ × ٣ُ٘خىٟ ٣ُٝطِذ : ٣يػ٠ - أكخ٤٣ٖ ؽ( ََ َِز٠َ أ١ ٣ٔظـ٤ذ حُ٘خّ ُوطخرٜخ ِ  : ٓٔظـخد - ٣ُٜ ُٓ

 . َٓكٞٝ × ٓطخع

 

 



by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 324

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 الشرح

 - أ حُو٤ٜيس رٔئحٍ ٫ ٣٘ظظَ ُٚ ؿٞحد ِ أٝ ٛٞ ٓئحٍ ٓؼَٝف حُـٞحد ِ ٌُٖٝ حُ٘خػَ ٣ِو٤ٚ ٤ُظ٠ُٞ ر٘لٔٚ طزي

ح٩ؿخرش ػ٘ٚ ك٠ ٍٛٞس كي٣غ ػٖ ح٧ى٣زش حُظ٠ ٍكِض ٝأهِلض ٓخ حػظخىٙ ٍٝحى ٗيٝطٜخ ٖٓ حُز٤خٕ حَُحثغ طِو٤ٚ ٓؼظ٤ِش 

 . ٔخ٠ٓ ػَٕ ر٤خٜٗخ حٌُٟ ٌِٓض ٗخ٤ٛظٚ كخٓظـخد ُٜخ ِ ٍٝحف ٣ِٛٞ رٜخ ٣ٝظ

 ألوان الجمال  

ٔ- (  ٢ َٓ  َِ ْللِ َٔ َٖ ك٢ِ حُ  .  : حٓظلٜخّ ؿَٟٚ : اظٜخٍ حُلِٕ ٝح٧ُْ ٝحُظلَٔ ٝحُِٞػش)اٗ٘خث٢ أِٓٞد : ( ( أ٣َْ

ٕ- (  ٢ َٓ  َِ ْللِ َٔ َٖ ك٢ِ حُ (٬ُٛظٔخّ ٢ٓ) (ػ٠ِ حُٔزظيأ (حُٔللَ ك٢) أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ : ( (أ٣َْ

 رخُٔويّ 

ٖ- (ًًَ حْٓ ٢ٓ ٓـَىح  ٖٓ ح٧ُوخد :)ًٌَٙ٣يٍ ػ٠ِ ك٤ٔ٤ٔش ٝهٞس حُؼ٬هش ر٤ٜ٘ٔخًِٔخ ٣يٍ ػ٠ِ طًٌِٙ ٝٓؼخىطٚ ر 

ٗ- (  َْلخد ِٛ  .اٗ٘خث٢ / ٗيحء ؿَٟٚ : حُظ٘ز٤ٚ ٝحُظلَٔ أِٓٞد : ((٣َخ 

٘- (َلل ِٔ حى حُلخٍ ٓـخُ ََٓٓ(: ػٖ ح٧ىرخء ٝح٧ٛيهخء ِ ػ٬هظٚ )حُٔل٤ِش( ك٤غ ًًَ حُٔلَ )حُٔللَ( ٝأٍ : ((حُ

 .ٖٝٓ ك٤ٚ )ح٧ىرخء ٝح٧ٛيهخء( ِ َٝٓ حُـٔخٍ ِح٣٩ـخُ ٝحُيهش ك٠ حهظ٤خٍ حُؼ٬هش 

ٙ –( َْلخد ِٛ ٢  ٣َخ  َٓ  َِ ْللِ َٔ َٖ ك٢ِ حُ ً٘خ٣ش( ػٖ ٛلش ٠ٛٝ حكظوخى حُ٘خػَ حُ٘ي٣ي ٨ُى٣زش ٢ٓ ِ ك٤غ أ١ِن  : ( ( أ٣َْ

 . ٠٘ ٜٓلٞرخ  رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ِ َٝٓ

7-( ْحُِوـطخد ََ ــ ْٜ َٛخ ٛـَُ٘خ كـَ َىْطَ٘خ   ٞ ً٘خ٣ش( ػٖ ٛلش ٠ٛٝ ط٤ِٔٛخ ح٧ىر٢ ٍٝؿخكش ػوِٜخ ٝكٌَٛخِ ك٤غ أ١ِن  : ((َػـ

 ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ِ َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ  رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .

8-(ٓظَٔحٍ .حُظـيى ٝح٫رظ٠ؼ٤ق حُٞحٝ ُِي٫ُش ػ٠ِ ) ػٞىط٘خ 

9-  ََىْطَ٘خ)ػ  ٞ حٓظويحّ حُلؼَ حُٔخ٢ٟ ٣ل٤ي حُؼزٞص ٝحُظلون ٖٓ هيٍطٜخ حُز٤خ٤ٗش حُٔزَٜس ِ ٝط٠ؼ٤ق حُٞحٝ ك٢ : (ـ

 . حُلؼَ ُِي٫ُش ػ٠ِ حٓظَٔح٣ٍش ط٤ِٔ ٢ٓ ك٢ ٓـِٜٔخ ِ ٝأػَٛخ حُو١ٞ ك٢ ٗلّٞ حُلخ٣َٟٖ

ٔٓ- ٛ َٛخ  ـَُ٘خ( :حٓظويحّ )ٛخ( ُِظ٘ز٤ٚ ِٝحْٓ ح٩ٗخٍس )ٛ٘خ( ُِو٣َذ ُ ٤ُيٍ ػ٠ِ أُلش ٓـِٜٔخ ِٝهَرٚ ٖٓ حُ٘لّٞ )

ٔٔ-  ٛ٘خ(حْٓ حٗخٍس ٓز٢٘ ػ٠ِ حٌُٕٔٞ ك٠ ٓلَ ٜٗذ ػ٠ِ حُظَك٤ش ) أٓٔخء ح٫ٗخٍس )ٛ٘خِ ٛ٘خىِ ٛ٘خُي(–      ْ ػ

ٔ ش(أٓٔخء حٗخٍس ٓؼَكش طؼخَٓ ٓؼخِٓش حُظَٝف . -  ػ

ٕٔ- ( حُِوـطخدْ ك ََ ــ ْٜ ً٘خ٣ش( ػٖ ٛلش ٠ٛٝ حُلٜخكش ٝحُز٬ؿشِ ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ِ َٝٓ  : ((ـَ

 ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ  رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .

 ٖٔ-( ََ ــ ْٜ َٝ ط٤ََْ٘خُٙ : ( "ٙ )ٖٓ حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ٓؤهًٞ ٖٓ هٍٞ هللا طؼخ٠ُ ك٢ ٍٓٞس حهظزخّ: ( (حُِوـطخدْ  كـَ

شَ  َٔ ٌْ ُِْل َ  ح ْٜ كَ ُِْوطَخدِ  َٝ  . "ح

ٔٗ- (حُظلخص(:  ٖٓ ٤َٟٔ حُٔوخ١ذ ك٠ )٣خ ٛلخد( ا٠ُ حُٔظٌِْ ك٠ )ػٞىط٘خ( ِ ٣لَى )):ػٞىط٘خ - ٣خٛلخد

 حٌُٖٛ ٣ٝـٌد ح٫ٗظزخٙ ٣ٝئًي حُٔؼ٠٘.

ٔ٘- (َٜخ ـ ُٗ َْ ُؼَٕ ِػْ كٌف حُٔ٘زٚ َٝٛف ك٤غ ٍٛٞ ٌٓخٗش ٢ٓ ح٧ىر٤ش ح٤ُِٔٔس رخ (:حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش : ((َػ

 .رخُٔ٘زٚ رٚ ِ َٝٓ حُـٔخٍ  حُظ٤ٟٞق ِ ٝطٞك٢ رؼظٔش ٌٓخٗش ٠ٓ ح٧ىر٤ش

ٔٙ-  ََٜخ)ػ ـ ُٗ َْ  َُ ٘ـْزَ ِٔ ط٘ز٤ٚ ر٤ِؾ(: ك٤غ ٗزٚ حُٔ٘زَ رخُؼَٕ َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٤ٟٞق ِ ٝطٞك٢ رلٜخكش   : ((حُ

ك٢  ٓ٘زٜخ  رٚ " ػَٕ " ٤ؾ ِ ك٤غ ؿؼَ ًِٔشٖٓ ح٫ٓظؼخٍس حُظ٣َٜل٤ش ٝحُظ٘ز٤ٚ حُزِ ًَٓذ ٝر٬ؿش ٠ٓ ِ ٠ٛٝ  ه٤خٍ

 . ك٢ حٍُٜٞس حُؼخ٤ٗش ُظو٣ٞش حُو٤خٍ حٍُٜٞس ح٠ُٝ٧ ِ ٝٓ٘زٜخ  

ٔ7- (َٜخ ـ ُٗ َْ َُ  َػ ٘ـْزَ ِٔ ٛٞ ٌٓخٜٗخ ح٬ُثن رٜخ ُِي٫ُش ػ٠ِ طٌٜٔ٘خ ٖٓ حُز٤خٕ  أ١ ٛيٍ حٌُٔخٕ )أ١ إٔ حُٔ٘زَ : ((حُ

 . ك٢ٜ ك٢ ٛيحٍس ح٧ىرخء ٝح٧ى٣زخص حُظ٢ طظـٚ ا٤ُٜخ ح٧ٗظخٍٝحُوطخرش ٝرخُظخ٢ُ ٓٔٞ ٌٓخٗظٜخ ح٧ىر٤ش ٝط٤ِٔٛخ ُ 

ٔ8- (َٜخ ـ ُٗ َْ َُ  َػ ٘ـْزَ ِٔ   .أِٓٞد هَٜ(: رظؼ٣َق ١َك٠ حُـِٔش حُٔزظيأ ٝحُوزَ ُ ُِظؤ٤ًي ٝحُظو٤ٜٚ  : ((حُ
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ٔ9- ( َُ ٘ـْزَ ِٔ ٝٓخ ك٤ٚ  ٓـخُ ََٓٓ(: ػٖ حُلٜخكش ِ ػ٬هظٚ )حُٔل٤ِش( ك٤غ ًًَ حُٔلَ )حُٔ٘زَ( ٝأٍحى حُلخٍ : ((حُ

 .)حُلٜخكش( ِ َٝٓ حُـٔخٍ ِح٣٩ـخُ ٝحُيهش ك٠ حهظ٤خٍ حُؼ٬هش 

ٕٓ- ( ُكـُٞع َْ ـَ٘خدْ  َٓ ـَ ٍ حُؼَٕ ربٗٔخٕ ٣ؼظِ ٝرلوَ ِ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ( حُ ّٞ :  )حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(: ك٤غ ٛ

٠ رخُلوَ ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓش ٣يٍ ػ٤ِٚ ِ ٝٛٞ ًِٔش )َٓكٞع حُـ٘خد( ِ َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ ٝطٞك

 ٝح٫ػظِحُ  ر٠ٔ.

ٕٔ- ( ُكـُٞع َْ ـَ٘خدْ  َٓ ـَ ِ ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ِ   ً٘خ٣ش(: ػٖ ٛلش ٠ٛٝ ٓٔٞ ٌٓخٗش ٢ٓ ح٧ىر٤ش:  )( حُ

  َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ  رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .

ٕٕ- ( ْحُِوـطخد -  َُ ٘ـْزَ ِٔ  ٝطـٌد ح٫ٗظزخٙ ٝطئًي حُٔؼ٠٘. حٌُٖٛ: طلَى ٗظ٤َ( َٓحػخس:( (حُ

 ٕٖ- (َٜخ ـ ُٗ َْ ـ٤ذ   .. َػ ـِ ـظَ ْٔ ُٓ  َٖ ٍ حُؼَٕ ربٗٔخٕ ٣ٔظـ٤ذ ك٤ٖ ٣ُيػ٠ ِ ػْ  ٤ٌ٘ٓش( حٓظؼخٍس : ((٣ُْيَػ٠ ِك٤ْ ّٞ ك٤غ ٛ

كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ِ ٝٛٞ ًِٔش )ٓٔظـ٤ذ ِ ٣يػ٠( ِ َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : 

 رخُظٌٖٔ ح٧ىر٢ .  طٞك٢حُظ٘و٤ٚ ِ ٝ

ٕٗ-  ََٜخ)ػ ـ ُٗ خد .. َْ ـِ ـظَ ْٔ ٍ حُؼَٕ ربٗٔخٕ ٓٔظـخد ٝٓطخع ك٤ٖ ٣ُيػ٠ ِ ػْ  ٤ٌ٘ٓش( حٓظؼخٍس : ((ُٓ ّٞ ك٤غ ٛ

كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ِ ٝٛٞ ًِٔش )ٓٔظـخد( ِ َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ ِ 

 رخُظٌٖٔ ح٧ىر٢ .  ٝطٞك٢

ٕ٘- ( ِـ ـظَ ْٔ خدْ  - ـ٤ذ  ُٓ ـَ ـظَ ْٔ   . ١زخم(:  ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزَُٙ ٣ٝئًيٙ ٣ٝو٣ٞٚ رخُظ٠خى)):ُٓ

ٕٙ- (  ـ٤ذ ـِ ـظَ ْٔ خدْ  -ُٓ ـَ ـظَ ْٔ  . ٣ؼط٢ ؿَٓخ  ٤ٓٞٓو٤خ  ٝا٣وخػخ  ٓلززخ  ٨ًُٕ ٗخهٚ ؿ٘خّ ٗخهٚ(: حٗظوخه٢):(ُٓ

ٕ7- ( َٖ  . ا١٘خد(: رخ٫ػظَحٝ ٬ُكظَحّ : ((٣ُْيَػ٠ ِك٤ْ

ٕ8- (٣ُْيَػ٠)) : حُلؼَ ُِٔـٍٜٞ ا٣ـخُ رخُلٌف حُلخػَ( ُِؼِْ رٚ  ٝح٠ُٔخٍع ُِظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ ر٘خء. 

ٕ9- ( َٖ ٢   أ٣َْ هظْ حُ٘خػَ ٓوطٞػظٚ ح٠ُٝ٧ رظٌَحٍ ُِٔئحٍ ح١ٌُ ريأ رٚ ه٤ٜيطٚ( ُ ٤ُئًي حٗلؼخُٚ حُ٘ي٣ي (  :(  َٓ

ػيّ حُظٜي٣ن رؤٜٗخ  ِ أٝ ٍرٔخٝكَٔطٚ ٝأُٔٚ ٝٛيٓظٚ ًٝؤٗٚ ٣ٔؤٍ ػٖ ٌٓخٕ حهظلخثٜخ كٜٞ ٣ٌَ٘ ٓٞطٜخ ٫ٝ ٣ظٍٜٞٙ 

 . كخُلخؿؼش رلويٛخ ًز٤َس ٍكِض

ٖٓ- ( :  ُِؼزخص ٝح٫ٓظَٔحٍ  ٝحُظلون ٝأٛخُش ٛلخص ٢ٓ .)حُـَٔ ح٤ٔٓ٫ش 

 

 المقطع الثانً: صفات مى الحسٌة وحٌرة العقاد و حزنه وأسىاه.

 َسابِلـُوا النـُّخـَْبة ِمْن َرهـِْط النـَِّديْ  

  ً َن َم ٌْ نَ  ْمُتمْ ؟ َهلْ َعلِ  أَ ٌْ ًْ ؟ أَ  َمــــ

 ًْ  الحـَـِدٌـُْث الحـُْلُو َواللَّْحـُن الشَّجـِ

 ًْ ـنِـ ُن الحـُُّر َوالَوْجـُه السَّ ٌْ  َوالَجـبـِ

    أٌـن ولى كوكباه ؟ أٌــن ؼـاب ؟  

 المفردات 

 : ٢ٍٛ - ِ حُـٞؿخء ِ حُيٛٔخء حُؼخٓش × ُٗوذ ِ ُٗوزخص ؽ() حُٜلٞس : حُ٘وزش - أؿ٤زٞح × حٓؤُٞح رٌؼَس : ٓخثِٞح  -

لزش ؿٔخػش ٖٓ حُ٘خّ ٖٓ ػ٬ػش ا٠ُ حُؼَ٘س ِ ٛخ١ ُٛ ٍْ ٢ُٛ  ِ ٝأ ٍْ حُ٘خى١ ِ ٓـِْ حُوّٞ ٌٝٓخٕ  : حُ٘ي١ - )ؽ(أ

حُؼٌد  : حُلِٞ - حُٜٔض× ح٬ٌُّ )ؽ( ح٧كخى٣غ  : حُلي٣غ - ؿِٜظْ × ػَكظْ : ػِٔظْ - )ؽ( ح٧ٗيحء  حؿظٔخػْٜ

ٝحُٔوٜٞى رخُِلٖ  حُل٣ِٖ حُٔئػَ ِ : حُ٘ـ٢ - أُلخٕ ِ ُلٕٞ ؽ()  ْ ِ ح٣٩وخعحُ٘ـ : حُِلٖ  - حَُٔ× ِحُٔخثؾ حُط٤ذ 

أؿزٖ ِ أؿز٘ش ِ ُؿزٖ  ٌَُٝ ٝؿٚ ؿز٤٘خٕ )ؽ( ٓخ كٞم حُٜيؽ ٤ٔ٣٘خ  أٝ ٣ٔخٍح   :حُـز٤ٖ - حُٔئػَ : حُ٘ـ٢

:  حُٞؿٚ - ؿزٜخصؿزخٙ ٝ )ؽ( ٓخ ر٤ٖ حُلخؿز٤ٖ ا٠ُ حُ٘خ٤ٛش  :حُـزٜش - حُـز٤ٖ حُٜخك٢  :رخُـز٤ٖ حُلَ ٝحُٔوٜٞى ِ
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أهزَ ِ  × حَٜٗف ِ أىرَ ِ ؿخد : ٠ُٝ - حُٔظِْ ِ حُؼخرْ × حُٟٞخء ِ حَُٔ٘م ِ ح٤َُ٘ٔ : ح٢ُ٘ٔ - ٝؿٞٙ ِ أٝؿٚ )ؽ(

 .  د ِ ػخى ِ أ١َ × أكَ ِ حهظل٠ : ؿخد - ًٞحًذ )ؽ( حُٔوٜٞى ح٧ى٣زش ٠ٓ : ًًٞزخٙ- رو٢ ِ ىحّ

 

 الشرح

- ِٓلخ  ك٢  -٤خس ٍٝكِض ػٖ ػخُٔ٘خ رؼي إٔ ؿ٤ّزٜخ حُٔٞص ك٤ٔؤٍ ٓخُحٍ ٗخػَٗخ ؿ٤َ ٜٓيم إٔ ٢ٓ كخٍهض حُل

ك٢ كِٕ ٝأُْ ٝك٤َس حُٜلٞس ٖٓ ح٧ىرخء ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٍٝحى ٓـِٜٔخ أ٣ٖ ٢ّٓ َٛ طؼِٕٔٞ أ٣ٖ ٌٓخٜٗخ    أ٣ٖ  -حُٔئحٍ 

حُٟٞخء ٛخكزش حُلي٣غ حُؼٌد حُـ٤َٔ ٝحُٜٞص حُٔخكَ حُٔئػَ ح١ٌُ ٣وِذ ح٧ُزخد ٝحُـز٤ٖ حُزَحم ٝحُٞؿٚ حَُٔ٘م 

     ٝك٢ حُٜ٘خ٣ش ٣َٜم حُؼوخى ٓظٔخث٬  ك٢ ك٤َس ػٖ ٌٓخٕ ٢ٓ حًٌُٞذ ح١ٌُ ًخٕ ٣َ٘م ٣ٝ٘غ رٍ٘ٞٙ ػ٠ِ ٖٓ كُٞٚ 

الشاعر النخبة بالسإال عن مً ؟ س : لماذا خص 

- ٧ْٜٗ أًؼَ حُ٘خّ ػِٔخ  رو٤ٔش ٢ٓ ك٢ٜ ح٧ى٣زش حُٔلٞٛش ٛخكزش حُٔوخّ حَُك٤غ ك٢ ح٧ىد. 

 صفات الجمال الحسً والمعنوي . وضحس : جمعت مً بٌن.  

- ٍك٬ٝس ٝػٌٝرش حُلي٣غ ٝؿٔخٍ حُٜٞص ٝٛلخء حُـز٤ٖ ٟٝٝخءس حُٞؿٚ : حُل٢ٔ ٖٓ ٛلخص حُـٔخ . 

- ٍح٧ه٬م حُل٤ٔيس حُظ٢ ٣لزٜخ حُـ٤ٔغ ٝحَُأ١ حُٜخثذ ٝحًٌُخء حُلخى : حُٔؼ١ٞ٘ ٖٝٓ ٛلخص حُـٔخ . 

 ألوان الجمال 

ٔ- (خثِِـُٞح ٠ٛٝ أؿَٔ . ح٫ُظٔخّ ٣ٝٞك٢ رخُظلَٔ ٝح٧ُْ ػ٠ِ كويٛخ ؿَٟٚ أَٓ( اٗ٘خث٢( :) أِٓٞد: ((حُ٘ـ وـْزَش َٓ

 ٖٓ )حٓؤُٞح( ُِي٫ُش ػ٠ِ ًؼَس ٝحٓظَٔحٍ حُٔئحٍ ػٖ ٠ٓ .

ٕ- (خثِِـُٞح طؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ ٌٓخٗش ٢ّٓ حَُك٤ؼش كٖٔ ٣ؼَكٜخ ٣ٜٝظْ رؤَٓٛخ ْٛ حُٜلٞس ٖٓ ح٧ىرخء  : حُ٘ـ وـْزَش( َٓ

 .ٓؼَكش ُِظؼظ٤ْ ِ ٠ٛٝ أك٠َ ٖٓ )حُـٔخػش( ٧ٜٗخ طيٍ ػ٠ِ ٛلٞس ح٧ىرخء ٝه٬ٛظْٜ (حُ٘وزش( ؿخءصٝحُٔؼول٤ٖ ِ ٝ

؟(؟ ولماذا  ( النـُّخـَْبة اسؤلوا - النـُّخـَْبة َسابِلـُوا :  )أي التعبٌرٌن أفضل داللة : س 

ٖ- َ٧ٗٚ ٣يٍ ػ٠ِ ًؼَس حُٔئحٍ ػٜ٘خ ُ كخهظلخإٛخ ٓلخؿت ٝٛخىّ ح٧ٍٝ حُظؼز٤ ُ . 

ٗ-  ٖٓ( ِٛـ٢ْ  .ً٘خ٣ش ػٖ ًؼَس ٍٝحى ٓـِٜٔخ ِ ٝطؤػَْٛ رلي٣ؼٜخ حُؼٌد: حُ٘ـ ِي١ْ( ٍَ

٘-  ٖٓ( ِٛـ٢ْ  . ُِظو٤ٜٚ حُ٘ي١() ا٠ُ ٢ٍٛ() ٖٓ( طل٤ي حُظزؼ٤ٞ  ِ ٝاٟخكش : (حُ٘ـ ِي١ْ( ٍَ

ٙ-  َٖ  ٓش ٝحُِٞػشاٗ٘خث٢(: ٗٞػٚ حٓظلٜخّ ؿَٟٚ  اظٜخٍ حُلِٕ ٝح٧ُْ ٝحُظلَٔ ٝحُٜي أِٓٞد: ((٠ٓ   )أ٣َـْ

 َُك٤َ ٠ٓ . 

7-  ْْ ظُ ْٔ َْ َػِِ َٛ (  َٖ ٢ْ  ( أ٣َْ اٗ٘خث٢(: ٗٞػٚ حٓظلٜخّ ؿَٟٚ  اظٜخٍ حُلِٕ ٝح٧ُْ ٝحُظلَٔ ٝحُٜيٓش  أِٓٞد: (َٓ

   َُك٤َ ٠ٓ  ِ ٍرٔخ ٣ٌٕٞ حُـَٝ ٖٓ ح٫ٓظلٜخّ حُظ٣ٞ٘ن ٝطل٣َي حٌُٖٛ ِ ُٔخ ٤ٓوُٞٚ ػٜ٘خ   ٝحُِٞػش

س : لماذا كرر الشاعر اسم األدٌبة  ًّ   ؟ أكثر من مرة ))َم

-    طٌَحٍ حٜٓٔخ ُ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ كزٚ حُ٘ي٣ي ُٜخ ٝحُظًٌِ رًٌَ حٜٓٔخ ػ٠ِ ُٔخٗٚ ك٢ٜ إ ًخٕ حُٔٞص هي ؿ٤ّزٜخ ؿٔيح

ًَّ ػ٘خهٜخ رٜخ   .كبٗٚ ُٖ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ٔلٞ ٣ٝطْٔ ٤َٓطٜخ حُؼطَس ٝٓخ هِلظٚ ٖٓ اريحع ٣ٌ

8-( ُٞ ِْ ُ ٖٓ )حُظ٘ز٤ٚ حُز٤ِؾ( ك٠ )٠ٛ حُلي٣غ( ك٤غ ٍٛٞ ٠ٓ رخُلي٣غ ِ ه٤خٍ ًَٓذ( :  : ((حُلـَـِي٣ـُْغ حُلـ

ٍ حُلي٣غ رلخًٜش أٝ رَ٘حد كِٞ حٌُٔحم ػْ كٌف  ح٤ٌُ٘ٔش( ك٠ )حُلي٣غ حُلِٞ( ُِظ٤ٟٞق ٝ )ح٫ٓظؼخٍس ّٞ ك٤غ ٛ

ر٘يس حُلذ ٝ   حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ِ ٝٛٞ ًِٔش )حُلِٞ( ِ َٝٓ حُـٔخٍ حُظـ٤ْٔ ِ ٝطٞك٢

كخُو٤خٍ ًَٓذ ك٤غ حٗظًَض ًِٔش )حُلي٣غ( ك٠ حُظ٘ز٤ٚ ٝح٫ٓظؼخٍس ِ كـخءص َٓس ٓ٘زٜخ رٚ ِ  .ػـخد رلي٣غ ٠ٓح٩

 َٝٓس أهَٟ ٓ٘زٜخ .

9-(حُِلٖ حُ٘ـ٠)) :  ط٘ز٤ٚ ر٤ِؾ( : ك٤غ ٍٛٞ ٠ٓ رخُِلٖ حُ٘ـ٠ ِ َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٤ٟٞق ٝطٞك٠ رخُلذ

 ٝح٩ػـخد حُ٘ي٣ي ر٠ٔ ٝػٌٝرش ٛٞطٜخ .
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 ٔٓ-( ِــ٢ِْ حُلـَـي ٘ ُٖ حُ حُِ ْلـ َٝ  ُٞ ِْ ُ ً٘خ٣ش( ػٖ ٛلش ٠ٛٝ ٗيس ؿٔخٍ ٠ٓ ًٝؼَس ٓخ طٔظخُ رٚ ٖٓ ٛلخص ِ  : ((٣ـُْغ حُلـ

 ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ  رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ . ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ِ َٝٓ

ٔٔ-( ُٞ ِْ ُ  .  حُٔزظيأ( ٬ُٛظٔخّ رخُوزَ ِ ٝحُظوي٣َ : )٢ٛ حُلي٣غ حُلِٞ(ا٣ـخُ رلٌف  : ((حُلـَـِي٣ـُْغ حُلـ

ٕٔ-( ُٞ ِْ ُ ُٖ  -حُلـ  . ٣ؼط٢ ؿَٓخ  ٤ٓٞٓو٤خ  ٣طَد ح٧ًٕ ٣ٝلَى حٌُٖٛ  ٗخهٚ(: :)ؿ٘خّ (حُِ ْلـ

ٖٔ-(:)ــ٢ِْ ٘ ُٖ حُ حُِ ْلـ َٝ  ُٞ ِْ ُ  ٖ .٣ؼط٢ ؿَٓخ  ٤ٓٞٓو٤خ  ٣طَد ح٧ًٕ ٣ٝلَى حٌُٛ )كٖٔ طو٤ْٔ(:حُلـَـِي٣ـُْغ حُلـ

ٔٗ-(ِ ــ٢ِْ ٘ ُٖ حُ حُِ ْلـ َٝ  ُٞ ِْ ُ ُٖ  حُلـَـِي٣ـُْغ حُلـ ـزـ٤ِْ ـَ حُ ـِ٘ـ٢ْ( َٝ  ٔ ْؿـُٚ حُ َٞ حُ َٝ  َُ ا١٘خد( : ػٖ ٣َ١ن حُظل٤َٜ رؼي  : (حُلـ 

  ح٩ؿٔخٍ ُِظ٤ٟٞق ٝحُظ٤ًٞي .

ٔ٘-(َحُـز٤ٖ حُل)) :  ُِٖظ٤ٟٞق ٝ ه٤خٍ ًَٓذ( : ٖٓ )حُظ٘ز٤ٚ حُز٤ِؾ( ك٠ )٠ٛ حُـز٤ٖ( ك٤غ ٍٛٞ ٠ٓ رخُـز٤ ِ

ٍ حُـز٤ٖ رخٗٔخٕ كَ أٝ َٓ س ٛخك٤شِ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء  ح٤ٌُ٘ٔش( ك٠ )حُـز٤ٖ حُلَ( )ح٫ٓظؼخٍس ّٞ ك٤غ ٛ

ر٘يس ؿٔخٍ ٠ٓ ٝ   ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ِ ٝٛٞ ًِٔش )حُلَ( ِ َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٘و٤ٚ ِ حُظ٤ٟٞق ِ ٝطٞك٢

٤ٖ( ك٠ حُظ٘ز٤ٚ ٝح٫ٓظؼخٍس ِ كـخءص َٓس ٓ٘زٜخ رٚ ِ َٝٓس كخُو٤خٍ ًَٓذ ك٤غ حٗظًَض ًِٔش )حُـز .ح٩ػـخد رٜخ

 أهَٟ ٓ٘زٜخ .

ٔٙ- (حُٞؿٚ ح٠ُ٘ٔ)) :  ٝ ه٤خٍ ًَٓذ( : ٖٓ )حُظ٘ز٤ٚ حُز٤ِؾ( ك٠ )٠ٛ حُٞؿٚ( ك٤غ ٍٛٞ ٠ٓ رخُٞؿٚ ِ ُِظ٤ٟٞق

ٍ حُٞؿش رخُؤَ ح٠ُ٘ٔ ِ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر ح٤ٌُ٘ٔش( ك٠ )حُٞؿٚ ح٠ُ٘ٔ( )ح٫ٓظؼخٍس ّٞ ٠٘ء ٖٓ ك٤غ ٛ

كخُو٤خٍ  .ر٘يس ؿٔخٍ ٠ٓ ٝ ح٩ػـخد رٜخ  ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ِ ٝٛٞ ًِٔش )ح٠ُ٘ٔ( ِ َٝٓ حُـٔخٍ ِ حُظ٤ٟٞق ِ ٝطٞك٢

 ًَٓذ ك٤غ حٗظًَض ًِٔش )حُٞؿٚ( ك٠ حُظ٘ز٤ٚ ٝح٫ٓظؼخٍس ِ كـخءص َٓس ٓ٘زٜخ رٚ ِ َٝٓس أهَٟ ٓ٘زٜخ .

ٔ7-( ْـِ٘ـ٢ ٔ ْؿـُٚ حُ َٞ حُ َٝ  َُ ُٖ حُلـ  ـزـ٤ِْ ـَ حُ ً٘خ٣ش( ػٖ ٛلش ٠ٛٝ ٗيس ؿٔخٍ ٠ٓ ًٝؼَس ٓخ طٔظخُ رٚ ٖٓ ٛلخص ِ  : ((َٝ

 ـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ  رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .حُ ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ِ َٝٓ

ٔ8-( ُٖ ـزـ٤ِْ ـَ ْؿـُٚ( -حُ َٞ  . ٗظ٤َ(:  طلَى حٌُٖٛ ٝطـٌد ح٫ٗظزخٙ  َٓحػخس:)حُ

ٔ9- ( ْـزـ٤ِ ـَ حُ ـِ٘ـ٢ْ(:َٝ  ٔ ْؿـُٚ حُ َٞ حُ َٝ  َُ  ٣ؼط٢ ؿَٓخ  ٤ٓٞٓو٤خ  ٣طَد ح٧ًٕ ٣ٝلَى حٌُٖٛ  )كٖٔ طو٤ْٔ(:ُٖ حُلـ 

ٕٓ-()ُْٚؿـ َٞ حُ َٝ  .. ُٖ ـزـ٤ِْ ـَ حُ َٝ  .. ُٖ حُِ ْلـ َٝ  ٝحُظؼ٣َق ُِظؼظ٤ْ . .( ُِظ٣ٞ٘غ طؼيى حُؼطق : (حُلـَـِي٣ـُْغ .. 

 ٕٔ-(ٙ٠ُٝ ًًٞزخ)) : حًٌُٞذ ربٗٔخٕ ٣َكَ  ٤ٌُ٘ٔش( ك٠ )٠ُٝ ًًٞزخٙ(ح ه٤خٍ ًَٓذ( : ٖٓ )ح٫ٓظؼخٍس ٍ ّٞ ك٤غ ٛ

ِ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ِ ٝٛٞ ًِٔش )٠ُٝ( ِ َٝٓ حُـٔخٍ ِ حُظ٘و٤ٚ ِ 

ِ )ح٫ٓظؼخٍس حُظ٣َٜل٤ش( ك٠ )ًًٞزخٙ( ك٤غ ٍٛٞ ٠ٓ رخًٌُٞذ ػْ كٌف  ر٘يس ؿٔخٍ ٠ٓ ٝ ح٩ػـخد رٜخ  ٝطٞك٢

 .ٚ رٚ ِ َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٤ٟٞق ِ ٝطٞك٠ ر٘ش ؿٔخٍ ٠ٓ ٝػِٞ ٌٓخٗظٜخ ٝٗيس طؼِن حُ٘خػَ رٜخ حُٔ٘زٚ َٝٛف رخُٔ٘ز

ٜ خ رٚ ِ  كخُو٤خٍ ًَٓذ ك٤غ حٗظًَض ًِٔش )ًًٞزخٙ( ك٠ ح٫ٓظؼخٍس ح٤ٌُ٘ٔش ٝح٫ٓظؼخٍس حُظ٣َٜل٤ش ِ كـخءص َٓس ٓ٘ز

ٜ خ   َٝٓس أهَٟ ٓ٘ز

ٕٕ- َٖ ًـَزَخُٙ   )أ٣َـْ ْٞ ُـ ٠ْ ًـَ َٝ  َٖ اٗ٘خث٢(: ٗٞػٚ حٓظلٜخّ ؿَٟٚ  اظٜخٍ حُلِٕ ٝح٧ُْ ٝحُظلَٔ  أِٓٞد: (( ؿـَخْد  أ٣َْ

 .  َُك٤َ ٠ٓ  ٝحُٜيٓش ٝحُِٞػش

ٕٖ-( ًُٙـَزَخ ْٞ " ِ ٝؿَٟٚ حُظلـغ ٝاظٜخٍ حُلَٔس ِ ٣ٝٞك٢ رخ٧ُْ  ٗيرش أِٓٞد اٗ٘خث٢(: ٗٞػٚ ٗيحء " : ((ًـَ

 . ٝحُٔؼخٗخس

ًـَزَخُٙ ٝ  ْٞ ػَ حٌُِٔش ٨ُى٣زش حَُحكِش رـخٓغ حُٔٔٞ ٝحَُٜ٘س ِ ػْ أُلن رٜخ ح٧ُق ِ ٝهي حٓظؼخٍ حُ٘خ ًًٞذ) أِٜٛخ : (ًـَ

ٌْض( ٛخء)حُظ٢ طؼَف رـ  -ٝحُٜخء  ٢ٛٝ أكي أٓخ٤ُذ حُ٘يحء ِ ٝح٧َٛ ك٢ ٌٛح ح٧ِٓٞد إٔ  -ػ٠ِ ٓز٤َ حُ٘ يرش  حُٔ

خٙ ِ ٝهي ؿخء ح٧ِٓٞد ٝطِلن رٜخ أُق ُحثيس ِ ٝهي طِلوٜخ حُٜخء ٗلٞ : ٝح ا٬ٓٓخٙ ِ ٝح ٓؼظٜٔ ٝح( (طٔزن حٌُِٔش رـ

 ..ٝح() ك٢ حُ٘ٚ ريٕٝ

ٕٗ-( ُـ ٠ْ  ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ ٍك٤َ ٠ٓ ٍؿْ ٛلخطٜخ ٤ِٔٓٝحطٜخ حُظ٠ ُْ ط٘لغ ُٜخ ػ٘ي حُٔٞص  ا١٘خد(: رخُظَحىف : (ؿـَخْد( -َٝ

. 
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 الخٌال الكلى :

 ٍْٓ حُ٘خػَ ٍٛٞس ٤ًِش أؿِحإٛخ )حُ٘خػَ ٠ٓٝ ٝحُ٘وزش ٢ٍٛٝ حُ٘يٟ( -

 ٝهط١ٜٞخ حُل٤٘ش : -

 ًًٞزخٙ -: حُٞؿٚ ح٢ُُٕ٘ٔٞ َٗحٙ ك٠  -ٔ

 حُِلٖ حُ٘ـ٢-: حُلي٣غٛٞص ٗٔٔؼٚ ك٠ -ٕ

 ؿخد –: ٠ُٝ كًَش ٗلٜٔخ ك٠  -ٖ

تتابع االستفهام ؟ س : عبلَم ٌدل  

-  طؼزَ ػٖ ٛيٓش حُ٘خػَ رٔلخؿؤس حُلوي ُظِي ح٧ى٣زش حٌُحثؼش ح٤ُٜض  ِ كَحف ٣ظٔخءٍ ًٝؤٗٚ  طظخرغ ح٫ٓظلٜخٓخص

٫ ٣ٔظٞػذ إٔ طوِق ػخىطٜخ ك٠ حكظ٬ٍ ٛيٍ حُٔـِْ ك٠ ٓ٘ظيحٛخ ٝحُظليع ا٠ُ ٍٝحىٙ ٖٓ ؿ٤َ ٜٓيم ِ ًٝؤٗٚ 

  ٛلٞس ح٧ىرخء ٝحُٔؼول٤ٖ .

ؼاب( بعد )أٌن( ؟ – ولّى (س : ما قٌمة استخدام األفعال الماضٌة  

-  ا٠ُ حُل٤خس . ًٔخ ٣يٍ ػ٠ِ ػزٞص ٝطلون ٍك٤َ ح٧ى٣زش ٢ٓ ػٖ حُل٤خس ٝطؤ٤ًي ٝاهَحٍ حُ٘خػَ ٖٓ حٓظلخُش ػٞىطٜخ

٣ي٫ٕ ػ٠ِ طلٍٞ ح٫ٓظلٜخّ ٖٓ ؿ٤خد ٓطِن ك٢ هُٞٚ )أ٣ٖ ٢ٓ ( ا٠ُ ٓئحٍ  " أ٣ٖ" رؼي " ؿخد - ٠ُّٝ" إٔ حُلؼ٤ِٖ

ػٖ ٍك٤َ ا٠ُ ٜٗخ٣ش ك٣ِ٘ش ٓلظٞٓش ِ ٜٝٗخ٣ش ُْ طؼٜٜٔخ ٜٓ٘خ ًَ ٛلخطٜخ حُل٤ٔيس ٖٓ هِن ٝكٜخكش ًًٝخء ٝؿٔخٍ 

 . ٌٛٙ حُٜ٘خ٣ش حُٔئُٔش )ًَ ٌٛح ك٠ حُظَحد  ( –ئًيح ك٠ حُٞحهغ ٝٓ –... ٤ُٜزق حُ٘خػَ ٓظٔخث٬ ك٠ حُظخَٛ 

 .صفات مى  المعنوٌة المقطع الثالث :

 ـَّاٌت ِعــذابْ ـِشـــــــــــــٌـٌَم ؼـُر  َرضـٌِ

ـــَوابْ  ْأيِ الصَّ  وحـِــجـَــى ٌـَـنـْـفـُـُذ بِالرَّ

ــــهـَابْ ـَوَذَكـــــــاٌء أَْلــَمـ ً  كـَالشـِـّ  ـعـِــ

ٌَُعابْ  ً  ال   َوَجــــــَمــالٌ قـُــْدِســـــــــــــــ

َراْب؟ آِه ِمْن َهَذا الّتَرابْ   ُكلُّ َهَذا فًِ التُّ

 

 المفردات 

: ٤َٟٓش  ٤ٍٟخص -: ر٠٤خء ِ ٝحَُٔحى : ك٤ٔيس ِ ٣ًَٔش )ّ( ؿَحء ِ ًٌَٓٛخ : أؿَ  ؿَ -ّ( ٤ٗٔش ): أه٬م ٤ْٗ -

  -: ػوَ )ؽ( أكـخء  كـ٠ -ٓٔظوزلش ِ ٓٔـٞؿش × ٓخثـخص ٓوز٫ٞص )ّ( ػٌد  : ٤١زش ِ ِػٌحد -َٓكٟٞش × ٓوزُٞش 

:  أُٔؼ٢ -ؿزخء ِ ر٬ٛش × : كٜخكش ِ كط٘ش  ًًخء -حُوطؤ × : ح٤ُِْٔ حُٜل٤ق  حَُأ١ حُٜٞحد -: ٣وطغ ِ ٣و٢٠  ٣٘لٌ

ًَِػ٢  ْٞ ُٜذ ِ : حُ٘ؼِش حُٔخ١ؼش ِ حُ٘ـْ  حُٜ٘خد -ؿز٢ × ٛخكذ ٍإ٣ش ٛخثزش ِ ٓظٞهي ِ أ٣ٍذ ِ َُ ُٗ ح٢٠ُٔء )ؽ( 

ُٜذ  ْٗ زَخٕ ِ أ ْٜ  -٣ؼ٠٘ ػ٤ِٚ ِ ٣ٔيف × : ٣٘خٕ ِ ٣ٌّ  ٣ؼخد -ىْٗ × : ١خَٛ  هي٢ٓ -هزق ِ ىٓخٓش × : كٖٔ  ؿٔخٍ -ُٗ

 .: حْٓ كؼَ ٠ٓخٍع رٔؼ٠٘ أطٞؿغ  ٙ -: ٓخ ٗؼْ ٖٓ أى٣ْ ح٧ٍٝ )ؽ( أطَرش ِ طَِرخٕ  حُظَحد

 الشرح 

٤ٔش ِ كؤه٬هٜخ ك٤ٔيس ٢َٟ٣ ػٜ٘خ حُـ٤ٔغ ِ  ٍٝأ٣ٜخ ٛخثذ ِٝ ٣ًٌَٝ حُ٘خػَ رؼٞ ٛلخص ٠ٓ حُٔؼ٣ٞ٘ش ٝحُل  -

ػوِٜخ ٌٓظَٔ ٝ ٍحؿق ِ ًًٝخإٛخ ٓظٞهي ٝري٣ٜظٜخ كخَٟس ِ ٝؿٔخُٜخ ٍحثغ ٝٓخكَ ٝٓزَٜ ِ ٤ُْٝ ك٤ٜخ ٫ٝ ك٠ أه٬هٜخ 

ح٧ٍٝ ِ  ٍٝؿْ ًَ حُٜلخص حُل٤ٔش ٝحُٔؼ٣ٞ٘ش حُظ٢ ٫ ٓؼ٤َ ُٜخ ِ كخُظَحد ُْ ٣َكٜٔخ رَ ؿ٤زٜخ ك٢ رخ١ٖ ِ  ٓخ ٣ؼخد

 . ٝطَى ح٠ٓ٧ ٝحُلِٕ ػ٠ِ كَحهٜخ 
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 ألوان الجمال 

ٔ-(  َ ْ  ؿـُ ـ٤ـَ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(: ك٤غ ٍٛٞ ح٤ُْ٘ رو٤ٍٞ ُٚ ؿٍَ ِ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ  : ((ِٗ

( َٝٓ حُـٔخٍ حُظـ٤ْٔ ِ ٝطٞك٢ رؼظٔش أه٬م ٢ّٓ ٍٝكؼش ٌٓخٗظٜخ َّ  . ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ ًِٔش )ؿـُ

ٕ-(ـ٤ ْ  ِػــٌحدْ ِٗ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(: ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ ح٤ُْ٘ رٔخء ػٌد ٛخٍف ِ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء : ((ـَ

 .-. ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ ًِٔش )ِػــٌحْد( َٝٓ حُـٔخٍ حُظـ٤ْٔ ِ ٝطٞك٢ رلٖٔ حُوِن ٝ رخُطَٜ ٝحُ٘وخء

ٖ-(  ْ ـ٤ـَ ِٗ-   َ ُ ٟـ٤ِـ خص   -ؿـ ر٤ْٜ٘ رخُٞحٝ ٣ل٤ي طؼيى ٝ حُؼطق . ُِظؼظ٤ْ ِ ٝؿٔؼخ  ٌُِؼَس ؿخءص ٌَٗحص  (:ِػــٌحدْ  -ٍَ

 . ٝط٘ٞع حُٜلخص حُُوِو٤ش ٝحُِوِو٤ش حُظ٢ طلَىص رٜخ ٢ٓ ٣ُخىس

ٗ-( ْٟـ٤ِـ خص  ِػــٌحد ٍَ   َ ُ ْ  ؿـ ـ٤ـَ ُظل٣َي حٌُٖٛ ٝؿٌد  ِ ٝحُلٌف )ُٜخ( ا٣ـخُ(: رلٌف حُوزَ ِ ٝطوي٣َٙ  : ((ِٗ

 . حثؼش حُظ٢ ط٤ِٔص رٜخ ٢ٓػ٠ِ حُٜلخص حَُ ح٫ٗظزخٙ ٝحُظ٤ًَِ

٘ - (  ْحد َٞ  ٜ ْأ١ِ حُ  َ ٌُ رِخُ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(: ك٤غ ٍٛٞ حُلـ٠ )ػوَ ٠ٓ( ربٗٔخٕ ُٚ ٍأٟ ٓي٣ي ِ  : ((ٝكـِـ٠ ٣ـَ٘ـْلـُـ

حدْ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ ) َٞ  ٜ ْأ١ِ حُ  َ ٌُ رِخُ ( َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٘و٤ٚ ِ ٣ـَ٘ـْلـُـ

 . ػوِٜخ ٝهٞس ٗو٤ٜظٜخ ًٔخٍ ؿخكش ٍأ٣ٜخ ٝٝطٞك٢ رَ

ٙ-(  ْحد َٞ  ٜ ْأ١ِ حُ  َ ٌُ رِخُ ً٘خ٣ش( ػٖ ٛلش ٠ٛٝ ٍؿخكش ًٝٔخٍ ػوَ ٠ٓ ِ ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى  : ((ٝكـِـ٠ ٣ـَ٘ـْلـُـ

 حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ  رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ . ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ِ َٝٓ

7- ( ْأ١ِ  ِ–كـِـ٠  َ  . طلَى حٌُٖٛ ٝطـٌد ح٫ٗظزخٙ ٗظ٤َ(:   َٓحػخس : ((حُ

 8- ( ٌُ ٝح٫ٓظَٔحٍ ٝحُليٝع ٝحٓظل٠خٍ حٍُٜٞسِ ٝحُلؼَ  حُظـيى ُِي٫ُش ػ٠ِ حٓظويحّ حُلؼَ ح٠ُٔخٍع :(٣ـَ٘ـْلـُـ

)ٌُ  . ٣ٞك٢ رَؿخكش ٍأ٣ٜخ ٝػوِٜخ ٝهٞس ٗو٤ٜظٜخ )٣ـَ٘ـْلـُـ

9-()ـَخْد ؼـ٢ِ  ًـَخُ٘ـٜ  َٔ ُْ خء  أَ ًَ (: ك٤غ ٍٛٞ ًًخء ٢ّٓ رخُٜ٘خد َِٝٓ حُـٔخٍ حُظـ٤ْٔ ٣ٝٞك٠ ر٘يس ط٘ز٤ٚ :(ًَ

  ًًخثٜخ

ٔٓ-( ْ٢  ٫ ٣َُؼخد ِٓ ٍ  هـُْي خ َٔ َؿ ِ ك٤غ ٍٝػش ١َٜٝ ؿٔخٍ ٠ٓ ِ ري٤َُ أٗٚ ٣٫ؼخد ٖٓ أكي  ً٘خ٣ش(: ػٖ ٛلش ٠ٛٝ :((َٝ

 . ٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔأ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ِ َٝٓ حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ  رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك

ٔٔ-( ْ٢  ٫ ٣َُؼخد ِٓ ٍ  هـُْي خ َٔ َؿ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(: ِ ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ ؿٔخٍ ٢ٓ ر٢٘ء ٓخى١ ٓويّ ِ َٝٓ  : ((َٝ

 . ؿٔخٍ حٍُٜٞس حُظـ٤ْٔ ِ ٝطٞك٢ حٍُٜٞس ر٘يس ١َٜ ٝٗوخء ٝؿٔخٍ ٢ٓ ح٬ُٔث٢ٌ

ٕٔ- ( ْ٫ ٣َُؼخد)) : ُ٘و٢ ٝٛلخطٜخ حُ٘ز٤ِش حُٔؼخ٤ُش  ا١٘خد( رخُظ٤٣ٌَ ِحُظؤ٤ًي ػ٠ِ ؿٔخُٜخ حُطخَٛ ح .  

ٖٔ-( ْ٫ ٣َُؼخد)) : ُِٔـٍٜٞ ٣ؼ٤َ حٌُٖٛ ٣ٝل٤ي حُؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ ر٘خء حُلؼَ ا٣ـخُ( رلٌف حُلخػَ ػٖ ٣َ١ن .  

 ٔٗ-( ْحد ََ ح ك٢ِ حُظ  ٌَ َٛ   َ )حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش( ك٤غ ٍٛٞ ٛلخص ٢ٓ حُٔؼ٣ٞ٘ش ٝحُل٤ٔش رؤٗوخٙ طيكٖ ك٢ حُظَحد ( : ًُ

ٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ حُيكٖ ك٠ حُظَحد َِٝٓ حُـٔخٍ حُظ٘و٤ٚ ِ ٝطٞك٢ ِ ػْ كٌف حُٔ٘ز

 رخُلَٔس ٝٛٞ حُلخؿؼش ٝكيحكش حُؤخٍس .

 ٔ٘- ًُ حْد ) ََ ح ك٢ِ حُظ  ٌَ َٛ  أِٓٞد اٗ٘خث٢(: ٗٞػٚ حٓظلٜخّ كٌكض أىحطٚ ؿَٟٚ حُظلَٔ ٝاظٜخٍ حُلِٕ ٝح٧ُْ  : ((َ  

ٔٙ-( ََ ح ك٢ِ حُظ  ٌَ َٛ   َ أِٓٞرخ هز٣َخ(:ؿَٟٚ حُظلَٔ ٝاظٜخٍ حُلِٕ ٝح٧ُْ . ٣ٝٞك٠  (( :٣ـُٞ إٔ ٣ٌٕٞ حدْ ًُ

 رخُظ٤ِْٔ ُِٔٞص ِ ٍٝرٔخ حُظليٟ ُٚ ِ ٧ٗٚ ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ٔلٞ ٤َٓس ٠ٓ ٝاريحػٜخ ٝٓخ طًَظٚ ٖٓ  ػخٍ ه٤ٔش .

ٔ7-( حْد ََ ح ك٢ِ حُظ  ٌَ َٛ   َ طل٤ي حُؼّٔٞ  ًَ ِ ٝ ُِظ٤ًٞي اؿٔخٍ رؼي حُظل٤َٜ ك٢ حُٔطٍٞ حُ٘ؼ٣َش حُٔخروش : (ًُ

  ٝحٍُ٘ٔٞ

ٔ8-( ْحد ََ ح ك٢ِ حُظ  ٌَ َٛ  ٖٓ ِٙ أِٓٞد هزَٟ(:ؿَٟٚ حُظلَٔ ٝاظٜخٍ حُلِٕ ٝح٧ُْ . ٣ٝٞك٠ رخُظ٤ِْٔ ُِٔٞص ِ  : ((  

 ٍٝرٔخ حُظليٟ ُٚ ِ ٧ٗٚ ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ٔلٞ ٤َٓس ٠ٓ ٝاريحػٜخ ٝٓخ طًَظٚ ٖٓ  ػخٍ ه٤ٔش .

ٔ9-( ِٙ  ِظٞؿغ ٝحٌُٟ٘ٞ .حْٓ كؼَ ٠ٓخٍع(: ُ : (( 

ٕٓ-( ِٙ حدْ    ََ ح حُظ  ٌَ َٛ  ْٖ  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(: ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ حُظَحد رٞكٖ ٣ٞؿغ ٝ ٣ئُْ ِ : ((ِٓ
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 َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٘و٤ٚ ِ ٝطٞك٠ ر٘ش ح٧ُْ ٝحُلِٕ ٝحُلَٔس ػ٠ِ ٍك٤َ ٠ٓ .

 ٕٔ-( ِٙ حدْ    ََ ح حُظ  ٌَ َٛ  ْٖ ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ِ  ً٘خ٣ش(: ػٖ ٛلش ٠ٛٝ ٗيس ح٧ُْ ٝحُلِٕ ِ ك٤غ أ١ِن : ((ِٓ

 َٝٓ حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ  رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .

ٕٕ-( ْحد ََ  ٓـخُ ََٓٓ(: ػٖ حُوزَ ػ٬هظٚ : ح٤ٌُِش ِ ك٤غ أ١ِن حٌَُ )حُظَحد( ِ ٝأٍحى حُـِء )حُوزَ(. : ((حُظ 

 الخٌال الكلى :

 ٝحُظَحد(ٍْٓ حُ٘خػَ ٍٛٞس ٤ًِش أؿِحإٛخ )حُ٘خػَ ٠ٓٝ  -

 ٝهط١ٜٞخ حُل٤٘ش : -

 حُٜ٘خد -ُٕٞ َٗحٙ ك٠ : ؿَ -ٔ

  ٙ -ٛٞص ٗٔٔؼٚ ك٠ : حَُأ١ -ٕ

 كًَش ٗلٜٔخ ك٠ : ٣٘لٌ -ٖ

  ٌَُعاْب ٌَُعاْب  -س : أي التعبٌرات اآلتٌة أدق : )ال  ٌَُعاْب( ؟ ولماذا ؟  -لم   لن 

- ك٢ ًَ ح٧ٝهخص ك٢ٔ ٢ٛ حُـ٤ِٔش ك٢ ًَ ح٧ٝهخص ِ  حُظؼز٤َ رـ )٫ ٣َُؼخْد(  أىم ُ ٧ٕ )٫( طل٤ي حٓظَٔح٣ٍش حُ٘ل٢

 ر٤٘ٔخ )ُْ( طل٤ي حُ٘ل٢ ك٢ حُٔخ٢ٟ كو٢ ِ )ُٖ( طل٤ي حُ٘ل٢ ك٢ حُٔٔظوزَ كو٢ .

. )س : علل : تكرار الشاعر لكلمة )التراب 

 ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ ػيّ طٜي٣ن حُ٘خػَ إٔ ٢ٓ هي ٍكِض ٖٓ ػخُٔ٘خ ٝٝحٍٟ ؿٔيٛخ حُظَحد 

 : جع وألم ولكن الشاعر حّملها مدلوالت عدٌدة . وضح ذلك . ) آِه( صرخة توس 

-   ٞٛ حُٔٞص  حٌُٟ ٣ؤط٠ ػ٠ِ  -ك٠ ٌٛح حُ٘ٚ   -ٝ ) أٙ (  ًِٔش طؼزَ ػٖ حٌُٟ٘ٞ ٝ حُظٞؿغ  ٖٓ أَٓ ٓئُْ  كظ٤غ

ٝ طٍٜٞ ح٠ُؼق  ٝ ح٩هَحٍ رخ٣ُِٜٔش   -٤ٛلش حٌُٟ٘ٞ  ٝ حُظٞؿغ   -ًَ ٢ٗء  ٝ ٫ ٣لِض  ٓ٘ٚ ٢ٗء  ٌٛٙ ح٤ُٜلش  

 طلَٔ ك٠ ػ٘خ٣ٜخ أٝ ٣ظُٞي  ٜٓ٘خ ٍٝف ٖٓ حُٔوخٝٓش  ٝ حُؼٍٞس.

 

 المقطع الرابع : مً أثارها باقٌة و خالدة.

 َوٌـْـَك َما أَْنـَت بـِــَرادٍّ ما لدٌك

ُع اآلَماِل َما َضاَع عـَلٌَـَكْ  ٌَ   أَْضـ

كَ  ٌْ ـُر َمْوُكْوٍل إِلَ ٌْ ًٍّ ؼـَ  َمْجـــُد َم

 مجد مً خالص من قبضتٌكْ 

 ا ِمـْن فـَْضلََها أَْلُؾ ثـََوابْ َولَهَ 

 المفردات  

 هٌ ِ  × َٓؿغ ِ ٓؼ٤ي : ٍحى - ٝحٌُِٔش ٛ٘خ طل٤ي ح٩ٌٗخٍ ٝحُظؼـذ حُِٔٔٝؽ رخُـ٠ذ( (٠ٓخٍع ١ٝ حْٓ كؼَ : ٣ٝي - 

  × حَُؿخء : ح٥ٓخٍ - أكلع × أٗيٛخ هٔخٍس ػ٠ِ ٗلٔٚ : ٝحَُٔحى أك٠٘ ِ أًؼَ كويحٗخ  ِ : أ٤ٟغ - ػ٘يى : ُي٣ي - ٓخٗغ

- َٓكٞع ػ٘ي × ٓظَٝى ا٤ُي ِ ٓٔ٘ي ا٤ُي : ًٍٓٞٞ - )ؽ(أٓـخى ٟؼش ِ هٔش × َٗف ِ ػِس : ٓـي - ح٤ُؤّ

 : ك٠ِٜخ - هز٠خص )ؽ( ٌِٓي : ٝحَُٔحىحٌُق ٠ّٓٔٞ ح٧ٛخرغ ِ : هز٠ظ٤ي - َٕٓٛٞ ِ ٓو٤ي × ٗخؽ ِ ٓظلٍَ : هخُٚ 

 . ػوخد × أؿَ ِ ؿِحء : ػٞحد - ك٠ٍٞ ؽ آخءطٜخ × اكٔخٜٗخ ِ ٣ِٓظٜخ

 الشرح 

ٝك٢ حُوظخّ ٣يٍى حُ٘خػَ إٔ حُظَحد ُٖ ٣َى ٓخ ؿ٤زٚ ك٢ ؿٞكٚ ِ ٝإٔ ٖٓ حُؼزغ إٔ ٣ؤَٓ أكي ك٢ ًُي ِ ٝٓغ ٌٛح ٫    -

طلخٍهٚ ٍٝف حُظلي١ ٝٛٞ ٣وخ١ذ حُظَحد ِ كٌٜح حُظَحد ٝإ ٝحٍٟ ٖٓ ٠ٓ  ؿٔيٛخ ... ؿ٤َ هخىٍ ػ٠ِ إٔ ٣لـذ 
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ػ٤ِٜخ ِ ٫ٝ هيٍس ُٚ ػ٠ِ اهلخثٜخ أٝ كـزٜخُ ٧ٜٗخ كٞم ِٓطخٗٚ ٝأًزَ  ٓآػَٛخ  ٝك٠ِٜخ ٝاريحػخطٜخ حُظ٢ ٫ ِٓطخٕ ُٚ

   . ه٤َ حُـِحء ٝح٧ؿَ -حُظ٢ ٓظظَ هخُيس  -ٖٓ هيٍطٚ . ٌُُي ُٜخ ٖٓ اريحػخطٜخ 

 ألوان الجمال 

ٔ- ( َ٣ـْـي  . (٣ل٤ي ح٩ٌٗخٍ ٝحُظؼـذ حُِٔٔٝؽ رخُـ٠ذ ٝحُِؿَ ٝحُظٜي٣ي ُِظَحد ( (:حْٓ كؼَ ٠ٓخٍع : ((َٝ

 ٕ-(حى  ٓخ ُي٣ي ََ ْٗـَض رـِــ خ أَ َٓ ٣ـْـَي  ( : )حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(: ك٤غ ٍٛٞ حُظَحد ربٗٔخٕ ٣وخ١زٚ حُ٘خػَ ػْ كٌف َٝ

حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ )حُوطخد ُِظَحد( ِ َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٘و٤ٚ ِ ٝطٞك٢ رخُظليٟ 

 ٝهٔٞس حُٔٞص.

 ٖ-( َخَع ػـ٤ََِـ َٟ خ  َٓ  ٍِ خ َٓ ـ٤َُغ ح٥ ْٟ ( : )حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش(: ٍٛٞ حُ٘خػَ ح٥ٓخٍ ر٢٘ء ٓخى١ ٤٠٣غ ٣ٝوظل٢ ػْ كٌف يْ أَ

حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ )حُلؼَ ٟخع( ِ َٝٓ حُـٔخٍ حُظـ٤ْٔ ِ ٝطٞك٢ رخ٤ُؤّ ٝهٔٞس 

 حُٔٞص 

 ٗ-(حْٓ طل٤٠َ ٣ٞك٢ ر٘يس ح٤٠ُخع ٝهٔش حُؤخٍس .أ٤ٟغ : ) 

 ٘-( ٍِ خ َٓ  ٌُِؼَس ًؼَس ح٥ٓخٍ ح٠ُخثؼش رلوي ٢ٓ ٝٓؼَكش ُِظؼظ٤ْ . ( : ؿخءص ؿٔؼخ  ح٥

 ٙ- (  حى ََ  ( : )١زخم( ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞلٚ ٣ٝو٣ٞٚ رخُظ٠خى .ٟخع -رـِــ

 7- ( حٗظوخه٢ ٗخهٚ ٣ؼط٢ ؿَٓخ  ٤ٓٞٓو٤خ  ٣طَد ح  ٧ًٕ .ٟخع -أ٤ٟغ :)ّؿ٘خ( : ) 

 8- ( ْك٤غ ٍٛٞ ٓـي ٢ٓ هخُٚ ٖٓ هز٠ظ٤ي )ٓـي ٢ٓ ربٗٔخٕ ٣ظوِٚ ٣ٝظلٍَ ٖٓ هز٠ش ( : )حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش

حُٔٞص ٍٝٛٞ حُٔٞص رخٗٔخٕ ُٚ هز٠ش ِ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓش ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ ) هخُٚ ِ 

 هز٠ش( ِ َٝٓ حُـٔخٍ حُظ٘و٤ٚ ِ ٝطٞك٢ حٍُٜٞس ريٝحّ ٝهِٞى ٓـي ٝػظٔش ٓخ هِلظٚ ٖٓ طَحع أىر٢ . 

 9- ( ْٓـي ٢ٓ هخُٚ ٖٓ هز٠ظ٤ي)ػٖ ٛلش ٠ٛٝ  هِٞى ٝروخء أػٔخُٜخ ح٧ىر٤ش ػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ  ( : )ً٘خ٣ش : ِ

 .. ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ِ َٝٓ حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ  رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ

ٔٓ- ( ْػٖ حُوٞس ٝحُظلٌْ ِ ػ٬هظٚ حُٔزز٤ش ِ َٝٓ حُـٔخٍ ح٣٩ـخُ ٝحُيهش ك٠ حهز٠ظ٤ي :)ََٓٓ ُهظ٤خٍ ( : )ٓـخ

 حُؼ٬هش .

ٔٔ- ( ْك٤غ ٍٛٞ حُظَحد ربٗٔخٕ ٣وخ١زٚ ٝ ٣ٔظِي هز٠ظ٤ٖ ه٣ٞظ٤ٖ ِ ػْ كٌف هز٠ظ٤ي :)حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش( : )

حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓش ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ) ًِٔش حُوز٠ش ٓغ ٤َٟٔ حُٔوخ١ذ حٌُخف( ِ َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : 

 حُظ٘و٤ٚ 

ٕٔ- ( ٍٍ ْٞ ًُ ْٞ َٓ  َُ ٢  ؿـ٤َْـ َٓ ـُي  ـْ ( : )حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش( ك٤غ ٍٛٞ حُظَحد ربٗٔخٕ ٤ُْ ٓلٟٞخ  رخُللخظ ػ٠ِ ٓـي ا٤َُِْيَ  َٓ

٢ٓ ِ َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ ِ ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رؼظٔش ٓـي ٢ٓ ٝهِٞىٙ حُيحثْ ٝٛٞ حُٔـي ح١ٌُ ٫ ٣ٔظط٤غ 

 حُٔٞص إٔ ٣ـ٤زٚ أٝ ٣لـزٚ .

ٖٔ- (ٓـي ٢ٓ هخُٚ ٖٓ هز٠ظ٤ي - ٓـي ٢ٓ ؿ٤َ ًٍٓٞٞ ا٤ُي ) كٖٔ طو٤ْٔ( ٣ؼط٠ ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ ٣طَد(:

 ح٧ًٕ 

ٔٗ- (  ٢ َٓ ـُي  ـْ ( ُظؤ٤ًي هِٞىٙ ٝٓٔٞ ُِٓ٘ظٚ َٓ  ٢ َٓ ـُي  ـْ َٓ ( : ح٩ٟخكش طل٤ي حُظو٤ٜٚ ٝح٫ػظِحُ ٝحُٔٔٞ ِٝطٌَحٍ )

 ٝػظٔظٚ 

ٔ٘- (ا١٘خد حُظَحىف ُِظ٤ًٞي.ٓـي ٢ٓ هخُٚ ٖٓ هز٠ظ٤ي  - ٓـي ٢ٓ ؿ٤َ ًٍٓٞٞ ا٤ُي : ) 

ٔٙ- ( ِٓ َٜخ  َُ حدْ َٝ َٞ ُُْق ػـَ َٜخ أَ ْٖ كـ٠ََِْ  ( : ً٘خ٣ش ػٖ ػوش حُ٘خػَ ك٢ ػظْ أؿَٛخ ػ٘ي هللا ُٔخ هيٓظٚ ٖٓ أىد ٝك٠َ .ـ

ٔ7- ( ْحد َٞ ُُْق ػـَ َٜخ أَ ْٖ كـ٠ََِْ ـ ِٓ َٜخ  َُ  ( : أِٓٞد هز١َ ؿَٟٚ حُيػخء ٢ُٔ ِ ٝحُظؼز٤َ رـ)أُق( ٣يٍ ػ٠ِ ًؼَس حُؼٞحد َٝ

ٔ8- (ُُْق ػ َٜخ أَ ْٖ كـ٠ََِْ ـ ِٓ َٜخ  َُ حدْ َٝ َٞ  ( : أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ )ُٜخ ٖٓ ك٠ِٜخ( ػ٠ِ حُٔزظيأ ـَ
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دالالت ومعانً متعددة . وضح  "َوي " حمل استخدام اسم الفعل : س  .  

-  رخُلؼَ كوي كَٔ ٓؼخ٢ٗ ٓظؼيىس ٝٓظيحهِش ٖٓ حُظؼـذ ٝحُِؿَ ٝحُظٜي٣ي أ٠٣خ  ِ ًِٜٝخ ٓؼخٕ ٓٞؿٜش ا٠ُ ٌٛح حُظَحد

ُ٘لٔٚ حُويٍس ػ٠ِ ٓٞحِٛش حٗظٜخد حُ٘لّٞ ٝح٧ػٔخٍ )٣ٝي .. ٓخ أٗض رَحى ٓخ ُي٣ي ( ٗخ٤ٓخ  إٔ ٓـي ٢ٓ ح١ٌُ ٣َٟ 

 )ؿ٤َ ًٍٓٞٞ ا٤ُٚ( ِ ٝ ٫ ٛٞ ٓٔخ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ـ٤ّزٚ أٝ ٣لـزٚ . 

س : علل : الشاعر ٌبدو متحدٌاً للتراب وهو ٌخاطبه.  

- ًح ًخٕ هي أهل٠ ؿٔي ٢ٓ كبٗٚ ؿ٤َ هخىٍ ػ٠ِ إٔ ٣طْٔ ٣ٝٔلٞ رخُلؼَ ٧ٕ حُظَحد ا حُ٘خػَ ٣زيٝ ٓظلي٣خ  ُِظَحد

ٓآػَٛخ ٝك٠ِٜخ ٝاريحػخطٜخ حُظ٢ ٫ ِٓطخٕ ُٚ ػ٤ِٜخ ِ ٫ٝ هيٍس ُٚ ػ٠ِ اهلخثٜخ أٝ كـزٜخ ٝحُظ٢ ٓظظَ ك٤ش ُ ٧ٜٗخ 

 . كٞم ِٓطخٗٚ ِ ٝأًزَ ٖٓ هيٍطٚ

؟ ؟ ولماذا( َراّداً  ْنـتَ َما أَ  - بـِــَرادٍّ  َما أَْنـتَ  : )س : أي التعبٌرٌن أفضل داللة  

  . أِٓٞد ٓئًي رلَف حُـَ حُِحثي  )حُزخء( ٓٔخ ٣ؼط٢ حُٔؼ٠٘ هٞس طؤػ٤َ ُ ٧ٗٚ أك٠َ ى٫ُش حُظؼز٤َ ح٧ٍٝ : ؿـ

 التعلٌق العام على النص

 : من أي أؼراض الشعر هذا النص ؟  وما موقؾ العقاد منه ؟ ٔس

 ؿـ : ٖٓ ؿَٝ حَُػخء .

٢ ريح٣ش ك٤خطٚ ٧ٗٚ ٖٓ ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص ٫ٝ ٣ٔض ٨ُىد رِٜش ِ ٌُٝ٘ٚ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ؿ٤َ حُؼوخى ًخٕ ٣ؼظَٝ ػ٤ِٚ ك -

 ٍأ٣ٚ ٝحػظزَٙ اًح ًخٕ ٛخىم حُٔ٘خػَ ٝٓؼزَح  ػٖ حُٞحهغ ىٕٝ طٌِق ك٬ رؤّ رٚ .

 : ما المقصود بالرثاء ؟ وما أنواعه ؟ وما أشهر شعرابه ؟ ٕس

ٔ٘ش حُظ٢ ًخٕ ٣لِٜٔخ ك٢ ك٤خطٚ ِ ٝطؼي٣يٛخ ِ ٝٛٞ ٖٓ ح٧ؿَحٝ ؿـ : حَُػخء : ٛٞ ًًَ ٓلخٖٓ حُٔظٞك٠ ِ ٝهٜخُٚ حُل

 حُ٘ؼ٣َش حُوي٣ٔش حُظ٢ طظ٤ِٔ رٜيم حُؼخ١لش ٍٝهش ح٩كٔخّ ٝحُزؼي ػٖ حُظ٣َٜٞ حٌُخًد  .

 ٍػخء ه٢ٓٞ . -ٍػخء هز٢ِ  -أٗٞحػٚ : ٍػخء ًحط٢  -

 أَٜٗ ٗؼَحثٚ : حُو٘ٔخء ك٢ ٍػخء أه٤ٜخ ٛوَ .  -

 د عن الرثاء قدٌماً ؟: فٌَم ٌختلؾ رثاء العقا ٖس

ؿـ : ٍػخء حُؼوخى ٣ظ٤ِٔ رخُوٜي ٝح٫ػظيحٍ ك٢ اظٜخٍ حُلِٕ ٝك٤ٚ ط٤ًَِ ٝحٟق كٍٞ حُٜلخص حُؼو٤ِش َُِٔػ٤ش ِ ر٤٘ٔخ 

 حَُػخء هي٣ٔخ  ٣ِـؤ ا٠ُ حُظ٣َٜٞ ٝحُٔزخُـش .

 : لماذا تمثل القصٌدة نموذجاً للتجدٌد فً الشعر وبخاصة شعر الرثاء ؟ ٗس

 ٜٔخ ا٠ُ ٓوطٞػخص .٧ٕ حُ٘خػَ هٔ - ٔ

 حُظِّ ك٢ ًَ ٓوطٞػش هخك٤ش ٝحكيس ِ ُْٝ ٣ِظِّ ػيى حُظلؼ٬٤ص ك٢ ًَ ر٤ض . - ٕ

 ح٧كٌخٍ : ؿخءص ه٤ِِش ٝٝحٟلش ٝك٤ٜخ طَحر٢ ٝطَِٔٔ ٓ٘طو٢ . -ٖ

ح٧ُلخظ ٝحُظؼز٤َحص : ؿخءص ح٧ُلخظ ٝحُظؼز٤َحص ِٜٓش ٝحٟلش ٝهخ٤ُش ٖٓ حُظ٘خكَ ٝحُظؼو٤ي ِٝٓٞٗش رِٕٞ ػخ١لش  -ٗ

 ِٕ ٝح٧ُْ ٝح٠ٓ٧ .حُل

حٍُٜٞ : ؿخءص ؿ٤ِٔش ٓئػَس ٝٓؼزَس ػٖ كِٗٚ حُٞحٟق ٝك٤ٜخ ٛيم ٝؿٔغ ك٤ٜخ حُ٘خػَ ر٤ٖ حُظ٣َٜٞ ح٠ٌُِ  -٘

 ٝحُـِث٢ ٖٓ ط٘ز٤ٚ ٝحٓظؼخٍس ًٝ٘خ٣ش ٝٓـخُ .

  .وضح ذلك  .والمعنوي اللفظً :ٌبلحظ أن المقطوعات األربع تتماسك بقوة على المستوٌٌن ٘س

- ُأَٓ( ػ٠ِ ٓٔخكش  -ٗيحء  -٣ظُٞع ػيى ٖٓ ح٧ٓخ٤ُذ ٝروخٛش ح٩ٗ٘خث٤ش )حٓظلٜخّ  حُِلظ٢ ٔٔظٟٞرخُلؼَ كؼ٠ِ ح

  . حُ٘ٚ كظ٤٘غ ح٩كٔخّ رظٔخٓي أؿِحثِٚ ٖٝٓ ٌٛٙ ح٧ٓخ٤ُذ ح٫ٓظلٜخّ ٝح٧َٓ

ََ ِه٬ُٜخ ا٠ُ ٜٗخ٣ظٚ حُٔؼ١ٞ٘ ٝ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ  - ِ ك٠ حُزيح٣ش  ؿخء حُ٘ٚ ٓظٔخٌٓخ  طِْٔ ريح٣ظٚ ا٠ُ ح٫ٗظوخ٫ص حُظ٠ َػزَ

طؼزَ ح٫ٓظلٜخٓخص حُٔظٌٍَس ػٖ ٛيٓش حُ٘خػَ رٔلخؿؤس حُلوي ُظِي ح٧ى٣زش حُِحثؼش ح٤ُٜض كَحف  ٣ظٔخءٍ ٝ ًؤٗٚ ؿ٤َ 
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ٜٓيم أٝ ًؤٗٚ  ٫ ٣ٔظٞػذ إٔ طوِق  ػخىطٜخ ك٠ حكظ٬ٍ  ٛيٍ حُٔـِْ ك٠ ٓ٘ظيحٛخ  ٝ حُظليع ا٠ُ ٍٝحىٙ ٖٓ ٛلٞس 

 ح٧ىرخء ٝ حُٔؼول٤ٖ . 

  . فكار فً القصٌدة متدرجة مترابطة . وضح: جاءت األٙس 

- طيٍؿض ر٤٘ش حُي٫ُش حُ٘ؼ٣َش ٖٓ ٛيٓش حُٔلخؿؤس رخُلوي ا٠ُ حُظلَٔ ػ٠ِ حُلو٤يس ٝحُظٞؿغ ُؤخٍطٜخ  رخُلؼَ كوي

رخٓظويحّ ح٤ُٜـش حُيحُش ُِظؼز٤َ ػٖ ٌٛح ح٩كٔخّ "  ٙ " ا٠ُ حُؼٍٞس ػ٠ِ حُٔٞص ِ ػْ طلي٣ٚ ٝحُظؤ٤ًي ػ٠ِ هِٞى 

 .حٌُز٤َس ح٧ى٣زش 

 : ما الذي عكسته الصور الخٌالٌة فً النص ؟  أو كٌؾ وظؾ الشاعر الصور الخٌالٌة فً النص ؟ 7س

ؿـ : ػٌٔض حٍُٜٞ حُو٤خ٤ُش ٓيٟ ح٧ُْ ٝحُلِٕ ُلويحٕ ٢ٓ ٖٓ ه٬ٍ ًًَ ٓلخٜٓ٘خ ُِٝٓ٘ظٜخ ِ كٖٔ حٍُٜٞ حُظ٢ طئًي 

ٌخٗش ِ ٝ" ًًخء ًخُٜ٘خد " ٝح١ٌُ ٣ٞك٠ رٔخ ًخٗض ط٤ِٔٛخ : " ػَٜٗخ حُٔ٘زَ " ٝح١ٌُ ٣ٞك٢ رٔخ ًخٗض ػ٤ِٚ ٖٓ ٓ

ػ٤ِٚ ٖٓ ًًخء كخى ٝطٞهي ًٖٛ ِ ٝ" ٤ْٗ ؿَ " ٝ" ٤ٍٟخص ػٌحد " ٝ" ؿٔخُوي٢ٓ " ٝ" ًَ ٌٛح ك٢ حُظَحد " 

 ٬ٗٝكع إٔ ٌٛٙ حٍُٜٞ ؿخءص ك٢ ٟٓٞؼٜخ ؿ٤َ ٓظٌِلش ٝطؼٌْ كَٔس حُ٘خػَ ٝأُٔٚ ٝكِٗٚ.

 : ما دور المحسنات البدٌعٌة فً النص ؟ 8س

 ـ : ؿخءص حُٔلٔ٘خص ٖٓ ١زخم ٝؿ٘خّ ٝكٖٔ طو٤ْٔ ه٤ِِش ؿ٤َ ٓظٌِلش ٝٓئى٣ش حُٔؼ٠٘ ح١ٌُ ٣وٜيٙ حُ٘خػَ ؿ

 : ما أثر العاطفة فً التعبٌر؟ 9س

ؿـ :  طٔٞى ح٧ر٤خص ٓ٘خػَ حُلِٕ حُ٘ي٣ي ٝح٧ُْ ػ٠ِ كَحم ٝكوي ح٧ى٣زش ٢ٓ  حُٔٔظِؿش رخ٩ػـخد ٝح٫ٗزٜخٍ رٜلخطٜخ 

ًـَزَخُٙ " ِ ٝهي ًخٕ ُِؼخ١لش أػَٛخ  ْٞ حُٞحٟق ك٢ حهظ٤خٍ حُ٘خػَ ٨ُُلخظ حُٔٞكوش حُٔٞك٤ش رظِي حُٔ٘خػَ ٓؼَ : " ٠ُّٝ ًـَ

 َُ ٘ـْزَ ِٔ َٜخ حُ ـ ُٗ َْ ٣ـْـَي " حُظ٢ طؼزَ ػٖ حُظؼـذ ٝحُـ٠ذ ِ ٝػ٘ي ح٩ػـخد هخٍ : " َػ َٝ حُظ٢ طٞك٢ رخُلِٕ ُلويٛخ ِ ٝ " 

ـِ٘ـ٢ْ ٝ ًـَ   ٔ ْؿـُٚ حُ َٞ ُٞ ٝحُ ِْ ُ ًـَزَخُٙ " ًِٜخ أُلخظ طٞك٢ رخُظ٤ِٔ ٝحُـٔخٍ ٝطؼزَ  ػٖ ػخ١لش ح٩ػـخد . ٝحُلـَـِي٣ـُْغ حُلـ ْٞ 

( ح١ٌُ ٣ؼزَ ػٖ  - َُ ٘ـْزَ ِٔ َٜخ حُ ـ ُٗ َْ س ػٖ ح٩ػـخد ٓؼَ حُظ٘ز٤ٚ ك٢ : )َػ ًٔخ ظَٜ أػَ حُؼخ١لش ك٢ حهظ٤خٍ حٍُٜٞ حُٔؼزَ 

 َٖ ـ٤ذ  ِك٤ْ ـِ ـظَ ْٔ ُٓ َٜخ ..  ـ ُٗ َْ ٣ُْيَػ٠( حُظ٢ طؼزَ أ٠٣خ  ػٖ طٌٜٔ٘خ ح٧ىر٢ ِ ٝٓؼَ ً٘خ٣ش  طٌٜٔ٘خ ح٧ىر٢ ِ  ٝح٫ٓظؼخٍس ك٢ : )َػ

ـِ٘ـ٢ْ( :ػٖ ؿٔخُٜخ ح٧هخً ٝح٩َٗحم ..   ٔ ْؿـُٚ حُ َٞ حُ َٝ  َُ ُٖ حُلـ  ـزـ٤ِْ ـَ  ك٢ : )حُ

 : ما مظاهر التطوٌر فً موسٌقا القصٌدة عند العقاد ؟  ٓٔس

ع حُؼوخى ك٢ هخك٤ش حُو٤ٜيس ٝٛٞ ٓظَٜ ٖٓ ٓظخَٛ حُظط٣َٞ ك ّٞ ٢ ٤ٓٞٓوخٛخ ٝهي حهظخٍ هخك٤ظٚ ٬ٓءٓش ُِلخُش ؿـ : ٗ

 حُ٘ل٤ٔش 

 : علل : تنوٌع الشاعر لقوافً قصٌدته .  ٔٔس

ع حُ٘خػَ ك٢ حُوٞحك٢ ُ ىكؼخ  َُِِٔ ٝحَُطخرش حُظ٢ طٔززٜخ حُوخك٤ش حُٔٞكيس ِ ٌٝٛح ٣ظلن ٓغ  ٍحء ٓيٍٓش  ّٞ ؿـ : ٗ

 ٠ٕٓٔٞ حُو٤ٜيس .ٝحُظ٢ طيػٞ ا٠ُ حُظـي٣ي ك٢ ٌَٗ ٝ -ٝٛٞ ٖٓ أهطخرٜخ  -حُي٣ٞحٕ 

 : ما نصٌب الوحدة الفنٌة )العضوٌة( فً األبٌات ؟ ٕٔس

ؿـ : طلووض حُٞكيس حُل٤٘ش )حُؼ٣ٞ٠ش( ِ ٣ٝظ٠ق ُ٘خ ًُي ٖٓ حُظَحر٢ حُٞحٟق ٝحُز٤٘ش حُٔظٔخٌٓش ٝحُ٘خؿٔش ػٖ ٝكيس 

 حُلٌَ ٝٝكيس حُ٘ؼٍٞ ٝحُـٞ حُ٘ل٢ٔ حُل٣ِ٘خُٔخثي ك٢ ح٧ر٤خص .

 بادئ مدرسة الدٌوان على الرؼم من أنه من أقطابها . علل .: ٌقال أن الشاعر خالؾ م ٖٔس

ؿـ : رخُلؼَ ك٤غ ػخى حُ٘خػَ ا٠ُ ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص ٝٛٞ ح١ٌُ ًخٗض طَك٠ٚ ٓيٍٓش حُي٣ٞحٕ ُ كٔلّٜٞ حُ٘ؼَ ػ٘ي 

ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ إٔ حُ٘ؼَ طؼز٤َ ػٖ حُل٤خس ًٔخ ٣لٜٔخ حُ٘خػَ ٖٓ ه٬ٍ ٝؿيحٗٚ ٤ُْٝ ٓ٘ٚ ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص 

 ص .ٝحُٔـخ٬ٓ

 : ما سمات مدرسة الدٌوان التً ظهرت فً النص ؟ ٗٔس

 ؿـ : ٓٔخص ٓيٍٓش حُي٣ٞحٕ حُظ٢ ظَٜص ك٢ حُ٘ٚ :
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 -ط٣ٞ٘غ حُوٞحك٢ ك٢ حُو٤ٜيس  -طو٤ْٔ حُو٤ٜيس ا٠ُ ٓوخ١غ  -ٟٝغ ػ٘ٞحٕ ُِو٤ٜيس  -حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش  -ًحط٤ش حُظـَرش 

 حُظؤَٓ ك٢ حُٔٞص ٝحُل٤خس . -ظٍٜٞ ٓٔلش ٖٓ حُلِٕ ٝح٧ُْ 

 األسالٌب الخبرٌة واإلنشابٌة :  

ط٘ٞػض ر٤ٖ ح٧ٓخ٤ُذ حُوز٣َش ٝح٩ٗ٘خث٤ش ٝإ ٗخع ح٩ٗ٘خء ك٢ ٓوخ١غ حُو٤ٜيس ُ كظ٠ ٣ؼ٤َ ك٢ حُوخٍة حُلِٕ ػ٠ِ 

 ٢ٓ ِ ٣ٝوٍَ ٓخ ُٜخ ٖٓ ٛلخص ٝٓلخٖٓ كويٛخ حُ٘خّ رَك٤ِٜخ .

 من مبلمح المحافظة على القدٌم :  

ََ  حُظؤػَ رؤُلخظ حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ك٢ - ٔ ْٜ كَ َٝ شَ  َٔ ٌْ ُِْل َٝ ط٤ََْ٘خُٙ ح ََ حُِوـطخْد( حُٔظؤػَ ك٤ٚ روٍٞ هللا طؼخ٠ُ : " ــ ْٜ هُٞٚ : )كـَ

ُِْوَطخِد".  ح

 حٓظويحّ رؼٞ ح٧ُلخظ حُظَحػ٤ش حُوي٣ٔش ِ ٓؼَ : )٣ٝي( . - ٕ

 حٓظويّ رؼٞ حٍُٜٞ حُظو٤ِي٣ش ٓؼَ : )ًًخء أُٔؼ٢ ًخُٜ٘خد( ٝ )٤ْٗ ؿَ .. ٤ٍٟخص ػٌحد(. - ٖ

 مح التجدٌد : من مبل  

 حهظ٤خٍ ػ٘ٞحٕ ُِ٘ٚ طيٍٝ كُٞٚ ح٧كٌخٍ .  - ٔ

 ػيّ ح٫ُظِحّ رخُوخك٤ش حُٔٞكيس ٝط٣ٞ٘ؼٜخ. - ٕ

 ٍْٓ حٍُٜٞ ح٤ٌُِش . - ٖ

 حُزؼي ػٖ حُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش حُٔظٌِلش . - ٗ

 حُظـي٣ي ك٢ حَُػخء . - ٘

 حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش حُٔظٔؼِش ك٢ ٝكيس حُٟٔٞٞع ٝٝكيس حُـٞ حُ٘ل٢ٔ . - ٙ

 مبلمح شخصٌة العقاد :   

 ٣ٝويٍ حُؼوٍٞ حُٔلٌَس ٝأٛلخرٜخ . -٣لذ حُـٔخٍ ٝحُٜلخص حُلٔ٘ش ٣ٝلِٕ ُلويٛخ  -ٓؼوق  -ٓٞٛٞد 

 أثر البٌبة فً النص :  

 ٓ٘خًٍش حَُٔأس ك٢ حُل٤خس ح٧ىر٤ش روٞس . - ٔ

 ًؼَس حُٔؼول٤ٖ ٝحطٔخع حُؼوخكش . - ٕ

 ًؼَس حُٔلخكَ ٝحُٔ٘ظي٣خص حُؼوخك٤ش   - ٖ

 وي٣َ حُٔؼول٤ٖ ٝحُٔؼولخص .ط - ٗ

 ( https://dardery.site/archives/2153ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 
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  تدرٌبات على نص ) فً رثاء مً(

 

(ٔ) 

ا ِصَحاْب ؟ ٌَ   ً َن فًِ الَمْحفِِل  َم ٌْ  أَ

َدْتَنا َها هـَُنا فـَْصــلَ الِخـطابْ   َعـوَّ

 َعْرُشـَها الِمنـَْبُر َمْرفـُوُع الَجـَنابْ 

ٌُْدَعى ُمْسـَتَجابْ  َن  ٌْ  ُمْسـَتِجـٌٌب ِح

ا ِصَحاْب ؟ ٌَ   ً َن فًِ الَمْحفِِل  َم ٌْ  أَ

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 .ح٧ٍٝ ٤ضحُز ك٢"  حُٔللَ"  ًِٔش  ٓؼ٠٘ -ٔ

 المهرجانׄ   العٌدׄ   الحفلةׄ    المجلسׄ  

 .حَُحرغ حُز٤ض ك٢"  ٣يػ٠"  ًِٔش َٓحىف -ٕ

 ٌتضرعׄ    ٌطلبׄ    ٌكذبׄ    ٌتهمׄ  

 .حُؼخُغ حُز٤ض ك٢" َٓكٞع"   ًِٔش ٠ٓخى -ٖ

  والثالث الثانًׄ    متدن                   ׄ                    وضٌعׄ    موزونׄ  

 .حَُحرغ حُز٤ض ك٢" ػ٣٠ي"   ًِٔش ٠ٓخى -ٗ

 ٌهجرׄ              ٌصرؾׄ         ٌهملׄ    ٌتركׄ  

 :ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢": ٛلخد"  ًِٔش"  ٠ٓخى -٘

 .  سبق ما كلׄ    األعداءׄ   الؽرماءׄ    الخصمومׄ  

ـَ٘خدْ "  ًِٔش"  ٓلَى -ٙ ـَ  : حُؼخُغ حُز٤ض ك٢": حُ

 جنوبׄ    األجنبةׄ    األجانبׄ    األجناب ׄ  

  ٨ُر٤خص ث٤ٔ٤شحَُ حُلٌَس -7

 الممٌزة مً مكانةׄ             مً فصاحةׄ                   مً ؼٌابׄ        مً عن الشاعر تساإلׄ  

 : ػ٠ِ ٣يٍ أُوخد ريٕٝ«  ٢ٓ»  ًِٔش ًًَ –8

 سبق ما كلׄ      وبٌنها الشاعر بٌن العبلقة قوةׄ    مكانتها ضعؾׄ    سنها صؽرׄ  

ىط٘خ:  » حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢ حُ٘خػَ هٍٞ –9 ّٞ  :رـ ٣ٞك٢ حُٞحٝ رظ٠ؼ٤ق«   ػ

  مً صالون إلى العقاد ذهاب كثرةׄ    عقلها ورجاحة األدبٌة قدراتهاׄ  

  صالونها وإؼبلق مً موتׄ     مً بجمال العقاد إعجابׄ  

  د طٞك٢ ح٩ٗخٍس"  ٛ٘خ ٛخ" حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢  هُٞٚ ك٢ -ٓٔ

 العقاد بٌت من المجلس قربׄ    المجلس رواد قلة ׄ  

 مً مجلس فً العقاد وجود ׄ    النفوس من مجلسها قربׄ  

 ح١ٌُ هٜيٙ حُ٘خػَ.حُٔـِٟ ك٢ ٟٞء كٜٔي ُِز٤ض حُؼخُغ حٓظ٘ظؾ  -ٔٔ

 وتمٌزها األدبٌة مكانتها سموׄ    ثراء مً وسعة أمبلكها ׄ  

 خوؾ األدباء منها وابتعادهم عنها ׄ   علو مكانتها السٌاسٌة واالجتماعٌةׄ  

 .ؤػَ حُؼوخى رخُظَحعطىَُ ٖٓ ح٧ر٤خص ػ٠ِ   -ٕٔ

 الِمنـَْبرُ  َعْرُشـَهاׄ   الَجـَنابْ  َمْرفـُوعُ  ׄ  

نَ  ُمْسـَتِجـٌبٌ  ׄ   الِخـطابْ  فـَْصــلَ ׄ   ٌْ  ُمْسـَتَجابْ  ٌُْدَعى ِح
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ـ٤ذ  :" هُٞٚ ك٢ حُز٤خ٤ٗش حٍُٜٞس ٗٞع -ٖٔ ـِ ـظَ ْٔ ُٓ  َٖ خدْ  ٣ُْيَػ٠ ِك٤ْ ـَ ـظَ ْٔ  :حَُحرغ حُز٤ض ك٢"ُٓ

 مجاز مرسلׄ         تشبٌهׄ   مكنٌة ارةاستعׄ    تصرٌحٌة  استعارةׄ  

 حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢ حُزي٣ؼ٢ حُٔلٖٔ ٗٞع -ٗٔ

 نظٌر مراعاةׄ   تصرٌعׄ   اقتباسׄ   جناسׄ  

 :حَُحرغ حُز٤ض ك٢" ٓٔظـخد"  ٝ" ٓٔظـ٤ذ" ًِٔش ر٤ٖ -٘ٔ

 والثالث األولׄ    جناسׄ   ترادؾׄ   طباقׄ  

 :خُغحُؼ حُز٤ض ك٢" حُٔ٘زَ ػَٜٗخ"  هُٞٚ ك٢ حُظ٘ز٤ٚ ٗٞع  -ٙٔ

 ضمنًׄ   تمثٌلًׄ   مجملׄ   بلٌػׄ  

  " حُٔ٘زَ"  ًِٝٔش"  حُوطخد"  ًِٔش ر٤ٖ  -7ٔ

 التفاتׄ    جناسׄ   نظٌر مراعاةׄ   طباقׄ  

 :رلٌف ا٣ـخُ حَُحرغ حُز٤ض ك٢ -8ٔ

 الخبرׄ        المبتدأׄ   المفعولׄ   الفاعلׄ  

 :ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢ ح٫ٓظلٜخّ ٖٓ حُـَٝ  -9ٔ

 الحٌرة إظهارׄ   والحسرة      إظهارالحزن ׄ      االستنكار      ׄ   التعجبׄ  

 : رظوي٣ْ هَٜ أِٓٞد"   حُٔ٘زَ ػَٜٗخ -ٕٓ

 المفعولׄ        الفاعلׄ   الخبرׄ   المبتدأׄ  

 رــــ ا١٘خد ٗٞػٚ  حَُحرغ حُز٤ض ك٢ ح١٩٘خد -ٕٔ

  التعلٌلׄ   االعتراضׄ    اإلجمال بعد التفصٌلׄ    التكرارׄ  

 :ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢" حُٔللَ  :"هُٞٚ ك٢ حُز٤خ٢ٗ حُِٕٞ -ٕٕ

  تصرٌحٌة استعارةׄ       مكنٌة استعارةׄ    مجاز مرسلׄ    كناٌة ׄ  

 :ٝحُؼخ٢ٗ ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢" ػٞىط٘خ"  ٝ" ٛلخد"  هُٞٚ  ك٢ -ٖٕ

 التفاتׄ    جناسׄ   ترادؾׄ   طباقׄ  

 : ٤ِٓٝظٚ  هَٜ أِٓٞد  ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢ -ٕٗ

 إنما استخدامׄ          والتؤخٌر التقدٌمׄ   اءوإالستثن النفًׄ   المبتدأ والخبر تعرٌؾׄ  

 : أكخى ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢"  حُٔللَ"  ًِٔش طؼ٣َق -ٕ٘

 . القلةׄ    الكثرةׄ    التهوٌلׄ    التعظٌمׄ  

 : حُ٘ٚ ك٢ حُ٘ؼ١َ حُـَٝ -ٕٙ

 الرثاءׄ   النسٌبׄ   الوصؾׄ   المدحׄ  

 :حُٔوطغ ٌٛح ك٢  حُي٣ٞحٕ ٓيٍٓش ٓٔخص ٖٓ -7ٕ

 والقافٌة الوزن التزامׄ   التجربة           ذاتٌةׄ                 أصالة اللؽةׄ            بالطبٌعة االمتزاجׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2153ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/2153


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 337

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

(2)  

 النـَِّديْ  َرهـْطِ  ِمنْ  خـَْبةالنـُّ  َسابِلـُوا 

نَ  ٌْ ً   أَ نَ  َعلِْمُتمْ  َهلْ  ؟ َم ٌْ ًْ  أَ  ؟ َمــــ

ًْ  َواللَّْحـنُ  الحـُْلوُ  الحـَـِدٌـْثُ   الشَّجـِ

نُ  ٌْ ًْ  َوالَوْجـهُ  الحـُّرُ  َوالَجـبـِ ـنِـ  السَّ

    ؟ ؼـاب أٌــن ؟ كوكباه ولى أٌـن  

 خكش : طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظ -

 .ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢"  حُ٘ـ وـْزَش"  ًِٔش َٓحىف -ٔ

  المقربونׄ    القدوةׄ                   الصفوةׄ   األصدقاءׄ  

 .ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢"  حُ٘ي١"  ًِٔش َٓحىف -ٕ

 الكرمׄ       الرطبׄ   المجلسׄ    بالماء المبللׄ  

 .حَُحرغ حُز٤ض ك٢" حُلَ"   ًِٔش ٠ٓخى -ٖ

 األسٌرׄ    المشوبׄ    المقٌدׄ    الحبٌسׄ  

 .حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢" ح٢ُ٘ٔ"   ًِٔش ٠ٓخى -ٗ

 المشرقׄ   المنتشرׄ    الخفًׄ    المظلمׄ  

 :حَُحرغ حُز٤ض ك٢": حُـز٤ٖ"   ؿٔغ -٘

 سبق ما كلׄ    ُجبنׄ    أجبنةׄ    أجبنׄ  

 : حَُحرغ حُز٤ض ك٢": حُٞؿٚ"  ًِٔش"  ؿٔغ -ٙ

 والثانٌة األولًׄ                           وجهاء ׄ                   أوجهׄ    وجوه ׄ  

  ٨ُر٤خص حَُث٤ٔ٤ش حُلٌَس -7

 مً وجه جمالׄ            الحاضرٌن فً مً حدٌث تؤثٌرׄ           الحسٌة مً صفاتׄ   العقاد حٌرةׄ  

 : ػ٠ِ ٣يٍ حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢ ح٫ٓظلٜخّ طٌَحٍ -8

 والثالث الثانًׄ                      مً بحقٌقة لالجهׄ                       الحٌرةׄ    والحزن الحسرةׄ  

   :ػ٠ِ ٣يٍ ٢ٓ ح٧ى٣زش حْٓ طٌَحٍ -9

 والثالث األولׄ            موتها بعد ذكرها بقاء على التؤكٌدׄ          للرد تنبٌههاׄ    اسمها بذكر التلذذׄ  

. 

 :  ػ٠ِ ٣يٍ"  حُ٘وزش"ًِٔش حُ٘خػَ حٓظويحّ -ٓٔ

 النخبة على مجلسها رواد اقتصارׄ                    جمالهاׄ            األدبٌة مكانتها علو ׄ               مً ثراءׄ  

 : حُو٤ٜيس ٌٛٙ ك٢  حُظـي٣ي ٬ٓٓق ٖٓ -ٔٔ

 سبق ما كلׄ                 العضوٌة الوحدةׄ                      الكلً الخٌالׄ   مقاطع إلى تقسٌمهاׄ  

 .حًَُٔزشُ٘خػَ ٍُِٜٞس حُز٤خ٤ٗش ىَُ ٖٓ ح٧ر٤خص ػ٠ِ حٓظويحّ ح -ٕٔ

نُ ׄ    الحـُْلوُ  الحـَـِدٌـْثُ ׄ   ٌْ  سبق ما كلׄ   كوكباه ولىׄ   الحـُّرُ  الَجـبـِ

 هخٍ ٗٞه٢ ػٖ ٝحٛلخ ٢ٓ ٣ُخىس: -ٖٔ

 ا٤ُٜـــــــــــــــــــخ ػوِـــــــــــــــــــ٢ ٛـــــــــــــــــــزخ ٗطوـــــــــــــــــــض اًح -

  
ـــــــــــــــــ٢   رٔـــــــــــــــــٔض ٝإ    ـــــــــــــــــخ٢ٗ ٛـــــــــــــــــزخ اُ  ؿ٘

 
 ٝحُٕ ر٤ٖ ر٤ض ٗٞه٢ حُٔخرن  هٍٞ حُؼوخى ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ:

ًْ  َواللَّْحـنُ  الحـُْلوُ  ـِدٌـْثُ الحـَ   الشَّجـِ
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  اتفق الشاعران على جمال صوتها ׄ  

 اختلفا الشاعران فالعقاد ٌرى أن تؤثٌر مً ٌرجع  لجمال صوتها وشوقً معجب بروعة بٌانها ׄ  

 اختلؾ الشاعران فاعقاد معجب  بروعة بٌانها وشوقً معجب بجمال  صوتها ׄ  

 البٌان وتؤثٌرها فً النفوساتفق الشاعران على قدرتها فً  ׄ  

 :حُؼخُغ حُز٤ض ك٢" حُ٘ـ٢ حُِلٖ:" هُٞٚ ك٢ حُز٤خ٤ٗش حٍُٜٞس ٗٞع -ٗٔ

 مجاز مرسلׄ   تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ    تصرٌحٌة  استعارةׄ  

 حُؼخُغ حُز٤ض ك٢ حُزي٣ؼ٢ حُٔلٖٔ ٗٞع -٘ٔ

 مقابلةׄ   تصرٌعׄ   طباقׄ   جناسׄ  

 :حَُحرغ حُز٤ض ٢ك" حُلَ حُـز٤ٖ"  هُٞٚ ك٢ حُظ٘ز٤ٚ ٗٞع –ٙٔ

 ضمنًׄ   تمثٌلًׄ   مجملׄ   بلٌػׄ  

 :حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢ ح٩ٗ٘خء ٗٞع –7ٔ

 تمنًׄ    استفهامׄ   نهًׄ        أمر ׄ  

 :رلٌف ا٣ـخُ حُؼخُغ حُز٤ض ك٢ -8ٔ

 الخبرׄ   المبتدأׄ   المفعولׄ       الفاعلׄ  

 :حُوخْٓ حُز٤ض ك٢  ح٫ٓظلٜخّ ٖٓ حُـَٝ –9ٔ

 الحٌرةׄ   الحسرةׄ      االستنكارׄ       التعجبׄ  

 : حَُحرغ حُز٤ض ك٢"  حُٞؿٚ"  ًِٝٔش"  حُـز٤ٖ"  ًِٔش ر٤ٖ -ٕٓ

 جناسׄ                        طباقׄ          نظٌر مراعاةׄ    ترادؾׄ  

 : حُوخْٓ حُز٤ض ك٢"  ؿخد"  ًِٝٔش"  ٠ُٝ"  ًِٔش ر٤ٖ - ٕٔ

 جناسׄ         طباقׄ    نظٌر مراعاةׄ    ترادؾׄ  

 ( ٢َٗٝhttps://dardery.site/archives/2153 ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ) 

 

(3)  

 ِعــذابْ  َرضـٌِــَّاتٌ  ؼـُر   ِشـــــــــــــٌـَمٌ 

ْأيِ  ٌـَـنـْـفـُـذُ  وحـِــجـَــى ـــَوابْ  بِالرَّ  الصَّ

ً  أَلْ  َوَذَكـــــــاءٌ  ــــهـَابْ  ــَمـــعـِــ  كـَالشـِـّ

ً   َوَجــــــَمــالٌ   ٌَُعابْ  ال قـُــْدِســـــــــــــــ

َراْب؟ فًِ َهَذا ُكلُّ   الّتَرابْ  َهَذا ِمنْ  آهِ  التُّ

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 .ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢"  ػٌحد"  ًِٔش َٓحىف  -ٔ 

  والثانٌة األولىׄ         مإلمةׄ    مقبولةׄ    سابؽةׄ  

 .ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢"  ٤ْٗ"  ًِٔش َٓحىف -ٕ

  والثانٌة األولىׄ   مواقؾׄ    عاداتׄ    أخبلقׄ  

 .حَُحرغ حُز٤ض ك٢" ٣ؼخد"   ًِٔش ٠ٓخى -ٖ

  ٌساعدׄ   ٌمدحׄ    ٌنصرׄ    ٌمنحׄ  

ِٙ "   ًِٔش -ٗ  .:رـــ طٞك٢ حُوخْٓ حُز٤ض ك٢"  

 سبق ما كلׄ     بالهزٌمة اإلقرار ׄ    -  التوجعׄ    الشكوىׄ  
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 :ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢": ؿَ"  ًِٔش"  ٓلَى -٘

 والثالثة الثانٌةׄ      أؼرׄ   ؼراء ׄ   ؼرةׄ  

 :  حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢": كـ٠"  ًِٔش"  ؿٔغ -ٙ

 حجاءׄ   أحجاءׄ   أحجٌاتׄ    أحاجى ׄ  

  :حُؼخ٢ٗ ُِز٤ض حُـِث٤ش حُلٌَس -7

 مً  موتׄ         عقلها رجاحةׄ   المعنوٌة مً صفاتׄ   مً جمالׄ  

 :حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢" حَُأ١" ًِٝٔش" كـ٠"  ًِٔش ر٤ٖ  -8

 جناسׄ   طباقׄ    نظٌر مراعاةׄ    ترادؾׄ  

َّ  ٤ْٗ:"  هُٞٚ ك٢ حُز٤خ٢ٗ حُِٕٞ -9  :ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢" ؿ

 مجاز مرسلׄ    مكنٌة استعارةׄ    تشبٌهׄ    كناٌة ׄ  

 : هزِٚ رٔخ  حرغحَُ حُز٤ض ك٢"  ٣َُؼخدْ  ٫"  هُٞٚ  ػ٬هش -ٓٔ

 ترادؾׄ   تعلٌلׄ   توضٌحׄ   نتٌجةׄ  

 :حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢"  رخَُأ١  ٣٘لٌ ٝكـ٠: "  هُٞٚ ك٢ حُز٤خ٤ٗش حٍُٜٞس ٗٞع -ٔٔ

 مجاز مرسلׄ               تشبٌهׄ            مكنٌة استعارةׄ    تصرٌحٌة  استعارةׄ  

 : رٔزذ ًُٝي" ٣ؼخد ٫"  هُٞٚ حَُحرغ حُز٤ض ك٢ حُ٘وخى ػخد -ٕٔ

 مبتذلة كلمة أنهاׄ     فصٌحة ؼٌر كلمة أنهاׄ  

 جدٌد معنى تضؾ لم حشو أنهاׄ      النفسً الجو تبلبم ال أنهاׄ  

 :ٛ٘خ حَُػخء ك٢ حُظـي٣ي ٬ٓٓق ٖٓ -ٖٔ

 ورصانتها اللؽة قوةׄ    الحزن فً واالعتدال القصدׄ  

 والثالث األولׄ    للمرثٌة العقلٌة الصفات على التركٌز ׄ  

 :رـ ٣ٞك٢«  هي٢ٓ ٝؿٔخٍ:  » حَُحرغ حُز٤ض ك٢ ػَحُ٘خ هٍٞ –ٗٔ

  ربها من مً قربׄ                مً جمال شهرةׄ           جمالها ونقاء طهرׄ          مً جمال شدةׄ  

ٌُ  ٝكـِـ٠: » حُؼخ٢ٗحٓظ٘ظؾ ى٫ُش هٍٞ حُ٘خػَ ك٢ حُز٤ض  -٘ٔ ْأ١ِ  ٣ـَ٘ـْلـُـ  َ حدْ  رِخُ َٞ  ٜ  ."  حُ

  قوة تؤثٌر مً على الحاضرٌنׄ      المناقشةقدرة مً على الجدال و ׄ  

 سهولة اقتناع مً بآراء الحاضرٌن  ׄ     مى عقل وكمال رجاحةׄ  

ْ  "   ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢  حُـٔغ ٤ٛؾ حٓظويحّ   -ٙٔ ـــــــــــــ٤ـَ ِٗ   َ ُ ٟـ٤ِــ خص   ؿـ   : ٣ل٤ي"  ِػــٌحدْ  ٍَ

 التنوع ׄ      العمومׄ    القوةׄ    الكثرة ׄ  

 : أكخى ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢"   ٤ْٗ"  ِٔشً ط٤ٌَ٘ -7ٔ

 . القلةׄ     الكثرةׄ    التهوٌلׄ    التعظٌمׄ  

 :حُوخْٓ حُز٤ض ك٢" حُظَحد ك٢ ٌٛح ًَ: "  هُٞٚ ك٢  حُز٤خ٢ٗ حُِٕٞ -8ٔ

 مجاز مرسلׄ                    تشبٌهׄ             مكنٌة استعارةׄ    تصرٌحٌة  استعارةׄ  

  ::هزِٜخ رٔخ"  حُظَحد ك٢ ٌٛح ًَ ػ٬هش –9ٔ

 نتٌجةׄ   تفصٌل بعد إجمالׄ   إجمال بعد تفصٌلׄ   توضٌحׄ  

 :كٜٞ حُ٘خػَ ٗو٤ٜش ٬ٓٓق ُ٘خ طزيٝ ح٧ر٤خص ٖٓ ه٬ٍ -ٕٓ

 . وأصحابها المفكرة العقول وٌقدرׄ    الحسنة والصفات الجمال ٌحبׄ  

 .سبق ما كلׄ    المرأة ٌقدرׄ  
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 . ه٬ٍ ح٧ر٤خص طز٤ٖ ١َٜ ٝٗوخء ؿٔخٍ ٢ٓ ٖٓر٤ٖ حُٔوُٞش حُظ٢  -ٕٔ

ـــَوابْ  ׄ   ـَّاٌت ِعــذابْ ـِشـــــــــــــٌـٌَم ؼـُر  َرضـٌِ ׄ   ْأيِ الصَّ  حـِــجـَــى ٌـَـنـْـفـُـُذ بِالرَّ

ــــهـَابْ ـَذَكـــــــاٌء أَْلــَمـׄ   ً  كـَالشـِـّ ٌَُعابْ ׄ   ـعـِــ ً  ال   َجــــــَمــالٌ قـُــْدِســـــــــــــــ

 :ح٧ر٤خص ٖٓ ٣زيٝ ًٔخ حُؼوخى ػ٘ي وي٣ْحُ ٬ٓٓق ٖٓ -ٕٕ

 .التقلٌدٌة الصور بعض استخدامׄ           التجربة صدقׄ          العاطفة قوةׄ   العضوٌة الوحدةׄ  

 ( ves/2153https://dardery.site/archiُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 

(ٗ) 

 لدٌك ما بـِــَرادٍّ  أَْنـتَ  َما َوٌـْـكَ 

ٌَعُ   عـَلٌَـَكْ  َضاعَ  َما اآلَمالِ  أَْضـ

ًٍّ  َمْجـــدُ  ـرُ  َم ٌْ كَ  َمْوُكْولٍ  ؼـَ ٌْ  إِلَ

 قبضتٌكْ  من خالص مً مجد

 ثـََوابْ  أَْلؾُ  فـَْضلََها ِمـنْ  َولََها

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 .حُؼخُغ حُز٤ض ك٢"  ًٍٓٞٞ"   ٢ًِٔ َٓحىف -ٔ

  ملهوؾׄ          معروؾׄ    مرفوضׄ    متروكׄ  

 .حَُحرغ حُز٤ض ك٢"  هخُٚ"  ًِٔش َٓحىف  -ٕ

 .مدفوع ـׄ    محرر ׄ   منتهٍ ׄ   صاؾٍ ׄ  

 .حُوخْٓ حُز٤ض ك٢" ػٞحد"   ًِٔش ٠ٓخى -ٖ

 والثالث األولׄ    نكالׄ    أجرׄ    جزاءׄ  

 .حُوخْٓ حُز٤ض ك٢" ٠ِٜخك"   ًِٔش ٠ٓخى -ٗ

 إحسانهاׄ   أجرهاׄ   عملهاׄ    إساءتهاׄ  

 :حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢": ح٥ٓخٍ"  ًِٔش"  ٓلَى -٘

  األملׄ    األمنٌةׄ    الُمنٌةׄ    الَمنٌةׄ  

 : حُؼخُغ حُز٤ض ك٢": ٓـي"  ًِٔش ؿٔغ -ٙ

 سبق ما كلׄ                          أمجاد ׄ         أماجد                    ׄ                                 مجود ׄ  

  ٨ُر٤خص حَُث٤ٔ٤ش حُلٌَس -7

 مً على المعقودة اآلمال ضٌاعׄ   مً لجسد التراب إخفاءׄ  

 مً ٌنتظر الذي الثوابׄ   وخلودها مً آثار بقاءׄ  

 :د ٣ٞك٢ كؼَ حْٓ  ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢«  ٣ٝي»  ًِٔش –8

 سبق ما كلׄ       ٌدالتهدׄ         الؽضبׄ            التعجبׄ  

 :ػ٬هظٚ ٓـخُ ََٓٓ«   هز٠ظ٤ي ٖٓ:  » حَُحرغ حُز٤ض ك٢ حُ٘خػَ هٍٞ –9

  المسببٌةׄ    السببٌةׄ    الجزبٌةׄ    الكلٌةׄ  

  د طٞك٢  ح٩ٟخكش"   ٢ٓ ٓـي" هُٞٚ ك٢ -ٓٔ

 سبق ما كل ׄ   المنزلة سموׄ   االعتزازׄ    التخصٌص ׄ  

ـْ :" هُٞٚ ك٢ حُز٤خ٤ٗش حٍُٜٞس ٗٞع -ٔٔ ٢   ـــيُ َٓ َٓ  َُ ٍٍ  ؿـ٤َْـ ْٞ ًُ ْٞ  :حُؼخُغ حُز٤ض ك٢" ا٤َُِْيَ  َٓ

 مجاز مرسلׄ   تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ    تصرٌحٌة  استعارةׄ  
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 حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢ حُزي٣ؼ٢ حُٔلٖٔ ٗٞع -ٕٔ

 نظٌر مراعاةׄ          تصرٌعׄ                      طباقׄ   جناسׄ  

 :"ٟخع"  ٝ" ٍحىّ " ًِٔش ر٤ٖ -ٖٔ

  نظٌر مراعاةׄ    جناسׄ   رادؾتׄ   طباقׄ  

َٜخ"  هُٞٚ ك٢ حُز٤خ٢ٗ حُِٕٞ –ٗٔ َُ َٝ  ْٖ ـ َٜخ ِٓ ُْقُ  كـ٠ََِْ حدْ  أَ َٞ  :ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢"  ػـَ

 مجاز مرسلׄ   تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ   كناٌةׄ  

 :حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢  ح٧ِٓٞد ٗٞع –٘ٔ

 خبريׄ   استفهامׄ   نهًׄ    أمر ׄ  

 رــــ خدا١٘ ٗٞػٚ  ح٧ر٤خص ك٢ ح١٩٘خد -ٙٔ

 الترادؾׄ            االعتراضׄ    اإلجمال بعد التفصٌلׄ    التكرارׄ  

 :حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢"  ح٧ٓخٍ أ٤ٟغ:"  هُٞٚ ك٢ حُز٤خ٢ٗ حُِٕٞ -7ٔ

  تصرٌحٌة استعارةׄ                        مكنٌة استعارةׄ                    تشبٌهׄ                              كناٌة ׄ  

 : هزِٚ رٔخ  حَُحرغ حُز٤ض هشػ٬ -8ٔ

 ترادؾׄ              سببׄ   توضٌحׄ   نتٌجةׄ  

 : ٤ِٓٝظٚ  هَٜ أِٓٞد  حُوخْٓ حُز٤ض ك٢ -9ٔ

 إنما استخدامׄ                    والتؤخٌر التقدٌمׄ            وإالستثناء النفًׄ   المبتدأ والخبر تعرٌؾׄ  

 :حُ٘ٚ ٌٛح ك٢ حُظـي٣ي ٬ٓٓق ٖٓ -ٕٓ

  سبق ما كلׄ              القوافً تعددׄ            للنص عنوان وضعׄ   لمقطوعات لنصا تقسٌمׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2153ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 متحررة على نص )فً رثاء مً( نصوص

(ٔ) 

 ول العقاد فً قصٌدته "ترجمة الشٌطان":ٌق

ـــــــــــــَكٖٔ ٛـــــــــــــخؿٚ -ٔ  ـــــــــــــ٤ْ حُل٠ـــــــــــــَ ًٝ حُ  حُؼٔ

  

َْ  هــــــــــــــخعِ  كــــــــــــــ٢ حُظِٔــــــــــــــخء ؿٔــــــــــــــنَ      ٓــــــــــــــوَ

 

َٝ  ٍٝٓـــــــــــــــ٠ -ٕ     حُـــــــــــــــَؿ٤ْ ٍٓـــــــــــــــ٢ رـــــــــــــــٚ ح٧ٍ

  

ـــــــــــــــــَس      ـــــــــــــــــذ كخٓـــــــــــــــــٔغ ػز َْ  أػخؿ٤ ـــــــــــــــــ  حُِؼزَ

 

ــــــــــــــــــش   -ٖ  ِْوَ ــــــــــــــــــٞىْ  هللا ُٜــــــــــــــــــخ ٗــــــــــــــــــخء ِه  حٌُ٘

  

َِ  ٝكـــــــــــــــــــخء ٜٓ٘ـــــــــــــــــــخ ٝأرـــــــــــــــــــ٠     حُ٘ـــــــــــــــــــخً

 

ـــــــــــــيٍ -ٗ   حُٞؿـــــــــــــٞى هزـــــــــــــَ ُٜـــــــــــــخ حُٔـــــــــــــٞء ه

  

ٍْ  ٓـــــــــــــــــــــٖ ٝطؼـــــــــــــــــــــخ٠ُ    ٍِ  ػِـــــــــــــــــــــ٤  هـــــــــــــــــــــخى

 

ــــــــــــــــــش   ًــــــــــــــــــ٢ٗٞ هــــــــــــــــــخٍ -٘  ــــــــــــــــــخءْ  ٓل٘  ٨ُر٣َ

  

ْْ  حُـــــــــــــــــ٘لْ أ٣ظٜـــــــــــــــــخ ٝحهٔـــــــــــــــــج٢     حُؼوـــــــــــــــــ٤

 

َْ  حُ٘ــــــــــــ٤طخٕ أ٣ٜــــــــــــخ -ٙ   ط٘ــــــــــــخءْ  ٓــــــــــــٖ أٟــــــــــــِ

  

ْْ  ٝطؤ٣ٝـــــــــــــــــٚ طؤ٣ٝـــــــــــــــــي ٓـــــــــــــــــٞف     حُـلـــــــــــــــــ٤

 

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 .ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢"  ٛخؿٚ"   ٢ًِٔ َٓحىف -ٔ

  خلقهׄ    اشتقهׄ    صنعهׄ    كلهشׄ  
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 .ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢"  ؿٔن"  ًِٔش َٓحىف -ٕ

 .سال ـׄ    أظلم ׄ   انصبׄ   نزلׄ  
 .حُؼخُغ حُز٤ض ك٢" حٌُ٘ٞى"   ًِٔش ٠ٓخى -ٖ

 والثالث الثانًׄ    المتمردׄ    الجاحدׄ    المذعنׄ  
 .حُوخْٓ حُز٤ض ك٢" ٓل٘ش"   ًِٔش ٠ٓخى -ٗ

 فتنةׄ   فرجׄ   ابتبلءׄ    شدةׄ  
 :حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢": أػخؿ٤ذ"  ًِٔش  ٓلَى -٘

  عجٌبةׄ    عجٌبׄ    أعجوبةׄ    َعجبׄ  
 : حُوخْٓ حُز٤ض ك٢": ػو٤ْ"  ًِٔش ؿٔغ -ٙ

 والثالث الثانًׄ   ُعَقماُء                 ׄ                               ِعقامׄ   َعْقم ׄ  
  ٨ُر٤خص حَُث٤ٔ٤ش حُلٌَس -7

 بربه الشٌطان كفرׄ         الشٌطان خلقׄ  

 للبشر فتنة الشٌطانׄ                   اتبعه من وجزاء الشٌطان خلق من الحكمةׄ  

   حُؼخُغ ك٢ حُز٤ض  ح٤ُ٘طخٕ رْ ٝٛق حُ٘خػَ  -8

 كونه فتنة واختبار للبشر ׄ      القدرة على إؼواء وإضبلل البشرׄ  

 اتبعه بالمصٌر السٌا له ولمنׄ     بالعصٌان  والتمرد وعدم الشكرׄ  

 ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش  حُظ٢ أٜٓٔخ حُؼوخى ٍٝك٤و٤ٚ: –حٓظ٘ظؾ ك٢ ٟٞء كٜٔي ح٧ر٤خص  -9

  النزعة الروحٌة والدعوة إلى اإلخاء ونبذ الشر ومحاربتهׄ  

 التعبٌر عن الواقع بمتناقضاته وما ٌحوٌه من خٌر وشرׄ  

 على الجانب الوجدانً العاطفًؼلبة الجانب الفكري المتمثل فً البحث عن العبرة من وجود الشر ׄ  

 النزعة الذاتٌة والتعبٌر عن أمال اإلنسان وتطلعاته إلى عالم مثالً تتحقق فٌه قٌم الحق والعدلׄ  

 :  حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢«  حَُؿ٤ـــْ ٢ٍٓ رٚ ح٧ٍٝ ٠ٍٓٝ: » هُٞٚ كل٢ حُز٤خ٢ٗ حُِٕٞ –ٓٔ

 مجاز مرسلׄ              تشبٌه       ׄ               كناٌة   ׄ    تصرٌحٌة  استعارةׄ  

 : حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢" حُؼزـــــــــَ أػخؿ٤ذ كخٓٔغ:" هُٞٚ ك٢ ح٧ِٓٞد ٗٞع –ٔٔ

  نداءׄ     أمرׄ    استفهامׄ    نهًׄ  

  :هزِٚ رٔخ"  حُـل٤ـــْ ٝطؤ٣ٝٚ طؤ٣ٝي ٓٞف: " حُٔخىّ حُز٤ض ك٢ هُٞٚ  ػ٬هش -ٕٔ

 توكٌد ׄ   توضٌحׄ   نتٌجةׄ    تعلٌل ׄ  

 :حُؼخُغ حُز٤ض ك٢ حُزي٣ؼ٢ ٖحُٔلٔ  ٗٞع  -ٖٔ

 جناسׄ   مقابلةׄ   طباقׄ   تصرٌعׄ  

 ٣ل٤ي حُوخْٓ حُز٤ض ك٢" حُ٘لْ"  ًِٔش طؼ٣َق-ٗٔ

 التهوٌلׄ   التحقٌرׄ   والشمول العمومׄ   التعظٌمׄ  

 : ٤ِٓٝظٚ  هَٜ أِٓٞد   حُؼخُغ حُز٤ض ك٢ -٘ٔ

 إنما تخداماسׄ   والتؤخٌر التقدٌمׄ   وإالستثناء النفًׄ   المبتدأ والخبر تعرٌؾׄ  

 :حُٔخىّ حُز٤ض ك٢   ح٧َٓ ٖٓ حُـَٝ  -ٙٔ

 التهدٌدׄ   االلتماسׄ   اإلباحةׄ   النصحׄ  

 :حُ٘ٚ ٌٛح ك٢ حُظـي٣ي ٬ٓٓق ٖٓ -7ٔ

 والثالث الثانًׄ   القوافً تعددׄ   جدٌد الموضوعׄ   واإلنشاء الخبر بٌن األسلوب تنوعׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3260ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

https://dardery.site/archives/3260
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 (ٕ) 

 والموت" الحب ٌقول عبد الرحمن شكري فً قصٌدته "قصٌدة 

َُ  ؿـــــــــــــــي ح -ٔ ـــــــــــــــ ؼُ ٌْ ُْ  ٓ٘ـــــــــــــــخ حُٔـــــــــــــــخُٕٞ ٣َ ٌُ ْ٘ ـــــــــــــــ ِٓ ٝ 

  

ـــــــــــــــــــــؤ    ـــــــــــــــــــــغ   ٣َٝه ـــــــــــــــــــــخ ىٓ ُٕ  ر٤٘٘  ٝٗـــــــــــــــــــــجٞ

 

ــــــــــــــــــــذ   ٫ ٜٝٗــــــــــــــــــــزق -ٕ ٖ   هِ ــــــــــــــــــــ ُْ  ٣َِل ــــــــــــــــــــ٤ٌ  اُِ

  

ٖ   ػـــــــــــــــــــٌْ٘ ٔـــــــــــــــــــٞٝطـ    ُٕ  أػـــــــــــــــــــ٤  ٝؿلـــــــــــــــــــٞ

 

ٍٖ  ػِـــــــــــ٠ ٝٗزٌـــــــــــ٢ -ٖ ـــــــــــ ْٔ ـــــــــــٚ ُك ْط َٞ  حُزِـــــــــــ٠ ٣ـــــــــــيُ  ١َ

  

    ْٖ ـــــــــــ َٓ ٝ   ِ ُٖ  ػ٘ـــــــــــٚ رُـــــــــــ ـــــــــــ ْٔ ـــــــــــٞ حُُل ْٜ ُٖ  ك  ؿزـــــــــــ٤

 

ـــــــــــــــــخ -ٗ ـــــــــــــــــضُ  ٝٓ ٕ   أى١ٍ ً٘ ـــــــــــــــــَ كٔـــــــــــــــــ٘ي أ  ُحث

  

ُٕ  ٛــــــــــــــــــــٞحى ػــــــــــــــــــــٖ ػـــــــــــــــــــِحء   ٝإٔ     ٣ٌــــــــــــــــــــٞ

 

ْ٘يَ  كــــــــــــ٬ -٘ ُٖ  ٣وــــــــــــيَػ ُٖ  حُلٔــــــــــــ ــــــــــــش   كخُلٔــــــــــــ  ١َك

  

     َ ـــــــــــــــ ُٔ ِٖ  ًلِـــــــــــــــْ طَ ـــــــــــــــٞ حُؼــــــــــــــــ٤ ْٛ ٝ  ُٕ  ظَ٘ـُـــــــــــــــٞ

 

ـــــــــــــ ؿـــــــــــــي ح -ٙ ـــــــــــــخًٕٞ ٣ٌَؼ ْْ  كـــــــــــــ٢ُٞ حُز ٌُ  ٝكـــــــــــــَُٞ

  

ـــــــــــــــــــخ    ٓٝ  ُّ ُٖ  ٛخُـــــــــــــــــــي   ا٫ِ حُ٘ـــــــــــــــــــخ  ٝكـــــــــــــــــــ٣ِ

 

ـــــــــــــ٠ ٣ٝٔـــــــــــــؼ٠ -7 ـــــــــــــ١َ ػِ ـــــــــــــَى هز ـــــــــــــيٗخ ٝهز   رؼ

  

ِّ  ٓـــــــــــــــٖ    ـــــــــــــــخ َ   هـــــــــــــــذ   حُ٘ ـــــــــــــــخً ـــــــــــــــٕٞ ٓ  ٝهج

 

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 .ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢"  ٣َهؤ"  ًِٔش  ٓؼ٠٘ -ٔ

  صعد ׄ    وانقطع جؾׄ   أصلحׄ    وارتفع سماׄ  

 .حُٔخرغ حُز٤ض ك٢"  هذ  "  ًِٔش َٓحىف -ٕ

 المشً سرٌعׄ     مستترׄ    ؼشاش مخادعׄ    ؼامضׄ  

 .حُؼخُغ حُز٤ض ك٢" ١ٞطٚ"   ًِٔش ٠ٓخى -ٖ

  قطعهׄ    أفناهׄ    فردهׄ    أظهرتهׄ  

 .حَُحرغ حُز٤ض ك٢" ػِحء"   ًِٔش ٠ٓخى -ٗ

 جزعׄ   صبرׄ   خوؾׄ    موتׄ  

 :حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢": ؿلٕٞ"  ًِٔش" ٓلَى -٘

 .سبق ما كلׄ                               َجَفنׄ        ِجْفنׄ    َجْفنׄ  

 : حُٔخىّ حُز٤ض ك٢": ك٣ِٖ"  ًِٔش"  ٓلَى -ٙ

 والثانً األولׄ    أحزانׄ   َحَزاَنىׄ   ُحَزَناءُ  ׄ  

  ٨ُر٤خص حَُث٤ٔ٤ش حُلٌَس -7

 المحبوبة حسن زوالׄ      بالنسٌان الحب قصص انتهاءׄ  

  شًء كل على سٌؤتً الموتׄ     علٌهما ناسال حزنׄ  

    حٓظ٘ظؾ ٖٓ ه٬ٍ كٜٔي ٨ُر٤خص حُٔزذ ك٢ حٗظٜخء هٜٚ حُلذ ٝحٗوطخع ىٓٞع حُٔلز٤ٖ    -8

 مرور األٌام وتعاقبها ستساعدهم على النسٌانׄ             البعد والجفاء وكثرة الصدود من المحبوبةׄ  

 الموت الذي ٌؤتً على كل شًء.ׄ                                  زوال حسن المحبوبة وذهاب شبابهاׄ  

    ٓخ حُلو٤وش حُظ٢ طَٞٛ ا٤ُٜخ حُ٘خػَ ك٢ حُز٤ض حُوخْٓ    -9

 أن الجمال حلم جمٌل ٌتمناه اإلنسان ׄ    انخداع الناس بالمظهر الحسن والبعد عن الجوهرׄ  

 وال الحسن سبب من أسباب نسٌان الحب زׄ             الحسن عمره قصٌر وسرعان ما ٌؤتً علٌه الموتׄ  
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  ٤٘٣َ حُز٤ض حُٔخىّ ا٠ُ ٓٔش ط٤ِٔ رٜخ حُ٘ؼَ ُيٟ ٗؼَحء ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ ِ كٔخ ٢ٛ  -ٓٔ

 نزعة الحزن والتشاإمׄ   النزعة الروحٌةׄ   النزعة الذاتٌة ׄ   النزعة البٌانٌةׄ  

  "ك٣ِٖ" ٝ" ٛخُي" ًِٔش ر٤ٖ حُٔخىّ حُز٤ض ك٢ حُؼطق أكخى ٓخًح –ٔٔ

 سبق ما كلׄ                المشاركةׄ                             التنوعׄ     توكٌدالׄ  

  ::٣ل٤ي حُؼخُغ حُز٤ض ك٢"  كٖٔ ػ٠ِ ٝٗز٢ٌ:  "  هُٞٚ ك٢"  كٖٔ"  ًِٔش ط٤ٌَ٘ –ٕٔ

  القلةׄ         والشمول العمومׄ   التهوٌل ׄ   التعظٌمׄ  

ْطٚ:" هُٞٚ ك٢ حُز٤خ٤ٗش حٍُٜٞس ٗٞع -ٖٔ َٞ  :حُؼخُغ حُز٤ض ك٢" ُز٠ِح ٣يُ  ١َ

 كناٌةׄ   تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ    تصرٌحٌة استعارةׄ  

ُٕ  ر٤٘٘خ ىٓغ   ٣َٝهؤ:  " هُٞٚ ك٢  حُز٤خ٢ٗ حُِٕٞ –ٗٔ  :حُؼخُغ حُز٤ض ك٢" ٝٗجٞ

 مجاز مرسلׄ   تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ   كناٌةׄ  

 :حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢"  أػ٤ٖ"  ًِٝٔش"  طـٔٞ"  ًِٔش ر٤ٖ –٘ٔ

 التفاتׄ    جناسׄ   نظٌر اعاةمرׄ   طباقׄ  

ْٜٞ"  هُٞٚ ػ٬هش -ٙٔ ُٖ  ك  :هزِٚ رٔخ حَُحرغ حُز٤ض ك٢" ؿز٤

 توضٌحׄ   نتٌجةׄ   تعلٌلׄ   إجمال بعد تفصٌلׄ  

 :حُوخْٓ حُز٤ض ك٢ ح٢ُٜ٘ ٖٓ حُـَٝ –7ٔ

 الدعاءׄ   االلتماس ׄ   التحذٌرׄ   الحثׄ  

ْْ  ك٢ُٞ حُزخًٕٞ ٣ٌؼَ "ؿي ح -8ٔ ٌُ  : رظوي٣ْ هَٜ أِٓٞد"  ٝكَُٞ

 الظرؾׄ   والمجرور الجارׄ   الخبرׄ   المبتدأׄ  

 : ٤ِٓٝظٚ  هَٜ أِٓٞد  حُٔخىّ حُز٤ض ك٢ -9ٔ

 إنما استخدامׄ      والتؤخٌر التقدٌمׄ   وإالستثناء النفًׄ   المبتدأ والخبر تعرٌؾׄ  

 :حُٔوطغ ٌٛح ك٢  حُي٣ٞحٕ ٓيٍٓش ٓٔخص ٖٓ -ٕٓ

 والثانٌة األولىׄ           والقافٌة     الوزن التزامׄ   د     الوجو أسرار فً التعمقׄ   االلتجاء إلى الطبٌعة    ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3259ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 

(3) 

  ٌقول الشاعر محمود عماد:

 ُظٔـــــــــــــــؤح كخٗـــــــــــــــظوض حُـــــــــــــــ١َّ  ِِٓـــــــــــــــض هـــــــــــــــي -ٔ

  

ـــــــــــــــــض     حُٜـــــــــــــــــيٝى كخٗـــــــــــــــــظوض حُٞٛـــــــــــــــــَ ِِٝٓ

 

 (ٗؼـــــــــــــــــــــــــــْ) ٓؼـــــــــــــــــــــــــــَ ط٘لؼ٘ـــــــــــــــــــــــــــ٢( ٫) إ -ٕ

  

ــــــــــــــ٤ْ    ــــــــــــــٞ ُ ــــــــــــــَ ٓــــــــــــــٖ(  ٗؼــــــــــــــْ) طلِ  (٫) ؿ٤

 

 رخُٔــــــــــــــــــؤّ ٣ـــــــــــــــــــ١َ ح٠ُ٘ــــــــــــــــــَ ٝحَُر٤ــــــــــــــــــغ -ٖ

  

 ٓوـــــــــــــــــــــز٬ ه٣َلـــــــــــــــــــــخ طِوـــــــــــــــــــــ٠ ٫ كـــــــــــــــــــــ٤ٖ   

 

 ٗٔــــــــــــــــ٤ض اٗــــــــــــــــ٢ ُــــــــــــــــ٢ حُِٜــــــــــــــــْ حؿلــــــــــــــــَ -ٗ

  

 .حُو٠ــــــــــــــــــــخ كٌــــــــــــــــــــْ ػِــــــــــــــــــــ٠ كظٔــــــــــــــــــــَىص   

 

 ٍٟـــــــــــــــــ٤ض ح٧ٍٝ ػِـــــــــــــــــ٠ رـــــــــــــــــخُؼ٤ٖ أٗـــــــــــــــــخ -٘

  

ــــــــــــ كؤػــــــــــــي    ــــــــــــ٢ ٢ُ ــــــــــــخ ك ــــــــــــخ ػَحٛ  .حٗو٠ــــــــــــ٠ ٓ

 

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

https://dardery.site/archives/3259
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 ٓؼ٠٘ ًِٔش"  حُٜيٝى " ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ.  -ٔ

 األول والثانً.ׄ   اإلهمالׄ   المنع ׄ       اإلعراضׄ  

 َٓحىف ًِٔش"  ٣ـ١َ " ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ. -ٕ

 ٌجذب.ׄ          ٌثٌرׄ   ٌشجعׄ   ٌلصقׄ  

 حُٔؤّ "ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ.٠ٓخى ًِٔش  "  -ٖ

 األول والثالث . ׄ   االرتٌاحׄ   الضجر  ׄ   التسلٌة ׄ  

 ؿٔغ " ػَٟ " :ك٢ حُز٤ض حُوخْٓ: -ٗ

 َثَرواتׄ       أَْثراءׄ   أَثِرٌاءُ ׄ   إِثراءׄ  

 حُٔـِٟ ح٢٘ٔ٠ُ ك٢ ح٧ر٤خص :      -٘

 لحٌاة ال تستقٌم إال بوجود التناقضات اׄ       ضٌق الشاعر بتناقضات الحٌاة    ׄ       الحٌاة ملٌبة بالتناقضاتׄ  

 ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ  رٔخ هزِٚ:« ٤ُْ طلِٞ )ٗؼْ ( ٖٓ ؿ٤َ )٫(» ػ٬هش هُٞٚ :  –ٙ

 تفصٌلׄ   نتٌجة ׄ       توكٌد ׄ   تعلٌل ׄ  

 ٣ٞك٢ رـ:« أٗخ رخُؼ٤ٖ ػ٠ِ ح٧ٍٝ ٤ٍٟض » هٍٞ حُ٘خػَ ك٢ حُز٤ض حُوخْٓ:   –7

 سعادة الشاعر ׄ         تقبل الشاعر للحٌاة  ׄ   اعر ضعؾ الشׄ   استسبلم الشاعر         ׄ  

ٌّٞى: حُِٔوّذ ؿزِش رٖ ػ٢ِ حُؼزّخ٢ٓ ٣وٍٞ حُ٘خػَ -8  رخَُؼ

ــــــــــــــــــُٚ  -ٔ ٞ   حُٜـــــــــــــــــزقِ  ٓؼـــــــــــــــــَ كخُٞؿـــــ ــــــــــــــــــ ز٤َ ُٓ 

  
عُ     َْ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــَ ٝحُلَ َِ  ٓؼ ــــــــــــــــ ى   ح٤ُِـــــــ َٞ ــــــــــــــــ ـــــــ ْٔ ُٓ 

 
ٕ-  ِٕ ــــــــــــــــّيح ــــــــــــــــخ ِٟ ّٔ ؼخ ُ َٔ ـْ ــــــــــــــــظَ ْٓ ٘ــــــــــــــــــــــــــخ ح ُٔ  َك

  
َُ ٣ُ  ٝح٠ُـــــــــــــــــيّ     ـــــــــــــــــ ِٜ ــــــــــــــــــٚ ْظ َ٘ــ ْٔ ــــــــــــــــــيّ  ُك  ح٠ُِـــــ

 

 هخٍٕ ر٤ٖ حُلٌَس حُظ٢ ١َكٜخ حُ٘خػَ حُؼزخ٢ٓ ٝٓخ ؿخء ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ك٢ ه٤ٜيس ٓلٔٞى ػٔخى

          كبلهما ٌرى ضرورة التؽٌٌر وأهمٌته دفعا للمللׄ  

   كبلهم مإمن بفكرة أن األشٌاء تتضح بنقٌضهاׄ  

اء ٌتضح بنقٌضها ومحمود عماد ٌرى أن جمال الحٌاة بتناقضاتها الشاعر العباسً ٌتحذث عن جمال األشٌ ׄ  

 وتؽٌر أحوالها.

  كبلهما ٌعلن ضٌقه بالتؽٌٌر ورؼبته فً التجانس والثباتׄ   

 ٗٞع حٍُٜٞس حُز٤خ٤ٗش ك٢ هُٞٚ:" ٝحَُر٤غ ح٠َُ٘ ٣ـ١َ رخُٔؤّ "ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ: -9

 رسلمجاز مׄ   تشبٌهׄ   استعارة مكنٌةׄ   حٌةٌاستعارة تصرׄ  

 ٗٞع حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ : )كؤػي ٢ُ ك٢ ػَحٛخ ٓخ حٗو٠٠( -ٓٔ

 مراعاة نظٌرׄ   تصرٌعׄ   طباقׄ   جناسׄ  

 حُـَٝ ٖٓ ح٧َٓ ك٢ حُز٤ض حَُحرغ: –ٔٔ

           التقرٌرׄ    الحثׄ   الدعاء ׄ   االلتماس   ׄ  

 ك٢  حُ٘طَ ح٧ٍٝ ٖٓ حُز٤ض حُوخْٓ أِٓٞد هَٜ  ٤ِٓٝظٚ : -ٕٔ

 استخدام إنماׄ    التقدٌم والتؤخٌر  ׄ      النفً وإالستثناء ׄ    مبتدأ والخبرتعرٌؾ ال ׄ  

 ط٤َ٘ ح٧ر٤خص ا٠ُ ٓٔش ط٤ِٔ رٜخ ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ ٢ٛ: -ٖٔ

 الخٌال الكلً ׄ                   صدق التجربة ׄ   النزعة التؤملٌة ׄ    االلتجاء إلى الطبٌعة ׄ  

 ي٣ي حُظ٢ ىػض ا٤ُٜخ ٓيٍٓش حُي٣ٞحٕ ٝٛٞ:٣زيٝ ك٢ ح٧ر٤خص ٓظَٜ ٖٓ ٓظخَٛ حُظـ -ٗٔ

 تنوع القافٌة ׄ   النزعة التشاإمٌة ׄ   االهتمام بالخٌال ׄ    قوة العاطفة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3262ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

https://dardery.site/archives/3262


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 346

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

)ٗ( 

 باكثٌر على أحمد:  ل الشاعرقا

           ُ٘ــــــــــــــخظ١َ ًــــــــــــــخَُر٤غ طلــــــــــــــظ ق ٓــــــــــــــٖ ٣ــــــــــــــخ   -ٔ

  
 .ٝرٜــــــــــــــــــــخٍح ٗــــــــــــــــــــوخثوخ   ك٤ــــــــــــــــــــٚ كِٔلــــــــــــــــــــضُ  

 
ٕ-     َ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــٌح رخ٠ُــــــــــــــــ٤خءِ  ٣٘ــــــــــــــــَمُ  ٝحُلُ  ٘  ٝرخُ

  
  َْ ـــــــــــــــــــــــــَؿ حٍح حُ٘ؼٔـــــــــــــــــــــــــخٕ ٝحُ٘  ٞ ـــــــــــــــــــــــــ  .ٝحُ٘ 

 
ـــــــــــــــٍٞىَ    -ٖ ـــــــــــــــٍٞح   ٝحُ ـــــــــــــــظْ ٓؤ ـــــــــــــــْ:  ٣ظٔ       ٣ٝلٌ

  
ــــــــــــــخ  ــــــــــــــغ حؿ٘ٔــــــــــــــٞح ٤ٛ ظ  .هٜــــــــــــــخٍح حُل٤ــــــــــــــخسِ  ُٓ

 
ِٕ  ٓظزـــــــــــــــــــخ٣ٖ   -ٗ ـــــــــــــــــــقَ  ح٧ُـــــــــــــــــــٞح           ر٤ٜ٘ـــــــــــــــــــخ أُ 

  
َُ  ًٝم  ــــــــــــــــــــــــــــ ٙ ٣زِز  َ ــــــــــــــــــــــــــــخٍح ٓــــــــــــــــــــــــــــ  .ح٧كٌ

 
ُٖ  طِـــــــــــــــــــي   -٘      ُـخ٣ـــــــــــــــــــشٍ  ٣٘ظٜـــــــــــــــــــ٤ٖ حُٔلـــــــــــــــــــخط

  
ـــــــــــــــــــــي   .طظزـــــــــــــــــــــخٍٟ أٜٗـــــــــــــــــــــخ ٣َ٣زـــــــــــــــــــــي ُٝو

 
ِٖ  أٓؼُٞــــــــــــــــشُ    -ٙ ٜــــــــــــــــخ حُزــــــــــــــــي٣غِ  حُلٔــــــــــــــــ ُٓ       َٓح

  
ٍَ  ُٜـــــــــــــــــخ ططـــــــــــــــــٟٞ   .كخ٠ُٔـــــــــــــــــٔخٍح ح٠ُٔـــــــــــــــــٔخ

 
ـــــــــــخ   -7 ـــــــــــٖ ٣ـ ـــــــــــق ٓـ ـــــــــــغ طلـظ  رـ٤  َ  ١َُـ٘ـخظـــــــــــ ًخُـ

  
ــــــــــــخ أٟـَٓــــــــــــضَ   ــــــــــــق رـ٤ــــــــــــٖ ٓـ ــــــــــــخٍح حُـــٞحٗ  .ٗــ

 
ـــــــــــ٘خ ٍٝكـــــــــــ٢ أٓـــــــــــٌَصَ    -8  ٔ ـــــــــــٌِٛضُ  رخُ  ػـــــــــــٖ ك

  
ــــــــــــــــضُ  ٗلٔــــــــــــــــ٢ِ  ـــــــــــــــــٖ ٝهِ ـــــــــــــــــخٍٟ حُؼخ٤ُٔ ٌٓ. 

 
ـــــــــــٜٞصُ    -9 ـــــــــــٖ ٝٓ ـــــــــــ٢ ػ ـــــــــــضُ  ُٓ٘     رٔؼزـــــــــــضٍ  كِٔ

  
ــــــــــــــــَصُ  أّ ُـ٤ــــــــــــــــ٬   أٓـٌــــــــــــــــَصُ   ــــــــــــــــخٍح ٓـٌـ  .ٗـٜـ

 
ِ ٍٓـــــــــضُ    -ٓٔ َّ ـــــــــ٢ كلـــــــــخٍ حٌُـــــــــ٬       ًٔـــــــــخ ٗـــــــــلظ٢ ك

  
ـــــــــــــــخٙ  ٍُ حُـــ طــ ـــــــــــــــخ ـــــــــــــــي ٔ ـــــــــــــــخٍح رـ٘ـخظـ٣َ  .ٝكـــ

 
َ   أهـــــــــــــٍٞ ٓـــــــــــــخًح   -ٔٔ       ٗـــــــــــــخٍى   ُـلــــــــــــعٍ  ًٝـــــــــــــ

  
 .كـــــــــــــــــٞحٍح طـطـ٤ـــــــــــــــن إٔ أػـظـــــــــــــــْ ػ٤ـ٘ـــــــــــــــخى 

 
ــــــــــــخى   -ٕٔ ــــــــــــٟٞ ػ٤ـ٘ ــــــــــــخس أهــ ــــــــــــخ رخُـلـ٤       ٝك٤ـ٠ِـٜ

  
 .هـــــــــــــَحٍح حُلـ٤ــــــــــــخسِ  كـــــــــــــ٢ ٝأػـٔــــــــــــن ُهــــــــــــَح   

 

 حُٔظخكش :  طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُزيحثَ -

 .حَُحرغ حُز٤ض (ك٢ ٣ِزَ ) ًِٔش ٓؼ٠٘  -ٔ

 .ٌجمعׄ     .ٌؽنًׄ    . ٌشتتׄ     .ٌحزنׄ  

 : حُٔخىّ حُز٤ض ك٢ أٓؼُٞش( ) ًِٔش ٓلَى  -ٕ

 .أَْمثِلَةׄ    . أَماثٌلُ ׄ    . أَْمَثالٌ ׄ    . أََماثلُ ׄ  

ِ ٍٓضُ : »  حُؼخَٗ حٓظ٘ظؾ ى٫ُش هٍٞ حُ٘خػَ ك٢ حُز٤ض    -ٖ َّ  "  ٗلظ٢ ك٢ كلخٍ ح٬ٌُ

  .انسٌاب الكلمات على شفاه الشاعر فً وصؾ المحبوبׄ  

 .عجز الشاعر عن النطق بسبب مرض ألم بهׄ  

 .قدرته الكبٌرة على وصؾ جمال المحبوبׄ  

 .عجز الشاعر وحٌرته فً اختٌار الكلمات التً تعبر عن جمال المحبوب ׄ  

 حٓظ٘ظؾ حُؼخ١لش ح٤ُٔٔطَس ػ٠ِ حُ٘خػَ ك٢ ح٧ر٤خص. -ٗ

 تعلقه بالمحبوب وإعراض المحبوب عنهالؽضب والضٌق من ׄ     .إعراض المحبوب عنهالحزن واألسى بسبب  ׄ  

 .والقلق من صد المحبوب وإعراضه الخوؾ ׄ                   .الحب واالفتتان بجمال المحبوب ׄ  

 .حُٔخرغِ ك٢ حُز٤ض  ٗـــخٍح حُـــٞحٗـق رـ٤ـٖ ٓــخ أٟـَٓـضَ ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ:  حُو٤ٔش حُل٤٘ش ٤ِٓ  -٘

      . إظهار  ضٌقه بهذا الحب ورؼبته فً التخلص منهׄ  
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 .إظهار حبه الشدٌد وانبهاره بجمال الربٌع ׄ  

     . التعبٌر عن مدى تعلقه بالمحبوب ومكابدة األشواقׄ  

 .التعبٌر عن الخوؾ والٌؤس من تحول هذا الجمال إلى نار وهشٌمׄ  

ٍُ  طـــخٙ:" ٚهُٞ ٤ِٓ حُِٕٞ حُز٤خ٢ٗ ك٢ - ٙ  : حُؼخَٗ حُز٤ض ك٢" ٝكــــخٍح رـ٘ـخظـ٣َـي حُـــٔـخ

 كناٌةׄ     تشبٌهׄ    مكنٌة استعارةׄ    تصرٌحٌة استعارةׄ  

 :   حُظخٓغ حُز٤ض ك٢  ح٫ٓظلٜخّ ٖٓ حُـَٝ    -7

 .إظهار الحٌرة ׄ                   .التعجب والدهشةׄ                          . الفخر ׄ   .التقرٌرׄ  

 :ٌٛٙ ح٧ر٤خص  ك٢ حَُٝٓخ٤ٔٗش ٬ٓٓق ٖٓ  -8

 والثانٌة األولىׄ   الجزبً الخٌالׄ    القافٌة تعددׄ    بالطبٌعة االمتزاجׄ  

  : :٤ِٓٝظٚ هَٜ أِٓٞد حُٔخرغ حُز٤ض ك٢  -9

 .القصر بـ)إنما(ׄ    العطؾ بـ)ال(-ج   .التقدٌم والتؤخٌرׄ    .النفً واالستثناءׄ  

 :حَُحرغ حُز٤ض ك٢"  أُق"  ٝ"  ٓظزخ٣ٖ" ًِٔش ر٤ٖ  -ٓٔ

 نظٌر  مراعاةׄ    جناسׄ    ترادؾׄ    طباقׄ  

 : ٛٞ ًُي ػ٠ِ ٣يٍ ح١ٌُ حُز٤ض.  حَُر٤غ ك٢ ح٧ُٞحٕ طظزخ٣ٖ  -ٔٔ

 .التاسع البٌتׄ   الرابع البٌتׄ    . الثالث البٌتׄ   . الثانً البٌتׄ  

 : هزِٜخ رٔخ ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢ ( ٝرٜخٍح ٗوخثوخ   ك٤ٚ )كِٔلضُ  ؿِٔش ػ٬هش  -ٕٔ

 تفصٌلׄ     تعلٌلׄ     نتٌجةׄ    .  استدراكׄ  

 ػ٠ِ حُٔخروش ح٧ر٤خص ك٠ حُوخٍؿ٤ش ٤ٓٞٓوخٙ ك٠ حُ٘خػَ حػظٔي  -ٖٔ

 الموحدة القافٌةׄ     البدٌعٌة والمحسنات البٌانٌة األلوانׄ  

 البدٌعٌة المحسنات وكثرة البٌانٌة األلوانׄ     القافٌة ووحدة البدٌعٌة المحسناتׄ  

 ( ٣https://dardery.site/archives/5030ذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظيٍ) 

 

)٘( 

 ٌقول العقاد عن طابر الكروان:

ـــــــــــــــــَ ُػٔـــــــــــــــــٞى -ٔ  ح٧ُلـــــــــــــــــخٕ ٓــــــــــــــــــي ى ؿ٤

  

ـــــــــــــَ ظِٔـــــــــــــٞى    ـــــــــــــخ ؿِٜـــــــــــــٞى ر ـــــــــــــ٢ ٣  ًَٝحٗ

 

ــــــــــــــيْ  -ٕ ــــــــــــــيَ  هَ ْط ــــــــــــــ ٝٓــــــــــــــخ َؿ٤َ   ٗــــــــــــــخػَح   َُ طُـ٤ 

  

    َٕ ـــــــــــــ٢ ػخٓـــــــــــــخ   ِػ٘ـــــــــــــَٝ ُِ  ك ـــــــــــــَح ١ِ  ِٕ ـــــــــــــخ  ر٤َ

 

ِْ  أٓــــــــــــْٔؼظ٢َ٘ -ٖ ــــــــــــيَ  ٫ ٓــــــــــــخ رــــــــــــخ٧ٓ ْٜ  ُــــــــــــ٢ َػ

  

    ِٚ خِػ َٔ ــــــــــــــــــ٢ رٔــــــــــــــــــ ِٕ  ؿــــــــــــــــــخرَ ك  ح٧ُلــــــــــــــــــخ

 

ــــــــــض -ٗ ــــــــــ٢ ٣ٍٝٝ ــــــــــخ٧ْٓ ُ ــــــــــْ ٓــــــــــخ ر ُ  ِٙ ِٝ ــــــــــَ  ط

  

 .ٝٓؼــــــــــــــــــخٕ ٝكٜـــــــــــــــــخكش ٗـٔـــــــــــــــــش ٓـــــــــــــــــٖ   

 

ظ٘ـــــــــــــــــ٢ -٘ ى رـــــــــــــــــخ٧ْٓ ػِٔ   َ ــــــــــــــــٚ ٓـــــــــــــــــ  ًِـ 

  

     َ  .حُلــــــــــــخ٢ٗ حُٞؿــــــــــــٞى كــــــــــــ٢ حُٔــــــــــــؼخىس ٓــــــــــــ

 

ٙ-   َ ــــــــــــــــــَس حُٔــــــــــــــــــؼخىس ٓــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــش ٗل  ٝٓلز

  

ـــــــــــــــــــــــــ٤ٌْ    ـــــــــــــــــــــــــق ك ـــــــــــــــــــــــــخكَ طُئُ   ح٧ُٝحٕ ٗ
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ِٜـــــــذُ  حُظـــــــ٢ حُؼـــــــ٤ٖ كـــــــ٢ ٓ٘ـــــــي أٗـــــــخ -7  حٌُـــــــَٟ طَ

  

     ٖ ِٕ  رخُٜـــــــــــــــــــــلٞحص ٝط٠ـــــــــــــــــــــ  ٝح٧ٗــــــــــــــــــــــخ

 

 ٓؼـــــــــــــخ   ُِٝـــــــــــــي٤ٗخ ُـــــــــــــ٢ ٓؼِـــــــــــــي ٓـــــــــــــؤػ٤ٖ -8

  

ـــــــــــــــــٍٞ    ـــــــــــــــــي ٝأه ـــــــــــــــــق ٓؼِ ـــــــــــــــــخٕ ٤ً  ٣ِىٝؿ

 

9-   َ ــــــــــــــــِىكْ ٝأظــــــــــــــــ ــــــــــــــــخس ط ــــــــــــــــ٢ حُل٤  رٜٔـظ

  

ح     ٌٓــــــــــــــــــخ٢ٗ حُِكــــــــــــــــــخّ ٣ٝـظ٘ــــــــــــــــــذ أرــــــــــــــــــي 

 

٘ــــــــــــخ ٝحُلز٤ــــــــــــذ أٗــــــــــــخ ُــــــــــــشػِ كــــــــــــ٢ -ٓٔ  ٓ  طئ

  

 .ٓ٘لــــــــــــــــــَىحٕ ٝٗلــــــــــــــــــٖ حُـٔــــــــــــــــــخٍ ى٤ٗــــــــــــــــــخ 

 

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 : ا٠ُ ك٤٘٤َ حٌَُٝحِٕ ١خثَ ه٬ٍ ٖٓ حُ٘ؼَ ك٢ كِٔلظٚ  -ك٢ حُز٤ض حَُحرغ  –حُ٘خػَ  ٣ُظَٜ -ٔ

        التجدٌد  فً رواٌة الشعر  وااللتزام بمنهج السابقٌن  ׄ  

 .تجدٌد  ٌكون موسٌقى الشعر وألفاظه ومعانٌه الׄ  

         .التجدٌد ٌجب أن ٌقتصر على المضمون دون الشكلׄ  

 .ارتباط التجدٌد باللفظ دون المعنى والشكل دون المضمونׄ  

َُ  ٝٓخ»  حُؼخ٢ٗك٢ حُز٤ض  حُؼوخى حٓظ٘ظؾ ى٫ُش هٍٞ  -ٕ َٕ  ٗخػَح   طُـ٤  ُِ  ك٢ ػخٓخ   ِػَ٘ٝ ِٕ  ١َِح  "  ر٤َخ

 .اإلشادة بالكروان وقدرته السرٌعة على التعلم ׄ  

 .مدح أولبك الشعراء الذٌن الزالوا متمسكٌن بالتراث ׄ  

 .ذم أولبك الشعراء المقلدٌن الذٌن الزالوا ٌستلهمون النماذج الشعرٌة القدٌمةׄ  

 .تؽٌر وتطور قدرات الكروان  بمرور الوقتبٌان ׄ  

 ؼخىس ًٔخ طؼِٔٚ حُؼوخى ٖٓ ١خثَ حٌَُٝحٕ:ٖٓ ه٬ٍ  كٜٔي ٨ُر٤خص َٓ حُٔحٓظ٘ظؾ  -ٖ

     .سر السعادة فً االنعزال عن  الناس والبعد عن الزحام ׄ  

 .فً االجتماع بالحبٌب  واالستماع بجمال الطبٌعةׄ  

                    .فً الحب الذي ٌجمع بٌن القلوب المتنافرةׄ  

 .سر السعادة هً االستقرار والراحة والنوم الهادئ ׄ  

 هزِٚ: حُوخْٓ ُز٤ض حُز٤ض حُٔخىّ رخػ٬هش  –ٗ

 تفصٌلׄ    توضٌحׄ   توكٌد ׄ   تعلٌل ׄ  

 .ػ٠ِ إٔ حُؼوخى ٣َٟ حُ٘ؼَ  طؼز٤َح ػٖ حٌُحص ٝٓؤٓخس حُؼَٜ ح١ٌُ ٣ؼ٤٘ٚىَُ ٖٓ ح٧ر٤خص ػ٠ِ   -٘

  معاً  وللدنٌا لً مثلك سؤعٌشׄ   ومحبة نفرة السعادة سرُّ ׄ  

نا ׄ    مكانً الزحام وٌجتنبׄ    .منفردان ونحن الجمال دنٌا تإمُّ

 حُز٤ض حُٔخرغ ٗٞع حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ك٢  -ٙ

 تورٌةׄ   تصرٌعׄ   طباقׄ   مقابلةׄ  

 حٓظ٘ظؾ حُؼخ١لش ح٤ُٔٔطَس ػ٠ِ حُ٘خػَ ك٢ ح٧ر٤خص. -7

 .ظلم الناس للكروان الحزن واألسى بسبب  ׄ  

 .الحٌاة  وازدحامها وسٌطرتها على مشاعره الؽضب والضٌق من قسوة ׄ  

 .بعٌدا عن الناس شعور بالؽربة والوحدة الׄ  

 .الحب واإلعجاب بالكروان والرؼبة فً االقتداء به واالستمتاع بالحٌاة  ׄ  
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 ك٢  حُ٘طَ ح٧ٍٝ ٖٓ حُز٤ض حُوخْٓ أِٓٞد هَٜ  ٤ِٓٝظٚ : -8

 استخدام إنماׄ   التقدٌم والتؤخٌر  ׄ      النفً وإالستثناء ׄ    تعرٌؾ المبتدأ والخبر ׄ  

ظ٢ٍُٜ٘ٞس حُز٤خ٤ٗش ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ: ٤ِٓ ح -9 ى رخ٧ْٓ ػِٔ   َ  .حُوخِْٓ ك٢ حُز٤ض  ًِٚ  ٓ

 استعارة مكنٌة. ׄ                تشبٌه مجمل. ׄ   تشبٌه بلٌػ.ׄ   استعارة تصرٌحٌة. ׄ  

َُ  ٝٓخ:"  هُٞٚ ك٢"  ٗخػَح"  ًِٔش ط٤ٌَ٘ –ٓٔ َٕ  طُـ٤  ُِ  ك٢ ػخٓخ   ٗخػَح  ِػَ٘ٝ  ٣ل٤ي ٢حُؼخٗ حُز٤ض ك٢"  .. ١َِح

  التحقٌرׄ    والشمول العمومׄ                    التهوٌل  ׄ                                التعظٌمׄ  

 ىَُ ٖٓ ح٧ر٤خص ػ٠ِ حٓظويحّ حُ٘خػَ ٍُِٜٞس حُز٤خ٤ٗش حُٔٔظيس.  -ٔٔ

 بالصحوات وتضنُّ   الكرى َتِهبُ  التً العٌنׄ    .لً َعْهدَ  ال ما باألمسِ  أسمْعَتنًׄ  

 .مكانً الزحام وٌجتنب ׄ     .بمهجتً الحٌاة تزدحم وأظلُّ ׄ  

 .ك٢ ٟٓٞٞػخص هٜخثيْٛ  ؿيى حُي٣ٞح٤ًٕٞ٤ٗق  –حٓظ٘ظؾ ك٢ ٟٞء كٜٔي ح٧ر٤خص   -ٕٔ

 ٌبدو ذلك واضحا من خبلل دعوته فً البٌت الرابع للتجدٌد فً الموشٌقى واأللفاظ والمعانًׄ  

 .اة وااللتجاء إلى الطبٌعةدعوته فً البٌت األخٌر إلى االنعزال عن صخب الحٌׄ  

 الدعوة إلى ترك التقلٌد كما هو واضح فً انتقاده للشعراء التقلٌدٌٌن فً البٌت الثانًׄ  

 الموضوع جدٌد فالحدٌث عن الكروان من المواضٌع المبتكرة فً الشعر الحدٌثׄ  

 ( https://dardery.site/archives/5032ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

)ٙ( 

 ٌقول عبد الرحمن شكري مناجٌا الحبٌب:

ــــــــــــــــٞ -ٔ َٕ  إَٔ ُ ــــــــــــــــئحىِ  أٗـــــــــــــــــخ ــــــــــــــــ٢ حُل  طط٤ؼ٘

  

ــــــــــــخ    ظُٜ ْٔ ــــــــــــيَ  َُ٘ظَ  ٗٔــــــــــــ٤زَخ حُوــــــــــــ٣َٞ كــــــــــــ٢ ُ

 

ٕ-  َٝ ـــــــــــــضَ  ٓـــــــــــــخ أ ْٔ  ػخٗـــــــــــــن   ُـــــــــــــيَ  رـــــــــــــؤ٢٘ٗ َػِِ

  

َٕ  أك٘ـــــــــــــــــ٠     ٝٗل٤زَـــــــــــــــــخ ٛـــــــــــــــــزخرش حُِٓـــــــــــــــــخ

 

ــــــــــخ -ٖ ــــــــــئّ ٣ َ٘ضْ  ٖٓــــــــــ ر ٌَ ــــــــــ ــــــــــي َٓ ــــــــــُٚ  ا٤ُِ  َُِلخظُ

  

ــــــــــــض إٔ    ــــــــــــض ً٘ ــــــــــــ٠ أٗ ــــــــــــذ   ػِ ــــــــــــخ حُٔل  ٍه٤زَ

 

ــــــــــــــــــي أٍٗــــــــــــــــــٞ -ٗ ــــــــــــــــــش   كظلظــــــــــــــــــ٢٘٣ٞ ا٤ُِ  ٤ٛز

  

 .ٓـِٞرَــــــــــــــــــخ هخٗــــــــــــــــــؼ خ ١َكــــــــــــــــــ٢ كــــــــــــــــــؤٍى   

 

ــــــــــــــ٢ ٟٝــــــــــــــؼظي ٝاًح -٘ ــــــــــــــٕٞ ك  ٛــــــــــــــ٤خٗش حُـل

  

صْ     ٍَ ًْ ـــــــــــــــي أ ـــــــــــــــيٟ ػ٤ِ ـــــــــــــــخء ُ  .ٛـــــــــــــــز٤زَخ حُزٌ

 

 كـــــــــــــــب٢ِ٘ٗ ح٠ُـــــــــــــــِٞعَ  ُـــــــــــــــي ٍؿْزـــــــــــــــضُ  ٝاًِح -ٙ

  

ــــــــــــــــي أه٘ــــــــــــــــ٠     ٞرَخحُٔ٘ــــــــــــــــز ٤ُٜزٜــــــــــــــــخ ػ٤ِ

 

 كــــــــــــــــب٢ِ٘ٗ حُلــــــــــــــــئحى كــــــــــــــــ٢ ٟٝــــــــــــــــؼظي ٝاًِح -7

  

ـــــــــــــخ حُلـــــــــــــئحى ٓـــــــــــــٖ ػ٤ِـــــــــــــي أه٘ـــــــــــــ٠     ٝؿ٤زَ

 

 ٛــــــــــــــخثْ رــــــــــــــي أٗ٘ــــــــــــــ٢ طــــــــــــــؤر٠ ً٘ــــــــــــــض إِ -8

  

 حُٔٔــــــــــــــــــِٞرَخ كــــــــــــــــــئحى١َ  اُِــــــــــــــــــ٢   كــــــــــــــــــخٍىى   

 

ـــــــــــي ٛـــــــــــَ -9 ـــــــــــ٠ إٔ رؼ ُّ  أك٘ ـــــــــــَح  ك٘خٗـــــــــــظ٢ حُـ

  

ــــــــــــــــــؤر٠    ــــــــــــــــــي ٣ ــــــــــــــــــخ طٌــــــــــــــــــٕٞ إٔ ى٫ُ  ١ز٤ز

 

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 

https://dardery.site/archives/5032
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 للتواصل واتس 01156008819

 .ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢"  ٤ٔٗزخ"   ٢ًِٔ َٓحىف -ٔ

  ؼرٌبׄ               حلٌؾׄ              شعر ؼزلׄ     قرٌبׄ  

 .حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢" ٗل٤زخ"   ًِٔش ٠ٓخى -ٕ

 سعادةׄ    ؼناءׄ    بكاءׄ    حزناׄ  

 : حُؼخُغ حُز٤ض ك٢": حُِٓخٕ"  ًِٔش ؿٔغ -ٖ

 األول والثانًׄ        أزامن          ׄ         زمن                     أׄ                                    أزمنة  ׄ  

 َٟٗ حُ٘خػَ:  -ٖٓ ه٬ٍ كٜٔي ُِز٤ض حَُحرغ  -ٗ

                          شدٌد الحرص والخوؾ على محبوبه ׄ  

 .لدٌه رؼبة قوٌة للخبلص من أسر الحب الذي ٌقٌده ׄ  

     خضوع والتسلٌم له.شدٌد التعظٌم واإلجبلل للمحبوب  والׄ  

 .شدٌد الحب مخلص فً حبه  رؼم كثرة  األلم  الذي ٌعانٌه.ׄ  

َ٘ضْ  ٖٓ رئّ ٣خ»  حُؼخ٢ٗك٢ حُز٤ض  ١ٌَٗ حٓظ٘ظؾ ى٫ُش هٍٞ   -٘ ٌَ  "  َُِلخظُُٚ.... ا٤ُِي َٓ

 .اإلشارة إلى العذاب الذي ٌعانٌه فً حبه  ، وبٌان  إهمال هذا المحبوب لمشاعرهׄ  

 .سوء حظ أولبك الذٌن لم ٌظفروا بالنظر إلى المحبوب اإلشارة إلى ׄ  

 .اإلشادة بالمحبوب وبٌان روعة الحبׄ  

 .جمال المحبوب  وحرصه على مبادلة الشاعر المشاعر النبٌلةبٌان  ׄ  

 ٖٓ ه٬ٍ  كٜٔي  ُِز٤ض ح٧ه٤َ ٓزذ ٛي حُٔلزٞد ٝاػَحٟٚ:حٓظ٘ظؾ  -ٙ

  .حبوبكون الشاعر ؼٌر صادق المشاعر من وجهة نظر المׄ  

 .أن المحبوب شخص قاس ال ٌشعر بما ٌشعر به الشاعرׄ  

 ارتباط المحبوب بقصة حب أخرى  تملك علٌه مشاعره ׄ  

 .إعراضه هنا لٌس رفضا لحب الشاعر ومشاعره ولكنه الدالل والتمنع ׄ  

 حٓظ٘ظؾ حُؼخ١لش ح٤ُٔٔطَس ػ٠ِ حُ٘خػَ ك٢ ح٧ر٤خص. -7

 ة بالحزن واألسى لما ٌعانٌه من آالم الحببالمحبوب ممتزج واإلعجاب الحب عاطفة ׄ  

 .المحبوب وإعراضه عنه الؽضب والضٌق من قسوة ׄ  

 .بالفرح والسعادة لوجوده بجانب محبوبه رؼم إعرضه عنهالشعور ׄ  

 .شعور بالرؼبة فً الثورة  والتمرد على هذا الحب والفرار من أسر هذا المحبوب ׄ  

 .حُوخِْٓ ك٢ حُز٤ض  ٤ٛخٗش حُـلٕٞ ك٢ ٟٝؼظي اًح: حُز٤خ٢ٗ ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ حُِٕٞ ٤ِٓ  -8

 .كناٌةׄ    تشبٌه مجمل.ׄ   تشبٌه بلٌػ.ׄ    استعارة تصرٌحٌة.ׄ  

 .ٜٓيٍح ٖٓ ٜٓخىٍ ح٤ُٓٞٔو٠ ك٢ حُز٤ظ٤ٖ حُٔخىّ ٝحُٔخرغحٓظ٘ظؾ  -9

 .االلتفات ׄ   الجناسׄ   حسن التقسٌمׄ   الطباق  ׄ  

 :حُٔخىّ حُز٤ض ك٢" ٔ٘زٞرَخحُ ٤ُٜزٜخ:" هُٞٚ ك٢ حُز٤خ٤ٗش حٍُٜٞس ٗٞع -ٓٔ

 مجاز مرسلׄ   تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ    تصرٌحٌة  استعارةׄ  

 حَُحرغ حُز٤ض ك٢ حُزي٣ؼ٢ حُٔلٖٔ ٗٞع -ٔٔ

 نظٌر مراعاةׄ     تصرٌعׄ   طباقׄ   جناسׄ  

 :حُـَٝ ٖٓ ح٫ٓظلٜخّ ك٢ حُز٤ض حُظخٓغ –ٕٔ

 السخرٌة واالستهزاءׄ                والتهدٌد الزجرׄ             االتعجب واالستنكارׄ    النفً واإلنكار ׄ  
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 : هزِٚ رٔخ  حُٔ٘زٞرَخ: ٤ُٜزٜخ ػ٤ِي أه٠٘ حُٔخىّ: " كب٢ِ٘ٗ هُٞٚ ك٢ حُز٤ض ػ٬هش -ٖٔ

 ترادؾׄ             سببׄ   توضٌحׄ   نتٌجةׄ  

 : ٤ِٓٝظٚ  هَٜ أِٓٞد  حُؼخٖٓ حُز٤ض ك٢ -ٗٔ

 إنما استخدامׄ                    والتؤخٌر التقدٌمׄ            وإالستثناء النفًׄ   المبتدأ والخبر تعرٌؾׄ  

 ك٢  حُز٤ض حُؼخٖٓ:" حُِٔٔٞرَخ"  ٝ"  حٍىى" ًِٔش ر٤ٖ -٘ٔ

  نظٌر مراعاةׄ    جناسׄ   ترادؾׄ       طباقׄ  

 :ػ٬هظٚ ٓـخُ ََٓٓ«  كب٢ِ٘ٗ ح٠ُِٞعَ  ُي ٍؿْزضُ  ٝاًِح:  » حَُحرغ حُز٤ض ك٢ حُ٘خػَ هٍٞ –ٙٔ

  المحلٌةׄ    السببٌةׄ    ةالجزبٌׄ       الكلٌةׄ  

 :ٓٔخص حَُٝٓخ٤ٔٗش ًٔخ ٣زيٝ ٖٓ حُ٘ٚ ٖٓ -7ٔ

  االلتجاء إلى الطبٌعةׄ              القوافً تعددׄ            صدق التجربةׄ   لمقطوعات النص تقسٌمׄ  

 ( https://dardery.site/archives/5031ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 

 

 

 

 ٓلٔٞى كٖٔ آٔخػ٤َ                                  

 التعرٌؾ بالشاعر   : 

( ٛٞ ٗخػَ ١َٜٓ ٓؼخَٛ ُٝي رزِيس حُ٘و٤ِش 977ٔأر٣ََ  ٕ٘ - ٤ُٞ٣ٔ9ٔٓٞ  ٕٓلٔٞى كٖٔ آٔخػ٤َ )

ح كوي أٛيٍ رٔلخكظش أ١ٞ٤ٓ. طوَؽ ك٢ ٤ًِش ىحٍ حُؼِّٞ ًٝخٕ ٓٔخ  َ ػيح ُطٚ ك٤ٖٔ  ٗزؾ ك٢ حُ٘ؼَ ٗزٞؿخ ٓزٌ

رؼ٘ٞحٕ "أؿخ٠ٗ حٌُٞم" ٝهي أػَص ٗ٘ؤطٚ ح٣َُل٤ش ك٢ ط٣ٌٞ٘ٚ حُ٘ؼ١َ ًٔخ  9ٖ٘ٔى٣ٞحٗٚ ح٧ٍٝ ٝٛٞ ١خُذ ٓ٘ش 

 ٣زيٝ ك٢ ى٣ٞحٗٚ ) أؿخ٢ٗ حٌُٞم ( كظ٠ ؿِذ ػ٤ِٚ ُوذ ) ٗخػَ حٌُٞم ( 

ْٛ ك٢ اٗ٘خء ٓلطش اًحػش حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ .  ُٝٚ ىٝح٣ٖٝ . ٝهي ٓخ 9ٙ٘ٔٝهي ٗخٍ ؿخثِس حُيُٝش ك٢ حُ٘ؼَ ٓ٘ش 

( أ١  97ًٕٔؼ٤َس ٜٓ٘خ "٫ري" ٝ"طخثٜٕٞ".  ٝ " ٌٌٛح أؿ٢٘ " ٝ هخد ه٤ٖٓٞ " ٝ " َٜٗ حُلو٤وش " ػخّ ) 

ك٢ ح٣ٌُٞض ٝػخى ؿؼٔخٗٚ  977ٔك٢ كظَس ح٫ٓظؼيحى ُلَ د أًظٞرَ . ٝح١ٌُ ٓ٘ٚ ٌٛح حُ٘ٚ  . ٝهي طٞك٢ ٓ٘ش 

 ٤ُيكٖ ك٢ َٜٓ.

 اسبة النصمن

-  كذ ح١ٝ٧خٕ ٖٓ ح٣٩ٔخٕ ٝحُظؼِن رٜخ ٖٓ أًٍخٕ ح٣ُٜٞش حُظ٢ ط٤ِٔ حُلَى ك٢ ٌٛح حُؼخُْ حُٔٔظي. ٌُٖ ح١ُٖٞ ك٢

ٌُ٘ٚ ك٢ ٌٛح حُ٘ٚ: ِ ٜخ كيٝىٛخ حَُٔٓٞٓش حُظ٢ ٣ٌٖٔ ُِ٘ؼَحء حُلي٣غ ػٜ٘خ ٌُٛح حُ٘ٚ ٤ُْ هطؼش ٖٓ ح٧ٍٝ 

 .ٝحُلًَشِ ٝٗزٞ حٌُخث٘خص ؿ٤ٔؼخ ػ٠ِ حهظ٬ف َٓحطزٜخ أٝ ػخُْ ك٢ ٨ٔ٣ ٝؿيحٕ حُ٘خػَ رخُل٤خس ِٝؿٞى ك٢

   :نوع التجربة

-  ك٤غ ٣ظ٘خٍٝ ه٤٠ش ح١ٝ٧خٕ ٝر٤خٕ ٌٓخٜٗخ ٌٝٓخٗظٜخ ك٢ حُوِٞد ٝحُيكخع ػٜ٘خ ٟي حُٔؼظي٣ٖ  ِاٗٔخ٤ٗش ػخٓش

 ٓٔخ ٣يٍ ػ٠ِ حَُٝف ح٤٘١ُٞش ُي١ حُ٘خػَ .

 العاطفة المسٌطرةعلى الشاعر  -

ٖٓ حُؼٞح١ق طيٍٝ كٍٞ ) ح٩ػـخد رخ١ُٖٞ ٝح٫كظظخٕ رٌَ ٓخ ك٤ٚ ِ ٝٗؼٍٞ  ط٤ٔطَ ػ٠ِ حُ٘خػَ ٓـٔٞػش

 ٝأه٤َح ح٤ُو٤ٖ ك٢ حٗظٜخٍ  ح١ُٖٞ ك٢ ٓؼًَظٚ ( .  ِ رؤك٠خٍ ح١ُٖٞ ػ٢ِ أِٛٚ

 األفكار:     

 حب الشاعر لوطنو وافتتانو بو.حُٔوطغ ح٧ٍٝ :  -ٔ  

https://dardery.site/archives/5031
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 ١ٖٝ حُظٔخٓق ٝحُٔلَ.حُٔوطغ حُؼخ٢ٗ:  -ٕ 

 : ػٜٞى رخُليحء ٝحُظ٠ل٤ش. حُٔوطغ حُؼخُغ -ٖ 

 النص

(ٔ) 

ا َوَطنًِ ٌَ  أَْهَواَك 

ا ُكلَّ َما تروى بِِه َشَفُة الَهَوى فَِتنً ٌَ 

ْعِزفُنًِ ٌَ ِر أْعِزفُُه َو ٌْ ا ُكلَّ لَْحٍن فًِ لََهاِة الطَّ ٌَ 

ٌُْطِرُبنًِ ٌَُناِؼُمنًِ َو ْهِر أْسَمُعُه  َن َمْوِج النَّ ٌْ ا ُكلَّ َصْفٍق َب ٌَ 

ا ُكلَّ شَ  ْسَحُرنًٌَِ ٌَ اِن َفْوَق الُعْشِب  ٌَ ْع  ْدٍو ِمْن ُخَطا الرُّ

 ًَ ْهِر َوِه اُْح الدَّ ٌَ ا َصْخَرًة َوَهَنْت ِر ْهر  -ٌَ  لَْم َتِهنِ  -الدَّ

(ٕ) 

ا َوَطنًِ ٌَ  أَْهَواَك 

 أَْهَواَك أَْنَت َهَواي أَْهَواهُ َوأَْعَشقُهُ 

ُدهُ  ا أَُردِّ ٌَ ْن ِدي الَؽاْلًِ َمَدى الدُّ ٌْ  َوَنِش

ِهلُّ َمْسِجُدهُ مَ  ٌَ  ْن لِْلِهبلِل 

ٌُِطلُّ َمْعَبُدهُ  ِب  ٌْ لِ  َمْن لِْلصَّ

 َمْن لِْلَجَماِل ُرَباَك َمْوِرُدهُ 

نـُْشُدهُ  ٌَ ْحُر  َك ... السِّ ٌْ ْحُر فِ  السِّ

ُدهُ  َك بُِكلِّ َخافَِقٍة تـَُجدِّ ٌْ  َوالُحبُّ فِ

(ٖ) 

ا َوَطنًِ ٌَ لُ  ٌْ  َمْهَما اْسَتَبدَّ اللَّ

ا  -بَِك أَْنَت  ٌَ ْإ ُدهُ  -َكالرُّ  ُنَبدِّ

 بـَِهَواَك ، بِالُشْطآَِن ، بِاألْزَهاِر ، بِاألَْعَمار

اِر َنْحُصُده  ِمْثلَ النَّ

قُهُ  ِمَك الَهافًِ ُنَمزِّ ٌْ  بَِنِس

قُهُ  اِفً ُنَحرِّ  َوبَِمْوِجَك الصَّ

ُرنًِ ِب َنْؽَمُتُه ُتَعطِّ ٍة بِالحُّ ٌَ ر َفوَق َرابِ ٌْ  َوبُِكلِّ َط

 ؾٍّ أْوَقَدْت ِمْصَباَحَها َقَبساً أَماَم ُخَطاكْ َوبُِكلِّ كَ 

ْؽِرُس اآلَمالَ َصاِعَدًة لَِشْمِس ُعبلكْ  ٌَ  َوبُِكلِّ َخْطٍو 

ٍء َفوَق أْرِضَك ، تْحَت ِظلِّ َسَماكْ  ًْ  َوبُِكلِّ َش

ا َوَطِنً ٌَ اِس ، بِاآلَجاِل ،   بالنَّ

َمن ِد األْنَفاِس ، بِالزَّ  بَِتَردُّ

 اِس ، بِالَكَفنِ بَِزَؼاِرِد األْعرَ 

لُ .. َنْحُصُده ٌْ  َمْهَما َتَماَدى اللَّ

ُدهُ   َوبُِكلِّ َؼْضَبتَِنا .. ُنَبدِّ

ِد الِمَحنِ  ٌَ  َوَنُردُّ َفْجَرَك ِمْن 

ا َوَطنًِ ٌَ ْمٍس َفوَق الَكْوِن ..   ُمَتؤَلِّقاً ، كالشَّ
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   الشرح والتحلٌل       

 المقطع األول : حب الشاعر لوطنه وافتتانه به.

ا َوَطنًِ ٌَ  أَْهَواَك 

ا ُكلَّ َما تروى بِِه َشَفُة الَهَوى فَِتنً ٌَ 

ْعِزفُنًِ ٌَ ِر أْعِزفُُه َو ٌْ ا ُكلَّ لَْحٍن فًِ لََهاِة الطَّ ٌَ 

ٌُْطِرُبنًِ ٌَُناِؼُمنًِ َو ْهِر أْسَمُعُه  َن َمْوِج النَّ ٌْ ا ُكلَّ َصْفٍق َب ٌَ 

اِن َفْوقَ  ٌَ ْع ا ُكلَّ َشْدٍو ِمْن ُخَطا الرُّ ْسَحُرنًِ ٌَ ٌَ  الُعْشِب 

 ًَ ْهِر َوِه اُْح الدَّ ٌَ ا َصْخَرًة َوَهَنْت ِر ْهر  -ٌَ  لَْم َتِهنِ  -الدَّ

 المفردات 

ؿِء : كخكش ِ ٠ٛٝ ٗلش -طظٔؤ ×طٔو٢:طَٟٝ -أ١ٝخٕ(ؽ: ٌٓخٕ ح٩هخٓش ٝحٌُٖٔ )١ٖٝ -أرـ٠ي×أكزي :ٛٞحىأ   

لخٙ ٌَُٝ كْ ٗلظخٕ )ؽ( ُل٢ٔ ظخَٛ ٣ٔظَ ح٧ٓ٘خٕ ٙ × أٛٞحء حُلذ )ؽ(: ٜٟٞحُ - ِٗ َْ ٌُ : شُ حُٜٟٞلَ َٗ  -حُزـٞ ِحُ

ث٠ ٝحُٔوٜٞى رٜخ ٝحرظ٬ ٟاػـخر٠ ٝٓلَٟ حهظزخٍ)ّ( كظ٘ش ٠ٛٝ  ظ٢٘كِ   -حُٔوٜٞى رٜخ )حُلْ حُ٘خ١ن رخُلذ( 

حص ِ  )ؽ( ػ٠ِ حُلِنٓ٘ئكش ُلٔش :  ُٜخس -: ٗـْ )ؽ( ُُُلٕٞ ِ أُلخٕ  ُلٖ -ح٫ٓخٍ ٝحُطٔٞكخص ٝح٧ٗٞحم  َٞ َٜ َُ

 َٜ لخم   : َٟد ُٚ ٛٞص ٝحُٔوٜٞى رٚ ط١٬ْ حُٔٞؽ )ؽ(ٛلن  -: أٗـٔٚ ِكٚأػ  -خَُ َٛ لُٞم  ِ ٝ أ ُٛ × ِ ٌٕٞٓ

: ٣لخىػ٠٘ ٗـٔخ ٣٘خؿ٢٘ٔ -ِ كًَش حُٔخء )ّ( ٓٞؿش )ؽ .ؽ( أٓٞحؽ   ٓخ ػ٬ ٖٓ ٓطق حُٔخء ٝطظخرغ: ٓٞؽ-طؼز٤ض 

 -رٌخء ×ِ طَْٗ ٘خءؿِ :ٗيٝ –٣٘ـ٠٘٤ ِ ٣ل٠ِ٘ٗ  ×: ٣ٔؼي٠ٗ ِ ٠َٗٔ٣ ِ ٣َ٣ل٠٘ ٣طَر٠٘ - ٣طَر٢٘ٝحُٔوٜٞى رٚ 

: )ّ( حَُحػ٠ ٝٛٞ ٖٓ ٣للع حُٔخ٤ٗش ٣َٝػخٛخ حَُػ٤خٕ –٠ٛٝ حُٔٔخكش ر٤ٖ حُوي٤ٖٓ ػ٘ي ح٤َُٔ  هطٞس: )ّ( هطخ

ْ٘ذ – حَُػخ٣خ×   : ٣ِٔز٠٘ ػو٠ِ ِ ٣ٔظ٠ِ٘٤ٔ ٣ِٔل٢َٗ -: ح٨ٌُ ح١َُذ ِ حُل٘خثٖ )ّ(حُؼ٘زش )ؽ( ح٧ػ٘خد  حُُؼ

ََٛ٘ضْ  - ٣٘ل٢َٗ× ٣لظ٢٘٘ حف ٝ  : كًَش حُٜٞحء ػ٘ي حُٜزٞد )ّ( ٣ٍق )ؽ(٣ٍخف – حٗظيصِه٣ٞض  × : ٟؼلضَٝ َٝ ٍْ أَ

ح٣ٝق ٝ أٍح٤٣ق ٍَ ٣ٍِخف ِ أَ ٣خف ٝ  ٍْ : حُٔوٜٞى ٣ٍخف حُيَٛ - أَىٛخٍ حُيَٛ : ٓيس حُل٤خس ٝحُِٖٓ )ؽ( ىٍِٛٞأىَٛ ِ – أَ

 . ٘ظيِ ط ٟوٞط × ٠ؼق:ط ِٖ ِٜ طَ  –( هٞطٚ ٝرؤٓٚرٜخ)

  الشرح

 -ٚ١ُٞ٘ٚ  هخث٬ : أكزـي ٣ـخ ١ٝ٘ـ٢ ِ كـخ١ُٖٞ ٛـٞ ٜٓـيٍ حُلـذ ًٝـَ ًِٔـخص حُٜـٟٞ حُظـ٢  ٣وَ حُ٘خػَ ريح٣ش رلز

ط١َٝ ٗلْ حُ٘خػَ حُٔظؼط٘ش ُِلذ ِ ٝٛـٞ ٜٓـيٍحُٔظؼٚ ٝحُـٔـخٍ حُٔظٔؼـَ كـ٢ ح٧ُلـخٕ حُؼٌرـش حُ٘ــ٤ش حُٔ٘زؼؼـش 

ٔظظـخرغ حُـ١ٌ ُٔـٞؽ حُِ ٝكـ٢ ٛـٞص حٖٓ حُط٤ٍٞ حُظ٢ ٣ظلخػَ ٓؼٜخ حُ٘ـخػَ  ُ ك٤طـَد ُٜـخ ٣َٝىىٛـخ اٗ٘ـخى  ُٝل٘ـخ  

 ٣ٔؼي حُ٘خػَ ٣ٝطَرٚ ٝحُٔظٔؼَ أ٠٣خ ك٢ ٝهغ هطخ حَُػ٤خٕ ٝؿ٘خثْٜ ك٢ حَُٔحػ٢ حُو٠َحء ًؤٗٚ حُٔلَ.

ػْ أٗض ٣خ ٢٘١ٝ ٛوَس طظلطْ ػ٤ِٜخ ًَ حُٔلٖ ٝحُ٘ـيحثي ِ ٝٓـظظَ ٗـخٓوخ  أر٤ـخ  أٓـخّ ػٞحٛـق حُـِٖٓ ٝطوِزخطـٚ   

 .أريح  ُٖٝ ط٠ؼق أٝ طٔظ٤ٌٖ 

  .ألوان الجمال 

ٔ-  َٞ ْٛ ٢َِ٘١( :)أَ َٝ ٍ حُ٘ـخػَ حُـ١ٖٞ رلز٤ـذ ٣وخ١زـٚ ٣ٝ٘خؿ٤ـٚ ٣ٝزؼـٚ ؿَحٓـٚ  حَى ٣َخ  ّٞ حٓـظؼخٍس ٤ٌ٘ٓـش ِ ك٤ـغ ٛـ

٣ٝ٘خى٣ٚ ٣ٝوَ ٣ٝؼظَف ٛـَحكش رلزـٚ ِ ٝٓـَ ؿٔـخٍ حُٜـٍٞس : حُظ٘ـو٤ٚ ِ ٝطـٞك٢ حُٜـٍٞس ر٘ـيس ػ٘ـن ٝكـذ 

 ّٓوٚ ك٢ حُوِذ .ك٢ رو٤ش حُ٘ٚ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ ػٔن ٌٛح حُلذ ٝحُـَحّ ٝطَ ٝطٌَحٍٛخح١ُٖٞ ٝح٫ٛظٔخّ رٚ ِ 

ٕ- )حٌُخف ٫ٓظل٠خٍ حٍُٜٞس ارَحُح ُلزٚ ١ُٞ٘ٚ . )أٛٞحى : 

ٖ- ()أٓــٔؼٚ  - أػِكــٚ ٣ٝؼِك٘ــ٢ -رــٚ  : ٓــٖ ٟــ٤َٔ حُٔوخ١ــذ كــ٠ )أٛــٞحى( اُــ٠ ٟــ٤َٔ حُـخثــذ كــ٠ ) ح٫ُظلــخص

 ( ٣لَى حٌُٖٛ ٣ٝـٌد ح٫ٗظزخٙ ٣ٝئًي حُٔؼ٠٘ .٣ٔل٢َٗ – ٣٘خؿ٢٘ٔ ٣ٝطَر٢٘
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ٗ- : )حَى َٞ ْٛ حُلؼَ ح٠ُٔخٍع ٣ل٤ـي طــيى ٝحٓـظَٔحٍ حُلـذ رـ٬ طٞهـق أٝ حٗوطـخع ُ كـخ١ُٖٞ ػ٘ـن  ٫  حٓظويحّ )أَ

 ٣٘ظ٢ٜ .

٘-  : )٢َِ٘١ َٝ أِٓٞد اٗ٘خث٢ / ٗيحء ِ ؿَٟٚ : حُظؼظ٤ْ ٝاظٜخٍ حُلذ ٝحُوَد . ٝؿخء حُ٘يحء رؼـي ًُـي كـ٢  )٣َخ 

خ طَٟٝ َٓ   َ ًُ ٍٖ  - )٣َخ  َ  َُْل ًُ ْلٍن  -٣َخ  َٛ   َ ًُ ـ -٣َخ  َٗ   َ ـ ًُ ٍٝ( ػِـ٠ ٓـز٤َ حُ٘ـٍٔٞ ٝحُظؼظـ٤ْ أ١ طؼظـ٤ْ ًـَ ٓـخ ٣٘ـخىٟ ٣َخ  ْي

 ػ٤ِٚ ِ ٝطٌٍَ حُ٘يحء ػ٠ِ حٓظيحى حُ٘ٚ ُ ُظؤ٤ًي كزٚ ٝػ٘وٚ ١ُِٖٞ .

ٙ- )٢َِ٘١ َٝ : اٟخكش )١ٖٝ( ا٠ُ ٤َٟٔ حُٔظٌِْ )ح٤ُخء( ى٤ُـَ ػِـ٠ ٗـيس حُظؼِـن ٝح٫ػظـِحُ رـخ١ُٖٞ ِ ٝك٤ٜـخ  )٣َخ 

 طو٤ٜٚ ٝاظٜخٍ ُِلذ ٝحُوَد . 

7-  ًُ ِٚ()٣َخ  خ طَٟٝ رِ َٓ ٍ حُ٘خػَ ح١ُٖٞ رٌـَ ٓـخ ٣َٝ٣ـٚ حُٜـٟٞ ِ ٝٓـَ ؿٔـخٍ حُٜـٍٞس :  َ   ّٞ : ط٘ز٤ٚ ِ ك٤غ ٛ

 حُظ٤ٟٞق 

8-    َ ًُ خ( -)  : طل٤يحٕ حُؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ ٌَُ رٞحػغ حٍَُٔٝ ٝحُ٘٘ٞس ك٢ ح١ُٖٞ  َٓ

9-  : )كِظ٢َ٘ ٟ َٞ َٜ لَشُ حُ َٗ  ِٚ ٍ حُ٘خػَ ٗلش ح )طَٟٝ رِ ّٞ ُٜٟٞ ربٗٔـخٕ ٣ـ١َٝ )٣ٔـو٢( حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ِ ك٤غ ٛ

 . ٣ٝـُٞ إٔ طٌٕٞ حٍُٜٞس ً٘خ٣ش ػٖ ٓيٟ ٗٞهٚ حُيحثْ ١ُٞ٘ٚٝك٤ٜخ ط٘و٤ٚ ِ 

ٔٓ- (لَشُ حُٜٟٞ كظ٠٘ َٗ ََ ٓخ طََٟٝ رٚ  ِٟ ػْ كٌف ٣خ ً َٝ َْ ٍ حُلظٖ ر٘زخص ٣ُ ّٞ (:)حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش( :ك٤غ ٛ

ٝطٞك٠ رلذ حُ٘خػَ ١ُٞ٘ٚ ٝ  حُظـ٤ٔيحُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ِ ٝٛٞ ًِٔش )طَٟٝ(َِٝٓ حُـٔخٍ 

 رـٔخٍ ح١ُٖٞ.

ٔٔ-  : )ُلَش َٗ  ػٖ حُلْ ِ ػ٬هظٚ : حُـِث٤ش ِ َٝٓ ؿٔخٍ حُٔـخُ : حُيهش ٝح٣٩ـخُ . ََٓٓ ٓـخُ )

ٕٔ-  : )ٟ َٞ َٜ لَشُ حُ َٗ ٍ حُ٘خػَ حُٜـٟٞ ربٗٔـخٕ ُـٚ ٗـلش ِ ٝٓـَ ؿٔـخٍ حُٜـٍٞس :  ) ّٞ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ِ ك٤غ ٛ

 .ذ ٝػ٘ن ح١ُٖٞ ِ ٝطٞك٢ حٍُٜٞس ر٘يس كحُظ٘و٤ٚ 

ٖٔ-  )ٟ َٞ َٜ لَشُ حُ َٗ  ِٚ  . ُ ُِظو٤ٜٚ ٝحُظؤ٤ًي )رٚ( رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ : أِٓٞد هَٜ )طَٟٝ رِ

ٔٗ-   )ٗزٚ ١ٔٞكخطٚ ٝ ٓخُٚ رخُلظٖ ٝكٌف حُٔ٘زٚ َٝٛف رخُٔ٘ـزٚ رـٚ ِ ٝٓـَ ِ  حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش: )كِظ٢َ٘

 .ؿٔخُٜخ حُظـ٤ْٔ

ٔ٘-   )خكش ُ ُِظو٤ٜٚ .: حُـٔغ ٌُِؼَس ِ ٝح٩ٟ)كِظ٢َ٘ 

ٔٙ- ) ٍٖ َ  َُْل ًُ ٍ حُ٘خػَ ح١ُٖٞ رِلٖ ٣٘خى١ ػ٤ِٚ  )٣َخ  ّٞ ِ َٝٓ ؿٔـخٍ حُٜـٍٞس : حُظٟٞـ٤ق  : ط٘ز٤ٚ ِ ك٤غ ٛ

 . .ِ ٝك٤ٜخ ا٣لخء رخُٔؼخىس ٝحُزٜـش 

ٔ7- ) ٍٖ  ُِظؼظ٤ْ . ٌَٗس:  )َُْل

ٔ8-  )َِ َٜـخِس حُط ٤ْـ ٍٖ كِـ٢ َُ ٍ حُ٘ـخػَ حُ )َُْلـ ّٞ ط٤ـَ رِٔلـٖ ٣زـيع أؿٔـَ ح٧ٗــخّ حُظـ٢ : حٓـظؼخٍس ٤ٌ٘ٓـش ِ ك٤ـغ ٛـ

 ِ َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ . طٔلَ حُ٘خػَ

ٔ9-  )َِ َٜخِس حُط ٤ْ  ِ َٝٓ ؿٔخٍ حُٔـخُ : حُيهش ٝح٣٩ـخُ . ح٤ُ٥شػٖ حُلْ ِ ػ٬هظٚ :  ََٓٓ : ٓـخُ )ك٢ِ َُ

ٕٓ-  : )ــ٢ ِِكُِ٘ ٍٖ ٣َْؼ ــ ٍ حُ٘ــخػَ حُِلــٖ ربٗٔــخ )َُْل ّٞ ــغ ٛــ ــخٕ ِ ك٤ ــِف حٓــظؼخٍطخٕ ٤ٌ٘ٓظ ٍ ٗلٔــٚ  ٕ ٣َؼ ّٞ ِ ٝٛــ

 رٔوطٞػش ٤ٓٞٓو٤ش طُؼِف ُ ُ٪٣لخء رخُٔؼخىس ٝحُلَكش .

ٕٔ-   ٍٖ ِِكُُٚ  -)َُْل ِِك٢ُِ٘( : -أْػ   طؼ٤َ حٌُٖٛ ٝطـٌد ح٫ٗظزخٙ . ٗظ٤َ َٓحػخس ٣َْؼ

ٕٕ-   ُُِِٚك ِِك٢ُِ٘( : -)أْػ  . ٣ًٕؼط٢ ؿَٓخ  ٤ٓٞٓو٤خ  ٝا٣وخػخ  ٓلززخ  ٨ُ  حٗظوخه٢ ؿ٘خّ ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ٣َْؼ

ٕٖ-   ُُِِٚك ِِك٢ُِ٘( : -)أْػ  ٣يٍ ػ٠ِ حُظـخٝد ر٤ٖ حُ٘خػَ ٝح١ُٖٞ. ٣َْؼ

ٕٗ-  : )َِ ــ ْٜ ِؽ حُ٘  ْٞ ــ َٓ  َٖ ــ٤ْ ــْلٍن رَ َٛ   َ ــ ًُ ــخ  ٍ حُ٘ــخػَ حُــ١ٖٞ رٜــلن حُٔــٞؽ )ٛــٞص ط١٬ــْ  )٣َ ّٞ ط٘ــز٤ٚ ِ ك٤ــغ ٛــ

 َٛٙ .حُٔٞؽ( ِ َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٤ٟٞق ِ ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رؤٕ كذ ح١ُٖٞ طـِـَ ك٢ ًَ ػ٘خ
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ٕ٘- : )َِرُِ٘ــ٢ ٣ُْط َٝ  ٢ِ٘ ُٔ ــْلٍن ... ٣َُ٘ــخِؿ َٛ   َ ـ ًُ ٍ حُ٘ــخػَ ٛــٞص ط١٬ــْ ح٧ٓــٞحؽ رٔوطٞػــش  ) ّٞ حٓــظؼخٍس ٤ٌ٘ٓــش ِ ٛـ

َْ ٖٓ ٓٔخص أِٓٞد حٌُخطـذ حُو٤ـخٍ حٌُٔؼـق حُـ١ٌ ك٤ـٚ  ٤ٓٞٓو٤ش ططَرٚ ِ َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٤ٟٞق . )٫ ط٘

 طيحهَ ٝط٤ًَذ(

ٕٙ-  (َُٜ٘ح - : )ِؽ ْٞ   طؼ٤َ حٌُٖٛ ٝطـٌد ح٫ٗظزخٙ . ٗظ٤َ َٓحػخس َٓ

ٕ7-  ٢٘ ُٔ َِر٢ُِ٘( -)٣َُ٘خِؿ  : ا١٘خد رخُظَحىف ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ ٓؼخىطٚ ك٢ ١ٝ٘ٚ . ٣ُْط

ٕ8-  ) ِٕ ْػ٤َخ  َ ْٖ ُهطَخ حُ ِٓ  ٍٝ ْي َٗ   َ ًُ ٍ حُ٘خػَ حُـ١ٖٞ رخُ٘ـيٝ حُـ١ٌ ٣٘ـخى١ ػ٤ِـٚ ِ ٝٓـَ  )٣َخ  ّٞ : ط٘ز٤ٚ ِ ك٤غ ٛ

 ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٤ٟٞق . 

ٕ9-   َٗ () ِٕ ْػ٤َخ  َ ْٖ ُهطَخ حُ ِٓ  ٍٝ ْػ٤َخٕ رخُ٘يٝ َِٝٓ ؿٔخُ ْي  َ ٍ حُ٘خػَ ُهطَخ حُ ّٞ  حُظ٤ٟٞق .   ٚ: ط٘ز٤ٚ ِ ك٤غ ٛ

ٖٓ-  )٢ِٗ َُ َل ْٔ َ٣ ٍٝ ْي َٗ ٍ حُ٘خػَ حُ٘يٝ رٔخكَ ٣زَٜ حُ٘خػَ رٔلَِٙ َٝٓ ؿٔـخٍ  ) ّٞ :حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ِ ك٤غ ٛ

 حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ.

ٖٔ-  )ٍٝ ْي َٗ  ُِظؼظ٤ْ .  ٌَٗس )

ٖٕ- [٧ٜٗـخ طـٞك٢ ر٘ـيس ح٫كظظـخٕ ٝح٫ٗزٜـخٍ رٌـَ ٓـخ كـ٢ حُـ١ٖٞ ٓـٖ ٓلـَىحص ٣ٔل٢َٗ[ أك٠َ ٖٓ  ]٣ؼـز٢٘ ]

 حُـٔخٍ حُظ٢ طوِذ ح٧ُزخد .

ٖٖ-  ُِظــــيى  : حُلؼـــَ ح٠ُٔـــخٍع ٣ٔـــل٢َٗ ( -٣طَر٘ـــ٢  -٣٘ـــخؿ٢٘ٔ  -أٓـــٔؼٚ -٣ؼِك٘ـــ٢  -أػِكـــٚ  -) طـــ١َٝ

 ٝح٫ٓظَٔحٍ ٝحٓظل٠خٍ حٍُٜٞس . 

ٖٗ-   ِٕ ْػ٤َخ  َ ِذ( : - )حُ ْ٘   طؼ٤َ حٌُٖٛ ٝطـٌد ح٫ٗظزخٙ . ٗظ٤َ َٓحػخس حُُؼ

ٖ٘- : ) س ََ ْو َٛ    أِٓٞد اٗ٘خث٢ / ٗيحء ِ ؿَٟٚ : حُظؼظ٤ْ )٣َخ 

ٖٙ-  : ) ِٖ ِٜ ْْ طَ َُ ..٠َِٛ َٝ س   ََ ْو َٛ ٍ حُ٘ـخػَ حُـ١ٖٞ رخُٜـوَس حُظـ٢ ٣٘ـخى١ ػ٤ِٜـخ )٣َخ  ّٞ ِ ٝٓـَ  ط٘ـز٤ٚ ِ ك٤ـغ ٛـ

 .رش ح١ُٖٞ ٝهٞطٚ أٓخّ حُٔلٖ ٝحٌُٞحٍع حُظ٢ طظٞح٠ُ ػ٤ِٚ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٤ٟٞق ِ ٝطٞك٢ ر٬ٜ

ٖ7- (َٛٝٛ٘ــض ٣ٍــخف حُــي:)) ربٗٔــخٕ ٣ٜــٖ ٠٣ٝــؼق ػــْ كــٌف  (٣ٍِــخف حُــيَٛك٤ــغ ٛــٍٞ ) ٤ٌ٘ٓــش(:حٓــظؼخٍس

 . ٘و٤ٚـٔخٍ  حُظحَُٝٓ  حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ )ٝٛ٘ض( ِ

ٖ8- (َٛ٣ٍــخف حُــي):(:)يَٛ رخ٣َُــخف ِ ػــْ أٟــخف حُٔ٘ــزٚ رــٚ اُــ٠ حُٔ٘ــزٚ ِ ٝٓــَ حُــ ك٤ــغ ٛــٍٞ ط٘ــز٤ٚ ر٤ِــؾ

 ٝطٞك٢ رؤٞس حُِٓخٕ .   حُـٔخٍ حُظـ٤ْٔ .

ٖ9- (َٛحٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش(:)٣ٍخف حُي:)  ٍٞٛ ػـْ ( ٣ٍِـخف حُـيَٛ)حُظلي٣خص ٝحُٜؼخد حُظ٠ طٞحؿٚ حُـ١ٖٞ رــ

 .  ػ٘ي حُظلي٣خص ظٚر٬ٛؼظٔش ح١ُٖٞ ٝـٔخٍ حُظ٤ٟٞق ِ ٝطٞك٢ رحَُٝٓ  كٌف حُٔ٘زٚ َٝٛف رخُٔ٘زٚ رٚ ِ

ٗٓ-  ) ِٖ ِٜ ْْ طَ س  .. َُ ََ ْو َٛ  حٓـظؼخٍس ٤ٌ٘ٓـش ِ ك٤ٜـخ ط٘ـو٤ٚ ُِٜـوَس ربٗٔـخٕ ػ٣ِـِ حُـ٘لْ ٛـخكذ ًَحٓـش .)٣َخ 

كـ٢ حُٜـٍٞس ح٧ُٝـ٠ ٝٓ٘ـزٜخ  كـ٢ حُٜـٍٞس  ٓ٘ـزٜخ  رـٚ " ٛـوَس ِ ك٤غ ؿؼَ ًِٔش " ه٤خٍ ًَٓذ ٝحُو٤خٍ حُٔخرن

 حُؼخ٤ٗش ُ ُظو٣ٞش حُو٤خٍ .

ٗٔ-  ََْٛ٘ض َٝ (- : ) ِٖ ِٜ ْْ طَ  ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞلٚ ٣ٝو٣ٞٚ رخُظ٠خى . رخُِٔذ ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ١زخم َُ

ٕٗ-  ٠َِٛ َٝ (-  َْٛ ( -حُي  ِٖ ِٜ ْْ طَ  : ا١٘خد رخ٫ػظَحٝ ُ ُِظ٤ٟٞق . َُ

ٖٗ-   ََْٛ٘ض َٝ (- : )٠َِٛ  . ٣ؼط٢ ؿَٓخ  ٤ٓٞٓو٤خ  ٝا٣وخػخ  ٓلززخ  ٨ًُٕ ٗخهٚ ؿ٘خّ ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / َٝ

ٗٗ-   ْو َٛ ِٛـ٠َ )٣َخ  َٝ  َِ ْٛ ٣ٍَِخُْف حُـي  ََْٛ٘ض  َٝ س   ََ-  َْٛ (: -حُـي  ِٖ ِٜـ ْْ طَ حُٔـطَ حُ٘ـؼ١َ ًِـٚ ً٘خ٣ـش ػـٖ هـٞس ٝٛـ٬رش  َُـ

 ح١ُٖٞ ػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ ٍؿْ حُ٘يحثي ٝحُٔلٖ . 

ٗ٘-  ( ُلَش َٗ ََ ٓخ طََٟٝ رٚ  ٍٖ  - ٣خ ً ََ ُل لنٍ  - ٣خ ً َٛ  ََ ػ٤خٕ - ٣خ ً  َ ٍٝ ٖٓ ُهطَخ حُ ََ ٗي  (:كٖٔ طو٣ْ٤ٔخ ً

 :الحظ

 - ( ُعٌان - ٌا كلَ َصفقٍ  - ٌا كلَ لحنٍ  - ٌا كلَ ما َتروى به َشَفة  : ((ٌا صخرةً  - ٌا كلَ شدٍو من ُخَطا الرُّ

عٌان  -كلَ َصفٍق  -كلَ لحٍن  -حٌث صور )كلَ ما َتروى به َشَفُة  (:مكنٌةاستعارة   -كلَ شدٍو من ُخَطا الرُّ
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وسر  وجاء بشىء من لوازمه ٌدل علٌه وهو )النداء( ،بإنسان ٌنادى علٌه ثم حذؾ المشبه به  صخرًة(،

 .بحب الشاعر للوطن ، وبعظمة مكانة الوطن ، وتوحً  شخٌصجمال  التال

- ( ُعٌان - ٌا كلَ َصفقٍ  - ٌا كلَ لحنٍ  - ٌا كلَ ما َتروى به َشَفة  : ((ٌا صخرةً  - ٌا كلَ شدٍو من ُخَطا الرُّ

كلَ شدٍو من ُخَطا  -كلَ َصفٍق  -كلَ لحٍن  -لَ ما َتروى به َشَفُة )ك الوطن بـ حٌث صور (:تصرٌحٌهاستعارة 

عٌان  بحب الشاعر ، وتوحً  التجسٌمجمال  الوسر  ثم حذؾ المشبه وصرح بالمشبه به ، صخرًة(، -الرُّ

 .للوطن ، وبعظمة مكانة الوطن 

 الخٌال الكلً

- ٣ؼ٘وٚ  ُوي ٍْٓ حُ٘خػَ ك٢ ٌٛٙ حُلوَس ٍٛٞس ٤ًِٚ ؿ٤ِٔش ١ُِٖٞ ح١ٌُ: 

 )حُط٤َ ٝحُٔٞؽ ٝحَُػ٤خٕ ٝحُؼ٘ذ ٝحُٜوَس (  أؿِحإٛخ

 ٝهط١ٜٞخ حُل٤٘ش..

 ( .٣ٍخف حُيَٛ -٣طَر٢٘  -٣٘خؿ٢٘ٔ  -ٗيٝ  -أٓٔؼٚ  -حُِلٖ  -حُٜلن  -ٗيحء حُ٘خػَ ٗٔٔؼٚ ك٢: ) ٛٞص

 حُٜوَس ( . -حُؼ٘ذ  -حُٔٞؽ  -حُط٤َ َٗحٙ ك٢: ) ُٕٝٞ

 (. ٣ٍخف حُيَٛ -هطخ حَُػ٤خٕ  -ؼِك٠٘ ٣ -أػِكٚ  - ٗلش -ٜٔخ ك٢: ) ٓٞؽ ٗل ٝكًَش

 الحظ النقاط التالٌة : 

 حُٔلٍٞ ح١ٌُ طيٍٝ كُٞٚ حُٔطٍٞ حُ٘ؼ٣َش  ٓلٍٞ كذ ٝػ٘ن ح١ُٖٞ . -ٔ

  حُٔزذ ك٢ ًُي :ٝ  حُٔطَ ح٧ٍٝ ٛٞ ٓـٔغ حُ٘ٚ ٝٓ٘طِن حُٔؼ٠٘ ك٤ٚ   -ٕ

 : أٛٞحَى ٣خ ٢٘١ٝ .حكظظخف حُ٘ٚ رخػظَحف ٝاهَحٍ ٣َٛق ٖٓ حُ٘خػَ رلذ ٝػ٘ن ح١ُٖٞ ك٢ هُٞٚ  - أ

ٗيٝ(  ٣يٍ ػ٠ِ  -ٛلن –حُزؼي ح٢ٌُٔ ح١ٌُ أٟلظٚ ًِٔش)ًَ( ٠ٓخكش ا٠ُ ػيى ٖٓ رٞحػغ حٍَُٔٝ ) ُلٖ  -د

 ٓويحٍ حٍَُٔٝ ٝحُ٘٘ٞس حُظ٢ طل٢٤ رخُ٘خػَ ٝطـَٔٙ .

ٓـ٢ء ًِٔش )ًَ( ٠ٓخكش ا٠ُ )ٓخ طَٟٝ رٚ ٗلش حُٜٟٞ كظٖ حُ٘خػَ( أ١ أٓخُٚ ١ٝٔٞكخطٚ ٝأٗٞهٚ ُ ٤ُٜزق  - ؽ

٠٘ح َٔ كل٤ٚ  ُٔطَ ح٧ٍٝ ٛٞ ٓـٔغ حُ٘ٚ ٝٓ٘طِن حُٔؼ٠٘ ِ ك١ٞ٘ٚ ٛٞ ًَ ٢ٗء ٣ظٔ٘خٙ أ٣خ ًخٗض طلخ٤َٛ ٌٛح حُٔظ

 حُـٔخٍ رٌَ أٌٗخُٚ

ى٫ُش اًؼخٍ حُ٘ـخػَ ٓـٖ حُٔلـَىحص حُظـ٢ طلٔـَ أٛـٞحطخ  ) ُلـٖ ِ ٛـلن ِ ٗـيٝ( طلٔـَ ى٫٫ص ٓـخٍس ُ كـخُِلٖ   -ٖ

ــغ حُٔــٍَٝ ٝحُزٜـــش  ــخ ٣زؼ ــخ ٓٔ ــش ٝحُٜــلن ٝحُ٘ــيٝ ًِٜ ــخ رطز٤ؼ ــخ كلٔــذ ِ ٝاٗٔ ــْ ى٫٫طٜ ــ٤ْ رلٌ ٝحُٔــؼخىس ِ ُ

ٜٓــخىٍٛخ ِ كــخُِلٖ ٛــخىٍ ػــٖ ُٜــخس حُط٤ــَ حُٔـــَى ِ ٝحُٜــلن ٛــخىٍ ػــٖ ح٧ٓــٞحؽ ِ ٝحُ٘ــيٝ ٛــخىٍ ػــٖ هطــخ 

   حَُػ٤خٕ كٞم حُؼ٘ذ .

َٓ ػ٠ِ َٜٓ حٌُؼ٤َ ٝحٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧ػيحء ٌّٛٔٞ ٝطظخٍ ٧ٗٚ هي  ٝٛق ح١ُٖٞ رخُٜوَس ٝكن حُ٘خػَ ك٠   -ٗ

٤ِز٤٤ٖ ٝك٤٤َٖٔٗ ٝر٣َطخ٤٤ٖٗ ٝؿ٤َْٛ ُٝحُٞح ٖٓ ػ٠ِ أٍٝ ح١ُٖٞ ٝرو٤ض َٜٓ ه٣ٞش ًخُٜوَس حُِٜيس ٝٛ

 حُو٣ٞش حُظ٢ طظلطْ ٝطٌَ٘ٔ ػ٤ِٜخ أ١ٔخع ح٧ػيحء ِ ٝهخُيس ًوِٞى حُْ٘ٔ ٝحُؤَ .

: نقد 

 (لم َتهنِ  –الدهَر  –ٌا صخرًة َوهَنت رٌاُح الدهِر وهى ) 

 -وهؤً  -الؤدهر  -]وهنؤت  فؤً السؤطر الشؤعري فؤً كلمؤات متتالٌؤة الهؤاء ٌإخذ علؤى الشؤاعر تكؤرار حؤرؾ - ٔ

 مع سبلسة وجمال الشعر .  )ٌختلؾ( تهن[ مما أثقل من جرس الكلمات وهذا ٌتنافى -الدهر 

وهنت ( مرتٌن لكل منهما فً هؤذا السؤطر أدي إلؤى إضؤعاؾ   -:   ٌرى بعض النقاد أن تكرار كلمتً: ) الدهر ٕ

 البٌت .
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 وطن التسامح والسحر. الثانً:المقطع 

ا َوَطنًِ    ٌَ  أَْهَواَك 

 أَْهَواَك أَْنَت َهَواي أَْهَواهُ َوأَْعَشقُهُ 

ُدهُ  ا أَُردِّ ٌَ ْن ِدي الَؽاْلًِ َمَدى الدُّ ٌْ  َوَنِش

ِهلُّ َمْسِجُدهُ  ٌَ  َمْن لِْلِهبلِل 

ٌُِطلُّ َمْعَبُدهُ  ِب  ٌْ لِ  َمْن لِْلصَّ

 هُ َمْن لِْلَجَماِل ُرَباَك َمْوِردُ 

نـُْشُدهُ  ٌَ ْحُر  َك ... السِّ ٌْ ْحُر فِ  السِّ

ُدهُ  َك بُِكلِّ َخافَِقٍة تـَُجدِّ ٌْ  َوالُحبُّ فِ

 المفردات 

حُـ٘خء : ح٤ُ٘٘ي رـ٢٠ ٢ًَٛٝ ×كز٢ :ٛٞح١ -أ١ٝخٕ(ؽ: ٌٓخٕ ح٩هخٓش ٝحٌُٖٔ )١ٖٝ -أرـ٠ي×أكزي :أٛٞحى-  -

:حَُٔحى حُل٤خس )ؽ( حُي٤ٗخ -ٓيحء أ(ؽ)١ٍٞ: ٓيٟ - حَُه٤ٚ×حُؼ٤ٖٔ : حُـخ٢ُ -ح٧ٗخ٤ٗي حُِٔلٖ)ؽ(ِ حُٜٞص 

ٍُ  -هَس ح٥×حُيٗخ َ٬ِٜ ٤ِذ ػ٘ي حُي ٍٝ ح٤ُٔٔل٤ش ِ ٝ: أٍٝ حُؤَ ٝ هَحُ  ٜ ٍَ حُ ؼخ ِٗ ٍ  ا٢ٓ٬ِٓ  ٣وخرَ  ِِٛ ش )ؽ( ٛٞ ٗؼخ أَ

٬س : حُٔٔـي - ٣ـ٤ذ ٣وظل٢×٣ظَٜ :٣َٜ -  ٜ خٕ ٌِٓ ُِٜٓ ٠ حُـٔخػش ِ ٌٓخٕ ٢ِّٜ٣ حُ٘خّ ك٤ٚ ؿٔخػش ِ ر٤ض حُ

٤ِذ -حُٔٔخؿي )ؽ( حُٔـٞى ٝح٬ُٜس  ٜ ٍَ ٛٞ حُ :حُ ؼخ ٍٝ ح٤ُٔٔل٤ش حُي٠٘٣ ِ٘ ُِذ  ِ )ؽ(حُػ٘ي حُي  ِْزخٕحُُٜ  :ط٣َ -ُٜ

ؼخرِيُ  ٌٓخٕ حُؼزخىس ُـ٤َ ح٤ُِٖٔٔٔ:ٓؼزي - ٣ـ٤ذ ٣وظل٢×٣ظَٜ َٓ ُٖ ِ :حُحُـٔخٍ - )ؽ(  ْٔ َٜخحُُل  - حُوزق ×ء ِ حُل٬ٝس زَ

ٔ   - )ؽ( ٓٞحٍى ٜزَٚٓ  ×ٌِٓخٗٚٓ٘زؼِِٜٚٓ٘ٚ َٜٓيٍِٙ :ىٍٙٓٞ -ى ٝٛخى يُٜٓٞ ×يَٓطلؼخط :ٍرخى ِ حُـٔخٍ :لَحُ

ٍ  )ؽ(حَُٝػشحُلظ٘ش ِ ُُٓلٞ  ِ  ٍ َلخ ْٓ َى ٣×َؿ٣ِ٣ٙٞطِزٚ  :٣٘٘يٙ - حُوزق ×أَ ٍَ ٗخر٠ش :هخكوش - ٣٘لَ ٣ِِٚ٘ٓٛيٙ ِ ْي

 طز٤ِٚ.طل٤٘ٚ ِطُْوِِوَٚ ِ ×ِ طٌٍَٙطؼ٤يٙ  :طـيىٙ -)ؽ( هٞحكنٗز٠ش حُوِذ ٝحُٔوٜٞى

 الشرح

-  ٤ٜ٣ْ رلذ ١ٝ٘ٚ ٓٔظ٘طوخ ُـظٚ رٌَ ٓلَىحص حُٜٟٞ ٝحُؼ٘ن ٫ ٣َٔ ٖٓ طَى٣يٛخ ِ كوي أٛـزلض  ٓخُحٍ ٗخػَٗخ

٤٘ٗيٙ حُؼٌد ح١ٌُ ٣َىىٙ. كـخ١ُٖٞ ٛـٞ ١ٝـٖ حُظـي٣ٖ ٝحُظٔـخٓق ٣ـٔؼ٘ـخ ٣َٝػخٗـخ ٓٔـ٤ِٖٔ ٝٓٔـ٤ل٤٤ٖ ِ ٝٛـ١ٖٝٞ 

ٔـلَى كخُٔـلَ ٣٘٘ـي ػ٘ـيى حُٔـلَ.ًٌُي حُٔلَ ٝحُـٔخٍ ٌَُ ٖٓ ٣٘٘ي حُٔظؼش ٝحُـٔخٍ كٜـٌٙ ٍرـخى حُو٬رـشِ ٣ٝخُ

 رٚ هِٞد أر٘خثي. حٌُٟ ط٘زٞ أٗض ٣خ ٢٘١ٝ ٜٓيٍ حُلذ حُٔظـيى

 ألوان الجمال 

ٔ-   : )١َِ٘ـ٢ َٝ حَى ٣َـخ  َٞ ـ ْٛ ا١٘ـخد رـخُظٌَحٍ )ٗلـْ ريح٣ـش حُٔوطٞػـش ح٧ُٝـ٠( ُ ُِظؤ٤ًـي ػِـ٠ ػٔـن كزـٚ ١ُٞ٘ـٚ  )أَ

ٍ حُ٘ـخػَ ح ّٞ ُـ١ٖٞ رلز٤ـذ ٣وخ١زـٚ ٣ٝ٘خؿ٤ـٚ ٣ٝزؼـٚ ؿَحٓـٚ ٣ٝ٘خى٣ـٚ ٝٗيس ػ٘وٚ ُٚ . ٝ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ِ ك٤ـغ ٛـ

 . ٣ٝوَ ٣ٝؼظَف َٛحكش رلزٚ ِ َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ

ٕ-  ١َِ٘ـ٢( رـ٘لْ ط٤ًَزٜـخ أٝ رـزؼٞ ٓلَىحطٜـخ )ٛـٞح١ َٝ حَى ٣َـخ  َٞ ْٛ أٛٞحٙ(٤ُ٘طِـن ٜٓ٘ـخ اُـ٠  -طٌَحٍ حُ٘خػَ ُــ)أَ

 .٤ٚ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ ػ٘وٚ ٝػٔن كزٚ ٝؿَحٓٚ حُ٘ي٣ي ١ُِٖٞ رٌَ ٓخ ك

ٖ- : )٢َِ٘١ َٝ أِٓٞد اٗ٘خث٢ / ٗيحء ِ ؿَٟٚ : حُظؼظ٤ْ ٝاظٜخٍ حُلذ ٝحُوَد ِ ٝك٢ حُ٘يحء حٓظؼخٍس  )٣َخ 

٣ٝ٘خى٣ٚ ِ ٝك٢ اٟخكش )١ٖٝ( ا٠ُ ٤َٟٔ حُٔظٌِْ )ح٤ُخء( ى٤َُ ػ٠ِ ٗيس  ٤ٌ٘ٓش ط٘وٚ ح١ُٖٞ رلز٤ذ ٣وخ١زٚ

 حُظؼِن ٝح٫ػظِحُ رخ١ُٖٞ ٝك٤ٜخ طو٤ٜٚ ٝاظٜخٍ ُِلذ ٝحُوَد .

ٗ-  )ح١ َٞ َٛ َْٗض  ٍ حُ٘خػَ ح١ُٖٞ رخُلذ ُ ٤ُٟٞق إٔ ؿَحٓٚ ٝػ٘وٚ ح٧ٍٝ ٛٞ ح١ُٖٞ  )أَ ّٞ : ط٘ز٤ٚ ِ ك٤غ ٛ

 ِ ٝحٓظويحّ ٤َٟٔ حُوطخد )أَٗض( حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ك٤ٜخ ط٘و٤ٚ ١ُِٖٞ ٝحٓظل٠خٍ ٍُٜٞطٚ .

٘- : )ح١ َٞ َٛ َْٗض   . ُِظو٤ٜٚ ٝحُظؤ٤ًي رظؼ٣َق حُٔزظيأ ٝحُوزَ ُ أِٓٞد هَٜ )أَ
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ٙ-  ح١( : -٢٘ )١ٝ َٞ  . ٟٛٞ( ا٠ُ ٤َٟٔ حُٔظٌِْ )١( ُ ٬ُػظِحُ ٝحُظو٤ٜٚ -اٟخكش )ح١ُٖٞ  َٛ

7-   حَى َٞ ْٛ ح١( : -)أَ َٞ  . ٣ؼط٢ ؿَٓخ  ٤ٓٞٓو٤خ  ٝا٣وخػخ  ٓلززخ  ٨ًُٕ ٗخهٚ حٗظوخه٢ ؿ٘خّ ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / َٛ

8-  : )ُُٚو َ٘ أَْػ َٝ حُٙ  َٞ ْٛ   .ؿٔخُٜخ حُظ٘و٤ٚ  ح١ُٖٞ ِ َٝٓ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ك٤ٜخ حٓظيحى ٍُٜٞس )أَ

9-  : )ُُٚو َ٘ أَْػ َٝ حُٙ  َٞ ْٛ    رخُظَحىف ٣ئًي ٣ٝو١ٞ حُٔؼ٠٘ . ا١٘خد )أَ

ٔٓ- : )ُُٚو َ٘ أَْػ َٝ حُٙ  َٞ ْٛ ح١ أَ َٞ َٛ َْٗض  حَى أَ َٞ ْٛ ك٤غ طلٍٞ حُ٘خػَ ٖٓ ٤َٟٔ حُوطخد ك٢  ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / حُظلخص )أَ

حىَ ):  َٞ ْٛ وُُٚ  (أَ َ٘ أَْػ َٝ حُٙ  َٞ ْٛ  ( ِ ٝح٫ُظلخص ٣لَى حٌُٖٛ ِ ٣ٝؼ٤َ ح٫ٗظزخٙ .ا٠ُ ٤َٟٔ حُـخثذ ك٢ : ) أَ

: نقد 

 -أَْهؤؤَواهُ  -َهؤؤَواي  -]أَْهؤؤَواَك  مؤؤرة أخؤؤرى فؤؤً عؤؤدة كلمؤؤات متتالٌؤؤة الهؤؤاء ٌإخؤؤذ علؤؤى الشؤؤاعر أٌضؤؤاً تكؤؤرار حؤؤرؾ

 )ٌختلؾ( مع سبلسة وجمال الشعر . أَْعَشقُُه[ مما أثقل من جرس الكلمات وهذا ٌتنافى

ٔٔ-  ــ ـَ ــ٤ِْي١ حُ ِ٘ َٗ َٝ ٍ حُ٘ــخػَ حُــ١ٖٞ رخُ٘٘ــ٤ي حُــ١ٌ ٣ظِــًٌ رظَى٣ــيٙ ػِــ٠ ُٔــخٗٚ ُ  خ٢ُِْ( :) ّٞ ط٘ــز٤ٚ ِ ك٤ــغ ٛــ

٤ُٟٞق إٔ ؿَحٓٚ ٝػ٘وٚ ح٧ٍٝ ٛٞ ح١ُٖٞ ِ ٝٝٛق )ح٤ُ٘٘ي( رـ)حُـخ٢ُ( ُز٤خٕ ُِٓ٘ظٚ ك٢ هِزـٚ ٝحػظـِحُٙ ٝكزـٚ 

 حُ٘ي٣ي ُٚ ُ كخ١ُٖٞ ٌٓخٕ هي طـخىٍٙ أهيحٓ٘خ ٌُٖ هِٞر٘خ طظَ ك٤ٚ .

ٕٔ-   ِ٤ْي ِ٘ َٗ َٝ ُىُٙ( :) ى  ٍَ ٤َْٗخ أُ َيٟ حُـي  َٓ ـَخ٢ُِْ  ً٘خ٣ـش ػـٖ حٓـظَٔحٍ كـذ ٝػ٘ـن حُ٘ـخػَ حُ٘ـي٣ي ُِـ١ٖٞ ٝطِـًٌٙ  ١ حُ

 : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ  رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ  حٌُ٘خ٣ش رظَى٣ي حٓٔٚ ػ٠ِ َٓ حُِٓخٕ ِ َٝٓ ؿٔخٍ

ٖٔ- (ٓيٟ حُي٤ٗخ) ) :ََٓٓ ُ٤غ ًًَ حٌَُ)ٓيٟ حُي٤ٗخ( ٝأٍحى حُـِء ٤ٌِش( كحُ)ػ٬هظٚ  ُؼَٔػٖ ح (:ٓـخ

 .ُ ٝحُيهش ك٠ حهظ٤خٍ حُؼ٬هش ح٣٩ـخِـٔخٍ حُِ َٝٓ  )ػَٔ حُ٘خػَ(

ٔٗ-  : )ُُٙى ى  ٍَ  . حٓظويحّ حُلؼَ ح٠ُٔخٍع ٣ل٤ي حُظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ ِ ٝحٓظل٠خٍ حٍُٜٞس ك٢ ًٖٛ حُوخٍة )أُ

ٔ٘-  )ُُٙي ـِ ْٔ َٓ   َ ِٜ َ٣ ٍِ ٬ِٜ ِْ ُِ ْٖ َٓ حُ٘لـ٢ ٝحُظو٣ََ)٣٘لـ٢ إٔ ٣ٌـٕٞ ٛ٘ـخى / حٓظلٜخّ ِ ؿَٟـٚ :  : أِٓٞد اٗ٘خث٢ )

 .ٖٓ ٣لؼَ ًُي ٣ٝوٍَ ًُي ١ُِٖٞ ٝكيٙ(

ٔٙ- (ًٙ٘خ٣ـش(:)ٖٓ ُِٜـ٬ٍ ٣ٜـَ ٓٔــي:) ٖىٍٝ ٜٓـَ كـ٢ ٗ٘ـَ ح٩ٓـ٬ّ ٝحُـيكخع ػ٘ـٚ ِ ك٤ـغ ٛـلش ٝٛـ٠  ػـ

  َ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ِ َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ  رخُي٤ُ

ٔ7- : ) ٍِ ٬ِٜ ِْ  :ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ  رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ ًٚ٘خ٣ش ػٖ ح٬ٓ٩ّ ِ َٝٓ ؿٔخُ )ُِ

ٔ8-   ٍِ ٬ِٜ ُْ ( -)ح  َ ِٜ  . ٣ؼط٢ ؿَٓخ  ٤ٓٞٓو٤خ  ٝا٣وخػخ  ٓلززخ  ٨ًُٕ  حٗظوخه٢ ؿ٘خّ : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ٣َ

ٔ9-  ٍِ ٬ِٜ ُْ يُ  -)ح ـِ ْٔ   طؼ٤َ حٌُٖٛ ٝطـٌد ح٫ٗظزخٙ . ٗظ٤َ َٓحػخس ُٙ( :َٓ

ٕٓ-  : )ُْٙؼزَُي َٓ   َ ٤ِِِْذ ٣ُِط  ٜ ِْ ُِ ْٖ َٓ ٛ٘ـخى أِٓٞد اٗ٘خث٢ / حٓظلٜخّ ِ ؿَٟـٚ : حُ٘لـ٢ ٝحُظو٣ََ)٣٘لـ٢ إٔ ٣ٌـٕٞ  )

 ٖٓ ٣لؼَ ًُي ٣ٝوٍَ ًُي ١ُِٖٞ ٝكيٙ(.

ٕٔ- (ًٙ٘خ٣ش(:)ٖٓ ٤ُِِٜذ ٣طَ ٓؼزي:) ٖك٤ـغ أ١ِـن  ٝٓـٔخكش حُٔٔـ٤ِٖٔ ٛلش ٝٛـ٠ ك٣َـش حُٔٔـ٤ل٤ٖ  ػ ِ

  ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ِ َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ  رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .

ٕٕ-  : )٤ِِِْذ  ٜ ُْ  .ً٘خ٣ش ػٖ ح٤ُٔٔل٤ش  )ح

ٕٖ-  : )ُْٙؼزَُي َٓ   َ ٍ )٣ُِط ّٞ  : حُظ٘و٤ٚ ٜخؿٔخُ حُٔؼزي ربٗٔخٕ ٣طَ ِ َٝٓ حُ٘خػَ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ِ ك٤غ ٛ

ٕٗ-   ٤ِِِْذ  ٜ ُْ ْؼزَُيُٙ( : -)ح   طؼ٤َ حٌُٖٛ ٝطـٌد ح٫ٗظزخٙ . ٗظ٤َ َٓحػخس َٓ

ٕ٘-    َ ِٜ َ٣(- : )  َ  . ٣ؼط٢ ؿَٓخ  ٤ٓٞٓو٤خ  ٝا٣وخػخ  ٓلززخ  ٨ًُٕ ٗخهٚ ؿ٘خّ ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ٣ُِط

ٕٙ- ( ٙ٤ُِِٜذ ٣طَ ٓؼزيٙ -ٖٓ ٬ٍُِٜ ٣َٜ ٓٔـي ٖٓ)(:ً٘خ٣ش:) ٖ٠ٛ حُٞكيس ر٤ٖ ػٜ٘ـَٟ ح٧ٓـش ٛلش ٝ ػ

 ِ َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ  رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ  ح٣َُٜٖٔ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝح٧هزخ١ 

ٕٙ- ( ٙ٤ُِِٜذ ٣طَ ٓؼزيٙ -ٖٓ ٬ٍُِٜ ٣َٜ ٓٔـي ٖٓ)(: .كٖٔ طو٤ْٔ ٣ؼط٢ ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ 

ٕ7-  : )ٍُُِٙى ْٞ َٓ رَخَى  ٍُ  ٍِ خ َٔ ـَ ِْ ُِ ْٖ َٓ ٛ٘ـخى  أِٓٞد اٗ٘خث٢ / حٓظلٜخّ ِ ؿَٟٚ : حُ٘ل٢ ٝحُظو٣ََ)٣٘ل٢ إٔ ٣ٌٕٞ  )

 ٖٓ ٣لؼَ ًُي ٣ٝوٍَ ًُي ١ُِٖٞ ٝكيٙ(.ِ ٝطٌَحٍ ح٫ٓظلٜخّ رـ)ٖٓ( ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ كوَٙ ٝحػظِحُٙ رخ١ُٖٞ .
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ٕ8-  : )ٍُُِٙى ْٞ ــ َٓ ــخَى  رَ ٍُ  ٍِ ــخ َٔ ـَ ِْ ٍ حُ٘ــخػَ )ُِ ّٞ ٢ حُٜــٍٞس ٍرــخ حُــ١ٖٞ رٔــٍٞى حُـٔــخٍ ِ ٝطــٞك ط٘ــز٤ٚ ِ ك٤ــغ ٛــ

 .رخٗظ٘خٍ حُـٔخٍ ك٢ ٍرٞع ح١ُٖٞ 

ٕ9-  : )ٍُُِٙى ْٞ َٓ رَخَى  ٍُ  ٍِ خ َٔ ـَ ِْ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ك٤ٜخ طٜـ٣َٞ ُِـٔـخٍ رخُٔـخء حُـ١ٌ ٣ـَى ا٤ُـٚ ح٩ٗٔـخٕ ٤ُٜ٘ـَ ٓ٘ـٚ  )ُِ

  )٣َ٘د( ِ َٝٓ ؿٔخُٜخ : حُظـ٤ْٔ ٓٔخ ٣ٞك٢ رؤ٤ٔٛش ح١ُٖٞ ٝأػَٙ حُٜخّ ك٢ ك٤خس ح٤٣َُٜٖٔ.

ٖٓ- (ٍرخى) (:حٓظؼخٍس  )حُ :٤ٌ٘ٓش ٍ ّٞ  ِٚ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓـ٣وخ١زٚ ربٗٔخٕ  ١ٖٞٛ

ٝطــٞك٠ رلــذ حُ٘ــخػَ ١ُٞ٘ــٚ ٝحٓظل٠ــخٍ ـٔــخٍ حُظ٘ــو٤ٚ حُ( ِ ٝٓــَ حٌُــخف ٟــ٤َٔ حُٔوخ١ــذ٣ــيٍ ػ٤ِــِٚ ٝٛٞ)

 ٍٛٞس ح١ُٖٞ.

ٖٔ-  : )ٍُُِٙى ْٞ َٓ رَخَى  ٍُ   و٤ٜٚ .حُطَك٤ٖ حُٔزظيأ ٝحُوزَ ُ ُِظؤ٤ًي ٝحُظ رظؼ٣َق أِٓٞد هَٜ )

ٖٕ-   ُُٙي ـِ ــ ْٔ َٓ   َ ــ ِٜ َ٣ ٍِ ــ٬ ِٜ ِْ ُِ ْٖ ــ َٓ ــُيُٙ  -) ْؼزَ َٓ   َ ــ ــ٤ِِِْذ ٣ُِط  ٜ ِْ ُِ ْٖ ــ ٍُِىُٙ( -َٓ ْٞ ــ َٓ ــخَى  رَ ٍُ  ٍِ ــخ َٔ ـَ ِْ ُِ ْٖ ــ : ٓلٔــٖ رــي٣ؼ٢ /  َٓ

 ٣ؼط٢ ؿَٓخ  ٤ٓٞٓو٤خ ططَد ُٚ ح٧ًٕ . طو٤ْٔ كٖٔ

ٖٖ-  )ك٤َِْي َُ ْل  ٔ ٍ )حُ ّٞ ِ ٝٓـَ ؿٔـخٍ  ٢ء ٓـخى١ ٓٔظـِؽ ك٤ـٚٓـلَ حُـ١ٖٞ ر٘ـ حُ٘ـخػَ : حٓـظؼخٍس ٤ٌ٘ٓـش ِ ٛـ

حٍُٜٞس : حُظـ٤ْٔ ِ ٝطٞك٢ رـٔخٍ ٍٝٝػش ًَ ٓخ ك٢ ح١ُٖٞ ِ ٣ٝـُٞ إٔ طٌٕٞ حٍُٜٞس ً٘خ٣ش ػـٖ ؿٔـخٍ حُـ١ٖٞ 

 ح٧هخً حُٔظلَى .

ٖٗ-  )ُُٙي ُ٘ ـــْ َ٘٣ َُ ــْل  ٔ ٍ )حُ ّٞ حُ٘ــخػَ حُٔــلَ ربٗٔــخٕ ٣طِــذ ٣ٝٔــظٔي حُـٔــخٍ ٓــٖ  : حٓــظؼخٍس ٤ٌ٘ٓــش ِ ك٤ــغ ٛــ

 حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ . ح١ُٖٞ ِ َٝٓ ؿٔخٍ

ٖ٘-   َُ ْل  ٔ ( : -)حُ َُ ْل  ٔ  طٌَحٍ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ حُـٔخٍ حُو٬د ح١ٌُ ط٘لَى ٝطظلَى رٚ َٜٓ . حُ

ٖٙ-   : )ــَي حُُلــذ  ك٤ِْ َٝ (ٍ ّٞ حُ٘ــخػَ حُلــذ ر٘ــ٢ء ٓــخى١ّ ِ ٝٓــَ ؿٔــخٍ حُٜــٍٞس :  حٓــظؼخٍس ٤ٌ٘ٓــش ِ ك٤ــغ ٛــ

٤ش ١ُِٖٞ ٝك٤ٜـخ حٓظل٠ـخٍ ُٜـٍٞطٚ ِ ٝطٌـَحٍ )ك٤ـَي( ُ حُظـ٤ْٔ ِ ٝحٓظويحّ ًخف حُوطخد ك٢ )ك٤ي( حٓظؼخٍس ٌٓ٘

 ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ ػظٔش ٝٓلَ ح١ُٖٞ .

ٖ7-  : )ُُٙى ي  ـَ ُ َ  َهخكِوٍَش طـ ٌُ ٍ )رِ ّٞ  .حُ٘خػَ حُلذ ٓخىس طظـيى ِ َٝٓ ؿٔخٍ: حُظـ٤ْٔ  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ِ ك٤غ ٛ

 الخٌال الكلً

-  ٖح١ٌُ ٣ؼ٘وٚ ُوي ٍْٓ حُ٘خػَ ك٢ ٌٛٙ حُلوَس ٍٛٞس ٤ًِٚ ؿ٤ِٔش ١ُِٞ: 

 (  حُ٘خػَ ٝح١ُٖٞ ٝٓخ ٖٝٓ ك٤ٚ) أؿِحإٛخ

 ٝهط١ٜٞخ حُل٤٘ش..

 ( .هخكوش -أٍىىٙ  – ٤٘ٗيٟ -هطخد حُ٘خػَ ١ُٞ٘ٚ -ٗيحء حُ٘خػَ ١ُِٖٞٗٔٔؼٚ ك٢: ) ٛٞص

 ( .ٍرخى - ٓؼزيٙ - ٤ِٜذحُ -ٓٔـيٙ  -ح٬ٍُٜ َٗحٙ ك٢: ) ُٕٝٞ

 .طـيىٙ( –٣طَ  - ٣َٜٜٔخ ك٢: ) ٗل ٝكًَش
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 .عهود بالفداء والتضحٌة ع الثالث :المقط

ا َوَطنًِ ٌَ لُ  ٌْ  َمْهَما اْسَتَبدَّ اللَّ

ا  -بَِك أَْنَت  ٌَ ْإ ُدهُ  -َكالرُّ  ُنَبدِّ

 بـَِهَواَك ، بِالُشْطآَِن ، بِاألْزَهاِر ، بِاألَْعَمار

اِر َنْحُصُده  ِمْثلَ النَّ

قُهُ  ِمَك الَهافًِ ُنَمزِّ ٌْ  بَِنِس

اِفً نُ  قُهُ َوبَِمْوِجَك الصَّ  َحرِّ

ُرنًِ ِب َنْؽَمُتُه ُتَعطِّ ٍة بِالحُّ ٌَ ر َفوَق َرابِ ٌْ  َوبُِكلِّ َط

 َوبُِكلِّ َكؾٍّ أْوَقَدْت ِمْصَباَحَها َقَبساً أَماَم ُخَطاكْ 

ْؽِرُس اآلَمالَ َصاِعَدًة لَِشْمِس ُعبلكْ  ٌَ  َوبُِكلِّ َخْطٍو 

ٍء َفوَق أْرِضَك ، تْحَت ِظلِّ َسَماكْ  ًْ  َوبُِكلِّ َش

ا َوَطِنًبال ٌَ اِس ، بِاآلَجاِل ،   نَّ

َمن ِد األْنَفاِس ، بِالزَّ  بَِتَردُّ

 بَِزَؼاِرِد األْعَراِس ، بِالَكَفنِ 

لُ .. َنْحُصُده ٌْ  َمْهَما َتَماَدى اللَّ

ُدهُ   َوبُِكلِّ َؼْضَبتَِنا .. ُنَبدِّ

ِد الِمَحنِ  ٌَ  َوَنُردُّ َفْجَرَك ِمْن 

ْمٍس َفوَق الكَ  ا َوَطنًُِمَتؤَلِّقاً ، كالشَّ ٌَ  ْوِن .. 

 

 المفردات 

َِد : ح٤َُِ -ٖ ٓحُِ ٜخثذٓحُظِْ  ٝحُٔوٜٞى )حٗظيص  :حٓظزي ح٤َُِ - ـ َٓ ٍَ ٖٓ حُظ ٬ّ ِ ٝٛٞ ٖٓ  ٓخ ٣َؼوُذ حُٜ٘خ

ٍٍ ِ حُِ ٤َخ٢ُِ  ِ )ؽ( ٤ََُِْش  ِ حُٔوٜٞى )حُٔلظَ ِ حُٔٔظؼَٔ( )ّ( حُْ٘ٔ ا٠ُِ ١ِٞػٜخ  : ٌٓخٕ ح٩هخٓش ١ٖٝ -٤ََُخ

ٟ حُحُلوخثن)ؽ(  ×ٓخ ٣َحٙ حُ٘خثْ :حَُإ٣خ - أ١ٝخٕ(ؽٝحٌُٖٔ ) إ  ( ٣ِِٗٚ: ٗلَهش ِ ٗ٘ظظٚ ِ ٝحُٔوٜٞى )ٗزيىٙ  - َُ

)ّ(  ٟلخف حُزلَ:حُ٘طإٓ  -:٤ٔٗٔي ِ ٣ٍخكي )أ٣ٞٛش( ٛٞحى -ٜٗٞٗٚ ِ ٗلووٚ ٗـٔؼٚ ِ ٗٞكيٙ ِ ×

حى ِ رخُ٘طإٓ ِ رخ٧ُٛخٍِ رٜٞحَُٔحى  -: حٍُٞى )ّ(حَُِٛ ِ حَُِٛس ح٧ُٛخٍ -ػَٝ حُزلَ أٝ حَُٜ٘  ×٘خ١ِت:حُ

ُْ : ٤ٔٗٔي -ٍِٗػٚ ×: ٗوطؼٚ ِ ٝحُٔوٜٞى )ٗو٠٠ ػ٤ِٚ( ٗلٜيٙ -:رٌَ ٓخ ٗٔظط٤غ ِٝٗٔي  رخ٧ػٔخٍ ٤ ِٔ : حُ٘ 

ح   َ ح ٫ٝ طَُؼل ٢ أَػ  َ ى ٗـ  َ ش ٫ طل ٣ق ح٤ُِ٘   َ  :حُٜخك٠ -حُيرٍِٞحُؼخٛلش ×أ أٗٔخّ ِٝٗٔخّ)ًظخد حُُٞحٍس ٗٔخثْ( )ؽ( حُ

 -ٗـٔؼٚ ِِِٗٔٔٚ × ِ ٗلَهٚ ِ ٗ٘ظظِٚ ٝحُٔوٜٞى )ٗو٠٠ ػ٤ِٚ( ٗوطؼِٚ  : ٗ٘وِٚٗٔهٚ -حُٔخًٖ ×حُٔظلَى

كَشُ رِخُظ ظَخرُغِ  :ٓٞؿي ًِ ظَوَخ ُٔ ُْ ٤َخُٙ ح ِٔ ُؽ : ٓخ ػ٬ ٖٓ ٓطق حُٔخِء ٝطظخرغ ِ حُ ْٞ َٔ حَُهَحم :حُٜخك٢ -)ّ(حُٔٞؿش  حُ

ٌَِحٌُيٍ×حُ٘و٢ لخسِ حُٜخكٕٞ )ؽ(ِحُؼ ُٜ  ٍِحر٤خص  )ؽ(ٓخ حٍطلغ ٖٓ ح٧ٍٝ  :حر٤شٍ - ٗؤيٙ× ٗ٘ؼِٚ  :ٗلَهٚ -حُ

 - أهٔيص×أٗؼِض:أٝهيص  -ط٘ظ٠٘٘ ِ طوزل٠٘  ×:طط٤ز٠٘ رخُؼطَطؼط٠َٗ -ٗـٔخص )ؽ( :ُل٘ٚ ٗـٔظٚ -ٝٛيس ×ٍٝحٍد 

س   )ّ( :ُهطخى -هِقٍِٝحء ×: طـخٙ ِ اُحءأٓخّ -أهزخّ  )ؽ(ٗؼِش ٖٓ حُ٘خٍ  :خهزٔ َٞ َٖ  ٠َِٛٝهْط خ ر٤َْ َٓ خكَش   َٔ َٓ

ِٖ ػِ  ٤ْ َٓ ِٞ حُوََي )ؽ(  ٛخرطش×َٓطلؼشٛخػيس:  -٣ِلٜي ٣وِغ×٣ٍِع :٣ـَّ - ػزخصِ طٞهق×هطٞ: ٠٘ٓ - َْ٘ي حَُوْط

حصحٗلطخ١ي×ٍكؼظي: ٓـيىِػ٬ى -ٛٞحػي  َٞ ك٠ء ِ  :ِظَ -ٓٔخثي ×أٍِٟٕٞأٍح٤ِٟٖأٍح٢ٟ)ؽ( أٍٟي -)ؽ(ُػَِ

 َْ ؼ ش  ِٓخ ٝحٍٟ حُ٘ٔ ِٗ َذ ػ٘ٚ أَ ـَ ٠َ٘ ٌٓخٗ خ َك ـْ ش  طَ َٔ َُ ٗل  ء٠ِٞحُػظَ ِ  ؿ٤  )ؽ(ِظ٬ٍِ خفكخؿ

ٕ  ٖٓ ؿ٤َ ُلظٚ (ِ :حُ٘خّ -حَُلٍَٝ×ِظٍِٞ ِ أْظ٬ٍ ْ  ُِـٔغ ٖٓ ر٢٘  ىّ ) ٝحكيٙ اٗٔخ  ح٧ػٔخٍ:ح٥ؿخٍ - حٓ

 -)ؽ(ح٧ُٓخِٕح٧ُٖٓ حُيَٛ ١خٍ أٝ هَٜ:حُِٖٓ -: )ّ( حَُ٘لَْ ح٧ٗلخّ - طٞهق× طٌَحٍ:ىرظَى -)ّ(ح٧ؿَ 
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ِٝؽ )ّ(حُِؼَِّ حُِكخف ٝحُظ٣ِٝؾ ٝحُ :ح٧ػَحّ- َىسُؿ )ّ( ٛٞص حُ٘ٔخء رلًَش حُِٔخٕ ك٢ حُلَف:ُؿخ٣ٍي

ََ  ×:١خٍِحٓظَٔطٔخىٟ -)ؽ(ح٧ًلخٕ ػٞد ٣ِق رٚ ح٤ُٔض :حٌُلٖ - حُـ٘خثِ×حُُؼَّ ُٜ -ِ طٞهق ِحٗلَٜ ِحٗظ٠ٜ هَ

ظ ظَُٚ : ٗٗزيىٙ - ٍٟخ×ٓوط٘خ:ؿ٠زظ٘خ َٗ هَُٚ ِ   َ هَ َِٗ لَ  ِ َِٔٗٚ ََ ؼ  ٗ×ٙزَْؼؼَ  ٔ ريح٣ش  :َىكـ - ٗزو٢×ٗؼ٤ي: َُٗؿغ َِٗى - ٚـَ

ٔ  حُِ :)ّ(حُٔل٘ش ٠ٛٝ: حُٜٔخثذحُٔلٖ - ٤ُِي×(حُظويّ ٝحَُكؼش)حُل٣َش ٝ ٝحُٔوٜٞىحُٜ٘خٍ  ِِ حثَِذ ٞ٘حُِ خصُٔ

ٍَ ِٝ٘خحُِ زَ حُُِ ٌْ هخء  ِحُ×حُ٘يحثيخص َِ٘ َؿي  ِحََُ ٤َِٛش  ِحََُ كخ حءحََُ  َ َِه:ٓظؤُوخ - َٔ ْ٘ ٠ُِٓ خُٓ ٤َ٤ِ٘جخِ ُٓ ظ٣َِّ٘خِ ُٓ ×حِ

ًَ ٓظِٔ خِٓؼظٔ   .حُؼيّ ×( )ؽ( ح٧ًٞحٕ حُؼخُْ: حُٔوٜٞى )حُٞؿٞى ِحُي٤ٗخ ِحٌُٕٞ -خ ظهخكِ ِحر٬ِخِ

 الشرح 

- َٜٓٔخ ط٘ظي حُٔلـٖ  ٝ اٗٚ هخث٬ :   ٝحٓظؼيحىٙ ُِظ٠ل٤ش ك٢ ٓز٤ِٚ ٝحُيكخع ػ٘ٚ كزٚ ١ُٞ٘ٚػٖ  ٣ظليع حُ٘خػ

١ٖٞ   ٝ ًـَ ٓـخ كٞطـٚ  ٜٓٔخ طٌٖ  هٞطٚ ٝ رط٘ٚ  ك٬ري ٓـٖ ً٘ـلٚ  ٝ اُحكظـٚ  رٌـَ آٌخٗـخص  حُـٝح٤َُِ  ٜٓٔخ حٓظزي 

ط٠ ػ٠ِ ٛـٌٙ  حُ٘ـيس ؤٗخٍح ط -ػ٘ي حُظليٟ  -أٍٟٚ ٝ ؿٞٙ ٖٓ ٛٞحء  ٝأُٛخٍ  رَ ٝ رؤػٔخٍ أِٛٚ  ... حُـ٤ٔغ ٤ٜ٣َ 

 .ٓ٘ٚ  ٝ ح٩ٗظٜخٍ  رٌَ  ٤ِٓٝش ٝ رؤ٣ش ٤ِٓٝش  -أٝ ح٩كخهش   -ٝ ًؤٜٗخ كِْ  ِٓػؾ ٣ـذ حُو٬ٙ -ح٤َُِ  -

ػ٠ِ ح٬ُٔف ٝ هخٛش كـ٤ٖ ٣ظؼِـن ح٧ٓـَ  -ًٔخ هي ٣ظٍٜٞ حُزؼٞ  - ٝٝٓخثَ حُٔوخٝٓش أٝ حَُكٞ ٤ُٔض ٓوٍٜٞس 

كَٟـخ   -رٌـَ ٝٓـ٤ِش ٌٓٔ٘ـش  -رلذ  ح١ُٖٞ ٝ حُيكخع ػ٘ٚ ... كل٠ ٌٛٙ حُلخُش  طٜزق كٔخ٣ـش حُـ١ٖٞ ٝ حُـيكخع ػ٘ـٚ 

 .٣٘ظ٠ٔ ا٤ُٚ ٖٓخ ٣٘ظ٠ٔ ا٠ُ ٌٛح ح١ُٖٞ ٝ ًَ ٓ َػ٠ِ ً

ِ  حٌُٟ ٌٜح ح٤َُِ ك هٚ ٗٔٔخثْ ٛٞحثٚ ِ ٝ ٤ٓلَهٚ  ٓٞؽ ٓخثـٚ  ٝ ٓـ٤وخٝٓٚ حُط٤ـَ ٣َ٣ي إٔ ٣طزن ػ٠ِ ح١ُٖٞ .. ٓظٔ

حَُٔىى ُ٘ـٔخص حُلذ كٞم ٍٝحر٤ٚ .. ٓظوخٝٓٚ  ًَ ح٣٧يٟ  حُظ٠ طٔؼ٠ ُظ٤َ٘ ٣َ١ـن حُظوـيّ  أٓـخّ حُـ١ٖٞ  ٝ ًـَ ٓـٖ 

 .٣زؼغ ح٧ٓخٍ ك٠ ٗلّٞ  أر٘خثٚ 

كـ٠ ًـَ  -ٝ أظِظٚ ٓـٔخإٙ .. حُز٘ـَ ًَ ٓخ كِٔظٚ أٍٟٚ  أ -أٝ حُٔلٖ حُظ٠ طلخَٛ ح١ُٖٞ  -ربهظٜخٍ ٤ٓوخّٝ ح٤َُِ 

كزٌـَ ًُـي طؼظـْ  هـٞس  ِحُظـ٠ طظـَىى كـ٠ ٛـيٍْٝٛ  ّريح٣خطْٜ ٝ ٜٗخ٣خطْٜ ح٧ٗلخ .أكَحكْٜ ٝ أطَحكْٜ .. .كخ٫طْٜ ..

  (كــَٙ)٣٘ظـِع   -أٝ ًٔخ ٣وٍٞ  حُ٘ـخػَ  -ح١ُٖٞ ٝ ٣٘ن ٣َ١وٚ  ٗلٞ ٓٔظوزِٚ ٝ ٣٘ظِع  كوٚ ك٠ ٝؿٞى كَ ػ٣ِِ 

 .                 .ٜٓٔخ حٓظيص ظِٔظٚ ٝ ١خٍ أٓيٙ (ح٤َُِ)حُٔظؤُن ٖٓ ٣ي 

 ألوان الجمال 

ٔ-   : )َُ ظَزَي  حُِ ٤ْ ْٓ ٍ حُ٘خػَ ح٤َُِ رلخًْ ظخُْ ٓظـزَ ِ َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس :  )ح ّٞ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ِ ك٤غ ٛ

 حُظ٘و٤ٚ ِ ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رخُظِْ ٝحُـزَٝص . 

ٕ-  : )َُ ٍ ح )حُِ ٤ْ ّٞ ُ٘خػَ ح٫كظ٬ٍ ٝحُٔلٖ رخ٤َُِ حُٔظِـْ ِ ٝك٤ٜـخ ا٣لـخء رخَُٛزـش حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش ِ ك٤غ ٛ

ِ ٝٓخ ٓزن ٖٓ حُو٤خٍ حُظ٤ًَز٢ ِ ك٤غ حٗظَى أكي حُطَك٤ٖ ٝٛٞ " ح٤َُِ " ك٢ ٛـٍٞط٤ٖ كٌـخٕ  رخ٤٠ُنٝحُ٘ؼٍٞ 

 . رٚ ك٢ حٍُٜٞس حُؼخ٤ٗش ٓ٘زٜخ  ك٢ حٍُٜٞس ح٠ُٝ٧ ِ ٝٓ٘زٜخ  

ٖ-  َ( ٓؼَكش ُِظ٣َٜٞ .)ح٤ُِ 

 ٗ-   َ١ َٝ  .أِٓٞد اٗ٘خث٢ / ٗيحء ِ ؿَٟٚ : حُظؼظ٤ْ ٝاظٜخٍ حُلذ ٝحُوَد  ٢ِ٘( :)٣َخ 

 ٘-  : )٢َِ٘١ َٝ  ٣ٝ٘خى٣ٚ . حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ط٘وٚ ح١ُٖٞ رلز٤ذ ٣وخ١زٚ )٣َخ 

 ٙ- : )١َِ٘ــ٢ َٝ كــ٢ اٟــخكش )١ٝــٖ( اُـ٠ ح٠ُــ٤َٔ )ح٤ُــخء( ى٤ُــَ ػِــ٠ ٗـيس حُظؼِــن ٝح٫ػظــِحُ رــخ١ُٖٞ ٝك٤ٜــخ  )٣َـخ 

 د .طو٤ٜٚ ٝاظٜخٍ ُِلذ ٝحُوَ

7- (  َْٗض َُ .. رَِي أَ ظَزَي  حُِ ٤ْ ْٓ خ ح َٔ ْٜ ْإ٣َخ  -َٓ  َ خُ ُىُٙ( -ًَ َْٗض   : أِٓٞد ١َٗ ُِظ٤ًٞي ٝحُؼزٞص ٝؿٞحد ح١َُ٘ ُٗزَي  )رَِي أَ

ُىُٙ( ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٚ .  ُٗزَي 

8- : )َْٗض  .ر٤ٔ٠َ حُوطخد حُٔ٘لَٜ )أٗض( )ى( ط٤ًٞي ُلظ٢ ٤ٔ٠َُ حُوطخد حُٔظَٜ )رَِي أَ

9  َِْٗض( :)ر  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ك٤ٜخ ط٘و٤ٚ ٝحٓظل٠خٍ ٍُٜٞس ح١ُٖٞ ُظؼظ٤ٔٚ ٝطزـ٤ِٚ . َي أَ
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ٔٓ- : )ُُٙى ُىُٙ(  ٝحُظؤ٤ًـي ُ ُِظو٤ٜٚ )ري( رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ أِٓٞد هَٜ  )رَِي .. ُٗزَي  ِ ٝح٠ُٔـخٍع )ُٗزَـي 

 ُِظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ .

ٔٔ- )ُُٙى ْإ٣َخ ُٗزَي   َ خُ ًَ ِ ًِـٚ  ٗٔلٞ ىٗٔـٚٝ ٗزيىٙ )حَُإ٣خ( ِٓػؾ رلِْ )ح٫كظ٬ٍ ٝحُٔلٖ( ٤َُِ ٚ: ط٘ز٤ )ح٤َُِ .. 

 .ٝطِٔل٘خ رخ٣٩ٔخٕ ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رُٜٔٞش حُظوِٚ ٖٓ ح٫كظ٬ٍ ٝحُٔلٖ اًح ٝؿيص حُؼ٣ِٔش ٝح٩ٍحىس حُو٣ٞش 

 ٕٔ- ا١٘خد رخ٫ػظَحٝ(:٬ُكظَحّ ٝحُظ٘ز٤ٚ .(:ٗزيىٙ -ًخَُإ٣خ  - )ري أٗض( 

ٖٔ-: )ُُٙى ٍ حُ٘ــخػَ ح٤ُِــَ )ح٫كــظ٬ٍ ٝحُٔلــٖ( ر٘ــ٢ء ٓــخى١ ٗٔلــٞٙ ٣ِٗٝــَ )ُٗزَــي  ّٞ  حٓــظؼخٍس ٤ٌ٘ٓــش ِ ك٤ــغ ٛــ

 ٖٓ ح١ُٖٞ ِ ٝك٢ حٍُٜٞس طـ٤ْٔ ٝر٤خٕ ُوٞس ٝهيٍس ح١ُٖٞ ٝأر٘خثٚ ك٢ حُظوِٚ ٖٓ ح٫كظ٬ٍ  هٌحٍطٚ ٝىٗٔٚ

ٔٗ-   ظَزَي ْٓ ُىُٙ( : -)ح  . خ  ٓلززخ  ٣ًٕ٨ُؼط٢ ؿَٓخ  ٤ٓٞٓو٤خ  ٝا٣وخػ ٗخهٚ ؿ٘خّ ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ُٗزَي 

ٔ٘-.. ٍـخ َٔ ٍِ ِ رِخ٧َْػ َٛـخ ُْ ِٕ ِ رِخ٧ ْطآَ ُ٘ حَى ِ رِخُ َٞ َٜ ـُيٙ( :  )رـِ ُٜ ٍ ٛـٟٞ حُـ١ٖٞ َْٗل ّٞ حٓـظؼخٍطخٕ ٤ٌ٘ٓظـخٕ ِ ك٤ـغ ٛـ

ٝٗــطآٗٚ ٝأُٛــخٍٙ ٝأػٔــخٍ أر٘خثــٚ رــآ٫ص طلٜــي ح٤ُِــَ ِ ٝٛــٍٞ ح٤ُِــَ )ح٫كــظ٬ٍ ٝحُٔلــٖ( رــٍِع ٣لٜــي ِ ٝكــ٢ 

 حٍُٜٞس طـ٤ْٔ . 

ٔٙ-  َٞ َٜ خٍ ..)رـِ َٔ ٍِ ِ رِخ٧َْػ َٛخ ُْ ِٕ ِ رِخ٧ ْطآَ ُ٘ ُيٙ( حَى ِ رِخُ ُٜ ح٤ُِـَ  : طؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ طؼيى ٝط٘ٞع ٝٓخثَ ٓوخٝٓش َْٗل

 )ح٫كظ٬ٍ ٝحُٔلٖ ٝحُ٘يحثي( حُظ٢ ٓظئى١ ا٠ُ حُو٠خء ػ٤ِٚ كظٔخ  .

ٔ7- ) ٍخ َٔ ٍِ ِ رِخ٧َْػ َٛخ ُْ ِٕ ِ رِخ٧ ْطآَ ُ٘  حُـٔغ ٣يٍ ػ٠ِ حٌُؼَس.:  ) رِخُ

ٔ8-  ِـــخٍ ..)رــــ َٔ ٍِ ِ رِخ٧َْػ ـــخ َٛ ُْ ِٕ ِ رِخ٧ ـــْطآَ ُ٘ حَى ِ رِخُ َٞ ـــُيٙ( : َٜ ُٜ ُ  رظوـــي٣ْ حُــــخٍ ٝحُٔــــٍَٝ أٓـــِٞد هٜـــَ َْٗل

 . ٝحُظؤ٤ًي ُِظو٤ٜٚ

 ٔ9- )ٍخ َٔ ٍِِرِخ٧َْػ َٛخ ُْ ِرِخ٧ ِٕ ْطآَ ُ٘ حَىِرِخُ َٞ َٜ ٣ؼطــ٢ ؿَٓــخ  ٓٞٓــ٤و٤خ  ٝا٣وخػــخ   / كٔــٖ طؤــ٤ْ :ٓلٔــٖ رــي٣ؼ٢ )رـــِ

 . ٓلززخ  ٨ًُٕ

 ٕٓ-  ِٓ ُيٙ( :) ُٜ ٍِ َْٗل ََ حُ٘ خ ط٘ز٤ٚ ُؼ٣ِٔش أر٘خء ح١ُٖٞ ك٢ كٜخىٛخ ٝه٠ـخثٜخ ػِـ٠ ح٤ُِـَ )ح٫كـظ٬ٍ ٝحُٔلـٖ(  ْؼ

 رخُ٘خٍ حُظ٢ طِظْٜ ٓخ أٓخٜٓخ ٝطل٤٘ٚ ٓٔخ ٣ٞك٢ ر٘يس حُٔوخٝٓش ٝهٞس حُؼ٣ِٔش .

 ٕٔ( ٍ٬ُكظَحّ ٝحُظ٘ز٤ٚ . -ٓؼَ حُ٘خٍ  -رخ٧ػٔخ:)ٙٗلٜي 

ٕٕ-  ُٗ َٜخك٢ِ َي حُ ِٔ ٤ْ ِٔ هُُٚ( :)رَِ٘  ِ َٔ ٍ ّٞ أٝ  ُـش كـخىس  حُ٘ـخػَ ٗٔـ٤ْ حُـ١ٖٞ رٔـ٤ٌٖ حٓـظؼخٍطخٕ ٤ٌ٘ٓظـخٕ ِ ك٤ـغ ٛـ

كـ٢ حُـ١ٖٞ ٧ىحس حَُه٤وش َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظـ٤ْٔ ِ ٝطيٍ حٍُٜٞس ػ٠ِ طلٍٞ ػ٘خَٛ حُطز٤ؼش ٝطِٔم طوطغ 

 ٍٞس طـ٤ْٔ . ٖٓ أىٝحص ٓوخٝٓش ح٫كظ٬ٍ ِ ٍٝٛٞ ح٤َُِ )ح٫كظ٬ٍ ٝحُٔلٖ( ر٢٘ء ٓخى١ ٣ِٔم ِ ٝك٢ حُٜ

 ٕٖ- )ُُٚه  ِ َٔ َٜخك٢ِ ُٗ َي حُ ِٔ ٤ْ ِٔ َي( : أِٓٞد هَٜ )رَِ٘ ِٔ ٤ْ ِٔ  . ٝحُظؤ٤ًي ُ ُِظو٤ٜٚ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ )رَِ٘

ٕٗ-  )ُُٚه  َ خك٢ِ َُٗل  ٜ ِؿَي حُ ْٞ َٔ رِ َٝ ِؿَي ( : أِٓٞد هَٜ ) ْٞ َٔ  . ٝحُظؤ٤ًي ُ ُِظو٤ٜٚ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ )رِ

ٕ٘-   َِؿي ْٞ َٔ رِ َٝ هُُٚ( : )  َ خك٢ِ َُٗل  ٜ ٍ حُ ّٞ حُ٘ـخػَ حُٔـٞؽ ر٘ـخٍ طلـَم ح٤ُِـَ )ح٫كـظ٬ٍ  حٓـظؼخٍس ٤ٌ٘ٓـش ِ ك٤ـغ ٛـ

 ٝحُٔلٖ( ِ َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٤ٟٞق .

ٕٙ-   ُُٚه  ِ َٔ َٜخك٢ِ ُٗ َي حُ ِٔ ٤ْ ِٔ هُُٚ( َ -)رَِ٘  َ خك٢ِ َُٗل  ٜ ِؿَي حُ ْٞ َٔ ٣ؼط٢ ؿَٓخ  ٓٞٓـ٤و٤خ   / كٖٔ طو٤ْٔ ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ : رِ

 . ػخ  ٓلززخ  ٨ًُٕٝا٣وخ

ٕ7-   َٜخك٢ِ خك٢ِ( -)حُ  ٜ  . ٣ؼط٢ ؿَٓخ  ٤ٓٞٓو٤خ  ٝا٣وخػخ  ٓلززخ  ٨ًُٕ / ؿ٘خّ ٗخهٚ ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ :  حُ

: نقد 

 ما رأٌك فً جْعل الشاعر )النسٌم ٌمّزق( ، و)الموج ٌحّرق( االحتبلل ؟ -

السؤكٌن التؤً تمؤزق ، وكؤذلك المؤوج مؤاء جـ : أرى أن الشاعر أخطؤ ؛ ألن النسٌم فٌه رقة وال ٌمكن أن ٌكؤون ك

ٌطفا ، وال ٌمكن أن ٌكون ناراً تحرق .. ولكن ٌجوز أن الشاعر أراد أن ٌبٌن أن عناصر الطبٌعة الرقٌقة أخذت 

 مدلوالت جدٌدة عند مقاومة االحتبلل الجاثم على أرض الوطن .
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ٕ9-   َظُُٚ طُؼ َٔ ـْ ِذ َٗ حر٤ٍَِش رِخُل  ٍَ َ  ٤َْ١َ كََٞم  ٌُ رِ َٝ (: )٢ِٗ َُ ٍ حُ٘خػَ ٗـٔخص )طـ٣َي(  ط  ّٞ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ِ ك٤غ ٛ

حُط٤ٍٞ )كخٓش حُٔٔغ( كٞم حَُٝحر٢ رخُؼطَ )كخٓش حُْ٘( ِ ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رخُٔؼخىس ٝحُٔظؼش ٝؿٔخٍ ؿٞ 

 ح١ُٖٞ .

 :الحظ

م المعروؾ أن النؽم ٌطرب حاسة السمع لكن الشاعر عبر عما ٌطرب حاسة السمع بما تستمتع به حاسة الش 

 .   فً الصورة السابقة وهذا ٌسمى بـ)تراسل الحواس(

 ٖٓ- )٢ِٗ َُ ظُُٚ طَُؼط  َٔ ـْ ِذ َٗ حر٤ٍَِش رِخُل  ٍَ َ  ٤َْ١َ كََٞم  ٌُ رِ َٝ ُ  رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ : أِٓٞد هَٜ )

 . ٝحُظؤ٤ًي ُِظو٤ٜٚ

ٖٔ-    َ ًُ حر٤ٍَِش( -٤َْ١َ  -  )  : ٌَٗحص ُِؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ . ٍَ

ٖٕ-    َ ٌُ رِ َٝ ( ) : ٓـخُ ََٓٓ ػٖ ح٤ُي ِ ػ٬هظٚ : حُـِث٤ش ِ َٝٓ ؿٔخٍ حُٔـخُ : حُيهش ٝح٣٩ـخُ ِ ٝؿخءص  ًَق 

 )ًق( ٌَٗس ُِظؼظ٤ْ ٝحُؼّٔٞ . 

ٖٖ-  )َٜخ زَخَك ْٜ ِٓ هََيْص  ْٝ ًَق  أ   َ ًُ  ػٖ حُظ٠ل٤خص ٝحُؼَٔ حُيءٝد ٖٓ أؿَ ح١ُٖٞ ِ ٣ٝـُٞ إٔ طٌٕٞ : ً٘خ٣ش )

ٖٗ- ()ػٖ ح٧ػٔخٍ حُؼظ٤ٔش ٝحُظ٠ل٤خص . حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش  ٜٓزخكٜخ 

ٖ٘-  : ) طٞك٢ رخُٜيح٣ش ٨ُه٣َٖ ِ ٝؿخءص ٌَٗس ُِظؼظ٤ْ .  )هَزَٔخ 

ٖٙ-  : )ــــخْى َّ ُهطَ ــــخ َٓ َٜخ هَزَٔــــخ  أ ــــزَخَك ْٜ ِٓ ــــَيْص  هَ ْٝ ــــق  أ ًَ   َ ــــ ٌُ رِ َٝ ُ  رظوــــي٣ْ حُـــــخٍ ٝحُٔـــــٍَٝ أٓــــِٞد هٜــــَ )

 . ٝحُظؤ٤ًي ُِظو٤ٜٚ

ٖ7-  : )َٜخ زَخَك ْٜ ِٓ  ٖ ٗؼِش حُ٘خٍ ِ ػ٬هظٚ : ح٤ُ٥ش ِ َٝٓ ؿٔخٍ حُٔـخُ : حُيهش ٝح٣٩ـخُ .ػ ََٓٓ ٓـخُ  )

ٖ8-   هََيْص ْٝ َٜخ  -)أ زَخَك ْٜ   طؼ٤َ حٌُٖٛ ٝطـٌد ح٫ٗظزخٙ . ٗظ٤َ : َٓحػخس هَزَٔخ ( -ِٓ

ٖ9-  )حُ٘ــخػَ حُــ١ٖٞ ربٗٔــخٕ ُــٚ هطــٞحص ِ ٝٓــَ ؿٔــخٍ حُٜــٍٞس :  )ُهطَــخْى ٍ ّٞ : حٓــظؼخٍس ٤ٌ٘ٓــش ِ ك٤ــغ ٛــ

 حُظ٘و٤ٚ 

ٗٓ- : ) ٍَ خ َٓ ُّ ح٥ َِ ـْ َ٣ ٍٞ َ  َهْط ٌُ رِ َٝ ٍ حُ٘خػَ ح٥ٓخٍ رٍِع ٣ــَّ ِ ٝٓـَ  ) ّٞ حٓظؼخٍطخٕ ٤ٌ٘ٓظخٕ ِ ك٢ ح٠ُٝ٧ ٛ

ٍٞ رلـ٬ف ٣ــَّ  َّ َهْط ًُ ٍ حُ٘خػَ  ّٞ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظـ٤ْٔ ِ ٝك٤ٜخ ا٣لخء رخُو٤َ حُوخىّ ربًٕ هللا . ٝك٢ حُؼخ٤ٗش ٛ

ٝك٤ٜخ ا٣لخء رؤ٤ٔٛـش حُؼٔـَ ٟٝـٍَٝس رـٌٍ حُـٜـي ٓـٖ أؿـَ كٜـي  . طِي ح٥ٓخٍ ِ َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ 

 حُؼٔخٍ ٝطويّ ح١ُٖٞ .

ٗٔ- )ـــ٬ْى ِْ ُػ ْٔ ـــ َ٘ ـــخِػَيس  ُِ َٛ  ٍَ ـــخ َٓ ُّ ح٥ َِ ـــ ـْ َ٣ ٍٞ ـــ َ  َهْط ـــ ٌُ رِ َٝ ـــي٣ْ حُــــخٍ ٝحُٔــــٍَٝ : أٓـــِٞد هٜـــَ ) ُ  رظو

 . ٝحُظؤ٤ًي ُِظو٤ٜٚ

ٕٗ- : ) ــخِػَيس َٛ  ٍَ ــخ َٓ ٍ حُ٘ــ )ح٥ ّٞ خػَ ح٥ٓــخٍ ربٗٔــخٕ ٣ٜــؼي ٧ػِــ٠ ِ ٝٓــَ ؿٔــخٍ حٓــظؼخٍس ٤ٌ٘ٓــش ِ ك٤ــغ ٛــ

 حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ ِ ٝطٞك٢ رؼظٔش ٝٓٔٞ ح٥ٓخٍ . 

ٖٗ- )ُػـ٬ْى ِْ ْٔ َ٘ ٍ حُ٘ـخػَ ػـ٬ ٍٝكؼـش حُـ١ٖٞ ر٘ـْٔ ٓ٘ـَهش ِ ٝطـٞك٢ حُٜـٍٞس  )ُِ ّٞ : ط٘ـز٤ٚ ِ ك٤ـغ ٛـ

 رظويّ ٍٝكؼش ح١ُٖٞ .

ٗٗ- )خْى َٔ َٓ   َ ٍ حُ٘خػ )طْلَض ِظ ّٞ َ حُٔٔخء ر٘ـَس ُٜخ ظـَ ِ ٝٓـَ ؿٔـخٍ حُٜـٍٞس : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ِ ك٤غ ٛ

 : حُظـ٤ْٔ ِ ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رخَُحكش ٝح٧ٓخٕ ك٢ ح١ُٖٞ . 

ٗ٘-  َي ِٟ ٍْ خْى( -)كََٞم أ َٔ َٓ   َ  طزَُ حُٔؼ٠٘ ٝطٟٞلٚ ٝطو٣ٞٚ رخُظ٠خى . : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ٓوخرِش طْلَض ِظ

ٗٙ- : )٢َِ٘١ َٝ خٍ حُلـذ ٝحُوـَد ِ ٝكـ٢ حُ٘ـيحء حٓـظؼخٍس أٓـِٞد اٗ٘ـخث٢ / ٗـيحء ِ ؿَٟـٚ : حُظؼظـ٤ْ ٝاظٜـ )٣َخ 

٣ٝ٘خى٣ـٚ ِ ٝكـ٢ اٟـخكش )١ٝـٖ( اُـ٠ ٟـ٤َٔ حُٔـظٌِْ )ح٤ُـخء( ى٤ُـَ ػِـ٠ ٗـيس  ٤ٌ٘ٓش ط٘وٚ ح١ُٖٞ رلز٤ذ ٣وخ١زـٚ

 حُظؼِن ٝح٫ػظِحُ رخ١ُٖٞ ٝك٤ٜخ طو٤ٜٚ ٝاظٜخٍ ُِلذ ٝحُوَد .

ٗ7 : )ٖ َٓ  ِ ِّ ِ رخُِ ْٗلَخ ِى ح٧ ى  ََ  حُؼيٝ ٝحُٔلٖ ١خُٔخ ٝؿيص حُل٤خس ٝحٓظي حُؼَٔ ً٘خ٣ش ػٖ حُظ٠ل٤ش ٝٓوخٝٓش  )رِظَ
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ٗ8- : )ِّ ح ََ ــ ٍِِى ح٧ْػ ــخ َؿ َِ ــخٍ  )رِ ٍ حُ٘ــخػَ ح٧ػــَحّ ر٘ٔــخء طِؿــَى ِ ٝٓــَ ؿٔ ّٞ ــغ ٛــ ــش ِ ك٤ حٓــظؼخٍس ٤ٌ٘ٓ

 حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ ِ ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رخُٔؼخىس ك٢ ح١ُٖٞ . 

ٗ9- ) ِٖ لَ ٌَ ِّ ِ رِخُ ح ََ ٍِِى ح٧ْػ َؿخ َِ ِّ( ً٘خ٣ش  )رِ ح ََ ( ً٘خ٣ش ػٖ ح٧كِحٕ ٝح٧طَحف  ػٖ ح٧كَحف: )ح٧ْػ ِٖ لَ ٌَ  .  ِ ٝ)حُ

٘ٓ-  ِّ ح ََ ( -)ح٧ْػ ِٖ لَ ٌَ  ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞلٚ ٣ٝو٣ٞٚ رخُظ٠خى . : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ١زخم حُ

٘ٔ-  ٍِِى َؿخ َِ ِّ( -)رِ ح ََ   طؼ٤َ حٌُٖٛ ٝطـٌد ح٫ٗظزخٙ . ٗظ٤َ : َٓحػخس ح٧ْػ

ٕ٘-  ِّ ٍِ  -)رخُ٘ خ ىِ  -رِخ٥َؿخ ى  ََ ِّ  رِظَ ْٗلَخ ٖ  -ح٧ َٓ  ِ ِّ  -رخُِ ح ََ ٍِِى ح٧ْػ َؿخ َِ ُيٙ( : -رِ ُٜ ِٖ .. َْٗل لَ ٌَ حٓظؼخٍحص ٤ٌ٘ٓش  رِخُ

ٍ حُ٘خػَ ًَ ٓخ ٓزن رؤِٓلش ّٞ  حُٔوخٝٓش حُظ٢ ٗلٜي رٜخ ح٤َُِ )ح٫كظ٬ٍ ٝحُٔلٖ( .  ٓظظخ٤ُش ِ ك٤غ ٛ

ٖ٘-  ٖ َٓ  ِ ِّ ِ رــخُِ ْٗلَــخ ِى ح٧ ى  ََ ِّ ِ -)رِظَـ ح ََ ٍِِى ح٧ْػــ َؿــخ َِ ( رِ ِٖ لَ ٌَ / كٔــٖ طؤــ٤ْ ٣ؼطــ٢ ؿَٓــخ   : ٓلٔـٖ رــي٣ؼ٢ رِــخُ

 . ٤ٓٞٓو٤خ  ٝا٣وخػخ  ٓلززخ  ٨ًُٕ

٘ٗ- : )ُٙي ُٜ َُ .. َْٗل خَىٟ حُِ ٤ْ َٔ خ طَ َٔ ْٜ َٓ ٍ حُ٘خػَ ح٤َُِ ربٗٔـخٕ ٣ظٔـخىٟ كـ٢ ؿزَٝطـٚ  ) ّٞ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ِ ك٤غ ٛ

( رٍِع ٣لٜي ِ ٝك٢ حُٜـٍٞس طـٔـ٤ْ ٝظِٔٚ ِ َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ ِ ٍٝٛٞ ح٤َُِ )ح٫كظ٬ٍ ٝحُٔلٖ

 ِ ٝا٣لخء رخُو٠خء حُظخّ ػ٠ِ ح٫كظ٬ٍ ٝحُٔلٖ ٝحُ٘يحثي .

٘٘- : )َُ ٍ حُ٘خػَ ح٫كظ٬ٍ ٝحُٔلٖ )حُِ ٤ْ ّٞ ٝك٤ٜخ ا٣لخء رخَُٛزـش  ِ حُٔظِْ رخ٤َُِ حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش ِ ك٤غ ٛ

 . ٝحُ٘ؼٍٞ رخُظِْ

٘ٙ-(  ٖٗلٜيٙ -ٜٓٔخ طٔخىٟ ح٤َُِ -رِؿخ٣ٍي ح٧كَحف رخٌُل:). ٚا١٘خد رخ٫ػظَحٝ(:٬ُكظَحّ ٝحُظ٘ز٤( 

٘7- )ُُٙى َ  َؿ٠ْزَظَِ٘خ .. ُٗزَـي  ٌُ رِ َٝ ٍ حُ٘ـخػَ حُٔلـٖ ٝحُ٘ـيحثي ر٘ـ٢ء ٓـخى١ ٣زـيى ِ  ) ّٞ : حٓـظؼخٍس ٤ٌ٘ٓـش ِ ك٤ـغ ٛـ

ٝأٓـــِٞد  ٝٓـــَ ؿٔـــخٍ حُٜـــٍٞس : حُظـٔـــ٤ْ ِ ٝ ك٤ٜـــخ ا٣لـــخء روـــٞس حُؼ٣ِٔـــش ٝحُؼـــٍٞس ػِـــ٠ حُظِـــْ ٝحُظـــخ٤ُٖٔ ِ

 . ٝحُظؤ٤ًي ُ ُِظو٤ٜٚ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ رظوي٣ْ هَٜ

 :الحظ

استخدام الشاعر لضمٌر جماعة المتكلمٌن ؛ لبٌان وحدة وتكاتؾ المصرٌٌن كلهؤم فؤً نضؤالهم للؤتخلص مؤن  -ٔ

 االحتبلل والمحن والشدابد التً تحاصرهم .

درتنا المإكؤدة فؤً أما استخدام ضؤمٌر الؽابؤب فكؤان للتحقٌؤر والتهؤوٌن مؤن شؤؤن المحتؤل والمحؤن ، وبٌؤان قؤ -ٕ

 القضاء على كل ما ٌمنع تقدمنا .

٘8- : ) ِٖ َل ِٔ ْٖ ٣َِي حُ ِٓ َى  ََ ـْ ى  كَ َُ َٗ َٝ ٍ حُ٘خػَ كـَ حُـ١ٖٞ ربٗٔـخٕ أٓـ٤َ ِ ٣ٝـظٌٖٔ  ) ّٞ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ِ ك٤غ ٛ

ٖٓ كـي أٓـَٙ ٝحٓـظَىحىٙ ٓـٖ )٣ـي حُٔلـٖ( ِ ٝطـٞك٢ حُٜـٍٞس رؼ٣ِٔـش أر٘ـخء ٜٓـَ كـ٢  -ٓـظٔؼ٤ٖ  -أر٘خء ح١ُٖٞ 

 غ ػٖ حُل٣َش ٝحُظويّ .حُزل

٘9- : ) ِٖ َل ِٔ ٍ حُ٘ـخػَ حُٔلـٖ ربٗٔـخٕ ٓـخٍم ؿخٛـذ ُـٚ ٣ـي ِ ٝٓـَ ؿٔـخٍ  )٣َِي حُ ّٞ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ِ ك٤ـغ ٛـ

 حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ

ٙٓ- : )َى ََ ـ ـْ ٍ حُ٘ــخػَ طوـيّ حُـ١ٖٞ ٝطلــٍَٙ ٝهٜـَٙ ُِظلـي٣خص ٝحُٜــؼخد  )كَ ّٞ حٓـظؼخٍس طٜــ٣َل٤ش ِ ك٤ـغ ٛـ

 ك٢ حُٔٔظوزَ حُٔؼ٤ي .رخُلـَ ِ ٝطٞك٢ رخ٧َٓ حَُٔ٘م 

ٙٔ- )ْْٔ ـ  ٘ ظَؤَُ وخ  )حُلـَ( ِ ًخُ ُٓ : ط٘ـز٤ٚ ُلــَ حُـ١ٖٞ رخُ٘ـْٔ حُٔ٘ـَهش ُ ٤ُـٞك٢ رخٗظٜـخء حُٔلـٖ ٝح٫٥ّ  )

 ٝريح٣ش ُل٤خس طَ٘م ػ٤ِ٘خ رخُؼِس ٝحٌَُحٓش .

ٕٙ- : ) ِٕ ْٞ ٌَ  رو٤ش ح٧ْٓ .طؼز٤َ ٣زَُ أ٤٘ٓش حُ٘خػَ إٔ ٣ٌٕٞ ح١ُٖٞ ٓظلَىح  ٣ؼِٞ رَكؼظٚ ٝٗٔٞهٚ  )كََٞم حُ

 ٖٙ-)٢َِ٘١ َٝ : أٓـِٞد اٗ٘ـخث٢ / ٗـيحء ِ ؿَٟـٚ : حُظؼظـ٤ْ ٝاظٜـخٍ حُلـذ ٝحُوـَد ِ ٝكـ٢ حُ٘ـيحء حٓـظؼخٍس  )٣َخ 

٣ٝ٘خى٣ـٚ ِ ٝكـ٢ اٟـخكش )١ٝـٖ( اُـ٠ ٟـ٤َٔ حُٔـظٌِْ )ح٤ُـخء( ٝطٌَحٍٛـخ أ٠٣ـخ   ٤ٌ٘ٓش ط٘وٚ ح١ُٖٞ رلز٤ذ ٣وخ١زـٚ

 ٝاظٜخٍ ُِلذ ٝحُوَد .ى٤َُ ػ٠ِ ٗيس حُظؼِن ٝح٫ػظِحُ رخ١ُٖٞ ٝك٤ٜخ طو٤ٜٚ 
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 :الحظ

حرص الشاعر على بداٌة وختام قصٌدته بـ)ٌا وطنً( لٌدل علؤى أن حؤب الؤوطن والتضؤحٌة مؤن أجلؤه بكؤل ؼؤاٍل 

 ونفٌس هو شؽله الشاؼل ، ولٌإكد على اعتزازه به ، وإلبراز تلذذه واستمتاعه بذكر اسم الوطن على لسانه .

 الخٌال الكلً

- ٌٙٛ حُلوَس ٍٛٞس ٤ًِٚ ؿ٤ِٔش ١ُِٖٞ ح١ٌُ ٣ؼ٘وٚ  ُوي ٍْٓ حُ٘خػَ ك٢. 

 .حُْ٘ٔ (  -حُ٘طإٓ  -حٌُلٖ  -حُٔٞؽ  -حُلي٣وش  -حُ٘خّ  -حُ٘خٍ  -ح١ُٖٞ رٖٔ ٝٓخ ك٤ٚ ٖٓ ) : أؿِحإٛخ

 ..ٝهط١ٜٞخ حُل٤٘ش

 ُؿخ٣ٍي( . -ٗـٔظٚ   –حُٔٞؽ  -ٗيحء حُ٘خػَ ١ُٞ٘ٚٗٔٔؼٚ ك٢: ) ٛٞص

(  حٌُلـٖ ... -أٍٟي  -ْٗٔ ػ٬ى  - ٜٓزخكٜخ -ٍحر٤ش  –٤١َ  -حُ٘خٍ  -ح٧ُٛخٍ -حُ٘طإٓ  -ح٤َُِ َٗحٙ ك٢: ) ُٕٝٞ

. 

  (.  َٗى ..... -ٗلٜيٙ  -ٛخػيس   -٣ـَّ -هطخى  -ٓٞؿي  -حُٜخك٠  -٤ٔٗٔي  - ٗزيىٜٙٔخ ك٢: ) ٗل ٝكًَش

 التعلٌق العام على النص

 حَُٝٓخ٤ٔٗش ٓيٍٓش أرُّٞٞ ٣٘ظ٢ٔ حُ٘خػَ ا٠ُ: المدرسة الشعرٌة . 

كذ ح١ُٖٞ   ي :الؽرض الشعر 

 المحوران اللذان ٌدور حولهما النص: 

 .كذ ح١ُٖٞ  -( ٗٔ -ٔٓلٍٞ حُلذ ) -1

 ( .ٖٔ -٘ٔٓلٍٞ حُليحء ٝحُظ٠ل٤ش ك٢ ٓز٤ِٚ ٖٝٓ أؿِٚ ) -ٕ

الفكر : 

ؿخءص ٓظَحرطش ك٤غ ىحٍص حُظـَرش حُ٘ؼ٣َش ك٢ كِي كٌَط٤ٖ أٓخ٤ٓظ٤ٖ ٝٛٔخ )ح٠ُٝ٧ :  كذ ح١ُٖٞ ٝحُظؼِن رٌَ  

ٓظخَٛ ُِٔلَ ٝحُـٔخٍ ِ ٝحُؼخ٤ٗش : طوي٣ْ حُؼٜٞى ٝحُٞكخء رخُيكخع ػٖ ح١ُٖٞ ٟي أ١ طلي ػٖ ٣َ١ن ٓخ ك٤ٚ ٖٓ 

 حطلخى ًَ ٓخ ك٢ ح١ُٖٞ ٖٓ ػ٘خَٛ . 

األلفاظ: 

 ؿخءص أُلخظ حُ٘خػَ ٓؼزَس ػٖ ػخ١لظٚ ٝػٖ كٌَطٚ:

 -حُـٔخٍ  –أٛٞحى  –ٗيٝ -٣ٔل٢َٗ  –ٓظخَٛ حُـٔخٍ ك٤ٚ ؿخءص أُلخظ ) كظ٢٘ كل٤ٖ ًخٕ حُلي٣غ ػٖ ح١ُٖٞ ٝ  -

 ُلٖ ..( ٓٔخ ٣ؼ٤َ ك٢ حُ٘لْ حُـٔخٍ ٝحَُٝػش ٝحُٔلَ . 

ٝرٌَ  –ِٗٔهٚ  –ٗلٜيٙ  –ٟي ح٧ػيحء ؿخءص أُلخظٚ طئًي ًُي ٓؼَ ) ٗزيىٙ أٓخ ك٤ٖ ًخٕ حُلي٣غ ػٖ حُليحء  -

 ٢ٗء كٞم أٍٟي طلض ظَ ٓٔخى ( 

ُؿخ٣ٍي ح٧ػَحّ( . ٝرؼ٠ٜخ طو٤ِي٣ش  –ْٗٔ ػ٬ى  –) حُٔلَ ٣٘٘يٙ ًٔخ ؿخءص أُلخظٚ ٤ٍٗوش ؿ٤ِٔش ٓؼَ  -

 حُٜخك٢ (  –ٓؼَ ) ٍرخى 

 أٟؼق حُـَّ ح٤ُٓٞٔو٢ ٨ُٓطَ ًٔخ ك٢ :  )أٛٞحى أٗض ٛٞح١ أٛٞحٙ ٝأػ٘وٚ( طٌَحٍ رؼٞ ح٧ُلخظ  ٌُٖٝ  -

 : الحظ أٌضا

ًَ  -ًَ ٛلن –إٔ حُ٘خػَ ًٍَ ًِٔش ًَ ٠ٓخكش ُٔلَىحص ٛٞط٤ش ط٤٘غ ٍٝف حُلَف ٝحُٔؼخىس ٓؼَ ) ًَ ٗيٝ  

لٖ ( ري٫ُظٜخ ٝرطز٤ؼش ٜٓيٍٛخ:  )كخُِلٖ ٖٓ حُط٤َ ٝ حُٜلن ٖٓ حُٔٞؽ ٝ حُ٘ي ٖٓ هطخ حَُػ٤خٕ (  .  ٝطٌَحٍ ُ

 .ًِٔش )ًَ ( ٌٛٙ ٓٔخ ٣ئًي حٍَُٔٝ حُ٘لْ 
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الصور: 

٬٣كع  إٔ حُ٘خػَ حٓظويّ ُـش هخٛش طللَ رخ٩كَح١ ك٢ حُظـُٞ ٝح٩رؼخى ك٤ِٚ  كظ٤ِٔص حٍُٜٞ ػ٘يٙ رخ٩رؼخى ك٢  

ـخُ ٝطَحًذ ح٫ٓظؼخٍحص ٝؿَحرظٜخ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ ٝح١ٌُ هلق ٖٓ أػَ ٌٛح ح٧ِٓٞد هٞس اكٔخٓٚ حُٔ

 ٝكَحٍس ػخ١لظٚ ٗلٞ ٓخ ٣ٌظذ ػ٘ٚ .

  الذي خفؾ من حدة خٌال الشاعر : قوة إحساسه وحرارة عاطفته نحو ما ٌتحدث عنه من موضوعات .  -

 طٚ ٖٓ ؿخٗذ ٖٝٓ ؿخٗذ  هَ ػزَص ػٖ ٓٞٛزظٚ ػٖ ػخ١لظٚ ٝػٖ كٌَأ٠٣خ ؿخءص ٍٛٞٙ ٍحثؼش ٓؼزَس

ٗيٝ  –حُ٘ؼ٣َش ِٝٗٝػٚ ٗلٞ حُظـي٣ي ٝحُـَحرش ٝحُظَحًذ ك٢ حٍُٜٞس أك٤خٗخ  ٓؼَ : ) ط١َٝ ٗلش حُٜٟٞ كظ٢٘ 

 ٓؼَ حُ٘خٍ ٗلٜيٙ  –حُٔلَ ٣٘٘يٙ  –ٛٞح١ أٛٞحٙ ٝأػ٘وٚ  –ٖٓ هطخ حَُػ٤خٕ 

ٓظؤُوخ ًخُْ٘ٔ كٞم  -ٛوَس..٢ٛٝ حُيَٛ ُْ طٜٖ طو٤ِي٣ش ٝطؤػَ رخُوي٣ْ ٓؼَ: )٣خًٔخ إٔ ٛ٘خى رؼٞ حٍُٜٞ 

 حٌُٕٞ(

  :الموسٌقا 

 ؿخءص ٤ٓٞٓوخٙ ؿٌحرش ٓخكَس ٓٞك٤ش رخُٔؼخىس ٝحُلذ  -ٔ

 حهظخٍ حُ٘خػَ رلَ حٌُخَٓ ُِو٤ٜيس ٝٛٞ ٖٓ حُزلٍٞ حُٜخك٤ش ٣ٝؼظٔي ػ٠ِ طٌَحٍ طلؼ٤ِش ٝحكيس  -ٕ

 خى ك٢ ١ٍٞ أٝ هَٜ حُٔطَ ٣َؿغ ُِٔؼ٢٘.  ُْ ٣ِظِّ رؼيى ٓليى ُِظلؼ٬٤ص ك٢ ًَ ح٧ٓطَ حُ٘ؼ٣َش . رَ ح٫ػظٔ -ٖ

ؿخءص ُظَ٘٘ ػزن كذ ح١ُٖٞ ٝح٧َٓ ك٢ ٓٔظوزِٚ حَُٔ٘م  . ٬٣ٝكع إٔ حُ٘خػَ ُْ ٣ظوَ ػٖ حُوخك٤ش :   حُوخك٤ش -ٗ

 طٔخٓخ رَ حػظٔي ك٢ ًَ ٓوطغ ػ٠ِ هخك٤ش ٓخ ٣ٌٍَٛخ . ٢ٛٝ 

 ) حُٕ٘ٞ حٌٍُٔٔٞس ( ك٢ حُٔوطغ ح٧ٍٝ .   -             

 خء ح٠ُٔٔٞٓش ( ك٢ حُٔوطغ حُؼخ٢ٗ . ) حُٜ  -    

 .  ) حٌُخف حُٔٔزٞهش رخُق( ك٢ حُٔوطغ ح٧ه٤َ -    

ػْ ٣ؼٞى ُِٕ٘ٞ حٌٍُٔٔٞس ػخ٤ٗش ٤ُليع طَحرطخ ر٤ٖ أًٍخٕ حُ٘ٚ ٓؼ٣ٞ٘خ رظٌَحٍ حُ٘يحء ِ ٝٛٞط٤خ رظٌَحٍ كَف   -  

 حُوخك٤ش . 

 والحظ أن الموسٌقا فً النص نوعٌن :  -

 ٝحُظ٢ طظٔؼَ ك٢ حُوخك٤ش ٝحُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼش حُظ٢ ؿخءص ه٤ِِش ؿ٤َ ٓظٌِلش .  ح٤ُٓٞٔوخ حُوخٍؿ٤ش : -ٔ

 : ك٢ طَط٤ذ ح٧كٌخٍ ٝحُٔؼخ٢ٗ ٝكٖٔ حهظ٤خٍ حٌُِٔخص حُٔٞك٤ش ػٖ ػخ١لش حُ٘خػَ.ح٤ُٓٞٔوخ حُيحه٤ِش -ٕ

مكونات الصورة األدبٌة للنص : 

َحر٢ ٝطٌخَٓ ٓزيع كؤىص حٍُٜٞس ح٧ىر٤ش ِٓؽ حُ٘خػَ ك٢ ٌٛح حُ٘ٚ ر٤ٖ حُظ٣َٜٞ ح٢ٌُِ ٝحُظ٣َٜٞ حُـِث٢ ك٢ ط

ٌٓظِٔش ؿَٝ حُ٘خػَ ِ ٝهيٓض ُ٘خ كٌَطٚ ٝػخ١لش ك٢ أٍٝع ٍٛٞس ِ ٝهي ػَٝ حٌُخطذ حٍُٜٞس رٌِٔخطٚ ػَٟخ 

 كخم ٓخ ٣وّٞ رٚ حَُٓخّ ر٣َ٘ظٚ . اً ٝؿيٗخ ك٢ ٌٛٙ حٍُٜٞس كًَش ٍٝأ٣٘خ ك٤ٜخ ُٞٗخ ٝٓٔؼ٘خ ٖٓ ه٬ُٜخ أٛٞحطخ . 

األسالٌب : 

٘ٚ حٓظويحّ ح٧ٓخ٤ُذ حُوز٣َش ٌٝٛح ٬ٓثْ ُٟٔٞٞع حُ٘ٚ ٝكٌَس حُ٘خػَ ك٢ ػَٝ كزٚ ٝاظٜخٍ ؿِذ ػ٠ِ حُ 

طلي٣ٚ ٧ػيحء ح١ُٖٞ ٖٓ ٓٔظؼَٔ ٝؿ٤َٙ . ًٔخ حٓظويّ أٓخ٤ُزخ اٗ٘خث٤ش ٓؼَ ) ح٫ٓظلٜخّ ٝحُ٘يحء ( ٌُٖ حُٔ٘خى١ 

  ء ٌُٔخٗظٚ .ػ٤ِٚ ًخٕ ٝحكي ٝٛٞ ح١ُٖٞ . أٓخ ح٧ٓجِش كٌخٕ ؿخُزٜخ ُظؼظ٤ْ ٗؤٕ ح١ُٖٞ ٝاػ٬

.سمات البٌبة 

هطخ  –ٝح٩ريحع ٌُح حٓظ٨ حُ٘ٚ رؼ٘خَٛ ٖٓ حُطز٤ؼش ح٣َُل٤ش حُـ٤ِٔش ٓؼَ : ) ٓٞؽ حَُٜ٘ حُ٘خػَ ٣ٍل٢ حُٔ٘٘ؤ 

 حَُرخ حُـ٤ِٔش  –حَُػ٤خٕ كٞم حُؼ٘ذ 

( ًِٜخ ٓؼَ ) حُْ٘ٔ ٝحُلـَ ٝحَُٜ٘ ٝح٣َُخف ٝ حَُرخ ٝ حُط٤َ ٝ حُْ٘ٔ ٝحُ٘خٍ ٝ ....ًٔخ َٟٗ ػ٘خَٛ حُطز٤ؼش 

 ىهِض ك٢ ٍٛٞ حٓظؼخ٣ٍش أٝ ر٤خ٤ٗش ٍحثؼش حُـٔخٍ أكٖٔ حُ٘خػَ ك٢ حٓظـ٬ُٜخ.
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وضح ذلك.لشعر محمود حسن إسماعٌل سمات خاصة تمٌزه . 

٣ٔظويّ ُـش هخٛش طللَ رخ٩كَح١ ك٢ حُظـُٞ ٝح٩رؼخى ك٤ِٚ  هـخءص ٍٛٞٙ ك٢ ؿ٤َ ه٤َِ ٖٓ حُٔٞحٟغ ًؼ٤لش 

 ٓظيحهِش. 

:الوحدة الفنٌة فً النص 

 طلووض ك٢ حُ٘ٚ ػ٘خَٛ حُٞكيس حُل٤٘ش ٝحُظ٢ ٢ٛ:

 ك٤غ ٣يٍٝ حُ٘ٚ ًِٚ كٍٞ كذ ح١ُٖٞ ٝح٣ًٌَُخص حُـ٤ِٔش حُظ٢ ػخٜٗخ ك٤ٚ.: ٝكيس حُٟٔٞٞع -ٔ

 ك٤غ طيٍٝ ح٧ر٤خص كٍٞ ػخ١لش ٝحكيس ٢ٛٝ كزٚ ١ُٞ٘ٚ ٝحٓظؼيحىٙ ُِظ٠ل٤ش ٖٓ أؿِٚ. ٝكيس حُـٞ حُ٘ل٢ٔ: -ٕ

٤ظ٤ِٖ كزيأ حُ٘خػَ رًٌَ ٓٞح١ٖ ؿٔخٍ ح١ُٖٞ ك٢ ػ٤ٖ حُ٘خػَِ ػْ كخُ٘ٚ ٣يٍٝ كٍٞ كٌَط٤ٖ أٓخٓ: طَحر٢ ح٧كٌخٍ -ٖ

 ٣ز٤ٖ رؼي ًُي أٓزخد كزٚ ١ُٞ٘ٚ ٣ٝؼي ح١ُٖٞ رخُؼَٔ ٝحُـٜي ُظل٣ََٙ ٍٝكغ ٌٓخٗظٚ.

: أهم مبلمح المدرسة التً ظهرت فً هذا النص 

 .  ٞحكيسح٤َُٔ ا٠ُ طل٣ََ حُو٤ٜيس ٖٓ ٝكيس حُوخك٤ش ِ ػٖ ٣َ١ن طؼيى حُوٞحك٢ ك٢ حُو٤ٜيس حُ - ٔ

 ح٤َُٔ ا٠ُ ح٤ُٓٞٔو٠ حُٜخىثش ٫ حُٜخهزش . - ٕ

 طو٤ْٔ حُو٤ٜيس ا٠ُ ٓوخ١غ . - ٖ

 ح٫ُظِحّ رخُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ حُو٤ٜيس . - ٗ

ح رٔخ طيٍ ػ٤ِٚ ٖٓ ا٣لخء . - ٘  حٓظؼٔخٍ حُِـش حٓظؼٔخ٫  ؿي٣ي 

 حٓظويحّ حَُِٓ . - ٙ

 ط٘و٤ٜٜخ ٝٓ٘خؿخطٜخ . كذ حُطز٤ؼش ِ ٝحُظؼِن رـٔخُٜخ ِ ٝح٫كظظخٕ رٜخ ِ ٝ - 7

 مبلمح القدٌم والجدٌد فً النص 

 حُـي٣ي حُوي٣ْ

 رؼٞ ح٧ُلخظ حُوي٣ٔش  -1

 رؼٞ حٍُٜٞ حُوي٣ٔش  -2

حُٔلخكظش ػ٠ِ حُوخك٤ش ك٢ ًَ  -3

 ٓوطغ 

 ٟٝغ ػ٘ٞحٕ ُِو٤ٜيس  -ٔ

 طو٤ْٔ حُو٤ٜيس ا٠ُ ٓوخ١غ  -ٕ

 رؼٞ حٍُٜٞ حُـي٣يس ٝحٓظويحّ حُظ٣َٜٞ ح٢ٌُِ  -ٖ

 حٓظويحّ حَُِٓ   -ٗ

 حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش -٘

الخصابص األسلوبٌة للنص 

 أًؼَ حُ٘خػَ ك٢ ٌٛح حُ٘ٚ ٖٓ حٍُٜٞ ح٫ٓظؼخ٣ٍش كٌخٗض ح٫ٓظؼخٍحص ٢ٛ حُـخُزش ػ٠ِ ٍٛٞ حُو٤ٜيس . .ٔ

 ًٔخ ٝؿيٗخ ح٧ِٓٞد حُوز١َ ٛٞ ح٧ِٓٞد حُـخُذ ػ٠ِ حُو٤ٜيس .  .ٕ

 حُٔلزش ١ُٞ٘ٚ  ًٔخ ًٍَ حُ٘خػَ ًِٔش ) أٛٞحى( ٝٓ٘ظوخطٜخ ػ٠ِ ٓيٍح حُ٘ٚ ٤ُئى١ رٜخ ؿَٟٚ ك٢ اػ٬ء ػخ١لش .ٖ

ًٔخ ٬ٗكع هِش حُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش ٌُٜ٘خ ؿخءص ؿ٤َ ٓظٌِلش ِ ٓؼَ حُطزخم َٝٓحػخس حُ٘ظ٤َ ٝكٖٔ حُظو٤ْٔ . ٌُٜ٘خ  .ٗ

 أٟلض ٗٞػخ ٖٓ ح٤ُٓٞٔو٠ ك٢ حُ٘ٚ . 

: مبلمح شخصٌة الشاعر 

    وطنً ، موهوب ، محب للطبٌعة ، عاشق للحرٌة .كالشمس 

 ( https://dardery.site/archives/2367ٖ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٓ) 
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 على نص أهواك ٌا وطنً تدرٌبات

(ٔ) 

ا َوَطنًِ ٌَ  أَْهَواَك 

ا ُكلَّ َما تروى بِِه َشَفُة الَهَوى فَِتنً ٌَ 

ِر أعْ  ٌْ ا ُكلَّ لَْحٍن فًِ لََهاِة الطَّ ْعِزفُنًٌَِ ٌَ  ِزفُُه َو

ٌُْطِرُبنًِ ٌَُناِؼُمنًِ َو ْهِر أْسَمُعُه  َن َمْوِج النَّ ٌْ ا ُكلَّ َصْفٍق َب ٌَ 

ْسَحُرنًِ ٌَ اِن َفْوَق الُعْشِب  ٌَ ْع ا ُكلَّ َشْدٍو ِمْن ُخَطا الرُّ ٌَ 

ْهِر َوِهَى  اُْح الدَّ ٌَ ا َصْخَرًة َوَهَنْت ِر ْهر  -ٌَ  لَْم َتِهنِ  -الدَّ

 حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  طو٤َ ح٩ؿخرش -

 

 السادس. " فً السطر وهنتمرادؾ كلمة"   -ٔ

 تلهزׄ      ضعفتׄ      قوٌتׄ   ثبتتׄ  

 الخامس.السطر  " فً شدو مرادؾ كلمة"   -ٕ

 حزنׄ     مرح ׄ     ؼناء ׄ   تؤثٌر ׄ  

 فً السطر  الخامس. " ٌسحرنًمضاد كلمة  "  -ٖ

 .ٌحزننًׄ     نً ٌنفرׄ     ٌلهٌنً ׄ   ٌنبهنً ׄ  

 األولالسطر  "فً  أهواكمضاد كلمة  "  -ٗ

 أنتظركׄ     أذكرك ׄ     أكرهك ׄ   أحبك ׄ  

 ":فً السطر   الخامسالرعٌان مفرد " كلمة "  -٘

 المرعىׄ     الراعً ׄ     الرعٌة ׄ   الرعً ׄ  

 ":فً السطر  الرابع :الصفق جمع " كلمة "  -ٙ

 األولى والثانٌةׄ        الصفق ׄ     األصفاق ׄ   الصفوق ׄ  

 ":فً السطر  الرابع :لهاة جمع " كلمة "  -7

 والثالثةاألولى ׄ     لَها ׄ     لُها ׄ   لهوات ׄ  

  المؽزى الضمنً فً السطر  السادس     -8

 زوال المحن وتحرر الوطنׄ       كثرة المحن التً مرت بالوطنׄ  

 وقوته صمود الوطنׄ       قسوة المحن التً مر بها الوطنׄ  

 المفردات " لحن ، صفق ، شدو " تحمل دالالت سارة بسبب: - -9

 داللتها  فقط على الؽناء والصوت الجمٌل ׄ  

 مصدرها  فقط فهً صادرة عن الطٌر والنهر والرعٌان ׄ  

 كبلهما) أي بحسب مصدرها وداللتها( ׄ  

 دٌعً نوعه:محسن ب « كل ما تروي به ...» قول الشاعر فً السطر  الثانً :   - -ٓٔ

 التفات ׄ     تورٌة ׄ    اقتباس ׄ    مراعاة نظٌر ׄ  

 فً قوله "شفة الهوى  "  فً السطر  الثانً مجاز مرسل عبلقته:   - -ٔٔ

 المحلٌةׄ     السببٌةׄ    الكلٌةׄ    الجزبٌة ׄ  

ْعِزفُنًِنوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -ٕٔ ٌَ  "فً السطر  الثالث : أْعِزفُُه َو

 مجاز مرسلׄ     تشبٌه ׄ   استعارة مكنٌة ׄ    تصرحٌة استعارةׄ  
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ْسَحُرنًِنوع المحسن البدٌعً فً السطر  الخامس:  -ٖٔ ٌَ اِن َفْوَق الُعْشِب  ٌَ ْع ا ُكلَّ َشْدٍو ِمْن ُخَطا الرُّ ٌَ  

 مراعاة نظٌرׄ     التفات ׄ    طباق ׄ    جناس ׄ  

ٌُْطِرُبنًِ " و " ٌَُناِؼُمنًِ بٌن كلمة"  -ٗٔ  السطر  الرابع:" فً َو

 مراعاة مظٌرׄ     جناس ׄ    ترادؾׄ    طباقׄ  

اِن نوع التشبٌه فً قوله "  - -٘ٔ ٌَ ْع  " فً السطر  الخامس:َشْدٍو ِمْن ُخَطا الرُّ

 ضمنًׄ     تمثٌلًׄ    مجملׄ    بلٌػׄ  

 نوع اإلنشاء فً السطر  األول: - -ٙٔ

 نداءׄ     استفهامׄ     نهًׄ    أمر  ׄ  

 لنداء  فً األبٌات :الؽرض من ا - -7ٔ

 التفجعׄ     التعظٌمׄ    التنبٌهׄ    التعجبׄ  

 " أسلوب قصر بتقدٌم : تروى بِِه َشَفُة الَهَوى فَِتنً"  - -8ٔ

 المفعولׄ    الجار والمجرورׄ    الخبرׄ    المبتدأׄ  

 نوعه إطناب بــــ السادس السطر  فً اإلطناب  - 9ٔ

  التعلٌلׄ    العتراضاׄ   اإلجمال بعد التفصٌلׄ     التكرارׄ  

 فً السطر  الثانً: اللون البٌانً فً قوله:"  فتنً "  -ٕٓ

  تصرٌحٌة استعارةׄ     مكنٌة استعارةׄ       تشبٌهׄ        كناٌةׄ   

 تنكٌر كلمة " لحن"  فً السطر  الثالث أفاد : -ٕٔ

 القلة .ׄ     الكثرة ׄ    التهوٌل ׄ    التعظٌم ׄ  

 شاعر فً السطر   السادس وذلك بسبب :عاب  النقاد  على  ال – ٕٕ

 ال ٌتناسب مع الجو النفسًׄ      تكرار حرؾ الهاءׄ   ؼرابة األلفاظ ׄ          تشبٌه الوطن بالصخرةׄ  

 من مبلمح الرومانسٌة فً هذا المقطع: -ٖٕ

 األولى والثانٌةׄ   نزعة الحزن والتشاإم ׄ   الخٌال الكلًׄ   االمتزاج بالطبٌعةׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2367ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩) 

(ٕ) 

ا َوَطنًِ -ٔ ٌَ  أَْهَواَك 

 أَْهَواَك أَْنَت َهَواي أَْهَواهُ َوأَْعَشقُهُ  -ٕ 

ا أَُردِّ  -ٖ ٌَ ْن ِدي الَؽاْلًِ َمَدى الدُّ ٌْ  ُدهُ َوَنِش

ِهلُّ َمْسِجُدهُ  -ٗ ٌَ  َمْن لِْلِهبلِل 

ٌُِطلُّ َمْعَبُدهُ  -٘ ِب  ٌْ لِ  َمْن لِْلصَّ

 َمْن لِْلَجَماِل ُرَباَك َمْوِرُدهُ  -ٙ

نـُْشُدهُ  -7 ٌَ ْحُر  َك ... السِّ ٌْ ْحُر فِ  السِّ

ُدهُ  -8 َك بُِكلِّ َخافَِقٍة تـَُجدِّ ٌْ  َوالُحبُّ فِ

 يحثَ حُٔظخكش : طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُز -

 " فً السطر  الثاالث.مدى مرادؾ كلمة"   -ٔ

  األولى والثانٌةׄ     ؼاٌة ׄ     مدة ׄ                               طوالׄ  

 " فً السطر  السابع. السحرمرادؾ كلمة"   -ٕ

  الحبׄ    الفجرׄ              الجمال ׄ    الشعوذةׄ  
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ُدهُ مضاد كلمة  "  -ٖ  سطر  األخٌر."فً التـَُجدِّ

  تقابلهׄ     تنسٌه ׄ              تمزقه ׄ    تبلٌه ׄ  

 "فً السطر  السابع. ٌنشدهمضاد كلمة  "  -ٗ

ׄ     ٌبكٌه ׄ      ٌتركهׄ    ٌؽنٌهׄ  

 ٌدعوه

 ":فً السطر  السادس: " رباك مفرد  كلمة -٘

 ربابك ׄ     ربوك ׄ      ربوتكׄ   رابٌتك ׄ  

 الرابع :  ":فً السطر هبللجمع " كلمة "  -ٙ

 األولً  ׄ          أهلة ׄ      هبلبل ׄ    هلل ׄ  

 والثالثة

  لؤلبٌات الربٌسٌة الفكرة     -7

 تدٌن أبناء  الوطنׄ        جمال الوطنׄ  

 إعجاب الشاعر وافتتانه بالوطنׄ       الوحدة الوطنٌة بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌنׄ  

ا َوَطنِ» تكرار الشاعر  قوله:  -8 ٌَ  :فٌدفً السطر  األول  ٌ «ًأَْهَواَك 

 الفرح بذكر الوطنׄ       التنبٌه ׄ  

 جمال هذا الوطنׄ       التؤكٌد على عمق حبه وشؽفه بالوطن ׄ  

 بٌن  كلمة " أهواه"  وكلمة" أعشقه"  فً السطر  الثانً: -9

 ترادؾ .ׄ     التفات ׄ     جناس ׄ   طباق  ׄ  

 " وذلك بسبب :أَْهَواَك أَْنَت َهَواي أَْهَواهُ َوأَْعَشقُهُ  الثانً " عاب النقاد على الشاعر قوله فً السطر  - ٓٔ

 عدم مبلءمته  للجو النفسًׄ        عدم السبلسة فً النطقׄ       المبالؽة الشدٌدةׄ        التعقٌد المعنويׄ  

 من مبلمح التجدٌد  فً هذا المقطع: -ٔٔ

 التزام الوزن والقافٌة ׄ   الخٌال الجزبًׄ    استخدام الرمزׄ   قوة األلفاظׄ  

َك نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -ٕٔ ٌْ ْحُر فِ  "فً السطر  السابع:السِّ

 مجاز مرسلׄ    تشبٌهׄ    استعارة مكنٌةׄ   استعارة تصرحٌةׄ  

 نوع المحسن البدٌعً فً السطر  الثانً -ٖٔ

 األولى والثالثةׄ    التفاتׄ     طباقׄ   جناسׄ  

 " فً السطر  الثانً:أَْنَت َهَواي ه " نوع التشبٌه فً قول - -ٗٔ

 ضمنًׄ    تمثٌلًׄ     مجملׄ   بلٌػׄ  

 نوع اإلنشاء فً السطر  الرابع: - -٘ٔ

 تمنًׄ    استفهامׄ     نهًׄ   أمر ׄ  

 فً السطر  إطناب نوعه:: - ٙٔ

 لتفصٌل بعد إجمالإطناب باׄ     إطناب بعطؾ العام على الخاصׄ      إطناب بالترادؾׄ             إطناب بالتذٌٌلׄ  

 الؽرض من االستفهام  فً السطر  الخامس: - -7ٔ

 النفً والتقرٌرׄ    إظهار الحٌرةׄ     االستنكارׄ                         التعجبׄ  

 بٌن  كلمة " الهبلل"  وكلمة" مسجده"  فً السطر  الرابع: -8ٔ

 مراعاة نظٌر .ׄ    التفاتׄ     جناس ׄ   طباق   ׄ  
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ُدهُ بِكُ "  - -9ٔ  " أسلوب قصر بتقدٌم : لِّ َخافَِقٍة تـَُجدِّ

 المفعولׄ    الجار والمجرورׄ     الخبرׄ   المبتدأׄ  

ا اللون البٌانً فً قوله:"    -ٕٓ ٌَ ْن  فً السطر  الثالث: "َمَدى الدُّ

 استعارةׄ    مجاز مرسلׄ      تشبٌهׄ     استعارة مكنٌة ׄ  

  تصرٌحٌة

ِهلُّ َمْسِجُدهُ  )َمْن لِْلِهبللِ بٌن قوله :   -ٕٔ ٌُِطلُّ َمْعَبُدهُ  ( و قوله:)ٌَ ِب  ٌْ لِ  ( :َمْن لِْلصَّ

تفصٌل بعد ׄ    حسن تقسٌم ׄ     مقابلةׄ   إطناب بالترادؾׄ  

 إجمال

 فً السطر  السادس  أسلوب قصر  وسٌلته : -ٕٕ

 استخدام إنماׄ   التقدٌم والتؤخٌرׄ    النفً وإالستثناءׄ   تعرٌؾ المبتدأ والخبرׄ  

 من مظاهر القدٌم فً هذا المقطع: - -ٖٕ

 األولى والثالثة.ׄ      التزام القافٌة داخل المقطعׄ   الخٌال الكلً ׄ   استخدام بعض الكلمات التراثٌة ׄ  

 ( chives/2367https://dardery.site/arُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 (ٖ) 

ا َوَطنًِ -ٔ ٌَ لُ  ٌْ  َمْهَما اْسَتَبدَّ اللَّ

ا  -بَِك أَْنَت  -ٕ ٌَ ْإ ُدهُ  -َكالرُّ  ُنَبدِّ

 بـَِهَواَك ، بِالُشْطآَِن ، بِاألْزَهاِر ، بِاألَْعَمار -ٖ

اِر َنْحُصُده -ٗ  ِمْثلَ النَّ

قُهُ  -٘ ِمَك الَهافًِ ُنَمزِّ ٌْ  بَِنِس

افِ -ٙ قُهُ َوبَِمْوِجَك الصَّ  ً ُنَحرِّ

 حهظَ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 " فً السطر  الخامس.  مرادؾ كلمة"  الهافً -ٔ

 الباردׄ     البراق  - ׄ     الراقص ׄ   المتحركׄ  

 المراد من  كلمة"  اللٌل " فً السطر  األول. -ٕ

 االستعمار ׄ     الجهلׄ     الؽروبׄ   المساءׄ  

 "فً السطر  السادس. الصافً"  مضاد كلمة  -ٖ

  الكدرׄ     الجاريׄ     الرابق ׄ   السلسالׄ  

 "فً السطر  الرابع:. نحصدهمضاد  كلمة  "  -ٗ

  ننبقٌهׄ     نقصفهׄ     نضعفهׄ   نقوٌه ׄ  

 ":فً السطر  الثالث : الشطآنمفرد " كلمة "  -٘

 الشططׄ     الشطوطׄ     الشاطا ׄ   الشطׄ  

 ":فً السطر  الثانً  : ٌاالرإجمع " كلمة "  -ٙ

 الترابًׄ     الرإٌاتׄ     المرابًׄ   إىالر ׄ  

  المؽزى الضمنً فً السطر  الخامس والسادس:     -7

 قوة المقاومة للمحتلׄ      مقاومة النسٌم والموج للمحتلׄ  

 تحول الوسابل السلمٌة إلى أدوات مقاومة للمحتلׄ      اقتبلع المحتل وتبدٌدهׄ  

 

https://dardery.site/archives/2367


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 372

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

قُهُ بِنَ "  - -8 ِمَك الَهافًِ ُنَمزِّ ٌْ  " أسلوب قصر بتقدٌم :ِس

 المفعولׄ    الجار والمجرورׄ     الخبرׄ   المبتدأׄ  

قُهُ اللون البٌانً فً قوله:"    -9 ِمَك الَهافًِ ُنَمزِّ ٌْ  فً السطر  الخامس: " بَِنِس

 مجاز مرسلׄ     مكنٌة استعارةׄ      تشبٌهׄ    استعارة تصرٌحٌة ׄ  

ُدهُ له " عبلقة  قو -ٓٔ  " فً السطر  الثانً   بما قبله : ُنَبدِّ

 تفصٌل بعد إجمالׄ    تعلٌلׄ     توضٌحׄ   نتٌجةׄ  

قُهُ نوع الصورة البٌانٌة فً قوله : "  -ٔٔ افًِ ُنَحرِّ  "فً السطر  السادس: َوبَِمْوِجَك الصَّ

 مجاز مرسلׄ     تشبٌهׄ    استعارة مكنٌةׄ   استعارة تصرحٌةׄ  

 ورة  عند محمود حسن إسماعٌل كما ٌبدو  من المقطع :من سمات الص – ٕٔ

 األول والثانًׄ     االعتماد على الخٌال الجزبً  ׄ     ؼرابة الصورةׄ   كثافة االستعارات وتراكبهاׄ  

 فً السطر  الثانً إطناب نوعه :: -ٖٔ

 تفصٌل بعد إجمالׄ   إطناب بالتكرارׄ   إطناب باالعتراضׄ   إطناب بالترادؾׄ  

ا  -بَِك أَْنَت ع التشبٌه فً قوله " نو - -ٗٔ ٌَ ْإ ُدهُ  -َكالرُّ  " فً السطر  الثانً:ُنَبدِّ

 ضمنًׄ     تمثٌلًׄ     مجملׄ   بلٌػׄ  

 بٌن  كلمة " الصافً"  وكلمة" الهافً"  : -٘ٔ

 مراعاة نظٌر ׄ     التفات ׄ     جناس ׄ   طباق   ׄ  

 "  ٌفٌد :  بِاألْزَهاِر ، بِاألَْعَمار بِالُشْطآَِن ،  استخدام صٌؽة الجمع فً قوله "   - -ٙٔ

 التنوع ׄ     العموم ׄ     القوة ׄ   الكثرة  ׄ  

 تعرٌؾ  كلمة " اللٌل"  فً السطر  األول أفاد : -7ٔ

 القلة .ׄ     الكثرة ׄ     التهوٌل ׄ   التعظٌم   ׄ  

لُ نوع الصورة البٌانٌة فً قوله : "  -8ٔ ٌْ  "فً السطر  األول:اْسَتَبدَّ اللَّ

 مجاز مرسلׄ    تشبٌهׄ      كناٌةׄ   استعارة تصرحٌةׄ  

قُهُ فً قوله :"  - -9ٔ ِمَك الَهافًِ ُنَمزِّ ٌْ قُهُ  -بَِنِس افًِ ُنَحرِّ   " محسن بدٌعً نوعه:َوبَِمْوِجَك الصَّ

 التفاتׄ     حسن تقسٌمׄ     مقابلةׄ   طباقׄ  

 من خبلل األبٌات تبدو لنا مبلمح شخصٌة الشاعر فهو: -ٕٓ

 كل ما سبقׄ    عاشق للحرٌةׄ    محب للطبٌعة  ׄ   وطنً ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2367ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 (ٗ) 

ُرنِ -ٔ ِب َنْؽَمُتُه ُتَعطِّ ٍة بِالحُّ ٌَ ر َفوَق َرابِ ٌْ  ًَوبُِكلِّ َط

 َوبُِكلِّ َكؾٍّ أْوَقَدْت ِمْصَباَحَها َقَبساً أَماَم ُخَطاكْ  -ٕ

ْؽِرُس اآلَمالَ َصاِعَدًة لَِشْمِس ُعبلكْ  -ٖ ٌَ  َوبُِكلِّ َخْطٍو 

ٍء َفوَق أْرِضَك ، تْحَت ِظلِّ َسَماكْ  -ٗ ًْ  َوبُِكلِّ َش

ا َوَطنًِ -٘ ٌَ اِس ، بِاآلَجاِل ،   بالنَّ

ِد األْنَفاِس ،  -ٙ َمنبَِتَردُّ  بِالزَّ

 بَِزَؼاِرِد األْعَراِس ، بِالَكَفنِ  -7

لُ .. َنْحُصُده -8 ٌْ  َمْهَما َتَماَدى اللَّ

ُدهُ  -9  َوبُِكلِّ َؼْضَبتَِنا .. ُنَبدِّ
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ِد الِمَحنِ  -ٓٔ ٌَ  َوَنُردُّ َفْجَرَك ِمْن 

ا َوَطنًِ -ٔٔ ٌَ ْمٍس َفوَق الَكْوِن ..   ُمَتؤَلِّقاً ، كالشَّ

 ش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش : حهظَ ح٩ؿخرش حُٜل٤ل -

 " فً السطر  الثانً. قبسا"   ةكلممرادؾ  -ٔ

 موقداׄ     شعلةׄ     حرٌقׄ    تؤثٌر ׄ  

 " فً السطر  الثالث. ٌؽرسمرادؾ كلمة"   -ٕ

 .ٌثمرׄ    ٌزرعׄ     ٌضع ׄ    ٌثبتׄ  

 "فً السطر  الثانً . أوقدتمضاد كلمة  "  -ٖ

  ضاءتأׄ    أشعلت ׄ     أضرمت  ׄ    أطفؤتׄ  

 "فً السطر  الثالث. عبلكمضاد كلمة  "  -ٗ

 إهانتكׄ    انحطاطك ׄ     خضوعك ׄ    سموك ׄ  

 ":فً السطر  الخامس: اآلجالمفرد كلمة "  -٘

  المإجلׄ    األجولׄ     األجل ׄ    األجلة ׄ  

 ":فً السطر  األول :رابٌة جمع " كلمة "  -ٙ

 رابٌاتׄ    روابً ׄ      َرَباׄ    ُرَبا  ׄ  

 مجاز مرسل عبلقته: « وبكل كؾ ...» قول الشاعر فً السطر  الثانً:   - -7

 المحلٌة ׄ    الحالٌة ׄ     الجزبٌة ׄ    الكلٌة ׄ  

ُرنًِنوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -8  "فً السطر  األول: َنْؽَمُتُه ُتَعطِّ

 مجاز مرسلׄ     تشبٌهׄ    استعارة مكنٌةׄ   استعارة تصرحٌةׄ  

ٍء َفوَق أْرِضَك ، تْحَت ِظلِّ َسَماكْ سن البدٌعً فً قوله : " نوع المح -9 ًْ  "َوبُِكلِّ َش

 مقابلةׄ    تصرٌعׄ      طباقׄ   جناسׄ  

 بٌن كلمة" زؼارد" و " األعراس" فً السطر  السابع: -ٓٔ

 مراعاة نظٌرׄ    جناس ׄ     ترادؾׄ    طباقׄ  

 " فً السطر  األخٌر:ٍس َفوَق الَكْوِن ُمَتؤَلِّقاً ، كالشَّمْ نوع التشبٌه فً قوله "  - -ٔٔ

 ضمنًׄ    تمثٌلًׄ     مجملׄ    بلٌػׄ  

 نوع اإلنشاء فً السطر  األخٌر: - -ٕٔ

 نداءׄ     استفهامׄ      نهًׄ    أمر  ׄ  

 فً السطر  الثامن إٌجاز بحذؾ: - ٖٔ

 جواب الشرطׄ    المبتدأׄ     المفعولׄ    الفاعلׄ  

 ر  األخٌر:الؽرض من االستفهام فً السط - ٗٔ

 الحثׄ     التنبٌهׄ     التعظٌمׄ    التعجبׄ  

ُدهُ "  - -٘ٔ  " أسلوب قصر بتقدٌم :َوبُِكلِّ َؼْضَبتَِنا .. ُنَبدِّ

 المفعولׄ         الجار والمجرورׄ     الخبرׄ    المبتدأׄ  

 نوعه إطناب بــــ الثامن السطر  فً اإلطناب  - ٙٔ

  التعلٌلׄ    االعتراضׄ     اإلجمال بعد التفصٌلׄ    التكرارׄ  

 فً السطر  العاشر: "َفْجَرَك اللون البٌانً فً قوله:"    -7ٔ

  تصرٌحٌة استعارةׄ     مكنٌة استعارةׄ     تشبٌهׄ    كناٌة ׄ  
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 فً السطر  األول  أسلوب قصر  وسٌلته : -8ٔ

 استخدام إنماׄ    التقدٌم والتؤخٌرׄ    النفً وإالستثناءׄ   تعرٌؾ المبتدأ والخبرׄ  

 

 تنكٌر كلمة " قبسا"  فً السطر  الثالث أفاد : -9ٔ

 القلة .ׄ     الكثرة ׄ     التهوٌل ׄ   التعظٌم   ׄ  

 قوله الشاعر فً السطر  األول" بالحب نؽمته تعطرنً : – ٕٓ

تراسل ׄ    ترشٌح للصورةׄ    صورة ممتدةׄ   صورة مركبةׄ  

 حواس

 ( https://dardery.site/archives/2367    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢) 

 على نص )أهواك ٌا وطنً( نصوص متحررة

 

(ٔ) 

 

 ٌقول إبراهٌم ناجً:

ــــــــــــــــــــَو٠َ       ُِـظ ُٔ ُْ سَ ح ََ ـــــــــــــــــــو َٛ ـــــــــــــــــــخ  ــــــــــــــــــــِي ٣  ٓـَؤُظ

  
َُ ٓـــــــــــــخ كََهــــــــــــــ خ     ــــــــــــــ ْٛ ُغ حُـي  َٔ ــــــــــــــ ـْ ظــــــــــــــ٠َ ٣َ َٓ. 

 
وـــــــــــــــــــْ  َٛ ظـــــــــــــــــــ٤َٖ     ك٤َـــــــــــــــــــَخ  ـَ ؼــــــــــــــــــْض ٜٓ َٔ س  َؿ ََ 

  
٘ـُْظـوــــــــــــــــــ٠َ  ْٔ ِٜ٘ــــــــــــــــــَخ حُ ْٔ ــــــــــــــــــخَءح اُــــــــــــــــــ٠ ُك  .أكَ

 
     ٍِٙ ـــــــــــــــــــــــــَيح ـــــــــــــــــــــــــؾ  رـؤْهــ َُ َُـ ـــــــــــــــــــــــــ ح حُــي ٛـْـــ ًَ  ا

  
ُْٔٞػِـوــَــــــــــــــــخ    ـــــــــــــــــخ ح َٛ َِ ْٜ  .أؿـــــــــــــــــَي ح َػِـــــــــــــــــ٠ ظَ

 
ْأَٗخ َػ٤َِـــــــــــــــــــــِْي ًظــــــــــــــــــــــَخَد حُلــــــــــــــــــــ٤ََخس       ََ  هــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــ  ِوَ ـْ ُٔ ٛخ حُ  َ ـــــــــــــــــ ِٓ  ٟ َٞ ـــــــــــــــــ َٜـ ٞ  حُ ــــــــــــــــ  .ـخٝكَ

 
ــــــــــــــش  كـــــــــــــــ٢ حُؼزــــــــــــــخد      حثِز ًَ  َْ ْٔ ــــــــــــــ  ٘ ٟ حُ ََ ــــــــــــــ َٗ 

  
ــــــــــــــــ٠  طَوَــ َْ ــــــــــــــــ٢ حُُٔ ٍَ ك ــــــــــــــــْي َُ حُزَــ ــــــــــــــــ  .ٝٗ٘ظظـ

 
ـــــــــــــــــــــــٚ      ُد أْػـٞحرـــ َْ ـــــــــــــــــــــــ ـَـــ ََ حُـ ـــــــــــــــــــــــ ـــ َ٘ ح َٗـ ًَ  ا

  
ِْ ٓـــــــــــــَخ أ١ْـَِـوــــــــــــــَخ     .ٝأ١ِـــــــــــــَن كــــــــــــ٢ حُ٘ لـــــــــــــْ

 
ُْ هــــــــــــــي َه٠َزَْظـــــــــــــــُٚ      ــــــــــــــَ حُ٘ـــــــــــــٔ َٛ  ٗوُـــــــــــــٍٞ : 

  
    َٓ ِٚ َى ـــــــــــــــ ــــــــــــــض رِــ ـــــــــــــــخَٝهِ  ـــــــــــــــخ حُُٜٔـــَْهـــ  .ٜــ

 
حف       ََ ــــــــــــــــــ ـِ ـــــــــــــــــِذ َىحٓـــــــــــــــــ٠ حُ ِْ ُد ًخُوَ َْ ـــــــــــــــــ ـَ  أّ حُ

  
ِْلــوَــــــــــــــــخ    ْٕ طُـ ِ  أ  .َُـــــــــــــــــُٚ ١ِـِزـــــــــــــــــش  َػـــــــــــــــــ

 
 حهظَ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 الخامس.السطر  " فً العباب مرادؾ كلمة"   -ٔ

 م الؽٌوׄ     اآلفاق ׄ     الموج ׄ   السحاب ׄ  

 الرابع.السطر  فً  " المراد بـ " كتاب الحٌاة -ٕ

 شرورها وآثامها ׄ     خبراتها وتجاربها ׄ     متعها ولذاتها ׄ  

 .الثانًفً السطر   "أَفـاَءا مضاد كلمة  "  -ٖ

 ذهباׄ     استمرا ׄ     بقٌا ׄ   أصرا ׄ  

 الثامنالسطر  "فً عـز مضاد كلمة  "  -ٗ

 ذلׄ     سهل ׄ     النׄ   حقرׄ  
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 ":فً السطر   الثامنالجراح مفرد " كلمة "  -٘

 الجرح ׄ     الجارحة ׄ     الجرٌح ׄ   الجراحةׄ  

 ":فً السطر  الثالث : اْلموثِـقـَـاجمع " كلمة "  -ٙ

الثانً ׄ     المواثق ׄ     المواثٌق ׄ   الوثابق  ׄ  

 والثالث

 ":فً السطر  الخامس : جمع " كلمة " البدر -7

 البوادرׄ     البدارى ׄ     ن بدراׄ   البدور  ׄ  

هـْــــُر لَــجَّ بـؤْقـــَداِره      ٌستنتج من قول الشاعر فً البٌت الثالث: " -8 " سمة تمٌز بها شعراء أبوللو إَذا الــدَّ

 من حٌث الموضوعات وهً:

 االمتزاج بالطبٌعة ׄ       الحنٌن لموطن الذكرٌات  ׄ  

 اإلٌمان بذاتٌة التجربة ׄ       الشكوى من قسوة الحٌاة وظلمها ׄ  

 قوله فً البٌت السادس ) وأطلق فً النفس ما أطلق ( ٌشٌر إلى : -9

 الشعور بالقلق والخوؾ ׄ       الشعور بالفرح واالرتٌاح ׄ  

 طول اللٌل ورؼبة الشاعر فً طلوع الصبح ׄ         الموحش اللٌل فى النفس تصٌب التى والخواطر الهموم كثرة ׄ  

 .الممتدة البٌانٌة للصورة الشاعر استخدام على األبٌات نم دلل  -ٓٔ

ْجـَمعُ ׄ   ْهـرُ  ٌَ  الُمْرَتَقـــى فـً الَبـــْدرَ  وننتظــرُ ׄ       َفرقـَّا ما الـدَّ

اة كتـــَابَ  َعلٌَــْكِ  قـَرْأَناׄ   ٌَ  .      الِجـَراح َدامى كالَقْلبِ  الَؽْربُ  أم ׄ             الحـَ

اة      » السطر  الرابع :   قول الشاعر فً - ٔٔ ٌَ  محسن بدٌعً نوعه: «قـَرْأَنا َعلٌَــِْك كتـــَاَب الحـَ

 التفات ׄ     تورٌة ׄ     اقتباس ׄ   مراعاة نظٌر ׄ  

 "  فً السطر  الثانً مجاز مرسل عبلقته: مهَجتـٌَن   فً قوله "  - ٕٔ

 المحلٌة ׄ       السببٌةׄ     الكلٌةׄ   الجزبٌة  ׄ  

 "فً السطر  األول :سـَؤلتـِك ٌا َصخَرَة اْلُملُـتـََقى    لصورة البٌانٌة فً قوله:" نوع ا -ٖٔ

 مجاز مرسلׄ    تشبٌهׄ    استعارة مكنٌةׄ   استعارة تصرحٌةׄ  

 نوع المحسن البدٌعً فً السطر  األول  -ٗٔ

 الثانٌة والثالثةׄ    تصرٌعׄ     طباقׄ   جناسׄ  

 فً السطر  الخامس:"  " و " البدر بٌن كلمة" الشمس -٘ٔ

 مراعاة مظٌرׄ    جناس ׄ     ترادؾׄ   طباقׄ  

 " فً السطر  الثامن:الَؽْرُب كالَقْلِب َدامى الِجـَراح     نوع التشبٌه فً قوله "  - ٙٔ

 ضمنًׄ    تمثٌلًׄ     مجملׄ   بلٌػׄ  

 نوع اإلنشاء فً السطر  الثانً: - -7ٔ

 نداءׄ    استفهامׄ     نهًׄ   أمر  ׄ  

 ض من االستفهام ؾ السطر  األول  :الؽر - 8ٔ

 التفجعׄ    االستنكارׄ     التمنًׄ   التعجبׄ  

فـِْس مـَا أْطـلَـقــَا"  - 9ٔ  " أسلوب قصر بتقدٌم : وأطلـَق فً النَّ

 المفعولׄ    الجار والمجرورׄ    الخبرׄ    المبتدأׄ  

 فً السطر  السادس: "أْثـوابــــه    اللون البٌانً فً قوله:"    -ٕٓ

  تصرٌحٌة استعارةׄ     مكنٌة استعارةׄ     تشبٌهׄ    كناٌة ׄ  
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ا َعلـى َظْهِرَهـا اْلموثِـقـَـاعبلقة  قوله "  -ٕٔ  " فً السطر  الثالث   بما قبله : أجـَدَّ

 تفصٌل بعد إجمالׄ    تعلٌلׄ     توضٌحׄ   نتٌجةׄ  

 تعرٌؾ كلمة " الموثقا"  فً السطر  الثالث أفاد : -ٕٕ

 القلة .ׄ     الكثرة ׄ     التهوٌل ׄ   التعظٌم   ׄ  

 ٌقول على محمود طه: -ٖٕ

 ـن أشكو من الحٌاة أذاتً     صخرَة الملتقى، أتٌتك بعد األٌـ

 ٌتضح من هذا البٌت وحدٌث ناجً فً األبٌات السابقة عن صخرة الملتقى سمة تمٌز بها شعراء أبوللو وهً:

 كل ما سبقׄ        لموطن الذكرٌات الحنٌنׄ   الخٌال الكلًׄ   االمتزاج بالطبٌعةׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3700ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 (ٕ) 

 

 ٌقول محمود حسن إسماعٌل فً قصٌدته )النهر الخالد(:

 

ــــــــــــــــــط يَ  كـــــــــــــــــــ٢ ٓــــــــــــــــــٔؼضُ  -ٔ َٗ  َِ  حُـ٤ٔـــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــخ  ـــــــــــــــــــــض ٓ ـــــــــــــــــــــ٣َقُ  هخُ . حُ َِ ـــــــــــــــــــــ  ُِ٘و٤

 
ــــــــــــــــــــــــــــز قُ  -ٕ َٔ ُ٣  َُ ــــــــــــــــــــــــــــ٢ أّ حُط٤ــــــــــــــــــــــــــــ ـَّ٘ ُ٣ 

  
. حُُلــــــــــــــــــــــــــــذ   ٣ٝ٘ــــــــــــــــــــــــــــَفُ   َِ  ُِو٤ٔــــــــــــــــــــــــــــ

 
ٖ-   ٖ  ٛـــــــــــــــــــــــــــزخ٣خ أّ طِـــــــــــــــــــــــــــيَ  ٝأؿٜــــــــــــــــــــــــــ

  
  َٖ ـــــــــــــــــــٖ ٗـــــــــــــــــــَر ـــــــــــــــــــَسِ  ٓ . هٔ َِ  ح٧ٛـــــــــــــــــــ٤

 
ِٖ  ٍُٝٝم   -ٗ  ػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخٍح رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخُل٤٘

  
 حُؼـــــــــــــــــــــــــــٌحٍٟ . كَكـــــــــــــــــــــــــــشُ  ٛـــــــــــــــــــــــــــٌٙ أّ 

 
 ٗــــــــــــــــــخٍح ٛــــــــــــــــــٞحىَ  ٝطـــــــــــــــــــ١َ طـــــــــــــــــــ١َ -٘

  
ــــــــــــــــــضُ   ــــــــــــــــــٖ كِٔ  ٜٗــــــــــــــــــ٤ز٢. ٓــــــــــــــــــلَٛخ ٓ

 
ــــــــــــــــــــــــــضُ  -ٙ َٕ  ١ٝل ــــــــــــــــــــــــــَح ــــــــــــــــــــــــــذِ  ك٤  رخ٤ُِٜ

  
 كز٤ــــــــــــــــــــــِذ. رــــــــــــــــــــــ٬ طــــــــــــــــــــــيػ٢٘ كِــــــــــــــــــــــْ 

 
7-  ٍٙ ـــــــــــــــــــــــــــ٠   ىَ  ػِ  َ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــذِ  ِٓ  ح٤َُٛ

  
ِٚ  ِٝٓٞؿـــــــــــــــــــــــــــيَ    حُـ٣َــــــــــــــــــــــــــــِذ. حُظخثِــــــــــــــــــــــــــــ

 
ـــــــخ         ٣  َُ ـــــــ ـــــــخ ٤ٗ ٣  ََ ـــــــٞدِ  ٓـــــــخك  حُـ٤

  
 

 حهظَ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 السادس.السطر  " فً  مرادؾ كلمة"  طفت -ٔ

  قامأׄ       نام ׄ      ذهبׄ    جالׄ  

 ":فً السطر   الرابع مفرد " كلمة " العذارى -ٕ

  عذراءׄ      عذرٌةׄ      عذٌرׄ   عذرةׄ  

 ...( فً البٌت الثالث ٌدل على:وأَْؼُصٌن تلَك أم صباٌا قول الشاعر :") -ٖ

 حٌرة الشاعر وصعوبة التمٌٌز

 إعجاب الشاعر بمنظرالؽصون وتماٌلها وقت األصٌل

 اٌا  وقد شربن من خمرة األصٌلاستنكار الشاعر لتماٌل الصب

 صعوبة الرإٌة والتمٌٌز لضعؾ األشعة فً وقت األصٌل

https://dardery.site/archives/3700


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 377

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 من مبلمح الرومانسٌة فً هذا المقطع: -ٗ

 األولى والثانٌةׄ                الخٌال الجزبًׄ    تعدد القافٌةׄ              االمتزاج بالطبٌعةׄ  

 "فً السطر  األول : للنخٌلِ  ما قالْت الرٌحُ نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -٘

 مجاز مرسلׄ     تشبٌهׄ    استعارة مكنٌةׄ   استعارة تصرحٌةׄ  

 نوع المحسن البدٌعً فً السطر  األول  -ٙ

 الثانٌة والثالثةׄ     تصرٌعׄ    طباقׄ   مقابلةׄ  

 " فً السطر  الخامس: " و " خمرةشربَن بٌن كلمة"  -7

 مظٌرمراعاة ׄ     جناس ׄ     ترادؾׄ   طباقׄ  

 " فً السطر  الخامس:هواك نارا نوع التشبٌه فً قوله "  - 8

 ضمنًׄ     تمثٌلًׄ     مجملׄ   بلٌػׄ  

 نوع اإلنشاء فً السطر  الثالث:  -9

 نداءׄ     استفهامׄ     نهًׄ   أمر  ׄ  

 الؽرض من النداء فً السطر  الثامن  :  -ٓٔ

 التفجعׄ     االستنكارׄ     التعظٌمׄ   التعجبׄ  

 " أسلوب قصر بتقدٌم : حملت فً سحرها نصٌبً"  - ٔٔ

 المفعولׄ    الجار والمجرورׄ     الخبرׄ   المبتدأׄ  

 فً السطر  الثالث: "وأَْؼُصٌن تلَك أم صباٌا اللون البٌانً فً قوله:"    -ٕٔ

  تصرٌحٌة استعارةׄ    مكنٌة استعارةׄ      تشبٌهׄ    كناٌة ׄ  

 " فً السطر  السادس   بما قبله : فلم تدعنى ببل حبٌبعبلقة  قوله "  -ٖٔ

 تفصٌل بعد إجمالׄ    تعلٌلׄ     توضٌحׄ   نتٌجةׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3696ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

(ٖ) 

 ٌقول أبو القاسم الشابً:     

ــــــــــــخ   -ٔ ُّ  اٗٔ  ٍُ  حُلـ٤ـــــــــــخسِ  كـــــــــــ٢ حُّ٘ـــــــــــخ  ١ـ٤ـــــــــــٞ

  
ٓــخٛـــــــــــخ هَــــــــــــيْ   ٛـ٤ــــــــــــذِ  رِـــــــــــٞحىٍ  حُوَـ٠ــــــــــــخ ٍَ ٍَ. 

 
ـــــــــقُ    -ٕ ُٜ ٍُ  ٣َـْؼـ ـــــــــٚ كـــــــــ٢ حُٜـــــــــٞ  حُٔــــــــٞ ؿـٞحٗـز

  
ــــــــــــيٟ ػــــــــــــ٠ِ كَــ٤َـْوـ٠ــــــــــــ٢ ىِ   ــــــــــــذِ  َٛ ْ٘ـَي٤ُ  .حَُؼـ

 
ــــــــؤََُضُ  هَــــــــيْ    -ٖ ْٖ  حُل٤ــــــــخسَ  َٓ َِ  ٗـٔــــــــشِ  َػــــــــ ـــــــــــ ـْ  حُل

  
ـــــــــــــــــشِ  ػـــــــــــــــــٖ  ـــــــــــــــــٞدِ حُوَ  حُٔٔـــــــــــــــــخءِ  ْٝؿٔ  .طُ

 
ــــــــخسَ  كٔــــــــٔؼضُ    -ٗ ــــــــ٢ حُل٤ َِ  ك ــــــــ ٌ٤ٛ  ِٕ ـــــــــِح         ح٧كــــ

  
 .حُٔلزـــــــــــــــــــــــــٞدِ  رـــــــــــــــــــــــــِلِٜ٘خ طـ٘ـــــــــــــــــــــــــيٝ 

 
ـــــــــــــخ   -٘ ّ   ا٫ حُـٔـٔـــــــــــــخءِ  ٓـٌـــــــــــــٞصُ  ٓـ           ٝؿـــــــــــــٞ

  
َُ  حُٜـــــــــــــزخفِ  ٗ٘ـــــــــــــ٤يُ  ٓـــــــــــــخ   .ٗل٤ــــــــــــــذِ  ؿ٤ـــــــــــــ

 
ٙ-    َْ َِ  كــــــــــــ٢ ُـ٤ــــــــــــ َ   حُـيٛــــــــــــ ـــــــــــ٢ ١ـــــــــــخث           ٣ظـ٘ 

  
ـــــــــــــ٢  ـــــــــــــخسِ  ٟـــــــــــــلخفِ  ك َُ  حُل٤ ـــــــــــــ ـــــــــــــذِ  ؿ٤  .ًج٤

 
ِّ  أؿ٘لـــــــــــــشَ  ح٫ًظجـــــــــــــخدُ  ه٠ّـــــــــــــذَ    -7 ــــــــــــــخ                 ح٣٧ـــ

  
ٌُٞدِ ٔحُ ٝحُــــــــــــــــــــــــــّيّ رخُــــــــــــــــــــــــــي ٓغِ   ــــــــــــــــــــــــــ ْٔ. 

 
ُّ  ٣لــــــــَفَ  إٔ ٝػـ٤ــــــــذ     -8         ًَٜــــــــــــقِ  كــــــــ٢ حُ٘ــــــــخ

  
ِٜٗــــــــــــــــــــــــخ ح٤ُِــــــــــــــــــــــــخ٢ُ  ِْ  .حُٔ٘ــــــــــــــــــــــــزٞدِ  رُِل
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 حهظَ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 .ابعالسمرادؾ كلمة"  خّضَب " فً البٌت  -ٔ

 دمرׄ     لّون ׄ     أحرق ׄ    قّص ׄ  

 .الخامسمضاد كلمة  " نحٌِب "فً البٌت  -ٕ

 سكوتׄ    ضحك ׄ     صراخׄ    حزنׄ  

"  من خبلل فهمك لؤلبٌات  ما التفسٌر الذي ساقه الشاعر َقْد َسؤَلَُت الحٌاَة َعْن نؽمِة الفْجـــرِ فً قوله : "  -ٖ 

 لهذه النؽمة؟

 بداٌة جدٌدة ملٌبة باألمل ׄ        تعبٌر عن الفرح  ׄ   

 استهانة وتحدي للصعابׄ        نحٌب وبكاءوتعبٌر عن الحزنׄ   

 وهً أبوللو شعراء بها تمٌز سمة إلى األبٌات تشٌر  -ٗ

 .السٌاسً الشعر عن البعدׄ    .الطبٌعة عشقׄ    . والتشاإم الحزن سٌطرةׄ    . الذكرٌات لموطن الحنٌنׄ  

ـْعـُصـؾُ :"  ولهق فً المتصل الضمٌر – ٘    :على ٌعود األول البٌت فً"  جـوانـبـه فـً الهـولُ  ٌَ

 طٌورׄ        وادׄ         الحٌاةׄ     الهولׄ   

  :الثامن  البٌت فً التشبٌه نوع -ٙ

 ضمنً ׄ      مفصل ׄ        مجمل ׄ    بلٌػׄ   

 :الرابعنوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" تـشـدو بـلحنِها المحبوِب "فً البٌت  -7

 مرسل زمجاׄ     تشبٌهׄ     استعارة مكنٌةׄ             رة تصرحٌةااستعׄ  

 الثامننوع المحسن البدٌعً فً البٌت  -8

 مراعاة نظٌرׄ     تصرٌعׄ       طباقׄ        جناسׄ  

 :الرابعبٌن كلمة" تـشـدو " و " لحنها" فً البٌت  -9

 رمراعاة مظٌׄ     جناس ׄ       ترادؾׄ        طباقׄ  

 :السابعاللون البٌانً فً قوله:"  أجنحَة األٌــــاِم  " فً البٌت   -ٓٔ

 استعارة تصرٌحٌة ׄ      استعارة مكنٌة ׄ       تشبٌه ׄ     كناٌة ׄ  

 أسلوب قصر  وسٌلته :  الخامسفً البٌت  - ٔٔ

 استخدام إنماׄ    التقدٌم والتؤخٌرׄ     النفً وإالستثناءׄ   تعرٌؾ المبتدأ والخبرׄ  

 بما قبله  السابععبلقة البٌت  -ٕٔ

 تفصٌلׄ     توضٌحׄ       تعلٌلׄ                           نتٌجةׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3697ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 
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(ٗ) 

 

 القاسم الشابً: ٌقول أبو

ِْ  ًَط٤َــــــــــــــقِ  ٤َِ١وــــــــــــــخ   ُهِوــــــــــــــضَ  -ٔ ــــــــــــــ٤  حُ٘ٔ 

  
  

ح  َّ ـــــــــــ ٍِ  ُٝك ـــــــــــٞ ُ٘ ـــــــــــل٠ ًَ ـــــــــــ٢ ح٠ُ  ْٙ  ك خ َٔ ـــــــــــ َٓ 

  

ىُ  -ٕ  َ ـــــــــــــــ ـَ َِ  طُ َٖ  ًـــــــــــــــخُط ٤  حٗـــــــــــــــيكؼضَ  أ٣َْـــــــــــــــ

  
  

ــــــــــــخ ٝط٘ــــــــــــيٝ ــــــــــــ٢ُ  ٗــــــــــــخءَ  رٔ ْك َٝ  ْٚ ــــــــــــ  ح٩ُِ

  

فُ  -ٖ ََ ــــــــــــــــــ ْٔ َٖ  ٝطَ ــــــــــــــــــ٤ْ ٍٝىِ  رَ ــــــــــــــــــزخفِ  ُٝ  ٜ  حُ

  
  

 ُْ ــــــــــــــــــَ٘ؼ ٍِ  ٝط ــــــــــــــــــخُ٘ٞ  ــــــــــــــــــ٠ ر ْٙ  أَٗ  ح ََ ــــــــــــــــــ  طَ

  

٘ـــــــــ٢ -ٗ ْٔ ـــــــــْجضَ  ًٔـــــــــخ ٝطَ ِٗ  َٖ ـــــــــ٤ْ  حُٔـــــــــَٝؽِ  رَ

  
  

ـــــــــــــــقُ  ىَ  ٝطَْوطُ ٍْ رـــــــــــــــ٠ َٝ  َ ْٙ  كـــــــــــــــ٢ حُ ـــــــــــــــخ رَ ٍُ 

  

َٖ  ٣ــــــــــخ هللاُ  ٛــــــــــخؿيَ  ًـــــــــٌح -٘ ُؿــــــــــٞىِ  حرــــــــــ ُٞ  حُ

  
  

ـــــــــــيَ  ُْوَْظ ـــــــــــ٢ ٝأَ ِٕ  ك ـــــــــــٞ ْٙ  ٛـــــــــــ١ٌ حٌُ ـــــــــــخ  حُل٤َ

  

ـــــــــــ٠ ُـــــــــــيَ  كٔـــــــــــخ -ٙ َٟ ٍ   طَ ٌُ  حُو٤ـــــــــــٞىِ  رـــــــــــ

  
  

ــــــــــــــــ٢ ْٖ  ٝطَْل٘ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــٞىَ  ُٔ ْٙ  ًزِ  ــــــــــــــــخ زَ ـِ  حُ

  

ٌِضُ -7 ــــــــ ْٔ ِْ  كــــــــ٢ ٝطُ  سِ حَُل٤َــــــــخ ٛــــــــٞصَ  حُــــــــ٘ ل

  
  

ـــــــــــــــــخ اًِح حُوـــــــــــــــــ١ٞ   ـــــــــــــــــ٠ َٓ ْٙ  طـ٘  ـــــــــــــــــَيح َٛ 

  

ـــــــــــــٔخءِ  ٗ٘ـــــــــــــ٤يَ  أَطو٘ـــــــــــــ٠-8  ٔ ََ  حُ  حُـ٤ٔـــــــــــــ

  
  

ـــــــــــذُ  َٛ َْ ٍَ  أَطَ ْٙ  كـــــــــــ٢ حُل٠َــــــــــــخ ٗـــــــــــٞ ــــــــــــَلخ ُٟ 

  

ْٞ  أ٫ -9 ــــــــ َْ  حٜٗ ــــــــ ِٓ ــــــــ٢ ٝ َِ  ك ــــــــخسِ  ٓــــــــز٤  حَُل٤َ

  
  

 ْٖ ـــــــــــــ َّ  كٔ ـــــــــــــخ ـــــــــــــْ ٗ ُ  ُٙ َْ ـــــــــــــ ْ٘ظَِظ ْٙ  طَ ـــــــــــــخ  حَُل٤َ

  

 حهظَ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 " فً البٌت  السادس. قوله "  كبَّلوكَ  مرادؾ  - ٔ

   .قٌدوكׄ     .أهانوكׄ     .أذلوكׄ   .حبسوكׄ  

 الثامن . البٌتفً  مضاد " كلمة " تْرَهُب": - ٕ

 تخشىׄ     تكره ׄ     تؤمنׄ   .تجزع - أ

 فً البٌت الرابع . مفرد  كلمة " ُرَباْه ": - ٖ

  .رباׄ     .ربٌةׄ     .ربوةׄ   .رابٌة - أ

 :النقاد على الشاعر استخدام كلمة ) ألقتك( فً البٌت الخامس وذلك بسبب عاب   -ٗ

 تدل على الخوؾׄ        .تدل على الحرٌةׄ    .تدل على القسوة ׄ                 .تدل على اإلهمال ׄ  

 التجربة فً هذا النص نوع  -٘

 عامة تحولت إلى ذاتٌةׄ                ذاتٌة تحولت إلى عامةׄ       عامةׄ                            ذاتٌةׄ  

 ما الذي استنكره الشاعر على اإلنسان كما تفهم من البٌت السادس: -ٙ

 ؼضه الطرؾ عما ٌفعله المستعمر بالببلد والعبادׄ       .انؽماسه فً متع الحٌاة وإؼفاله للقٌم النبٌلةׄ  

 اونه مع المستعمر الذي ٌكبل الوطن بالقٌود تع ׄ      .خضوعه واستسبلمه للقٌود التً ٌفرضها علٌه المستعمر ׄ  

 األبٌات تعكس سمة من سمات مدرسة أبوللو وهً:: -7

 الشعور بالؽربة ׄ   ذاتٌة التجربة ׄ   االمتزاج بالطبٌعة ׄ   الحنٌن لموطن الذكرٌاتׄ  
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 وهً ... عبلقة البٌت الخامس باألبٌات التً تسبقه -8

 إجمال بعد تفصٌلׄ               لتعلٌׄ       تفصٌل بعد إجمالׄ   نتٌجةׄ  

 :الخامس" فً البٌت  الُوُجودِ  ابنَ  ٌااللون البٌانً فً قوله:"    -9

 استعارة تصرٌحٌة ׄ     مجاز مرسلׄ    تشبٌه  ׄ   كناٌة ׄ  

 :األول   إٌجاز بحذؾ  البٌت فً  -ٓٔ

 المفعولׄ     الفاعلׄ     الخبرׄ   المبتدأׄ  

اْه " فً البٌت الخامس أسلوب قصر بتقدٌم : هذي لكونِ ا فً وأَْلَقْتكَ  قوله: " – ٔٔ ٌَ  الح

 المفعولׄ    الجار والمجرورׄ     الخبرׄ   المبتدأׄ  

اهْ  َتْنَتِظْرهُ  لمنوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -ٕٔ ٌَ  : األخٌر"فً البٌت  الَح

 مجاز مرسلׄ     تشبٌهׄ    استعارة مكنٌة ׄ   استعارة تصرحٌةׄ  

ماءِ  نشٌدَ  ستفهام فً قوله"أَتخشىاالالؽرض من   -ٖٔ  :  الثامن فً البٌت  الجمٌلَ"   السَّ

 التوبٌخ.ׄ    النفًׄ     .التعجب ׄ    .التقرٌرׄ  

 :  السابع فً البٌت  بٌن كلمة "صوت" وكلمة " صداه"     -ٗٔ

 .طباقׄ    مراعاة نظٌرׄ     .جناس ׄ   .ترادؾׄ  

 ( https://dardery.site/archives/5725حَُحر٢     ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢) 

(٘) 

 

 :من اختبارات نجوى ((ناجً إبراهٌم األطبلل شاعر ٌقول

ػــــــــــــــــ٠ ٫   -ٔ ــــــــــــــخ ٓــــٔـــــــــــــــخء   هللاُ  ٍَ  هـــخٓـــ٤ـ 

  

ــــــــــــيْ   ــــــــــــ٢ هـ َ   أٍَحٗـ ــــــــــــ ـ ــــــــــــَيٟ أكــ٬ٓــــــــــــ٢ ًُ ُٓ. 

 

ـــــــــ٢   -ٕ ـــــــــذَ  ٝأٍحٗــــ ـــــــــٖ هـــــِـــ ـــ ـــــــــُيُٙ  َٓ    أػــــزـــ

  

ح   َ ـــــــــــــٖ ٓـــــــــــــخه ؼ٢ ِٓ َٓ ـــــــــــــي َٓ  ََ ـــــــــــــْو  .حُِؼـــــــــــــَيح ُٓ

 

ـــــــــــــضَ    -ٖ ـــــــــــــ١َ ُـ٤ ـؼ ـــــــــــــيحعٍ  أ١   ِٗ صْ  أك ََ ـــــــــــــ    َؿ

  

َٝكـــــــــــــــيَ  أَٗـُِــــــــــــــــضْ   ــــــــــــــــ٘ خ ٍُ ـــــــــــــــَيح  ِٓ َٛ ٞ ُٓ . 

 

ُٝكـــــــــــــيَ  ٛــيثَـــــــــــــضْ    -ٗ َٜـزِـٜــــــــــــخ كـــــــــــــ٢ ٍُ    َؿــ٤ْـ

  

ــــــــــــــــــَيح ــٞٛــــــــــــــــــخ٣َــؼــِ ح٧ٍٝحفُ  ًٝـــــــــــــــــــٌح   ٜ  .حُـ

 

ــــــــــيْ    -٘ ــــــــــضُ  هـ َٕ  ٍأ٣ـ ــــــــــٞ ح حُــٌـ  َ ــــــــــ ــــــــــخ هـز و       ٟـ٤ـ 

  

  َْ ـــــــــــــــ ُّ  هـ٤  ـــــــــــــــ٤ؤ ِٚ  حُ ـــــــــــــــ  .ٝحُـٔـــــــــــــــٌٞصْ  ػـِـ٤

 

ـــــــــــــــ٢ ٍٝأَصْ    -ٙ ـــــــــــــــذَ  ػــ٤ــ٘ـ ـــــــــــــــٟٞ أًــخ٣ًـ َٜ     حُـ

  

 .حُـؼـ٘ـٌـزــــــــــــــــــــٞصْ  ًـوـ٤ــــــــــــــــــــ١ِٞ  ٝحٛـ٤ــــــــــــــــــــخصٍ  

 

ــــــــــضَ    -7 ــ٘ـ ــــــــــ٢ ًُ ــــــــــ٢ طــَػ ــــــــــي١ٍ ُ    أُـٔــــــــــ٢ ٝطَ

  

ٍ   ُـِـيٓــــــــــــغِ  ٍػــــــــــــ٠ ُــــــــــــٞ  ـــــــــــٔٞصْ  طـٔـؼــــــــــــخ َٛ. 

 

ــــــــــــيَ  ػـــ٘ــــــــــــيَ    -8 ِٓ     طَــ٘ــظــٜــــــــــــ٢ ُىٗــ٤ــــــــــــخ أهــيح

  

ٍ   رـــخرِــــــــــــــيَ  ٝػــــِـــــــــــــــ٠   .طـــٔــــــــــــــٞصْ   ٓــــــــــــــخ

 

 حهظَ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 الثالث؟ البٌت من تفهم كما «شعري لٌت» ناجً بقول المقصود ما -ٔ

 .أشاهد لم لٌتنً  -د            .شعور ببل لٌتنً  -ج        .الشعر أجٌد لٌتنً  -ب .أعلم لٌتنً  -أ 

https://dardery.site/archives/5725
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ًقا قبًرا الكونَ  رأٌتُ  قدْ » قوله من ناجً إلٌه ٌهدؾ الذي الضمنً المؽزى ما  -ٕ ٌِّ  ؟«ض

 .لجابرةا وأحكامه الدهر قسوة عن التعبٌر  -ب  .أمله وخٌبة وتضجره تشاإمه مدى إظهار  -أ 

 .مفارقتها إلى وتطلُّعه الحٌاة فً زهده توضٌح  -د   .بها الُمكلَّؾ والواجبات الحٌاة أعباء كثرة بٌان  -ج

د السابقة، ناجً ألبٌات فهمك خبلل من  -ٖ  .تمثله الذي األدبً اللون حدِّ

 .االجتماعً  -د    .الوجدانً  -ج    .الفلسفً  -ب .اإلنسانً  -أ 

 األخٌر؟ البٌت سٌاق من تفهم كما ناجً عند الحب ٌُمثله الذي ما ومذاهب، فلسفة الحب فً للشعراء  -ٗ

 .النسبً واأللم اللَّذة  -د   .والمخاطرة القلق  -ج  .والضٌاع الفناء  -ب .الرؼٌدة الحٌاة  -أ 

 :الشاعر ٌقول  -٘

ــــــــــــــيْ    - ــــــــــــــْٔؼضَ  ُو ــــــــــــــٞ أَٓ ــــــــــــــضَ  ُ ــــــــــــــخ ٗخى٣ْ    ك٤ّ 

  

  ْٖ ْٖ  كـ٤ــــــــــــــــــخسَ  ٫ ُٝـٌــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ َٔ ـــــــــــــــــخى١ ُـ  طُ٘

 

 السابق؟ البٌت ومضمون ٌتوافق ناجً أبٌات أيُّ 

 ُموَصَدا؟ ِسجًنا ُروَحكَ  أَنـزلتْ !َجَرتْ  أحداثٍ  أيُّ  ِشعري لٌتَ   -أ 

مَ  قـبًرا الـكـونَ  رأٌـتُ  قـدْ   -ب ٌَّ ًقاخ ٌِّ  والسكوتْ  علٌهِ  الٌؤسُ  ض

َهبِهاوكذا فـً ُروُحـكَ  صـدَبـتْ   -ج ٌْ َدا ٌَعلوها األرواحُ  َؼ  الصَّ

 َصموتْ  تمثالٌ  للدمعِ  رثى ألمٌلو وَتدري لً تـرثـً ُكـنـتَ   -د 

ا مساءً  هللا رعى ال» قوله فً األسلوب نوع ما  -ٙ ًٌ  الببلؼً؟ ؼرضه وما ؟«قاس

 .التحسر إظهار ابتدابً، خبري  -ب    .والحٌرة التعجب طلبً، إنشابً  -أ 

 .والتحقٌر الذم طلبً، ؼٌر إنشابً  -د     .الدعاء معًنى، إنشابً لفًظا خبري  -ج

ٌَّاض المشاعر رقٌق ناجً  -7  .السابقة أبٌاته فً علٌه المسٌطرة العاطفة استنتج العاطفة، ف

 .حبهما على جنت التً محبوبته فعال من والتعجب الحٌرة  -أ 

 .ؼٌره وعشقت نسٌته التً محبوبته على والؽضب الثورة  -ب

 .هواها فً ٌذوب التً تنةالفا لمحبوبته والشوق الهٌام شدة  -ج

ر والتشاإم الخالص الٌؤس  -د   .له محبوبته إهمال على والتحسُّ

ب للخٌال ناجً استخدام على دلِّل السابقة، لؤلبٌات فهمك خبلل من  -8  .الُمركَّ

ًقا قبًرا الكونَ  رأٌتُ  قدْ   -ب    .الَهوى أكاذٌبَ  عٌنً ورأَتْ   -أ  ٌِّ  .ض

 .َصموتْ  تمثالٌ  للدمعِ  رثى لو  -د     .تموتْ  آمالٌ  بابِكَ  وعلى  -ج

 أبولُّو؟ لجماعة فنٌة سمات من السابقة األبٌات تشٌر إالمَ   -9

 .الرشٌقة والكلمات الرمز استخدام  -ب   .والٌؤس التشاإم إلى والمٌل التجربة، ذاتٌة  -أ 

 .تهاومخاطب ومناجاتها الطبٌعة حب  -د    .الذكرٌات موطن إلى والحنٌن الشوق  -ج
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(ٙ) 

 

 :من اختبارات نجوى ((قٌِثارته مخاطًبا «طه محمود علً» ٌقول

ـــــــش ٣ــــــــخ   -ٔ رـ      ٍؿــؼــــــــشٍ  ٓــــــــٖ ٛــــــــَ ح٧ُــلــــــــخٕ ٍَ

  
 .ُٛـ٤ـخٓــــــــــــــ٢  هـي٣ـــــــــــــْ أٝ ُـلـ٘ـــــــــــــيِ  ُـوـي٣ـــــــــــــْ 

 
     ٝحٗـلُـؼـــــــــــ٢ حُـوـيحٓـــــــــــ٠ِ أؿـخٗـــــــــــ٢   كــــــــــخ١ٍٝ   -ٕ

  
 .حُــــــــــيح٢ٓ هِزــــــــــ٢ ٗلؼــــــــــخص ٓــــــــــٖ ح٤ُِــــــــــَ كــــــــــ٢ 

 
ٖ-     َ ـ٤ــــــــضُ  حُــــــــ١ٌ َػــــــــ َٕ  ؿــ٘ـ      ؿــٔـخُـــــــٚ ػــــــــَ

  
ـــــــــــــضُ    .حُـٔـظـــــــــــــٔخ٢ٓ أُكـوـــــــــــــٚ أٍهـــــــــــــذ ١ٝـلـو

 
ٗ-    ِٚ ــــــــــ ــــــــــ٢ طُــ٘ــــ٤ ــــــــــ٢ أُـلـخٗ     رــــــــــٚ كـ٤ـٔـؼـيٗ

  
ــــــــق    ٖ   ١ــــ٤ـــ ــــــــ ــــــــ٢   ٣َـــ٠ِــ ِّ  ػـــِــ ــــــــخ  .رـــخ٩ُـــٔــ

 
ــــــــخ   -٘ ــــــــ٢ ٓـ ــــــــيصِ  أٍحىِ  ُـ ُٔ ــــــــ٢أٗـخٓـ رـ٤ــــــــٖ َؿــ ِ    

  
خطـــــــــــــ٢ ٝػـٜـ٤ـــــــــــــضِ    .حُـٜـــــــــــــخ٢ٓ ٝىٓـؼـــــــــــــ٢ أٗـ 

 
ـــــــــــٞ ٫ هـَٓـــــــــــخءَ    -ٙ ــــــــــ٢     ٫ٝ حُـ٘ـ٘ـــــــــــ٤يَ  طـظـِ  طَؼ

  
   َ ـــــــــ  .ًــ٬ٓــــــــــ٢ طُـــؼـــ٤ــــــــــي ٫ٝ حُـــــــ٘ـــــــــــخء ٓــ

 
ـــــــــــ١َ   -7 ـــــــــشَ  ٣ُ ـــــــــ٢ حٌُآر ـــــــــق ر ِٔ      هـــــــــخ١َ١ ٣ٌَٝ

  
ــــــــــ٢  ــــــــــش أٍحىِ  أٗــــ ِّ  كـــــزـــــ٤ــــٔـــ ــــــــــخ  .ح٧ٗــــــــ

 
 حهظَ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 السادس؟ البٌت فً بمعناه «أعاد» الفعل مضارع ورد اآلتٌة األبٌات من أيٍّ  فً -ٔ

 الـبـهـٌـمِ  كــالــلـٌـل كــان مــا ُصبًحاإذا الشك لٌلِ  ظبلمُ  ٌُعٌدُ   -أ 

ًَ  أطارح أنً عجبٍ  ومن  -ب ـا صبوتٌروابــ  ُتـبـدي وال عـٌـدُ ُتـ ال ُصــّمً

 الشبابا منظره ٌُعٌدُ  أنـٌقٌكاد مـجـلـسـنـا إنَّ  فـُزْرنـا  -ج

 مضى ُعمًرا الدمعُ  ٌُعٌدُ  ُعمرهوهل من فات ما على ٌـبـكً  -د 

ٌِّز  -ٕ ا م  .الثالث البٌت فً «المتسامً أُفقه أرقب وطفقتُ » الشاعر قول به ٌُوحً ما ٌؤتً ممَّ

 .بمحبوبته الشاعر التقاء كثرة  -ب    .مكانته لووع الشاعر قدر ارتفاع  -أ 

 .محبوبته لرإٌة الشاعر تطلُّع  -د     .بعٌد من لمحبوبته الشاعر مراقبة  -ج

 .والسادس الخامس البٌتٌن فً الشاعر عنه عبَّر الذي الضمنً المؽزى استنتِج  -ٖ

 .لٌهع وألم حزن من أصابها لَِما قٌثارته على الشدٌد الشاعر حزن  -أ 

 .إسعاده عن وعجزها للشاعر، النفسٌة بالحالة وتؤثُّرها القٌثارة حزن  -ب

 .ودموعه آالمه عن التعبٌر عن وعجزها للشاعر، القٌثارة استجابة عدم  -ج

ل  -د   .الحزٌنة بؤلحانها والدموع للحزن باعث إلى الشاعر قٌثارة تحوُّ

 .الثانً البٌت سٌاق من تفهم كما ،«الدامً قلبً نفثات من للٌلا فً وانفُثً» بقوله الشاعر أراده ما استنتِج  -ٗ

 .محبوبته فراق على قلبه وآالم وحزنه الشاعر تؤثُّر إظهار  -أ 

 .وأحزان آالم من جوانحه بٌن ٌحمله لَِما الشاعر؛ لٌل طول إبراز  -ب

 .وأحزانه آلالمه ُمتنفًَّسا واتخاذها بقٌثارته، الشاعر تعلُّق مدى إظهار  -ج

 .قٌثارته علٌها أصبحت التً بالحالة الشاعر تؤثُّر شدة بٌان  -د 
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 :المعتز ابن ٌقول  -٘

٬ٗـــــــــــــــــ٢   -       ُٝػــــــــــــــــٞىِ  ٗــــــــــــــــخ١ٍ  رٜــــــــــــــــٞص ػـِـ 

  

َّ  ٝحٓــــــــــــــــــــــــو٤خ٢ٗ   حُؼ٘وــــــــــــــــــــــــٞىِ  حر٘ــــــــــــــــــــــــش ى

 

 السابقة؟ واألبٌات البٌت هذا بٌن المشتركة الفكرة ما

نالشاع آالم تخفٌؾ فً الموسٌقى آالت جدوى عدم  -أ  ٌْ  .َر

 .وآالتها بالموسٌقى واألنس والطرب البهجة عن البحث  -ب

 .النفس آالم من التخفٌؾ فً وآالتها الموسٌقى استخدام  -ج

ن ألحزان بؤلحانها الموسٌقى آالت إثارة  -د  ٌْ  .وأشجانهما الشاعَر

 السابقة؟ األبٌات فً الشاعر على الُمسٌِطرة العاطفة ما  -ٙ

ب  -ب   .القٌثارة استجابة عدم من والنفور الضٌق  -أ   .القٌثارة جمود من والدهشة التعجُّ

 .الذكرٌات إلى والحنٌن النفسً واأللم الحزن  -د    .والمحبوبة الوطن إلى العودة من الٌؤس  -ج

ٌِّن  -7 ٌِّن كناٌة، على اشتمل بًٌتا السابقة األبٌات من ع  .نوعها وب

 .موصوؾ عن كناٌة لسابع،ا  -ب     .صفة عن كناٌة الثانً،  -أ 

 .نسبة عن كناٌة السادس،  -د     .موصوؾ عن كناٌة األول،  -ج

 .الممتد للخٌال الشاعر استخدام على السابقة األبٌات من دلِّل  -8

ٌَكِسؾ بً الكآبةَ  ٌُؽري  -أ   األنــــؽــــامِ  حـــــبــــٌــــســــة أراكِ  خاطرٌؤنـــــً و

ًَّ  فـاروي  -ب  الدامً قلبً نفثات من اللٌل وانـفُـثـٌفً لـقـدامـى،ا أؼـانـ

ٌُسعدنً ألحانً ُتشجٌه  -ج ــِضــنُّ  بهطــٌــؾٌ  ف ٌَ  ًَّ  بـاإللـمـامِ  عــلــ

 كـبلمـً ُتــعــٌــدُ  وال الــؽــنــاء تعٌســرَّ  وال النشٌد تتلو ال خرساءَ   -د 

 .أبولُّو مدرسة سمات من فٌها تَّضحتا التً السمة استنتِج السابقة، لؤلبٌات فهمك ضوء فً  -9

 .ومناجاتها وبجمالها، بها والولع الطبٌعة، حب  -ب  .الذكرٌات إلى والحنٌن الشعرٌة، التجربة ذاتٌة  -أ 

ٌُّد عن التخلًِّ  -د   .األجنبٌة والكلمات الرمز استخدام إلى المٌل  -ج  .الواحدة بالقافٌة التق
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 حُوَحءس:  هخٓٔخ
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 : الكلمات معانً تحدٌد  :   أ

 معناها حسب على ولٌس العبارة أو الجملة فً سٌاقها حسب على الكلمة معنى نختار األسبلة من النوع هذا فً      

 . الحقٌقً معناها عن تماًما الكلمة معنى تؽٌر ممكن الجملة ألن ، نعرفه الذي

 مبلحظات:

 :  مثل بها تتعلق التً الجر حروؾ ق وف معانٌها تتؽٌر التً األفعال بعض إلى ننبه  -ٔ

  ،(  استنتج) أي  -من الكتاب  خرج بفكرة  مهمة) و ،(  ثار) أي(  خرج على الحاكم) ،و(  ؼادر) أي(  خرج من ) 

 ( . وجد وحّصل) أي(  وقع على كنز (. ) ارتكبها) و(  وقع فً المعصٌة)  وكذلك

ا بنفس المعنى : الجندي ٌدافع عن وطنه وٌذود عن قد تؤتً كلمة فً السٌاق  توضح معناها ألنه  -ٕ

 حدوده...)ٌذود هنا بمعنى ٌدافع(

ورود مضاد للكلمة  فً السٌاق ٌساعد على فهم معناها، مثل : ال أخشى السٌر فً النور وال فً الدجى ) الدجى  -ٖ

 هنا بمعنى الظبلم(

 : ٔ مثال

 حرب العالمٌة األولىوكانت الجثة ألحد الضحاٌا الذٌن سقطوا فً ال       

 ( سقطوا)  معنى أن السابقة الجملة من نفهم –

 . أسروا -د.                قتلوا -ج.                       رسبوا -ب.                وقعوا -أ      

 :   ٕمثال 

 مطران عانى من الحزن والكمد بسبب فقد حبٌبته . 

 ( كمدال)  معنى أن السابقة الجملة من نفهم –

 . الحزن -د.                الؽضب -ج.                       الكره -ب.                الٌؤس -أ      

 كٌفٌة اختٌار العنوان:  -ب

العنوان هو ما ٌدل على طبٌعة الموضوع  وٌعبر عن مضمونه وقد ٌؤتً فً صورة كلمة أو تركٌب  إضافً أو  

 نهً تعجب .....(  -أمر –إنشابً )استفهام  جملة  وٌؤتً أٌضا فً صورة أسلوب

 عناصر به أن ، وأثبتوا البصل عناصر بتحلٌل بإنجلترا الخضروات لبحوث القومٌة المحطة فً الباحثٌن بعض قام  -ٔمثال 

 انباحث توصل كما ، فٌه الكبرٌت مقدار تزداد بازدٌاد نكهته ان إلى توصلوا منه عٌنات وبتحلٌل ، الكبرٌت منها عضوٌة

 تربة فً الكبرٌت مقدار ٌقل عندما تقل نكهته بؤن القول إلى إٌطالٌا من ، واالخر الهند من واحد ، الشؤن هذا فً سبقاهما

 . فٌها التً زرع األرض

 كبرٌتات استخدموا عندما ، وزادت لؤلرض سمادا النشادر كلورٌد استخدموا عندما هبطت نكهته ان أٌضا ثبت إٌطالٌا وفً

 .النشادر كلورٌد كانم الصودٌوم

 : النص لعموم عنوان أنسب

 والبصل األسمدة - البصل          د فابدة - البصل      ج رابحة - البصل      ب ونكهة األسمدة - أ

 ؼازي من أساساً  وٌتكون ، الماء بخار ذلك فً بما األرض جو ٌمؤل الذي الؽازي المخلوط كل هو الهواء -  ٕمثال 

% ٖٖٓ,ٓ نسبته الكربون أكسٌد ثانً ؼاز ذلك جانب إلى وٌوجد% 9ٗٙ,ٕٓ واألكسجٌنن% 8ٗٓ,78 نسبته النتروجٌن

 أن ٌمكن ال التً الحٌة الكابنات تنفس فً العظٌم دورة من األكسجٌن أهمٌة وتؤتً الخاملة الؽازات وبعض الماء وبخار

 . تركٌبها فً الداخلة الذرات مجموع ربع تعادل بنسبة الحٌة الخبلٌا تكوٌن فً ٌدخل وهو بدونه تعٌش

 من الفاقد هذا بتعوٌض النباتات تقوم أن سبحانه هللا حكمة شاءت األكسجٌن تناقص ٌستمر وال البٌبة فً التوازن ٌتم ولكً

 النبات ٌمتصها التً الضوبٌة الطاقة وجود فً الكربون أكسٌد ثانً ؼاز مع الماء ٌتفاعل حٌث ، الضوبً البناء عملٌة خبلل
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 أن بعد نعٌش أن استطعنا لما النباتات فلوال رابع عظٌم اثر ذات هللا حكمة كانت ولذلك الخضراء الكلوروفٌل مادة طةبواس

 أٌضاً  المابٌة النباتات أن إذا ، البحر فً أو البر فً حً كابن أي تواجد وال ، واحتراق التنفس عملٌات فً األكسٌجٌن ٌنفد

 . البحرٌة الكابنات كل لتنفس والبلزم فٌها ٌذوب الذي باألكسجٌن المٌاه وتمد ، الضوبً البناء بعملٌة تقوم

 : النص لعموم عنوان أنسب

 الضوبً            البناء عملٌة – ب       الهواء    مكونات – أ

 الهواء أو الطبٌعة فً االكسجٌن أهمٌة – د     الحٌة   الكابنات فً التنفس – ج

 والجزبٌة: لربٌسٌةوا العامة تحدٌد األفكار -ج 

ٌتكون الموضوع من  فكرة عامة تشمل جمٌع األفكار الربٌسٌة  التً تمثل فقرات  الموضوع  ، فلو كان عندنا  أربع 

 فقرات  فهناك أربع أفكار ربٌسٌة ٌشملها جمٌعها فكرة عامة للموضوع.

 ، وٌمكن تمثٌل ذلك على النحو التالً:وداخل كل فقرة ) فكرة ربٌسٌة ( ٌتناول الكاتب عدة أفكار جزبٌة )فرعٌة (  

 

 ولتوضٌح ذلك:

 كفكرة عامة  –مثبل –لو عندنا موضوع ٌتحدث عن مصادر الدخل القومً فً مصر 

 ٌتوقع أن ٌشتمل هذا الموضوع على عدد من الفقرات كل واحدة منها تمثل  فكرة ربٌسٌة 

 ( الزراعة مصدر من مصادر الدخل ٔفقرة )

 صدر من مصادر الدخل  ( الصناعة مٕفقرة )

 ( البترول مصدر من مصادر الدخل  ٖفقرة )

 ( التجارة مصدر من مصادر الدخل  ٗفقرة )

( الصناعة مصدر من مصادر الدخل ٕوفً كل فقرة سنجد مجموعة من األفكار الجزبٌة ) الفرعٌة(  ، فمثبل الفقرة )

منتجات الصناعٌة ، وحدٌثا عن المصانع الكبٌرة ، وحدٌثا سنجد حدٌثا عن أشهر الصناعات  فً مصر ، وحدٌثا عن أشهر ال

 عن الدول التً تستور من مصر ، وحدٌث عن األرباح التً تحققها الصناعة ....ألخ

 كل واحدة مما سبق هً فكرة جزبٌة ) فرعٌة( للفكرة الربٌسٌة ) الصناعة مصدر من مصادر الدخل(

 : ٔمثال  

 وال الهنًء الطعام وال العمٌق، النوم فً له حظ وال راحة، وال نزهة فبل الدنٌا، عمت من متعة كل نفسه على الشاب حرم

 طلسمات إلى األدباء هذٌان من ٌنتقل النهار، وأطراؾ اللٌل أناء ٌقرأ ودفاتره كتبه بٌن نفسه حبس المدرسة، شؽل إال شؽل

 والضٌاء والحامض الملح ودرس الكٌمٌاء، ابوأصح الطبٌعٌٌن شعوذات إلى والمماس، الجٌب وحساب والعلماء، الرٌاضٌٌن

 الفحص، ورقة فً االمتحان ٌوم لٌصبه دماؼه فً كله الهراء هذا ٌدس السماء، وجؽرافٌة الفلكٌٌن خرافات إلى والكهرباء،

 . . .مرة أول دخلها كما الرأس فارغ المدرسة من وٌخرج مكانه، فً ٌلقٌه ثم

 فً فٌسقطوه وثوراته ومناقشاته باعتراضاته الحنظل وسقاهم الصاب جرعهم الذٌن المدرسون منه ٌثؤر أن ٌخشى كان

 ذاكرته. فً علقها إال تعلٌقة وال رأسه، فً حشاها إال حاشٌة المدرسة كتب فً ٌدع ولم الجد، كل فجد االمتحان،

 فكرة عامة

 فكرة رئيسية

 فكرة فرعية فكرة فرعية

 فكرة رئيسية

 فكرة فرعية فكرة فرعية
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 فً ٌنجح وهل.. . نجاح أعظم فنجح وأوهام، وخرافات وأرقام، وخطوط وأجسام، سطوح من بعقل االمتحان دخل ثم  

 المقرر؟ المنهج وإتقان الحفظ وشدة الذاكرة، قوة على إال االمتحانات هذه تدل وهل ٌفهم؟ ولم حفظ من إال االمتحان

 للفقرة الثانٌة الربٌسٌة  الفكرة

   سوء نظام التقوٌم – ب     التعلٌمٌة المناهج سوء– أ

 المعلمٌن سوء معاملة المعلمٌن – د     المزري التعلٌم واقع – ج

 : ٕمثال 

 وال الهنًء الطعام وال العمٌق، النوم فً له حظ وال راحة، وال نزهة فبل الدنٌا، متع من متعة كل نفسه على الشاب حرم

 طلسمات إلى األدباء هذٌان من ٌنتقل النهار، وأطراؾ اللٌل أناء ٌقرأ ودفاتره كتبه بٌن نفسه حبس المدرسة، شؽل إال شؽل

 والضٌاء والحامض الملح ودرس الكٌمٌاء، وأصحاب الطبٌعٌٌن شعوذات إلى والمماس، الجٌب وحساب اء،والعلم الرٌاضٌٌن

 الفحص، ورقة فً االمتحان ٌوم لٌصبه دماؼه فً كله الهراء هذا ٌدس السماء، وجؽرافٌة الفلكٌٌن خرافات إلى والكهرباء،

 . . .مرة أول دخلها كما الرأس فارغ المدرسة من وٌخرج مكانه، فً ٌلقٌه ثم

 فً فٌسقطوه وثوراته ومناقشاته باعتراضاته الحنظل وسقاهم الصاب جرعهم الذٌن المدرسون منه ٌثؤر أن ٌخشى كان

 ذاكرته. فً علقها إال تعلٌقة وال رأسه، فً حشاها إال حاشٌة المدرسة كتب فً ٌدع ولم الجد، كل فجد االمتحان،

 فً ٌنجح وهل. . .نجاح أعظم فنجح وأوهام، وخرافات وأرقام، وخطوط ،وأجسام سطوح من بعقل االمتحان دخل ثم  

 المقرر؟ المنهج وإتقان الحفظ وشدة الذاكرة، قوة على إال االمتحانات هذه تدل وهل ٌفهم؟ ولم حفظ من إال االمتحان

  العامة للنص الفكرة

   سوء نظام التقوٌم – ب     التعلٌمٌة المناهج سوء– أ

 المعلمٌن سوء معاملة المعلمٌن – د     المزري ٌمالتعل واقع – ج

 : ٖمثال 

( ، وبرز فً زمن خبلفة المؤمون ، ولمع فً ٖٕ٘-ٗٙٔ"ٌعد الخوارزمً من ألمع علماء عصره ، عاش فً بؽداد )

م علمالرٌاضٌات والفلك حتى عٌنه المؤمون ربٌسا لبٌت الحكمة ، وٌعد أول من اكتشؾ علم الجبر الذي ٌعد جزء من عل

األعداد ، وأول من اكتشؾ الصفر الذي ساعد فً حل كثٌر من المعادالت الرٌاضٌة حٌث اكتشفه  قبل قرنٌن ونصؾ من 

 اكتشافه عند الؽرب"

 للنص العامة الفكرة

   تارٌخ الخوارزمً – ب       انجازات الخوارزمً – أ

 حٌاة الخوارزمً – د     اكتشاؾ الخوارزمً لعلم الجبر – ج

 الفهم المباشر ...............احترس أسبلة -د

هناك أسبلة تؤتً مباشرة من القطعة  وأخرى استنتاجٌة  ولكن ٌنبؽً الحرص فقد تكون األسبلة المباشرة فٌها 

 بعض  الخداع.

 ٔمثال:  

 واسطةب تستعمل كٌمٌابٌة تركٌبة" أنه على األسنان معجون وٌعرؾ 87ٖٔعام فً الحالً بشكله لؤلسنان معجون أول ظهر

 ومنع زكٌة رابحة ذي نفس على والحصول وتلمٌع تنظٌؾ من الجمالٌة الناحٌة تؤمٌن بهدؾ األسنان أسطح لتنظٌؾ الفرشاة

 " .لها الداعمة األنسجة مع لمعالجتها العقاقٌر بإضافة وذلك األسنان بتسوس اإلصابة

 : القطعة فً األسنان لمعجون الفوابد أن الفقرة من ٌُفهم/ س

 . ذلك من أكثر  -د.              فوابد ٘  -ج.                      فوابد ٗ  -ب.                    وابدف ٖ  -أ
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 العبلقات بٌن الجمل -هـ

 و( ٖ)  الفقرة بٌن العبلقة تكون أن الممكن من ألنه السإال فً المكتوب الترتٌب األسبلة هذه فً المهم األمر       

 . تعلٌل وتكون و العبلقة تتؽٌر(  ٖ)   بالفقرة(  ٕ)  الفقرة عبلقة قلنا و عكسناها لو لكن نتٌجة عبلقة( ٕ)  الفقرة

 عبلقة التعلٌل: -ٔ

 رى، مثال:حٌث تؤتً الجملة بالسبب الذي أدى إلى وقوع الجملة األخ 

 تعلٌل لتفوق الطالب فً الجملة األولى  -تفوق الطالب فً االمتحان ألنه ذاكر جٌدا ) جملة ذاكر جٌدأ -

 فٌمكن القول أنه تفوق بسبب كذا -ٌمكن التعرؾ على هذه العبلقة بسهولة باستخدام كلمة )بسبب

 ل تكون جواب لسإال )لماذا(فجملة التعلٌ  -كما ٌمكن التعرؾ علٌها باستخدام  السإال  بـ) لماذأ

 :وإلٌك بعض المفاتٌح التً  تشٌر إلى كون الجملة بعدها تعلٌل

 ،) حتى والفعل المضارع( كً ، ،الم التعلٌل أنّ  بما ، إنّ  إذ ، إنّ  حٌث ، ألنّ  ، ألنّ  نظراً  ، لـ نظراً  ، بفضل ، بسبب( 

 ، أاّل  مخافة ، أاّل  ،خشٌة أن من خوفاً  ، من مخافة ، من خشٌة ، لببل ، لكٌبل ، كٌبل ، كٌما ، أن أجل من ،)فاء التعلٌل( ، 

 أاّل( من خوفاً 

 ملحوظة مهمة : 

 )فاء التعلٌل ( تختلؾ عن فاء السببٌة ، ومثالها : 

 ال تندم على عمل خٌر قدمته إلى من ال ٌستحق فالجزاء ٌكون من هللا ال من العبد .

ولٌس تعلٌل  ومثالها، ال تعص ربك فتدخل النار ) فدخول النار نتٌجة  أما )فاء السببٌة(  فٌكون ما بعدها نتٌجة

 للمعصٌة (

 عبلقة االستنتاج )النتٌجة(: -ٕ

عندما تكون الجملة ناتجة و مترتبة على الجملة األخرى وعبلمة ذلك أننا نستطٌع أن نؤتً بكلمة ونتٌجة لذلك أو  

 ملة ٌفرح بك أبوك ( نتٌجة  مترتبة على المذاكرة.وٌترتب على ذلك ، مثال : ذاكر ٌفرح بك أبوك   ) ج

 نتٌجة : بعدها الجملة كون إلى تشٌر  التً المفاتٌح بعض وإلٌك

 وعلى ، هذا ، بعد )فاء السببٌة( ، )حتى والفعل الماضً(   وعلى  -) جملة جواب الشرط (، )جملة جواب الطلب

 ، علٌه وبناء ، ثم ومن ، هنا ومن ، وبذلك ، ولهذا ، إلى ، ذلك ٌإدي ، ، ونستنتج لذلك ، لذلك ونتٌجة ، لهذا ونتٌجة ، ذلك

 ذلك. على وٌترتب ـ سبق بما ارتباطاً  ، هذا على تؤسٌساً  ، كله ولهذا

 ملحوظة مهمة :

تتضمن عبلقة النتٌجة عبلقة أخرى فً ؼاٌة األهمٌة هً عبلقة ) السببٌة ( فؽالبا  ٌرتبط السبب بالنتٌجة ، فعندما  

 ذاكر دروسك ٌفرح أبوك  تكون جملة ) ذاكر دروسك ( سبب و) ٌفرح أبوك ( نتٌجة. نقول

 عبلقة التفسٌر والتوضٌح : -ٖ 

وذلك عندما ٌكون األمر متعلق ببٌان  وتوضٌح شًء مبهم أو شرح مصطلح ) عادة ما تعتبر عبلقة التفسٌر هً  

 اضع(.نفسها عبلقة التوضٌح إن كان هناك بٌنهما فروق فً بعض المو

 من أشهر مواضعها :

 عند شرح المصطلحات العلمٌة ، مثل : -ٔ

 اإللؽاء بفضل متاحة أصبحت التً والخدمات السلع تبادل سرعة العالمً، الصعٌد على االقتصادٌة، بالعولمة ٌقصد 

 إلخ...   و الجات اتفاقٌة إطار فً التجارٌة للحواجز التدرٌجً

 تفٌر وتوضٌح هاقبل بما(  تبادل سرعة)  جملة عبلقة

 كما تكثر عبلقة التوضٌح فً التشبٌه ، ففً قولنا محمد كالفٌل  توضٌح لمدى ضخامته -ٖ

أحٌانا نستطٌع فهمها من السٌاق : مثل محمد طوٌل فهو ٌستطٌع أن ٌضع المصباح فً سقؾ الؽرفة دون  -ٖ

 ى طولهاستخدام السلم .،  فجملة ) ٌستطٌع  أن ٌضع المصباح...( بٌان وتوضٌح لمد
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كما تؤتً هذه العبلقة عندما نذكر معلومات تفصٌلٌة عن شًء سبق ذكره بهدؾ زٌادة التوضٌح  ، مثال: الفٌوم  -ٗ

 إحدى محافظات مصر وهً تقع جنوب القاهرة . فجملة ) فهً تقع جنوب القاهرة ( توضٌح .

 التفصٌل بعد إجمال : -ٗ

 . لها تفصٌل سرد فً وٌبدأ فكرة ٌعطٌك أن أو أن ٌذكر شٌبا مجمبل ثم ٌتبع ذلك بذكر تفصٌبلته 

 : ٔ مثال

 وحج ، الزكاة وإٌتاء ، الصبلة وإقام ، هللا رسول محمدا وأن ، هللا إال إله ال أن شهادة:  خمس على اإلسبلم " بنً 

 رمضان" وصوم ، البٌت

 :ٕ مثال

نَ  اْلُمْإِمنَ  "  ٌْ نِ  َب ٌْ نَ :  َمَخاَفَت ٌْ ْدِري اَل  َمَضى َقدْ  أَْجلٍ  َب ؾَ  ٌَ ٌْ ْصَنعُ  َك ٌَ  ُ
نَ  ، فٌِهِ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ ٌْ ًَ  َقدْ  أَْجلٍ  َوَب ْدِري اَل  َبقِ ؾَ  ٌَ ٌْ  َك

 ُ
  فٌِِه" َصانِعٌ  هللاَّ

 :  ٖمثال  

 ........................... قبلها بما(  علٌك وٌوم لك ٌوم)  فعبلقة ، علٌك وٌوم لك ٌوم:  ٌومان الدنٌا

 عبلقة التمثٌل:  -٘

 وهً أن تذكر موضوعا ثم تمثل له بذكر أحد أجزابه ، كؤن نقول: 

 أحب المواد العلمٌة ومنها الكٌمٌاء 

 فقولك ) ومنها الكٌمٌاء ( تمثٌل للمواد العلمٌة.

 مفاتٌح هذه العبلقة :

 ) حرؾ الجر من( ، حرؾ التشبٌه ) الكاؾ( أ كلمة )مثل(  -

 صٌل :ملحوظة مهمة فً االفرق بٌن التمثٌل وااللتف

 ذكرنا أنا التمثٌل نذكر الشًء ثم نذكر أحد أجزابه ولكن فً التفصٌل نذكر جمٌع األجزاء ،

 قولنا:  أحب مواد العلوم كالكٌمٌاء )تمثٌل ( 

 وقولنا : أحب مواد العلوم : الكٌمٌاء واألحٌاء  ، والفٌزٌاء ) تفصٌل(

 عبلقة الطردٌة : 

آلخر وٌقل أحدهما فٌقل اآلخر ، مثال : ٌزداد علم اإلنسان ٌزداد تواضعا ) هً عبلقة بٌن شٌبٌن ٌزٌد أحدهما فٌزٌد ا

 طردٌة(  .

 عبلقة العكسٌة :

 عبلقة بٌن شٌبٌن زٌادة األول ٌقل معها اآلخر وقلة أحدهما  تتبعها زٌادة فً اآلخر، مثل:

 ٌتقدم اإلنسان فً العمر تضعؾ قوته

 تناقض والموازاه .....إلخهناك عبلقات أخرى كالترادؾ و  ال تنبٌه مهم :

 : ٌعرضه ما فً رأٌه و الكاتب موقؾ أسبلة  -و

 :  فإذا ، االثنٌن ذكر أو فقط إٌجابٌات أو فقط سلبٌات ذكر الكاتب كان إذا ما نحدد و كاملة القطعة نقرأ النوع هذا فً

  للفكرة معارًضا الكاتب ٌصبح:  فقط السلبٌات ذكر - ٔ

  للفكرة مإًٌدا ٌكون:  فقط اإلٌجابٌات ذكر - ٕ

 معٌنة لفبة منحاز ؼٌر و محاًٌدا ٌكون:  السلبٌات و االٌجابٌات ذكر لو - ٖ

 مثال:

 إلى الدخول ٌمكنك أنها مزاٌاها ومن لها معارضٌن وهناك لها مإٌدٌن فهناك وعٌوبها مزاٌاها الوٌب شبكة عبر للتجارة   

 هابل قدر وتوفٌر جدٌدة تسوٌقٌة فرص وخلق التكالٌؾ وتقلٌل والبابع المشترى بٌن المباشر التفاعل وإمكانٌة جدٌدة أسواق

 بنوع التجارٌة الصفقات عقد قضٌة مع اإللٌكترونٌة التجارة معارضو وٌتعامل كثٌرة أخرى ومزاٌا والخبرات المعلومات من

 استخداماتها من المثارة المخاوؾو الفرٌد ونسقها اإلنترنت قواعد لدراسة الكافً الوقت أخذ من فبدال العقبلنً التسرع من
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 إبرامها ٌتم التً وتلك التقلٌدٌة التجارٌة الصفقات بٌن فارق ٌوجد ال انه افتراض فً ٌتسرعون فانهم التجاري المجال فً

 المبلٌٌن من الكثٌر تحقق وأنها أسرع تتم األخٌر النوع من الصفقات أن هو نظرهم وجهة من الوحٌد الفارق اإلنترنت عبر

 .وضحاها لٌلة بٌن

 :  االلكترونٌة التجارة من الكاتب موقؾ -ٔس

 . النص من ٌظهر لم - د.                      محاٌد -ج.            معارض -ب.              مإٌد -أ    

 : النصوص أنواع -ز 

 رواٌة ....إلخ -خاطرة –مقال  –مسرحٌة –قصة  -

 منه: -ثبلم –وهً تختلؾ باختبلؾ الموضوع فالمقال 

 مقال فلسفً ....إلخ -مقال اجتماعً   –مقال علمً 

 اقناعً  -وصفً –وقد ٌقسم الموضوع إلى : سردي 

 االتجاه الفكري -ح 

 إذا كان الكاتب مهتما مثبل بالجانب الدٌنً،  فاتجاهه إسبلمً  -

 وإذا كان مهتما بالبحث فً المشاكل والقضاٌا االجتماعٌة ، فاتجاهه اجتماعً  -

 وإذا كان مهتما بعملٌات البحث والتحلٌل  واالستنتاج والبحث عما وراء الظواهر،  فاتجاهه فلسفً ...وهكذا -

 موضوعٌة الكاتب:  -ط 

 وتتجلى الموضوعٌة عندما ٌؤتً الكاتب بؤدلة مقنعة لرأٌه الذي  ذهب إلٌه 

 إما أن ٌعلن عن رأٌه وال ٌسوق له دلٌل فهو ؼٌر موضوعً 

 اآلاراء واإلدعاءاتالحقابق و -ي 

 الحقٌقة  : هً القول المدعم باألدلة والشواهد

 االدعاء : هو قول  ٌسوقه الكاتب دون أدلة أو شواهد

الرأي الشخصً: هو اجتهاد شخصً للكاتب  وٌقدمه مسبوق بكلمات مثل : وفً رأًٌ ، وأرى ، ومن وجهة نظري 

 ...إلخ

 نقد الكاتب -ك 

 أو الرأي الذي ٌقدمه أو الموضوع من حٌث استٌفاء األفكار وترابطها ..إلخ ٌمكن نقد األسلوب أو الفكرة 

 إعادة ترتٌب النص -ل 

 قد ٌطلب منك إعادة ترتٌب األفكار فً موضوع ما
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 نماذج من القراءة الحرة

 ( اقرأ، ثم أجب:ٔالقطعة)

 حُظَٔ

 ٝٓؼخُـش ٌُِزي ٢ً٘٘ٔ ٝٝٛق حُوي٣ْ حُطذ ك٢ حٓظؼَٔ ٝهي ِ ػظ٤ٔش ٝكٞحثيٙ ًؼ٤َس ٝٓ٘خكؼٚ ِ ٓؼخ ٝىٝحء ؿٌحء ٛٞ حُظَٔ -ٔ

 ِ ح٤ُ٘وٞهش ُٔظخَٛ ٝٓئهَ ٨ُػٜخد ٜٝٓية ِ ح٤ُ٧خف ػ٠ِ ٫كظٞحثٚ ٤ٓٞ٣خُ ط٘خُٝٚ ػ٠ِ حػظخى ُٖٔ ١ز٤ؼ٢ ٤ِٖٓٝ ُِزٞح٤َٓ

 ٟٗٞ ٣ٝٔظؼَٔ ِ ٝحَُٓخٍ حُل٠ٜ ٖٓ ٠ٌُِِ ٝٓ٘ظق ِ ُِزِـْ ١ٝخٍى ِ ُِٔؼخٍ ٜٝٓية ِ حُي٣ٞٓش ٝح٧ٝػ٤ش َُِ٘ح٤٣ٖ ٤ِٖٓٝ

 ٣ٔزذ ح١ٌُ حُز٬ؿَح َٓٝ ٖٓ حُـْٔ ٣و٢ أٗٚ ًٔخ ِ ُِزٞح٤َٓ ًيٛخٕ ح٣ُِظٕٞ ر٣ِض ٝهِطٚ ٝٓلوٚ طل٤ٜٔٚ رؼي حُظَٔ

 .حُـِي ك٢ ط٘ون ٣ٝٔزذ ِ ح١٧َحف ك٢ ٍٟٔٞ

 حُؼِْ أػزض يٝه ٠ٍٓخِٕ ك٢ حُظَٔ ػ٠ِ ٣لطَ -ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ - حُٜٔطل٠ ًٝخٕ ِ ٝأًؼَٛخ حُلٞحًٚ أك٠َ ٖٓ ٝحُزِق  -ٕ

 حُٔٞحى ٖٓ ػخ٤ُش ٗٔزش ػ٠ِ ٣لظ١ٞ كخُظَٔ ِ ٓلووش ٝٓ٘لؼش ػظ٤ٔش كٌٔش ٖٓ ح٣ٌَُٔش حُٔ٘ش ٌٛٙ ك٢ ٓخ حُلي٣غ

 ٣ٝٔظل٤ي ح٫كظَحم َٜٓ ٝٛٞ ٝحُـًُِٞٞ حُلًَظُٞ أٝ حُلخًٜٚ ٌَٝٓ حُوٜذ ٌَٓ ٖٓ ٓؼظٜٔخ ٝح٣ٌَُٔخص حٌَُر٤ٛٞيٍحط٤ش

 حُـْٔ ك٢ حُطخهش ٖٓ ٓؼَح(  8ٕٗ) حُظَٔ ٖٓ ؿْ( ٓٓٔ) ط٘خٍٝ ػ٘ي ٣ٝظُٞي ِ ًز٤َ كَح١ٍ ٝٓؼَ ١خهش اٗظخؽ ك٢ ٓ٘ٚ حُـْٔ

 ٝطظٔخػَ ِ اكطخٍٙ ط٘خٍٝ ػ٘ي ُِٜخثْ حُطخهش ٖٓ ًز٤َٙ ٤ًٔش طؼط٢ حُظَٔ ك٢ حُٔٞؿٞىس ح٣ٌَُٔخص ٖٓ حٌُز٤َس ح٤ٌُٔش ٌٝٛٙ

 ٢٘٘٣ ٝرخُظخ٢ُ ُ حُـٌحث٤ش وٞٓخطٚٓ أْٛ ٖٓ ح٣ٌَُٔش حُٔٞحى طؼظزَ ح١ٌُ حُٔن ٝهخٛش حُـْٔ أػ٠خء ٜٓ٘خ ك٤ٔظل٤ي ُ رَٔػش

 . رَٔػش ٤ُخهظٚ ٣ٝٔظؼ٤ي حُٜخثْ

 ِ  -أ) ك٤ظخ٤ٖٓ ػ٠ِ ٣لظ١ٞ ًٔخ ِ حُيٕٛٞ ٖٓ. . : ٙ ٝ حُزَٝط٤٘خص ٖٓ:  ٕ.ٕ ٝ حٌَُٔ ٖٓ:   ٖٓ-ٕٓ ػ٠ِ حُزِق ٣لظ١ٞ -ٖ

 حُـْٔ ٣لظخؿٜخ حُظ٢ ٔؼي٤ٗشحُ ح٬ٓ٧ف ػ٠ِ ٣لظ١ٞ أٗٚ ًٔخ ِ  -ؽ) ك٤ظخ٤ٖٓ ٣٘وٜٚ أٗٚ ا٫ ح٤ٌُ٘ٞط٤ي ٝكخٓٞ( ٕد) ِ  -د)

 ٗٔزش ٝؿٞى ك٢ ٝحُٔزذ ِ ٝحُلٔلٍٞ ٝحٌُز٣َض ٝحُ٘لخّ ٝحُٔ٘ـ٤ِ٘ ٝحُلي٣ي ٝحُٜٞى٣ّٞ ٝحٌُخ٤ُّٔٞ حُزٞطخ٤ّٓٞ أ٬ٓف ٓؼَ

 ُظٞحُٕ ٫ُّ ػَٜ٘ ٧ٗٚ حُزٞطخ٤ّٓٞ ٖٓ ٤ِِٓـَحّ( 79ٓ) ػ٠ِ ٣لظ١ٞ حُزِق ٖٓ ؿْ( ٓٓٔ) ًَ إٔ ٛٞ حُزٞطخ٤ّٓٞ ٖٓ ًز٤َس

 ٣٘زٚ ًٌُي كبٗٚ ح٤ُٜخّ ػوذ ح٩ٗٔخٕ حٗظؼخٕ ػ٠ِ ٣ٔخػي ًٔخ ٝحُزٞطخ٤ّٓٞ ٝهخٍؿٜخِ حُـْٔ ه٬ٍ ك٢ ُٞػشحُٔ حُٔخء ٤ًٔش

 . ػ٬٠طٜخ ػ٠ِ ٓزخَٗ طؤػ٤َ ُٚ حُزٞطخ٤ّٓٞ ٧ٕ ُ حُطؼخّ ٓؼظْ ٫ٓظوزخٍ ٣ٝ٘٘طٜخ ح٧ٓؼخء كًَش

 ٖٓ ه٤ِِش ًٔزش ٫ٓظ٬ًٜٚ ٝٗظَح ِ ح١َُٞرش ه٤ِِش حُـخكش حُٔ٘ٔٔش حُٔ٘خ١ن ك٢ ط٘ٔٞ حُظ٢ حُٜلَحء أٗـخٍ ٖٓ حُ٘و٤َ ٣ؼي -ٗ

 حَُث٤ٔ٤ش حُٞؿزش ٛٞ كخُظَٔ ِ ُْٜ ٍث٤ٔخ ؿٌحء ٜٝٓيٍ ِ حُٜلَحء ك٢ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ح٣ٌُٖ ٨ُٛخ٢ُ ح٤ٔٛ٧ش رخُؾ ٣ؼي كٜٞ حُٔخء

 ٣ٕٞؼخٗ ح٣ٌُٖ ح٤ُ٘ٞم حُظَٔ ٣ٝل٤ي  ِ ح٧َٓحٝ ٟي ٝحُٔ٘خػش ٝحُٜلش ٝحَُٗخهش حُوٞس ٣ٔ٘لْٜ كٜٞ ٌُُي ِ حُٜلَحء ٌُٔخٕ

 ػخ٤ُش ٤ًٔش ػ٠ِ ٫كظٞحثٚ ُ حُؼ٤ٖ ١ٍٞرش ٣ٝللع ٝحُ٘ؼَ حُـِي ؿلخف ٣ٝٔ٘غ ِ حُؼ٤ٖ ر٣َن ػ٠ِ ٣لخكع ٝأ٠٣خ حُٔٔغ ٟؼق

 .حُؼٜز٢ ٝحُِٔحؽ ٝحُٞٓٞٓش حُ٘ل٢ٔ حُوِن ٣ٝيح١ٝ ح٧ػٜخد ٣ٜية ًٔخ ِ  -أ) ك٤ظخ٤ٖٓ ٖٓ

 ُِزِـْ ١ٝخٍى ٝحُيٝهش حُِؼش ٝأَٓحٝ حُيّ ٝكوَ ٤خ٤ٗ٨ُٔ ػ٬ؽ أٗٚ أ٠٣خ كٞحثيٙ ٖٝٓ ِ كخػ٤ِظٚ حُلي٣غ حُؼِْ أػزض ٝهي -٘

 .حُٔلخَٛ  ٫٥ّ ٌٖٝٓٔ حُٔؼخٍ ٣ٝؼخُؾ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 : الببلجرا مرض ٌعد(  ٔ)  الفقرة خبلل من. ٔ

 عادٌا -د    ذهنٌا -ج    خطٌرا -ب    معدٌا -أ 

 : أنها بسبب رمقه للصابم دتعٌ السكرٌات أن ٌتبٌن(  ٕ) الفقرة خبلل من. ٕ

 تخمة تسبب -ب       بسرعة الجسم فً تتحلل -أ 

 االمتصاص بطٌبة -د      االمتصاص فً طوٌل وقت تؤخذ -ج 

 : التمر فً السكرٌات أن ٌتبٌن(   ٕ) الفقرة من. ٖ

 الثمن من أقل -د   للثمن مساوٌة -ج   الثلث من أكبر -ب   الثلث من أقل -أ 

 :التالً النحو على التمر مكونات ٌبترت ٌمكن.   ٗ

 دهون - بروتٌن – سكرٌات -ب      سكرٌات - دهون – بروتٌن -أ 

 بروتٌن –دهون - سكرٌات -د      بروتٌن – سكرٌات - دهون -ج 
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 : المعدنٌة األمبلح أن(  ٖ)الفقرة من ٌفهم. ٘
 عنها الجسم استؽناء ٌمكن ال -ب     عنها االستؽناء ٌمكن -أ 
 تفادٌها ٌمكن -د       إهمالها جبٌ -ج 
 :فً النخٌل ٌنمو( ٗ) الفقرة خبلل من.  ٙ
 الرطوبة القلٌلة الحرارة درجة المرتفعة المناطق -ب    الرطوبة العالٌة الحرارة المعتدلة المناطق -أ 
 الرطوبة ةالعالٌ الحرارة درجة المرتفعة المناطق -د   الرطوبة المنخفضة الحرارة المعتدلة المناطق -ج 
 :بسبب الصحراء ألهالً أهمٌة ذات النخٌل اشجار أن( ٗ) الفقرة من ٌفهم. 7

 الماء من قلٌلة كمٌة تستهلك ألنها -ب     لهم ربٌسً ؼذاء مصدر أنها -أ 

 منتجاته كثرة -د      بسرعة تنمو ألنها -ج 

 بما قبله:"   األمراض ضد والمناعة والصحة والرشاقة القوة ٌمنحهم فهو لذلك:"  قوله فً الفقرة الرابعة  عبلقة. 8

 تفصٌل -د   توضٌحٌة -ج    تعلٌلٌة -ب    نتٌجة -أ 

 ؟ عن(   ٖ)الفقرة تتحدث. 9
 الصحراء ألهالً التمر أهمٌة -ب       التمر استعماالت -أ 
 التمر بٌبة -د       التمر مكونات -ج 

 (:ٖ)  الفقرة حسب صحٌح االتً من أي. ٓٔ
 التمر مكونات من والسكرٌات الفٌتامٌن أن -ب   األمعاء عضبلت على مباشر تؤثٌر له اسٌومالبوت -أ 

 .والثانً األول -د    الكولٌسترول.  نسبة ٌرفع التمر -ج 

 : اإلفطار عند الرطب تناول آثار من للفقرةالثانٌة  فهمك خبلل من. ٔٔ
 (اإلفطار بعد) قصٌرة مدة بعد  بالنشاط شعورال -ب       طوٌل وقت بعد والطاقة بالحٌوٌة الشعور -أ 
 قصٌرة فترة بعد وخموال نشاطا ٌعطً -د        قصٌرة فترة بعد وخمول كسل ٌعطً -ج 

 :هو للنص عنوان أفضل للنص فهمك خبلل من. ٕٔ
 التمر مكونات -د  التمر     بٌبة -ج    وفوابده مكوناته التمر -ب   الصحراء أهل ؼذاء -أ 

 ( https://dardery.site/archives/7379ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢     ُِظي٣ٍذ) 
 ( اقرأ، ثم أجب:ٕالقطعة)

 ٣وٍٞ حُٔخ٢ُٗ ك٢ ًظخرٚ "هٜش ك٤خس":  

 ػ٠ِ ٝأ١َ كؤٛؼي حُِؼذ ػٖ كؤُؿَ أهَح٢ِٗ ٓغ ٧ُؼذ حُ٘خٍع ا٠ُ ٝأهَؽ ًَٝحٓخط٢ ًظز٢ كؤ٢ٍٓ ٣ّٞ ًَ أػٞى ًٝ٘ض  -ٔ

 ػ٠ِ ٌَٓٛخ ً٘ض كوي حُٜيٝء ٝأًّ حُؼوَ كؤُؼٖ ٝحُٜيٝء رخُؼوَ ٣ٜل٢٘ٗٞ ٝأٓٔؼْٜ ُٜٝلشِ كَٔس ٝر٢ حَُ٘كش ٖٓ ح٬ُػز٤ٖ

 ٣ِؼذ ٝٓظ٠ ِ ٓٔٔٞم أٝ ٟؼ٤ق أٝ ٣َٓٞ أٗٚ كؤػِْ حُلًَشِ ه٤َِ ٓخً٘خ   ١ل٬ ٍأ٣ض ٝٓظ٠ ٢ُٞ٤ِٓٝ رطزخػ٢ ٓيكٞػخ ٫ ًُي

 ١لُٞظٚ  ك٢ ًُي ٣لؼَ ُْ اًح ٣ٝـ١َ حُُٞي

 ك٤٘لن أر٢ ٣َٝح٢ٗ ِحُظؼ٤ِْ ك٢ ٍؿزش ٫ ح١ُٞٔ ٖٓ هٞكخ ٝأهَأ حٌُظخد ٝأكظق حُٜٔزخف ٖٓ ه٣َزخ كؤؿِْ ح٤َُِ ٣ٝيهَ   -ٕ 

 أْٛٝ ك٢ٔ كؤكظق حُٜٔضِ رٌٜح ًٍػخ ٝأ٤ٟن ٝأٌٓض حٌُظخد كؤ١ٞ١ ػٜ٘خِ ك٤ٜ٘خ٢ٗ ح٤َُِِ ك٢ حُوَحءس طئ٣ًٜٔخ إٔ ػ٢٘٤ ػ٠ِ

 ٗل٢ٔ أكَ٘ ٛـخٍ ٛ٘خ ٤ُْ اٗٚ: كؤهٍٞ ٓؼْٜ ٗلٔي طلَ٘ ٫ٝ حٌُزخٍِ طوخ١غ ٫: ٢ُ ٣ٝوٍٞ ٢َٜٗ٘٣ٝ أر٢ ك٤ٜ٘خ٢ٗ ر٬ٌّ

 . كؤٌٓض كِٔٚ ػ٠ِ اٛزؼٚ ك٠٤غ أطٌِْ  ٖٓ كٔغ ٓؼِْٜ

 أ٢ٓ ٝأٍٟ ٣ظٌِِْ أٍحٙ رؤ٢ٗ كؤػظَٝ ٤ِ٣ن  ٫ ح٬ٌُّ ٌٛح إ ُي أهَ أُْ: »٢ُ ك٤وٍٞ ح٬ٌُّ ا٠ُ كؤػٞى ٛز١َ ٣٘ظوي ػْ   -ٖ

 ٢ُ ٣ٝٔٔق ٣وز٢ِ٘ ٝهي ٝهي١ِ ًظل٢ ػ٠ِ ٢ُ ٣يٙ ٠٣ٝغ ُٔخًح  أى١ٍ ٫ٝ ك٤زظْٔ ر٢  ٤ِ٣ن ٫ ٓخ رٜٔخ ٤ِ٣ن كِٔخًح طظٌِِْ

 كظل٢ِ٘ٔ ٗخثِْ ًَ ػ٠ِ ٝٛٞ ٓ٘ٞحصِ رؤٍرغ ٢٘ٓ أٛـَ ٝأه٢ ٖٓ  كٔغ ٝأُؼذِ أطٌِْ إٔ أ٣ٍي ا٢ٗ: ُٚ ٝأهٍٞ كؤطَِٔٔ ٗؼ١َِ

 .  حُ٘ؼخّ ٣ؼ٢٘٤ِ كظ٠ ٝأكخى٣ؼٜخ رلٌخ٣خطٜخ ػ٢٘ كظ١َٔ ٓؼٜخِ ٝطظ٢ًَ٘ ر٢ِ ٜخٝط٤ٛٞ حُوخىٓشِ ا٠ُ أ٢ٓ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س  

 ؟ معهم" نفسك ""تحشر بقوله المقصود ما. ٔ

 .الخاصة شبونهم فً تتدخل -ب  .                                  بٌنهم الجلوس تطٌل -أ

 .إذنهم دون حدٌثهم فً تتدخل -د  .                            إلٌهم حدٌثك فً تتطاول  -ج

https://dardery.site/archives/7379
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 األخٌرة؟ الفقرة من فهمت كما ٌتململ الطفل جعل الذي ما. ٕ

 .نومه وكثرة أخٌه صؽرسن -ب   . الخاصة بشبونهما عنه والدٌه انشؽال -أ

 .  لكبلموا اللعب ٌشاركه من افتقاده -د   . شعره على ومسحه له والده تقبٌل -ج

 . فؤسكت" فمه، على إصبعه فٌضع: »قوله فً الكاتب وصفها كما األب هٌبة علٌه تدل ما استنتج. ٖ

 .ووعٌد تهدٌد -د  . وتلطؾ مداعبة -ج  . وإهمال إعراض -ب  .  ونهً زجر -أ

 .تربٌته فً الكاتب والد اتبعه الذي األسلوب – قرأت ما خبلل من – استنتج. ٗ

 .التهذٌب على الحرص شدة علٌه ٌؽلب حنو -ب      . وقسوة ؼلظة -أ

 .وحرمان إهمال -د  . واإلباحة المنع وبٌن واللٌن، الشدة بٌن توازن - ج

 :قبله بما"   التعلٌم فً رؼبة ال السوط من خوفا: " قوله عبلقة. ٘

 تفصٌل -د   توضٌحٌة -ج   تعلٌلٌة -ب   نتٌجة -أ

 :األٌام كتاب فً حسٌن طه قال. ٙ

 أو رفٌقا ردا عنه لرده أخٌه إلى ذلك طلب قد ولو شٌبا أحد إلى ٌطلب أن إلٌه شًء فؤبؽض ذلك، ٌطلب أن ٌستطٌع وال

 العلم، إلى عقله حاجة وٌكتم أمرها، نفسه على ٌملك أن فً فالخٌر حال، كل على لنفسه مإذ له، مإلم ولكنه عنٌفا،

 . الحدٌث إلى أذنه وحاجة

 حاجاته عن التعبٌر فً منهما كل أسلوب فً والكاتب حسٌن طه شخصٌتً بٌن – الفقرة فهم خبلل من – وازن

 .نفسه عن منهما كل حدٌث فً ورد ما ضوء فً ورؼباته،

 .حاجاته فً مقتصد قانع حسٌن وطه مطالبه، فً مسرؾ مدلل الكاتب -أ

 .عنها التعبٌر فً متكتم فمتحفظ حسٌن طه أما بحاجاته، مجاهر مندفع الكاتب -ب

 .ومشاؼب متهور فهو الكاتب أما وخجول، متردد حسٌن طه -ج

 .بها متمسك فهو الكاتب أما حاجاته، فً متسامح حسٌن طه -د

 .للموضوع فهمك ضوء فً األب بقبول وٌحظى االبن، ٌرضً أن ٌمكن كان الذي التصرؾ اقترح. 7

 .النوم ٌؽلبه حتى كثٌرا ٌقرأ -ب    . الصؽٌر أخٌه مثل مبكرا ٌنام -أ

 .ٌخصه فٌما والدٌه مع ٌتكلم  -د   . الشارع فً اللعب أقرانه ٌشارك -ج

 البنه؟ تربٌته فً األب اتبعه ما على تنطبق التً المقولة ما. 8

 .ظلم فما أباه شابه من -ب    فتعصر.  لٌنا وال فتكسر صلبا تكن ال -أ

 .ودل قل ما الكبلم خٌر -د   . ٌرحم من على أحٌانا فلٌقس حازما ٌك ومن -ج

 ( https://dardery.site/archives/7380ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 

 ( اقرأ، ثم أجب:ٖالقطعة)

 ٓي٣٘ش حُويّ

خ حُظخ٣ٍن ػزَ ًِٚ حُؼخُْ ك٢ ٓي٣٘ش طِن ُْ  -ٔ  ٓ ح حٛظٔخ  َ  ٌَُ ٓويٓش ٓي٣٘ش كخُويّ حُويُّ ٓي٣٘ش طٜخكخُ حُظ٢ ُِيٍؿش ًز٤

 .حُو٤خٓش ٤ً٘ٝٔش حُٜوَسِ ٝهزش ح٧ه٠ِٜ حُٔٔـي حُويّ ٓؼخُْ أ٣َُ ٖٝٓ ِحُٔٔخ٣ٝش حُي٣خٗخص

 ٝح٧ر٤٘ش حُوزخد ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ ٣ٝلظ١ٞ حَُ٘ه٤شِ حُـ٘ٞر٤ش ُح٣ٝظٜخ ك٢ حُوي٣ٔش حُويّ رِيس ك٢ ٣وغ ح٧ه٠ٜ حُٔٔـي   -ٕ 

 ٝٓخكش حُلـِْ ٛـ٤َس حُِٕٞ ك٤٠ش هزش حُٔٔـي ٣ٝـط٢ طخ٣ٍو٢ِ ٓؼِْ ٓخثظ٢ كٞح٢ُ ػيىٛخ ٣زِؾ ٝحُٜٔخ١ذِ ٝحُٔلخ٣ٍذ

 ٖٓ هي٤ٓظٚ ٣ٔظٔي ح٧ه٠ٜ حُٔٔـي إٔ ح٧َٓ ٝكو٤وش حُٜوَسُ ٝهزش ح٧ه٠ٜ حُٔٔـي ر٤ٖ حُؼخٓش رؼٞ ٣ٝو٢ِ ًز٤َسِ حُٔٔـي

 .ح٧ه٠ٜ حُٔٔـي ٖٓ ه٣َز خ ٣وغ ٓويّ ٓوخّ ك٢ٜ حَُٔ٘كش حُٜوَس أٓخ حُل٤َِٖٓ ٝػخُغ حُوزِظ٤ِٖ ٝأ٠ُٝ حُ٘ز٢ِ َٟٓٔ أٗٚ

 ا٠ُ حُ٘ز٢ ٜٓ٘خ ػَؽ حُظ٢ حَُٔ٘كش ُِٜوَس ٗٔزش ح٫ْٓ رٌٜح ٤ُٔٓض حٌُٛز٢ُ حُِٕٞ ٣ـط٤ٜخ حُظ٢ حَُٔ٘كش حُٜوَس ٝهزش   -ٖ

 َٗع ٝهي ِٛـ ٙٙ ٓ٘ش َٓٝحٕ رٖ ػزيحُِٔي ح١ٞٓ٧ حُو٤ِلش ػٜي ك٢ حُوزش ر٘خء طْ ٝهي ٝحُٔؼَحؽُ ح٩َٓحء ٍكِش ك٢ حُٔٔخء

 .ٌٛح ٣ٞٓ٘خ كظ٠ ُِؼ٤خٕ ظخَٛس ٢ٛٝ ح٧ٍٝحفِ ٓـخٍس ٣يػ٠ ١ز٤ؼ٢ طـ٣ٞق ٝك٤ٜخ حُوزشِ ر٘خء ك٢ ح٣ٞٓ٧ش حُيُٝش ٜٓ٘يٓٞ

https://dardery.site/archives/7380
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خ أظَٜ هي حُٜوَس هزش ُز٘خء حُٜ٘ي٢ٓ حُٔوط٢ إ    -ٗ   ٛ٘ي٤ٓشِ ىٝحثَ ػ٬ع ػ٠ِ حُوزش ر٤ُ٘ض كوي حُظ٤ِْٜٔ ك٢ اريحػ 

ّٔٔض ُٛ  ٌٓٔٞس ػٔٞى ح ػَ٘ ٝحػ٢٘ كـ٣َش ىػخٓخص أٍرغ ػ٠ِ طوّٞ ٢ٛٝ رخُٜوَسُ طل٢٤ حُظ٢ ح٣ًَُِٔش حُيحثَس ُظٌٕٞ ٝ

 حُل٤ٔلٔخء رؤُٞحف ٤ًُٔض هي ُِز٘خء ٝحُوخٍؿ٤ش حُيحه٤ِش ٝحُـيٍحٕ ٓ٘ٔنِ ىحث١َ رٌَ٘ رخُٜوَس حُيػخٓخص طل٢٤ رخَُهخِّ

 .حُٔؼ٤َ ٓ٘وطغ رٜخء ٌُِٔخٕ أػط٠ ًُي ًَ حُزل٣َشِ ٝح٧ٛيحف ح٣ٌَُٔش ٝح٧كـخٍ

ِ حُوي٣ٔش حُزِيس ٖٓ حُـَر٢ حُ٘ٔخ٢ُ حُـِء ك٢ ٝطوغ حُو٤خٓشِ ٤ً٘ٔش أ٠٣خ حُٔويٓش رخُٔي٣٘ش حُي٤٘٣ش حُٔؼخُْ أرَُ ٖٝٓ     -٘

 ًٔخ ٝأٍٝهشِ أػٔيس ٠٣ْ حٌَُ٘ ىحث١َ ر٘خء ٢ٛٝ ِّ ٖٖ٘ٙ هَحرش هٔط٘ط٤ٖ حُِٔي ٝحُيس «٬٤ٛٗش» حٌُِٔش ر٤٘خثٜخ هخٓض ك٤غ

 حُـ٤ِٔشِ ٝحُل٤ٔلٔخء رخُِهخٍف حُو٤خٓش ٤ً٘ٔش ٝطِهَ حُٜوَِ ك٢ ُِٗلض ٛـ٤َ ٜقً ك٢ حُٔٞؿٞى حُٔويّ حُوزَ ٠٣ْ

 أٛـَِ ٝح٧هَٟ حُٔويِّ حُوزَ كٞم ًز٤َس هزش اكيحٛٔخِ هزظخٕ ٝطؼِٞٛخ رخَُهخُّ ٓـطخس ٝأٍٟٜخ ٝح٣٧وٞٗخصِ ٝحٍُٜٞ

ح ػَ٘س ػ٬ع ػ٠ِ ح٤ٌُ٘ٔش طلظ١ٞ ًٔخ حُي٤ٗخِ ٜٗق ٤ً٘ٔش روزش ٝط٠ٔٔ  َ خ ح٤ٌُ٘ٔش ٝطلظ١ٞ ح٧ٓطخٍِ ٤ٓٙخ ُظـ٤ٔغ رج  أ٠٣ 

خ ػَر٤ش ػخثِش ػَ٘س ػ٬ع طلَٔ رؤٕ حُٔوي٤ٓش حُؼخىحص ٝطو٠٠ ٓيح٢ِٓ ٌَٗ ػ٠ِ ٤ٔٓل٢ ٠ُِٜٓ ػ٠ِ  ٓ  حكظلخ٫ص ك٢ أػ٬

 ِ"٤ٔٗزش  ٍ"ٝ «ؿٞىس  ٍ» ػخثِظخ ٝٛٔخ ح٤ٌُ٘ٔشِ رلَحٓش ا٤ٓ٬ٓظخٕ ػخثِظخٕ ٝطوّٞ حُلٜقِ ػ٤ي ٣ٔزن ح١ٌُ حٍُ٘ٞ ٓزض

 .٠ٓض هَٕٝ ٌٓ٘ ح٤ُٔٔل٤ٕٞ ػ٤ِٚ حطلن ح٧َٓ ٌٝٛح ح٤ٌُ٘ٔشِ ظقك ٢ٛ ٜٝٓٔظٜٔخ

 حُؼٜي ك٢ ػ٤٘ل٤ٖ ُُِِح٤ُٖ طؼَٟض كوي طخ٣ٍوٜخُ ه٬ٍ ػي٣يس ١ز٤ؼ٤ش ُؼٞحٍٝ حُويّ ٓي٣٘ش ٓؼخُْ طؼَٟض ٝهي        -ٙ 

 ك٢ حُلخ٢ٔ١ حُؼٜي ك٢ ػ٤٘ل٤ٖ ُُِِح٤ُٖ طؼَٟض ػْ حُي٤٘٣شِ ٓؼخُٜٔخ ٖٓ ط٠ٍَ ٓخ ط٤َْٓ ٩ػخىس حُوِلخء ىػخ ٓٔخ حُؼزخ٢ِٓ

 ٓلخ٫ٝص ا٠ُ حُوي٣ٔش حُٔي٣٘ش طؼَٟض ح٤ُِٜز٢ ح٫كظ٬ٍ ٝأػ٘خء  ٌٗحىِ ط٤َٜٓٔخ كَؤَُػ٤يَ  حُٜوَسِ ػ٠ِ حُوزش ٝهؼض أكيٛٔخ

 حُويّ طظؼَٝ ٝكخ٤ُ خ ٓزخَٗسِ حُظل٣ََ رؼي ح٤ٗ٧ن ػٞرٜخ ا٠ُ ربػخىطٜخ «ح٣٧ٞر٢ حُي٣ٖ ٬ٛف" أَٓ إٔ ا٠ُ ٓؼخُٜٔخِ ١ْٔ

 .ح٢ٗٞ٤ُٜٜ ح٫كظ٬ٍ هزَ ٖٓ ٝط٣ٜٞيٛخ ٓؼخُٜٔخ ١ْٔ ُٔلخ٫ٝص

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

   ؟ الرابعة للفقرة الربٌسة الفكرة ما -ٔ

 .الصخرة قبة لبناء الهندسً المخطط -ب    . القدس لمدٌنة المعمارٌة الزخارؾ نمط -أ 

 الصخرة. لقبة الجؽرافً عالموق -د   . الصخرة وقبة األقصى المسجد بٌن الفرق -ج 

 ؟ األقصى المسجد تؽطً التً القبة لون ما -ٕ 

 سماوي -د    ذهبً -ج    فضً -ب    برونزي -أ 

 .األولى الفقرة فً قبلها بما"  السماوٌة الدٌانات لكل مقدسة مدٌنة فالقدس: » عبارة عبلقة استنتج -ٖ

 تعلٌل -د    توضٌح -ج    استدراك -ب    تفصٌل -أ 

 .الهندسً التصمٌم ناحٌة من القٌامة وكنٌسة الصخرة قبة من كل بٌن االتفاق وجه القطعة من استنتج -ٗ

 .الدابري الشكل -د   . القباب لون -ج   . األعمدة عدد -ب   . السداسً الشكل -أ 

 .العالم مدن سابر على القدس مدٌنة تمٌز على للقطعة فهمك خبلل من استدل -٘

 .مبانٌها تزٌن التً والزخارؾ الفسٌفساء كثرة -ب   . مدمرة زالزل أربعة وقوع رؼم ةعامر بقاإها -أ 

 الهوٌة طمس ومحاوالت لبلحتبلل تعرضها -د    . والمسٌحٌٌن المسلمٌن من لكل قدسٌتها -ج 

 .للمسلمٌن الصخرة قبة قدسٌة على ٌدل ما القطعة من هات -ٙ

 .المسلمٌن عند مقدسة صخرة تقع فوقها -ب    . اءالسم إلى منها عرج التً البقعة تحتها -أ 

 .القبلتٌن أولى تضم -د      . المقدس القبر تحوي -ج 

 .القدس فً التارٌخً بحقهم الصهٌونٌة المزاعم ٌفند ما الموضوع من هات -7

 .هوٌتها طمس ومحاولتهم علٌها، الؽزاة تتابع -ب  .واألعمدة القباب على تعتمد فرٌدة معمارٌة طرًزا تحوي -أ 

 .والمسٌحٌٌن المسلمٌن من لكل مهمة مقدسات تضم -د   .فقط ومسٌحٌة إسبلمٌة معالم الموضوع تناول -ج 

 

 ( https://dardery.site/archives/7381ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 
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 ( اقرأ، ثم أجب:ٗة)القطع

 حُزٜٔش

 حُٔٔخّ كظلخص حُزخٍُس حُوط١ٞ ٝطؼِٞ ِ ٓ٘ول٠خص طـخٍٝٛخ حُـِي رَ٘س ك٢ رخٍُس هط١ٞ ٖٓ طظٌٕٞ  ح٩ٛزغ رٜٔش -ٔ

 ٫ أٗٚ ػزض ٝهي ِ ٤ِٔٓح ٬ٌٗ ٗوٚ ًَ ٝك٢ حُٜ٘خ٣ش ك٢ ُظؤهٌ كَٝع ػٜ٘خ ٝطظلَع ٝطظِٟٞ حُوط١ٞ ٌٛٙ طظٔيى ِ حُؼَه٤ش

 ٣ٝظْ ِ ٝحكيس ر٠٣ٞش ٖٓ أِٜٛخ حُظ٢ حُٔظٔخػِش حُظٞحثْ ك٢ كظ٠ حُؼخُْ ك٢ ٗو٤ٜٖ ك٢ طظٔخػَ أٝ طظطخرن إٔ ُِزٜٔش ٣ٌٖٔ

 ك٢ رٜٔظخٕ طظوخٍد إٔ ٣ٌٖٝٔ ِ ك٤خطٚ ٤١ِش ُٚ ٤ِٔٓٝس ػخرظش حُزٜٔش ٝطظَ  حَُحرغِ حَُٜ٘ ك٢ حُـ٤ٖ٘ ك٢ حُز٘خٕ ط٣ٌٖٞ

 . أريح طظطخروخٕ ٫ ٌُٜٝ٘ٔخ ِٓلٞظخ طوخٍرخ حٌَُ٘

 ح٧ىُش ػِّٞ ك٢ ػ٤ِٜخ ٣ٝؼظٔي ِ حُؼخُْ ر٬ى ًَ ك٢ رٚ ٝٓؼ٫ٞٔ ح٩ٗٔخٕ ُ٘و٤ٜش ٤ِٔٓٝح هخ١ؼخ ى٬٤ُ طؼي ٜٔشحُز كبٕ ٌُُٝي

 ح١ٌُ حَُٔ ٛٞ ٌٛح ٣ٌٕٞ ٝهي ِ ٝحُظ٘و٤ٚ ٝحُِٜٞٙ حُٔـ٤َٖٓ ٌُ٘ق حُـ٘خث٤ش حُظلو٤و٤ش حُو٠خ٣خ ك٢ ٝهخٛش حُـ٘خث٤ش

َٖ  ٠رََِ " هُٞٚ ك٢  حُز٘خٕ أؿِٚ ٖٓ ٝطؼب٠ُ طزخٍى هللا هٜٚ ٣ٍِ ْٕ  َػ٠َِ هَخِى ١َ  أَ  ٞ َٔ  هللا ًًَ ُوي حُؼِٔخء ٣وٍٞ ًُي ٝك٢  ِ" رََ٘خَُٗٚ  ُٗ

 .رخُزٜٔش ٤ٔٔٗٚ ٓخ ٝٛٞ ِ ح٧ٛخرغ أ١َحف ك٢ ػـ٤زخ َٓح أٝىع ك٤غ ُ هيٍطٚ ػظ٤ْ ا٠ُ ٤ُِلظ٘خ حُز٘خٕ

 أٗٞحع رؼٞ رخٓظـ٬ٍ ًُٝي  ِ ٓؼ٤ٖ ٗوٚ  ػخٍ طظزغ ك٢ حُزٜٔش أٝ ح٤ُِٔٔس حُٜلش ٌٛٙ حٓظـِض ٝهي:  حَُحثلش رٜٔش - ٕ

 حُزَ٘  ٫ف ٖٓ طوَؿٚ إٔ ٓؼ٤ٖ اٗٔخٕ ٬ٓرْ ْٗ رؼي طٔظط٤غ حُظ٢ ح٬ٌُد

 حُؼ٬٠ص طِي ٛ٘خ رخُزٜٔش ٝٗوٜي ِ ٛخكزٜخ رٜٔش ًٌُي ك٤ٜخ أٝىع حُـٔخٍ َٓ رخُ٘لخٙ هللا أٝىع ًٔخ: حُ٘لخٙ رٜٔش - ٖ

 ِ حُؼخُْ ك٢ حػ٘خٕ ك٤ٜخ ٣ظلن ٫ أٗٚ ُيٍؿش ٤ِٔٓس ٛلش حُ٘لخٙ رٜٔش إٔ ػزض ٝهي ِ حُ٘ؼَحء رٜخ طـ٢٘ ٓخ ًؼ٤َح حُظ٢ حُو٣َِٓش

 ٖٓ ٍٝهش ػ٤ِٜخ ٠٣غ إٔ رؼي حُ٘وٚ ٗلخٙ ػ٠ِ حُـٜخُ ٠٣ـ٢ ك٤غ َٓث٢ ؿ٤َ كزَ رٚ ؿٜخُ رٞحٓطش حُ٘لخٙ رٜٔش ٝطئهٌ

 ػوذ ٖٓ كظ٠ حُ٘لخٙ رٜٔش أهٌ آٌخ٤ٗش ا٠ُ حُوٜٞٙ ٌٛح ك٢ حُيهش رِـض ٝهي ِ حُ٘لخٙ رٜٔش ػ٤ِٚ كظطزغ حُلٔخّ حُ٘ٞع

 .ح٤ُٔـخٍس

 ٣ٞؿي ٫ أٗٚ طئًي ٝحًَُ٘ش ِ حُطز٤ش ح٧ؿِٜس ُٜ٘خػش ح٤ٌ٣َٓ٧ش حًَُ٘خص اكيٟ ا٤ُٜخ طِٞٛض رٜٔش ُِؼ٤ٖ: حُؼ٤ٖ رٜٔش - ٗ

 ٍٛٞس رخُظوخ١ ريٍٝٙ ٣وّٞ ح١ٌُ حُـٜخُ ػيٓش ك٢ حُ٘ظَ ٣َ١ن ػٖ حُؼ٤ٖ رٜٔش أهٌ ٣ظْ ك٤غ ٢ٗء ًَ ك٢ ٓظ٘خرٜخٕ ػ٤٘خٕ

 ك٢ حُٔوظِٗش رخٍُٜٞس ٍٛٞطٚ ٓوخٍٗش كظظْ رخُـٜخُ ٓؼ٤ٖ ٍُ ػ٠ِ ح٠ُـ٢ ٣ظْ ٗوٚ أ١ ك٢ ح٫ٗظزخٙ يٝػ٘ ِ حُؼ٤ٖ ُ٘ز٤ٌش

 .ٜٝٗق ػخ٤ٗش ػ٠ِ حُؼ٤ِٔش ٌٛٙ ٝهض ٣ِ٣ي ٫ٝ ِ حُـٜخُ ًحًَس

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 : من الفترة فً البصمة إعجاز إلى العلماء توصل. ٔ

 م 999ٔ:  9ٓٓٔ  -د  م 9ٓٓٔ:  8ٓٓٔ  -ج  م 9ٓٓٔ:  8٘ٓٔ  -ب م 8٘ٓٔ:  8ٓٓٔ -أ

 " : البنان بصمات تطابق"  أن  إلى األولى الفقرة تشٌر.  ٕ

 وابنة األب مع الحدوث دابم  -د األقارب مع حدوثة ممكن  -ج التوابم من حدوثة ممكن  -ب حدوثة محال -أ

 : من تنتج المتماثلة التوابم أن األولى الفقرة من ٌبدو.  ٖ

 مختلفة بوٌضات  -د  واحدة بوٌضة  -ج  متباٌنتٌن بوٌضتٌن  -ب متماثلتٌن بوٌضتٌن -أ

 : مرحلة أثناء تتكون اإلنسان بصمات أن األولى الفقرة من نفهم.  ٗ

 الوالدة بعد  -د   الوالدة عند  -ج   الجنٌن نمو  -ب  البوٌضة تلقٌح -أ

 : فً خاصة بصمةب اإلنسان تمٌٌز إلى األولى الفقرة تشٌر.  ٘

 عمره طول  -د   شٌخوختة  -ج   شبابة  -ب   طفولتة -أ

 :هً البنان بصمات أن إلى األولى الفقرة تشٌر. ٙ

 المجرمٌن لكشؾ الٌقٌنً الدلٌل  -ب   .  المجرمٌن لكشؾ الوحٌد الدلٌل  -أ

 المجرمٌن لكشؾ الراجح الدلٌل  -د    المجرمٌن لكشؾ الظنً الدلٌل  -ج

 : ٌشبه"  البصمة قانون" أن نستنتج الرابعة فقرةال من. 7

 الناس أخبلق  -د   البشر لؽات  -ج  الشعوب عادات  -ب  المرور قوانٌن  -أ
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 : إلى تدعو كلمة )لٌلفتنا( ..."  إلى لٌلفتنا البنان هللا ذكر لقد" الرابعة الفقرة فً. 8

 اتواإلنص اإلصؽاء حسن  -ب     وااللتفات الدوران سرعة  -أ

 النعمة على هللا شكر  -د     والتدبر التؤمل دقة  -ج

 : فً ٌظهر األصابع أطراؾ سر النصؤن من ٌتبٌن. 9

 المنخفضة الخطوط -د  العرقٌة المسام -ج  البارزة الخطوط  -ب  البصمة  -أ

 : للنص األنسب العنوان. ٓٔ

 المتماثلة التوابم  -د الجرابم ؾكش -ج  ودقتها اإلنسان فً البصمات أنواع -ب   البنان بصمات  -أ

 :خبلل من العٌن بصمة أخذ ٌمكن. ٔٔ

 الدموع -د    العدسة -ج    الشبكٌة -ب    القرنٌة -أ 

 الفقرةالثانٌة باألولى: عبلقة.   ٕٔ

 لمضمونها تحدٌد -د مضمونها        تعارض -ج   مختلؾ موضوع تتضمن -ب   لمحتواها تؤكٌد -أ 

 :الشفتٌن بصمة تإخذ كٌؾ (ٕ) الفقرة حسب. ٖٔ

 حبر قلم فوق من أخذها ٌمكن -ب       الشفاه بصمة أخذ ٌمكن ال -أ 

 السٌجارة عقب من فقط تإخذ -د     الشفاه ٌبلمس شًء أي من أخذها ٌمكن -ج 

 :العٌن بصمة الستخراج المطلوبة المدة ما. ٗٔ

 قةدقٌ -د    ثانٌة -ج   دقٌقة نصؾ -ب     ثانٌتٌن من أقل -أ 

 الشفتٌن؟ بصمة ألخذ البلزمة األدوات عدد كم الثانٌة الفقرة من. ٘ٔ

 ٔ -د      ٕ -ج     ٗ -ب    ٖ -أ 

 ( https://dardery.site/archives/7384ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 

 ثم أجب: ( اقرأ،٘القطعة)

 ٣وٍٞ أكٔي أ٤ٖٓ ك٢ ًظخرٚ "ك٤خط٢":

خ ر٤ظ٘خ ًخٕ -ٔ  ٓ  رؼي حُز٤ض ػٖ ح٫ٝ٧ى ٣ـ٤ذ ٫ٝ ربًِٗٚ ا٫ ح٧ّ طوَؽ ٫ أٍُٓٞٙ ُٓخّ ٓخُي ٝكيٙ كخ٧د ِح٧ر٣ٞش رخُِٔطش ٓلٌٞ

 ك٤ٔخ كظ٠ ل٣ٌْظ ح١ٌُ ٝٛٞ ٣٘خءِ ًٔخ ٣٘خء ٓخ ٣ّٞ ًَ ٜٓ٘خ ٣َٜف ٣يٙ ك٢ ًِٜخ ح٧َٓس ٝٓخ٤ُش َٟرِٚ ٖٓ هٞك خ حُـَٝد

ح ٣٘ؼَ ٗؤًَِ ٫ ٝٓخ ٗؤًَ  ٍ  ٓٞحء   ٓيحٍُْٜٓ ك٢ طؼ٤ِْٜٔ ػ٠ِ ٣َٝ٘ف ر٘لٔٚ ٣ؼِْٜٔ كٜٞ أ٫ٝىِٙ طؼ٤ِْ ٗلٞ رٞحؿزٚ ه٣ٞ خ ٗؼٞ

 ٤ُِو٢ ٗلٔٚ ػ٠ِ ٣ٝظٌت رَِٟٔٚ ٣ؤرٚ ك٬ ٠٣َٓخ ٣ٌٕٞ ُوي كظ٠ ُِٚ كي ٫ طؼز خ ٗلٔٚ ًُي ك٢ ٣ُٝظؼذ ٝر٘خطِٚ أر٘خإٙ ًُي ك٢

. ػ٤ِٚ ٝحؿذ أٗٚ ٣َٟ ٫ٝ ا٤ُُٚ ٣ِظلض ك٬ ٓؼ٘خ حُِط٤ق ٝكي٣ؼٚ ػ٤ِ٘خِ ٝحُزٜـش حٍَُٔٝ ٝاىهخٍ ا٣٘خٓ٘خ أٓخ. ىٍٓٚ ػ٤ِ٘خ

 ٓ٘خِ ٧كي ػَٟض اًح حُـ٤زش ٝك٢ أكيٗخِ ٤ٜ٣ذ حَُٔٝ ك٢ حَُكٔش ٌٛٙ ٝطظـ٠ِ هٔٞطُٚ ٣ٝظَٜ ٍكٔظٚ ٣ول٢ ٌُٝ٘ٚ ٣َكٔ٘خ

 كٔغ ُٝؼز٘خ ٝكٌخٛظ٘خ أكخى٣ؼ٘خ أٓخ. ٤ُوَث٘خ ا٫ ٣ِوخٗخ ٝهِٔخ ِٝكيٙ ٣ٝظؼزي ٝكيِٙ ٣ؤًَ حُؼخ٢ُِ ىٍٝٙ ك٢ ػُِش ٗزٚ ك٢ ٣ؼ٤ٖ

٘خ ُٓ  ًٝزَٟ حُوخٍؽُ ٖٓ ٣و٠ٕٞ ك٤ٔخ أر٘خإٛخ ًُي ػ٠ِ ٣ؼ٤ٜ٘خ ٌُٖٝ هخىٓشِ ٫ٝ هخىّ ك٬ أ٢ِٓ رٜخ طوّٞ حُز٤ض أػٔخٍ ًَ. أ

 .حُيحهَ ك٢ ر٘خطٜخ

 ٝحُز٘خصِ ٝح٧ر٘خء ح٧ٜٓخص ِٓطش ٓلِٜخ ٝطلَ ٜ٘خٍِط ح٥رخء ِٓطش ٍأ٣ض كظ٠ ػ٘ض ُوي ُحُِٓخٕ كؼَ ٓخ أًؼَ كٔخ ٝرؼيِ   -ٕ

حِ رَُٔخٗخ حُز٤ض أٛزق  َ  ٣ُظزخَىٍ ٌُٖٝ: ح٧ؿِز٤ش ك٤ٚ طظلٌْ ٫ٝ: ح٧ٛٞحص ك٤ٚ طئهٌ ك٬ ػخىٍُ ٫ٝ ٓ٘ظْ ؿ٤َ رَُٔخٕ ٌُٝ٘ٚ ٛـ٤

 ٝحكيِ َٛحف ٣ي ك٢ حُز٤ض ٤ِٓح٤ٗش ًٝخٗض ح٧دِ ٣ٔظزي ٝهِٔخ ح٫رِٖ أٝ حُز٘ض طٔظزي ٝأك٤خٗخ ح٧ّ طٔظزي كؤك٤خٗ خِ ح٫ٓظزيحى ك٤ٚ

ح ٍأ٣ خ طـي ُْٝ ٝط٘ٞػضُ كَى ٌَُ حُل٤خس ٓطخُذ ًٝؼَص َٛحك٤ُٖ أ٣ي١ رٜخ كظ٬ػزض  ه٤ٔظٜخِ ر٤ٖ ٣ٝٞحُٕ ر٤ٜ٘خِ ٣ؼيٍ ٝحكي 

 كٍ٘ٞ حُز٤ض حُٔخى٣ش حُٔي٤ٗش ٝؿِص ١ٝٔؤ٤ٗ٘ظِٚ ٝٛيٝءٙ حُز٤ض ٓؼخىس ٟل٤ظٜخ ًٝخٗض ٝطوخٛٔضِ ٝطلخٍرض كظٜخىٓض

 ر٣ِخىطٜخ  حُز٤ض ٓؼخىس ُحىص َٛ ٌُٖٝ ح٧ػخعِ ٖٓ ٝأُٞحٕ ٝأٌٗخٍ طز٣َيِ ٝأىٝحص طٔو٤ٖ ٝأىٝحص ٝط٤ِلِٕٞ ٍٞٝحى٣ ًَٜرخث٢
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٘خ أّ ٢ٛ»  ؿيس ُ٘خ ًخٕ ٝهي  -ٖ ُٓ  ػ٘يٗخ ٝطز٤ضُ ِ ٥هَ ك٤ٖ ٖٓ طٍِٝٗخ ٍٗٞحِ ٝؿٜٜخ ٢٠٣ء حُظي٣ُٖ ٗي٣يس حُوِذِ ٤١زش «أ

 ٣لَؽِ ٫ ح١ٌُ حٌُؼ٤َ ح٢ُ٘ء«  ٝحُل٣َ٠ش ٜٓ٘خ ح٣َُل٤شِ » حُ٘ؼز٤ش حُوٜٚ ٖٓ طؼَف ًٝخٗض كي٣ؼٜخِ ٝكٖٔ رِوخثٜخ ك٘لَف

ٚ   ٢ٛٝ حُِّ٘ٞ ٣ـِز٘خ كظ٠ ًٌُي ِٗحٍ ٫ٝ كٌخ٣ظٜخِ ٝٗٔٔغ كُٜٞخ ك٘ظلِن  .أك٤خٗ خ َٓػزش   أك٤خٗ خ ٓلَكش هٜ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س  

 األولى؟ رةللفق فهمك ضوء فً «األبوٌة السلطة» بمصطلح المقصود ما -ٔ

 .وزوجته أبنابه مع وتشدده، األب قسوة -ب    . أسرته شبون وتولٌه بٌته، فً األب حكم -أ 

 .ومطالبها األسرة حوابج على األب إنفاق -د    . به الدابم وتعلقهم ألبٌهم األبناء محبة -ج 

   ؟ فٌه تتجلى كانت أبٌه رحمة أن الكاتب ذكر الذي الظرؾ ما -ٕ

 .علٌهم والبهجة السرور وإدخال األبناء إٌناس -ب   . دراستهم فً وسٌرهم أوالده لٌمتع متابعة -أ 

 .األسرة مٌزانٌة صرؾ أوجه وتحدٌد اإلنفاق -د   . البٌت عن ؼٌابه أو األسرة أفراد أحد مرض -ج 

 .والده شخصٌة تصوٌر فً الخارجً السرد استخدام من الكاتب ؼرض استنتج -ٖ

 .مواقفها وٌفسر وأبعادها، األب شخصٌة جوانب التدرٌجب القارئ لٌكتشؾ -أ 

 .مواقفها وٌتوقع دوافعها، وٌفهم علٌها لٌتعرؾ للقارئ الشخصٌة تقدٌم فً لٌسرع -ب 

 .بعضها مع الشخصٌات حوار فً تؤتً التً بالجمل وتصعٌدها األحداث تنمٌة ٌستطٌع حتى -ج 

 .الشخصٌة لجوهر كشؾ من علٌه تحتوي لما وصدقا حرارة وأحداثها القصة شخصٌات ٌكسب كً -د 

 اآلباء سلطة رأٌت حتى عشت لقد!  الزمان فعل ما أكثر فما »الثانٌة الفقرة بداٌة فً الكاتب قول من المؽزى استنتج -ٗ

 ".  تنهار

 .البٌت بشبون واستبداده األب سلطة لزوال سعادته عن التعبٌر -أ 

 .أبٌه نهج على أبنابه مع ٌسٌر أن ٌستطع لم ألنه وضٌقه؛ ؼضبه إظهار -ب 

 .والده برعاٌة ٌنعم كان حٌن الجمٌل؛ الطفولة زمن إلى حنٌنه عن التعبٌر -ج 

 .وتنافر تفكك من األسرة حال إلٌه آل ما على واألسى التحسر إظهار -د 

 ال دخلها أن من - ذاه زماننا فً -األسر من كثٌر لشكوى تفسًٌرا ٌصلح ما الثانٌة الفقرة فً الكاتب كبلم من هات -٘

 .  أفرادها بنفقات ٌفً وال مطالبها، ٌُلبً

 من وألوان وأشكال للتبرٌد، وأدوات للتسخٌن؛ وأدوات وتلٌفون؛ ورادٌو كهربابً فنور البٌوت، المادٌة المدنٌة ؼزت -أ 

 .األثاث

 .عادل وال منظم ؼٌرُ  برلمان لكنه صؽًٌرا، برلمانا البٌت أصبح -ب 

 .االستبداد فٌه ٌُتبادل ولكن: األؼلبٌة تتحكم وال فٌه األصوات تإخذ ال البٌتُ  أصبح -ج 

ًٌا تجد ولم وتنوعت؛ فرد لكل الحٌاة مطالب كثرت -د   .قٌمتها بٌن وٌوازن بٌنها، ٌعدل واحًدا رأ

 ". بٌدك وأدبهم بقلبك أوالدك أحبب" : مقولة تؤكٌد فً المهمة التفصٌلة حدد -ٙ

 .إلٌه ٌلتفت فبل معنا اللطٌؾ وحدٌثه جة،والبه السرور إدخال -أ 

 .قسوته وٌظهر رحمته ٌخفً ولكنه ٌرحمنا -ب 

 .األب ٌستبد وقلما االبن أو البنت تستبد أحٌاًنا -ج 

 .أبنابه على درسه لٌلقى نفسه على وٌتكا بمرضه، ٌؤبه ال  -د 

                            :                           األٌام كتاب قال طه حسٌن فً  -7

 ألنه الذعة؛ حسرة نفسه وفً إال السٌاج من موقفه إلى ٌخرج ال كان أنه ٌذكر ال ثم: » األٌام كتاب فً حسٌن طه قال

 فٌمتنع ثوبه من فتشده فتخرج فٌؤبى الدخول إلى أخته تدعوه حٌن الشاعر لنشٌد استماعه علٌه سٌقطع أن ٌقدر كان

 المظلمتٌن عٌنٌه إلى هذه تعَمد ثم أمه؛ فخذ على تنٌمه حٌث إلى به وتعدو كالثمامة، ذراعٌها بٌن فتحمله علٌها،

 أن ٌكره كان ألنه ٌبكً ال ولكنه ٌؤلم وهو خًٌرا، علٌه ٌجدي وال ٌإذٌه ساببل فٌهما وتقطر األخرى، بعد واحدة فتفتحهما

 ...".شكاء بكاء الصؽٌرة كؤخته ٌكون
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 بما مستشهًدا الفترة تلك تجاه مشاعرهما تظهره ما ضوء فً حسٌن؛ وطه الكاتب من لكل ولةالطف ذكرٌات بٌن وازن - 

 .  حدٌثه فً منهما كل أورده

 ٌخفً: » الظاهرٌة لقسوته وتقببًل  األسرة، على ٌنفق الذي األب لسلطة التوقٌر مشاعر الكاتب ذكرٌات أظهرت -أ 

ا شعوًرا ٌشعر» ،«قسوته وٌظهر رحمته ًٌ  الحسرة فؤظهرت( حسٌن طه) ذكرٌات أما ،«أوالده تعلٌم نحو هبواجب قو

 إلى هذه تعمد» ،«فتشده فتخرج فٌؤبى الدخول إلى أخته تدعوه» ،«الذعة حسرة» فً ظهرت لعابلته، الشدٌد واللوم

 .«ٌإذٌه ساببل فٌهما وتقطر» ،««المظلمتٌن عٌنٌه

 ذلك ظهر ،((حسٌن طه) ذكرٌات حملته مما ألسرته؛ متنانواال الرضا مشاعر من أكبر قدًرا الكاتب ذكرٌات حملت -ب 

 تدعوه» ،«الذعة حسرة نفسه فً: » الثانً قول وفً، «قسوته وٌظهر رحمته ٌخفً ولكنه ٌرحمنا: » األول قول فً

 .«فتشده فتخرج فٌؤبى الدخول إلى أخته

 بنقد والتلمٌح أسرته، رعاٌة على لساهرا األب لسلطة والعرفان التوقٌر مشاعر من مزٌجا الكاتب ذكرٌات أظهرت -ج 

 وإدخال إٌناسنا»  ،«قسوته وٌظهر رحمته ٌخفً ولكنه ٌرحمنا: » فً ظهرت القسوة، إظهار فً والده إلفراط مهذب

 الحسرة من أكبر قدًرا فؤظهرت( حسٌن طه) ذكرٌات أما ،«إلٌه ٌلتفت فبل معنا اللطٌؾ وحدٌثه علٌنا، والبهجة السرور

 عٌنٌه إلى هذه تعمد»  ،«الذعة حسرة نفسه فً: » فً ظهرت كبتها، على حرصه قسوتهما من ٌزٌد وموالل واأللم

 .«ٌبكً ال لكنه ٌؤلم» ،«ٌإذٌه ساببل فٌهما تقطر» ،««المظلمتٌن

 من حقٌقته فً لكنه قسوة، ٌبدو قد لما وتفهًما ألسرته؛ واالمتنان الرضا من كبًٌرا قدًرا ذكرٌاته أظهرت كبلهما -د 

 على وٌتكا بمرضه؛ ٌؤبه فبل مرٌضا ٌكون»  ،«ٌده فً كلها األسرة مالٌة: » األول قول فً ذلك ظهر الرحمة، مظاهر

: الثانً قول وفً ،«بناتها وكبرى...  أبناإها ٌعٌنها»  ،«أمً بها تقوم البٌت أعمال كل»  ،«درسه علٌنا لٌلقً نفسه

 .«أمد فخذ على تنٌمه» ،«ذراعٌها بٌن فتحمله لٌها،ع فٌمتنع»  ،«فتشده فتخرج فٌؤبى أخته تدعوه» 

 ( https://dardery.site/archives/7382ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 

 ( اقرأ، ثم أجب:ٙالقطعة)

 حُظ٘ل٤َ

 ٣ٌٖٝٔ ٝطل٤ِِٜخِ كٔخٓش ٓؼط٤خص ط٘ل٤َ ػٖ ٣زلغ ػِْ كِٜٞ ٓئهَح   ا٫ ػِٔخ   ٣ٌٖ ُْ (ِح٧َٓحٍ ػِْ) حُظ٤َِٓ أٝ حُظ٘ل٤َ-ٔ

 حُظ٢ ح٧هَٟ حُؼِّٞ رزؼٞ حٍطز٢ ك٨ٗٚ ػِْ أٓخِ هي٣ٔخ   حٓظويٓٚ هي ه٤َٜ ٤ُٞ٣ّٞ ٧ٕ كلِٖ ؿي٣ي ٝػِْ هي٣ْ كٖ أٗٚ حُوٍٞ

 . حُٔؼِٞٓخص ٗظ٣َشِٝ حُظؼو٤ي ٗظ٣َشِ  ح٧ػيحى ٗظ٣َشِ ًخُـزَ رؼيٛخ ٝٓخ97ٓٔ ك٢ رؼ٠ٜخ ظَٜ

 .حُظ٘ل٤َ ًَٔ. •  حُظ٘ل٤َ: • ه٤ٖٔٔ ا٠ُ حُظؼ٤ٔش ػِْ ٣٘ؤْ-ٕ

 ٝٛٞ ِ طٔخٓخ   ٠ٓخى ٛيكٚ كبٕ حُظؼ٤ٔش ٓلَِ أٓخ حُٔ٘وُٞشِ حُٔؼِٞٓخص ٣َٓش ٟٔخٕ ٛٞ ح٧ٓخ٢ٓ ٛيكٚ ٣ٌٕٞ حُظؼ٤ٔش كٞحٟغ

 .حُٜل٤لش حُٔؼِٞٓخص أٜٗخ ػ٠ِ هزُٜٞخ ا٠ُ ٣ئى١ رٌَ٘ طل٣َلٜخ أٝ حُٔ٘وُٞش حُٔؼِٞٓخص ٓلظٟٞ ٝٓؼَكش ِ حُظؼ٤ٔش ًَٔ

 اكيٟ رخٓظويحّ ٓلّٜٞ ؿ٤َ ٗٚ ا٠ُ ٓوَٝء ٝحٟق ٗٚ طل٣َٞ أٜٗخ ػ٠ِ حُظؼ٤ٔش طؼ٣َق ٗٔظط٤غ كبٗ٘خ ًُي ػ٠ِ ٝر٘خءح  -ٖ

 حُ٘ٚ ا٠ُ حُٔؼ٢ٔ حُ٘ٚ ٣ؼ٤ي إٔ ٖٓ ٣ٔظٌِٚ ٖٓ ٣ٌٖٔ ٣َٓخ   ٓلظخكخ   طٔظويّ ٌُٜٝ٘خ ِ ٣َٓش ؿ٤َ طٌٕٞ هي ٝحُظ٢ حُظؼ٤ٔش ١َم

 ػْ ٖٝٓ حُٔؼ٢ٔ حُ٘ٚ ٖٓ ح١َُٔ حُٔلظخف ٓؼَكش ٓلخُٝش أ١ِ  ُِظؼ٤ٔش حُؼ٤ٌٔش حُؼ٤ِٔش ك٢ٜ حُظؼ٤ٔش ًَٔ أٓخ ِ ٟقحُٞح

 حُ٘ٚ - ٍٓخُش - ٓٔظوزَ -ََٓٓ: حُظخ٤ُش حُؼ٘خَٛ ػ٠ِ هخثْ حُظؼ٤ٔش ػِْ إٔ ُ٘خ ٣ظ٠ق ٝػ٤ِٚ ُ حُٞحٟق حُ٘ٚ ػ٠ِ حُلٍٜٞ

 .حُظؼ٤ٔش ٓلظخف - حُٔؼ٠ٔ حُ٘ٚ - حُٞحٟق

 ٖٓ( حٌُظخرش ٓؼَ) حُز٤خٗخص طل٣َٞ أ١ حُز٤خٗخصُ اهلخء ٝٓٔخٍٓش ػِْ ٛٞ ح٣َُخ٤ٟش حُ٘خك٤ش ٖٓ  حُظ٘ل٤َ ػِْ حٝ حُظؼ٤ٔش ػِْ -ٗ

ٌٍّ رل٤غ ٓلّٜٞ ؿ٤َ ٌَٗ ا٠ُ ٗوٚ ١٧ حُٔلّٜٞ حُطز٤ؼ٢ ٌِٜٗخ  كلٞحٛخِ ٓؼَكش ٓليىس ٣َٓش ٓؼَكش ٣ِٔي ٫ ٖٓ ػ٠ِ ٣ظؼ

 حُٔـخ٫ص: ٜٓ٘خ ًٌَٗ ٓظؼيىس ٓـخ٫ص ُظَ٘ٔ حُؼ٤ِٔش ططز٤وخطٚ ط٘ٞػض اً ِ حُؼِّٞ ٖر٤ َٓٓٞهش رٌٔخٗش ح٤ُّٞ حُؼِْ ٌٛح ٣لظ٠ ٝ

 ٌِٜٗخ ك٢ كخُظؼ٤ٔش ٝحُٔؼِٞٓخط٤شِ ٝحَُٜٔك٤ش ِ ٝح٩ػ٤ٓ٬ش ِ ٝح٫هظٜخى٣ش ِ ٝحُظـخ٣ٍش ِ ٝح٤٘ٓ٧ش ِ ٝحُؼ٣ٌَٔش حُيرِٞٓخ٤ٓش

 .حُلٞٓزش ٝػِّٞ ح٣َُخ٤ٟخص أكَع ٖٓ ػِْ حُٔؼخَٛ
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 ٣ٔظط٤غ ِ ٓليىس ٣َ١وش رخٓظؼٔخٍ ٓلّٜٞ ؿ٤َ ٗٚ ا٠ُ ٝحٟق ٗٚ طل٣َٞ ػ٤ِٔش ػٖ ً٘خ٣ش حُٜٔطِق ٌٛح حُؼَد حٓظؼَٔ-٘

ٔ ٠ حٓظوَحؽ ١َم حًظ٘ق ٖٓ أٍٝ ٝحُؼَد حُِٕٔٔٔٞ حُؼِٔخء ٣ؼظزَ ٝ حُِ٘ٚ ٣ٝلْٜ ٣ؼٞى إٔ ٣لٜٜٔخ ٖٓ  ك٢ كظويْٜٓ ِ حُٔؼ

 ٛخكذ حٌُ٘ي١ آلخم رٖ ٣ؼوٞد أَْٜٗٛ ٖٓ ُٝؼَ ِ شحُظؼ٤ٔ ػِْ ُظويّ ح٬ُُٓش حُٔٔخػيس ح٧ىٝحص أػطخْٛ ح٣َُخ٤ٟخص ػِْ

ٔ ٠ حٓظوَحؽ ػِْ ًظخد ٤ ش ٝحرٖ حُٔؼ ِ٘ ك  ً٘ق ح١ٌُ حُٔئُق ِ ح٧ه٬ّ ٍُٓٞ ٓؼَكش ك٢ حُٔٔظٜخّ ٗٞم ًظخد ٛخكذ حُ٘زط٢ َٝ

 ؿزخٍ ُٚ ن٣٘ ٫ ًخٕ ح١ٌُ ى٣ٍْٜ حرٖ حٗظَٜ ًٌُٝي. ُٜخ ٗخٓز٤ِٕٞ ً٘ق ٖٓ هَٕٝ ػَ٘س هزَ ح٤َُٜٝؿ٤ِل٤ش ٍُٓٞ ػٖ حُِؼخّ

 ه٤ٜيس ُٝٚ ٣ٝوَأٛخ حُؼَر٤ش ا٠ُ حُل٤ٖ ك٢ ٣لُٜٞخ كظ٠ ٣َحٛخ إٔ ا٫ ٢ٛ كٔخ ٓؼٔخس حَُٓخُش ُٚ طؼط٠ كٌخٕ حُظ٘ل٤َ كي ك٢

 ًؼَ حُلخ٢ُ حُٞهض ك٢ أٗٚ ؿ٤َ ح٤َُٜؿ٤ِل٤ش هَحءس ٣لٖٔ ًٝخٕ ِ حُٜ٘ٞٙ طؼ٤ٔش ك٢ حُطَم ٓوظِق ك٤ٜخ ٣َ٘ف ٣ٞ١ِٚ

 .حُظ٘ل٤َ ٜٓطِق حٓظويحّ

 ِ حُٔز٣ٌَٖ ٤ٌِٜٗٔخ ك٢ ٝحُظـْٔ حُيرِٞٓخ٤ٓش ك٢ ًٌُٝي ر٤ٖ حُلَر٤ش حَُٔح٬ٓص ك٢ حُؼٍٜٞ أهيّ ٌٓ٘ ُظ٘ل٤َح حٓظويّ-ٙ

 ٖٔ ٍٝص روٞح٤ٍُٓش ح٥ٕ ٣ؼَف ٛخٍ ٓخ حٓظؼٔخٍ ٖٓ ه٤َٜ ٤ُٞ٣ّٞ ا٠ُ ٣٘ٔذ ٓخ ٛٞ هي٣ٔخ حُظؼ٤ٔش حٓظويحّ أٓؼِش ٖٓ ٝ

 رخُلَف كَف ًَ ك٤ٚ ٣ُٔظزيٍ طؼ٤ٔش أِٓٞد ٝٛٞ ِ حُؼ٤٣ٌَٖٔ هٞحىٙ ٓغ ٣ظزخىُٜخ حُظ٢ رخ٬ُط٤٘٤ش حٌُٔظٞرش حَُٓخثَ ُظؼ٤ٔش

 كِوش ك٢ ح٧ٍٝ ٣ٔزن ح٧رـي٣ش ك٢ كَف  هَ إٔ حكظَحٝ ٓغ ِ ح٬ُط٤٘٤ش ح٧رـي٣ش طَط٤ذ ك٢ ٓٞهؼخ ػَ٘ رؼ٬ػش ٤ِ٣ٚ ح١ٌُ

 .ٓظِٜش

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

  هو قدٌما الهٌرؼلٌفٌة رموز فك طاعاست الذي السادسة للفقرة فهمك  خبلل من. ٔ

ٌَّة ابن -ب   قٌصر ٌولٌوس -أ   درٌهم ابن -د   الكندي إسحاق بن ٌعقوب -ج   النبطً َوحِش

 :الرابعة الفقرة فً( ٌتعذر) كلمة معنى للنص فهمك خبلل من. ٕ

 ٌشق -د     ٌمتنع -ج    ٌتؤخر -ب    ٌصعب -أ 

 : على تشٌر القطعة فً السري المفتاح كلمة. ٖ

 الرسالة قراءة شخص ألي ٌمكن أنه -أ 

 محتواها فهم ٌمكنهم فقط المتعلمٌن أن -ب 

 المفتاح بهذا المعرفة ٌمتلك لمن إال الرسالة لفتح الحق الٌعطً أنه -ج 

 تماما سرٌة المعلومات على اإلبقاء -د 

 : هدفه(   الشفرة محلل) أن نفهم النص خبلل من.   ٗ

 .علٌه المعمً على الشفرة إفساد -ب      جدٌدة شفرة وضع -أ 

 الواضح النص على والحصول الشفرة كسر -د   . المعمً النص على والحصول الشفرة تحلٌل -ج 

 :الرسابل تشفٌر فً تتبع التً الطرق فإن الثالثة للفقرة فهمك خبلل من.   ٘

 معلومة ؼٌر سرٌة تكون ما دابما -أ 

 سرٌاً  مفتاحاً  تستخدم نهاولك سرٌة ؼٌر  تكون ما دابما -ب 

 سري مفتاح إلى تحتاج ال سرٌة ؼٌر تكون وقد سرٌة تكون قد -ج 

 سري مفتاح إلى تحتاج  لكنها سرٌة ؼٌر تكون وقد سرٌة تكون قد -د 

 : فً التشفٌر علم استخدامات عن السادسة الفقرة تتحدث.   ٙ

 التكنولوجٌا -د   ٌةالتعم -ج   ومخاطرها االتصاالت -ب   الحربٌة األؼراض -أ 

 (:ٔ) بالفقرة(  ٗ)  الفقرة عبلقة.    7

 المضمون نفس تحمل -د   تعارض -ج     توازي -ب    تناقض -أ 

 ( https://dardery.site/archives/7383ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 
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 ( اقرأ، ثم أجب:7القطعة)

 ٠ٓض ٓ٘ٞحص ٌٓ٘: هخٍ ٛٞ  ٖٓ ٓؤُٞٙ. كو٢ ٝحكي ٗوٚ ٗؼِْ: هخٍ ٓ٘ي  أؿ٠٘ ٛٞ ٖٓ ٣ٞؿي َٛ(: ؿ٤ظْ ر٤َ) ٓؤُٞح -ٔ

 حُٔل٬ص ػ٠ِ ٗظ١َ ٝهغ حَُكِش ٝهزَ ٣ٞ٤ٍٗٞىِ ٓطخٍ ك٢ ً٘ض ِ(حُٔخ٣کَٝٓٞكض) َٓ٘ٝع أكٌخٍ ُي١ ًٝخٗض طوَؿضِ ػ٘يٓخ

 هِش ٖٓ ٢ٗء ُي١ ٣ٌٖ ُْ أٗٚ ا٫ حُـ٣َيس أٗظ١َ ٢ً ؿ٤ز٢ ك٢ ٣ي١ كؤىهِض حُـَحثيِ ٌٛٙ يٟاك َٗحء أ٣ٍي ًٝ٘ض ٝحُـَحثي

 حٛظٔخ٢ٓ ٗخٛي ػ٘يٓخ - ٛـ٤َح ٛز٤خ ًٝخٕ - حُـَحثي رخثغ ٝؿيص ٢ٌُ٘ٝ أَٜٗف إٔ كؤٍىصِ حُٜـ٤َس حُ٘وي٣ش حُؼ٬ٔص

 أٗخ هٌٛخِ: هخٍ حُٜـ٤َسِ حُلجخص ٖٓ ظٜخه٤ٔ ٓؼ٢ ٤ُْ: ُٚ هِض ُيِ حُـ٣َيس ٌٛٙ طل٠َ: هخٍ حُـ٣َيسِ حهظ٘خء ك٢ ٍٝؿزظ٢

 .ُي أٛي٣ٜخ

 ك٢ ٣ي١ أىهِض ٓـِشِ ػ٠ِ ػ٤٘خ١ ٝٝهؼض ٗلٜٔخِ حُٜخُش ٝك٢ ٗلٔٚ حُٔطخٍ ك٢ ًخٗض ٍكِظ٢ إٔ ٛخىف أَٜٗ ػ٬ػش رؼي -ٕ

 هزَ أه٢ ٣خ: هِض ُيِ حُٔـِش ٌٛٙ هٌ: ٢ُ ٝهخٍ ٗلِٔٚ حُٜز٢ ٝٝؿيص حُٜـ٤َسِ حُؼ٬ٔص كجش ٖٓ ٗوٞىح أ٠٣خ أؿي كِْ ؿ٤ز٢ِ

 ٣ليع ٌٛح ٌُٖٝ ٫ِ: هخٍ حُٔٞهق  ٌٛح ك٢ ٣ٜخىكي ٗوٚ ًَ ٓغ ح٧ِٓٞد رٌٜح طظؼخَٓ كَٜ ؿ٣َيسِ أٛي٣ظ٢٘ هي ً٘ض كظَس

 .حُوخٙ ٓخ٢ُ ٖٓ أػط٢ كؤٗخ أػط٢ُ إٔ أٍؿذ ػ٘يٓخ

 ًٝ٘ض ٓخِػخ 9ٔ ٝرؼي هخُٜخ  اكٔخّ ٝرؤ١ أٓخِّ أ١ ػ٠ِ أكٌَِ ًٝ٘ض ٢ًِ٘ٛ ك٢ رو٤ض حُٜز٢ هخُٜخ حُظ٢ حُـِٔش ٌٛٙ -ٖ

: ُْٜ ٝهِض رلغ ك٣َن كٌِ٘ض حُـ٤َٔ ُٚ ٝأٍى أػٟٞٚ ٢ً رـي٣ش حُٜز٢ ػٖ حُزلغ هٍَص َٜٗط٢ِ أٝؽ ا٠ُ ِٝٛض هي

 ٝؿيٝح ٝحُظلو٤ن حُزلغ ٖٓ ٜٝٗق َٜٗ ٝرؼي حُـَحثي ٓغ ًخٕ ح١ٌُ حُٜز٢ ٌٛح ػ٠ِ ٝحػؼَٝح ٣ٞ٤ٍٗٞى ٓطخٍ ا٠ُ حًٛزٞح

 ػ٘يٓخ أػٞحّ ػيس هزَ: ُٚ هِض حُؼخُْ ًَ ٣ؼَكٚ ح١ٌُ( ؿ٤ظْ ر٤َ) ح٤ُٔي ؼِْٗ: هخٍ طؼَك٢٘  َٛ: كٔؤُظٚ ا٢ُ   كؤك٠َٝٙ حُٜز٢

 ًُي  كؼِض كِٔخًح حُٜـ٤َسِ حُلجخص ٖٓ ٗوٞى ُي١ طظٞحكَ ُْ ك٤ٖ ٓـخ٤ٗش ؿ٣َيس َٓط٤ٖ أٛي٣ظ٢٘ حُـَحثي طز٤غ ٛـ٤َح ٛز٤خ ً٘ض

..  حُـ٤َٔ ُي أٍى إٔ أ٣ٍي أٗخ ح٥ٕ  ٓ٘ي ٙأ٣ٍي ٓخ طؼِْ َٛ: هِض كخُظ٢ِ ٢ٛ ٌٝٛٙ اكٔخ٢ٓ ٛٞ ٌٛح ٧ٕ ١ز٤ؼ٢ ٢ٗء ٌٛح: هخٍ

 َٛ: هخٍ ططِزِٚ ٠ٗء أٟ: هِض ِ أ٣ٍيٙ  ٢ٗء أ١  ٠٣لي ٝٛٞ حُ٘خد هخٍ ط٣َيٙ ٢ٗء أ١ ٓؤػط٤ي: هِض  .. ک٤ق : كوخٍ

 .أ١ِزٚ  ٠ٗء أٟ ٓظؤًي أٗض

خ أػط٤ض ُوي ا٣خِٙ أػط٤ي ططِزٚ ٠ٗء أٟ ٗؼْ: رؼوش ُٚ هِض: ؿ٤ظْ ٣وٍٞ  ٟ  ٓخ رٔويحٍ ٓؤػط٤ي ٤شِاك٣َو ىُٝش ُو٤ٖٔٔ هَٝ

 طؼ٠٣ٞي ِ ٠ٌ٘٘ٔ٣ ٫ ٤ًق طوٜي ِ ٓخًح: هِض ر٠٘ءِ طؼ٠ٟ٘ٞ إٔ ٣ٌٔ٘ي ٫ ؿ٤ظْ ر٤َ ٤ٓي ٣خ: حُ٘خد هخٍ ًِٜخِ أػط٤ظٜخ

 إٔ أٓظط٤غ ٫ ُٔخًح: ٓؤُظٚ طؼ٠ِٟ٘ٞ إٔ طٔظط٤غ ٫ ٌُٝ٘ي ًُيِ طلؼَ إٔ حُٜخثِش حُٔخ٤ُش حُويٍس ُي٣ي إٔ ٛل٤ق: هخٍ

 أٝؽ ك٠ ٝأٗض طؼ٠ٟ٘ٞ إٔ ط٣َي أٗض ر٤٘ٔخ ٝحكظ٤خؿ٠ِ كوَٟ أٝؽ ك٠ ٝأٗخ أػط٤ظي أ٠٘ٗ ٝر٤٘يِ ٠ر٤٘ حُلَم: هخٍ أػٟٞي ِ

 .٣ـ٠َٗٔ حٌُٟ ُٝطلي ٝٓلزظي ٓ٘خػَى أهيٍ أٗخ اٗٔخ ٤ٗج خِ طؼ٠ٟ٘ٞ إٔ طٔظط٤غ ُٖ كؤٗض ٌُٝح ٝؿ٘خىِ ػَحثي

خ: »ؿ٤ظْ ر٤َ ٣وٍٞ  ٔ  .«حُلو٤َ حُـَحثي رخثغ ٞىح٧ٓ حُ٘خد ٌٛح ٟٓٞ ٠٘ٓ أؿ٠٘ ٛٞ ٖٓ ٣ٞؿي ٫ رؤٗٚ أٗؼَ ىحث

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 :الثالثة الفقرة سٌاق فً  -أوج) كلمة معنى ما -ٔ

  قمة -د      زٌادة -ج     مرحلة -ب      تؤلق -أ 

 :األولى الفقرة فً الجرٌدة ثمن دفع ٌستطٌع ال جٌتس بٌل جعل الذي السبب ما -ٕ

 .الجرٌدة لشراء ٌكفً ما ٌمتلك ال -ب    صؽٌرة ٌةنقد عمبلت ٌمتلك ال -أ

 الماٌكروسوفت بمشروع منشؽل -د   . الطابرة إقبلع بموعد باللحاق منشؽل -ج

 :الثانٌة الفقرة فً الصبً سلوك من جٌتس بٌل دهشة سر ما -ٖ

 .مقابل دون بالعطاء ؼٌره دون اختصه -ب  . مقابل ببل جرٌدة أعطاه قبل ومن مجلة أهداه -أ

 .فقره شدة من بدا ما رؼم الصبً إسراؾ -د . للصبً المجلة ثمن دفع عن عجزه موقؾ تكرار -ج

 األولى؟ الفقرة فً قبله بما(  أنصرؾ أن فؤردت: ) الكاتب قول عبلقة ما -ٗ

  تعلٌل -د    استدراك -ج   تؤكٌد -ب   نتٌجة -أ 

 عاما؟ عشر تسعة مرور دبع الجرابد بابع على بالعثور اهتمامه جٌتس بٌل فسر بم -٘

 .وثرابه شهرته أوج إلى جٌتس بٌل وصول -ب  . معه الصبً تصرؾ سبب معرفة فً رؼبته -أ

 .الصبً له أعطاها التً الجرابد ثمن دفع فً رؼبته -د  . منه أؼنى الصبً أن حقٌقة من للتؤكد سعٌه -ج
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 :الجرابد بابع تصرؾ من جٌتس بٌل بها خرج التً العبرة استنتج -ٙ

 ٌستحقه لمن ٌعطى أن العطاء قٌمة -ب . الحاجة رؼم ٌعطً أن الفرد قدرة فً الحقٌقً الؽنى -أ

 .للمال حاجة له لٌس من تعطً أن فً والفضل الؽنى -د  . عطابك ثمن تقبل أن دون تعطً أن العطاء قمة -ج

 :جٌتس بٌل مع الجرابد بابع تصرؾ على ٌنطبق التالٌة المقوالت أي بٌن -7

 .األصدقاء بكسب بل المال بامتبلك الثراء لٌس -ب  . مضاعفة عطٌته كانت الحاجة وقت أعطى من -أ

 .رده فرصة تؤتً حتى الجمٌل صون من أفضل لٌس -د  . المخلصون األوفٌاء إال ٌتقنه ال فن الجمٌل رد -ج

 ( https://dardery.site/archives/7395ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 

 ( اقرأ، ثم أجب:8القطعة)

 ح٠ُؼق ٖٓ طؼخ٢ٗ حُزلؼ٤ش ح٧ٗ٘طش إٔ ا٠ُ حُظو٣ََ ٝهِٚ ِ حُوخٙ حُوطخع ك٢ حُؼ٢ِٔ حُزلغ ػٖ طو٣ََح ٓئهَح   َٗ٘( ٔ

 ك٤ٔخ رٚ ٣وّٞ إٔ ٣ـذ ح١ٌُ رخُيٍٝ ه٤خٓٚ ٝػيّ ِ حُؼ٢ِٔ لغحُز ٩ٛٔخُٚ حُوخٙ حُوطخع ػ٠ِ رخُِّٞ حُظو٣ََ ٣ِٝو٢ ِ ٝح٩ٛٔخٍ

 ىػْ ٖٓ حُٔظويٓش حُيٍٝ ك٢ حُوخٙ حُوطخع ٣لؼِٚ رٔخ ًٌَٓح   حُؼ٤ِٔش ٝحُزلٞع حُيٍحٓخص ػ٠ِ حُوخثْ ٝحُظلي٣غ رخُظط٣َٞ ٣ظَٜ

 ُِزلغ حُوخٙ ُوطخعح اٛٔخٍ ٖٓ ٝح٫ٓظـَحد ٝحُظؼـذ حُيٛ٘ش ػ٬ٓخص حُظو٣ََ ػ٠ِ ريح ٝهي  حُؼ٢ِِٔ ُِزلغ ٓليٝى ٫

 ٓؼي١ ىٛ٘ش ٖٓ رَ ِ حُظو٣ََ ك٢ ؿخء ٓٔخ ٤ُٔض ىٛ٘ظ٢ كبٕ حُظو٣ََ ٗظ٤ـش ٖٓ ٓ٘ي٤ٖ٘ٛ حُظو٣ََ ٓؼيٝ ًخٕ ٝاًح ِ حُؼ٢ِٔ

 . ُْٜ ٓلخؿؤس ًخٗض حُيٍحٓش ٗظ٤ـش ًٝؤٕ حُظو٣ََِ

 حُٔوخ٫ص ٝطو٤ٜٚ ِ ـشحُز٤ِ حُوطذ اكَحى ػ٠ِ حُويٍس ك٢ ػ٤ِ٘خ طظلٞم ح٧ٍٝ ٝؿٚ ػ٠ِ أٓش ٣ٞؿي ٫ أٗٚ ٢ُ ٣زيٝ( ٕ

 ٌٛح ك٢ أٓش ٣ٞؿي أٗٚ أظٖ ٫ ٗلٔٚ حُٞهض ٝك٢ ِ ٝحُ٘ؼٞد ح٧ْٓ ٠ٜٗش ك٢ ٝىٍٝٙ حُؼ٢ِٔ حُزلغ أ٤ٔٛش ػٖ ُِلي٣غ حُط٣ِٞش

 . ػ٤ِٔخ   حُؼ٢ِٔ حُزلغ اٛٔخٍ ك٢ طـخ٣ٍ٘خ إٔ ٣ٌٖٔ حُل٤ٔق حٌُٕٞ

 طوَ ٫ حُظ٢ حُـخٓؼخص ػ٠ِ رخُِّٞ ِٗو٢ إٔ أ٠٣خ ٤ـذك حُؼ٢ِٔ ُِزلغ اٛٔخُٚ ػ٠ِ حُوخٙ حُوطخع ػ٠ِ رخُِّٞ ِٗو٢ ً٘خ ٝاًح( ٖ

 ؿ٤َ ٣ٌٕٞ حُؼ٢ِٔ حُزلغ ك٤ٜخ ٣ٌخى  حُؼ٢ِٔ حُزلغ ٜٓ٘خ ٣٘طِن إٔ ٣لظَٝ حُظ٢ حُز٤جش  ًٜٞٗخ كَؿْ  حُؼ٢ِِٔ ُِزلغ اٛٔخ٫  

 ٝػخٓيحص حُـخٓؼخص ا٠ُ هخ١لش ر٣ِخٍس ك٤ِوْ ًُي ك٢ ٗي رؼ٠ٌْ ُيٟ ًخٕ ٝاًح حُيٝحِّ ػ٠ِ رَ ٓئهظخ   ٤ُْ حُويٓش ك٢ ٓٞؿٞى

 ح١ٌُ حُلخٍ ٖٓ حُؼـخد حُؼـذ ٤ٓٝٔٔغ ِ حُـخٓؼخص أٓخطٌس ر٤ٖ حُٟٔٞٞع كٍٞ حٓظلظخء ربؿَحء ٣وّٞ أٝ ِ ك٤ٜخ حُؼ٢ِٔ حُزلغ

 حُزلغ ىػْ ُِيُٝش حُؼخٓ٘ش حُظ٤ٔ٘ش هطش ٓلخٍٝ أكي إٔ أًًًَْ إٔ أكذ أه٤َح   حُؼ٢ِِٔ ُِزلغ اٛٔخُٜخ ك٢ حُـخٓؼخص ا٤ُٚ ِٝٛض

 .  حُٞحهغ أٍٝ ا٠ُ ٣َ١وٚ ٣ـي ُٖٝ ِ ٍٝم ػ٠ِ كزَح   ٤ٌٕٓٞ حُٔلٍٞ ٌٛح إٔ ٢ُ ٣ٝٝزي ِ حُؼ٢ِٔ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

   : النص نوع ٌتضح السابقة القطعة من. ٔ

  قصة -د     بحث -ج       مقال -ب      تقرٌر -أ 

 ؟ بٌنهما والتعجب االستؽراب كلمة( ٔ) الفقرة من. ٕ

   تباٌن -د     تعارض -ج     تضاد -ب      دؾترا -أ 

  -: الكاتب نظرة( ٕ) الفقرة من. ٖ

  فرحة -د      بالمستقبل تنبإٌة -ج      متفابل -ب     تشاإمٌة -أ 

  -: للقطعة عنوان أفضل. ٗ

 علمًال البحث أهمٌة -د  الجامعات فً األبحاث -ج   الموضوعً التقرٌر -ب     العلمً البحث واقع -أ 

  -: إلى تشٌر النص بداٌة فً" تقرٌر" كلمة. ٘

   علمٌه حقابق على ٌحتوى أنه -ب     العلمً البحث عن معلومات نشر -أ 

 معٌنة معلومة عن اإلعبلن -د      . معٌنة لمعلومة تروٌج -ج 

 .............تعنً(  خاطفة) كلمة" خاطفة نظرة" قوله فً.  ٙ

 بعٌدة.د      قةقل.ج   سرٌعة.ب     بطٌبة.أ
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 العلمً؟ للبحث الخاص القطاع إهمال من التقرٌر معدي اندهاش من الكاتب موقؾ ما. 7

 العلمً للبحث الواضح اإلهمال هذا من اإلندهاش ٌشاركهم -أ 

 .الخاص القطاع عن اإلهمال تهمة  وٌنفً الرأي ٌخالفهم -ب 

  وملموس واضح راألم أن إذا واندهاشهم التقرٌر معدي موقؾ من ٌندهش -ج 

 العلمً للبحث الجامعات إهمال عن الحدٌث أؼفلوا ألنهم التقرٌر معدي على م اللو ٌلقً -د 

 ( https://dardery.site/archives/7396ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 

 أ، ثم أجب:( اقر9القطعة)

 ًٌُي ح٧َٓ ٣ٌٕٞ ٢ٌُ اٗٚ   ُِؼ٤ٖ ٣َٓلش ٛل٤ش رط٣َوش ح٥ٕ ططخُؼٚ ح١ٌُ حٌُظخد رٌٜح طٔٔي َٛ ِ ٝأهَ أٓؤُي ىػ٢٘( ٔ) 

 ِ ًُي ػ٠ِ حُٔٔخكش ُحىص اًح أٓخ ِ ػخى٣خ   ٗظَى ًخٕ اًح ٌٛح...  ػ٤٘٤ي ٖٓ طو٣َزخ   ٓظَ ٍرغ رؼي ػ٠ِ حٌُظخد ٌٛح ٣ٌٕٞ إٔ ٣ـذ

 . حُٔٞحء ػ٠ِ حَُهزش ٝػ٬٠ص ُِؼ٤ٖ ٓـٜيس طٌٕٞ حُٔطخُؼش كبٕ

 إٔ ٣ٝٔظلٖٔ ٓخػش ٜٗق ًَ ىه٤وظ٤ٖ أٝ ىه٤وش ػ٤٘٤ي ط٣َق إٔ ٣٘زـ٢ كبٗٚ ِ ٝحٌُظخرش حُوَحءس ك٢ ٌٜٓ٘ٔخ   طٌٖ ٜٝٓٔخ( ٕ)

 ى٣١ئ ِ ٝ هَ ك٤ٖ ر٤ٖ ٝحُٔخه٤ٖ ٝحٌٍُحػ٤ٖ حَُهزش طل٣َي ؿ٤َ ٖٓ ٬٣ٞ١   حُـِّٞ ٧ٕ ًُٝي ِ ه٬٤ِ   ٝط٤َٔ ٌٓخٗي ٖٓ طٜ٘ٞ

 . حُي٣ٞٓش حُيٍٝس ٝحٟطَحد ِ حُؼ٤٘٤ٖ ٝاٍٛخم حُؼ٬٠ص طِٜذ ا٠ُ

 ك٬٠   ِ ُٚ ٓزٍَ ٫ اؿٜخىح   حُز١َٜ ؿٜخُٙ ٣لَٔ كبٗٚ ِ ٝحٌُظخرش حُوَحءس أػ٘خء حُٜل٤ش ح٩ٟخءس ػخَٓ حُوخٍة أَٛٔ ٝاًح( ٖ)

 ًخُٜيحع أهَٟ أػَحٝ ح٩ٟخءس ٓٞء ػٖ حُ٘خٗت حُؼ٤ٖ ٩ؿٜخى ٣ٌٕٞ ٝهي ِ حُوَحءس ٓظخرؼش ػ٠ِ حُويٍس ٖٓ ٣وَِ أٗٚ ػٖ

 . حُوَحءس أػ٘خء ح٠ُٞء ٝط٣ُٞغ ح٩ٟخءس ٗ٘ؤص ٛ٘خ ٖٓ...  حُؼ٤ٖ ٝأكَٔحٍ حُيٓٞع ًٝؼَس

 حُؼ٤ٖ اٍٛخم ًُي ٣ٔزذ اً ح٩ٟخءس ٟؼ٤لش حُـَكش رو٤ش طزو٠ ر٤٘ٔخ ِ حٌُظخد ٛللخص ػ٠ِ ح٠ُٞء ط٤ًَِ ػيّ ٣ـذ ٌُٜح( ٗ)

 ُِٜٔزخف ٟٝغ ٝأك٠َ.  حُٞهض ٗلْ ك٢ ِ ٟؼ٤ق ٟٞء ا٠ُ ه١ٞ ٟٞء ٖٝٓ ِ ه١ٞ ٟٞء ا٠ُ ٟؼ٤ق ٟٞء ٖٓ ط٘ظوَ حُظ٢

 ه٬٤ِ   حُوِق ٝا٠ُ حُوخٍة ٤ٔ٣ٖ ا٠ُ ح٠ُٞء ٜٓيٍ ٣ٌٕٞ إٔ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 :بعد على الكتاب هذا ٌكون أن ٌجب للعٌن مرٌحة صحٌة بطرٌقة تطالعه الذي بالكتاب تمسك لكً( : ٔ) الفقرة فً .ٔ

 تقرٌباً  سم ٕ٘ -د  تقرٌباً  سم ٓٓٔ -ج  تقرٌباً  سم 7٘ -ب  تقرٌباً  سم ٓ٘ -أ

 : إلى ٌإدي والساقٌن والذراعٌن الرقبة تحرٌك ؼٌر من طوٌبلً  الجلوس( : ٕ) الفقرة فً .ٕ

 خطؤ سبق ما كل -د     للنوم متزاٌدة رؼبة -ج الدم ضؽط فً ارتفاع -ب  القلب شراٌٌن فً تصلب -أ

 : والكتابة القراءة أثناء الصحٌة اإلضاءة عامل إهمال فً الكاتب ذكر( : ٖ) الفقرة فً .ٖ

 فقط واحد ضرر -د   أصرار خمسة -ج  أضرار أربعة -ب   أضرار ثبلثة -أ

 : والكتابة ٌنتج عنه القراءة أثناء الصحٌة اإلضاءة عامل القارئ أهمل إذا( : ٖ) الفقرة فً .ٗ

 معاً  والصداع النوم فً بالرؼبة ٌشعر قد -ب      بالصداع ٌشعر قد -أ

 بالؽثٌان ٌشعر قد -د    معاً  والصداع بالؽثٌان ٌشعر قد -ج

 : أنه الرابعة الفقرة من ٌفهم( : ٗ) الفقرة فً .٘

 اإلضاءة ضعٌفة الؽرفة تبقى بٌنما ، الكتاب صفحات على الضوء تركٌز ٌجب -أ

 فقط الكتاب صفحات على الضوء تركٌز ٌجب -ب

 الكتاب صفحات دونما الؽرفة أجزاء بقٌة على الضوء تركٌز ٌجب -ج

 الؽرفة أجزاء سابر على وكذلك ، الكتاب صفحات على متساوٍ  بشكل الضوء توزٌع ٌجب -د

 : الضوء مصدر ٌكون أن للمصباح وضع أفضل( : ٗ) الفقرة .ٙ

 مباشرة القارئ رأس مقابل -ب      مباشرة القارئ رأس فوق -أ

 الؽرفة أركان وفً خافتاً  -د  قلٌبلً  الخلؾ وإلى ، القارئ جانب على سبمنا بعد على -ج
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 : للنص المناسب العنوان .7

 الصحٌحة القراءة -ب     الشدٌد الضوء فً القراءة مضار -أ

 القراءة أثناء الصحٌة الجلسة -د   القراءة أثناء الصحً ؼٌر الجلوس أضرار -ج

 ( https://dardery.site/archives/7397لَ حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُ) 

 ( اقرأ، ثم أجب:ٓٔالقطعة)

 طٌ٘ـُٞـٞؿـ٢ حُ٘خٗٞ

 ٓظطٍٞس أهَٟ ٓٞحى اٗظخؽ أؿَ ٖٓ حُ٘خُٗٞ ٓٔظٟٞ ػ٘ي طـ٤٤َٛخ ١َٝم حُٔخىس ُيٍحٓش حُٔزظٌَس ح٧ٓخ٤ُذ أكي حُ٘خٗٞ طو٤٘ش -ٔ 

 ٖٓ ح٤ُِٕٔٞ ػ٠ِ ٝحكيح ٣ؼخىٍ حُٞحكي كخُ٘خٗٞ ُ ؿيح ىه٤وش ه٤خّ ٝكيس ٝحُ٘خٗٞ حُل٤خسِ ٓـخ٫ص ٓوظِق ك٢ حُز٣َ٘ش طويّ

 ٢ٛٝ حُزيحث٤شِ حَُإ٣ش رٌٔزَحص كظ٠ أٝ حُٔـَىسِ حُؼ٤ٖ رٞحٓطش رخُ٘خٗٞ حُٔوخٓش ح٤ٗ٧خء ٍإ٣ش طٔظل٤َ ٌُُي ُ ح٤ُِٔٔظَ

 . رٜخ حُٔظٞحؿيس حُٔخىس رـِث٤خص حُوخٛش ح٧كـخّ لي٣يُظ ح١ٌٍُ حُو٤خّ ك٢ طٔظويّ

 ك٢ٜ - ح٥ٕ كظ٠ - ٓؼٚ ٣ٝظؼخَٓ ٣يًٍٚ إٔ ُِؼِْ أٌٖٓ حُٔخىس ٖٓ ؿِء أٛـَ ػٖ ُِظؼز٤َ رخىثش ٓـَى ٢ٛ حُ٘خٗٞ ٝٝكيس -ٕ

 حُوخٛش حُو٤خّ ٝكيس ٢ٛ كخُ٘خٗٞ ػخ٤ٗش ه٤خُّ ٝكيس ١٧ ًزيح٣ش رٜخ ح٫ٓظؼخٗش ٣ٌٖٔ اٗٔخ ٓليىسِ ٝكيس ػ٠ِ ٓلٍٜٞس ٤ُٔض

 حُو٤خّ ٝكيس ٖٓ ؿِء ٝٛٞ رخُطٍِٞ حُوخٛش حُو٤خّ ٝكيس ٛٞ ٝحُ٘خٗٞٓظَ ػخ٤ٗشِ ٤ِٓخٍ ٖٓ ٝحكيح طٔخ١ٝ حُظ٢ رخُِٖٓ

 . حُٔظَ ك٢ حُٔظٔؼِش ُِٞكيحص حُؼخ٤ُٔش حُ٘ظْ ك٢ ُِطٍٞ حَُث٤ٔش

 كوي ح٧َٓحِٝ ٖٓ حٌُؼ٤َ ُؼ٬ؽ ٤وشىه أىٝحص ٣ٜ٘ؼٞح إٔ حُؼِٔخء حٓظطخع حُطذ ٓـخٍ كل٢ حُ٘خُٗٞ طو٤٘ش ٓـخ٫ص ٝطظؼيى -ٖ

 أٗخر٤ذ حٓظويحّ رٞحٓطش اٌُظ٤َٗٝخ ٣ؼَٔ ح٧ٗق ٣٘زٚ ؿٜخُح رخ١ٍ رـخٓؼش ٝحُزخكغ حُـ٤ٔ٘شِ ح٣٩طخ٢ُ «٤ِٓلخٗٞ» حهظَع

 .«ُك٤َٙ» ح٣َُٔٞ ٍثش ٖٓ حُوخٍؽ حُّ٘لَْ طل٤َِ رٞحٓطش ح١َُٔخ٤ٗش ح٧َٓحٝ رظ٘و٤ٚ ٣وّٞ ٝٛٞ حٌَُر٤ٗٞشِ حُ٘خٗٞ

 رٜخ طلوٖ حُ٘خِٗٞ رظو٤٘ش طؼَٔ ؿيح ٛـ٤َس أؿِٜس ط٤ٜ٘غ ٖٓ «ٗخٓخ» ح٤ٌ٣َٓ٧ش حُل٠خء ًٝخُش طٌٔ٘ض حُل٠خء ٓـخٍ ٝك٢ -ٗ 

 ىٕٝ كٍٞح حُٜل٤ش حُٔ٘خًَ ٓغ ٝطظؼخَٓ َٝٓحهزظٜخِ ٧ؿٔخىْٛ حُٜل٢ حُٟٞغ ٓظخرؼش ػ٠ِ ُظؼَٔ حُل٠خءُ ٍٝحى أؿٔخى

 . ح١٧زخء ٖٓ ٓزخَٗ طيهَ ا٠ُ حُلخؿش

 ك٢ حٓظويحٜٓخ ا٠ُ حُؼِٔخء ٣ظطِغ ك٤غ ح٤ُٔخِٙ ؿٞىس ٓ٘ک٬ص كٍِٞ ُظط٣َٞ حُ٘خٗٞ طو٤٘ش حٓظويحّ طْ كوي حُز٤جش ػٖ أٓخ -٘

 طوّٞ رطخ٣ٍش ط٤ٜ٘غ ه٬ٍ ٖٓ حُ٘ظ٤لش حُطخهش طٞك٤َ ك٢ حُ٘خٗٞ طو٤٘ش طْٜٔ ًٔخ حُٜ٘خػ٤شِ حُ٘لخ٣خص ٖٓ حُـٞك٤ش ح٤ُٔخٙ طو٤ِٚ

 حُ٘ظ٤لشِ حُطخهش رٞحٓطش طؼَٔ ٤ٓخٍحص ط٤ٜ٘غ ٖٓ حُؼِٔخء ٌٖٓ ٓٔخ ٣ٞ١ُِش ُلظَس طيّٝ حُطخهش ٖٓ ٌٓٔ٘ش ٤ًٔش أًزَ رظو٣ِٖ

 . ح٧هَٟ حُٞٓخثَ رؼٌْ ُِز٤جشِ ِٓٞػش ٝؿ٤َ حُظٌِلشِ ه٤ِِش أٜٗخ ٤ِٔٓحطٜخ أْٛ ٖٝٓ

 ح٧ٝٓخم ٖٓ حُظوِٚ ػ٠ِ ٝحُوخىٍس ِ ُِطخهش حُٔ٘ظـش ح٤ًٌُش حُؼ٤خد ط٤ٜ٘غ: ٓؼَ ِ ػي٣يس ٛ٘خػخص ك٢ حُ٘خٗٞ طو٤٘ش ٝطيهَ -ٙ

 ط٤ٜ٘غ ٣ظْ ًٔخ رِٚ طظ٤ِٔ ح١ٌُ حُول٤ق حُُٕٞ ٓغ حُل٫ًٞ ػٖ ٬ٛرظٜخ ط٣ِي حُظ٢ حُِٜزش حُٔٞحى ط٤ٜ٘غ ًٌُي ِ ًحط٤خ زٌظ٣َ٤خٝحُ

 َٝٓٗش ٗلخكش رٌٜٞٗخ طظ٤ِٔ حُظ٢ حُؼ٬ػ٤شِ ح٧رؼخى ًحص حُ٘خٗش ط٤ٜ٘غ ا٠ُ رخ٩ٟخكش ُِلَحٍسِ ٝحُؼخٍُ ُِظَحدِ حُطخٍى حُِؿخؽ

 .  ػ٤ٜ٘خ ٣ٌٖٔ

 ٖٓ ٝؿ٤َْٛ ح٤ٔ٤ٌُخء ػِٔخء ر٤ٖ ٓ٘ظًَش ٝىٍحٓخص رلٞع ا٣ـخى ػ٠ِ ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش حُؼِّٞ ك٢ حُ٘خٗٞ طو٤٘ش يصٓخػ ُوي -7

 ًَ ٣ٜ٘ٞ ٢ٌُٝ حُٜ٘خػخصِ ٝأٍرخد حُٔخىسِ ٝٓظو٢ٜٜ ٝحُٜ٘ي٤ٓشِ ٝحُل٣ٞ٤ش حُل٣ِ٤خث٤ش حُٔـخ٫ص ك٢ حُٔظو٤ٜٜٖ حُؼِٔخء

 رٌَ٘ حُظؼخٕٝ  ٤ُش طظلون كظ٠ ُ ح٧هَٟ رخُؼِّٞ حُوخٛش خصح٫كظ٤خؿ ٣ظلْٜ إٔ ػ٤ِٚ حُٞحؿذ ٖٓ ًخٕ رؼِٔٚ ْٜٓ٘ ٓظوٜٚ

 . ر٤ْٜ٘ ك٤ٔخ ؿ٤ي

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 الثانٌة؟ الفقرة فً «المادة من جزء أصؽر عن للتعبٌر بادبة مجرد هً النانو ووحدة:  بمقولة المقصود ما  -ٔ

 . قٌاس وحدة أصؽر -ب                     .                        قٌاس طرٌقة أقدم -أ

 . النانو تكنولوجٌا تطور بداٌة -د     .                           الحدٌثة الصناعات أساس -ج

 الرابعة؟ الفقرة من فهمت كما الفضاء رواد أجساد فً النانو أجهزة زرع من الؽرض ما -ٕ 

 . الفضاء إلى سفرهم قبل الفضاء رواد لٌاقة من التؤكد -ب  . هممع للتواصل الفضاء بوكالة الفضاء رواد ربط -أ

 . الفضاء فً الرواد رحبلت تفصٌبلت تصوٌر  -د . الفضاء فً تواجدهم أثناء لهم الصحٌة الحالة مراقبة -ج
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  ؟ الثانٌة الفقرة فً قبلها بما بالزمن، الخاصة القٌاس وحدة وهً جملة عبلقة ما -ٖ

 . تفصٌل -د        .         نتٌجة -ج     .            تعلٌل -ب    .           توضٌح -أ

 .  الثانٌة الفقرة سٌاق فً" اآلن حتى ٌدركه أن للعلم أمكن: "  مقولة مؽزى استنتج -ٗ

 .  مختلفة مجاالت فً العلماء تعاون ثمرة النانو تقنٌة أن إلى التنبٌه -أ

 .  اآلن حتى ؼامضا زال ما النانو مصطلح أن إلى القارئ تنبٌه -ب

 .  ومستقببل اآلن العلم اكتشافات آخر النانو تقنٌة أن الكاتب توقع -ج

 .النانو من أصؽر هو ما - مستقببل - العلم ٌكتشؾ أن الكاتب توقع -د

نت النانو تقنٌة أن على ٌدل ما الموضوع من هات -٘  ، الطبٌعة فً الموجودة المواد فً التحكم من العلماء مكَّ

 . حاجاتهم لتلبٌة وتطوٌعها

 مختلؾ فً البشرٌة تخدم متطورة، أخرى مواد إنتاج أجل من تؽٌٌرها وطرق المادة دراسة أسالٌب أحد النانو تقنٌة -أ

 .   الحٌاة مجاالت

 بابوأر والهندسة والفٌزٌاء الكٌمٌاء علماء بٌن مشتركة بحوث إٌجاد على ساعدت الكٌمٌابٌة العلوم فً النانو تقنٌة -ب

 .  الصناعات

 .  طوٌلة لفترة تدوم الطاقة من ممكنة كمٌة أكبر بتخزٌن تقوم بطارٌة تصنٌع فً أسهمت النانو تقنٌة -ج

  معه وٌتعامل ٌدركه أن للعلم أمكن المادة من جزء أصؽر عن للتعبٌر بادبة مجرد النانو تقنٌة -د

 .  ثابتة قٌمة لها لٌست النانو قٌاس وحدة أن على ٌدل ما المقال من هات -ٙ

 .  المادة لجزبٌات الذري القٌاس فً النانو ٌُستخدم -أ

 .المكبرات أو المجردة بالعٌن رإٌتها ٌستحٌل بالنانو المقاسة األشٌاء -ب

 .  قٌاس وحدة ألي كبداٌة به االستعانة ٌمكن النانو -ج

 . الذكٌة الثٌاب تصنٌع مثل عدٌدة، صناعات فً النانو تقنٌة تدخل -د

 . النانو بتقنٌة التعرٌؾ فً ومحاٌدا موضوعٌا لٌكون مقاله؛ فً ٌتناولها أن الكاتب على كان فكرة اقترح -7 

 .  وتطورها النانو تكنولوجٌا نشؤة -ب   .                النانو لتكنولوجٌا محتملة مخاطر  -أ

 . القٌاسٌة النانو ةوحد قٌمة -د    .                     النانو تكنولوجٌا استخدامات -ج

 ( https://dardery.site/archives/7398ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 

 ( اقرأ، ثم أجب:ٔٔالقطعة)

 حُؼ٘خًذ

 ٛ٘ي٤ٓش هطؼش ٝٛٞ ِ حُيحث١َ ٌِٗٚ ح٠ُ ٗٔزش حُلِي رخْٓ ٓؼَٝف ح٤ُٔ٘ؾ ٖٓ ٗٞع حٍُِٔ٘ هخٍؽ طؼ٤ٖ حُظ٢ حُؼ٘خًذ طـٍِ/ ٔ

 ر٘خء رٜٔٔش طوّٞ حُظ٢ ٢ٛ حُؼٌ٘زٞص ٝأٗؼ٠ ِ ح٠ُٝ٧ حُلـَ أٗؼش طلض ؿيح ر٢ٜ رٌَ٘ طظَٜ حُظ٢ حُٔظ٘خٓوش حُوط١ٞ ٖٓ ٍحثؼش

 حُو٢٤ ١َف رَر٢ ٝطوّٞ ِ رطٜ٘خ ك٢ حُٔٞؿٞىس حُٔض حُـيى هخٍؽ حُلَح٣ٍش حُو١ٞ٤ ُظيكغ ُ رطٜ٘خ ٟـ٢ ٝطٔظويّ ِ ح٤ُٔ٘ؾ

 رؼ٤ِٔش ٓٔظَٔس ٢ٛٝ حُوِٜش ٓغ ح٧ٍٝ ح٠ُ طٜز٢ ػْ ِ ٗـَ ٍٝهش أٝ ِ ٓخ ػ٘زش رٔخم ِ حُـَٔ رخْٓ حُٔؼَٝف ِ ح٧ٍٝ

 ٓخىس رخٓظويحّ ؿ٤يح ٌٓخٗٚ ك٢ ٝطَرطٚ ِ روٞس حُو٢٤ ُظٔلذ ِ َٓطلؼش أهَٟ ٗوطش ا٠ُ ٝطٜؼي ح٧ٍٝ ح٠ُ طٍِ٘ ػْ ِ حُل٤خًش

 ٖٓ ١َف ًَ ك٢ ك٣َ٣َٖ ه٤ط٤ٖ طٔو٢ ػْ ِ ىحثٔخ أكو٢ رٌَ٘ هِٜش رظؼز٤ض أ٫ٝ كظوّٞ  أ٠٣خِ ؿيىٛخ اكيٟ ٖٓ طوَؽ ٫ٛوش

 رـٍِ طوّٞ ػْ ِ حُؼَٔ ٗزٌش أٓخّ ٓظٜزق ٝحُظ٢ ح٠ُٝ٧ ٖٓ حٍطلخػخ حهَ أهَٟ ؿٍٔٞ ُظ٣ٌٖٞ ًُٝي ُ ح٧ٍٝ حُو٢٤ أ١َحف

 .  ح٢ُٓٞ ك٢ ؿ٤ٔؼخ حُو١ٞ٤ طِظو٢ إٔ ػ٠ِ ٌٛٙ حُؼَٔ ٗزٌش ىحهَ ػيس ه١ٞ٤

 ٖٓ ٤ًِخ ط٘ظ٢ٜ ٝػ٘يٓخ ِ كو٢ حُ٘زٌش ٖٓ حُوخٍؿ٤ش حُو١ٞ٤ ػ٠ِ ح٬ُٛوش حُٔخىس رٟٞغ طوّٞ ك٤غ ح٢ًٌُ حُؼَٔ ٣ؤط٢ ٘خٝٛ -ٕ

 رؼي ِ رُٜٔٞٚ ػ٤ِٚ ُظظلَى ُٜخ ٌٓخٗخ طظَى رل٤غ كو٢ حُٔوخ١غ رؼٞ ٝػ٠ِ حُيحهَ ك٢ حُـَحء ٟٝغ ػ٤ِٔش طٌَٔ حُ٘زٌش ٛ٘غ

 ٣ََٓح رخُيحهَ ُ٘لٜٔخ ٝط٠غ ِ ٗـَ ٍٝهش رِق طوّٞ ٓخ ٝػخىس ِ رخُـٞحٍ ُٜخ ٛـ٤َ ػٖ رٜ٘غ حُؼٌ٘زٞطٚ طوّٞ حُ٘زٌش اٗـخُ

 . ح٠ُٝ٧ ٟل٤ظٜخ ٍٝٛٞ هزَ ٬٣ٞ١ ط٘ظظَ هي رخُطزغ ٧ٜٗخ ُ حُل٣ََ ٖٓ ٣َٓلخ
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 كَ٘س أ١ ٓو١ٞ ٗظ٤ـش ح٤ُٔ٘ؾ ػ٠ِ ٣ليع هي حٛظِحُ رؤ١ ط٘ؼَ ٢ً ُ ٝح٤ُٔ٘ؾ ػٜ٘خ ر٤ٖ اٌٗحٍ ه٢٤ رَٞٛ طوّٞ ٝأه٤َح -ٖ

 ك٢ حُلخى ح٠ُؼق ٝرٔزذ. ٓؼٚ ٓظظؼخَٓ ح١ٌُ ح٢ُ٘ء ُظظؼَف ح٤ُٔ٘ؾ ٢ٓٝ ا٠ُ طَٔع ح٫ٛظِحُ ٌٛح كيٝع ٝػ٘ي ػ٤ِِٚ

 ٖٓ َٓحكٜخ ططِن ٤ٔٓٝظش ٟؤش ًخٗض كبًح حُل٣َٔشِ ٛلخص ُظلي٣ي ح٧هَٟ كٞحٜٓخ ػ٠ِ حُؼٌ٘زٞطٚ ٓظؼظٔي ػ٘يٛخ حَُإ٣ش

 ٛٞ   هَ ٓظوٜٚ ػ٠ٞ رخٓظويحّ  أ٠٣خ رؼ٤ي ٖٓ حُل٣ََ رو١ٞ٤ كٔظِلٜخ  ًخ٤ُؼٔٞد  طئًَ ٫ٝ ًز٤َس ًخٗض اًح أٓخ ِ رؼ٤ي

 ٗلٞٛخ رخُظويّ حُؼٌ٘زٞطٚ طزيأ ًُي رؼي ِٝ حَُ٘ى ٖٓ حُظوِٚ رٔلخُٝش ٗلٜٔخ حُل٣َٔش حُلَ٘س طـٜي ِ حٌَُ٘ حُؼ٘وٞى٣ش حُـيس

 ح٬ُٛوش حُٔخىس ػ٠ِ أٍؿِٜخ ٟٝٝؼض َٓس أهطؤص إٔ ٛخىف ٝاًح ِ ٫ٛوش ٓخىس ىٕٝ ُ٘لٜٔخ طًَظٜخ حُظ٢ ح٥ٓ٘ش حُو١ٞ٤ ػزَ

 . حُظلٍَ ػ٠ِ ٣ٔخػيٛخ ُِـَحء ٤ٔ٤ًخث٢ ًٔلَِ طؼَٔ ًخ٣ُِض ٓخىس ٤ٓلَُ ؿٜٔٔخ كبٕ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 : وجود إلى األولى الفقرة تشٌر. ٔ

 للنسٌج ؼدد سبع  -د  للنسٌج ؼدتان  -ج  للنسج ؼدد ثبلث  -ب  للنسج ؼدد ست  -أ

 : العنكبوت بٌت إقامة عن المسبول أن إلى ألولىا الفقرة تشٌر.  ٕ

 العنكبوت كبار  -د بالتعاون العنكبوت وذكر أنثى  -ج العنكبوت أنثى  -ب لقوته العنكبوت ذكر  -أ

 : على العنكبوت اعتماد إلى الثالثة الفقرة تشٌر.  ٖ

 االستشعار نقرو  -د الدقٌق السمع  -ج البصر ؼٌر األخرى الحواس  -ب المتخصص العضو  -أ

 : بـ البلصقة المادة من العنكبوت تخلص إلى الثالثة الفقرة تشٌر.  ٗ

 بها لصقت التً الخٌوط بتقطٌع  -ب     الؽراء تذٌب كٌمٌابٌة بمادة  -أ

 بعٌداً  بالقفز  -د       ؼزلها بإعادة  -ج

 : هو العنكبوت تحرك سهولة فً السبب أن إلى الثالثة الفقرة تشٌر.  ٘

 الفابقة السرعة  -ب     خبللها تتحرك آمنة طرق كتر  -أ

 سبق ما ُكل  -د       الوزن خفة  -ج

 : خبلل من الحشرات سقوط على العنكبوت ٌتعرؾ.  ٙ

 العش  -د    اإلنذار خٌط  -ج  السرٌر  -ب  الشكل الدابرٌة الؽدة  -أ

  ؟ الثانٌة الفقرة فً قبلها بما " األولى ضحٌتها وصول قبل طوٌبل تنتظر قد بالطبع ألنها جملة" عبلقة ما -7

 . تفصٌل -د        .         نتٌجة -ج     .            تعلٌل -ب   .            توضٌح -أ

 :بـ المنزل خارج تعٌش التً العناكب نسٌج ٌسمى.  8

 الهندسً  -د    الفلك  -ج  الدابري  -ب   المركب النسٌج  -أ

 ( https://dardery.site/archives/7399ُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝح) 

 

 ( اقرأ، ثم أجب:ٕٔالقطعة)

 ػَح٧ ٤ٗٞطٖ آلن حٌُز٤َ حُؼخُْ هزَ ٖٓ حُلًَش ُوٞح٤ٖٗ حًظ٘خكْٜ ًٝخٕ ِ حُطز٤ؼش ٖٓ حُل٣ِ٤خث٤ش حُوٞح٤ٖٗ حُؼِٔخء حهظزْ -ٔ

 ِ رؼي ػٖ ٗلٔٚ  َٓحهزش َٓحكَ رؤٍٝ ه٬ُٜخ ٖٓ ح٩ٗٔخٕ ريأ ٝحُظ٢ ح٩ٗٔخٕ هزَ ٖٓ حُٜٔ٘ٞػش ح٧هٔخٍ ٝط٤٤٘ي ر٘خء ك٢ ح٧ًزَ

 ؿيح   ٝىه٤وش ك٣َيس رٜٔخّ طط٣َٞٙ ٖٓ ُٖٓ ٝرؼي ح٤ُّٞ ح٫ٛط٘خػ٢ حُؤَ ٣وّٞ ك٤غ ِ حُل٠خء ُـِٝ ح٧ٓخ٤ٓش حُوٞحػي ٟٝٝغ

 أٗ٘ؤص أٜٗخ ٗوٍٞ إٔ ٣ٌٖٔ أٝ ِ ػِّٞ ٟٖٔ ٜٗ٘لٜخ إٔ كظ٠ ٣ٌٖٝٔ ِ أ٤ٔٛظٜخ طظـخُٝ إٔ ٣َشحُز٘ حُل٠خٍس ٤َُٔٔس ٣ٌٖٔ ٫

 ٣طِن ٍث٤ٔ٤ظ٤ٖ ًظِظ٤ٖ ٖٓ ػٔٞٓخ   ٣ظؤُق كبٗٚ حُظؼو٤ي ٖٓ ط٤ٜٔٔٚ رِؾ ٜٝٓٔخ حُؤَ ٜٓٔش ًخٗض ٜٝٓٔخ.  ًحطٜخ رلي ػِٞٓخ

 . ٝحُلخكِش حُلُٔٞش ػ٤ِٜٔخ

 ٝحٌُخ٤َٓحص حُٜٞحث٤خص ٣ظ٠ٖٔ ًُٝي ِ ٜٓٔظٚ ٩طٔخّ حُؤَ ٣لظخؿٜخ حُظ٢ حُٔؼيحص ؿ٤ٔغ ٢ٛ: Payload حُلُٔٞش: أ٫ٝ

  ك٢ حُلُٔٞش ًُي ٝٓؼخٍ ِ ٝح٫ٓظوزخٍ ٝح٩ٍٓخٍ حُظلٌْ ػ٤ِٔخص طئٖٓ حُظ٢ حُٔوظِلش ح٫ٌُظ٤َٗٝش ٝحُيحثَحص حَُحىحٍ ٝأؿِٜس

 ػٞحًْ ا٠ُ طلظخؽ اً ح٫طٜخ٫ص خٍأهٔ ٝك٢ حُـ٤ِّٞ ر٤٘ش ػٖ ٓؼِٞٓخص طظ٠ٖٔ ٍٛٞح   طؼط٢ حُظ٢ حٌُخ٤َٓحص حُطوْ أهٔخٍ

 ٍه٤ٔش ًخ٤َٓحص ا٠ُ طلظخؽ ك٤غ رؼي ػٖ ح٫ٓظ٘ؼخٍ أهٔخٍ ٝك٢ ِ حُظِل٤ٗٞ٣ِش أٝ حُٜخطل٤ش ح٩ٗخٍحص ٩ٍٓخٍ ٟؤش ٛٞحث٤ش

https://dardery.site/archives/7399


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 406

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 حُزلغ أهٔخٍ ك٢ ِٝأ٠٣خ   حُٔوظِلش ٌٝٓٞٗخطٜخ ح٧ٍٝ ٓطق ػٖ ٝحٟلش ٍٛٞ ػ٠ِ ُِلٍٜٞ ىه٤وش ط٣َٜٞ ٝكٔخٓخص ىه٤وش

 . ىٍحٓظٜخ طظْ حُظ٢ ٝحٌُٞحًذ ُِ٘ـّٞ حُٔ٘خٛي ُظٔـ٤َ حٍُٜٞس ٝكٔخٓخص حُظٌِٔٞد ا٠ُ طلظخؽ حُؼ٢ِٔ

 . حُٔطِٞد حُٔيحٍ ا٠ُ ٝٗوِٜخ حُلُٔٞش ٫ٓظ٤ؼخد حُؤَ ٖٓ حُٔوٜٚ حُـِء:  Bus حُزخٙ أٝ حُلخكِش: ػخ٤ٗخ

 ا٠ُ ٝحُظ٤٤َٔ ٝحُيكغ حُؼَٔ صٝكٔخرخ ِ حٌَُٜرخث٤ش حُويٍس ٣ٝئٖٓ ِ حُزؼٞ رؼ٠ٜخ ٓغ حُؤَ أؿِحء رللع حُـِء ٌٛح ٣وّٞ

 . رٜخ حُوخٛش ح٤ٍٟ٧ش حُٔلطش ٓغ ح٫طٜخٍ ٓؼيحص حُلخكِش طٔظِي ًُي ا٠ُ رخ٩ٟخكش ِ حُل٠خء

 طؼَٔ ٢ً حُطخهش ا٠ُ حُٜ٘خػ٢ حُؤَ ٝأؿِٜس أٗظٔش ؿ٤ٔغ طلظخؽ  ك٤غ Power Systemsحُطخهش ط٤ُٞي ٓ٘ظٞٓش أٓخ  -ٕ

 طٔظويّ ك٤غ ِ ح٤ٍٟ٧ش ٓيحٍحط٘خ ك٢ حُٔٞؿٞىس حُٜ٘خػ٤ش ح٧هٔخٍ ٧ؿِذ شح٬ُُٓ حُطخهش حُْ٘ٔ كظئٖٓ  ٜٓخٜٓخِ ٝط٘ـِ

 ٝطوّٞ ِ ح٤ُٔٔ٘ش حُو٣٬خ  ٫ف رخٓظويحّ ح٬ُُٓش حٌَُٜرخث٤ش حُطخهش ػ٠ِ ُِلٍٜٞ ح٤ُٔٔ٘ش ح٫ٗؼش ح٤ُٔٔ٘ش حُطخهش أٗظٔش

 حُطخهش رظ٣ُٞغ طوّٞ حُظ٢ حُظ٣ُٞغ صٝٝكيح ِ حُظو٣ِٖ أؿَ ٖٓ حٌَُٜرخث٤ش حُزطخ٣ٍخص ر٤ٖ حٌَُٜرخث٤ش حُطخهش رظ٣ُٞغ ٝكيحص

 حُويٍس رظو٣ِٖ ٣وّٞ ح١ٌُ ُِطخهش ح٫كظ٤خ٢١ حُ٘ظخّ ُٛ٘خى ًٌُي ِ ٌَُِٜرخء حُٔٔظٌِٜش حُٔؼيحص ٓوظِق ػ٠ِ حٌَُٜرخث٤ش

 ٢ك طؼَٔ حُظ٢ ح٩ٌُظ٤َٗٝش حُٔؼيحص ٓوظِق ُظـ٣ٌش حُزطخ٣ٍخص ك٤ٚ ٝطٔظويّ ِ ح٤ُٔٔ٘ش حُطخهش ٗظخّ ٖٓ طَ٘ظؾ حُظ٢ حٌَُٜرخث٤ش

 حُو٣٬خ ح٥ف ٖٓ ٌٓٞٗخ   ر٘خء طٌَ٘ أؿ٘لش ٌَٗ ػ٠ِ ٝحٓؼش ٛلخثق ٖٓ ك٤ظٌٕٞ ح٤ُٔٔ٘ش حُطخهش ٗظخّ أٓخ.  حُٜ٘خػ٢ حُؤَ

 . حُ٘لٖ اػخىس أٝ حُظ٘ـ٤َ ك٢ ٓٞحءح   حُؤَ ك٢ حُٔوظِلش ح٧ٗظٔش ُؼَٔ ح٬ُُٓش حٌَُٜرخث٤ش حُطخهش ُظ٤ُٞي ح٤ُٔٔ٘ش

 ُِؤَ حُٜل٤ق حُٔطِٞد ح٫طـخٙ ك٢ ح٤ُِْٔ حُظٞؿ٤ٚ ٟٝٔخٕ ِ حُٔطِٞرش ٟٝؼ٤ظٚ ٢ك حُٜ٘خػ٢ حُؤَ ػزخص ػ٠ِ حُللخظ أٓخ -ٖ

 حُيكغ ٤ٌٓٝخِٗٓخص ِ ُِؤَ حُلخ٤ُش حُٟٞؼ٤ش طَٟ حُظ٢ حُؼ٤ٕٞ رٔؼخرش طؼظزَ حُظ٢ حُلٔخٓخص حُ٘ظخّ ٌُٜح ك٤ٔظويّ حُٜ٘خػ٢

 حُٜ٘خػ٢ حُؤَ ػَٔ ُٜخ حُٔوٜٚ ٜٔخّحُ ػ٠ِ ٣ؼظٔي ح١ٌُ ُِظ٤ْٜٔ طزؼخ ًُٝي ِ ُِؼِّ حُُٔٞيس حُؼـ٬ص أٝ ٝحُظ٤٤َٔ

 رٔخ ٓوخٍٗش ؿيح   ىه٤ن(  ٝىكغ ط٤٤َٔ) ه٤خىس ٗظخّ ح٠ُ طلظخؽ(  ٝحُ٘ـّٞ حٌُٞحًذ ىٍحٓش)  حُؼ٤ِٔش َُِٔحهزش حُٔوٜٜش ِكخ٧هٔخٍ

 . ح٫طٜخ٫ص أهٔخٍ طلظخؿٚ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 : مكتشؾ نٌوتن أن إلى األولى الفقرة تشٌر. ٔ

 بعد عن المراقبة نظام  -د الحركة قوانٌن  -ج  الصناعً القمر بناء كٌفٌة  -ب  الفٌزٌاء علم  -أ

 : الصناعً القمر فً الربٌسٌة األجزاء أن إلى األولى الفقرة تشٌر.  ٕ

 جزأٌن  -د  أجزاء خمسة  -ج   أجزاء أربعة  -ب  أجزاء ثبلثة  -أ

 : تحتاجها الضخمة الهوابٌة كسالعوا أن إلى األولى الفقرة تشٌر.  ٖ

 العلمً البحث أقمار  -د  بعد عن االستشعار أقمار  -ج  االتصاالت أقمار  -ب  الطقس أقمار  -أ

 : المطلوب المدار إلى ونقله القمر اجزاء ربط أن إلى األولى الفقرة تشٌر.  ٗ

 الحمولة مهام من  -ب     األرضٌة المحطة مهام من  -أ

 والحافلة الحمولة بٌن مشتركة مهمة  -د      حافلةال مهام من  -ج

 : من تستمد للقمر المتجدة الطاقة أن إلى الثانٌة الفقرة تشٌر.  ٘

 .األرضٌة المحطة بطارٌات  -د  الشمسٌة األشعة  -ج  المخزنة الطاقة  -ب  المولدات  -أ

 : هدفها الطاقة تولٌد منظومة أن إلى الثانٌة الفقرة تشٌر.  ٙ

 .مداره عن االنحراؾ من القمر حماٌة  -ب  . بالقمر األجهزة لعمل البلزمة الكهربابٌة الطاقة توفٌر  -أ

 ( ج+  أ)   -د  . بالقمر الخاصة الكهربابٌة البطارٌات شحن إعادة  -ج

  ؟ الثانٌة الفقرة فً قبلها بما " الشمسٌة الطاقة نظام من َتنتج التً الكهربابٌة القدرة بتخزٌن ٌقوم جملة" عبلقة ما -7

 . تفصٌل -د        .         نتٌجة -ج     .            تعلٌل -ب   .            توضٌح -أ

 : على تتوقؾ توجٌهه وسبلمة القمر وضعٌة على الحفاظ منظومة اختٌار أن إلى الثالثة الفقرة تشٌر.  8

 القمر تصمٌم  -ب       الجوٌة الظروؾ  -أ

 والتسٌٌر الدفع مٌكانزمات  -د     القمر بها قومٌ التً المهمة  -ج

 ( https://dardery.site/archives/7400ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

https://dardery.site/archives/7400
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 ( اقرأ، ثم أجب:ٖٔالقطعة)

 ػ٘يٓخ ٣َٔع ح٩ٗٔخٕ ٗزٞ إٔ Cesare Lombroso «ُٞٓزَُٝٝ ٤ِٓحٍ» ح٣٩طخ٢ُ حُطز٤ذ ٫كع 89ِّ٘ٔ ػخّ ك٢ -ٔ

 ا٠ُ ٓظ٤ٖ ر٤ٖ( ح٫ٓظِوخء أٝ حُـِّٞ أػ٘خء أ١) حَُحكش ٟٝغ ك٢ حُزخُؾ ح٩ٗٔخٕ ػ٘ي حُطز٤ؼ٢ حُ٘زٞ ٓؼيٍ ٣ظَحٝف اً   ٣ٌٌد

 .حُيه٤وش ك٢ ٗز٠ش( 9ٓ ـ ٓٙ) طٔؼ٤ٖ

 ػ٘يٓخ ٣ِىحى ح٩ٗٔخٕ ط٘لْ ٓؼيٍ إٔ Vittorio Benussi «ر٢ٓٞ٘٤ ك٤ظ٣ٍٞٞ» ٣يػ٠ ا٣طخ٢ُ ٣ٍل٢ ٫كع 9ّٔٗٔ ػخّ ٝك٢

 .حَُحكش ٟٝغ ك٢ حُزخُؾ ح٩ٗٔخٕ ػ٘ي َٓس( ٕٗـٙٔ) ٝػ٣َٖ٘ أٍرغ ا٠ُ ػَ٘س ٓض ر٤ٖ ٣ٝظَحٝف  ٣ٌٌد

 حُٔ٘ظزٚ حٓظـٞحد أػ٘خء حُيّ ٟـ٢ ه٤خّ ػ٠ِ ٣ؼظٔي حُـٞح٤ْٓ ػٖ حٌُ٘ق ًخٕ ح٠ُٝ٧ِ حُؼخ٤ُٔش حُلَد ٗخٍ حٗيُؼض ٝػ٘يٓخ

 .ح٩ٗٔخٕ ٣ٌٌد ػ٘يٓخ ًٌُي حُيّ ٟـ٢ ٣َطلغ ًا ك٤ِْٜ

 حُؼ٢ِٔ حُظطز٤ن كوَ ا٠ُ طيهَ ُْ ىِٓٚ ٟٝـ٢ ط٘لٔٚ ٝٓؼيٍ ٗز٠ٚ رو٤خّ ًٌرٚ أٝ اٗٔخٕ ٛيم ػٖ حٌُ٘ق كٌَس إٔ ػ٠ِ -ٕ

 ػٖ طَحكغ ح١ٌُ William Marson «ٓخٍٕٓٞ ٤ِ٣ٝخّ( »ح٢ًَ٤ٓ٧) حُ٘ل٢ٔ ٝحُزخكغ حُٔلخ٢ٓ ٣ي ػ٠ِ 9ّٕٖٔ ػخّ ك٢ ا٫

 ىّ ٟـ٢ هخّ أٗٚ َٓحكؼظٚ ك٢ كًٌَ The Fry Case« كَح١ ه٤٠ش» رخْٓ طؼَف ٤َٜٗس ه٤٠ش ك٢ رخُوظَ ظْٜٓ ٗوٚ

 حُٔلِل٤ٖ ٤ٛجش إٔ ا٫  حُظٜٔش اٌٗخٍ ك٢ ٛخىم أهٞحُِٚ ك٢ ٛخىم حُٔظْٜ إٔ ًُي ٖٓ ٝحٓظوِٚ حُظلو٤نِ ؿِٔخص أػ٘خء حُٔظْٜ

 حُلٌِْ ٛيٍٝ ٖٓ ٓ٘ٞحص ػ٬ع ٝرؼي  حُل٤خس ٓيٟ رخُٔـٖ حُٔظْٜ ػ٠ِ كٌْ ٌُُي ٝٗظ٤ـش حُٔلخ٢ِٓ ريكخع ح٧هٌ ٍك٠ض

 حُٔـ٤ٖ ٓخكش حُلو٤و٢ِكزَثض حُٔظْٜ ػ٠ِ حُوزٞ ٖٓ ح١َُ٘ش ٝطٌٔ٘ض «كَح١ ٓوظَ ه٤٠ش» ك٢ ؿي٣يس أىُش ظَٜص

  .حُٔظِّٞ

 ػ٘ي حُل٤ُٔٞٞؿ٤ش حُظٞحَٛ طـ٤َ  ٫كع هي «ًخ٤ُل٤ٍٗٞخ» ٣٫ٝش ٖٓ أ٢ًَ٤ٓ ١َٗش ٟخر٢ ٝٛٞ «٫ٍٕٓٞ ؿٕٞ» ًخٕ -ٖ

 طوّٞ ٣َ١لش أُش حرظٌخٍ ٖٓ ًُي رؼي ٝطٌٖٔ ك٤ِْٜ حُٔ٘ظزٚ حٓظـٞحد ٝػ٘ي حُٔظ٤ٜٖٔ ٓغ حُظلو٤ن أػ٘خء حٌٌُدِ ٗظ٤ـش ح٩ٗٔخٕ

 حٍُٞمِ ػ٠ِ ٍّٓٞ ا٠ُ ًُي ح٥ُش ٝطظَؿْ ح٫ٓظـٞحدِ ٝهض ١ٞحٍ حُظ٘لْ َٓحص ٝػيى حُ٘زٞ ٝٓؼيٍ حُيّ ٟـ٢ رظٔـ٤َ

 ا٠ُ ٣ؼٔي «٫ٍٕٓٞ» ًٝخٕ حٍُٞم ػ٠ِ ٍٓٞٓخص ا٠ُ ُِوِذ حٌَُٜر٢ حُ٘٘خ١ وِذحُ ٍْٓ  ُش رٜخ طظَؿْ حُظ٢ ٗلٜٔخ رخ٤ٌُل٤ش

 . رخُلو٤وش ح٫ػظَحف ا٠ُ حُٔٔظـٞد ٣يكغ ًخٕ ٓخ ح٥ُشِ رَٓٞٓخص ٓٔظؼ٤٘خ   حٌٌُدِ ٓٞح١ٖ ػ٠ِ حُٔٔظـٞد حُ٘وٚ ح٬١ع

 حُؼَم ٓويحٍ طؼ٤٤ٖ أٝ ٤خُّو ؿي٣يس هخ٤ٛش ا٤ُٜخ  ٤٠٣ق إٔ  «٫ٍٕٓٞ ؿٕٞ»ٓٔخػي «٤ًَِ ٤ُٞٗخٍى» ًُي  رؼي ٝحٓظطخع

 (٤ُـَحف حُزٞ) «حُٔظؼيىس حَُٔٓخٓش» رــ  ٤ٔٓٝض. حُلَٔ ِٜٓش حُلـْ ٛـ٤َس ًِٜخ ح٥ُش ٝؿؼَ ح٫ٓظـٞحدِ أػ٘خء ٣لَُ ح١ٌُ

 حُظؼ٤َحص ٌٝٛٙ  ح٩ٗٔخٕ ؿْٔ ك٢ ٫اٍحى٣ش أٗ٘طش طٔـَ  أٗٚ ا٠ُ ٣ؼٞى ٌٝٛح حُٔظ٤ٜٖٔ أًؼَ كِع طؼ٤َ  حُز٤ُٞـَحف  ُش إ

 ُ٘ٞع ىٍؿش أ١ ٖٓ ط٤٤ِٔ ىٕٝ ح٩ٗٔخِٕ ػ٘ي حُؼخ١ل٤ش ح٫ٗلؼخ٫ص ٓزخَٗس طؼٌْ ح٥ُش طٔـِٜخ حُظ٢ حُٔؼ٤٘ش ؿ٤شحُل٤ُٔٞٞ

 ٖٓ ح٩كَحؽ أٝ رخُـ٠ذ ٗؼٍٞٙ ػ٘ي ػَهِٚ اكَحُ ٣ِٝىحى ٝط٘لِٔٚ ٗز٠ٚ ٣َٝٔع ح٩ٗٔخِٕ ىّ ٟـ٢ ٣َطلغ كوي  ح٫ٗلؼخٍ

 ا٠ُ حُِٔطش ١ًٝ رؼٞ ٝٓٞحؿٜش ٝح٫ٓظـٞحد حُظلو٤ن ُٔٞهق ٔخٕح٩ٗ ٤ٛزش طئى١ ٝهي ح٫ٓظـٞحدِ أػ٘خء ا٤ُٚ ٣ٞؿٚ ٓئحٍ

 ٧ٓزخد حٗلؼخ٫طٚ ػخٍص ٝاٗٔخ ٣ٌٌدِ ٫ ح٫ٓظـٞحد ٟٓٞغ حُ٘وٚ كبٕ ًِٜخ ح٧كٞحٍ ٌٛٙ ٝك٢ ٗلٜٔخِ حُٔخروش حُ٘ظ٤ـش كيٝع

 ٫ حٌٌُد ً٘ق  ُش ٕأ ٌٛح ٝٓؼ٠٘  ح٫ٗلؼخٍ ٓزذ ػٖ حُ٘ظَ رـٞ ـ حُٜ٘خ٣ش ك٢ ٝحكيس ح٥ُش ٍٓٞٓخص كبٕ ًُيِ ٝٓغ أهَِٟ

  . « .ٗلٔٚ حُٞهض ك٢ حُظٜٔش ك٢ ر٣َجخ   طٞهغ هي ٌُٖٝ كلٔذِ حٌُخًد ٓظَ طٜظي

 رؼٞ طٌٛذ رَ  حُٔظ٤ٜٖٔ  حٓظـٞحد أػ٘خء حُٔلٌٔش هخػش ا٠ُ ح٥ُش اىهخٍ طَكٞ ح٤ًَ٤ٓ٧ش حُٔلخًْ ٖٓ ًؼ٤َ  ٍٝأ٣٘خ رَ

   ُٜخُلٚ أٝ اٗٔخٕ ٟي ًي٤َُ ح٥ُش ٍحهظزخ ٗظخثؾ هزٍٞ كظَكٞ ًُيِ ٖٓ أرؼي ا٠ُ ح٤ًَ٤ٓ٧ش حُٔلخًْ

 اٟخكش أ١ طليع ُْ ٌُٖ حُيهشِ رخُـش ٜٓ٘خ حُلي٣ؼش حُ٘ٔخًؽ ٛخٍص رل٤غ حُٔ٘ٞحص َٓ ػ٠ِ «٤ًَِ»  ُش طط٣َٞ ؿَٟ ٝهي

 .ٜٓ٘خ كٌف أ١ ٫ٝ ٦ُُشِ ؿي٣يس

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 لى؟األو الفقرة سٌاق فً"  اندلعت"  كلمة معنى ما. ٔ

 انتشرت -د    امتدت -ج    اشتعلت -ب    هبت -أ 

 ؟(فراي) مقتل قضٌة فً المتهم براءة ظهرت متى. ٕ

 9ٕٖٔ -د    9ٕٓٔ -ج    9ٕٙٔ -ب    9ٕٔٔ -أ 
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 .الموضوع فً ورد ما حسب الصحٌحة الجملة -ٌلً مما – حدد.    ٖ

 حجما أصؽر الكذب كشؾ جهاز جعل فً" بٌنوسً" نجح -أ 

 الحالً شكله إلى وصل حتى عدة بمراحل الكذب كشؾ ازجه مر -ب 

 .المتهم عن" مارسون ولٌام"  المحامً بدفاع المحكمة هٌبة اقتنعت -ج 

 النفسٌة األمراض تشخٌص فً  الكذب كشؾ جهاز استخدم -د 

 الكذب كشؾ آلة علٌها تقوم التً الفكرة القطعة من استنتج.   ٗ

 ٌكذب عندما لئلنسان الفسٌولوجٌة التؽٌٌرات رصد -ب   . بها اإلدالء بعد هبؤكاذٌب بمواجهته المتم تخوٌؾ -أ 

 .بالجرٌمة االعتراؾ إلى المتهم دفع -د   . المحاكمة بعد للمتهم النفسٌة االنفعاالت تتبع -ج 

 :الكذب كشؾ على اآللة قدرة فً الكاملة الثقة على ٌتحفظ الكاتب أن على الموضوع من دلل.   ٘

 الحكم عند الضؽط معدل قٌاس على االعتماد المحكمة رفض إلى ةاإلشار -أ 

 التحقٌق رهبة نتٌجة فسٌولوجٌة تؽٌرات حدوث إمكانٌة إثبات -ب 

 بإدانته الحكم من سنوات عدة بعد متهم براءة ثبوت قصة ذكر -ج 

 الكذب كشؾ لجهاز التعرض من المتهمٌن أكثر فزع إلى اإلشارة -د 

  ؟ الثالثة الفقرة فً قبلها بما للقلب" الكهربً النشاط القلب رسم آلة بها تترجم التً نفسها كٌفٌةبال جملة" عبلقة ما -ٙ

 . تفصٌل -د        .         نتٌجة -ج     .            تعلٌل -ب   .            توضٌح -أ

 ( https://dardery.site/archives/7410ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 

 ( اقرأ، ثم أجب:ٗٔالقطعة)

 ٌٛٙ إٔ حٌُؼ٤َٕٝ حػظوي حُلي٣ؼش حُؼ٤ِٔش حُؼٍٞس كٔغ ِ ٝطئٍهٚ ح٩ٗٔخٕ رخٍ ط٘ـَ حُظ٢ ح٧ٍٓٞ ٖٓ حُيٝحء ه٤٠ش إٔ ٫ٗي/ ٔ

 حَُٔٝ ٣ظَحؿغ إٔ حُٔظٞهغ ٖٓ ًٝخٕ ِ حُ٘ؼز٢ ٝحُطذ حُطذ ك٢ شحُٔٔظؼِٔ حُطز٤ش حُ٘زخطخص ٓلَ طلَ ٓٞف حُٜٔ٘ؼش ح٧ى٣ٝش

 طٌٖ ُْ أَٓحٟخ حُلي٣غ ح٩ٗٔخٕ ػَف كوي ِ طٔخٓخ حُؼٌْ ٛٞ كيع ح١ٌُ ٌُٖ ِ حُؼوخه٤َ ػِْ ك٢ حٌُخٓلش حُؼٍٞس ٌٛٙ أٓخّ

 حُؼ٣ٞ٠ش ح٤ٔ٤ٌُخء ػِْ ك٢ ح٤َُٛذ حُظويّ ا٠ُ ًُي ٣َٝؿغ ِ حُِٔٓ٘ش ح٧َٓحٝ ػَٜ ىهَ رَ ِ هزَ ٖٓ ٓ٘ظَ٘س أٝ ٓؼَٝكش

 ك٢ ٝٓ٘خػظٚ ِ ٝهٞطٚ ٛلظٚ ػَ أػَص ٝرخُظخ٢ُ ِ ح٩ٗٔخٕ ر٤جش ُٝٞػض ِ حُل٤خس ٓ٘خك٢ ؿ٤ٔغ ك٢ ٤ٔ٤ًخث٤ش ٓٞحى أىهِض حُظ٢

 ُ٘خ ٣لَٔ حُؼ٢ِٔ حُزلغ ٝٓخُحٍ ِ أٝك٠ ٓؼِٞٓخص ا٠ُ ٣لظوَ ٜٓ٘خ حٌُؼ٤َ ُحٍ ٓخ حُٜٔ٘ؼش ح٧ى٣ٝش كبٕ ًٌُي ِ ح٧َٓحٝ ٓوخٝٓش

 ِ ًَِٓس ٤ٔ٤ًخث٤ش ٓٞحى ٧ٜٗخ ٝآخ ػٜ٘خ حُٔؼَكش ٣ُخىس رٔزذ آخ ِ حُٜٔ٘ؼش ح٧ى٣ٝش ُزؼٞ ح٠ُخٍس حُـخٗز٤ش خٍح٥ػ ٖٓ حٌُؼ٤َ

 .هخ٤ٓش ٤ٔ٤ًخث٤ش طلخػ٬ص ظَٝف طلض حُٔؼَٔ ك٢ طل٤٠َٛخ طْ

 ُٜ٘خػش  ٖٓ ٜيٍٓ رٜلظٜخ رٜخ ٝح٫ٛظٔخّ – حُطز٤ش حُ٘زخطخص ا٠ُ ا١ - حُطز٤ؼش ا٠ُ رخُؼٞىس حُي٤ُٝش حُٔئطَٔحص أٝٛض ُوي/ ٕ

 " ُ٘لخثٚ أؿِذ ك٢ٜ ِ أٍٟٚ ر٘زخص ٣َٓٞ ًَ ٝػخُـٞح ِ ىٝحءى ؿٌحإى ٤ٌُٖ:" ػخّ ٓٓ٘ٗ ٌٓ٘ هَح١ أرٞ هخٍ ُٝوي. ح٥ى٣ٝش

 ك٣َن ه٤خّ ح٠ُٝ٧ حُوطٞس ًٝخٗض ِ حُلؼ٢ِ حُظ٘ل٤ٌ َٓكِش طيهَ حُٔئطَٔحص ٌٛٙ ط٤ٛٞخص ح٧ٍٝر٤ش ٝحُيٍٝ أ٣ٌَٓخ ك٢ ريأص ُٝوي

 ِ ١ز٤ش كٞحثي ُٜخ ؿي٣يس ٗزخطخص حًظ٘خف ًُي ٗظ٤ـش ٖٓ ًٝخٕ ِ ُِيٝحء ٜٓيٍ طٌٕٞ هي ؿي٣يس ٗزخطخص ػٖ رخُزلغ حُؼِٔخء ٖٓ

 حٌُٔظٞرش حَُٔحؿغ ك٢ حًٌٍُٔٞس حُ٘زخطخص ػٖ حُؼِٔخء ٖٓ حُٔـٔٞػش ٌٛٙ طزلغ ًٔخ ِ هزَ ٖٓ ٓؼَٝكش طٌٖ ُْ حهظٜخى٣ش ٝأهَٟ

 طلظ١ٞ ِ ٝأٍٝرخ ح٤٤ٌ٣َٓ٧ٖ ك٢ ٓ٘ظَ٘س ٓؼ٘زش 8ٓٓٔ ػٖ ٣لَ ٫ ٓخ كٜ٘خى ِ حُٔؼ٘زخص ك٢ حُٔللٞظش ًٌُٝي ِ ٝحٍُٜٔٞس

 ٌٛٙ ػٖ ر٤خٗخص حُٔـللش حُ٘زخطخص ٌٛٙ ٖٓ ًٗٔٞؽ ًَ ٝػ٠ِ ِ ٗٞع ٕٓٓٓ٘ طٔؼَ ِ ٗزخص ٤ِٕٓٞ 7٘ٔ ٖٓ ٣وَد ٓخ ػ٠ِ

 ه٤ٔظٜخ ػٖ ٓؼِٞٓخص رـخٗذ ًُي ًَ ِ حٗظ٘خٍٛخ ٌٝٓخٕ ؿٔؼٜخ ٝطخ٣ٍن ٝؿخٓؼٜخ ٝك٤ِٜظٜخ حُؼ٢ِٔ حٜٓٔخ ك٤غ ٖٓ حُ٘زخطخص

 . ٝؿيص إ ٝح٫هظٜخى٣ش حُطز٤ش

 حُويٍس ُٜخ كخػِش ػ٘خَٛ ػ٠ِ طلظ١ٞ ٗزخطخص ػٖ رخُزلغ ٣وٕٞٓٞ ح٤٤ٌ٣َٓ٧ٖ حُؼِٔخء ٖٓ ك٣َن ٛ٘خى أهَٟ ٗخك٤ش ٖٝٓ/ ٖ

 ػ٠ِ ٣ِ٣ي ٓخ ػٖ حٌُ٘ق اك٣َو٤خِٝحٓظطخػٞح َٗم ٓ٘طوش أرلخػْٜ ًَِٓ حطوٌٝح ٝهي ِ ح١َُٔخ٤ٗش حُو٣٬خ ػ٠ِ حُو٠خء ػ٠ِ

 حُظـخٍد ك٤ٞحٗخص ك٢ ح١َُٔخ٤ٗش حُو٣٬خ ػ٠ِ حُو٠خء ػ٠ِ حُويٍس ُٜٝخ ِ حُٔ٘طوش ٌٛٙ ك٢ ط٘ٔٞ حُظ٢ حُ٘زخطخص ٖٓ ٗٞع ٕٓٓٔ

 . رزؼ٤ي ح١٧لخٍ ػ٘ي حُيّ ١َٓخٕ ٣ؼخُؾ ح١ٌُ ٓؼَ ػوخه٤َ ٖٓ حُٔوظِلش أٗٞحػٚ ٖٓ حٓظوِٚ ٝٓخ حُلٌ٘خ ٗزخص ٝٓخ ِ
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 حُطز٤ش ح٧ػ٘خد ٖٓ ٛخثِش حهظٜخى٣ش ٝأهَٟ ١ز٤ؼ٤ش ػَٝس - ؿٞٛخ حٍٝحػظي ٍهؼظٜخ ٫طٔخع - حُؼَر٤ش ح٧هطخٍ ُٝيٟ/ ٗ

 ِ رَى٣خطْٜ ك٢ ح٣َُٜٕٔٞ ىٝٗٚ ٓخ ًُي ػ٠ِ ٣ٜٝ٘ي ِ حُِٓخٕ هي٣ْ ٖٓ ٝحُؼَد ح٤٣َُٜٖٔ هيٓخء حٓظويٜٓخ ِ ٝحُؼط٣َش

 ٝحُزٌٍٝ ٝحُؼٔخٍ ح٧ػ٘خد ٖٓ حُؼطخ٣ٍٖ أٓٞحم طل٣ٞٚ ٓخ ًٌُٝي ِ حُطز٤ش حُ٘زخطخص ػٖ ٝٓٞٓٞػخطْٜ ًٌَٓحطْٜ ك٢ ٝحُؼَد

 ٝؿ٤َٛٔخ ىٝى ٝطًٌَس ٤ٓ٘خء حرٖ ٓٞٓٞػش ٣ٔظويٕٓٞ حُؼطخٍس طـخٍ ٣ِحٍ ٝٓخ ِ أَٓحْٟٜ ػ٬ؽ ك٢ حُؼخٓش ٣ٔظويٜٓخ حُظ٢

 ٌٓحهَ أْٓ ٖٓ أٍٝ حُؼَد إٔ ًٔخ.  ًٝه٤َطٚ رخُؼطخٍس ٣ئٕٓ٘ٞ ٣ِحُٕٞ ٓخ ح٣ٌُٖ ح٠َُٟٔ ُؼ٬ؽ حُؼَد ػِٔخء ًظذ ٖٓ

 ٖٓ ٝأٍٝ ِ حُٔخء ك٢ ٌُِٝرخٕ حُوخرِش ؿ٤َ حُٔٞحى ٩ًحرش حٌُلٍٞ حٓظويحّ ٖٓ أٍٝ ْٝٛ ِ ىرـيح ك٢(  ٤ٛي٤ُخص)    ح٧ى٣ٝش

 . حُظيح١ٝ ك٢ حُزًَش ٝكزش ٝحُوَٗلَ حُوزت ٝؿُٞ ٝحٌُخكٍٞ حُٔ٘خٌٓش حٓظويّ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س  

 : فً سبباً  كان العضوٌة الكٌمٌاء علم فً التقدم أن األولى الفقرة من نفهم .ٔ

 العلمً تقدمه  -د ونشاطه حٌوٌته  -ج  ومناعته صحته على التؤثٌر  -ب  ورقٌه اإلنسان تحضر  -أ

 : طرٌق عن المصنعة األدوٌة لبعض الضارة الجانبٌة اآلثار أظهر العلمً البحث أن إلى األولى الفقرة تشٌر .ٕ

 ( ج+  ب)   -د الكٌمٌابً تركٌزها بٌان  -د  عنها المعرفة زٌادة  -ب العلمٌة والمجبلت النشرات  -أ

 : هو للطبٌعة الرجوع إلى الدعوة سبب أن الثانٌة الفقرة من نفهم .ٖ

 التكلفة قلٌلة الطبٌة والنباتات األعشاب أن  -ب     الطبٌة والنباتات األعشاب توافر  -أ

 آمن ؼٌر مصدر المصنعة الطبٌة دوٌةاأل أن  -د  ضارة جانبٌة آثار لها لٌس الطبٌة والنباتات األعشاب أن  -ج

 : الثانٌة الفقرة من نفهم .ٗ

 أبوقراط نظر لوجه الدولٌة المإتمرات توصٌات معارضة  -أ

 أبوقراط نظر وجهة مع الدولٌة المإتمرات توصٌات اتفاق  -ب

 وطبٌباً  عطاراً  ٌعمل كان أبوقراط أن  -ج

 ( ج+  أ)   -د

 : الثالثة الفقرة من نفهم .٘

 الطبٌة والنباتات باألعشاب السرطان عبلج استحالة  -ب الطبٌة والنباتات باألعشاب السرطان عبلج مكانٌةإ  -أ

 السرطان عبلج عن العلماء عجز  -د  الكٌمٌابٌة باألدوٌة إال السرطان عبلج نجاح عدم  -ج

 : الصٌدلٌات أسس من أول أن الرابعة الفقرة من نفهم .ٙ

 المسلمون العرب  -د   سٌنا ابن  -ج  الفراعنة  -ب   المصرٌٌن قدماء  -أ

  ؟ األولى الفقرة فً قبلها بما ...." العضوٌة الكٌمٌاء علم فً الرهٌب التقدم إلى ذلك وٌرجع جملة" عبلقة ما -7

 . تفصٌل -د        .         نتٌجة -ج     .            تعلٌل -ب   .            توضٌح -أ

 : به ٌقصد" المعشبات فً المحفوظة: "  الكاتب  قول أن الثانٌة الفقرة من نفهم .8

 المعلبات فً المحفوظة الخضروات  -أ 

 طبٌعٌة محمٌات فً الموجودة النباتات  -ب

 تداولها لكثرة الناس ٌحفظها التً النباتات  -ج

 بٌانات من بها ٌتعلق ما علٌها وسجل مختلفة تارٌخٌة عصور فً جمعت التً المجففة النباتات  -د

 : الموضوع لهذا المناسب العنوان .9

 السرطان مرض عبلج فً األمل  -ب  الشعبً العبلج فً القدماء المصرٌٌن دور  -أ

 والعطرٌة الطبٌة النباتات أهمٌة  -د     والؽذاء الدواء بٌن  -ج

 

 ( https://dardery.site/archives/7411ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 
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 ( اقرأ، ثم أجب:٘ٔالقطعة)

 حُ٘و٤ٜش حُوطخرخص ٗوَأ ك٤ٖ ر٤٘ٔخ.ٝحُلوخثن حُٔؼِٞٓخص ك٤ٜخ ٗوَأ كبٗ٘خ ٗخرٜٜخ ٝٓخ ٝحُظوخ٣ٍَ حُؼَٔ هطخرخص ٗوَأ ك٤ٖ/ ٔ

 حُل٣ٌَش ح٧ػٔخٍ ك٢ ٝكيٛخ حُٔ٘خػَ ٤ُٔض ٍرٔخ. حُٔ٘خػَ ك٤ٜخ ٗوَأ كبٗ٘خ ٝحًٌَُٔحص ًخكش ح٧ىر٤ش ٝح٧ػٔخٍ ٝحُوٜٚ

 ٖٓ ٓؼظزَح ٝؿِءح ِ ٝح٤ٓٞ٤ُخص حُوخٛش ٝحًٌَُٔحص حَُٓخثَ ٌُٖ. ٝحُٔؼِٞٓخص حُلوخثن رؼٞ ٖٓ طوِٞ ٫ ٧ٜٗخ ٝح٧ىر٤ش

  ٔ٘خػَ حُ طُوَأ ٤ًق ِ طَُٟ  ٝح٧كخ٤ْٓ رخُٔ٘خػَ كخكِش ًِٜخ  ح٣٧خّ ٌٛٙ حُ٘خثؼش ح٩ٌُظ٤َٗٝش حُٔيٝٗخص

 حُظؼز٣َ٤ش ٝح٧ٓخ٤ُذ حُِـ٣ٞش حُٞٓخث٢ ٌٛٙ طوظِٜٗخ حُظ٢ حُٔ٘خػَ ػٖ ٓخًح ٌُٖٝ. ٝحُٜللخص ٝحُؼزخٍحص حٌُِٔخص ٗوَأ ٗلٖ/ ٕ

 هٞح١َ أٝ ٤ٓٞ٣خص ًخٗض اًح ٗلٔٚ حٌُخطذ ٣وخ١ذ ٍٝرٔخ ِ ح٬ٌُّ ا٤ُٚ ّٝؿٚ ٖٓ ٓ٘خػَ طوخ١ذ هطؼخ اٜٗخ حُز٬ؿ٤ش  ٝحُلٕ٘ٞ

 .ًحط٤ش

 حُٔطٍٞ  ٝطلض حُٔطٍٞ كٞم ٍٝرٔخ حُٔطٍٞ  ر٤ٖ ٓخ هَحءس أّ ِ حُٔطٍٞ روَحءس ٣ٌٕٞظل ٖٓٔ أٗظْ َٛ

 ٌُٖٝ. ٝحُوَحءس حٌُظخرش ك٢ حُٔئػَس حُؼٞحَٓ ٖٓ هطؼخ ك٢ٜ ِ ًُي ا٠ُ ٝٓخ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٝحُٔٔظٟٞ ٝحُو٤خٍ رخًٌُخء ٣َطز٢ ٓخ ٛ٘خى

 .ًُي ٖٓ أٝٓغ ٛٞ ٓخ ٛ٘خى إٔ ٢ُ ريح

 ٓخرلش ٫ٝ ح٧ٗـخٍ ػ٠ِ ٓؼِوش ٫ٝ حُٜٞحء ك٢ ٓ٘ؼٍٞس ٤ُٔض كخُٔؼخ٢ٗ ِ أ٫ٝ ٓلظٞحٙٝ ٗلٔٚ حٌُٔظٞد ػ٠ِ طظٞهق كخُٔٔؤُش

 ٤ٔ٤ًخث٤ش ط٤ًَزش ٫ٝ ٣ٍخ٤ٟش ٓؼخىُش ٤ُٔض حٌُظخرخص ٖٓ حُ٘ٞع ٌٛح ٌُٖ. ًظخر٢ ٤ٓٝخم ًِٝٔخص رلَٝف ٓو٤يس اٜٗخ ِ ح٧ٜٗخٍ ك٢

 ٤ٛٝخؿش حٌُِٔخص حٓظويحّ كٖ ٌُٖ ِ ػ٤ِٜخ حُٔظلن ٓؼخ٤ٜٗخٝ ػ٤ِٜخ حُٔظؼخٍف ى٫٫طٜخ ُٜخ حٌُِٔخص ٗؼْ. طٔخٓخ ٓو٘٘ش ٤ُٔض أ١ ِ

 ِ ٝأىٝحطٚ ٝهزَطٚ ٜٝٓخٍطٚ ٌِٝٓظٚ حٌُخطذ هيٍس ًُي ك٢ ٣ٝظلٌْ. ٓلؼُٞٚ ُٚ ًُي ًَ ٝح٧ِٓٞد ح٤ُٔخم ٝٛ٘يٓش حُؼزخٍحص

 .حٌُظخر٤ش رلخُظٚ ٣ظَٜ ٓخ ًَٝ ٝٗل٤ٔظٚ ِٓحؿٚ  هَح ٤ُْٝ ِ ٝػِٔٚ ٝكٌَٙ ػوخكظٚ ٝرخُظؤ٤ًي

 صواب من بٌن البدابل التالٌة:تخٌر ال -س 

 : هو والمذكرات الذكرٌات بٌن الحقٌقً الفرق .ٔ

 العقل والمذكرات مكتوبة الذكرٌات  -ب   مكتوبة والمذكرات العقل فً الذكرٌات  -أ

 العقل والذكرٌات العقل المذكرات  -ج   مكتوبة والذكرٌات مكتوبة المذكرات  -ج

 : هً الكتابة نأ ٌتضح للنص قراءتك على بناء . ٕ

 . ذكر مما الشًء  -د  خواطر توارد  -ج   وموهبة ممارسة  -ب  موهبة  -أ

 : هً قراءة أعمق أن ٌتضح الثانٌة للفقرة قراءتك خبلل من . ٖ

  صحٌح ذكر ما جمٌع  -د  السطور وراء ما  -ج  السطور فوق ما  -ب  السطور بٌن ما  -أ

 : الكاتب قول مع ٌتعارض القول هذا" والعجمً العربً ٌعرفها لطرٌقا فً مطروحة المعانً" الجاحظ قال . ٗ

 الهواء فً منثورة لٌست المعانً  -ب   نفسه المكتوب على تتوقؾ المسؤلة  -أ

 . ذكر مما الشًء  -د   الكبلم إلٌه هو من توجه قطعا إنها  -ج

  ؟ األولى الفقرة فً بلهاق بما والحقابق...." المعلومات فٌها نقرأ فإننا جملة" عبلقة ما . ٘

 . تفصٌل -د        .         نتٌجة -ج     .            تعلٌل -ب   .            توضٌح -أ

 فً سابحة وال األشجار على معلقة وال الهواء فً منثورة لٌست فالمعانً) الكاتب قول فً بؤنها المتصل الضمٌر . ٙ

 : على ٌعود(كٌمٌابٌة تركٌبة وال رٌاضٌة معادلة مقٌدة إنها ، األنهار

 .مقٌدة  -د   األنهار  -ج   المعانً  -ب    المسؤلة  -أ

 ( https://dardery.site/archives/7412ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 
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 ( اقرأ، ثم أجب:ٙٔالقطعة)

 حُٔوطْ ؿزَ ا٠ُ شٍكِ

 حُوزَس ه٤َِ أٝ حُٔوطْ رـزَ حُؼٜي كي٣غ ٝهظٜخ أًٖ ُْٝ حُزخًَِ حُٜزخف كزَح٣َ َٜٗ أ٣خّ ٖٓ ٣ّٞ ك٢ ٢ُِ٘ٓ ٖٓ هَؿض -ٔ

 حُوِؼش ٖٓ ٓخػخص أٍرغ ػ٠ِ حُٔوطْ رـزَ حٌُزَٟ حُٔظلـَس حُـخرش ٣ُخٍس روٜي ِ ح٧ٛيهخء أكي ٍٝحكو٢٘ ١َٝهخص رٞى٣خٗٚ

 رؼي ٗؼٞى إٔ  َٗؿٞ ًٝ٘خ ٓخً٘خ ٝحُٜٞحء ٓؼظي٫ِ ٝحُطوْ ٛلٞح حُـٞ ًٝخٕ ِ حَُ٘ه٢ حُـ٘ٞد ٜشؿ ٖٓ ِ حُلؼ٤غ رخ٤َُٔ

 حَُكِش َٓحكن ٖٓ ٓؼ٢ ٤ُْٝ هل٤لش ٬ٓرٖٔ ًٝخٗض ِ ٓ٘خ ٌَُ ٗط٤َط٤ٖ ٟٓٞ ١ؼخٓخ ٫ٝ ٓخء ٓؼ٘خ ٗؤهٌ كِْ ِ رو٤َِ حُظَٜ

 .ه٤َٜس ػٜخ ٟٓٞ

 ٓخػظ٤ٖ ٝرؼي حُؼ٤ِخ حُٔوطْ ٠ٛزش ا٠ُ ٣َ١و٘خ أهٌٗخ ػْ حُٔل٠ِِ ٔوطْحُ ٠ٛزش ِٝٛ٘خ ٓخػش ٜٗق ٝرؼي حُـزَ َٗه٠ أهٌٗخ -ٕ

 أكٖٔ ػ٠ِ ًٝ٘خ ِ ٝحُٜ٘ق حُؼخَٗس ٝهظجٌ حُٔخػش ًخٗض ِ ٓظَح ٤ًِٞ ػَ٘ ػٔخ٤ٗش هطؼ٘خ ٝهي ِ حٌُزَٟ حُٔظلـَس حُـخرش ِٝٛ٘خ

 .ٓ٘ؼ٘خ ىحكجخ ٝحُٜٞحء ِ ٓخ١ؼش حُْ٘ٔ ًٝخٗض ٍَٝٓٝح ٗ٘خ١خ ٌٕٗٞ ٓخ

 ٤ٗت ًَٝ ِ ٓخػظ٤ٖ ٗلٞ ح٫ٓظط٬ع ك٢ ه٤٠٘خ ٓٔظطِؼ٤ٖ رخكؼ٤ٖ ِ حُـخرش طِي ه٬ٍ ٗـّٞ حٗطِو٘خ ػْ ِ ه٬٤ِ حٓظَك٘خ -ٖ

 ك٢ ح٧كن طِزي ػْ ِ ٝؿٞٛ٘خ ك٢ طٜذ ريأص ٓلذ ًحص رخٍىس ٣ٍلخ رؤٕ ٗؼَٗخ كظ٠ ُِؼٞىس ٗظؤٛذ ٌٗي ُْ ٌُٖ ِ ٣َحّ ٓخ ػَ

 .حُٔلذ ٍٝحء طلظـذ حُْ٘ٔ ٝريأص ِ ًؼ٤ق ٟزخد حٗظَ٘ ه٤َِ ٝرؼي ح٣َُخفِ َٓػش ُٝحىص ًؼ٤لش رٔلذ حُـَد

 حُط٣َن ك٢ ح٤َُٔ هخٛي٣ٖ ِ حُـَر٢ حُ٘ٔخٍ ٗلٞ كخطـٜ٘خ ِ َٓٔػ٤ٖ حُؼٞىس ػ٠ِ ػِٓ٘خ ِ ٍأ٣٘خ ًٔخ حُلخٍ طـ٤َص كِٔخ -ٗ

 ِ ح٣َُخف ٛزٞد ػ٠ِ حُـٜخص طؼَف  ك٢ حػظٔيٗخ حُْ٘ٔ ٝحهظلخء رخ٠ُزخد حُـٞ ُٝظِزي ِ حُٜزخف ك٢ ٌِٓ٘خٙ ح١ٌُ ٗلٔٚ

 ك٢ أ٤َٓ أ٢٘ٗ أىًٍض ك٤ٜ٘خ حُلؼ٤غ رخ٤َُٔ ٓخػش ٗلٞ َٝٓٗخ ِ ٛٞحرخ ًُي ٣ٌٖ ُْٝ ِ ُٜزٞرٜخ ح٠ُٔخى ح٫طـخٙ ٤َٔٗ ٘خكـؼِ

 .ٗلٔٚ ح٫طـخٙ ك٢ ح٤َُٔ ٝحٓظؤٗل٘خ ِ ٌُُي أٛظْ ُْ ٌُٖٝ ِ حُوِن رؼٞ كٔخ٢ٍٗٝ هزَ ٖٓ أُلٚ ُْ ٣َ١ن

 ٝٓخٍٝط٢٘ ِِٟ٘خ أٗ٘خ حُط٣َن ُ٘خ طٌَ٘ إٔ رؼي ىًٍضٝأ ِ ٛيٟ ؿ٤َ ػ٠ِ أ٤َٓ أ٢٘ٗ طٔخٓخ أىًٍض أهَٟ ٓخػش ٝرؼي -٘

 ٛخكز٢ ػ٠ِ ح٧َٓ أهل٢ إٔ حُلٌٔش ٖٓ ٝؿيص حُٔٞك٘ش٢ٌُِ٘ٝ حُٜلَحء ٌٛٙ ك٢ ح٤َُٜٔ ٓٞء أطٍٜٞ ٝأهٌص حُٔوخٝف

 .هللا ٗخء إ ٝح٬ٕٛ ري ٫ أٗ٘خ  أؿزظٚ طؤهَٗخ ٓزذ ٝػٖ حُوِؼش ػٖ ٓؤ٢ُ٘ ًِٔخ ًٝ٘ض ِ طٌِلخ ح١٫ٔج٘خٕ ٝطٌِلض ًَر٢ كظٌظٔض

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 األخٌرة؟ الفقرة فً" تكلفت" كلمة معنى ما. ٔ

 تحملت -د    تجاهلت -ج    تصنعت -ب    تعمدت -أ 

 الرحلة؟ فً الصدٌقٌن تعثر سبب ما. ٕ

 الرإٌة تعذر -د   الطرٌق معالم تؽٌر -ج   الطرٌق وعورة -ب   التعب شدة -أ 

 "لهبوبها المضاد االتجاه فً سرنا:"  الكاتب قول من الرٌاح هبوب ةجه استنتج. ٖ

 الؽربً الشمال -د   الشرقً الشمال -ج   الؽربً الجنوب -ب   الشرقً الجنوب -أ 

  ؟ الرابعة الفقرة فً قبلها بما الرٌاح...." هبوب على الجهات تعرؾ  فً اعتمدنا جملة" عبلقة ما . ٗ

 . تفصٌل -د        .         نتٌجة -ج     .            تعلٌل -ب   .            توضٌح -أ

 الصدٌقان؟ فٌه وقع الذي المؤزق الرحالة ٌتحاشى كٌؾ. ٘

 األصدقاء من كبٌر عدد مع السفر -ب     . االتجاه تحدد بوصلة اصطحاب -أ 

 بها لبلحتماء لالجب فً مؽارة إلى اللجوء -د    والكساء والطعام الماء من ٌكفً ما حمل -ج 

 األخٌرة؟ الفقرة فً صاحبه مع الكاتب تصرؾ من المؽزى ما. ٙ

 نفسه من الواثق العالم بمظهر نفسه إظهار -ب   بالخطؤ االعتراؾ وعدم المسبولٌة من التنصل -أ 

 .بهما المحدقة المخاطر عن صاحبه خداع -د    الظروؾ ساءت مهما باألمل التعلق -ج 

 ( ٢https://dardery.site/archives/7413 ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظَٝٗ) 
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 ( اقرأ، ثم أجب:7ٔالقطعة)

 :  ٤َٓطٚ ك٢ حُل٤ٌْ طٞك٤ن ٍٟٝ ٓٔخ

 حُوَ ٤ٗش حُظ٬ٝس ٍٛٞس حطوٌ خَٛٙٓظ ٖٓ ٓظَٜ أٍٝ ُٝؼَ حُل٢ِ٘ رخُـٔخٍ ٢ُ حٗلؼخٍ أٍٝ ًخٕ ٓظ٠ رخ٠ُز٢ أًًَ ُٔض 

 ح٤ُٜقِ ٝهض ك٢ ًُٝي ٝحٌُظخرشِ حُوَحءس ٓزخىة ٣ٝؼ٢ِ٘ٔ حُوَ ٕ ٣للظ٢٘ ٤ٗوخ ٢ُ أك٠َٝح ح٣َُقِ ك٢ ً٘ض ٣ّٞ حُـ٤ِٔشِ

ظ خد ٝهظجٌ ح٣َُق ٖٓ طِي ٗخك٤ظ٘خ ٣ٞؿي ٫ٝ رٔيحٍٜٓخِ حُز٘خىٍ ٗـخىٍ ك٤ٖ  . حٌُظخط٤ذ ٖٓ ًُ

 ػ٠ِ ٬ُِٜس ٣ٝئًٕ ٓخػشِ ح٣ٌَُْ حُوَ ٕ ٣ٝظِٞ ٓخػشِ ٣ٝللظ٢٘ ٣ؼ٢ِ٘ٔ حُٜٞصِ ؿ٤َٔ أك٠َٝٙ ح١ٌُ ح٤ُ٘ن ًُي ًخٕ

 ٧طِٞٛخ ح٣٥خصُ ٖٓ ا٣خٙ ٣ِو٢٘٘ ٓخ أكلع كٌ٘ض ٓلخًخطِٚ ػ٠ِ ٢ُ كخكِح ح٤ُ٘ن ٌٛح رٜٞص ح٩ػـخد ًخٕ ٝهي حُظَػشِ كَف

 حُظ٬ٝس ػ٠ِ اهزخ٫ ًُي ك٣ِ٤ي٢ٗ ٤ِٚػِ ٣ٝؼ٢٘ ٣ط٣َٚ ٖٓ أٓٔغ ً٘ض اً حُٜٞص ٌٛح ٓؼَ ٢ُ ًخٕ أٗٚ ٣ٝظَٜ ؿ٤َِٔ رٜٞص ٓؼِٚ

 ٝٛٞ حُل٘خٕ ربكٔخّ ح٤ُّٞ ٜٗلٚ ح١ٌُ ًُي حُل٤٘شِ رخٌُِس حُ٘ؼٍٞ ٣٘زٚ رٔخ ٗل٢ٔ هَحٍس ك٢ َٓس ٧ٍٝ ٝٗؼَص ُٜخِ ٝطـ٣ٞيح

 .  ك٢٘ رؼَٔ ٣وّٞ

 ٓظٜ٘يحِ رٌل٤ٚ ٜٚٝؿ ٓٔق ُِؼَٜ ٤ُئًٕ أكخم كبًح حُظَػشِ هَد ٗـَس طلض حُو٤ُِٞش ٓخػش ٣٘خّ إٔ ح٤ُ٘ن ًُي ػخىس ٖٓ ًخٕ

 ؿَم كظ٠ رٚ كظَرٚ حُوز٤ؼشِ حُٔيحػزش ٍٝف ٖٓ ػ٤ِٚ ؿزَ رٔخ ٓ٘ٚ ًُي حُٜـ٤َ أه٢ ٫ٝكع حُؼ٤٘٤ِٖ ٓـٔٞ ٣ٍِ ُْ ٝٛٞ

 أكخم كِٔخ  حُ٘خثْ ٤ُِ٘ن حٌُل٤ٖ ٛخط٤ٖ رٜٔخ ٨ٓ حُط٤ٖ ٖٓ هطؼظ٤ٖ حُظَػش ٖٓ ٝأك٠َ كٌٛذ ؿ٘ز٤ِٚ ا٠ُ ًل٤ٚ ٓخًح حُّ٘ٞ ك٢

 ػ٠ِ ٓخهطخ ٫ػ٘خ ؿخٟزخ ح٤ُ٘ن ٝهخّ حُلخ٣َِٟٖ ٟلي كؤػخٍ رخُط٤ِٖ طِطن ػخىطٚ ػ٠ِ رٌل٤ٚ ٚٝؿٜ ٝٓٔق حُؼَِٜ ٬ُٜس

 ٓ٘خرغ ٖٓ ح٧ٍٝ حُٔ٘زغ ًُي كويصُ  ٝرٌُي ٤ُِظِٚ ك٤ٜخ ٣ز٤ض أ٫ ٝأهْٔ حُؼِرشِ أَٛ ٝٓو٣َش حُٜـخٍِ ٝػزغ ح٧ىدِ هِش

 .  حُل٢٘ اكٔخ٢ٓ

 . المدن: البنادر* 

 ل التالٌة:تخٌر الصواب من بٌن البداب -س 

  حٌاته؟ فً مرة ألول الفنٌة، واللذة الكاتب َخبر متى -ٔ

 .  وكتاتٌبها بمدارسها للبنادر التبلمٌذ مؽادرة وقت -ب  .  وٌإذن القرآن ٌتلو شٌخه صوت سمع عندما -أ

 . ناقما ساخطا العزبة ٌؽادر أن شٌخه قرر حٌن -د  .  الكرٌم للقرآن شٌخه تبلوة ٌحاكً كان حٌن -ج

  جمٌل؟ بصوتٍ  ٌتمتع أنه الكاتب عرؾ كٌؾ -ٕ

 .  صوته ومدحوا تبلوته سمعوا من بعض آراء من  -أ

 .  الكرٌم القرآن حفظه الذي شٌخه تبلوة محاكاته طرٌق عن -ب

 .  الكرٌم القرآن ٌتلو عندما بها ٌشعر كان التً اللذة خبلل من -ج

 .  جمٌل عذب صوته شٌخ ٌد على الكرٌم القرآن تلقً طرٌق عن -د

   البٌت؟ فً القرآن ٌعلمه شٌخا للكاتب أحضروا لماذا -ٖ

 .  العزبة عن الكتاب بعد عن وتعوٌضا الصٌفٌة، اإلجازة لوقت استثمارا -أ

 . الفنً بالجمال إحساسه الصبً لدى ٌنمً حتى الصوت، بجمال الشٌخ لتمتع -ب

 . الترعة شاطا لىع وٌإذن بٌتهم، فً ٌقٌم فالشٌخ العزبة؛ فً مسجد ٌوجد ال -ج

 . عملهم أثناء الصلوات بؤوقات وٌعلمهم دٌنٌة، دروسا العزبة أهل لٌعطً -د

 .  قبلها بما ،“  به فتربص“ عبارة بٌن العبلقة استنتج -ٗ

 . نتٌجة -د     .               تعلٌل -ج  .                تفصٌل -ب  .             استدراك -أ

 التً الخبٌثة المداعبة بعد بؤسرها العزبة مؽادرة على ٌصرُّ  الشٌخ جعل الذي بالسبب ُتنبِا التً ةالعبار ٌلً مما حدد -٘

 . الصبً بها قام

  النََّصبِ  فً العٌش لذٌذ فإنَّ  واْنَصبْ          تفارقهم عمن عوًضا تجد سافرْ  -أ

 . بمقادٌر تجري األمور فإن األنفس؛ بعزة الحوابج اطلبوا -ب

 . المسًء ٌد على ٌؤخذون وال قدرهم، العلم ألهل ٌجهلون ممن رجىٌُ  خٌر ال -ج

 .النصٌحة ٌقبلون وال ٌتناصحون، ال قوم فً خٌر ال -د
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 .جمٌل كل إلى تنجذب بفطرتها اإلنسانٌة النفس أنَّ  على ٌدلُّ  ما النص من هات -ٙ

 . الفنً بالجمال لً انفعال أول كان متى بالضبط أذكر لست  -أ

 . اآلٌات من إٌاه ٌلقننً ما أحفظ فكنت محاكاته، على لً حافزا الشٌخ هذا بصوت جاباإلع كان -ب

 .  الجمٌلة القرآنٌة التبلوة صورة اتخذ مظاهره من مظهر أول لعل -ج

 .ساعة الكرٌم القرآن وٌتلو ساعة، وٌحفظنً ٌعلمنً الصـوت، جمٌـل أحضـروه الذي الشٌخ ذلك كان -د

 ( :  األٌام)  هسٌرت فً حسٌن طه ٌروي -7

 من شًء هذا فً ولٌس المختلفة، العلمٌة بٌباتها فً وال العاصمة فً مثله له لٌس جبلل األقالٌم ومدن القرى فً للعلم

 وٌشترى، ٌباع مما ؼٌره على ٌجري كما العلم على ٌجري والطلب، العرض قانون هو وإنما الؽرابة، من وال العجب

 فً فٌكثرون العلماء ٌقول وبٌنما أحد، بهم ٌحفل ٌكاد ال أو أحد، بهم ٌحفل ال القاهرة فً وٌؽدون العلماء ٌروح فبٌنما

 القرى وأشٌاخ الرٌؾ، علماء ترى القاهرة، فً تبلمٌذهم ؼٌر أحد إلٌهم ٌلتفت أن دون فنونه، فً وٌتصرفون القول،

 وكان جذاب، مإثر اإلكبار من شًء عم الناس لهم فٌستمع وٌقولون ومهابة، جبلل فً وٌروحون ٌؽدون األقالٌم، ومدن

 ؼٌر ممتازة نقٌة طٌنة من فطروا بؤنهم ٌإمن وٌكاد الرٌفٌون، ٌكبرهم كما العلماء ٌكبر الرٌؾ، بنفسٌة متؤثرا صاحبنا

 . جمٌعا الناس منها فطر التً الطٌنة

 كان الذي الشٌخ عن الحكٌم توفٌق ذكرٌات وبٌن والقرى، الرٌؾ فً الشٌوخ لمكانة حسٌن طه وصؾ بٌن وازن  -

 .   القرٌة أهل بٌن منهم كل مكانة حٌث من الكرٌم القرآن ٌعلمه

 . األبناء لتعلٌم الستضافتهم دوما وٌسعون القرى، أهل عند مرموقة بمكانة ٌحظون األدٌبٌن سٌرتً فً الشٌوخ -أ

 عبث مجرد له تعرض وما سٌن،ح طه سٌرة فً الشٌوخ عن ومكانته حاله ٌختلؾ لم الحكٌم توفٌق سٌرة فً الشٌخ -ب

 .  أطفال

 .  البندر فً ٌعٌش ألنه حسٌن؛ طه سٌرة فً الرٌؾ شٌوخ بمكانة ٌحظ لم الحكٌم توفٌق سٌرة فً الشٌخ -ج

 بٌن المكانة بتلك ٌحظ فلم الحكٌم توفٌق شٌخ أما وٌحترمونهم، الرٌؾ، أهل ٌوقرهم حسٌن طه سٌرة فً الشٌوخ -د

 .العزبة أهل

 ( https://dardery.site/archives/7415ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩) 

 

 ( اقرأ، ثم أجب:8ٔالقطعة)

 حُي٤ٗخ أٜٗخٍ أػظْ ٍكِش

 ػ٠ِ ٓظلٞهخ ٓظَحِ ٤ًِٞ 9ٙ9٘ٙ ٔظي٣ رطٍٞ حُؼخُِْ أٜٗخٍ أ١ٍٞ ح٤َُ٘ َٜٗ حُؼخ٤ُٔش ٨ٍُهخّ ٣ٌٍٍٞى ؿ٤٘٤ْ ٓٞٓٞػش حػظٔيص

 ُِٜٔذِ ٫ٞٛٝ حُٔ٘زغِ ٖٓ حُؼـ٤زش حُط٣ِٞش ٍكِظٚ حُؼظ٤ْ ح٤َُ٘ ٣وطغ. ح٤َُ٘ َٜٗ رؼي حُؼخُْ أٜٗخٍ أ١ٍٞ ػخ٢ٗ ح٧ٓخُِٕٝ َٜٗ

 ؿ٤ٔؼٜخ ىُٝشِ ػَ٘س اكيٟ كيٝى ٓوظَهخ ٝحُٞى٣خِٕ ٝحُٔٔظ٘وؼخص حُٜوٍٞ ػزَ ٓٔخٍٙ ٓؼي٫ أٓٔخءِٙ ٓزي٫ ٍٝحكيِٙ ؿخٓؼخ

 ٝؿ٘ٞد ٝحُٔٞىحِٕ َٜٓ: ٖٓ ٬ً ح٤َُ٘ كٞٝ ىٍٝ ٝط٠ْ ح٤َُِ٘ كٞٝ ىٍٝ ػ٤ِٜخ أ١ِن ك٤ْ ا٤ُِٚ ح٫ٗظٔخد َٗف ٗخُض

 .ٝا٣ٍظ٣َخ حُي٣ٔوَح٤١شِ ٝحٌُٞٗـٞ ٝرٍٞٝٗي١ِ ٍٝٝحٗيحِ ٝطِ٘ح٤ٗخِ ٤٘٤ًٝخِ ٝأٝؿ٘يحِ ٝاػ٤ٞر٤خِ حُٔٞىحِٕ

 حُٜوٍٞ ػزَ ٍكِظٚ ٣ٔظٌَٔ ػْ ٤ًٞؿخِ رل٤َس ٣َٜ كظ٠ ظَحٓ ٤ًِٞ 7ٓ ٓٔخكش ٣ٝوطغ ك٤ٌظ٣ٍٞخِ رل٤َس ٖٓ ٍكِظٚ ح٤َُ٘ ٣ٝزيأ

 حُٔٞىحِٕ ؿ٘ٞد ا٠ُ ٓظـٜخ ٣ـخىٍٛخ ػْ رخٜٓٔخِ ٣ٔٔٞٗٚ ٝٛ٘خى أُزَصِ رل٤َس ا٠ُ ٣َٜ كظ٠ ِ ًْ ٓٓ٘ ُٔٔخكش ٝحُٞى٣خٕ

 ٓ٘طوش ٗلٞ ٣ٝظـٚ أٓٞحِ رَٜ٘ ك٤ِظو٢ ٍكِظٚ ٣ٝٔظٌَٔ ِ«حُـزَ رلَ» ا٠ُ ٛ٘خى حٓٔٚ ٣ٝظـ٤َ ك٫ِٞ ٬ٍٗ ػزَ ٣ظيكن ٝٛ٘خى

 ح٧ر٤ِٞ ح٤َُ٘ ا٠ُ حٓٔٚ ٣ٝظـ٤َ حُٔٞرخ١ِ رَٜ٘ ٣ِظو٢ ػْ أهَِٟ َٓس ُظظـٔغ طؼٞى ػْ ٤ٓخٛٚ كظظلَع حٌُؼ٤لش حُٔٔظ٘وؼخص

 ُٝٛٞٚ ٝػ٘ي حُٔٞىحِٕ ؿ٣ٍٜٞٔش كيٝى ٓوظَهخ حُٔٞىحٕ ؿ٘ٞد ٓـخىٍح ؿ٣َخِٗٚ ك٢ ٣ٝٔظَٔ حُ٘ٔخٍِ ٗلٞ ٓٔخٍٙ ٣ٝـ٤َ

 ٣٘ن رؼيٛخ ح٤َُِ٘ َٜٗ ٠ٔٔ٣ ٛخىٍ ٝحكي ٓٔخٍ ك٢ ٤ٓخٜٛٔخ ٝطظلي ح٧ٍُمِ رخ٤َُ٘ ٛ٘خى ٣ِظو٢ حُو١َِّٞ حُٔٞىح٤ٗش حُؼخٛٔش

 ُِٚ هللا أٍحىٛخ حُظ٢ ؿخ٣ظٚ ا٠ُ ٓ٘طِوخ ٓؼٚ ٣ٝظلي ػطزَسِ َٜٗ ٍٝحكيٙ رؤهَ ٣ِظو٢ ىهُٜٞخ ٝهزَ َِٜٓ ٛٞد ٓظـٜخ ٣َ١وٚ

 حُٔظ٢ِٓٞ حُزلَ ٓٞحكَ ا٠ُ ٫ٞٛٝ َدِحُـ ا٠ُ ٤ٍٗي ٝكَع حَُ٘مِ ا٠ُ ى٤ٓخ١ كَع: كَػ٤ٖ ا٠ُ َٜٓ أٍٝ ػ٠ِ ٓظلَػخ

 .٤ٛٝيح ٝطـخٍس ٝٗو٬ ٍُٝحػشِ ٣ٍخ ٝحُ٘ٔخءُ حُل٤خس أٍٟٜخ ٝحٛزخ حُيُظخِ ٌٓٞٗخ َٜٓ ا٠ُ ح٤َُ٘ ٣َٜ
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 ٢ٛٝ حَُ٘مِ ك٢ رٍٞٓؼ٤ي ا٠ُ حُـَد ك٢ ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش ٖٓ ح١َُٜٔ حُٔخكَ ٖٓ ٓظَح ٤ًِٞ ٕٔٗ ١ٍٞ ػ٠ِ ح٤َُ٘ ىُظخ ٝطٔظي

 ٣ٝلَٔ. َٜٓ ٌٓخٕ ٜٗق ٖٓ ٣وَد ٓخ أ١ ٗٔٔشِ ٤ِٕٓٞ ٓٗ كٞح٢ُ ػ٤ِٜخ ٣ٝؼ٤ٖ حُؼخُِْ ك٢ خٍح٧ٜٗ ىُظخ أًزَ ٖٓ ٝحكيس

 ػ٠ِ ًز٤َ أػَ ٌٛٙ حُط٢ٔ ٤ٌُٔٝخص حُلز٤٘شِ ح٠ُٜزش ٖٓ ٓؼظٜٔخ ٣ؤط٢ ٣ٞ٘ٓخِ حُط٢ٔ ٖٓ ١ٖ ٤ِٕٓٞ ٓٔٔ كٞح٢ُ ح٤َُ٘ َٜٗ

 .ح٤ُٔخٙ ٖٓ ٓشحُٔوخ حُٔيٝى ٓوِٕٝ ٝطوَِ ٟلظ٤ِٚ ػ٠ِ حُظَرش هٜٞرش طـيى ك٤غ حُلِٞٝ ىٍٝ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 جٌنٌس؟ موسوعة وفق العالم أنهار على النٌل نهر تمٌز بم . ٔ

 المستفٌدة الدول عدد -د  .  مٌاهه حجم -ج  . مجراه طول -ب   .  مجراه بسعة -أ

 العالم؟ فً دلتا أكبر تقع أٌن -ٕ

 .ورشٌد دمٌاط فً النٌل فرعً بٌن مصر -ب  . السوباط نهر ضفاؾ على السودان جنوب -أ

 .فٌكتورٌا بحٌرة ضفاؾ على إثٌوبٌا -د  . واألزرق األبٌض النٌلٌن التقاء عند السودان -ج

 .الثالثة والفقرة الثانٌة الفقرة بٌن العبلقة استنتج  -ٖ

 .دلٌل هبعد رأي -د  . نتٌجة تلٌها مقدمة -ج  . تفصٌل بعد إجمال -ب . إجمال بعد تفصٌل -أ

 .«النٌل» مسمى النهر فٌها ٌتخذ التً المرحلة استنتج  -ٗ

 .فٌكتورٌا هضبة من الؽزٌرة األمطار مٌاه انحدار -أ

 .عطبرة نهر بمٌاه األزرق النٌل مٌاه امتزاج -ب

 .النٌل دلتا وتكون ودمٌاط رشٌد فرعً إلى النهر مٌاه تفرع  -ج

 .الخرطوم ةمدٌن عند واألزرق األبٌض النٌلٌن التقاء -د

 .للدلتا الخصبة التربة تكونت كٌؾ تفسر التً المقولة ٌلً مما حدد  -٘

 .ورشٌد دمٌاط فرعً إلى مصر دخوله عند النهر مٌاه تفرع -أ

 .النهر ضفتً على بالزراعة مصر سكان نصؾ من ٌقرب ما اشتؽال -ب

  .المٌاه من مخزونها وتراجع المقامة، السدود فتحات فً الطمً تراكم -ج

 .السنٌن آالؾ عبر وتراكمه النهر مٌاه تحمله الذي الطمً ترسب  -د

 ( .النٌل هبة مصر: ) هٌرودوت» مقولة مع ٌتفق ما الموضوع من هات  -ٙ

 .معه وٌتحد عطبرة نهر روافده بآخر ٌلتقً دخولها وقبل ، مصر صوب متجها طرٌقه النٌل ٌشق -أ

 .وصٌدا وتجارة ونقبًل  وزراعة رٌا والنماء؛ الحٌاة هاأرض واهبا الدلتا، مكونا مصر النٌل ٌصل  -ب

 .الحبشٌة الهضبة من معظمها ٌؤتً سنوٌا، الطمً من طن ملٌون ٓٔٔ حوالً النٌل ٌحمل -ج

 .ضفتٌه على التربة خصوبة تجدد حٌث الحوض، دول على النٌل ٌحملها التً الطمً كمٌة تإثر -د

 الخرسانٌة المبانً وٌقٌمون الزراعٌة، األراضً تربة ٌجرفون من جاهت مبررا رأٌا للموضوع فهمك ضوء فً اكتب -7

 .علٌها

 .لمصر هللا وهبها التً الرٌفٌة الطبٌعة ونؽٌر خرسانٌة، مبانً إلى الزراعٌة األراضً تحوٌل ٌجوز ال -أ

 .إرادته ٌملك ال قوته ٌملك ال فمن السنٌن، آالؾ عبر لمصر النٌل وهبها تعوض، ال طبٌعٌة ثروة إهدار ٌجوز ال -ب

 .لمصر الحضاري التطور لمواكبة ضرورة الزراعٌة األراضً على والبناء التربة تجرٌؾ  -ج

 .الصحراء بزراعة تعوٌضها فٌمكن الزراعٌة األراضً على البناء أما مصر، حق فً جرٌمة التربة تجرٌؾ -د

 

 ( https://dardery.site/archives/7416ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/7416


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 415

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 ( اقرأ، ثم أجب:9ٔالقطعة)

 أرؼخى حُ٘و٤ٜش ح٣َُٜٔش

أٗخٍ "ؿٔخٍ كٔيحٕ " ك٢ ًظخرٚ إٔ َٜٓ طلظَ ٌٓخٗخ  ٝٓطخِ  ٓٞحء ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞغ أٝ حُٔٞهغِ ٝٓطخ  ر٤ٖ هط١ٞ  -ٔ

حُٔل٤طخصِ كظ٠ ر٤ٖ ح٧ؿ٘خّ ٝح٫٬ُٔص ٝحُل٠خٍحص ٝحُؼوخكخصِ ٤ُْٝ ٓؼ٠٘ ٌٛح إٔ حُطٍٞ ٝحُؼَٝ ٝر٤ٖ حُوخٍحص ٝ

ح٤٣َُٜٖٔ أٓش ٜٗقِ ٌُٖٝ رٔؼ٠٘ أٓش ٢ِٓٝ ٓظؼيىس حُـٞحٗذ ٝح٧رؼخى ٝح٥كخم ٝحُؼوخكخصِ ٓٔخ ٣ُؼ١َ حُ٘و٤ٜش حُو٤ٓٞش 

 ٝحُظخ٣ٍو٤ش ٣ٝزَُ ػزو٣َش حٌُٔخٕ.

خ ٓ٘وُٞش ٖٓ ٓ٘خرغ ح٤َُ٘ ك٢ هِذ أك٣َو٤خ ا٠ُ ػظزش حُزلَ حُٔظ٢ِٓٞ ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞغ: كبٕ حُظَرش ح٣َُٜٔش ًز٤جظٜ -ٕ

ٝطيحهِض ك٤ٜخ هط١ٞ حُؼَٝ حُٔظزخػيس ٝحُٔظلخٝطشِ ٢ٛٝ طُٔؼَ ك٢ حُٜ٘خ٣ش كخُش ٗخىٍس ٖٓ طَحًذ حُز٤جخص. ًٔخ إٔ ح٣٩َحى 

ٜخ ٓ٘خهٜخ حُوخ٢ٓ أٝ حُٔخث٢ َُٜٔ ٣ؤط٢ ٓؼظٔٚ ٖٓ َٜٗ ح٤َُِ٘ ٌٌٝٛح أهٌص َٜٓ ٓخث٤ش ح٤ُٔٓٞٔخص ىٕٝ إٔ طؤهٌ ٓ٘

١ٍٞرظٜخ. ٝطظ٤ِٔ َٜٓ رٔلخ٤ِٜٛخ حٍُِحػ٤ش حُٔؼظيُشِ ك٤غ طـٔغ ر٤ٖ ٓلخ٤َٛ حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ  ك٢ ٍُحػظٜخ حُ٘ظ٣ٞش ِ ر٤٘ٔخ 

 ح٤ُٜل٤ش ط٘وِٜخ ا٠ُ حُ٘طخم ح٢ُٔٓٞٔ.

ِِٔض ٖٓ كَ ح٧هخ٤ُْ ح»ٝ ٖٓ ك٤غ حُٔ٘خم ِ ك٤ِوٜٚ حُٔو١ِ٣َ ك٢ هُٞٚ:   -ٖ َٓ ٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ِٗ ٖٝٓ رَى َٜٓ ٓظٞٓطش حُي٤ٗخِ 

 «.ح٧هخ٤ُْ حُٔخىّ ٝحُٔخرغِ ٝٝهؼض ك٢ ح٩ه٤ِْ حُؼخُغِ كطخد ٛٞحإٛخ ٟٝؼق كَٛخ ٝهق رَىٛخ 

ِ ٍر٢  " ؿٔخٍ كٔيحٕ" ر٤ٖ حُطز٤ؼش ح٣َُٜ٘ش َُٜٔ ٝك٠خٍطٜخِ رظؤ٤ًيٙ «ؿـَحك٤ش َٜٓ ح٫ؿظٔخػ٤ش»ٝك٤ٔخ ٠ُٔٔ٣ رـ  -ٗ

حُطز٤ؼ٢ ك٢ ك٤خطٜخ ٝاٗٔخ ػ٠ِ ٓخء حَُِٜ٘  ٝ ٛ٘خ ٣ٌٖٔ حُلَم ك٢ ك٤خس  كو٤وش  إٔ َٜٓ ر٤جش ك٤٠٤ش ٫ طؼظٔي ػ٠ِ حُٔطَ

حُٔـظٔغ ح١َُٜ٘ ١ٝز٤ؼظٚ. كل٢ حُز٬ى حُظ٢ طؼ٤ٖ ػ٠ِ ٤ٓخٙ ح٧ٓطخٍ ٓزخَٗس ٣وظٍِ حُٔـٜٞى حُزَٟ٘ ا٠ُ كيٙ ح٧ى٠ِٗ كزؼي 

١ ح١َُٜ٘ ٫ ري ٖٓ طؤ٤ْٓ ٗزٌش ه٤َِ ٖٓ اػيحى ح٧ٍٝ ٝحُزٌٍ ٣ظٞهق حُؼَٔ أٝ ٣ٌخى كظ٠ ٓٞػي حُلٜخى. أٓخ ك٢ ر٤جش حَُ

ًؼ٤لش ٖٓ حُظَع حرظيحء  ٖٓ ه٘ٞحص حُلَٔ ٝه٘ٞحص حُظـ٣ٌش ا٠ُ ٓٔخه٢ حُلوٍِٞ إً كظ٠ طٍِع إً ٫ ري ُي أ٫ٝ  ٖٓ إٔ طؼ٤ي  

 ط٤ٌَ٘  حُطز٤ؼش.

ٟز٢ حَُٜ٘  ٝحٍُِحػش رخ١َُ  ح١َُٜ٘ طوِن ط٠خٍرخ  ك٢ حُٜٔخُق ر٤ٖ حُ٘خِّ ٝط٠ؼْٜ ك٢ ٓٞحؿٜش رؼ٠ْٜ حُزؼِٞ كزـ٤َ -٘

ٝط٘ظ٤ْ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُ٘خّ ٣ظلٍٞ ط٣ُٞغ حُٔخء ا٠ُ َٛحع ٣لٌٔٚ هخٕٗٞ حُـخد ِ ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ٜزق حُظ٘ظ٤ْ ح٫ؿظٔخػ٢ ١َٗخ  

أٓخ٤ٓخ  ُِل٤خس ك٢ ظَ ٌٛح ح٢ُٔ٘ ِ ك٤غ ٣ظلظْ ػ٠ِ حُـ٤ٔغ إٔ ٣ظ٘خُُٞح ١ٞحػ٤ش ػٖ هيٍ ٖٓ ك٣َظْٜ  ه٠ٞػخ  ُِٔطش أػ٠ِ 

ح١ٌُ ط٘ٔؾ « حُٔـظٔغ ح٤ُٜيٍُٝٞؿ٢ حًُ٘ٔٞؿ٢»٤ٖ حُـ٤ٔغِ ٤ُظؤُق ك٢ حُٜ٘خ٣ش ٓخ ٣ُطِن ػ٤ِٚ ط٠ٖٔ حُظ٣ُٞغ حُؼخىٍ ُِٔخء ر

 ه١ٞ٤ٚ ٖٓ ػ٬ػ٤ش: حُٔخءِ ٝحُل٬فِ ٝحُلٌٞٓش.

اٟخكش ا٠ُ ٓوخ١َ حَُٜحع حُيحه٢ِ  ٣٘زـ٢ أ٫ ٗـلَ ػخ٬ٓ  ٜٓٔخ ٣ٜيى حُز٤جش حُل٤٠٤شٖٓ هخٍؿٜخ ُ ك٢ٜ ًٞحكش ٛلَح٣ٝشِ  -ٙ

حص حَُػخس ٝ حُزيٝ رخٓظَٔحٍِ ٌٝٛح ك٢ ًحطٚ ٣ٔظيػ٠ ط٘ظ٤ٔخ  ٤ٓخ٤ٓخ  ه٣ٞخ  ٓظٔخٌٓخ  ك٢ حُيحهَِ ٝٛٞ ٓؼَٟش ١٧ٔخع ٝؿخٍ

 ٝكيٙ ؿي٣َ رؤٕ ٣ؼط٠ حُلٌٞٓش ِٓطش ه٣ٞش.

 

 

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س  

 ؟"مصر وسطٌة"  الكاتب عرؾ بماذا. ٔ

 والبرودة الحرارة بٌن معتدل هواإها -ب   سطالمتو شاطا إلى النٌل منابع من منقولة تربتها -أ 

 .والثقافات واآلفاق واألبعاد الجوانب متعددة -د    أفرٌقٌا قارة فً النٌل منابع قرب وقوعها -ج 

 الكاتب؟ نظر وجهة من المصرٌة الشخصٌة ثراء فً السبب ما. ٕ

 .هامحاصٌل تنوع -ب    . فٌها والمتفاوتة المتباعدة العرض خطوط تداخل -أ 

 .مناخها اعتدال -د    الثقافً وتكوٌنها الجؽرافً موقعها وسطٌة -ج 

 .األولى الفقرة سٌاق فً بعدها بما"  والثقافات واآلفاق واألبعاد الجوانب متعددة وسط أمة"  عبارة عبلقة استنتج. ٖ

 .استدراك بعدها وما زعم -د      .دلٌل بعده رأي -ج        . نتٌجة بعده سبب -ب     . تفصٌل بعدها وما إجمال -أ 
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 .فٌضٌة بٌبة مصر أن من الكاتب قصده ما استنتج. ٗ

 .والمتوسطً واإلفرٌقً العربً محٌطها على بحضارتها فاضت -أ 

 مٌاهه على حٌاتها فً واعتمدت النٌل نهر فٌضان من تكونت -ب 

 جانب كل من الصحراء بها تحٌط واحة -ج 

 .المناخٌة األقالٌم بٌن متوسطة الجوانب متعددة -د 

 .مصر أرض على التارٌخ فً مركزٌة حكومة نشؤة أقدم ٌفسر أن ٌمكن ما المقال فً ورد مما هات. ٘

 .المطر  على تعتمد ال فٌضٌة بٌبة مصر أن حقٌقة بتؤكٌده وحضارتها لمصر النهرٌة الطبٌعة بٌن الكاتب ٌربط -أ 

 الماء توزٌع عدالة تضمن أعلى لسلطة حرٌتهم من رقد عن طواعٌة ٌتنازلوا أن الجمٌع على ٌتحتم -ب 

 .الشدٌدة األمطار على تعٌش التً الببلد فً األدنى حده على البشري المجهود ٌختزل -ج 

 .الحقول مساقً إلى التؽذٌة  وقنوات  الحمل قنوات من ابتداء الترع من كثٌفة شبكة تؤسٌس ٌجب -د 

 تؤخذ لم لكنها ، الموسمٌة األمطار مناطق بممٌزات  تتمتع جعلها صرم تكوٌن أن على ٌدل ما المقال من هات. ٙ

 .عٌوبها

 .المعتدلة الزراعٌة بمحاصٌلها مصر تمٌزت -أ 

 .باستمرار  والبدو الرعاة وؼارات ألطماع معرضة صحراوٌة كواحة الفٌضٌة فالبٌبة -ب 

 .رطوبتها أو القاسً مناخها منها تؤخذ أن دون الموسمٌات مابٌة مصر أخذت -ج 

 .األدبً حده إلى البشري المجهود ٌختزل مباشرة األمطار على تعٌش التً الببلد فً -د 

 .الزراعة فً المبذول الجهد حٌث من النهر ري على المعتمدة والبٌبة بالمطر الري على المعتمدة البٌبة بٌن وازن. 7

 .المطر ري فً منه أكبر النهر ري فً المبذول الجهد -أ 

 .األدنى حده المبذول والجهد محدودا فٌه السكان تدخل ٌكون ماكبله -ب 

 .السكان من واسعا وتدخبل كبٌر جهد ٌتطلب كبلهما -ج 

 .النهر ري فً منه أكبر المطر ري فً المبذول الجهد -د 

 ( https://dardery.site/archives/7426ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 

 ( اقرأ، ثم أجب:ٕٓالقطعة)

 هخٍ أكٔي أ٤ٖٓ:

ؿخء ح٤ُ٘ن ٝؿِْ ػ٠ِ ٤ًَٓٚ ٝؿِٔ٘خ أٓخِٓٚ ًٝخٕ ٤ٗوخ  ٝهٍٞح  أ٤ٗوخ  ك٢ ِٓزِٔٚ ٣٘غ ح٬ُٜف ٖٓ ٝؿِٜٚ ٝريأ ٣وَأ  -ٔ"

ًٝخٕ «. ٬ِٜٓ ٝأٗض اًح ٗجض ؿؼِض حُٜؼذ ٬ٜٓحُِْٜ ٫ َٜٓ ا٫ ٓخ ؿؼِظٚ »حُيٍّ رؼي إٔ رَٔٔ ٝكٔيٍ ٝىػخ روُٞٚ: 

هَأ ح٤ُ٘ن ٓظٖ حٌُظخد  ٝحَُ٘ف كلٜٔظٜٔخ ٌُٝ٘ٚ ٓزق رؼي ًُي ك٢ طؼ٤ِوخص ٝحػظَحٟخص ػ٠ِ  —ٟٓٞٞع حُيٍّ حُٟٞٞء 

 حُؼزخٍس ٝاؿخرخص ػ٠ِ ح٫ػظَحٟخص ُْ أكْٜ ٜٓ٘خ ٤ٗج خ.

ِ كَ٘ى ٢ً٘ٛ ٝأهٌص أكٌَ ٝأٓظؼ٤ي ك٢ ًًَٟ حُٔيٍٓش ٝرؼي إٔ أك٠َص ًَ ٢ً٘ٛ ٝٝؿٜض ا٤ُٚ ًَ حٗظزخ٢ٛ ُْ أكْٜ أ٠٣خ    -ٕ

حُظ٢ ً٘ض ك٤ٜخ ٝى٢ٍٓٝ حُظ٢ ً٘ض أكٜٜٔخ ٝأطلٞم ك٤ٜخِ ٝأٛيهخث٢ ح٣ٌُٖ ً٘ض أُحِْٜٓ ك٢ حُلَِٜ ٝٛئ٫ء حُطِزش ح٣ٌُٖ 

ك٢ أٓخ٢ٓ ٤ُْٝ ٢ُ رْٜ ِٛشِ ٝأٓزق ٝأٓزق ك٢ حُو٤خٍِ ػْ ٣ؼٞى ٢ً٘ٛ ا٠ُ ٓخ ٣ِو٤ٚ ح٤ُ٘نِ كؤؿيٙ ك٢ حُـِٔش ٗلٜٔخ ٝ

 ح٫ػظَحٟخص ٝح٩ؿخرخص ٗلٜٔخِ ٣ٝٔؤٍ رؼٞ حُطِزش أٓجِش ك٬ أكْٜ ٓخ ٣ٔؤُِٕٞ ٣ٝـ٤ذ ح٤ُ٘ن ك٬ أكْٜ ٓخ ٣ـ٤ذِ 

ًٝخٕ ٌٛح ٣ٞٓخ ًٗٔٞؿ٤خ  ؿَص ح٣٧خّ رؼيٙ ػ٠ِ ٗٔطِٚ ُْ أطويّ ك٢ حُلْٜ ُْٝ أٓظٔؾ ح٧ِٓٞد. ٝكٌَص ٬٣ٞ١ ك٢ ػٞىط٢  -ٖ

ْ أٝكنُ ٫ٝكض ٢٘ٓ َٓس ٗظَس ا٠ُ كظ٤٤ٖ أ٤ٗو٤ٖ ك٢ ٓؼَ ٢ِ٘ٓ ٣ِزٔخٕ ا٠ُ حُٔيٍٓش كِْ أٓظطغِ ٝك٢ ٣َ١وش َُِٜد كِ

٬ٓرْ أ٤ٗوشِ ٝطيٍ ٓظخَٛٛٔخ ٝأٗخهظٜٔخ ػ٠ِ حُ٘ؼٔش. كؼِٔض حُل٤ِش ُِظؼَف رٜٔخ كبًح ٛٔخ كظ٤خٕ هخ٣َٛخٕ ٖٓ أر٘خء حُؼِٔخء 

كٜخىهظٜٔخِ ٝأٗظخم ا٠ُ َٓء ٢ُ٘ٓ ًؤر٢ِ ٌُٜٝ٘ٔخ ٓي٬ُٕ ك٢ ر٤ٞطٜٔخِ ٝك٢ ٓؼخِٓش أر٣ٜٞٔخ ُٜٔخِ ًٝ٘ض أطِٜق ػ٠ِ ٛيحهش 

ك٬ُٓظٜٔخِ ٝػِٔض أػ٘خء كي٣ؼٜٔخ إٔ ٌَُ ٜٓ٘ٔخ هِحٗظٚ ٢ٛٝ ؿِء ٖٓ ى٫ٝد ك٢ ٍٝحم ٖٓ أٍٝهش ح٧َُِٛ ٠٣غ ًَ ٜٓ٘ٔخ 

https://dardery.site/archives/7426
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ك٤ٜخ كَٝس ٗظ٤لش ٣ـِْ ػ٤ِٜخ ك٢ حُيٍّ كظ٠ ٫ طظٔن ػ٤خرِٚ ٝٗؼ٬  أٛلَ ٣ِزٔٚ ك٢ ٍؿ٤ِٚ اًح ٓخٍ ك٢ ح٧َُٛ كظ٠ ٣لخكع 

 ؿٍٞرٚ. ػ٠ِ ٗظخكش

كلؼِض كؼِٜٔخ ٝطؤٗوض طؤٗؤٜخِ ٌُٖٝ ًخٕ ًُي ٖٓ ٍٝحء أر٢ ٧ٗٚ ٫ ٣لذ ح٧ٗخهش ٫ٝ حُزَٜؿشِ ٍٝأ٣ظٜٔخ ٣ٌ٘ٞحٕ ٓٔخ   -ٗ

أٌٗٞ ك٬ ٣لٜٔخٕ ًٔخ أ٢ٗ ٫ أكْٜ ٫ٝ ٣ٔظل٤يحٕ ًٔخ أ٢ٗ ٫ أٓظل٤يِ ٝحهظَف أكيٛٔخ إٔ َٜٗد ٖٓ رؼٞ حُيٍِّٝ ِٝٗظْٔ 

خ ك٢ ح٧َُٛ رؼ٤يح  رؼٞ ح  ٢ُ٘ء ػٖ ح٧ٗظخٍ.....ِ ًٝ٘ض أًٛذ ا٠ُ ر٤ظ٢ ٓيػ٤خ  أ٢ٗ ه٤٠ض حُٞهض ك٢ حُيٍّ ٝحُظل٤َٜ."ٌٓخٗ 

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س  

 الثالثة؟ الفقرة فً الفتٌٌن مصادقة فً رؼبته الكاتب برر بما. ٔ

 .عمره مثل وفً ءالعلما أبناء من أنهما -ب    . األنٌقة المبلبس وٌلبسان قاهرٌان أنهما -أ 

 .األزهر من الهروب على معهما اتفاقه -د    . أصدقاء إلى وحاجته بالفراغ شعوره -ج 

 الشٌخ؟ كبلم عن ٌشرد الكاتب كان متى. ٕ

 .وٌشرحه الكتاب  متن الشٌخ ٌقرأ عندما -أ 

 .المتن على العلماء شروحات قراءة فً الشٌخ ٌطٌل عندما -ب 

 .فٌها تفوقه ذكرٌات تعٌدوٌس مدرسته فً ٌفكر حٌن -ج 

 .المتؤنق بزٌهما القاهرٌٌن الزمٌلٌن إلى بالنظر ٌنشؽل حٌن -د 

 ".األنظار عن الشًء بعض بعٌدا األزهر فً مكانا ونلتمس:"  األخٌرة الفقرة فً قوله داللة استنتج. ٖ

 .الشٌخ مكبل ٌستسٌؽوا لم أنهم ٌإكد -ب  . األزهر فً فراؼهم وقت قضاء فً رؼبتهم عن ٌعبر -أ 

 تصرفهم بخطؤ لشعورهم التخفً فً رؼبتهم ٌظهر -د   . دروسهم فً أكثر تركٌز إلى حاجتهم ٌظهر -ج 

 ".نمطه على بعده األٌام جرت نموذجٌا ٌوما هذا وكان:" الثالثة الفقرة فً الكاتب قول داللة استنتج. ٗ

 .باألزهر دراسته مسار فً الٌوم هذا تؤثٌر إظهار -أ 

 منه أسوأ كان تبله ما قسوته رؼم الٌوم هذا نأ بٌان -ب 

 .الٌوم هذا وتٌرة على سارت األزهر فً دروسه أن بٌان -ج 

 .األزهر فً لدروسه الكاتب استٌعاب بداٌة كان الٌوم هذا أن إظهار -د 

 والحرص ، التواضع: خصال ثبلث المتعلم فً كان إذا العالم بكبلم المتعلم ٌنتفع إنما:" العلم طلب آداب فً قٌل مما. ٘

 "العلم وتعظٌم التعلم، على

 .الدراسة صعوبة من شكواه على للتؽلب الكاتب ٌحتاجها التً الصفة -السابقة للعبارة فهمك ضوء فً – توقع

 البهرجة عن والبعد التواضع -ب     التعلم على والحرص المثابرة -أ 

 السوء رفقاء تجنب -د     النفاق عن والبعد الصراحة -ج 

 .الثالثة الفقرة سٌاق فً قبلها بما"  وهً جزء من دوالب فً رواق من أروقة األزهر"  عبارة عبلقة استنتج. ٙ

 .تعلٌل لما قبله -د       .توضٌح بعد إبهام -ج          نتٌجة لما قبله  -ب      . تفصٌل بعد إجمال -أ 

 ( https://dardery.site/archives/7428ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 
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 :أجب ثم اقرأ، (ٕٔقطعة رقم )

ٕ    -ح٧ر٘خء ٓؼَ٘ -ػ٤ٌِْ ٌَٗ٘ إٔ ٗٔظط٤غ ٫     (ٔ)   ٤ٗوٞهظ٘خِ ٖٓ ػ٣ِٔش   ٝأهٟٞ ٛٔشِ  ٝأرؼي ٝٗ٘خ١ خِ هٞس   أػظْ ٗزخرٌْ أ

  ٕ ٕ   حُٔوظيٍسِ حُلظ٤ش أ٣ي٣ٌْ ا٤ُٚ طَٜ ٓخ ا٠ُ طَٜ إٔ طٔظط٤غ ٫ ٔؼَٝهشحُ حُ٘خكزش أ٣ي٣٘خ ٝأ  ٝؿ٤ٔغ ٝأكٌخًٍْ  ٍحءًْ ٝأ

ح ٝأرؼي ٝكَحٍسِ  كيس   أًؼَ ٗزز٤ظٌْ رٜخ طظِٕٞ حُظ٢ ٝ ٓخٌُْ طٍٜٞحطٌْ  ٍ  ٌَٗ٘ٙ ح١ٌُ ٌُٖٝ. ٝطٍٜٞحط٘خ  ٍحث٘خ ٖٓ ٝػٔو خ ؿٞ

 حهظِل٘خ ًِٔخ أهَٟ ٝحُوَف َٓس   رخُـٔٞى ا٣خٗخ ٤ٌٍْٓٝ ُ٘خِ ٝحكظوخًٍْ ػ٤ِ٘خ ٍُح٣ظٌْ ٛٞ حُؼظذ أٗي ك٤ٚ ػ٤ٌِْ ٝٗؼظذ ػ٤ٌِِْ

 ٣و٤َ ح١ٌُ حُؼظ٤ْ ح٫ػظيحى ٌٛح رؤٗلٌْٔ ٝحػظيحىًْ ٝه٬٤ءًْ ًز٣َخءًْ        ػ٤ٌِْ ٗ٘ؼ٠ أٗ٘خ ًٔخ. حُ٘جٕٞ ٖٓ ٗؤٕ ك٢ ٓؼٌْ

ٕ   ٓؼٚ ا٤ٌُْ  ؿ٤َ رؼَٜ طَٔ ُْ ػ٤ٌِِْ ٝٝهق رٌِْ هخٛش ٢ٛ اٗٔخ حُلخَٟس ك٤خطٌْ رٜخ طظِٕٞ حُظ٢ حُـ٤ِٔش ح٧ُٞحٕ ٌٛٙ أ

ُٙ  ُْٝ ػًَِْٜ ِْ  ػٌٍطٜخ. ٝحكظَحع حرظٌخٍٛخِ ك٢ ح٧ٍٝ حُل٠َ أٛلخد أٗظْ ٝأٌْٗ ٗزخرٌِْ ؿ٤َ ٗزخد رٜخ ٣َ

 ؿ٤ٔغ  ٝأكخى٣ؼ٘خ أٗلٔ٘خ ك٢ َٝٗىى طلٌَِٕٝ ًٔخ ٝٗلٌَ طظٍِٜٕٞٝ ًٔخ ك٤ٚ ٗظٍٜٞ ٗزخرٌْ ٓؼَ ٗزخد ُ٘خ ًخٕ كوي       (ٕ)  

 حُٜخىثش حُ٘ل٤ٔش حُؼٍٞس طِي أػَٙ ػ٠ِ ٝٛيأص ٓؼخُِٔٚ ُٝحُض حُؼٜي ًُي حٗطٟٞ كظ٠. ح٤ُّٞ طَىىٜٝٗخ حُظ٢ ٝح٧كٌخٍ حءح٥ٍ ٌٛٙ

. ٝحُظـَرش ٝحُوزَس ٝحُظؤَِٓ ٝحُ٘ظَ ٝحُؼَِٔ حُـي ك٤خس حُلو٤و٤شُ حُل٤خس ؿٔخٍ ٝىهِ٘خ ؿٞحٗل٘خِ ر٤ٖ طؼظَى ًخٗض حُظ٢

 ح٥ٍحء طِي ٝٗٔظؼَٝ هِٞر٘خِ أػٔخم ا٠ُ ٌٕٝٓٞ رٜيٝء ٜٗز٢ ٝإٔ ٍٗيٗخِ ٠اُ ٝٗؼٞد ٗلٞٓ٘خِ ا٠ُ َٗؿغ إٔ كخٓظطؼ٘خ

 ٖٓ ٝٓؼوُٜٞخ ًخًرٜخِ ٖٓ ٝٛخىهٜخ كخٓيٛخِ ٖٓ ٛخُلٜخ ٤ِٔٗ إٔ كخٓظطؼ٘خ. ٝطيه٤ن ربٓؼخٕ ٝح٥ٓخٍ ٝح٧ك٬ّ ٝح٧كٌخٍِ

 ٜٓٞٛٞٓخ....

 حُِٜش اكٌخّ ػٖ ٝحُؼـِ حُلٌِْ َٓػشٝ حُ٘ظَِ هَٜ ٛلخطٚ ٝأهٚ ٓظؼيىسِ ٝٛلخص ًؼ٤َس هٜخثٚ ُِٝ٘زخد       (ٖ)  

ح ٣ظٍٜٞ إٔ ٣ٔظط٤غ ٫ كٜٞ ٝٓٔظوزُِٚ ٝكخَٟٙ ٓخ٤ٟٚ: حُؼ٬ػش حُِٓخٕ أىٝحٍ ر٤ٖ  ٍ ٕ   ٓظ٤٘ خ ػخرظ خ طٜٞ  أٓخّ حُٔخ٢ٟ أ

ٕ   طَرظِٚ ٖٓ ا٫ ٣٘زض ٫ٝ ٓطِؼِٚ ٖٓ ا٫ ٣َ٘م ٫ ٝؿٞىِٙ ٝٓ٘زغ حُلخَٟ  ٝهٞح٤ٜٗ٘خ حُوخ٤ٓش حُطز٤ؼش ر٤ي حُٔٔظوزَ ٝأ

ٕ   ٣ظٍٜٞ إٔ ٖٓ ا٤ُٚ أهَد ٤ُْٝ. ٜخٍٓشحُ  ػْ ٝٓٔخثِٚ رؤٍٟٚ حٌُٕٞ ٝؿٚ ٝحكيس ُلظش ك٢ ر٤يٙ ٣ٔلٞ إٔ حٓظطخػظٚ ك٢ أ

 ...٣ٝظٍٜٞٛخِ ٣َ٣يٛخ حُظ٢ حٍُٜٞس ػ٠ِ ؿي٣ي ح هِو خ ٣وِوٚ

ح ٗلٌَ ً٘خ  َ  رٜخِ اػـخر٘خ ُ٘يس ًٝ٘خ. ػٜ٘خ حُلي٣غ ٖٓ أ١َد ٫ٝ أٌُ كي٣ؼ خ ٗـي ٫ٝ ح٤ُِّٞ طلٌَٕٝ ًٔخ حَُٔأس ٗؤٕ ك٢ ًؼ٤

ِ ٓٞهؼ خ ٗلٜٔخ ٖٓ ٝحُٞهٞع ٝطي٤ُِٜخِ رظَك٤ٜٜخ حُؼظ٤ْ ٝحٛظٔخٓ٘خ  حُ٘لًٞ ٖٓ ُٜخ ٝٗطِذ أٗلٔ٘خِ ٟي ػٜ٘خ ٗيحكغ ؿ٬٤ٔ 

 كيٝىٛخ. أه٠ٜ ا٠ُ رخُل٣َش ٓظٔظؼش ٍأ٣٘خٛخ أٗ٘خ ُٞ ح٧ٗق رـيع ٝٗظ٠٘ٔ. ُ٘لٜٔخ ططِزٚ ٓٔخ أًؼَ ػ٤ِ٘خ ٝح٤ُٔطَس

 ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش  -

  : الشاحبة اٌدٌنا معنى – ٔس

 المتشققةׄ    المتعرقةׄ   العجوزةׄ    المرٌضةׄ  

 : الشباب على الكاتب ٌعٌبه ما -ٕ س

 تهورهم وعدم مبالتهمׄ    االمور فً تعمقهمׄ   قوتهم وشبابهمׄ    الشٌوخ على تكبرهمׄ  

 : أن النص من نفهم – ٖ س

 الٌوم شباب من افضل الماضً شباب انׄ         . الخلق سا الٌوم شبابׄ  

 الماضً شباب من أفضل الٌوم شبابׄ     . األخبلق بعض ٌحتاج الى لكنه و للماضً ٌصلح ال الٌوم الشبابׄ  

 شبابهم، وحكرها علٌهم أنها رإٌة: قوة ناحٌة من الٌوم شباب رإٌة أن الكاتب ٌرى – ٗ

 خاطبة تكون قد و صحٌحة تكون قدׄ    . خاطبةׄ   شا           ال بعض صحٌحةׄ          . كلٌا صحٌحةׄ  

 (( : جوانحنا بٌن تعترك)) معنى – ٘ س

  تتعارك و تتضاربׄ   صوتها ٌترددׄ                  بشدة تتحركׄ    تتقطعׄ  

 : النص من الثالثة الفقرة فً – ٙ س

 السابقتٌن للفقرتٌن تلخٌصׄ      تكبرׄ          عتابׄ    سخرٌةׄ  

 :بما قبله(( والتجربة والخبرة والتؤمل، والنظر والعمل، الجد حٌاة)) عبلقة قوله فً الفقرة الثانٌة: – 7 س

  تفصٌلׄ   توضٌحׄ   نتٌجةׄ    تعلٌلׄ  
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 للتواصل واتس 01156008819

 : االتجاه الفكري للكاتب فً هذا المقال – 8 س

 اجتماعًׄ    فلسفًׄ   علمًׄ    دٌنًׄ  

 : لمقال ماعداكل مما ٌلً من صفات الشباب كما ورد با – 9 س

 عدم التفكٌر فً عواقب األمورׄ    سرعة إصدار األحكامׄ  

 القوة والنشاط وبعد الهمةׄ     القدرة على التمٌٌز بٌن صادق اآلراء وكاذبهاׄ  

 : السابق للنص عنوان افضل – ٓٔ س

 عصرنا فً الشباب مساإيׄ        للشباب عتابناׄ  

 الحاضر و الماضً ٌنب الشبابׄ        الشباب الى الشٌوخ منׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7429ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 :أجب ثم اقرأ، (ٕٕقطعة رقم )

 أك٬ّ أػظْ ًخٗض ح٧ٗيُُْ ك٢ حُؼَر٤ش ح٧ٗٞحٍ َُإ٣ش طَ٘ثذ ح٧ٗظخٍ ًخٗض ك٤ٖ ح٬٤ُٔى١ حُظخٓغ حُوَٕ ٓ٘ظٜق ٓغ    ( ٔ)

َٔطَخء  ٝأٟخءٝح حُل٠خٍس َٓحؽ أٗؼِٞح ح٣ٌُٖ ح٤ُِٖٔٔٔ أ٣ي١ ػ٠ِ ه١َزش ؿخٓؼش ك٢ طؼ٤ِْٜٔ أر٘خإْٛ ٣ظِو٠ إٔ أٍٝٝرخ ك٢ حُزُ

خِ حُؼَر٤ش حُِـش ٣ِظٜٕٔٞ أٍٝٝرخ ك٢ ٝحُٔؼولٕٞ ٝحُط٬د حُ٘زخد ًٝخٕ .حُيحْٓ أٍٝٝرخ ظ٬ّ ٝٓئُلخطْٜ رؼِْٜٞٓ  ٓ  ٫ حُظٜخ

 ُـش ٧ٜٗخ رَ ٝػوخكظِْٜ هٞٓٚ ُـٚ ػ٠ِ ٝكَٜٙ رِـظِٚ حُظؼ٤ِْ ِٓطخٕ ٤ٓلٚ روز٠ش أكٌْ ح١ٌُ حُظخكَ حُٔ٘ظَٜ ُـش ٧ٜٗخ

 .ٜٓ٘خ حُظٌٖٔ ؿ٤َ رًَزٜخ حُِلخم ا٠ُ ٓز٤َ ٖٓ كٔخ حُوخثٔش حُل٠خٍس

 ر٘ظَس ػوخكظٚ ٖٓ ٣ظَٔد ح١ٌُ أٍٝٝرخ زخدٗ ا٠ُ ٣٘ظَ حُؼَِٜ ًُي هٔخٝٓش أكي ِ(أُلخ٣ٍِ رٍٞ) ح٧د ًخٕ ك٤٘جٌ    ( ٕ)

 ٤َٔٓٝس حُظخ٣ٍن ١ز٤ؼش ا٠ُ ٣ِظلظٞح إٔ ٣َ٣يٕٝ ٫ ح٣ٌُٖ ُو٤ٓٞخطْٜ حُٔظؼٜز٤ٖ ٖٓ ؿ٤َٙ ٓؼَ ًل٤ِٚ ر٤ٖ ٍأٓٚ ٝحٟؼ خ ك٤َٔسِ

 : ٜٗٚ ٓخ ح٧د ًُي كٌظذ حُل٠خٍسُ

 ٝاٗٔخ ٓـخىُظِْٜ روٜي ٫ حُؼَدِ ٬ٓلشٝحُل حُي٣ٖ ػِٔخء ٣ٝيٍٕٓٞ ٍٝٝح٣خطِْٜ حُؼَد هٜخثي هَحءس ٣لزٕٞ ح٤ُٔٔل٤٤ٖ إ»

 ٤َٓ ٣يٍّ أٝ رخ٬ُط٤٘٤شِ حُٔويّ حٌُظخد ىٍحٓخص ٣وَأ ح١ٌُ حُؼخى١ حُ٘وٚ ٛٞ ٝأ٣ٖ. ٤ٍٗٝوش ٛل٤لش ػَر٤ش ُـش ٫ًظٔخد

 رلٔخِّ ٣ٝيٍٜٓٞٗخ حُؼَر٤ش حٌُظذ ٣وَءٕٝ حُٔٞٛٞر٤ٖ ح٤ُٔٔل٤٤ٖ حُ٘زخد ؿ٤ٔغ إ ُِؤخٍسِ ٣خ ٝحُوي٤ٔ٣ٖ  ح٧ٗز٤خء

 كظ٠... ْٛ ُـظْٜ ٗٔٞح ُوي. رخ٫ٛظٔخّ ؿي٣َس ؿ٤َ ًٜٞٗخ ح٤ُٔٔل٤ش ح٥ىحد ٣ٝلظوَٕٝ ٟؤشِ رظٌِلش ٛخثِش ٌٓظزخص ٣ـٔؼٕٞ

 .«أ٤ٗوش ػَر٤ش رِـش أٗلْٜٔ ػٖ حُظؼز٤َ ٣ٔظط٤ؼٕٞ أُق ٣ٞؿي ُٜي٣نِ رخ٬ُط٤٘٤ش هطخد ًظخرش ٣ٔظط٤غ ٖٓ ًَ ٓوخرَ اٗٚ

 ػخُٔ٘خ ك٢ ح٤ُّٞ ُ٘زخر٘خ ٝٗوٍٞ أُلخ٣ٍِِ ح٧د ٗو٤ٜش ٗظؤٚ إٔ ُؼ٣َٖ٘ح حُٞحكي حُوَٕ ٓطِغ ك٢ ٝٗلٖ ح٤ُّٞ ُ٘خ ٣لن كَٜ

    .ُِؤخٍس ٣خ:  حُؼَر٢

 ًٔخ ٓٔظوزِ٘خِ ٣ويّ ٓخ ٜٓ٘خ َٜٗ٘ ُـظٜخ ا٠ُ ِٗـؤ إٔ ح٤ُّٞ حُوخثٔش حُل٠خٍس كن ٖٝٓ ػ٤ِ٘خِ أٗلٔ٘خ كن ٖٓ إٔ ٛل٤ق    ( ٖ)

ح حُوخثٔش خٍطٜخٝك٠ حُؼَر٤ش حُِـش كٌخٗض هزَِ ٖٓ ًُي أٍٝٝرخ ٗزخد كؼَ  رؼيِ ك٤ٔخ حٗظؼِض حُظ٢ حُـَر٤ش ك٠خٍطٜخ ُ٘خٍ ٝهٞى 

 .حُٔؼٍٔٞس ؿ٘زخص ٝػٔض حُي٤ٗخ كؤٟخءص

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 االولى الفقرة من تشربب معنى -ٔس

 ترتفعׄ   تتراءىׄ   تتطلعׄ    تستطلعׄ  

 : ألنه العربٌة ٌحارب القس كان -ٕس

 ٌتعاطى أجور من أجل ذلك. ׄ    للتطور محب ؼٌرׄ   ٌعارضهاׄ    حضارته على خابؾׄ  

 : االوروبً للشباب بالنسبة باالهتمام جدٌرة ؼٌر األجنبٌة اللؽة كانت -ٖس

      ألنها لؽة قدٌمةׄ       ركٌكة لؽة النهاׄ  

 ألنها ؼٌر مفهومةׄ     ذاته ٌشبع و بعلمه ٌرتقً ما فٌها ٌجد لم النهׄ  

 : الثانٌة الفقرة نهاٌة فً االستفهام من ابدةالف -ٗس
 التمنًׄ        التعجبׄ                      التفاإلׄ    التوبٌخׄ  
 : بما قبله( ٕ) الفقرة فً ورشٌقة" صحٌحة عربٌة لؽة الكتساب عبلقة قوله : " وإنما – ٘س
  تفصٌلׄ   توضٌحׄ                     نتٌجةׄ    تعلٌلׄ  
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 طخ٣ِّٞ 420
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 للتواصل واتس 01156008819

 : الفكري للكاتب فً هذا المقالاالتجاه  – ٙ س
 اجتماعًׄ   فلسفً                     ׄ   قومً                            ׄ    دٌنًׄ  
 :  الى دعوة( ٖ) الفقرة فً – 7س
 الحذرׄ   التمنًׄ   التفاإلׄ    الٌؤسׄ  
 :  على ٌعود( ٖ) الفقرة فً(( المعمورة جنبات وعمت الدنٌا فؤضاءت)))أضاءت ( فً قوله :  كلمة فً الضمٌر – 8س
 االوروربٌة الحضارةׄ   الحضارة اإلسبلمٌة        ׄ   الحضارة المسٌحٌةׄ    العربٌة الحضارةׄ  

 :  قبل قابمة كانت االندلس حضارة ان نستنتج( ٔ) الفقرة من – 9س

 قرن ٕٓׄ    قرون 9ׄ    قرن ٖٔׄ   قرن ٔٔׄ  

 : ىعل((  كفٌه بٌن رأسه واضًعا)) جملة تدل – .ٓٔس

 العمٌق التفكٌرׄ    الؽضبׄ    التفاإلׄ   التحسرׄ  

 : هو السابق للنص عنوان افضل – ٔٔ س

 العربٌة اللؽة و االوروبً الشبابׄ     االندلس فً المسلمونׄ  

 االندلس فً العربٌة حضارة و الفارٌز القسׄ       الحاضر و الماضً فً االندلسׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7430ٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ ح) 

 :أجب ثم اقرأ، (ٖٕقطعة رقم )

 ح٠َُحثذ رؼٞ ٖٓ ٝطؼل٤ْٜ حُٔ٘خكٔش ٓـخ٫ص ُْٜ ِ ٝطٞكَ ٝحُٔٔظؼ٣َٖٔ ح٧ٓٞحٍ ٍإّٝ حؿظٌحد ا٠ُ ىحثٔخ حُيٍٝ طٔؼ٠. ٔ

 حُظ٢ ح٬ُُٓش ٝحُظ٬٤ٜٔص ٝحُٔٞحٍى حُظلظ٤ش حُز٤جش ُْٜ ٝطٞكَ ح٤َُٔٔسِ حُوَٝٝ ٝطٞك٤َ ٓظي٤ٗشِ رؤؿٍٞ حُؼٔخُش ُْٜ ِٝطٞكَ

 .حُٔٔظؼ٣َٖٔ ؿٌد ػ٠ِ طؼَٔ

 ِٜٓلش ط٠ٖٔ ٤ٓخٓخص ظَ ك٢ ٓخ رِي أ١ حهظٜخى ُ٘ٔٞ حُٔظزؼش حُٞٓخثَ ٖٓ حُوخٍؽ ٖٓ حَُأٓٔخ٤٤ُٖ حؿظٌحد إٔ ٗي ٫ٝ. ٕ

 رؼي ٓئهَح ٗٞٛض حٍُٜٞس ٌٛٙ ِ ٌُٖٝ ح٤ُ٥خص ٌٛٙ أ٤ٔٛش ػ٠ِ ى٤َُ ٗٔٞ ٖٓ ح٧ه٠ٜ حَُ٘م ىٍٝ ٜٗيطٚ ٝٓخ حُطَك٤ِٖ

 ح٩ىحٍس ٓٞء ٜٓ٘خ أهَٟ أٓزخد ٢ٛ ٝاٗٔخ حُٔٔظؼ٣َٖٔ ٖٓ ٤ُٔض حُظيٍٛٞ ٌٛح أٓزخد إٔ ا٠ُ حٌُخطذ ٣ٝؼِٝ حهظٜخىٛخِ طيٍٛٞ

 ٝؿ٤َٛخ.

 ٖٝٓ ٝحُظو٤٘ش ح٩ىحٍس ا٠ُ رخ٩ٟخكش ِح٧ٓٞحٍ ٍإّٝ ٝؿٞى ػ٠ِ ٣ٝؼَٔ حُٔزخَٗ ح٫ٓظؼٔخٍ: ه٤ٖٔٔ ا٠ُ ح٫ٓظؼٔخٍ ٣ٝ٘ؤْ. ٖ

 حُٔل٤ِش حُٔخٍ ٓٞم ك٢ كو٢ حٓظؼٔخٍ ٝٛٞ( حُٔللظش) حُٔزخَٗ ؿ٤َ ح٫ٓظؼٔخٍ ٝٛٞ ح٥هَ حُ٘ٞع أّ. ٝؿ٤َٛخ حَُهٜش أٓؼِظٚ

 حُ٘خ٤ٓشِ حُيٍٝ ٖٓ ًؼ٤َس ىٍٝ ػ٠ِ ٓظلٞهش حُيٍٝ حُؼَر٤ش ٝأٛزلض ح٧ٓٞحٍِ ٍإّٝ ا٫ ٣ـِذ ٫ كٜٞ ٝح٧ْٜٓ ًخُٔ٘يحص

 ُٜخ أك٠َ ٧ٝٗٚ ح٧ٓٞحٍ ٍء ّٝ ُظٞكَ ٗظَح ح٧ٍٝ حُ٘ٞع حُؼَر٤ش حُيٍٝ ٝطٔظويّ

 ًٝخٗض ٝحُىٛخٍٛخ طويٜٓخ ا٠ُ أىٟ ٓٔخ حُٔٔظؼ٣َٖٔ ٍٝحء ٝطِٜغ حَُأٓٔخ٤٤ُٖ حؿظٌحد ػ٠ِ طؼَٔ حُ٘خ٤ٓش حُيٍٝ رؼٞ ٛ٘خى. ٗ

 حُٔزخَِٗ ؿ٤َ ٬ُٓظؼٔخٍ حٓظويحٜٓخ رٔزذ ٝؿخُزخ َٛخؿ٤ ُٜخُق ح٫ٓظؼٔخٍ أٛزق أهَٟ ىٍٝ رؼٌْ ح٫ٓظؼٔخٍ ٌُٜح ٓخٌُش ٢ٛ

 حُيٍٝ ػ٠ِ ٣ؼٞى ٝٓخ حُـخٓؼخصِ هزَحء ٖٓ ٝح٫ٓظلخىس ح٫هظٜخى ُظي٣ٍْ حُؼَر٤ش حُيٍٝ ك٢ ؿخٓؼخص طٞك٤َ ٣ـذ حٌُخطذ ٣َٟٝ

 .ٝحُظ٘ظ٤ْ ىحٍسح٩ رٔزذ رخُظ٘خهٚ أهٌ حُؼَر٤ش حُيٍٝ ك٢ ح٫ٓظؼٔخٍ إٔ أ٠٣خ حٌُخطذ ٣َٟٝ. ًُي ؿَحء ٖٓ رخُ٘لغ حُؼَر٤ش

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 :"  المستثمر وراء ٌلهث جملة من"  نفهم. ٔ

 المستثمر أجل من بكرامتها تضحً الدولׄ        .االستثمار على والحصول المستثمرٌن لجذب الدول من المبذول الجهدׄ  

 باالستثمار تعبؤ ال الدولׄ           .ثمرالمست من االستفادة الطرق بشتى الدول تحاولׄ  

  :على دلٌل وهً الرخصة كلمة الكاتب ذكر( ٖ) الفقرة من -ٕ

 ذكر مما شًء الׄ    معا االثنٌنׄ   المباشر ؼٌر االستثمارׄ   .المباشر االستثمارׄ  

 :األولى الفقرة من ٌفهم كما المستثمرٌن جذب طرق من -ٖ

 الخام المواد أسعار فٌضتخׄ     البٌروقراطٌة على القضاءׄ  

 العمال أجور رفعׄ     .لهم الراحة سبل وتوفٌر للمستثمرٌن التحتٌة البنى توفٌرׄ  
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  :أنها( ٗ) الفقرة مجمل من نفهم ـن  ٌمكن -ٗ

 .األجنبٌة االستثمارات على الحصول فً الدول من كثٌر فشل إلى تنبٌهׄ  

 .األجنبٌة اراتاالستثم على الحصول أجل من السباق دخول إلى تدعوׄ  

 الجامعات فً بالخبراء باالستعانة االستثمار فرص لتنمٌة للتخطٌط تدعوׄ  

 .العبرة ألخذ وتدعو العالم فً حاصل هو بما تكتفًׄ  

  :على ٌرتكز  الثانٌة الفقرة من ٌفهم كما ما بلد إلى بالمجًء المستثمرٌن إؼراء استهداؾ إن -٘

 والمستثمر الدولة بٌن المشتركة المصالحׄ    المستثمر على تعود التً المصالحׄ  

 .األجنبً االستثمار عن مستؽن ازدهارׄ    العمل فرص لتوفٌرׄ  

  :األولى الفقرة فً" المنافسة" كلمة معنى -ٙ

 بٌروقراطٌة بٌبةׄ    لؤلقوى التفوقׄ  

 لبلستثمار مناسبة ؼٌر بٌبة توفٌرׄ    لبلستثمار مناسبة بٌبة توفٌرׄ  

  :االقتصاد لتنشٌط" المطلوبة اآللٌات" أهم من أن ٌتضح انٌةالث الفقرة من -7

 الطرقات شقׄ    العمل فرص توفٌرׄ              الخدمات على االتفاقׄ         الرأسمالٌٌن اجتذابׄ  

  :ـب تتسم أطوارا عرؾ األجنبً باالستثمار السماح بعد األقصى الشرق دول فً االستثمار أن الثانٌة الفقرة من ٌفهم -8

 .للمستثمر إؼراء ٌتبعه بركودׄ    كبٌر ازدهار ٌتبعه أولً بانهٌارׄ  

 .األجنبً االستثمار عن مستؽن بازدهارׄ    .الصورة ٌشوه انهٌار ٌتبعه بازدهارׄ  

  :الذي النوع من هو الرخصة أو الشراكة نظام أن ٌتبٌن( ٖ) الفقرة -9

 بسهولة المعٌشة مستوى ٌرفع طابل مال رأس ٌجلبׄ    لمتمٌزةا اإلدارٌة واألسالٌب التقنٌة مع المال رأس ٌجلبׄ  

 .اإلدارة وحسن التقنً التدرٌب برامج ٌمهلׄ    المحلٌة النقد قٌمة على المضاربة بخطر ٌهددׄ  

  :قبله بما( ٖ) الفقرة فً..."  األموال رإوس وجود على وٌعمل المباشر االستثمار: "  قوله عبلقة -ٓٔ

  تفصٌلׄ   توضٌحׄ   نتٌجةׄ    تعلٌلׄ  

  :كاتبه أن ٌتضح النص عموم من -ٔٔ

 .هو كما الخبر ٌنقل صحفً مخبرׄ    .وتحفظ بدقة ٌحقق حٌادي عالمׄ  

 .اإلحساس عن ٌعبر كاتبׄ    الخطر ناقوس ٌدق ٌشرح و ٌنبه داعٌة اقتصاديׄ  

  :اقتصادي مناخ على للداللة: األولى الفقرة فً" المنافسة" كلمة استخدمت -ٕٔ

 لبلستثمار مناسبة ؼٌر بٌبة توفٌرׄ   للسوق مناسبة بؤسعار اإلنتاج وفرص الضرٌبٌة اإلعفاءات منٌإׄ  

 ذلك ؼٌرׄ     الربح على ٌساعدׄ  

 فؤي األخٌرة اآلونة فً اقتصادي تدهور من األوسط بالشرق حل لما االقتصاد خبراء تفسٌر إلى( ٕ) الفقرة تشٌر -ٖٔ

  :لذلك؟ خبراءال تفسٌر عن تعبر اآلتٌة العبارات

     .الوطنٌة االستثمارات إال تستخدم لم األقصى الشرق بلدانׄ  

 .األجنبٌة االستثمارات إال تستخدم لم األقصى الشرق بلدانׄ  

       واإلدارة التنظٌم سوء منها بالمستثمرٌن لها عبلقة ال أخرى أسبابׄ  

 متكافبة ؼٌر الوطنٌة االستثماراتׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7431ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 
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 :أجب ثم اقرأ، (ٕٗقطعة رقم )

ِغ َٝٗحء ر٤غ كًَخص ح٩ٗظَٗض ػزَ ٣ُظ٤ق ٗظخّ ٢ٛ: ح٩ٌُظ٤َٗٝش حُظـخٍس        ِٔ  أ٠٣خ ٣ُظ٤ق ًٔخ ٝحُٔؼِٞٓخصِ ٝحُويٓخص حُ

ِغ طِي ػ٠ِ حُطِذ طؼ٣ِِ ػ٤ِٔخص ِ ٓؼَ حُؼٞحثي ط٤ُٞي طيػْ حُظ٢ ح٩ٌُظ٤َٗٝش حُلًَخص ِٔ  إ ك٤غ ٝحُٔؼِٞٓخصِ ٝحُويٓخص حُ

 ح٩ٌُظ٤َٗٝش حُظـخٍس ط٘ز٤ٚ ٣ٌٖٝٔ. حُؼ٬ٔء ٝهيٓش حُٔز٤ؼخص ٝطؼ٣ِِ ىػْ ػ٤ِٔخص ح٩ٗظَٗض ػزَ طظ٤ُق ح٩ٌُظ٤َٗٝش حُظـخٍس

 ك٤ٚ ٝطوُي ّ ٝحُٔ٘ظَِٕٝ( حُٔٔخَٓس) ٝحُٞٓطخء( ٓل٬ص أٝ ًَٗخصِ أٝ ٍٓٞىِٕٝ) حُزخثؼٕٞ ك٤ٚ ٣ظٞحَٛ اٌُظ٢َٗٝ رٔٞم

 ٍه٤ٔش. أٝ حكظَح٤ٟش ٤ٛـش ك٢ ٝحُويٓخص حُٔ٘ظـخص

 ٌٛٙ طٔٔق اً ح٩ٌُظ٤َٗٝشِ حُظـخٍس ٖٓ حَُٔؿٞس رخُلٞحثي طلخإُْٜ ػٖ ٣ؼَرٕٞ ح٣ٌُٖ حُظـخٍ ػيى ٣ّٞ رؼي ٣ٞٓخ ٣ظِح٣ي       

ُٔظلَيع. حٌُز٤َس حًَُ٘خص رٔ٘خكٔشَ  حُٜـ٤َس ًَُِ٘خص سحُـي٣ي حُظـخٍس  ٣ٞحؿٜخ حُظ٢ حُؼوزخص ُظ٤ٌَُ حُظو٤٘خص ٖٓ حُؼي٣ي ٝط

 ا٠ُ ٝحُلٍِٞ حُظو٤٘خص ٌٛٙ ٓؼَ ظٍٜٞ ِ ٣ٝئى١ ح٩ٗظَٗض ػ٠ِ حُٔخ٤ُش حُٔؼخ٬ٓص ٝأٖٓ ٣َٓش ٛؼ٤ي ػ٠ِ ٤ٓٔخ ٫ٝ حُِرخثِٖ

 ح٧َٓ ٝه٬ٛش ح٩ٌُظ٤َٗٝشِ ُِظـخٍس َٓ٘م رٔٔظوزَ حُٔئَٗحص ٌٛٙ طزَ٘ٝ حُزؼِٞ ُيٟ ًخٗض حُظ٢ حُٔوخٝف ٖٓ حٌُؼ٤َ اُحُش

 كي. ػ٘ي طوق ٫ ٝآٌخٗخطٜخ  كخهٜخ ٝإٔ هخثٔشِ كو٤وش أٛزلض هي ح٩ٌُظ٤َٗٝش حُظـخٍس إٔ

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 : والسرٌة األمن بٌن العبلقة. ٔ

 السرٌة إلى ٌفضً األمنׄ     بالسرٌة ٌلحق األمن (أو) األمن إلى تفضً السرٌةׄ  

 األمن تلحق السرٌةׄ     السرٌة ٌسبق األمنׄ  

  :إلى النص عموم ٌهدؾ  -ٕ

 الحقٌقٌة المعامبلت تعزٌزׄ     الربح زٌادةׄ  

 االفتراضٌة المعامبلت تعزٌزׄ     االفتراضٌة ؼٌر المعامبلت تعزٌزׄ  

  :الصؽٌرة للشركات اإللكترونٌة التجارة أتاحت -ٖ

 الكبٌرة الشركات مع التنافس زٌادةׄ    االفتراضٌة التعامبلت تعزٌزׄ  

 المشكبلت حلׄ    المعامبلت وضوحׄ  

  :قبله بما( ٔ) الفقرة فً..." الِسلع وشراء بٌع حركات اإلنترنت عبر ٌُتٌح نظام هً: "  قوله عبلقة -ٗ

  تفصٌلׄ   توضٌحׄ   نتٌجةׄ    تعلٌلׄ  

  صللن عنوان أنسب -٘

 األنترنت شبكة عبر التجارة مستقبلׄ   المعلومات وأمن اإللكترونٌة التجارةׄ  

 والسرٌة األمنׄ   وعٌوبها مزاٌاها اإللٌكترونٌة التجارةׄ  

  :اإللكترونٌة للتجارة مشرق بمستقبل وٌبشر المخاوؾ ٌزٌل مما -ٙ

 الصفقات امإبر سرعةׄ    المبٌعات وتعزٌز دعمׄ   الؽزٌر الربحׄ   والسرٌة األمانׄ  

  :اإلنترنت عبر تشترى معلومات ٌكون أن ٌمكن اآلتً من أي -7

 جوال شراءׄ      فنادق حجزׄ   ما سلعة مبٌعات عددׄ   االقتصاد عن كتابׄ  

  :دعم بعد تعزٌز ذكر من الفابدة -8

 المعنى تفسٌرׄ   منها    المقصود توضٌحׄ   المعنى تقوٌةׄ   المعنى توضٌحׄ  

  :إذا مشرق مستقبل ذات لكترونٌةاإل التجارة تكون -9

 .حقٌقة أصبحت إذاׄ   األرباح          حققتׄ   للمنافسة    أدتׄ   المالٌة للمشاكل المعامبلت أمن وفرتׄ  

 

 ( chives/7432https://dardery.site/arُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 
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 :أجب ثم اقرأ، (ٕ٘قطعة رقم )

ُْٜ حُظخرؼ٤ٖ ٓخىحص ٖٓ ِ(ٛـ 9ٙ-. ٛـ. م ٙٔ) ح٧ٓٞى أرٞ ُْٜ ٝكوٜخثْٜ ٝأػ٤خٗ ُْٜ ٝٗؼَحث  ٟٝغ ػخُِْ ٗل١ٞ ًٌُي ٝٛٞ  ٝٓليػ٤

ٌَّ حُؼَر٤شِ حُِـش ك٢ حُ٘لٞ ػِْ  ١خُذِ أر٢ رٖ ػ٢ِ ح٩ٓخّ ٖٓ رؤَٓ حُؼَر٤ش ح٧كَف ػ٠ِ حُ٘وخ١ ٟٝغ حُٜٔلقِ أكَف ٝٗ

ِلذ حُظخرؼ٤ٖ ١زوخص ك٢ ٓؼيٝى كٜٞ ٣َِٙ ُْ ٌُ٘ٚ رٚ ٝ ٖٓ ٓلٔي حُ٘ز٢ رؼؼش هزَ ُِٝي َٛ  ١خُذ أر٢ رٖ ػ٢ِ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ٤َٓ ٝ

 ػِْ ُٟٞؼٚ حُ٘لٞ ِٓي رِِوذ ٣ُِٝوذ. حُوٞحٍؽ ٝٓلخٍرش ٝحُـَٔ ٛل٤ٖ ٝهؼش ٓؼٚ ٜٝٗي ه٬كظِٚ ك٢ حُزَٜس آخٍس ٫ٝٙ ح١ٌُ

 ِ ٝحُـِّ ٝحُـَ ٝحَُكغ حُٜ٘ذ ٝكَٝف ح٠ُٔخف رِٚ حُٔلؼٍٞ حُلخػَِ رخد كٟٞغ حُ٘لِٞ هٞحػي ٟز٢ ٖٓ أٍٝ كٜٞ حُ٘لِٞ

 .ُِٔٞم ًٛذ اًح ٍؿِٚ ٣ـَ كٌخٕ رخُلخُؾ أ٤ٛذ

 حُزَٜس ه٠خء ٫ٝٙ ػْ ُٚ ًخطِزخ   حُيإ٢ُ ح٧ٓٞى أرٞ ًٝخٕ حُزَٜس أ٤َٓ ػزخّ رٖ هللا ػزي ًخٕ ١خُذ أر٢ رٖ ػ٢ِ ه٬كش ك٢

 أ٤َٓح   ١خُذ أر٢ رٖ ػ٢ِ حُو٤ِلش كؤهَٙ حُيإ٢ُ ح٧ٓٞى أرخ حُزَٜس آَس ػ٠ِ حٓظوِق حُلـخُ ا٠ُ ػزخّ حرٖ ٗوٚ ٝك٤٘ٔخ

 .حُزَٜس ػ٠ِ

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 : عاما........... وعمره كان األسود أبً وفاة أن الفقرة من ٌفهم. ٔ
  ׄ76    ׄ85   ׄ75    ׄ100 
  :عددها بؤعمال عصره فً من داألسو أبو سبق -ٕ
  ׄ2   ׄ3   ׄ4    ׄ5 
 :"  وقعة"  كلمة محل تحل التالٌة الكلمات أي. ٖ

 صلح ׄ   قتال ׄ   وقٌعة ׄ   معركة ׄ  
  كل مما ٌلً من األبواب النحوٌة التً وضعها أبو األسود الدإلً ما عدا:. ٗ

 حروؾ الجر ׄ   حروؾ العطؾ ׄ   حروؾ النصب ׄ   حروؾ الجزم ׄ  
 : عدا ما شخص تعنً الكلمات التالٌة  كل" الحجاز إلى عباس ابن شخص وحٌنما. "٘

 التشخٌص ׄ   الذهاب ׄ   الحضور ׄ   السفر ׄ  
 : النحو" بما قبله  قواعد ضبط من أول ما عبلقة قوله : " فهو. ٙ

 نتٌجة ׄ   توضٌح ׄ   تعلٌل ׄ   تفصٌل ׄ  
 : إلٌها؟ أحد ٌسبقه ولم فعلها التً األشٌاء أول هً ما. 7

 العربٌة األحرؾ على النقاط وضع المصحؾ، أحرؾ وشّكل العربٌة، اللؽة فً نحوال علم وضع ׄ  

 الخطاب بن عمر خبلفة فً بِالبصرة المناصب من عدداً  تولى ׄ  

 .الخوارج ومحاربة والجمل صفٌن وقعة شهد ׄ  

 .وفقهابُهم وأعٌانُهم التابعٌن سادات من ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7442    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢) 

 

 :أجب ثم اقرأ، (ٕٙقطعة رقم )

 حُظ٘ل٢ٔ حُـٜخُ أَٓحٝ طٔزذ ٓخ ٝػخىس ٝحُط٤ٍِٞ حُؼي٤٣خص ط٤ٜذ حُل٤َٝٓخص ٖٓ ٓـٔٞػش طٔززٚ ٓؼي  َٓٝ ح٧ٗلِِٞٗح. ٔ

 ك٢ ٝأ٫ّ ًخُٔؼخٍ أهَٟ أػَحٝ حُل٤َٝٓخص ٌٛٙ طٔزذ ًٔخ ُِٔٞصِ طل٢٠ حُظ٢ رخُ٘يس ٣ٌٕٞ ٝهي حَُث١ِٞ ح٫ُظٜخد ٝهخٛش

 .أ١لخٍ ػ٬ػش ًَ ر٤ٖ ١ٝلَ حُزخُـ٤ِٖ ٖٓ ػَ٘س ًَ ر٤ٖ ٖٓ ٝحكيح حُزِؼِّٞ ٣ٜٝخد ٝحكظوخٕ ٝٛيحع ٝح٩ٍٛخم حُؼ٬٠ص

 ح٧ؿ٤٘ش ٣َ١ن ػٖ حُز١َ٘ حُـْٔ ىهٍٞ حُل٤َّٝ ٝربٌٓخٕ ٝحُؼطِْ حُٔؼخٍ ٣َ١ن ػٖ رخُٜٞحء ح٫ٗلِِٞٗح ك٤َّٝ ٣٘ظوَ. ٕ

 حُؼيٟٝ ٗي٣ي ٝحُل٤َّٝ. حُٜٔخرش حُط٤ٍٞ ك٬٠ص ٣َ١ن ػٖ ٣٘ظوَ إٔ حٌُٖٔٔ ٖٓ ًٔخ. أ٠٣خ حُؼ٤ٖ أٝ ٝحُلْ ٨ُٗق حُٔوخ٤١ش

 ح٤ُي٣ٖ رـَٔ ٣ٜ٘ق كٌِٜح حُْ٘ٔ ُ ٠ُٞء حُظؼَٝ أٝ حُٔ٘ظلخص ٣َ١ن ػٖ حُل٤َّٝ هظَ حٌُٖٔٔ ٖٝٓ ح٫ٗظ٘خٍِ ٣َٓٝغ

 .حُؼيٟٝ حٗظ٘خٍ ٖٓ ليُِ ى٣ٍٝخ  

 ػ٠ِ حُل٤َّٝ ٣٘ظَ٘ ًٔخ. ػخّ ًَ ٝح١٧لخٍ حُٖٔ ًزخٍ  ٫ف ٖٓ  ٓٞص ا٠ُ طئى١ ٤ٔٓٞٓش ػيٟٝ ح٩ٗلِِٞٗح ك٤َّٝ ٣ٔزذ. ٖ

 ك٢ 9ٔ8ٔ ػخّ ٝرخء طٔزذ رخُؼخُِْٝهي ح٤٣٬ُٖٔ ٓٞص ك٢ ٓظٔززخ ٓ٘ش ٓٗ-ٓٔ ًَ ٓظٞهغ ؿ٤َ رٌَ٘ ٣ليع ػخ٢ُٔ ٝرخء ٌَٗ
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 حُط٤ٍٞ أٝ حُيؿخؽ اٗلِِٞٗح رٔزذ ؿي٣ي ػخ٢ُٔ ٝرخث٢ حٗظ٘خٍ ٖٓ ٓوخٝف ٝطٞؿي. خُؼخُْر ٗوٚ ٤ِٕٓٞ ٓٓٔ-ٕٓ ٓٞص

 .حُو٘خ٣َُ ٝاٗلِِٞٗح

 ٝػيّ حُ٘و٤ٜشِ رخُ٘ظخكش ٝح٫ػظ٘خء حُـَكش ٛٞحء طـي٣ي ٜٓ٘خ حكظ٤خ١خص ػيس ٣َ١ن ػٖ حَُٔٝ ٖٓ ح٫كظَحُ ٣ٌٖٝٔ. ٗ

 حُـَػش ٓويحٍ ط٘خٓذ َٓحػخس ٍَٟٝس ٓغ حُٔ٘خٓزشِ ح٧ى٣ٝش ٍٝط٘خٝ رَٔػشِ حُ٘لخ٣خص ٖٓ ٝحُظوِٚ حُزخٍىِ ُِٜٞحء حُظؼَٝ

 رؼي حُل٤َّٝ كبٕ ٝػٔٞٓخ. رخٛظش طٌِلظٚ ٧ٕ ُٔٞح٤٘١ٜخ حُِوخف طٞك٤َ ػ٠ِ هخىٍس حُيٍٝ ٣ـؼَ ٓٔخ حُل٤َّٝ ١ز٤ؼش كٔذ

 .٣ٍِٝ ػْ ٓ٘ٞحص هْٔ كظ٠ حٗولخٟٚ ٣يّٝ ٓخ ٓ٘طوش ك٢ حٗظ٘خٍٙ

 حُٔظخكش :  طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ -

 : (ٔالبالؽٌن كما تفهم من الفقرة ) لدى اإلصابة نسبة تمثل كم. ٔ

  ׄ10%   ׄ20%    ׄ30%   ׄ40% 
  :فً ٌقع 9ٔ8ٔ عام . -ٕ

 عشر التاسع القرن من الثانً النصؾׄ   عشر التاسع القرن من األول النصؾׄ  
 العشرٌن القرن من الثانً النصؾׄ   العشرٌن القرن من األول النصؾׄ  
  :الجهاز تصٌب األنفلونزا أن( ٔ) الفقرة من ٌفهم -ٖ

 الحركًׄ    التنفسً ׄ   التناسلً ׄ    الهضمً  ׄ  
  :طرٌق عن اإلنسان جسم تدخل قد األنفلونزا أن( ٕ) الفقرة من ٌفهم -ٗ

 الشعرׄ    القدم ׄ   العٌنׄ    األذن ׄ  
  :هناك أن( ٕ) الفقرة ذكرت -٘

 الفٌروس النتقال طرق ثبلث ׄ   الفٌروس النتقال طرٌقتٌنׄ  

 الفٌروس. النتقال واحدة طرٌقة ׄ   الفٌروس النتقال طرق اربع ׄ  

  :منها الفٌروسات على للقضاء طرق( ٕ) الفقرة طرحت -ٙ

 المطرׄ              والعبلج األدوٌة ׄ                        الطلق الهواءׄ    الشمس ضوء  ׄ  

  :عدوى ٌسبب نفلونزااأل فٌروس أن( ٖ) الفقرة من ٌفهم -7

 اسبوعٌةׄ    موسمٌة ׄ   سنوٌةׄ    شهرٌة ׄ  

  :موت فً تسبب العشرٌن القرن فً حدث الذي الوباء أن( ٖ) الفقرة من ٌفهم -8

 الناس من اآلؾ عشراتׄ              الناس من مبلٌٌن ׄ         الناس  من اآلؾׄ    الناس من مبات ׄ  

 : (ٗ) الفقرة فً الوقاٌة طرق من أنه ٌذكر لم ٌلً مما أي -9

 المخلفات اتبلؾׄ   الجٌدة التهوٌةׄ   النظافةׄ   األطفال عزلׄ  

  :على( ٗ) الفقرة من تفهم كما اللقاح جرعات مقدار ٌعتمد -ٓٔ

 بالعمر تقدمهׄ   المرٌض قابلٌةׄ   الصحٌة المرٌض حالةׄ   الفٌرس طبٌعةׄ  

  :عن تتحدث الثانٌة الفقرة -ٔٔ

 الدواء مقوماتׄ        األمراض من الوقاٌة طرقׄ            المصابة الحٌواناتׄ   ىالعدو انتقال طرقׄ  

 )ٔ) الفقرة من تفهم األطفالكما إلى البالؽٌن من اإلصابة نسبة  -ٕٔ

 ٖ إلى ٓٔ منׄ     ٕ إلى ٙ منׄ     ٓٔ إلى ٖ منׄ   ٙ إلى ٕ منׄ  

  :هً باستمرار لقاحال تؽٌٌر ٌمكنها ال التً الدول أن( ٗ) الفقرة من تستنتج -ٖٔ

 فقٌرة دولׄ   نامٌة دولׄ   متقدمة دولׄ   ؼنٌة دولׄ  

  :قبله بما( ٕ) الفقرة فً..." العدوى انتشار من للحد دورٌاً  الٌدٌن بؽسل ٌنصح فلهذا: "  قوله عبلقة -ٗٔ

  تفصٌل ׄ   توضٌحׄ   نتٌجة ׄ    تعلٌلׄ  

  :للنص عنوان أنسب  -٘ٔ

 منها الوقاٌة وطرق وانتشارها األنفلونزاׄ              األنفلونزا أضرارׄ       نفلونزااأل أعراضׄ         األنفلونزاׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7443ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 
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 أٟوْ -ؿيحٍ ؿ٤َ ٖٓ – حُلٞص ٣ُٝؼي. أ١لخُٜخ ٝطَٟغ طِي حُزل٣َش حُؼي٤٣خص ٖٓ ١خثلش ػ٠ِ ٣طِن حْٓ حُلٞص       -ٔ  

 حُٔ٘ٞم حُزل١َ حُوٜٚ ٖٓ حٌُؼ٤َ ٓؼخٍ ًخٕ حُؼ٬ٔم ح٧هطز١ٞ ٓغ ح٤ُِّٞ َٝٛحػش ح٧ٍٝ ظَٜ ػ٠ِ حُٔؼَٝكش حُل٤ٞحٗخص

 .حُٞٓط٠ حُوَٕٝ ًظخد ػ٘ي

 ح٥ٓ٘خٕ رٞؿٞى ٣ٝظ٤ِٔ ِٝح٧ٓٔخى حُِلّٞ ػ٠ِ ٣ظـٌٟ أكيٛٔخ: ًز٣َ٤ٖ ه٤ٖٔٔ حُـٌحء ُ٘ٞع طزؼخ   ٤ظخٕحُل ٝط٘ؤْ        -ٕ   

 .كٔٚ ك٢ رٜٔلخس ٣َٗلٜخ حُظ٢ حُيه٤وش حُزل٣َش حٌُخث٘خص ٣ظـٌٟ ٝح٥هَ كٌشِ ك٢

خِ  حُل٤ظخٕ أًزَ ٝٛٞ ح٧ٍُمِ حُلٞص ٜٓ٘خ حُل٤ظخِٕ ٖٓ أٗٞحع ػيس ٝػٔش  ٔ  حُل٤ٞحٕ ١ٍٞ ٣َٜ ٝهي ٍىسِحُزخ ح٤ُٔخٙ ك٢ ٣ٌٝؼَ كـ

حِ  ٝػ٬ػ٤ٖ حػ٤ٖ٘ ٓ٘ٚ حُٞحكي  َ  .ح٣ُِض ٖٓ ر٬٤َٓ   ٝأٍرؼ٤ٖ ٓجش ػ٠ِ ٣ٝلظ١ٞ ٓظ

 كوي ه٬٤ِ   ػيىٙ ًخٕ ُٝٔخ. ح٣ُِض ٖٓ ر٬٤َٓ   ٓظ٤ٖ ٗلٞ ٓ٘ٚ ٣ٝٔظوَؽ ٓظَحِ  ػَ٘ ػٔخ٤ٗش ٗلٞ ١ُٝٞٚ ح٧كيد حُلٞص ٜٝٓ٘خ

 ػٖ ٣ظٍٞع ٫ ح١ٌُ‖  حُٔلخف‖  حُلٞص ٜٓ٘خ ًًَِ ٓٔخ أ٤ٔٛش أهَ حُل٤ظخٕ ٖٓ أٗٞحع ٝػٔش .حُٔ٘ش ك٢ كو٢ أ٣خّ رؼ٬ػش ٤ٛيٙ كيى

 .ٜٗٔٚ ُ٘يٙ حُزلَ ك٢  هَ ك٤ٞحٕ أ١ ٜٓخؿٔش

 أٝ ٓ٘ش ه٤ٖٔٔ ِأًٍُٚ حُؼَٔ ٖٓ ٣زِؾ هي. ٓؼَٔ ك٤ٞحٕ ٝحُلٞص ػخِّ ُٔيس رطٜ٘خ ك٢ ؿ٤ٜ٘٘خ حُلٞص أٗؼ٠ ٝطلَٔ       -ٖ 

 طٔظط٤غ ك٬ ٗزخرٜخُ ػ٘لٞحٕ ك٢ ٢ٛٝ ح٤ُؤّ ٖٝٓ. حَُحرغ ػخٜٓخ ك٢ ُزِٞؽح ٖٓ طَٜ حُلٞص أٗؼ٠ إٔ حُؼـذ ط٣ِيِ ٖٝٓ

 حُؼ٣َٖ٘. ٖٓ رؼي أهَٟ َٓس حُلَٔ

 ح٥َٓ ٝرِؾ  ٓزيأ ك٢ ٓوظَٜح   حُلٞص ٤ٛي ًٝخٕ ح٬٤ُٔى١ِ حُظخٓغ أٝ حُؼخٖٓ حُوَٕ ك٢ حُلٞص ٤ٛي حكظَحف ريأ ٝهي        -ٗ 

 .ى٤٣ٖح٬٤ُٔ ػَ٘ ٝحُظخٓغ ػَ٘ حُؼخٖٓ حُو٤َٖٗ ك٢ أٗيٙ

 ٜٓ٘خ ٣ٜ٘غ ك٤غ ٝطٔلنِ كظـلق أك٘خإٙ أٓخ ٝحُِلِْ رخ٣ُِض ؿ٢٘ كٜٞ ك٤ِٚ ؿِء ًَ ٣ُٜ٘غ ٗخكغِ ك٤ٞحٕ ٝحُلٞص        -٘

 أٗٞحع أؿٞى ٜٓ٘خ طٜ٘غ حُظ٢ حُلٞص كي ػظٔش ا٠ُ رخ٩ٟخكش ٌٛح ٝحُيٝحؿِٖ ُِل٤ٞحٗخص ػِلخ   ٣ٔظؼَٔ ح١ٌُ حُٔٔي ىه٤ن

 .ٝؿ٤َٛخ حُٔظ٬ص ٝٓوخرٞ ح٧ٓ٘خ١

 .ر٤ٜيٙ حَُٜٔف ٝحُلـْ ٓٞحٜٓٔخ طليى ى٤ُٝش رٔؼخٛيحص ٤ٛيٛخ ػ٤ِٔخص ٗظٔض حُل٤ظخٕ حٗوَحٝ ٝه٤٘ش      -ٙ

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 : هو األرض ظهر على الحٌوانات اضخم أن(  ا)  الفقرة من ٌفهم. ٔ

 الجملׄ   الفٌلׄ   العمبلق األخطبوطׄ   الحوتׄ  

  :إلى ٌنظر الحٌتان من ؼٌرها على ٌتؽذى وما اللحوم على ٌتؽذى ما بٌن للتمٌٌز أنه(  ٕ)  الفقرة نم ٌفهم  -ٕ

 الحوت سنׄ   الحوت فمׄ   لونهׄ   الحوت حجمׄ  

  :هو حجماً  الحٌتان أكبر أن(   ٕ) الفقرة من ٌفهم  -ٖ

 الكبٌر الحوتׄ   األزرق الحوتׄ   األحدب الحوتׄ   السفاح الحوتׄ  

  :هو(   ٖ)  الفقرة من ٌفهم العمركما بؤرذل دالمقصو  -ٗ

 نصفهׄ   آخرهׄ   معظمهׄ   أولهׄ  

  :قبله بما( ٕ) الفقرة فً..." واألسماك اللحوم على ٌتؽذى أحدهما: "  قوله عبلقة  -٘

  تفصٌل ׄ   توضٌحׄ   نتٌجة ׄ    تعلٌلׄ  

  :فً بدأ قد الحوت صٌد احتراؾ أن(  ٗ)  الفقرة من ٌفهم  -ٙ

 المٌبلدي التاسع القرنׄ   المٌبلدي        التاسع أو الثامن القرنׄ   المٌبلدي     الثامن القرنׄ   القدٌمة    العصورׄ  

 (ٕ)  الفقرة فً ذكرت التً الحٌتان أنواع عدد  -7

  ׄ3   ׄ4   ׄ6   ׄ8 

  :هً بالنص ذكرت التً الحوت فوابد عدد  -8

  ׄ3   ׄ5   ׄ6   ׄ7 

 

 ( https://dardery.site/archives/7444حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢     ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ) 
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 ك٢ ٗٞػ٤ش ٗوِش كيػض ك٤غ( ح٫كظَح٤ٟش حُل٤خس ُٖٓ) حُِٖٓ ٖٓ حُلوزش ٌٛٙ ػ٠ِ ٗطِن إٔ ٣ٌٖٔ        ٔ

ِ  ( ٣زخى)ًخُـ حُِٞك٤ش ٝح٧ؿِٜس ح٤ًٌُش حُٜٞحطق ك٢ ًظطز٤وخص اىٍحؿٜخ طْ حُظ٢ حُ٘و٤ٜشِ أٝ ٣ز٤شحُظيٍ ٓٞحء حُظ٘ز٤ٚ أؿِٜس 

 .حُ٘خّ ٖٓ ٓظؼيىس َٗحثق طويّ رخطض رل٤غ رَٓـ٤خطٜخِ ططٍٞحص ٝرخُطزغ حُزَ٘ ك٤خس ػ٠ِ ٝأػَص

 ٣٘ؼَ ك٤غ حُؼ١ٌَٔ ٝحُٔي٢ٗ َحٕحُط٤ روطخع طٔظويّ حُظ٢ حُط٤َحٕ ٓلخًخس أٗظٔش طٞكَٙ ًٔخ حكظَح٤ٟخ ٝحهؼخ طٞكَ ٝأٛزلض

 ك٢ ِ ٝحُظل٤ِن كؼ٤ِخ ٣ط٤َ ًؤٗٚ حُؼخُْ حُ٘خٗش ػ٠ِ أٓخٓٚ ٣ٝظَٜ حُٔٔخػشِ  حُٔظيٍد ٣َطي١ كو٤و٢ ِ ػخُْ أٓخّ رؤٗٚ حُٔظيٍد

 حُٔي٤ٗش حُطخثَحص ك٢ حُظَٝف أكِي ٓلخًخس أؿَ ٖٝٓ كؼ٤ِخُ ٗلٜٔخ رخُطخثَس حُظل٤ِن ٖٓ أٛؼذ ػخىس ٣ٌٕٞ حُظ٘ز٢ٜ٤ حُـٜخُ

 .حُيكخع أٗظٔش ػ٠ِ ك٤ٜخ ٖٓ ٣ٝظيٍد ٛٞح٣ٍن ػ٠ِ طلظ١ٞ ح٧ه٤َس إٔ ِ ؿ٤َ حُلَر٤شٝ

 حكظَٟ٘خ كِٞ حُٞحهغِ ك٢ ًؤٗٚ حٍُٜٞس ُٚ ط٘وَ ٗخٗش ُؿخؿٜخ ػ٠ِ ٣ظَٜ ٗظخٍس ٣َطي١ حُٔلخًخس ٣ـَد ح١ٌُ حُ٘وٚ        ٕ 

 ح٣ٍ٧ٌش ػ٠ِ ٣ٔظِو٢ إٔ ٣َ٣ي أٗٚ ٤ٓ٘ؼَ هَٜ ؿَكش ك٢ ًخٕ ُٝٞ ح٧ٗـخٍِ ٣َٟ ٣ٔخٍح أٝ ٤ٔ٣٘خ حٓظيحٍ ُٞ ؿخرش ك٢ أٗٚ

 .رخُٞحهغ ًٝؤٗٚ ٣٘ؼَ كظ٠ حُ٘وٚ كًَش رَٔػش حُظ٣َٜٞ حُ٘ظخٍس ٝطلخ٢ً

 ػٞحَٓ رؼ٬ع ك٤ٚ ِ ٣ٝ٘ـْٔ ٓؼٚ ِ ٣ٝ٘يٓؾ ٣َ٣يٙ ٝحهغ أ١ ك٢ ح٩ٗٔخٕ ٣ؼ٤ٖ ٢ٌُ ح٫كظَح٢ٟ حُٞحهغ ْٛٔ ُوي      ٖ

 .٬ُٗـٔخّ

ِ  ك٤ٔظويٓٞٗٚ ٓ٘ٚ ٣ظؤًٕٝ ح١٧لخٍ ٝهخٛش حُ٘خّ رؼٞ ٧ٕ رلٌٍ ح٫كظَح٢ٟ هغحُٞح ٓغ ٣ظؼخَٓ إٔ ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ ٣ـذ.     ٗ 

 .ٍَٟح رخُ٘خّ ٣ِلن هي ح٫ٓظويحّ ٌٝٛح حُل٤خسِ  ٬ٌ٘ٓٝص حُٞحهغ ٖٓ َُِٜد ا٤ُٚ ٣ِٝـجٕٞ

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 : االفتراضً العالم أن النص من ٌفهم. ٔ

 بالواقع تتصل الׄ   .للواقع تصوٌرׄ   للواقع تطوٌر ׄ   للواقع تؽٌٌرׄ  

  :المحاكاة ٌرون الناس أن( ٗ) الفقرة من ٌفهم -ٕ
 تنفع وال تضر الׄ   مطلقا نافعةׄ   باستمرار مضرةׄ   .وأضرار منافع لهاׄ  

  :هم المحاكاة ألعاب لخطر عرضة الفبات أكثر أن( ٗ) الفقرة من ٌفهم  -ٖ
 الطٌارونׄ   اهقٌنالمرׄ   األطفالׄ   الكبارׄ  
  :المحاكاة فً االنؽماس فً المإثرة العوامل عدد أن النص من(  ٖ) الفقرة من ٌفهم -ٗ
  ׄ5   ׄ4   ׄ3   ׄ2 
  :قبله بما( ٗ) الفقرة فً..." منه ٌتؤذون األطفال وخاصة الناس بعض ألن: "  قوله عبلقة -٘

  تفصٌلׄ    توضٌحׄ    نتٌجةׄ     تعلٌلׄ  

  :أجل من الطٌران فً المحاكً ٌستخدم(  ٔ) الفقرة من ٌفهم -ٙ

 التنزهׄ   الطٌار عن االستؽناءׄ   الطٌارٌن تدرٌبׄ   الطابرة عن االستؽناءׄ  

  :بـ شعور ٌنتابه قصر داخل االفتراضً العالم فً أنه المرء ٌتصور عندما أن(  ٕ) الفقرة من ٌفهم -7

 االسترخاءׄ   االنزعاجׄ   الفضولׄ   التوترׄ  

 :(ٔ) الفقرة من ٌفهم  كما"  نوعٌة لةنق"  معنى -8

 طفٌؾ تطورׄ   شكلً تطورׄ   هامشً تؽٌٌرׄ   جذري تؽٌٌرׄ  

  :عبلقة االفتراضً والعالم اإلنسان بٌن العبلقة( ٕ)  الفقرة من -9

 مزدوجةׄ   عكسٌةׄ   تفاعلٌةׄ   ضعٌفةׄ  

  :؟ االفتراضً الواقع مستخدمً شعور تصؾ بم -ٓٔ

 صحٌح سبق مما شًء الׄ             االرتٌاح بعدم ٌشعرونׄ       بالخوؾ ٌشعرونׄ           واقع فً أنهم ٌحسبونׄ  

  :الشخص تجعل بطرٌقة ٌعمبلن والمحاكاة االفتراضً العالم  -ٔٔ

 عملها طرٌقة ٌدركׄ                 بواقعتٌها ٌشعر الׄ         واقعٌتها بعدم واع ؼٌرׄ   خٌال أنها ٌشعرׄ  

 ( ٢ٗٝhttps://dardery.site/archives/7445 ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظَ) 
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 :أجب ثم اقرأ، (9ٕقطعة رقم )

 ٓؼَ ؿٜخُ ٣َ١ن ػٖ رخ٫ٛظِحُحص ح٫كٔخّ ػ٠ِ حُويٍس ٝٛٞ حُظو٤ِي٣شِ حُؤْ حُلٞحّ ٖٓ ٝحكيس ٢ٛ حُٔٔغ         -ٔ

 حُٔ٘زؼغ رخُٜٞص طزيأ ػ٤ِٔش ٝحُٔٔغ ح٧هَِٟ ٝحُلوخ٣ٍخص حُزَ٘ ك٢ رخُْٜٔ ٠ٔٔ٣ ٓخ ٛٞ حُٔٔخع ػ٠ِ حُويٍس ح٧ًِٕ ٝػيّ

 . رخُٔن حُٔٔغ رًَِٔ ِ ٝط٘ظ٢ٜ ٝطِظوطٚ حُٜٞص طٔظ٘ؼَ حُظ٢ رخ٧ًٕ ِ ٣َٝٔ حُٜٔيٍ ٣ُؼي ح١ٌُ

 ىه٤وش ه٤خٓخص طٞكَ إٔ ٣ٌٖٔ ُِٔٔغ حٌَُٜر٤ش زخٍحصح٫هظ ِ ٝ (ى٤ٓٞ٣ظَ)٠ٔٔ٣ ؿٜخُ ٣َ١ن ػٖ حُٔٔغ ه٤خّ ٣ٌٖٔ      -ٕ

 ػ٠ِ ُظٜزق حَُٟغ ١٨ُلخٍ حُٔٔغ رللٚ ٓٔق  هي ح٫هظزخٍحص ٌٛٙ ك٢ حُظو٢٘ ٝحُظويّ حُٞػ٢ ِ كويحٕ كخُش ك٢ كظ٠ ُِٔٔغ

 . ٝحٓغ ٗطخم

 حُٜٞص َٓػش ٕٝطٌٞ حُٔخء ٓطق طلض ط٘ولٞ ٝحُظ٢ حُٜٞص ٜٓخىٍ كَٜ ػ٠ِ ٝحُويٍس حُٔخء طلض حُٔٔغ إ        -ٖ  

 ػ٠ِ حُٜٞص ط٤َٛٞ ٣ٝؼظٔي ِ(حُؼظخّ ط٤َٛٞ) رٞحٓطش ٣ظْ حُٔخء طلض ٝ حُٔٔغ .حُٜٞحء ك٢ َٓػظٚ ٖٓ أَٓع حُٔخء طلض

 ك٢ ٓٔظل٬٤   ٣ٜزق حُٔٔغ كبٕ ه٬ُِٚ ٖٓ ٣٘ظوَ ٢ٌُ ٢ٓٝ ا٠ُ ٣لظخؽ حُٜٞص ٧ٕ. حُؼظخّ ط٤َٛٞ ك٢ حُٔٞؿٞىس حُلٞحٍم

 .حُلَحؽ

 حُٔٔخع ٣ٔظط٤غ ٓليى ٓيٟ ٣ِٔي حُل٤ٞحٗخص ٖٓ ٗٞع ًَ. حُل٤ٞحٗخص ؿ٤ٔغ هزَ ٖٓ ٓٔخػٜخ ٣ٌٖٔ ح٧ٛٞحص ًَ ٤ُٔض       -ٗ 

 إٔ ٣ٔظط٤غ ُزوخثٜخِ ٝح٩ٗٔخٕ ْٜٓ ح٧ٗٞحع ٌٛٙ ػ٘ي ٝحُٔٔغ ٬ُطٜخٍِ ٤ًِٓٞش حُٔٔغ طٔظويّ حُل٤ٞحٗخص ٖٓ حٌُؼ٤َ. ػ٘يٙ

 طلظ١ٞ ك٢ٜ حُظٞحُِٕ كلع ٢ٛٝ ُِٔٔغ رخ٩ٟخكش أهَٟ ٝظ٤لش ٨ًُٕ ِ ًٔخ إٔ  ٤َٛطِ 9ٕٓٓٓٓ ا٠ُ ٕٓ ر٤ٖ ح٧ٛٞحص ٣ٔٔغ

حَُأِّ  ٟٝغ ك٢ طـ٤٤َ أ١ ػٖ ٓؼِٞٓخص حُيٓخؽ ُ كظؼط٢ حَُأّ ُلًَخص طٔظـ٤ذ هخٛش أػ٠خء ػ٠ِ حُيحه٤ِش ح٧ًٕ ك٢

 أٝ حُـِِّٞ أٝ حُٞهٞفِ كخٍ ك٢ ًٔخ ٓظٞح٤ُِٖٗ ٝحُـْٔ حَُأّ طللع حُظ٢ حُؼ٬٠ص ٓوظِق ا٠ُ ٍٓخثَ رزؼغ حُيٓخؽ ك٤وّٞ

 أهَٟ. كًَش أ١ أٝ َِح٤ُٔ

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 : ٌصٌب قد الصمم أن األولى الفقرة من ٌفهم. ٔ
 والحٌوان اإلنسانׄ   الحٌوانׄ   اإلنسانׄ   األسماكׄ  
  :ب تمر السمع عملٌة أن األولى الفقرة من ٌفهم -ٕ
 حلمرا خمسׄ   مراحل أربعׄ   مراحل ثبلثׄ   مرحلتٌنׄ  
  :على ٌعود األولى الفقرة من" تلتقطه" فً المتصل الضمٌر -ٖ
 المصدرׄ   السمعׄ   الصوتׄ   األذنׄ  
  :السمع أن الثانٌة الفقرة من ٌفهم -ٗ
 الوعً فقدان عند حتى ٌقاسׄ          األطفال عند قٌاسه ٌمكن الׄ         بالترمومتر ٌقاسׄ          قٌاسه ٌمكن الׄ  
  :أن الثالثة الفقرة من ٌفهم -٘
 .الشاطا على منها أسرع البحر قاع فً الصوت سرعةׄ            .الماء تحت منها أسرع الماء فوق الصوت سرعةׄ  
 .الفراغ فً سرعتها تساوي الهواء فً الصوت سرعةׄ             .الفراغ فً منها أقوى الهواء فً الصوت سرعةׄ  
  :أن الثالثة الفقرة من ٌفهم -ٙ

 الفراغ فً بطًء الصوتׄ                                       الفراغ فً جًدا رٌعس الصوتׄ  

 الفراغ فً ٌنتقل ال الصوتׄ                                الفراغ فً السرعة متوسط الصوتׄ  

  :األصوات سماع على الحٌوانات قدرة أن الرابعة الفقرة من ٌفهم -7
 قٌاسها ٌمكن الׄ   قلٌبل مختلفةׄ   متباٌنةׄ   متشابهةׄ  
  :األذن وظابؾ من أن الرابعة الفقرة من ٌفهم -8
 وظابؾ أربعׄ   وظابؾ ثبلثׄ   وظٌفتٌنׄ   واحدة وظٌفةׄ  
  :قبله بما( ٖ) الفقرة فً..." الفراغ فً مستحٌبلً  ٌصبح السمع فإن: "  قوله عبلقة -9
  تفصٌلׄ                       توضٌحׄ    نتٌجةׄ     تعلٌلׄ  
  :للنص عنوان أنسب -ٓٔ
 البشر عند السمعׄ         السمع قٌاس أجهزةׄ         ووظابفها السمع حاسةׄ   وفوابدها األذنׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7446ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 
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 :أجب ثم اقرأ، (ٖٓرقم ) قطعة

 ػـخثزٜخِ ٖٓ حٌُؼ٤َ ٗؼَف ٫ ٝٗلٖ ٝحُِٝحكقِ ٝح٧ٓٔخى ٝحُط٤ٍٞ حُؼي٤٣خص ٖٓ ػخُٔ٘خ ك٢ حُل٤ٞحٗخص أٌٗخٍ طظ٘ٞع     . ٔ

 حُٔوظِلش حُز٤جخص ك٢ ح٫ٗظ٘خٍ ػ٠ِ كـٜٔخ ٛـَ ٓخػيٛخ ٝحُلَ٘حص حُط٤ٍٞ إٔ ؿ٤َ ٬ُٗوَحٝ ح٧ٗٞحع ٌٛٙ ٖٓ ًؼ٤َ ٝطظؼَٝ

 ًِٜٓٞخ ك٢ ر٤ٜ٘خ ك٤ٔخ طوظِق حُظ٢ حُط٤ٍٞ حُٔوِٞهخص ٌٛٙ ٖٝٓ ؿ٤َٙ ػٖ ط٤ِٔٙ ٛلخص ك٤ٞحٕ ًَ هللا ٝٛذٝ ح٧ٍِٝ كٍٞ

 حُـ٤ٔٔش. ٝٛلخطٜخ ١ٝزخثؼٜخ

 ٣ٝوّٞ ؿٔٔٚ ٓخثَ ػٖ ٣وظِق ٣ًِٚ ك٢ ٣ٍٖ ُٝٚ ؿ٤َِٔ ٣ٍٖ ٣ٌٔٞٙ حُو٤ؼخٍس ١خثَ ٠ٔٔ٣ حُط٤ٍٞ ٌٛٙ أكي       . ٕ

 طلٞهخ حُززـخء ػ٠ِ ٣ظلٞم أٗٚ كظ٠ حُظو٤ِي ػ٠ِ حُلخثوش هيٍطٚ ٛٞ ٤ٔ٣ِٙ ٓخ أًؼَٝ ح٣َُ٘يِ حٛظٔخّ ُـٌد ٣ٍ٘ٚ رخٓظؼَحٝ

  هَ ١خثَ ػٖ ػ٠ِ ٣ظطلَ ك٤غ ك٢ُٞ٠ ١خثَ كٜٞ حُل٤ٖ٘ ١خثَ أٓخ حُظٌخػَِ ْٓٞٓ ك٢ ُِٔـخُُش هخٛخ ُل٘خ ٣ٜٝيٍ ٓطِوخ

 ح٧هَٟ. حُط٤ٍٞ ٝٛـخٍ ٛـخٍٙ ر٤ٖ حُظ٤٤ِٔ ُؼيّ رٜـخٍٙ رخ٫ٛظٔخّ ٣وّٞ ِٝهي

 ا٤ُٚ ٣ٝظٞىى ح٩ٗٔخٕ ٣ٌٜٔ٘خ حُظ٢ ح٧ٓخًٖ ك٢ حُؼ٤ٖ حػظخى ح١ٌُ ح٢٤ُِ٘٘ ح٣ُِزَح ١خثَ ٝٛٞ ػـ٤ذ  هَ ١خثَ ٝٗـي       . ٖ

 .حُط٤ٍٞ رخه٢ ػٖ ٤ٔ٣ِٙ ح١ٌُ حُِٕٔٞ ر٣َ٘ٚ حَُر٤غ ١خثَ أ٠٣خ ُٝي٣٘خ ِػ٤ِٚ حُ٘خّ ٤ُؼ٢٘ أؿ٘لظٚ رَ٘٘

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 : ألنه ؼٌره بصؽار ٌهتم الفٌنش طابر أن النص من ٌفهم. ٔ
 متطفلׄ                             صؽاره وبٌن بٌنها التمٌٌز ٌستطٌعׄ  
 صؽاره وبٌن بٌنها التمٌٌز ٌستطٌع الׄ                                                    األخرى الطٌور مساعدة ٌحبׄ  
  : "سابر"  مةكل معنى( ٕ) الفقرة من -ٕ
 مماثلׄ   بقٌةׄ   عمومًׄ   خصوصًׄ  
  :قبله بما( ٗ) الفقرة فً..." علٌه الناس لٌثنً: "  قوله عبلقة  -ٖ
  تفصٌلׄ    توضٌحׄ    نتٌجةׄ     تعلٌلׄ  
  :؟ أجنحته بنشر النشٌط الزٌبرا طابر ٌقوم لماذا -ٗ
 امالطع على للحصولׄ                  للهو ׄ   للتوددׄ   للتحلٌقׄ  
 :بسبب اسمه اكتسب الربٌع طابر أن( ٖ) الفقرة من نستنتج -٘
 فقط بالربٌع ٌظهر ألنهׄ            مبكرا هجرته فً للوصولׄ          رٌشه جمال الستعراضׄ          رٌشه لتلونׄ  
 : "ٌتودد"  معنى( ٖ) الفقرة من -ٙ

 ٌستعرضׄ   ٌتحببׄ   ٌتباهىׄ   ٌستمعׄ  

  :هً( ٔ) رةبالفق( ٕ) الفقرة عبلقة -7
 تعارضׄ   نتٌجةׄ   تمثٌلׄ   تعلٌلׄ  
  :هو المناسب العنوان -8
 باإلنسان عبلقتها: الطٌورׄ     وسلوكها خلقها عجابب:  الطٌورׄ  

 .الحٌوانات عن واختبلفها: الطٌورׄ      نفسها على الحفاظ ومقومات:  الطٌورׄ  
  :المتطفل؟ الطابر ما" آخر طابر عش على "ٌتطفل -9
 الفٌنشׄ   الربٌعׄ   الزٌبراׄ   ارةالقٌثׄ  
  :بهدؾ ٌؽرد القٌثارة طابر أن( ٕ) الفقرة من نستنتج -ٓٔ
 للتزاوج الشرٌك جذبׄ   ما خطر إلى التنبٌهׄ   السعادة عن التعبٌرׄ   الناس إلى التوددׄ  
 :الطٌور عجابب أو والحشرات الطٌور أن( ٔ) الفقرة من ٌفهم -ٔٔ
 الكبٌرة الحٌوانات تماثلׄ     الكبٌرة بالحٌوانات تقارن الׄ     الكبٌرة الحٌوانات من أكثرׄ      الكبٌرة الحٌوانات من أقلׄ  
 (:ٕ) الفقرة سٌاق فً ٌتطفل معنى -ٕٔ
 إذن ببل الؽٌر ملكٌات دخولׄ   .وٌطعمها آخر طابر بصؽار ٌهتم أنهׄ  

 الصؽار بؤفعال ٌؤتً أنهׄ   نفسه على ٌعتمد أنهׄ  

  :القٌثارة طابر فً العجب مبعث أو قٌثارةال طابر ٌمٌز ما أهم -ٖٔ

 بالرٌش االستعراضׄ                        للناس التوددׄ             الملون الرٌشׄ           لؤلصوات محاكاتهׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7447ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 
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 :أجب ثم اقرأ، (ٖٔقطعة رقم )

 أٓظخٍ ٓٔـٙا٠ُ حٍطلخػٜخ ٣َٜٝ ِ حُوَٕٝ حُـخرَس أػٔخم ك٢ ؿٌٍٝٛخ حُو٣ٞش طٔظي ٝٓؼَٔس ه٣ٞش ٗـَس ح٣ُِظٕٞ ٗـَس      . ٔ

ِ  ٣ُظ٤ش رٔخىس ٔظِجشٓ ُل٤ٔش ِ ٝػٔخٍٛخ ػ٘وٞى٣ش ِ ٝأُٛخٍٛخ ه٠َحء ؿِي٣ش ٝأٍٝحهٜخ حُو٠َسِ  ٓٔظي٣ٔش ٗـَس ِ ٢ٛٝ

 ٓغ طظ٬ءّ حُ٘ـَس ٌٛٙ إٔ ك٤غ  حُٔ٘خ١ن ؿ٤ٔغ ك٢ ح٣ُِظٕٞ ٍُحػش ٝط٘ظَ٘. ح٠ُ٘ؾ ػ٘ي أٓٞى ا٠ُ ٣ظلٍٞ حه٠َ ُٜٝٞٗخ

 ٗظَح ٍػخ٣ش ريٕٝ ح٤ُٖ٘ٔ ػَ٘حص حُؼ٤ٖ ِ ٝطٔظط٤غ ًز٤َس ػ٘خ٣ش ا٠ُ طلظخؽ ٫ ٢ٛٝ حُـ٣ٞش ٝح٧كٞحٍ ح٫ٍطلخػخص ٓوظِق

 حُظيكجش ك٢ ُلخإٛخ ٣ٝٔظويّ ِح٤ُٜق ك٢ ك٤جٜخ ٖٓ ح٩كخىس ك٤غ ؿٔش كٞحثي ح٣ُِظٕٞ ُٝ٘ـَس. ٤ج٤شحُز حُظَٝف ُؤخٝس ُظلِٜٔخ

 ٣ٝٔظويّ ُِٔؼيسِ ٤ًِٖٔ ٝحُطزن  ٣ٝٔظويّ ٝحُظيكجش ُ٪ٗخٍس ٣ُٝظٜخ حُٔـِٚ ُؼ٬ؽ ٍٝٝهٜخ ح٧ػخعِ ه٘زٜخ ٖٝٓ حُ٘ظخء ك٢

 .ُِطؼخّ ط٠خف ١ز٤ؼ٤ش ًٌٜ٘ش حٍُٞم ػٜخٍس ٝطٔظويّ ٝحُظٞطَِ حُوِن ُؼ٬ؽ أ٠٣خ

 ٓخ ٌٝٛح حٌُؼ٤َِ ٝحُ٘لغ حُٞك٤َ ٝحُو٤َ ٝح٣ُِخىس حُ٘ٔخء طؼ٢٘ ٝحُزًَش. ٓزخًٍش رؤٜٗخ ًًَص حُظ٢ حُٞك٤يس حُ٘ـَس ٢ٛ ح٣ُِظٕٞ. ٕ

 ٝحُؼوي رخُؼوَ رُٜٔٞش ٝطظٌخػَ حُـزخٍِ ػ٠ِ ٝط٘ٔٞ ِ(أٓظخ8ٍ -٘) ح٫ٍطلخع ٓظٞٓطش ٗـَس ك٢ٜ ح٣ُِظِٕٞ ٗـَس ك٢ ٗـيٙ

 ح٣ُِض ٝطؼط٢ حًٌٍُٔٞسِ رلٞحثيٛخ حُـٌحث٤ش ٨ًَُ حُؼٔخٍ ٝط٘ظؾ ٓخروخِ حًٌٍُٔٞس كٞحثيٙ رٌَ ح٣ُِظٕٞ ٣ُض ٝط٘ظؾ ٝحُظطؼ٤ِْ

 …هَٕٝ ُؼيس حُؼطخء ك٢ ٝطٔظَٔ ػَ٘سِ حُوخٓٔش ػَٔ ٖٓ حُؼٔخٍ اٗظخؽ ك٢ ٝطزيأ حُو٠َس ىحثٔش ٝحُ٘ـَس. ُ٪ٟخءس

 ٓويحٍح حُ٘ـَس طؼط٢ هخٛش كخ٫ص ٝك٢ أًؼَِ أٝ ١ٍَ حُٔخثش ا٠ُ حُؼَ٘س ر٤ٖ ٓخ حُ٘ـَس ط٘ظـٜخ حُظ٢ حُؼٔخٍ ٤ًٔش ٝطظَحٝف

 ٖٓ كٌٜح ح٣ُِضِ ٖٓ ٬١ٍ ػ٣َٖ٘ ٖٓ أًؼَ ح٣ُِظٕٞ ٖٓ ١ٍَ حُٔخثش ٝط٘ظؾ حُٔ٘شِ ك٢ ١ٍَ ػ٬ػٔخثش ا٠ُ ٣َٜ هي ح٣ُِظٕٞ ٖٓ

 ح٠ُخٍس ٍَٝحٌُُٞٔظ ٓخىس ٝؿٞى رؼيّ ٣وٍٞ حُلي٣غ حُطذ رؤٕ ٗوٍٞ إٔ ٣ٌٝل٢. ؿيح ٝحُٔؼَٔس حُٔؼطخءس حُ٘ـَس رًَش

 .رخ٣ُِظٕٞ

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 : أنها أي.(ٔ" فً الفقرة ) الؽابرة القرون أعماق فً القوٌة جذورها قوله :"تمتد. ٔ

 صؽٌرةׄ        ماء إلى تحتاجׄ                  مثمرة معمرةׄ   جدا قدٌمةׄ  

  :ًتعن(.ٔ) الفقرة فً"  فٌبها"  كلمة -ٕ

 شجرتهاׄ   أؼصانهاׄ   أوراقهاׄ   ظلهاׄ  

  :استخدامات..........  الزٌتون زٌت استخدامات عدد(.ٔ) الفقرة من ٌفهم -ٖ

  ׄ1   ׄ3   ׄ5   ׄ7 

  :قبله بما( ٔ) الفقرة فً..." الصٌؾ فً فٌبها من اإلفادة حٌث: "  قوله عبلقة -ٗ

 تفصٌلׄ    توضٌحׄ    نتٌجةׄ     تعلٌلׄ  

  :صحٌحا؟ ٌعد اآلتً أي -٘

 واألجواء التضارٌس مختلؾ مع الزٌتون شجرة تتؤقلم الׄ   واألجواء      التضارٌس مختلؾ مع الزٌتون شجرة تتؤقلمׄ  

 واألجواء التضارٌس بعض مع الزٌتون شجرة تتؤقلم الׄ   واألجواء        التضارٌس بعض مع الزٌتون شجرة تتؤقلمׄ  

  :؟ الزٌتون شجرة عن صحٌحا ٌعد اآلتً أي -ٙ

 نفسه تلقاء من ٌنمو بعضهاׄ      واألجواء التضارٌس بعض مع الزٌتون شجرة تتؤقلمׄ  

 معمر ؼٌر وبعضها معمر بعضهاׄ    واألجواء التضارٌس بعض مع الزٌتون شجرة تتؤقلم الׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7448ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ) 
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 :أجب ثم اقرأ، (ٕٖقطعة رقم )

 ى٣ٍٝش رط٣َوش ر٤٘٘خ ك٤ٔخ ِ ٝٗظيحُٝٚ حُؼَر٤ش ح٧هطخٍ ًخكش ك٢ ٣ٔظويّ حُـ٤َٔ حُٔؼَ ٌٛح( ػ٘ٞحٗٚ ٖٓ ٣وَأ حٌُظخد)       ٔ

 ٣ـٌر٘خ ًؼ٤َس ٓ٘خٓزخص كل٢ حُ٘خَِٗ ِٜٓلش ٢ك ِ ٣ٜٝذ ٛل٤ق ٝؿ٤َ ٓوخىع ٓؼَ أٗٚ حًظ٘لض ٗو٤ٜخ أ٢٘ٗ ؿ٤َ ٓ٘ظظٔشِ

 ػ٘خ٣ٜٝ٘خِ ا٠ُ رخُ٘ظَ حٌُظذ حهظ٘خء ػ٠ِ حُ٘خّ ٖٓ ًؼ٤َ ٣ٝوزَ حُٔئُقِ ىّ ٝػوَ حٌُظخد رظلخٛش حٍُِٔ٘ ك٢ ٗلخؿؤ ػْ حُؼ٘ٞحٕ

 ػ٠ِ أٛزلض كظ٠ ًُيِ ػٌْ ٣يٍى حٌُظذ َٗحء ك٢ حُوز٤َ إٔ ؿ٤َ ٓلظٞحِٙ ػٖ ٣ؼزَ حٌُظخد ػ٘ٞحٕ إٔ حُظٖ ػ٤ِْٜ ٣ٝـِذ

 ٓخىس ػٖ رٔؼٍِ حٗظوخإٛخ ٣ظْ حُؼ٘خ٣ٖٝ إٔ ا٠ُ ٛ٘خ حَُٔ ٣ٝؼٞى. حٌُظخد ٓخىس ٟلِض حُؼ٘ٞحٕ ؿخًر٤ش ُحىص ًِٔخ رؤٗٚ ه٘خػش

 حُؼ٘خ٣ٖٝ طؼي ُْ حَُ٘٘ ىٍٝ ر٤ٖ حُٔلٔٞٓش حُٔ٘خكٔش ظَ ٝك٢ ٝحُٔز٤ؼخصِ حُظ٣ُٞغ ٗٔزش َُكغ ؿٌحرش رط٣َوش ِ ٝطٜخؽ حٌُظخد

 .حُ٘خَٗ ٟـ١ٞ أٓخّ حُٔئُق ِ ٝطَحؿغ حُظ٣ٞٔن ٜٓخٍس ْطؼٌ ٓخ رويٍ حُلٌَ ؿٞىس طؼٌْ

 ػ٘ٞحٕ ح٧َٛ ك٢ ِ كٜٞ حُٔلخٍهش ٌُٜٙ ٛخىم ًٗٔٞؽ( ٓخطٞح أْٜٗ ٣ؼَكٕٞ ٫ ح٣ٌُٖ حُ٘خّ) حُٔوخٍ ٌٛح ٝػ٘ٞحٕ        ٕ   

 ٣ظٞحؿيٕٝ ظخ٢ُٝرخُ ٓخطٞح أْٜٗ ٣ؼَكٕٞ ٫ ح٧ٓٞحص ٖٓ ًؼ٤َح إٔ ٤ًٝق رخ٧ٓٞحصِ  ح٧ك٤خء ػ٬هش ػٖ ٣ظليع ٗخؿق ٌُظخد

 أ٣ٌَٓخ ك٢ كخُ حٌُظخد إٔ ا٫ حَُٝكخ٤ٗخص ػخُْ ك٢ ؿي٣يس ٤ُٔض حُلٌَس إٔ ِ ٍٝؿْ.. ك٤ٜخ ػخٗٞح حُظ٢ ح٧ٓخًٖ ك٢ ًخ٧ٗزخف

 ح٩ٛيحٍحص ػ٠ِ حُـٍٜٔٞ ط٣ٜٞض ه٬ٍ ٖٓ حُـخثِس ٌٛٙ(  ؿَحّ ى٣خ)  ىحٍ طٔ٘ق ػخّ ًَ كل٢( . ؿَحرش حُؼ٘خ٣ٖٝ أًؼَ رـخثِس)

    هَ ػ٘ٞحٗ خ ٖٓ٘ ر٤ٖ ٖٓ ٝاػخٍس ؿَحرش حٌُظذ ػ٘خ٣ٖٝ ًؤًؼَ حُؼ٘ٞحٕ ٌٛح حُوَحء حهظخٍ حُٔخ٢ٟ خّحُؼ ٝك٢ ِ حُـي٣يس

 ك٤ٖ ك٢ حُٔ٘ظ٣َٖ هَحٍحص ػ٠ِ حُظـؤػ٤َ ك٤غ ٖٓ ح٧ٍٝ حًَُِٔ ك٢ ٣ؤط٢ حٌُظخد ػ٘ٞحٕ إٔ ػٔٞٓخ حُٔؼَٝف ٖٝٓ        ٖ 

 ١َٝف ح٤ُِٔٔسِ  ح٧كٌخٍ ط٘ـ٤غ ا٠ُ( ؿَحّ ى٣خ) ىحٍ طٔؼ٠ ٓخّح٧ ٌٛح ٝػ٠ِ حُظخ٤٤ُٖ ح٤٣ًَُِٖٔ ك٢ حُلَّٜ ػْ حُـ٬ف ٣ؤط٢

 ( حُوَحءس ػ٠ِ ط٘ـ٤ؼخ ٝأًؼَ َُِ٘حء اؿَحء أًؼَ ًٜٞٗخ) حُـ٣َزش حُؼ٘خ٣ٖٝ

 ك٢ حٌُخطذ رَحػش أٝ حٌُظخد ط٤ِٔ ط٠ٖٔ ٫( ّ 978ٔ ػخّ َٓس ٧ٍٝ ػٜ٘خ أػِٖ حُظ٢) حُـخثِس إٔ ١زؼخ حُٞحٟق ٖٝٓ       ٗ  

. حُؼخ٣ٍش حُظـٔؼخص ك٢ حُؼ٤ٖ ٤ٓؼخم: رؼ٘ٞحٕ ًظخد رخُـخثِس كخُ( 978ٔ) ٓؼ٬ ػخّ أٍٝ كل٢ حُٔز٤ؼخص ٗٔزش ٍكغ ط٠ٖٔ ك٤ٖ

 ٤ًق) 99ٕٔ ػخّ ك٢ ػْ( ح٧ٗـخٍ ػ٠ِ حَُٛخٙ ططِن ٤ًق) ػْ( حُٔ٘خٍُ ك٢ حُزـخء ٓ٘خ٣ٍغ اىحٍس) حُؼخ٢ٗ حُؼخّ ٝك٢

 رظلخ٢ٗ كٜخٗي طو٘غ ٤ًق) ٕٗٓٓ ػخّ ٝك٢( ٔ٘ض٨ُٓ حُل٣ِٖ حُظخ٣ٍن) 99ٗٔ ٝك٢. حُ٘ل٢ ر٘خه٬ص ح٫ٛطيحّ طظلخ٠ٗ

 .حُٔخ٢ٟ حُؼخّ رـخثِس ٓخطٞح أْٜٗ ٣ؼَكٕٞ ٫ ح٣ٌُٖ حُ٘خّ: ًظخد كخُ ك٤ٖ ك٢(. ح٧ُـخّ

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

  : للقطعة عنوان أفضل ما. ٔ

 العناوٌن ؼرابة ׄ   عنوانه من ٌقرأ الكتابׄ    الكتب عناوٌنׄ   العناوٌن خداعׄ  

  :الكتاب تسوٌق تحدٌد فً األول المإثر إن -ٕ

 المتلقًׄ   المشتريׄ   المإلؾׄ   الناشرׄ  

  :الكاتب نظر وجهة من وعنوانه الكتاب مضمون بٌن العبلقة -ٖ

 متوافقةׄ   متذبذبةׄ   طردٌةׄ   عكسٌةׄ  

  :المركز الؽبلؾ ٌمثل المشترٌن قرارات على التؤثٌر حٌث من -ٗ

 الرابعׄ   الثالثׄ   الثانًׄ   األولׄ  

  :أن( ٔ) الفقرة من ٌفهم -٘

 محتواها على تدل ال الكتب عناوٌنׄ   محتواها على تدل الكتب عناوٌنׄ  

 قٌمته على ٌدل الكتاب سعرׄ   عنوانها مع تتناسب الكتاب مادةׄ  

 :ضحلت( معنى كلمة ) .الكتاب" قٌمة ضحلت العنوان جاذبٌة زادت "كلما -ٙ

 معروفة صارتׄ   ؼامضة صارتׄ   سطحٌة صارتׄ   قةعمٌ صارتׄ  

  :أن األولى الفقرة فً"  الكتاب مادة عن بمعزل"  بقوله ٌقصد -7

 المادي العابد رفع ألجلׄ       ومحتواه الكتاب عنوان بٌن الربط عدمׄ  

 سابقة خبرة ؼٌر منׄ       ومتانته الكتاب عنوان بٌن الربط عدمׄ  

 



by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 431

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

  :عن تتحدث الثالثة الفقرة -8

 الكتب انتشار عواملׄ   الكتب تؤثٌرׄ   النشر دورׄ   العناوٌن صٌاؼةׄ  

  :قبلها لما بالنسبة... "  الخبٌر أن ؼٌر: "  قوله األولى الفقرة فً -9

 تناقضٌةׄ   تتابعׄ   تفصٌلׄ   نتٌجةׄ  

  :تمثل الكتب عناوٌن صارت -ٓٔ

 الفكر أصالةׄ     العناوٌن واقعٌة أمام المإلفٌن تراجعׄ  

 الفكر جودةׄ          للتسوٌق وسٌلة ׄ  

  :المذكورة بالجابزة األمرٌكً الكاتب فوز سبب -ٔٔ

 .العناوٌن سوءׄ   العناوٌن ؼرابةׄ         العناوٌن جودةׄ   العناوٌن عمقׄ  

  :عبلقة التسوٌق ومهارة العنوان جودة بٌن العبلقة -ٕٔ

 عكسٌةׄ   طردٌةׄ   سطحٌةׄ   تسوٌقٌةׄ  

 ( ٢ٗٝhttps://dardery.site/archives/7456 ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظَ) 

 

 :أجب ثم اقرأ، (ٖٖقطعة رقم )

ٖ حُزَٝط٤٘خص حُ٘ؼَ ٓخىس ٓؼويس ؿيحِ  ُْٝ طظَٜ حُيٍحٓخص ٝح٧رلخع ر٤٘ظٚ ٝط٤ًَزٚ ا٫ ٓئهَحِ  كٜٞ ٣ظٌٕٞ ٖٓ أ٤ُخف ًَٓزش ٓ  

حُظ٢ ط٠ٔٔ ح٣ٌَُخط٤ِٖ ٣ٝؼظٔي ُٕٞ حُ٘ؼَ ػ٠ِ ٛزـش ط٠ٔٔ ح٤ٗ٬٤ُٖٔ حُظ٢ ٣ظْ اٗظخؿٜخ ك٢ ه٣٬خ هخٛش ط٠ٔٔ ٬٤ٓٗٞٓخ٣ظِْ 

أٝ ػ٘يٓخ طلوي هيٍطٜخ حُطز٤ؼ٤ش ٗظ٤ـش  ػ٘يٓخ ٣ؤي ٗ٘خ١ ه٣٬خ ح٬٤ُٔٗٞٓخ٣ظْ ػ٘ي حُظويّ ك٢ حُؼ٣َٝٔزيأ حُ٘ؼَ رلويحٕ ُٞٗٚ 

 .٢ ٗل٢ِٔ ٝطئًي ًؼ٤َ ٖٓ حُٞػخثن إٔ رؼٞ ح٧ٗوخٙ كويٝح ُٕٞ ٗؼَْٛ ر٤ٖ ٤ُِش ٟٝلخٛخٛيٓش ػٜز٤ش أٝ ٟـ

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 : الشعر أن عن كشفت  واألبحاث الدراسات أن النص من ٌفهم. ٔ

 التكوٌن سهل ׄ    التلون صعب ׄ   التركٌب دقٌق ׄ   االلتواء كثٌر ׄ  

 : بـ تتعلق الشعر فً الكرٌاتٌن مادة فإن صللن وفقاً . ٕ

 بطوله ׄ     بكثافته ׄ   بتركٌبه ׄ   بصبؽته ׄ  

 : على ٌدالن والكرٌاتٌن المركبة األلٌاؾ أن النص من ٌفهم. ٖ

 متداخلٌن تركٌبٌن ׄ     واحد مسمى ׄ               فعال مركب ׄ   متكاملٌن عنصرٌن ׄ  

 : الشعر ونل فً األول المإثر العامل أن النص من ٌفهم. ٗ

 المٌبلنٌن صبؽة ׄ   الخاصة الخبلٌا ׄ   الكرٌاتٌن صبؽة ׄ   النفسٌة الصحة ׄ  

 : " بما قبلها عندما ٌخمد نشاط خبلٌا المٌبلنوساٌتس عبلقة قوله :". ٘

 تفسٌر ׄ   تفصٌل ׄ   نتٌجة ׄ   سبب ׄ  

 العبلقة بٌن فقدان الشعر لونه وتقدم اإلنسان فً العمر. ٙ

 تعارض ׄ   تكاملٌة ׄ   عكسٌة ׄ   طردٌة ׄ  

 : ؟ لونه الشعر ٌفقد متى. 7

 المٌبلنٌن انتاج عدم ׄ      القدرات ضعؾ عند ׄ  

 .المٌبلنوساٌتس خبلٌا نشاط ٌخمد عندما ׄ           والخبلٌا األلٌاؾ نقص ׄ  

 : المٌبلنوساٌتس؟ خبلٌا ضعؾ إلى ٌإدي الذي ما. 8

 العضوي المرض ׄ                    اإلخفاق ׄ                       النفسٌة األزمات ׄ                      األرق  ׄ  

 ( ٢ٗٝhttps://dardery.site/archives/7457 ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظَ) 
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 :أجب ثم اقرأ، (ٖٗقطعة رقم )

 ح٧ىرخء ك٤ِٔٞف: ―روُٞٚ حُل١ٞٔ ٣خهٞص ٝٛلٚ. ٝٓل٣ٌَٚ حُٜـ١َ حَُحرغ حُوَٕ أىرخء أَٜٗ ٖٓ حُظٞك٤ي١ ك٤ خٕ أرٞ      -ٔ 

 حٍُِٜٔ٘ٞ ٓؼـٔٚ ٣خهٞص ًظذ إٔ ا٠ُ حُظـخَٛ ٌٛح ٝحٓظَٔ. ٝطـخِٛٞٙ ػَٜٙ ٓئٍهٞ أِٛٔٚ كوي ًُي ٝٓغ. ‖حُل٬ٓلش ٝأى٣ذ

 ّٚ ٜ٘خ ٟخك٤ش رظَؿٔش حُظٞك٤ي١ كو ّٔ  ٗو٤ٜش ٓؼَ َٓٓٞهش ُ٘و٤ٜش ٓخرو٤ٚ ُظـخَٛ ٝحٓظـَحرٚ ىٛ٘ظٚ ػٖ حُظؼز٤َ ٟ

ح طَؿٔظٚ ك٢ ٝحػظٔي حُظٞك٤ي١ِ  َ  ٓئُلخطٚ. ك٢ ٗلٔٚ ػٖ حُظٞك٤ي١ ًًَٙ ٓخ ػ٠ِ ًؼ٤

ّٖٔ إٔ ؿخٛي ح ٍٝكخ حُظٞك٤ي١ إٔ ٖٓ حَُؿْ ٝػ٠ِ        -ٕ  أٓؼخٍ ٖٓ حُيُٝشِ ٍؿخٍ ًزخٍ رزؼٞ حطَٜ ػ٘يٓخ أكٞحُٚ ٖٓ ٣ل

 ٗزخُؾ ٫ٝ حُؼخػَِ كظٚ ٣٘يد  حُظٖ ٓو٤ّذ َٓس ًَ ٣ؼٞى ًخٕ أٗٚ ا٫ ٝؿ٤َِْٛ َػز خى رٖ ٝحُٜخكذ حُؼ٤ٔيِ ٝحرٖ حُِٜٔ ز٢ِ ح٣َُُٞ

 ًخٕ كوي أًؼَٛخُ هِن ك٢ ٗلٔٚ حُظٞك٤ي١ طٔزذ ٔظظخ٤ُشِحُ ٝح٩كزخ١خص ح٩هلخهخص ٖٓ ِِٓٔش ًخٗض حُظٞك٤ي١ ك٤خس إ هِ٘خ اًح

خ ك٣ِ٘ خ ٌٓظجز خ حُِٔحؽ ٓٞىح١ٝ  ٔ ظ٘خث ح ُٓ خ ح٥ه٣َِٖ ػ٠ِ كخهي   ٓ  حُوخٛش ٝكخٓي ح ُٓخِٗٚ أَٛ ٖٓ حُؼخٓش ًخٍٛخ ِحٌَُحّ رؼِذ ٓـَ

ح ًِِٚ ٌٛح ؿخٗذ ا٠ُ ًٝخِٕ. ْٜٓ٘ خ ح٫ػظيحىِ أٗي ٝرؤىرٚ ر٘لٔٚ ٓؼظي   ٖٓ ٣ؼخ٢ٗ ػَٔٙ أؿِذ ػخٕ ٌُُي ُحُظٍٜٞ كي ا٠ُ ١ٔٞك 

 .ٝحُلَٓخٕ حُلَ٘ أُٞحٕ رٌَ ح٢ُِٔء حُٔئُْ ٝحهؼش ٝر٤ٖ حُٔل١َ ١ٔٞكٚ ر٤ٖ ػ٤٘ق َٛحع

 ٝحهؼٚ ٖٓ َٛر خ حُظٜٞف أك٠خٕ ك٢ ٝح٫ٍطٔخء ٤ُِؤّ ح٫ٓظ٬ّٔ ػ٠ِ ح٧َٓ ٜٗخ٣ش ك٢ حَُٜحع ٌٛح أؿزَٙ ٝهي            -ٖ

ٌّٖ ٓيٟ ػ٠ِ ى٤َُ ه٤َ ك٤خطٚ أٝحهَ ك٢ زٌُٚظ حُظٞك٤ي١ اكَحم كخىػش ُٝؼَ. ح٣ََُٔ  أَٛ ك٢ ٝحُِٛي ٗلِٔٚ ٖٓ ح٤ُؤّ طٔ

خ حُظٞك٤ي١ رٜخ هخّ -حُلخٍ رطز٤ؼش ٣ٍِٓش كخىػش ٢ٛٝ -ٌٛٙ حٌُظذ اكَحهٚ كخىػش ٖٓ حَُؿْ ٝػ٠ِ ِ.ػَٜٙ  ػ٠ِ حكظـخؿ 

 .حُؼَر٤ش ٌٓظزظ٘خ طخ٣ٍن ك٢ ِسحُٔظ٤ّٔ  ٝحُٜٞك٤ش ٝحُلِٔل٤ش ح٧ىر٤ش ح٧ػٔخٍ ٖٓ ٓـٔٞػش حُظٞك٤ي١ ُ٘خ طَى كوي ٓـظٔؼِٚ

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 : النص خبلل من حٌان أبً شخصٌة تصؾ كٌؾ. ٔ

 مؽروراׄ   متزناׄ   مضطرباׄ   متهوراׄ  

  التوحٌدي؟ زمن فً الشعراء ٌشتهر كان كٌؾ -ٕ

 ذلك ؼٌرׄ   العاثر             الحظ مع بالصراعׄ   الدولة         ورجال بالحكام باالتصالׄ   والكرم بالزهدׄ  

 رمزٌة(: الحادثة) معنى ما" رمزٌة حادثة وهً( "ٖ) الفقرة فً -ٖ

 لذاتها مقصودة ؼٌرׄ   أثرا          تترك لم الحادثة هذه إنׄ   تحدث                     دابماׄ   مخٌفة                ׄ  

 (:ٖالفقرة) من تفهم كما التوحٌدي إحراق سبب  -ٗ

 ذلك ؼٌرׄ   إلٌه                 األنظار للفتׄ   المإلم          واقعه على اعتراضاׄ   ؼضبه         عن للتعبٌرׄ  

ٌّب مرة كل ٌعود كان أنه إال: "  قوله عبلقة -٘   :قبله بما( ٕ) الفقرة فً..."   الظن مخ

 تفصٌلׄ      توضٌحׄ    نتٌجةׄ     تعلٌلׄ  

  ؟(ٕ) الفقرة فً الكرام بثلب مؽرما نكا"  معنى ما -ٙ

 قتلهمׄ   أموالهم سلبׄ   حدسهمׄ   هجاإهمׄ  

  :حٌان أبا أن النص من ٌفهم -7

 فٌلسوؾׄ   وشاعر فٌلسوؾׄ       شاعرׄ   وأدٌب مفكرׄ  

  :للنص مناسب عنوان أفضل -8

 حٌان أبً حٌاةׄ   ن               حٌا أبً شخصٌةׄ   اإلحراق                حادثةׄ   حٌان       ألبً المجتمع ظلمׄ  

  :إلى ٌهدؾ أنه النص من ٌستنتج -9

 التوحٌدي حٌان أبً مدحׄ   التوحٌدي حٌان أبً بشخصٌة التعرٌؾׄ  

 ذلك ؼٌرׄ   التوحٌدي حٌان أبً من التنقصׄ  

  التوحٌدي؟ أحوال سوء فً السبب ما -ٓٔ

 لشعراءوا الكتاب من أعداءهׄ                          حظه سوءׄ  

 له الدولة ورجال الحكام استجابة عدمׄ   لنفسه                                        هو سببه ماׄ  

 ( ٢ٗٝhttps://dardery.site/archives/7458 ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظَ) 
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 :أجب ثم اقرأ، (ٖ٘قطعة رقم )

 ٣٘زٚ ٓخ ٝظٍٜٞ ِ حُْ٘ٔ كٍٞ ٓيحٍٙ طؼَؽ رٔزذ ٣ٞ١َ ُٖٓ ٌٓ٘ حُ٘خّ حٛظٔخّ ػ٠ِ ح٧كَٔ ح٣َُٔن ًًٞذ حٓظلًٞ      -ٔ

 ٝأٝى٣ش َٝٓطلؼخص ٓ٘ول٠ش ؿخكش ٝرلخٍ ٛخثِش رَح٤ًٖ ٖٓ ٝ ػخٍ ِ هطز٤ٚ ػ٘ي حُـ٤ِي ٖٓ ًظَ ٝٝؿٞى ِ ٓطلٚ ػ٠ِ حُو٘ٞحص

 كزّٞ ح٣َُٔن ه١َٔ ػ٠ِ حُظؼَف حُؼخُْ أىٛ٘ض حُظ٢ ح٫ًظ٘خكخص أػـذ ٖٓ ُٝؼَ ِ ٓطلٚ كٞم ح٤ٌُِٞٓظَحص ٫٥ف طٔظي

 ٣ٜؼذ ح٣َُٔن ػ٠ِ حُْ٘ٔ ٟٞء حٗؼٌخّ هٞس رٔزذٝ ِ هزَ ٖٓ حُؼِٔخء أٗظخٍ ٣ِلظخ ُْ حُ٘ي٣ي ُٜـَٛٔخ ك٘ظَح   ِ ٝى٣ّٔٞ

 ك٢ ٗلٔٚ كٍٞ ح٣َُٔن ىٍٝحٕ ٓؼيٍ ٖٓ رؤَٓع ح٣َُٔن كٍٞ حُؤَحٕ ٌٛحٕ ٣ٝيٍٝ ِ حُو٣َٖٔ ٣ٌٖٛ ٍإ٣ش ح٧ك٤خٕ أؿِذ ك٢

 .ٓظ٠خى٣ٖ حطـخ٤ٖٛ

 ٣ٝلظ١ٞ ح٤ُِِّٜٞٝ ح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ ؿخ١ُ ٖٓ أٓخٓخ   ٣ظٌٕٞ ح٤ُٔٔ٘شِ حُٔـٔٞػش ًٞحًذ أًزَ ٖٓ حُٔ٘ظ١َ ًًٞذ ٣ؼي        -ٕ

 رٔزذ حُٔظـٔيس حُـخُحص ٖٓ ًؼ٤لش ١زوش رٚ طل٢٤ ًٔخ ٝح٤ُٔؼخِٕ حُ٘٘خىٍ ؿخ١ُ ٖٓ ٓخّ ٣ِٓؾ ػ٠ِ ح٤ُٔٔي حُـ١ٞ ؿ٬كٚ

 ٓٔظؼَٟش أكِٓش ٝؿٞى كٞهٚ حُـ٣َزش حُظٞحَٛ ٖٝٓ. حُٜلَ طلض ىٍؿش 7٘ٔ ا٠ُ طَٜ ٝحُظ٢ ٓطلٚ ػ٠ِ حُ٘ي٣يس حُزَٝىس

 ؿخٓوش أهَٟ ٝأك٤خٕ حُِٕٞ كخطلش أك٤خٗخ   ٝطٌٕٞ ٝح٧ٍُمِ ٝح٧كَٔ ح٧ٛلَ ر٤ٖ ٓخ ٜٗخأُٞح طظلخٝص حٓظٞحثٚ ُو٢ ٝٓٞح٣ُش

 ٗلٞ ١ُٜٞخ ٣زِؾ حًٌُٞذ حٓظٞحء ه٢ ٖٓ رخُوَد ٝرَطوخ٢ُ ٍٝى١ ُٕٞ ًحص ر٠٤خ٣ٝش روؼش أ٠٣خ   ٛ٘خى طٞؿي ًٔخ  حُِٕٞ

 أكَٔ ٝٛؾ ٖٓ طٔززٚ ُٔخ ػخثَح   ٗخ  رًَخ حُؼِٔخء ظٜ٘خ ٝهي ٥هَِ ُٖٓ ٖٓ ٟٝٞكٜخ ٝٓيٟ ُٜٞٗخ ٣ظـ٤َ ٤ًِٞٓظَِ ٓٓٓٓ٘

 .أ٤ٍٟش أ٣خّ ٓظش ًَ ٝحكيس َٓس حُٔخػش ػوخٍد ىٍٝحٕ حطـخٙ ػٌْ ك٢ حُزوؼش ٌٛٙ ٝطيٍٝ ِكٞهٜخ ُِـ٤ّٞ

 ٌٛٙ ٝطٌٕٞ حُٜـ٤َسِ حُلِوخص ٖٓ  ٫ف ٖٓ ٝطظٌٕٞ ٓ٘لِٜش ٢ٛٝ رِٚ ٓل٤طش ًز٤َس كِوخص ٓزغ رٞؿٞى ُكَ ٣ظ٤ِٔ      -ٖ 

 حُل٠خث٤ش ح٧ؿٔخّ ٖٓ ح٤٣٬ُٖٔ  ٫ف حُلِوخص ٌٛٙ ىحهَ ٝطٞؿي ُكَِ كٍٞ طِظق ٗخكزش ًٛز٤ش ٛخُش ٓـٔٞػٜخ ك٢ حُلِوخص

 ُكَ كِوخص رؼٞ. أٓظخٍ ػَ٘س ا٠ُ ٝحكي ٓ٘ظ٤ٔظَ ٖٓ هطَٛخ ٣ٝظَحٝف حُٜوٍِٞ أٝ حُٔخث٢ حُؼِؾ ٖٓ أٓخٓخ   حٌُٔٞٗش حُيه٤وش

 أهٔخٍ ٝؿٞى ٝحط٠ق. حُيحًٖ ٝح٧ٍُم ٝحُل١َُٝ٤ حٌُٛز٢ حُزَطوخ٢ُ كٜٔ٘خ أُٞحٜٗخ طوظِق ًٔخ رخُظٌِٔٞدِ ٍإ٣ظٜخ ٣ٌٖٝٔ ٫ٓؼش

 ا٫ ٢ٛ ٓخ حُلِوخص ٌٛٙ إٔ حُؼِٔخء ٣ٝؼظوي حُلِوخصِ أٗلخء ٓؼظْ ك٢ ٤ًِٞٓظَح   ه٤ٖٔٔ ا٠ُ ٝحكي ر٤ٖ ٓخ هطَٛخ ٣ظَحٝف ٛـ٤َس

 َ.ُك ًًٞذ ٖٓ رخُوَد ٓٔخٍح   ُٚ ٣ظوٌ إٔ كخٍٝ ػ٘يٓخ ط٣ٌٞ٘ٚ ىٍٝ ك٢ ٝٛٞ أؿِحإٙ ط٘خػَص هَٔ ػٖ ػزخٍس

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 : تعنً النص بداٌة فً"  استحوذ:  كلمة معنى. ٔ

 فً شاركׄ       بـ انفردׄ   استولىׄ   أصله على خرجׄ  

  :بسبب كان المرٌخ بكوكب الناس اهتمام أن( ٔ)  الفقرة من ٌفهم -ٕ

 والفلكٌة الجؽرافٌة ظواهره اختبلؾׄ   حجمه صؽرׄ  

 متضادٌن باتجاهٌن نفسه حول دورانهׄ                                دٌموس و فبوس المرٌخ قمري وجودׄ  

  :بسبب المرٌخ قمري رإٌة ٌصعب األحٌان أؼلب فً -ٖ

 كبرهماׄ   . المرٌخ حول دورانهما سرعةׄ  

  المرٌخ على الشمس ضوء انعكاس قوةׄ   صؽرهماׄ  

  :قبله بما( ٔ) الفقرة فً" قبل من العلماء ارأنظ ٌلفتا لم: "  قوله عبلقة -ٗ

 توضٌحׄ   نتٌجةׄ   تفصٌلׄ   تعلٌلׄ  

  :على فوقها كلمة فً الضمٌر ٌعود ، الثانٌة الفقرة فً" فوقها للؽٌوم أحمر وهج من:"  قوله فً -٘

 . المستعرضة حزمةاألׄ                  البٌضاوٌة البقعةׄ          االستواء خطوطׄ        المشترى كوكب طبٌعةׄ  

  :فً المشترى سطح على الشدٌدة البرودة تسببت:  الثانٌة الفقرة فً ورد ما حسب -ٙ

 الكوكب لهذا العلماء زٌارة عدمׄ   . الكوكب سطح على الحٌاة انعدامׄ  

 . المتجمدة بالؽازات إحاطتهׄ   الؽازات من سام مزٌج وجودׄ  

  :ب العلماء أوهمت المشترى كوكب على البٌضاوٌة البقعة ألوان تؽٌر  -7

 الكوكب سطح فوق ؼٌوم وجودׄ   الكوكب سطح على بركان وجودׄ  

 الساعة عقارب عكس البقعة دورانׄ   آلخر زمن من ووضوحها لونها تؽٌرׄ  
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  :هو منفصلة حلقات سبع بوجود ٌتمٌز الذي الكوكب:  القطعة فً ورد مما  -8

 ٌوجد الׄ   زحلׄ   المشتريׄ   المرٌخׄ  

  :قبله بما( ٖ) الفقرة فً" والفٌروزي الذهبً البرتقالً فمنها:" قوله قةعبل -9

 تفصٌلׄ   تفسٌرׄ   نتٌجةׄ   تعلٌلׄ  

  :تصؾ"  أمتار عشرة إلى واحد سنتٌمتر من قطرها وٌتراوح" جملة(:  ٖ)  الفقرة فً  -ٓٔ

 البلمعة زحل حلقاتׄ               الشاحبة الذهبٌة الهالةׄ      الدقٌقة الفضابٌة األجسامׄ       الكبٌرة الحلقات سبعׄ  

  :هو القطعة لهذه المناسب العنوان -ٔٔ

 الشمسٌة المجموعة كواكب بعضׄ   والنجوم الكواكب عن معلوماتׄ  

 . السٌارة الكواكبׄ   الثبلثة والكواكب العلماءׄ  

 ( ٢ٗٝhttps://dardery.site/archives/7459 ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظَ) 

 

 :أجب ثم اقرأ، (ٖٙقطعة رقم )

 ٝٓخ رؼِْٜٔ حًظلٞح أْٜٗ: ٜٓ٘خ أٓزخد ُؼيس ًُٝي حُوَحءس ػٖ أكـٔٞح هي ٌٛح ػَٜٗخ ك٢ حُ٘خّ ٖٓ حُؼظ٠ٔ حُـخُز٤ش إ. ٔ

 رلَ ك٢ ٗوطش ٣ٔؼَ ػِْ ٖٓ ا٤ُٚ ِٝٛٞح ٓخ إٔ ٓغ. ٝحُٔـي حُؼِْ هٔش ا٠ُ ِٝٛٞح هي رٌُي أْٜٗ ٝحػظويٝح ِاؿخُحص ٖٓ كِٜٞٙ

 ط٘ظ٤ْ ٓٞء ا٠ُ رخ٩ٟخكش ِحُوَحءس ػٖ ٝك٠ِٞٙ حُ٘و٢ٜ رؼِْٜٔ حٛظٔٞح أْٜٗ ٜٝٓ٘خ ٣َ١وِٚ ػ٠ِ ح٠ُٝ٧ ٝحُوطٞس حُؼِْ

 .٤ٔٛ٧ظٜخ طوي٣َْٛ ػيّ ٣ئًي ٓٔخ ًُي ٝؿ٤َ ٝحُٜٔخِّ ح٧ٝهخص

 حٌُظذ كٔزٚ إٔ ٣ظٖ كخُٔظؼِْ رخُو٤َِ ٣زَ٘ ٫ٝ ُِـخ٣ش ٤ٓٝجخ ٣ٍِٓخ ٣ـيٙ حُوَحءس ك٤خٍ حُؼَر٢ حُٔـظٔغ ٧كٞحٍ حُٔظؤَٓ إ. ٕ

 ػخ٤ِٖٓ أٝ ػخّ ًَ ٝحكي ًظخد ح٠ُ ٣َٜ ٣ٌٝخى حُو٤َِ أ٣وَ ْٜٓ٘ ٝرؼٞ ٣وَءٕٝ ٫ حُٔظؼ٤ِٖٔ ؿ٤َ ؿخُز٤ش إ. حُيٍح٤ٓش

 .ػٜ٘خ حُؼِٝف هطٍٞس ٣ؼ٢ ٫ٝ حُوَحءسِ أ٤ٔٛش ٣يٍى ٫ كخُؼَر٢

ح ا٫ حٌُٔظزخص ا٠ُ ٣ظَىىٕٝ حُ٘خّ طَٟ طٌخى ٫ حُِٓخٕ ٌٛح حٗو٠خء ٝرؼي ػظ٤ٔخ رخُوَحءس ح٫ٛظٔخّ ًخٕ ٝهي٣ٔخ. ٖ  ٍ  ٖٓ أٓخ ِ ٗخى

 ح٫ٗٔخٕ ػ٠ِ ٣ـذ حُظخَٛس ٌٛٙ ُٝؼ٬ؽ ِ ٍُِِٔ٘ ٝطـ٤َٔ ٣ًِ٘ش حٌُظذ ٣ٝظوٌٕٝ أ٠٣خ ء٣ٕٝوَ ٫ كْٜ هخٛش ٌٓظزخص ػ٘يْٛ

 .ك٤ٜخ ُِوَحءس ٝحكيس ٓخػش ح٧هَ ػ٠ِ ح٤ُّٞ ك٢ ٣وٜٚ إٔ

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 : الزمان هذا:  قوله فً بالزمان المقصود: الثالثة الفقرة فً. ٔ

 الحالً ׄ     البعٌد ׄ   القرٌب ׄ    الحدٌث  ׄ  

 : الى موجهة القطعة هذه. ٕ

 المتعلمٌن ؼٌر ׄ          المتعلمٌن ׄ   القراء عموم ׄ   القراء بعض ׄ  

 : (ٕالفقرة ) كما تفهم من (  حسبه)  كلمة معنى. ٖ

 ٌعٌده ׄ   ٌبقٌه ׄ    وٌقٌه ٌحمٌه ׄ    كفاٌته هذا فً أن ٌرى ׄ  

 : فقط هو العلمٌة بالشهادة ٌتعلم من. ٗ

 العلم سلم الى وصل ׄ        أمً ؼٌر ׄ   جاهل ׄ   العلم فً فاق ׄ  

 : (ٔاإلجازات كما تفهم من الفقرة ) كلمة معنى. ٘

 النتابج ׄ   الرواتب ׄ   الوظابؾ ׄ   الشهادات ׄ  

 : ؟......% للقراءة المهملٌن نسبة كم. ٙ

20 30 60 80 

 :"  الثالثة؟ الفقرة فً" الظاهرة"  بـ"  بـ المقصود ما. 7

 ذلك ؼٌر ׄ   للمكتبات التردد ׄ   بالمكتبات التجمل ׄ    القراء عن حجاماإل ׄ  

 : لهم ٌعنً الشهادات على الحصول أن الشباب معتقد. 8

 األعمال ازدراء ׄ        الهمة علو ׄ   الؽاٌة وبلوغ القمة نحو االنطبلق ׄ   المقصود نهاٌة لٌست ׄ  

https://dardery.site/archives/7459


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 435

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 : سببه بالقراءة واهتمامهم الطبلب اطبلع عدم أن(  ٔ)  الفقرة من ٌتضح. 9

 الدراسٌة للمواد حبهم ׄ   بالدراسة انشؽالهم ׄ    توعٌتهم عدم ׄ   الدراسٌة بالمواد اكتفاإهم ׄ  

 : للقراءة الناس توجه عدم أسباب ضمن من لٌس ٌلً مما أي. ٓٔ

 تًالذا بالتعلم القناعةعدم  ׄ   الوقت تنظٌم سوء ׄ     التقنٌات وتطور التكنولوجٌا ׄ    بالدراسة اكتفاإهم ׄ  

 : بطرٌقة ٌتحدث الكاتب أن( ٕ)  الفقرة من ٌفهم. ٔٔ

 ذلك ؼٌر ׄ     تحفٌزٌة ׄ   تشاإمٌة ׄ   تفاإلٌة ׄ  

 : ٌكون األخٌرة الفقرة عنوان. ٕٔ

 ذهب من الوقت ׄ     عاداتك ؼٌر ׄ      ؼٌور صرخة ׄ     ودواء داء ׄ  

 ( ٢ٗٝhttps://dardery.site/archives/7460 ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظَ) 

 :أجب ثم اقرأ، (7ٖقطعة رقم )

% ٖٓ ١خهش حُـْٔ ِ ٣ظٞكَ حُيٓخؽ ػ٠ِ ٤٣٬ٖٓ حُو٣٬خ حُيٓخؿ٤ش ٣ٖٓٔظِٜي ٝ  ٣لظ١ٞ حُيٓخؽ ػ٠ِ ٤٣٬ٖٓ حُو٣٬خ حُيٓخؿ٤ش

ِ ٝطِٝى   ٣لوي ح٫٥ف ٜٓ٘خ ًَ ٣ّٞ رٔزذ حُّٔٔٞ حُظ٢ ٣ظؼَٝ ُٜخ ؿْٔ ح٩ٗٔخٕ ٝرٔزذ ٓٞء حُظـ٣ٌش ٝح٠ُـ٢ حُ٘ل٢ٔ

٤ش ٝحُٔؼخىٕ ِ ٝ أ١ ٗوٚ ك٢ حُيٍٝس حُي٣ٞٓش حُيٓخؽ رخُٔٞحى حُظ٢ ٣لظخؿٜخ ًخ٧ًٔـ٤ٖ ٝحٌَُٔ ٝح٧كٔخٝ حُي٤٘ٛش ٝح٤ٓ٧٘

حُٔٞحى ح٣ٍَٝ٠ُش ًخُزَٝط٤٘خص ٝحُل٤ظخ٤ٓ٘خص ٣ٔزذ ك٢ حٗولخٝ حُويٍحص حُيٓخؿ٤ش ِ ًٔخ إٔ كَٓخٗٚ ٖٓ ح٧ًٔـ٤ٖ ُيهخثن ه٤ِِش 

٣ئى١ ا٠ُ ٟؼق هيٍحطٚ ِ ٧ٕ ح٧ًٔـ٤ٖ ١ٍَٟٝ ٩ٗظخؽ حُطخهش ٧ٕٝ ًَ ه٤ِش ىٓخؿ٤ش طؼظٔي ػ٠ِ ٗلٜٔخ ٩ٗظخؽ حُطخهش 

ٝػٔٞٓخ كبٕ حُزخكؼ٤ٖ طِٞٛٞح ا٠ُ إٔ ح٧ؿ٣ٌش حُـ٤٘ش رخُزَٝط٤٘خص طئػَ ػ٠ِ حُويٍحص حُؼو٤ِش اً إٔ ط٘خُٜٝخ ٣َكغ  حُوخٛش رٜخ.

 .ٖٓ ٤ًٔش ح٧ىٍٗخ٤ُٖ ٣ٌٖٝٔ ٖٓ حُظل٤ٌَ ٝحُظ٤ًَِ رط٣َوش ؿ٤يسِ ر٤٘ٔخ طئػَ ح٧ؿ٣ٌش حُـ٤٘ش رخ٣ٌَُٔخص ك٢ ًِٓٞ٘خ حُؼخ١ل٢

 َ حُٔظخكش : طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحث -

 : العصبٌة؟ الخبلٌا فقدان إلى تإدي التً األسباب عدد كم. ٔ

ٕ     ٖ    ٗ    ٘ 

 : العصبٌة الخبلٌا فقدان أسباب من. ٕ

 السكرٌاتׄ    األمٌنٌة األحماضׄ     الرٌاضةׄ     السًء الطعامׄ  

 : إلى ٌإدي العصبٌة الخبلٌا عن األكسجٌن انقطاع. ٖ

 تلفهاׄ    خبلٌاها تجدٌدׄ      مرضها ׄ    الدماؼٌة القدرات ضعؾ

 : الناس؟ ؼالبٌة لدى التركٌز ضعؾ إلى ٌإدي الذي ما. ٗ

 الشخصٌة القدراتׄ   القدرات ضعؾׄ     الفاكهة تناولׄ     الدماؼٌة القدراتׄ  

 : النص لمضمون عنوان أفضل. ٘

 الشخصٌة اتالقدرׄ   الجسمٌة القدراتׄ    والدماغ اإلنسان طاقةׄ     الدماؼٌة القدراتׄ  

 : قدراته لتقوى اإلنسان ٌحتاج ماذا. ٙ

 (األؼذٌة فً التنوع) معٌنة أؼذٌةׄ    فقط الفاكهةׄ    فقط السكرٌاتׄ    الماءׄ  

 ( ٢ٗٝhttps://dardery.site/archives/7461 ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظَ) 
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 حُٔظٞك٢ ح٧ٗي٢ُٔ ٛخػي أٝ حُظـِز٢ ٛخػي رٖ ٓلٔي رٖ حَُكٖٔ ػزي رٖ أكٔي رٖ ٛخػي ٝٛٞ. ح٧ْٓ ١زوخص ًظخد ٛخكذ

 ًظخرٚ أٗـِ ك٤ٖ ػَٔٙ ٖٓ ح٧ٍرؼ٤ٖ ك٢ ح٧ٗي٢ُٔ ٛخػي ًخٕ. ٛـ 8ٖٗ ٓ٘ش ك٢ ٝحُؼِْ ُِيٍحٓش ١ِزخ   ٤ِ١طِش ا٠ُ طٞؿٚ( ٕٙٗ)

 ٝهي كُويصِ ح٠ُٝ٧ ٝ  حُؼ٬ػش ٛخػي ًُظذ. رٔ٘ظ٤ٖ ٝكخطٚ هزَ أػٔخُٚ ٖٓ ٝح٧ه٤َ حَُحرغ حٌُظخد ٝٛٞ ح٧ْٓ ١زوخص ح٤َُٜ٘

 ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝحُلَم ٝحُٔؼظويحص حُي٣خٗخص) ٝحُ٘لَ حَُِٔ ٝػِْ( ٝحٌُٞحًذ حُ٘ـّٞ خصكًَ) حَُٛي ًؼِْ ٓوظِلش ٓٞح٤ٟغ ط٘خُٝض

 ك٤ٖ ػَٜٙ رؤػ٬ّ ُِظؼ٣َق أ٬َٛ  ٟٝٝؼٚ ح٧ه٤َ ًظخرٚ ٝرو٢ ِ(ٝحُؼـْ حُؼَد أهزخٍ ؿٞحٓغ) حُظخ٣ٍن ٝػِْ( ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝؿ٤َ

ٍٝ  هيّ  .«حُطٞحثق أَٓحء» ػٜي ك٢ ُط٤ِطِش ًوخ

 ىٍحٓش حٓظٌٔخٍ ك٤ٚ كخٍٝ( 7ٙٓٔ) ٛـ ٓٙٗ حُؼخّ ك٢ «ح٧ْٓ رطزوخص حُؼ٣َق» ٤ٔٔ٣ٚ ٔخً أٝ «ح٧ْٓ ١زوخص» ٛخػي ًظذ

 ٓوظِق ك٢ رَُص حُظ٢ حُل٣ٌَش حُ٘و٤ٜخص رؤْٛ ِ ٝحُظؼ٣َق حُؼِّٞ اٗظخؽ ك٢ ح٧ٗيُْ ىٍٝ ػٖ حُظخ١َٛ كِّ حرٖ أٓظخًٙ

 كخٍٝ رَ حٌُخطذ رؤهزخٍ ٣ٌظقِ  ُْ كٜٞ «حُؼِّٞ َٓحطذ» ك٢ كِّ حرٖ ٍٓخُش ػٖ حهظِلض ىٍحٓظٚ إٔ ا٫. ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُؼٜٞى

 ٝحطٜخٍ ح٧كٌخٍ ٝططٍٞ حُؼِّٞ رظخ٣ٍن ُِظؼ٣َق طل٤ِ٤ِش ٓويٓش ٟٝغ حٌُظخد ٤ُٞٔٗش ٝرٔزذ ٝر٤جظُٚ ٝظَٝكٚ رؼَٜٙ حُظؼ٣َق

 .ٝػَٜٙ رخ٧ٗيُْ ٝحٗظٜخء حُٔـَد ا٠ُ حَُٔ٘م ٖٓ رزؼ٠ٜخ حُؼوخكخص

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 : للعلم؟ طلبا طلٌطلة إلى هاجر عندما صاعد عمر كان كم. ٔ

 عاما ٓ٘ ׄ       العقدٌن قرابةׄ     عاما ٓٗׄ      عقود ثبلثةׄ  

 : فقدت؟ التً كتبه عرفوا كٌؾ. ٕ

 أخرى كتب ذكرتها ׄ    مطبوعة ׄ     المكتبات فً محفوظة ׄ     مخطوطة ׄ  

 : فً للعلم طلبا طلٌطلة إلى هاجر. ٖ

 .الهجري الخامس القرن من األول الربع ׄ      .الهجري السادس القرن من األول النصؾ ׄ  

 .الهجري الخامس القرن من الربعالثانً ׄ      .الهجري الخامس القرن من الثانً النصؾ ׄ  

 : أمر طلٌطلة فً صاعد تولى. ٗ

 المكتبات ׄ     القضاء ׄ      الخراج ׄ     الوالٌة ׄ  

 : األمم طبقات كتاب فً صاعد هدؾ ما. ٘

 اإلنسانً الوعً صوغ ׄ    األمم بؤفكار التعرٌؾ ׄ    العلوم مراتب ׄ    األمم بؤعبلم التعرٌؾ ׄ  

 : قبلها بما فً الفقرة األولى " والعلم للدراسة طلباً "  جملة عبلقة. ٙ

 نتٌجة ׄ     تفصٌل ׄ      تعلٌل ׄ      تمثٌل ׄ  

 ( ٢ٗٝhttps://dardery.site/archives/7462 ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظَ) 
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 ح٧ٍٝ أؿٞحٍ طٌ٘ق حُظ٢ ٝحُزَح٤ًٖ ح٧ٓظخٍ ُٔجخص طَٜ حُظ٢ ًخُلل٣َخص ٓظؼيىس ٓخثَٝ رخٓظويحّ ح٧ٍٝ رخ١ٖ ٓؼَكش ٣ظْ. ٔ

 حُلْٜ ػ٤َٔ حُُِِح٢ُ حُٔٔق ٌٛح ٣زيٝ هي. حُُِِح٤ُش حُٔٔٞف ٢ٛ كؼخ٤ُش حُٞٓخثَ أًؼَ ٌُٖٝ ح٤ٔ٤ٌُخث٤شِ حُطز٤ؼش ًحص ٝح٤ُ٘خُى

 ًخٕ اًح ٓخ ػ٠ِ ُ٘ظؼَف ٓطلٜخ ٗ٘وَ كبٗ٘خ حُزط٤ن ءرَ٘ح ٗوّٞ كؼ٘يٓخ رخُزط٤ن رٔوخٍٗظٚ ػ٤ِٚ حُظؼَف رُٜٔٞش ٣ٌٖٔ ٌُٖٝ

 .ٌٌٝٛح ٣َ١خ أّ ِٛزخ   ىحهِٜخ

 ٝحُٔٞحثَ حُـٞحٓي رخهظ٬ف طَىىٛخ ٣وظِق ك٤غ ح٧ٍٝ رخ١ٖ ا٠ُ ٛٞط٤ش ٓٞؿخص آٍخٍ ػ٠ِ ٣ؼظٔي حُُِِح٢ُ حُٔٔق. ٕ

 أٗؼش طلؼَ ًٔخ ه٣َطش حُٜ٘خ٣ش ٢ك ُظؼط٢ ٝطٌرٌرٜخ طَىىٛخ ٣وخّ ػْ هخٛش ٗل٘خص رخٓظويحّ ح٧ٍٝ ك٢ ُ كظََٓ ٝحُـخُحص

 حَُؿْ ٝػ٠ِ ًز٤َس روٞس ح٧ٍٝ ط٠َد ًز٤َس أػوخٍ ك٤ٜخ حُٜٞط٤ش حُٔٞؿخص طََٓ حُظ٢ حُ٘ل٘خص ٌٛٙ حُطز٢ِ حُٔـخٍ ك٢ اًْ

 حُزخ١ٖ ر٤ٖ ك٤ٔخ ؿخُزخ ٓٞؿٞىس ح٣ُٝٞ٘ش ح٫ٗلـخٍحص ح٫ٍُُِ ٝ: إٔ ٓؼ٬ طؼَك٘خ ٤ًِٞٓظَحص ر٠ؼش ٣ظؼيٟ ٫ ٓيحٛخ كبٕ ًُي ٖٓ

 .حُِذ ٠اُ

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 : الصناعٌة المصادر عدد كان وقد األرض باطن على للتعرؾ وصناعٌة طبٌعٌة مصادر القطعة فً ذكر. ٔ

ٔ     ٕ    ٖ    ٗ 

 : على للتعرؾ استخدمت البراكٌن. ٕ

 السماء ׄ     األرض ׄ     األرض طبوؼرافٌة ׄ    األرض باطن ׄ  

 : إلى ( تشٌرٔفً الفقرة)  الفهم" عسٌر الزلزالً المسح هذا ٌبدو " قد جملة (فً هذا كلمة). ٖ

 سبق مما شًء الׄ     آنفاً  المذكور ׄ    الحقاً  سٌذكر الذي ׄ    شؤنه من التقلٌل ׄ  

 : لتوضٌح هو اكس بؤشعة الزلزالً المسح تشبٌه. ٗ

 نتابجه ׄ     أسبابه ׄ     خطواته ׄ      أهدافه ׄ  

 : هو المراحل من بعدد ٌمر الصوتٌة الموجات داماستخ. ٘

ٖ     ٗ    ٘    ٙ 

 : باختبلؾ ٌكون الصوتٌة الموجات تردد اختبلؾ. ٙ

 سبق مما شًء الׄ    األجهزة ׄ     المكان ׄ      المواد ׄ  

 : به البطٌخ على بالنقر الزلزالً المسح تشبٌه.7

 تعلٌل ׄ     طرافة ׄ     توضٌح   ׄ      استطراد ׄ  

 : األرض باطن عن النتابج أفضل تقدم وسٌلة أفضل. 8

 الزلزالً المسح ׄ    األخبار ׄ     الزالزل ׄ      البراكٌن ׄ  

 : األرض باطن فً النٌازك تركٌب. 9

 سبق مما شًء ال ׄ        عشوابً تركٌب ذو ׄ    منظم تركٌب ذو ׄ     كٌمٌابً تركٌب ذو ׄ  

  للب؟ إلى األرض باطن فً ما الذي ٌوجد. ٓٔ

 سبق مما شًء الׄ    الزلزالٌة المسوح ׄ       الذرٌة الطاقة ׄ        .النووٌة والتفجٌرات الطبٌعٌة الزالزل ׄ  

 : للنص عنوان أنسب. ٔٔ

 والبراكٌن الزالزل ׄ   .ووظٌفته الزلزالً الماسح طبٌعة ׄ   الزالزل ׄ    الزلزالً الماسح أضرار ׄ  

 ( ٢ٗٝhttps://dardery.site/archives/7471 ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظَ) 
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 حُٔخء ُٝظزوَ حُل٠خء ك٢ ٝطزؼؼَ ؿٞٛخ ٖٓ حُٜٞحء ٧ٝكِض ؿخًر٤ظٜخ ٠ُؼلض ٢ٛ ٓٔخ كـٔخ   أٛـَ ح٤ٍٟ٧ش حٌَُس ًخٗض ُٞ. ٔ

 .حُل٤خس ٝحٓظلخُض ؿٞ ٫ٝ ٛٞحء ٫ٝ ٓخء ٫ حُؤَ ٓؼَ ؿَىحء ٝأٛزلض ٝطٔيى

 ٓ٘خ ًَ ُٕٝ ِ ُِٝىحى ٓ٘وش أًؼَ ٓطلٜخ ػ٠ِ حُلًَش ٝأٛزلض حُـخًرش هٞطٜخ ٫ُىحىص ٢ٛ ٓٔخ كـٔخ   أًزَ ًخٗض ُٝٞ. ٕ

 حُٜ٘خٍ ٫ٓظطخٍ ٓؼ٬   حُؤَ ًَٔػش أهَ رَٔػش ٗلٜٔخ كٍٞ ىحٍص أٜٗخ ُٝٞ كِِٔٚ ٣ٌٖٔ ٫ ػو٬٤   ػزجخ   ؿٔيٙ ٛزق٧ٝ أٟؼخكخ  

 ِ ٝأٛزلض أٓزٞػ٤ٖ رطٍٞ هخطَ ٛو٤غ ا٠ُ أٓزٞػ٤ٖ رطٍٞ ِٜٓي كَ ٖٓ حُـٞ ُٝظوِذ ٤ُِش ٗٔ ا٠ُ ٝح٤َُِ ٣ٞٓخ   ٗٔ ا٠ُ

 ك٢ حرظؼيص أٜٗخ ُٝٞ.. حُلَحٍس ٧ٌِٛظ٘خ حَُِٛس كخٍ ٓؼَ حُْ٘ٔ ٖٓ ٌٜخكِ ك٢ حهظَرض ح٧ٍٝ إٔ ُٞ ٝرخُٔؼَ ٓٔظل٤ِش ِ حُل٤خس

 ط٘٘ؤ ح١ٌُ ح٧َٓ ىٍؿش ٖٖ هيٍٛخ ٤َٓ رِح٣ٝش طيٍٝ أٜٗخ ٗؼِْ ك٘لٖ ٌٛح ٖٓ حُزَىِ ٝأًؼَ ٧ٌِٛ٘خ ٝحُٔ٘ظ١َ ُكَ ٓؼَ ٓيحٍٛخ

 ٫ٓظٜض ٌُٓٔخ   أًؼَ ٧ٍٝح هَ٘س ًخٗض ُٝٞ. ٝحٌُٖٔ ٍُِِحػش ح٧ٍٝ ٓ٘خ١ن أًؼَ ٬ٛك٤ش ػ٘ٚ ٝط٘ظؾ حُٔٞحْٓ ػ٘ٚ

ِ  حٌَُرٕٞ أ٤ًٔي ػخ٢ٗ حُِحثيس ح٤ُٔخٙ ٫ٓظٜض أػٔن حُزلخٍ ًخٗض ُٝٞ حُؼ٤ِٖٔ حُـخُ ٌٛح ٖٓ كخؿظ٘خ ٝؿيٗخ ُٝٔخ ح٧ًٔـ٤ِٖ

 إٔ ٖٓ ري٫   حُٔظٔخهطش ٝحُٜ٘ذ ح٤ُ٘خُى ٧كَهظ٘خ ًؼخكش أهَ حُٜٞحث٢ حُـ٬ف ًخٕ ُٝٞ ٣ٝظ٘لِْ ٤ُؼ٤ٖ ًلخ٣ظٚ حُ٘زخص ٝؿي ُٝٔخ

خ ح٧ًٔـ٤ٖ ٗٔزش ُحىص ُٝٞ كخ٤ُ خِ  ٣ليع ًٔخ حٌُؼ٤ق حُٜٞحث٢ ُِـ٬ف حهظَحهٜخ أػ٘خء ك٢ ٝطظلظض حُٜ٘ذ ٌٛٙ ظَِٜيطُٔ ّٔ  ٢ٛ ػ

 ٫ٓظلخٍ حٗول٠ض ُٝٞ. ٛخثِش حٗلـخٍحص ا٠ُ حُز٤ٔطش حُلَحثن ِ ٝطلُٞض ٬ُكظَحم حُوخر٤ِش ٫ُىحىص حُـٞ ك٢ كخ٤ُخ   ػ٤ِٚ

 .هٍٔٞ ا٠ُ ٗ٘خ١٘خ

 صحٌحة من  بٌن البدابل المتاحة : تخٌر اإلجابة ال -

  ؟ األرض جاذبٌة على ٌإثر الذي العامل ما -ٔ

 دورانها ׄ      حجمها ׄ     شكلها ׄ     وزنها ׄ  

 : القمر؟ على الحٌاة انعدام سبب ما. ٕ

 سرعة دورانه ׄ     ضعؾ الجاذبٌة علٌه ׄ    األكسجٌن وجود ׄ     الماء وجود ׄ  

 : النص؟ فً ردو ما مع تتفق ال التً العبارة ما -ٖ

    جاذبٌة لها األرض ׄ      . األرض من للشمس اقرب المشتري ׄ  

 األرض من أبرد زحل ׄ       األرض من حرارة اشد الزهرة ׄ  

 : النص فً الكاتب استخدم. ٗ

 االستفهام أسلوب ׄ   الكمً االستدالل ׄ   الكٌفً االستدالل ׄ   النتابج و االسباب ׄ  

 : جويال الؽبلؾ أن عن الكاتب ٌتكلم. ٘

 األرض ٌدمر ׄ   النٌازك فٌه تإثر ׄ    النٌازك من األرض ٌحمً ׄ   النٌازك فً ٌإثر ׄ  

 : عن النص ٌتكلم. ٙ

 هٌنة ونتابج عظٌمة أسباب ׄ   هٌنة ونتابج أسبا ׄ   كثٌرة ونتابج كثٌرة أسبابׄ   قلٌلة      ونتابج قلٌلة أسباب.ׄ  

 ( ٢ٗٝhttps://dardery.site/archives/7472 ٝحُظؤًي ٖٓ حُلَ حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظَ) 
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حُٔلٌـ٣َٖ حُؼـَد كـ٢ حُوـَٕ حُؼ٘ـ٣َٖ  -إ ُْ ٣ٌٖ أٛـْ  -حكي ٖٓ أػظْ ٝأْٛ ػ٤ٔي ح٧ىد حُؼَر٢ ٝ (97ٖٔ-889ٔه حسٌن )

 ُيٍٝٙ حُظ١َ٣ٞ٘ حُؼظ٤ْ ٝإ ًخٗض  ٍحإٙ ٓلَ ؿيحٍ ًز٤َ .           

ك٢ ػِرش ح٤ٌُِٞ حُظ٢ طوغ ػ٠ِ ٓٔخكش ٤ًِٞٓظَ ٖٓ ٓـخؿش رٔلخكظش  889ُٔٝي ١ٚ ك٤ٖٔ ك٢ حَُحرغ ػَ٘ ٖٓ ٗٞكٔزَ ٓ٘ش * 

ح ِ ٓخرؼْٜ ١ٚ ك٤ٖٔ.                        ح٤ُ٘ٔخ رخُٜؼ٤ي ح٧ٝ ح ك٢ ًَٗش حٌَُٔ ِ أٗـذ ػ٬ػش ػَ٘ ُٝي   َ  ٢ٓ. ًٝخٕ ٝحُيٙ ٓٞظل خ ٛـ٤

ًُق  رَٜٙ ٝٛٞ ١لَ ٛـ٤َ ٗظ٤ـش حُلوَ ٝحُـَٜ حُٔٔظ١َ٘ )حُٔ٘ظَ٘( ك٢ حُٔـظٔغ ٖٓ كُٞٚ كِوي أ٤ٛذ رخَُٓي كؼخُـٚ *  

٤َْٗٚ ٫ رؤٛخرؼٚ كوَٜ ػخٛظٚ هَٜح ِ ٝكلع حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ك٢  حُل٬م ػ٬ؿخ  ًٛذ رؼ٤٘٤ٚ ِ ٌُٝ٘ٚ ًخكق ًق ًُ حُزَٜ كؤهٌ حُؼِْ رؤُ

ى ػ٠ِ ١َم حُظي٣ٍْ رخ٧َُٛ ٝػ٠ِ ٤ٗٞهٚ ِ كخٗظ٠ٜ رٚ  َّ حُظخٓؼش ٖٓ ػَٔٙ هزَ إٔ ٣ـخىٍ ه٣َظٚ ا٠ُ ح٧َُٛ ١ِز خ ُِؼِْ ِ ٝطٔ

 ّ .       9ٓ8ٔح٧َٓ ا٠ُ حُطَى ٓ٘ٚ 

ػٖ أى٣زٚ  9ٔٗٔحُظ٢ كَٜ ٜٓ٘خ ػ٠ِ ىٍؿش حُيًظٍٞحٙ ح٠ُٝ٧ ُٚ ك٢ ح٥ىحد ٓ٘ش   ٤ُٞيس حُظلن رخُـخٓؼش ح٣َُٜٔش حُ* 

 حُٔل٠َّ أر٢ حُؼ٬ء حُٔؼ١َ رَٓخُش ٟٓٞٞػٜخ: " طـي٣ي ًًَٟ أر٢ حُؼ٬ء " .          

ٕ ِ كؼَٔ رؼي إٔ كَؽ ٖٓ ٍٓخُظٚ ػٖ حرٖ هِيٝ 9ٔ9ٔػْ ٓخكَ ا٠ُ كَٗٔخ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ىٍؿش حُيًظٍٞحٙ ٝػخى ٜٓ٘خ ٓ٘ش * 

ح ُِظخ٣ٍن ح٤ُٞٗخ٢ٗ ٝحَُٝٓخ٢ٗ ا٠ُ ٓ٘ش   ً ً ح ك٢ هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش ٓغ طلٍٞ حُـخٓؼش ح٤ِٛ٧ش  9ٕ٘ٔأٓظخ ِ ك٤غ طْ طؼ٤٤٘ٚ أٓظخ

ا٠ُ ؿخٓؼش ك٤ٌٓٞش. ٝٓخ ُزغ إٔ أٛيٍ ًظخرٚ )ك٢ حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ( ح١ٌُ أكيع ػٞحٛق ٖٓ ٍىٝى حُلؼَ حُٔؼخٍٟش ٥ٍحثٚ 

 خٓيس ٓيكٞػش رؤؿَحٝ ؿَر٤ش حُظ٢ حػظزَٛخ حُزؼٞ  ٍحء ك

ح ٤ٌُِش ح٥ىحد ٓ٘ش *  ّ  ِ ٌُٝ٘ٚ ك٤ٖ ٍكٞ حُٔٞحكوش ػ٠ِ ٓ٘ق حُيًظٍٞحٙ  9ٖٓٔطَه٠ ك٢ ٓ٘خٛزٚ ٣َٓؼخ  كظ٠ أٛزق ػ٤ٔي 

َّٝ ا٠ُ حُطَى ٖٓ حُـخٓؼش حُظ٢ ُْ ٣ؼي ا٤ُٜخ ا٫ رؼي ٓو١ٞ كٌٞٓش ٛيه٢ رخٗخ    9ٖٕٔحُلو٣َش ٌُزخٍ ح٤ُٔخ٤٤ٖٓ ٓ٘ش   .ّ طؼ

ح ُِٔؼخٍف ك٢ حُُٞحٍس حُٞكي٣ش ٓ٘ش ًخٕ حٗل*   َ ٌ ر٤ٖ ك٢ ح٧ٍٝ )حُلوَحء( كؼ٘يٓخ ُػ٤ّٖ ٣ُٝ ّ ِ ٝؿي  ٤ٔ9٘ٓخُٙ ىحثٔخ  ُِٔؼ

حُلَٛش ٓخٗلش ُظطز٤ن ٗؼخٍٙ ح٧ػ٤َ )حُظؼ٤ِْ ًخُٔخء ٝحُٜٞحء كن ٌَُ ٓٞح١ٖ( ِ ٝ حٓظٜيٍ هَحٍح رٔـخ٤ٗش حُظؼ٤ِْ حُؼخّ كظ٠ 

 ٤ٓخ٤ٓش ٝحؿظٔخػ٤ش ٝػوخك٤ش ٫ طوَ ػٖ ػٍٞس حؿظٔخػ٤ش ٝك٣ٌَش ًخِٓش  ٓٔظٟٞ حُؼخ١ٞٗ ًٝخٕ ٌُٜح حُوَحٍ ٗظخثؾ

خ ُِٔـٔغ حُِـ١ٞ )حَُث٤ْ حُؼخُغ( ِ ٝٗخٍ طوي٣َ حُيُٝش كؤٛي٣ض ا٤ُٚ ك٢ ػٜي حُؼٍٞس  9ٖٙٔػْ أٛزق رؼي ًُي ػخّ *   ٔ ّ ٍث٤

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .ُِٔٞى ه٬ىس ح٤َُ٘ ٢ٛٝ أٍكغ ح٧ٝٓٔش ح٣َُٜٔش ٝ ٫ طٔ٘ق طِي حُو٬ىس ا٫ّ َُإٓخء حُيٍٝ ٝ ح

َٓ س  -ُظ٢ أػَٟ رٜخ حٌُٔظزش حُؼَر٤ش طَٜ ا٠ُ ٗلٞ ٓخثش ًظخد ر٤ٖ ٓئُق ٝٓظَؿْ ٜٓ٘خ : )كي٣غ ح٧ٍرؼخء ٝ ٓئُلخطٚ ح* 

طٞك٢ ك٢ * كخكع ٝٗٞه٢( ٝؿ٤َٛخ. -ىػخء حٌَُٝحٕ  -ػ٠ِ ٛخٖٓ ح٤َُٔس  -ح٤ُ٘وخٕ  -ٓغ حُٔظ٘ز٢  -حُٞػي حُلن  -ح٬ٓ٩ّ 

 .97ٖٔأًظٞرَ ٓ٘ش  ٕٙ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            التعرٌؾ بالِكتاب                

ّ ُ ٤ُؼط٤٘خ ك٤ٜخ  9ٕٙٔح٣٧خّ أٍٝ ٤َٓس ًحط٤ش ؿخىس ٓز خهش ك٢ ٝحهؼ٤ظٜخ ٝٛلخء ُـظٜخ ِ ٝهي ًظزٜخ ١ٚ ك٤ٖٔ ػٖ ٗلٔٚ ػخّ * 

 س حُٜزخ حُوخ٤ٓش حُظ٢ هخّٝ ٛؼٞرخطٜخ ٝٓ٘وخطٜخ ٓؼِٔخ هخّٝ حُؼ٠ٔ ٝحُـٍَٜٛٞس ٛخىهش ػٖ ك٤خ

ظُذ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢ .      ًُ  ٝطؼي ح٣٧خّ أٍٝ 

 ٣ظٌٕٞ حٌُظخد ٖٓ ػ٬ػش أؿِحء*  

١َُٜٔ حُـِء ح٧ٍٝ ٣ظليع ك٤ٚ ١ٚ ك٤ٖٔ ػٖ ١لُٞظٚ رٔخ طلَٔ ٖٓ ٓؼخٗخس ِ ٣ٝليػ٘خ ػٖ حُـَٜ حُٔطزن ػ٠ِ ح٣َُق ح

 ٝٓخ ك٤ٚ ٖٓ ػخىحص كٔ٘ش ٤ٓٝجش ك٢ ًُي حُٞهض .

 ٙحُـِء حُؼخ٢ٗ ٣ظليع ػٖ حَُٔكِش حُظ٢ حٓظيص ر٤ٖ ىهُٞٚ ح٧َُٛ ٝطَٔىٙ حُٔٔظَٔ ػ٠ِ ٓ٘خٛؾ ح٧َُٛ ٤ٗٝٞهٚ ٝٗوي

 حُيحثْ ُْٜ ٝكظ٠ حُظلخهٚ رخُـخٓؼش ح٤ِٛ٧ش.

ا٠ُ كَٗٔخ ٝكُٜٞٚ ػ٠ِ حُيًظٍٞحٙ ػْ حُؼٞىس ا٠ُ حُـِء حُؼخُغ ٣ظليع ك٤ٚ ػٖ حُيٍحٓش ك٢ حُـخٓؼش ح٤ِٛ٧ش ِ ػْ ٓل َٙ

 .َٜٓ أٓظخًح  ك٢ حُـخٓؼش
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  ؟ ما رأٌك فً عنوان األٌام (ٔ

  ػ٘ي ح٣٧خّ  ًِٜخ رَ ٣وق ٣ظ٘خٓذ ٓغ ٓلّٜٞ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش كخُٔئُق ٫ ٣ئٍم ُل٤خطٚ ٧ٗٚأ١ٍ إٔ حُؼ٘ٞحٕ ىه٤ن ٝٓ٘خٓذ

  . حُٔئػَس ك٢ ك٤خطٚ ٓؼظٔيح ػ٢ِ ًحًَطٚ

 عرٌؾ السٌرة الذاتٌة ؟ما ت (ٕ

   ٌٕٞٓؼ٘خٛخ : إٔ ٣ٌظذ ك٤ٜخ ح٩ٗٔخٕ هٜش ك٤خطٚ رلِٞٛخ َٝٓٛخ ػٖ ٣َ١ن َٓى أْٛ ح٣ًٌَُخص حُظ٢ طؼِن رٌٛ٘ٚ ر١َ٘ إٔ ٣

 .ٛخىهخ  ك٢ ػَٝ ىهخثن حُلوخثن 

 أسباب اختبلؾ السٌرة الذاتٌة كفن أدبى عن ؼٌره من الفنون اآلخرى ؟ وما عبلقتها بالحاضر ؟  (ٖ

  .طظِٕٞ رخُلخَٟ ٝطظلَى ريٝحكؼٚ  -ٖ .  طَطز٢ رل٤خس ٓئُلٜخ -ٕ ؼظٔي ػ٠ِ حُو٤خُٞكيٙ. ٫ ط -ٔ

 ما الذى ٌدفع المإلفٌن إلى كتابة سٌرتهم الذاتٌة ؟  (ٗ

   .حَُؿزش ك٠ طوي٣ْ حُويٝس ُِ٘زخد  -ٕ     .حُل٤ٖ٘ ا٠ُ حُطلُٞش  -ٔ

 .َٟ أٝ ح٫ٗظوخّ ٓ٘ٚ حَُؿزش ك٠ طليٟ حُلخ -ٗ  .حَُؿزش ك٠ َٓحؿؼش حٌُحص ٝحُظخ٣ٍن  -ٖ

 ما رأى طه حسٌن فى معاملة الناس لمن تصٌبهم بعض اآلفات ؟  (٘

    ّ٣ــَٟ إ ح٩ٗــلخم ػِــ٤ْٜ أٝ حُٔــو٣َش ٓــْٜ٘ ٣ِ٣ــي ٓــٖ  ٫ٜٓــْ ِ ٝإٔ ٓؼــخِٓظْٜ ٓؼخِٓــش ٓوظِلــش ٣لــِْٜٗ ِ ُٝــٞ إٔ حُ٘ــخ

  .ُظؼو٤ي ػخِْٓٞٛ ٓؼخِٓش ػخى٣ش ُؼَف ٛئ٫ء ٓل٘ظْٜ ك٠ ٍكن ِ ٝحٓظوخٓض ك٤خطْٜ رؼ٤يس ػٖ ح

ٌَر ذاتٌة ؟ (ٙ  ما أشهر ما ُكتَِب من ِس

  " ًظذ طٞك٤ن حُل٤ٌْ ٤َٓطٚ حٌُحط٤ش ك٢ ًظخر٤ٚ "َُٛس حُؼَٔ" ٝ "ٓـٖ حُؼَٔ" ٝػزخّ ٓلٔٞى حُؼوخى ك٢ ًظخر٤ٚ " أٗخ

 لميخائيل نعيمة...    ٝ"ك٤خس هِْ " ِ ٝٛ٘خى ًظخد " ك٤خط٢ " ٧كٔي أ٤ٖٓ ِ ٝ ًظخد " ٓـٕٞ "

  ن ذكرٌات الصبا ؟لماذا أملى طه حسٌ  (7

  أ٠ِٓ ١ٚ ك٤ٖٔ ٣ًًَخص حُٜزخ ُ ٤ُظوِٚ رب٬ٓثٚ ٖٓ رؼٞ حُّٜٔٞ حُؼوخٍ ٝحُوٞح١َ حُٔلِٗش حُظ٢ ًؼ٤َح ٓخ طؼظ١َ

 .)ط٤ٜذ( حُ٘خّ ر٤ٖ ك٤ٖ ٝك٤ٖ  

 ما مذاهب الناس فً التخلُّص من الهموم و األحزان ؟ (8

  ٣ظ٠ِٔ ػٜ٘خ رخ٫ٓظٔخع ٤ُِٓٞٔو٠ ٝحُـ٘خء  -خٟش ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣ظ٠ِٔ ػٜ٘خ رخ٣َُ -ْٜٓ٘ ٖٓ ٣ظ٠ِٔ ػٜ٘خ رخُوَحءس ٖٓ ْٜ٘ٓٝ

 ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣ٌٛذ ؿ٤َ ٌٛٙ حٌُٔحٛذ ًِٜخ ٠ٔ٘٤ُ ٗلٔٚ ٣ٝلَ ٖٓ ك٤خطٚ حُلخَٟس ٝٓخ طؼوِٚ رٚ ٖٓ ح٧ػزخء.    -

 ماذا طلبت مجلة الهبلل من طه حسٌن ؟ (9

   . ض ك٢ حُطِذ  ١ِزض ٓـِش ح٬ٍُٜ ٓـٔٞػش ٖٓ أكخى٣ؼٚ ػٖ ك٤خطٚ ٝأُل 

 ا رأي األصدقاء فٌما كتب طه حسٌن ؟ وما نتٌجة هذا الرأي ؟وم  (ٓٔ

 .ٗظ٤ـش ٌٛح حَُأ١ : حػظٌٍ ٬ٍُِٜ ػٖ طوي٣ٔٚ ِ ٌُٜٝ٘خ   -هخٍ ُٚ حُزؼٞ إٔ ٓخ ًظزٚ ٫ ٣ِٜق َُِ٘٘ ٝ ٣ـذ أ٫ ٣ِو٢ ا٤ُٚ رخ٫

ٚ٘ٓ ًَُٙ  .أُلض ػ٤ِٚ ِ كيكغ ا٤ُٜخ ٌٛح ح٬ٌُّ ػ٠ِ 

 نشر هذه الذكرٌات فً مجلة الهبلل ؟  ما رد الفعل الذي وجده طه حسٌن بعد  (ٔٔ

  . ٢ٍٟ ػ٘ٚ رؼٞ حُ٘خّ ػْ ؿٔؼٚ رؼٞ ح٧ٛيهخء ك٢ ٓلَ )ًظخد( ٝحكي 

ٌُهدي طه حسٌن هذا الكتاب ؟ وماذا سٌجدون فٌه ؟  (ٕٔ  إلى من 

  . ٖ٣ٜي٣ٚ ا٠ُ أٛيهخثٚ حٌُٔلٞك٤ 

٤ٖ ػَكٜخ ِ ٝٛٞ ُْ ٣ؼَكٜخ ا٫ّ ٤ٗج خ ك٤٘ج خ ك٤ٖ ٤ٓـيٕٝ ك٤ٚ ك٤خس ٛي٣ن ُْٜ ك٢ أ٣خّ حُٜزخ طؤػَ رٔل٘ظْٜ ٌٛٙ ه٬٤ِ ه٬٤ِ ك  -

ٍ ح٤ٗ٧خء ٝٓٔخٍٓظٜخ     ّٞ  .٫كع ٓخ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ اهٞطٚ ٖٓ كَم ك٢ طٜ

 ما الذي كان ٌإذي طه حسٌن بشدة ؟  (ٖٔ

   : ح١ٌُ ًخٕ ٣ئ١ً ١ٚ ك٤ٖٔ ر٘يس 
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 خٍ( ٖٓ رؼٞ حُ٘خّ .    أكخ٤ْٓ حُٔو٣َش ٝ ح٫ُىٍحء )ح٫كظو - ٕ     ٗظَحص حَُكٔش ٝح٩ٗلخم ٖٓ ح٧َٛ . - ٔ    

 كان طه حسٌن ٌعٌش ظبلمٌن . وضح .  (ٗٔ

   .  ظ٬ّ حَُإ٣ش  ِ ٝظ٬ّ حُـَٜ ح١ٌُ ًخٕ ٓ٘ظَ٘ح 

 ما الذي ٌتمناه طه حسٌن ألصدقابه المكفوفٌن ؟  (٘ٔ

  : ٖط٠٘ٔ ١ٚ ك٤ٖٔ ٧ٛيهخثٚ حٌُٔلٞك٤ 

 إٔ ٣ـيٝح ك٢ حٌُظخد ط٤ِٔش ُْٜ ػٖ أػوخٍ حُل٤خس  - ٔ    

 ح ك٤ٚ رؼي ًُي ط٘ـ٤ؼخ ُْٜ ػ٠ِ إٔ ٣ٔظوزِٞح حُل٤خس ٓزظ٤ٖٔٔ ٝإٔ ٣ـيٝ - ٕ    

ٝإٔ ٣ظـِزــٞح ػِــ٠ ٓــخ ٣ؼظَٟــْٜ ٓــٖ حُٜٔــخػذ ٝٓــخ ٣وــّٞ كــ٢ ٓــز٤ِْٜ ٓــٖ حُؼوزــخص رخُٜــزَ ٝحُـٜــي ٝكٔــٖ ح٫كظٔــخٍ  - ٖ    

 ٝرخ٧َٓ حُٔظَٜ ٝحَُؿخء حُزخْٓ..  

 بماذا ٌنصح طه حسٌن اإلنسان ؟  (ٙٔ

 : ٕ٣ٜ٘ق ١ٚ ك٤ٖٔ ح٩ٗٔخ 

خ ِ ٝؿخّى ح ك٤ٜخ ٫ ٫ػز خ. - ٔ      ٔ خ ُٜخ ٫ ػخر  ٔ  رؤٕ ٣ِو٠ ك٤خطٚ رخٓ

 ٝإٔ ٣لَٔ ٤ٜٗزٚ ٖٓ أػوخُٜخ ٣ٝئى١ ٤ٜٗزٚ ٖٓ ٝحؿزخطٜخ. - ٕ    

 ٝإٔ ٣لذ ُِ٘خّ ٓؼِٔخ ٣لذ ُ٘لٔٚ ٣ْٝئػَِ حُ٘خّ رٔخ ٣ئػَ رٚ ٗلٔٚ ٖٓ حُو٤َ   - ٖ    

 طه حسٌن ؟ ألسلوبما الخصابص الفنٌة  (7ٔ

  .ٝاٗٔخ ٣ظليع ا٤ُٚ   ٫ ٣ٌظذ ا٠ُ هخٍثٚ -ٔ

 ح٤ُٓٞٔو٠ حَُٗخٗش حُ٘خطـش ػٖ حٓظويحٓٚ ُِـَٔ حُو٤َٜس ٝحُِٞحُّ ح٧ِٓٞر٤ش . -ٕ

 حٓظويحّ ٤َٟٔ حُـخثذ ك٢ حُلي٣غ ػٖ ٗلٔٚ ٠٤ُل٢ ٗٞػخ ٖٓ حُٟٔٞٞػ٤ش ػ٠ِ ٟٓٞٞع ًحط٢. -ٖ

 ٢ٜ ٣ؼظٔي ػ٠ِ كخٓش حُٔٔغ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُلٞحّ رخٓظؼ٘خء كخٓش حُزَٜ ك٢ ٍْٓ ػخُٔٚ حُوٜ ٕٗ

 ما أهداؾ تدرٌس قصة األٌام لطه حسٌن ؟   (8ٔ

  .طوي٣ْ ٍٛٞس َٓ٘هش ٧كي أر٘خء َٜٓ ُْ ٣ٔ٘ؼٚ حُؼ٠ٔ ٖٓ حُلٍٜٞ ػ٠ِ أػ٠ِ حُيٍؿخص حُؼ٤ِٔش  .ٔ

  ..ط٤ٟٞق ىٍٝ ح ٣٩ٔخٕ ٝحُؼَٔ ٝحُٜزَ ك٠ طلو٤ن ح٥ٓخٍ ٕ     

  .. ط٤ٔ٘ش حُؼَٝس حُِـ٣ٞش ٝحُظٌٝم ح٧ىر٠ ػ٘ي حُيحٍّ ٖ

 لٌه طه حسٌن فى رسم عالمه القصصى؟ مع التمثٌل لذلك . ما الذى اعتمد ع  (9ٔ

  ٍحػظٔي ػ٠ِ كخٓش حُٔٔغ ك٠ طَؿٔش ح٧ٛٞحص ٝ ٍْٓ ػخُٔٚ حُو٠ٜٜ رظلخ٤ِٛٚ ك٠ ٍٛٞس ٓئػَس كـ٠ ًٛـٖ حُوـخٍة . ٓؼـخ

 ًُي : ٍٓٔٚ ُٔؼخُْ ه٣َظٚ ٖٓ ه٬ٍ : 

 .ٛٞص حُ٘خػَ ٝحُٔل٤ط٤ٖ رٚ  -ٕ   .ٛٞص حُؼٞىس ٖٓ حُلوٍٞ ك٠ حُٔٔخء  -ٔ

 .ٛٞص أ٣ُِ حَُٔحؿَ طـ٠ِ ػ٠ِ حُ٘خٍ  -ٗ   .ٛٞص حُي٣ٌش ٝحُيؿخؽ  -ٖ

 

 ( https://dardery.site/archives/2215  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 على المقدمة تدرٌبات

 أنام العتارج غير الصحيحح:)×( ارج الصحيحح، وعالنح ( أنام العتضع عالنح )-)أ( 

 )       (.       ُؼزض ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ىٍٝح أٓخ٤ٓخ ك٢ ٗ٘خس حَُٔٔك٤ش. -ٔ

 )       (.      ح٤َُٔس حٌُحط٤ش إٔ ٣ٌظذ ح٩ٗٔخٕ هٜش ك٤خطٚ ر٘لٔٚ ٗؼَح ٫ ٗؼَح -ٕ

 )       (.     ٝكيٖٙٓ أٝؿٚ ح٫طلخم ر٤ٖ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ٝحُوٜش حػظٔخىٛٔخ ػ٠ِ حُو٤خٍ  -ٖ

 )       (.         طظِٕٞ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش رِٕٞ حُلخَٟ -ٗ

 )       (.    حَُؿزش ك٠ طليٟ حُلخَٟ أٝ ح٫ٗظوخّ ٓ٘ٚ ٣يكغ حُٔئُل٤ٖ ا٠ُ ًظخرش ٤َٓطْٜ حٌُحط٤ش -٘

 )       (.         ٣ٔظٔي ًخطذ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش أكيحػٚ ٖٓ حُو٤خٍ. -ٙ

 )       (.      ا٠ُ حُو٤خٍ ُٔي كـٞحص حٌُحًَس٣ِـؤ حُٔئُق ك٢ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش  -7
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 )       (.       طؤط٢ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ك٢ ٍٛٞس ٍٝح٣ش ٓظٔخٌٓش ك٤٘خ -8

 )       (.     ٖٓ حُيٝحكغ حُظ٢ طيكغ حُٔئُل٤ٖ ٌُظخرش ٤َْٓٛ حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ٣ًًَخص حُطلُٞش -9

 )       (.        ٣ظ٤ِٔ أِٓٞد ١ٚ ك٤ٖٔ رطٍٞ حُـَٔ ٝطؼويٛخ -ٓٔ

 )       (.      ٤ُٓٞٔو٠ حَُٗخٗش ػ٘ي ١ٚ ك٤ٖٔ ٛٞ ًؼَس ح٧ٓخ٤ُذ ح٩ٗ٘خث٤ش.ٜٓيٍ ح -ٔٔ

 )       (.         ١ٚ ك٤ٖٔ ٣ظليع ا٠ُ هخٍثٚ أًؼَ ٓٔخ ٣ٌظذ ُٚ. -ٕٔ

 )       (.     ٣ؼظٔي ١ٚ ك٤ٖٔ ك٢ ٍْٓ ػخُٔٚ حُو٢ٜٜ ػَ حُلٞحّ ٝروخٛش حُزَٜ -ٖٔ

 )       (.      ِْطليع ١ٚ ك٤ٖٔ ػٖ ٗلٔٚ ك٢ ٤َٓطٚ ر٤ٔ٠َ حُـخثذ ٫ حُٔظٌ -ٗٔ

 )       (.          ح٣٧خّ ٤َٓس ًحط٤ش ٤ُٝٔض هٜش -٘ٔ

 )       (.      طليع ١ٚ ك٤ٖٔ ر٤ٔ٠َٜ حُـخثذ ٤ُؼزض ك٤خى٣ظٚ ٟٝٓٞٞػ٤ظٚ -ٙٔ

 )       (.        ظَٜ ًظخد ح٣٧خّ ر٘خء ػ٠ِ ٍؿزش حُٔئُق -7ٔ

 (. )            ًظخد ح٣٧خّ أ٬ٓٙ ١ٚ ك٤ٖٔ ٤ٌُٕٞ ًٗٔٞؿخ ٣لظ١ٌ رٚ حُ٘زخد -8ٔ

 )       (.      ١ِزض ٓـِش حَُٓخُش ٖٓ ١ٚ ك٤ٖٔ ٓـٔٞػش أكخى٣غ ٝأُلض ك٢ حُطِذ. -9ٔ

 )       (.   ٍأٟ ٛي٣ن ١ٚ ك٤ٖٔ إٔ ًظخد ح٣٧خّ ؿي٣َ رخَُ٘٘ ػ٘يٓخ ىكؼٚ ١ٚ ك٤ٖٔ ا٤ُٚ ُوَأٙ -ٕٓ

 )       (.       ؿٔغ ١ٚ كٖٔ ٓـٔٞػش ح٧كخى٣غ ك٢ ٓلَ ًز٤َ ٝٓٔخٙ رخ٣٧خّ. -ٕٔ

 )       (.      ا٠ُ أٛيهخءٙ ك٢ حُٔل٘ش ٖٓ حٌُٔلٞك٣ٖ٤ٜي١ ١ٚ ك٤ٖٔ ًظخرٚ  -ٕٕ

 )      (.   ٣َٟ ١ٚ ك٤ٖٔ إٔ ًظخرٚ هي ٣ٔخػي حٌُٔلٞك٤ٖ ٣ٝ٘ـؼْٜ ػ٠ِ ٓٞحؿٜش حُل٤خس  ٓظِٔل٤ٖ رخُـي ٝح٫ؿظٜخى  -ٖٕ

 )       (.   ٣َٟ ١ٚ كٖٔ أٗٚ هَٜ ٓل٘ظٚ ػ٠ِ ٗلٞ أك٠َ ٖٓ ؿ٤َٙ ٝهيّ ُِ٘خّ أك٠َ ٓٔخ هيٓٞح -ٕٗ

 )       (.       ٗٔخٕ إٔ ٣ِو٠ حُل٤خس ؿخىح ؿ٤َ ػخرؼخ.٣ٜ٘ق ١ٚ ك٤ٖٔ ح٩ -ٕ٘

 

 ( https://dardery.site/archives/2215  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 

 -)ب( دخير الصىاب نها يلي: 

 مرء بنفسه تارٌخالسٌرة الذاتٌة هً أن ٌكتب ال .ٔ

 نفسه ׄ      الوطن ׄ      العالم ׄ       . .الجتمع ׄ  

  : :السٌرة الذاتٌة فن ٌختلؾ عن ؼٌره من الفنون ؛ ألنها - .ٕ

 . تعتمد على الخٌال وحده ׄ       ترتبط ارتباًطا وثٌقاً بحٌاة مإلفها  ׄ  

  تتحدث عن ماضً حقٌقًׄ       تعطً مبلمح صادقة عن فن الحكاٌة  ׄ  

 سٌرة الذاتٌة ٌعتمدون فً تؤلٌؾ السٌرة الذاتٌة علىكتاب ال - .ٖ

  الذاكرةׄ      النقل من قصص أخرى .ׄ         النقل من مذكرات مكتوبةׄ   وماضٌهم. تارٌخ األفراد   ׄ  

  :هو السٌرة الذاتٌة لدى بعض المإلفٌن  الدافع لكتابة  - .ٗ

 الحنٌن للمستقبل السعٌد ׄ     السعً للشهرة ׄ       إلعبلن عن تحدي الماضًا ׄ      عن تحدي الحاضراإلعبلن  ׄ  

  :كتاب السٌرة الذاتٌة إنما ٌكتبون السٌرة فً صورة - .٘

 رواٌة  ׄ      مسرحٌة  ׄ     قصة   ׄ     مقامة  ׄ  

  :كتاب السٌرة الذاتٌة ٌلجؤون إلى اختراع بعض الصور واألحداث من أجل - .ٙ

 األولى والثانٌة ׄ         إقناع الكتاب بما ٌكتبون ׄ    من التماسك الفنً اضفاء قدرإ  ׄ    سد فجوات الذاكرة  ׄ  

  :لعبت السٌرة الذاتٌة دورا أساسٌا فً نشؤة - .7

 المسرحٌة العربٌة ׄ      المقامة العربٌة ׄ    الرواٌة العربٌة  ׄ           القصة العربٌة ׄ  

  :كان طه حسٌن فً كتابته لسٌرته الذاتٌة - .8

 األولى والثانٌة ׄ     ٌهمل قاربه ׄ    جهات النظرٌتبادل مع قاربه و ׄ    ٌتحدث مع قاربه  ׄ  
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 " تقوم كتابات طه حسٌن على مخاطبة القارئ ومحاورته ؛ ألنه : - .9

 ٌتحدث إلى قاربه أكثر مما ٌكتب.  ׄ           ٌكتب إلى قاربه أكثر مما ٌتحدث .                   ׄ  

 ٌضفى نوعا من الموضوعٌة على كتاباته.  ׄ           ٌقنع قاربه وٌكسب ثقته فٌما ٌكتبه .                ׄ  

  :اعتمد طه حسٌن فً كتابة السٌرة الذاتٌة على ضمٌر - .ٓٔ

 . المتكلم ׄ                            الجمع  ׄ                         البارز ׄ                     الؽابب . ׄ  

  :نا معذاتٌة باستخدام ضمٌر الؽابب لٌضفً نوسٌرته الطه حسٌن  ضعر - .ٔٔ

 الموضوعٌةׄ                              التركٌز ׄ      الخٌال ׄ      التوضٌح . ׄ  

 اعتمد طه حسٌن فً رسم عالمه القصصً فً كتابه األٌام على حواسه ما عدا: - 

ق  ׄ    . الشمُّ ׄ      السمعׄ       البصرׄ     التذوُّ

        :حدٌث أمبله الكاتب وقت فراؼه بسبب  -األٌام - .ٕٔ

 لٌؤخذ أجر الكتابة ׄ   لٌتخلص من همومه      ׄ     االقناع بفابدة  التعلٌم األزهري ׄ     قضاء وقت فراؼه    ׄ       

 نشرت تلك السٌرة الذاتٌة ابتداًء فً مجلة - .ٖٔ

 روز الٌوسؾ ׄ        الوعً اإلسبلمً       ׄ            الهبلل     ׄ       العربً        ׄ   

 حٌاة الكفٌؾ خالٌة من التعقٌد لو أن الناس ":  " من الممكن أن تستقٌم - .ٗٔ

 أظهروا لهم الحب الشدٌد.    ׄ      رثوا لهم ، وعاملوهم معاملة حسنة .        ׄ  

 اهتموا بعبلجهم .  ׄ       رعوهم دون إظهار شفقة .          ׄ  

 هما : نٌظبلم نٌفى هذه القصة ب شٌعٌكان الصبً  - .٘ٔ

 ظبلم الجهل وظبلم البصرׄ      الوحدة وظبلم الؽربة ظبلم ׄ    ظبلم البصر وظبلم القلبׄ   المعاناة وظبلم الكون . ظبلم ׄ  

  :واحدة مما ٌلً لٌست من سمات أسلوب طه حسٌن - .ٙٔ

 .اإلطناب ׄ          بضمٌر الؽابب . هالحدٌث عن نفس ׄ       والتراكٌب تعقٌد األلفاظ ׄ      . هٌتحدث إلى قارب ׄ  

 : ٌنصح طه حسٌن اإلنسان بؤن   .7ٔ

ا فٌها ال العًبا.ٌكون  ׄ        ٌلقى حٌاته باسًما لها ال عابًسا ، ׄ    جاّدً

 جمٌع ما سبقׄ     وٌإدي نصٌبه من واجباتها.الحٌاة  وأن ٌحمل نصٌبه من أثقالׄ  

 الذي كان ٌإذي طه حسٌن بشدة :  .8ٔ

 ر( من بعض الناس .    أحاسٌس السخرٌة و االزدراء )االحتقاׄ       نظرات الرحمة واإلشفاق من األهل .ׄ  

      األولى والثانٌةׄ          خوفه من الظبلم  ׄ  

 :  من كتاب السٌرة الذاتٌة .9ٔ

     كل ما سبقׄ         توفٌق الحكٌم ׄ      .    إبراهٌم عبد القادر المازنًׄ     . أحمد أمٌنׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/2215  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 
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 أجث عها يلي: -ج

 .  الكاتب من إرادة ؼٌر على األٌام كتاب ظهور  علل -ٔ

................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 . الذاتٌة السٌرة فن من األٌام:  علل -ٕ

................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ما السٌرة الذاتٌة ؟ وفٌم تختلؾ عن فنون األدب األخرى ؟   -ٖ

................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 : ما أهم خصابص أسلوب ] طه حسٌن [ ؟  ٗ

................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 : ما دوافع المإلفٌن إلً كتابة سٌرهم الذاتٌة ؟  ٘

................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ملخص الفصل  

ٌتحدث الكاتب عن أول ما علق فً ذهنه من ذكرٌات الطفولة ، فٌقول أن أول ٌوم ٌتذكره مبلمحه مجهولة ، ال ٌتؤكد من * 

 -ونؤوره هادبؤاً خفٌفؤاً  -هؤواءه كؤان بؤارداً  -تحدٌد وقته ولكنه ٌرجح أنؤه كؤان فؤً فجؤر ذلؤك الٌؤوم أو فؤً عشؤابه ؛ ألن : 

 وحركة الناس فٌه قلٌلة . 

 بً أسوار القصب التً لم ٌكن ٌقدر أن ٌتخطاها وٌحسد األرانب التً كانت تقدر على ذلك فً سهولة . وٌتذكر الص* 

كما كان ٌذكر صوت الشؤاعر بؤناشؤٌده العذبؤة الجمٌلؤة ، وأخبؤاره الؽرٌبؤة والتؤً كانؤت أختؤه تقطؤع علٌؤه اسؤتمتاعه بهؤا * 

أمه ساببلً فً عٌنٌه ٌإذٌه ولكنه ٌتحمؤل األلؤم وال ٌشؤكو وال عندما كانت تؤخذه بقوة وتدخله البٌت ؛ لٌنام بعد أن تضع له 

ٌبكى ثم تنٌمه أخته على حصٌر وتلقى علٌه لحافاً وهو ال ٌستطٌع النوم ؛ خوفاً من األوهام والتخٌبلت التً كان ٌتصورها 

 من األشباح والعفارٌت التً ال ٌقدر على إبعادها عنه إال لو لّؾ جسمه ورأسه باللحاؾ .

تٌقظ من نومه المضطرب على أصوات النساء ٌعدن وقد مؤلن جرارهن من القناة وهن ٌتؽنؤٌن )هللا ٌالٌؤل هللا....( ، وٌس* 

                                                                                                                                    .فٌعرؾ أن الفجر قد بزغ فتعود الضوضاء إلى المنزل وٌصبح هو عفرٌتاً أشد حركة ونشاطاً مع إخوته  

 ما الوقت الذى رجحه الكاتب لٌومه الذى حاول تذكره ؟ وما مبرراته ؟  (ٔ

  : ٚحُٞهض ٛٞ حُلـَ أٝ حُؼ٘خء ِ ٝٓزٍَحط  

  .حُٜٞحء حٌُٟ طِوخٙ ًخٕ رخٍىح  -ٔ

  .٬ّ ؿط٠ ؿٞحٗزٚ ػ٘ي هَٝؿٚ ٖٓ حُز٤ض ٣ِو٠ ٍٗٞح ٛخىثخ ًؤٕ حُظ -ٕ

  .حُلًَش هخٍؽ حُز٤ض ًخٗض ٟؼ٤لش ًٝؤٜٗخ ٓٔظ٤وظش ٖٓ حُّ٘ٞ أٝ ٓوزِش ػ٤ِٚ  -ٖ

 صؾ السٌاج المبلصق لبٌت الصبى  ؟ ولماذا لم ٌستطع عبوره ؟ (ٕ

  ٙ٧ٗٚ ًخٕ ٓظ٬ٛوخ ر٘ـيس  ًخٕ ٌٛح ح٤ُٔخؽ ٖٓ حُوٜذ ًٝخٕ ٌٛح ح٤ُٔخؽ أ١ٍٞ ٖٓ هخٓظٚ ِ ًٝخٕ ٖٓ حُؼ٤َٔ ػ٤ِٚ إٔ ٣ظوطخ

  .ِ ًٝخٕ ُٜخ  ػَ ػظ٤ْ ك٠ ٗلْ حُٜز٠ ٝه٤خُٚ  كٔزٜخ ٜٗخ٣ش حُي٤ٗخ ًخٕ حٍُٔٞ ٣٘ظ٠ٜ ا٠ُ ه٘خسِ ٝ

 لم كان الطفل ٌحسد األرانب ؟  (ٖ

 . ٚٗ٧ٜٗخ كووض ٓخ ُْ ٣ٔظطغ طلو٤وٚ ِ كوي طوطض ح٤ُٔخؽ ٝػزخ ٖٓ كٞهٚ أٝ ح٤ٔٗخرخ ر٤ٖ ه٠زخ 

 ة وجهه أثناء النوم ؟ على تؽطٌ هحرص -بم تعلل ما سبب خوؾ الطفل فى اللٌل ؟ و (ٗ

  -  ًخٕ ٣و٠٠ ٤ُِٚ هخثلخ ٖٓ إٔ طؼزغ رٚ حُؼلخ٣ٍض. 

 .ًخٕ ٣وخف ٖٓ أٛٞحص ٓؼَ حٌٗٔخٍ حُو٘ذ ِ أٝ ٛٞص َٓؿَ ٣ـ٠ِ أٝ ٓظخع ٣٘وَ  -

 .ًخٕ أٗي هٞكٚ ٖٓ أٗوخٙ ٣ظو٤ِٜخ طٔي ػ٤ِٚ رخد حُلـَس طوّٞ رلًَخص ط٘زٚ حُٔظٜٞكش ك٠ كِوخص حًٌَُ  -

 هٞكخ ٖٓ إٔ طؼزغ رٚ حُؼلخ٣ٍض ًٔخ ٣ظٖ . ٣ـط٠ ٝؿٜٚ ًخٕ ٣لَٙ ػ٠ِ إٔ  -

 حب الفتى للخروج من الدار بعد ؼروب الشمس ؟ -بم تعلل  (٘

  . كظ٠ ٣ٔظٔظغ رٜٞص حُ٘خػَ ٝٛٞ ٣٘٘ي ك٠ ٗـٔش ػٌرش أهزخٍ أر٠ ٣ُي ٝه٤ِلش ٝى٣خد 

 كٌؾ كان الناس ٌستقبلون أناشٌد الشاعر ؟  (ٙ

 لْٜ حُطَد ك٤ٜ٤لٕٞ ٣ٝظٔخٍٕٝ ٣ٝوظٜٕٔٞ ك٤ٜـٔض حُ٘ـخػَ كظـ٠ ٣٘ظٜـٞح ًخٗٞح ٣ٔظٔؼٕٞ ا٤ُٚ ك٠ ٛٔض ا٫ ػ٘يٓخ ٣ٔظو

  .ٖٓ ٤ٛخكْٜ 

 ما الذى كان ٌقطع على الصبى متعته بؽناء الشاعر ؟ ولماذا ؟  (7
  ًخٗض طؤط٠ ا٤ُٚ أهظٚ ٝطلِٔٚ رخُوٞس ا٠ُ حُيحٍ ِ ٤ُ٘خّ ػ٠ِ ٍؿَ أٓٚ ُظ٠غ ك٠ ػ٤٘ٚ ٓخث٬ ٣ئ٣ًٚ ٫ٝ ٣٘لؼٚ ِ ًٝـخٕ ٣ظـؤُْ ٫ٝ

  .٣َ٣٫ي إٔ ٣ٌٕٞ ٌٗخء رٌخء ٓؼَ أهظٚ حُٜـ٤َس  ٣ٌ٘ٞ ٧ٗٚ

 بم وصؾ الكاتب نفسه عندما كانت تحمله أخته إلى الدار ؟ وبم ٌوحى هذا الوصؾ  (8
٣ـٞك٠ رولـش ُٝٗـٚ ِ ٝحُـظٌْٜ ٝحُٔـو٣َش  .ًخٗض أهظٚ طلِٔٚ ٓؼَ حُؼٔخٓش ) حُؼ٘ذ حُٜـ٤َ ( ٝطؼيٝ رٚ ػخثـيس اُـ٠ حُٔ٘ـٍِ  (9

 ٚ٘ٓ 
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 الذى كان ٌدور فى رأسه ؟ أٌن كان ٌنام الطفل ؟ وما  (ٓٔ

  ًٚخٗض أهظٚ طـؼِٚ ٣٘خّ ك٠ ُح٣ٝـش حُـَكـش حُٜــ٤َس ػِـ٠ كٜـ٤َ ٓلـَٕٝ ػ٤ِـٚ ُلـخف ٝطـط٤ـٚ رـآهَ ِ ًٝخٗـض طٔظِـت ٗلٔـ

  .رخُلِٕ ٝٓغ ًُي ٣ٔي أًٗٚ ٠ٌُ ٣ٔٔغ ؿ٘خء حُ٘خػَ 

 وماذا كان ٌفعل ؟ كٌؾ كان ٌعرؾ الطفل وقت بزوغ الفجر ؟  (ٔٔ

 ٤ٞطٜٖ ٝهي ٨ٕٓ حُـَحٍ ٖٓ حُو٘خس ٖٝٛ ٣ظـ٤ٖ٘ هللا ٣خ٤َُ هللا .ػ٘يٓخ ٣ٔٔغ حُ٘ٔخء ٣ؼيٕ ا٠ُ ر 

ًخٕ ٣ظلٍٞ ا٠ُ ػل٣َض ك٤ٌِْ ٗلٔـٚ رٜـٞص ػـخٍ ٣ٝـَىى ٓـخ كلظـٚ ٓـٖ ؿ٘ـخء حُ٘ـخػَ كظـ٠ ٣ـٞهع أهٞطـٚ ٫ٝ ٣ظٞهـق كظـ٠ 

  .ح٧د ٖٓ ٗٞٓٚ  ٣ٜلٞ

 وصؾ الكاتب نفسه أنه ٌتحول هو نفسه إلً عفرٌت فً الصباح. فما مقصده؟ (ٕٔ

 وّٞ رلًَخص ٟٟٝٞخء ٓخ ٣ظ٘خرٚ ٝأكؼخٍ حُؼلخ٣ٍضِ ًُٝي ػ٘يٓخ ٣ظَٜ حُلـَ ك٤زيأ حُلي٣غ ا٢ُ ٗلٔٚ رٜـٞص ػـخٍ ٣وٜي أٗٚ ٣

٣ٝظـ٠٘ رٔخ كلع ٖٓ ٤٘ٗي حُ٘خػَ ٣ِٝـِٔ ٓخ كُٞٚ ٖٓ أهٞحطٚ أهٞطٚ كظ٠ ٣ٞهظْٜ ؿ٤ٔؼخ . كبًح طـْ ُـٚ ًُـيِ كٜ٘ـخى حُٜـ٤خف ٝ 

 . حُـ٘خء ٝٛ٘خى ح٠ُـ٤ؾ ٝح٠ُٟٞخء

  .وضح ذلك  .مهابة كان لرب العابلة  (ٖٔ

  ًْٜخٕ ٨ُد حكظَحّ ٜٝٓخرش ك٤غ ًخٕ أكَحى حُؼخثِش ٣لـخكظٕٞ ػِـ٠ حُٜـيٝء ١خُٔـخ ًـخٕ كـ٠ حُـيحٍ ِ كـبٕ ؿخىٍٛـخ ػـخىٝح ُٜـ٤خك

  .ٝطلٍٞ ١ٚ ا٠ُ أكي حُؼلخ٣ٍض

 ما مبلمح شخصٌه الكاتب فً طفولته ؟ (ٗٔ

  ٌٜٓحٍ()١ٔٞف ( ـ )َٓٛق حُلْ( ـ )ٝحٓغ حُو٤خٍ( ـ )ٛزٍٞ( ـ )هٟٞ حُؼ٣ِٔش( ـ( .  

  .علل :كتب طه حسٌن عن نفسه بضمٌر الؽابب  (٘ٔ

 ٣لخٍٝ إٔ ٠ُ٣ل٢ ٗٞػخ  ٖٓ حُٟٔٞٞػ٤ش ػ٢ِ ه٤٠ش ًحط٤ش ؿيح  ٢ٛ ه٤٠ش ك٤خطٚ حُ٘و٤ٜش٧ ٚٗ .  

 

 ( dery.site/archives/2220https://dar  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 

 على الفصل األول تدرٌبات

 أنام العتارج غير الصحيحح:)×( ( أنام العتارج الصحيحح، وعالنح ضع عالنح )-)أ(  

 )       (.    ٫ ٣ٔظط٤غ حٌُخطذ طلي٣ي ح٤ُّٞ ح٧ٍٝ ٛ٘خ ريهش ٖٓ ك٤غ ح٤ُّٞ ٝحَُٜ٘. -ٔ

 )       (.      ٣َؿق  ١ٚ ك٤ٖٔ حُٞهض ٛ٘خ رؤٗٚ ًخٕ كـَح أٝ ػَٜ -ٕ

 )       (.     ٖٓ ح٧ٓزخد حُظ٢ حػظٔيٛخ ١ٚ ك٤ٖٔ ك٢ طلي٣ي حُٞهض رَٝىس حُـٞ -ٖ

 )       (.      حًٌَُٟ حُظ٢ ٫ ٓز٤َ ا٠ُ حُ٘ي ك٤ٜخ ٢ٛ ًًَٟ ح٤ُٔخؽ -ٗ

 )       (.         ًخٕ ح٤ُٔخؽ أهَٜٜ ٖٓ هخٓظٚ -٘

 )       (.         ًخٕ ح٤ُٔخؽ ٖٓ حُلـَ حُٜو١َ -ٙ

 )       (.        طٔظط٤غ ػزٍٞ ح٤ُٔخؽًخٗض ح٧ٍحٗذ  -7

 )       (.       ًخٕ حُٔئُق ك٣ِ٘خ ٧ٗٚ ٫ ٣ٔظط٤غ ػزٍٞ ح٤ُٔخؽ -8

 )       (.        ًخٕ ح٤ُٔخؽ ٣ٔظي ٤ٔ٣٘خ ا٠ُ ٓخ ٫ ٜٗخ٣ش.  -9

 )       (.      ُْ ٣ٌٖ ُِو٘خس أ١ طؤػ٤َ ك٢ ك٤خس حُٜز٢ ٫ٝ ك٢ ه٤خُٚ -ٓٔ

 )       (.       ش حُي٤ٗخًخٗض حُو٘خس ك٢ ٓو٤ِش حُٜز٢ ٢ٛ ٜٗخ٣ -ٔٔ

 )       (.   ًخٕ حُٜز٢ ٣وَؽ ًَ  ٣ّٞ رؼي ؿَٝد حُْ٘ٔ ُِٔٔخع ا٠ُ أٗخ٤ٗي حُ٘خػَ -ٕٔ

 )       (.       ًخٕ حُ٘خػَ ٣٘٘يْٛ ٤َٓس ػ٘ظَس رٖ ٗيحى -ٖٔ

 )       (.      ًخٕ حُٜز٢ ٣وَؽ ا٠ُ ح٤ُٔخؽ ٝك٢ هِزٚ كَٔحص -ٗٔ

 )       (.      ًٍِخٕ أهض حُٜز٢ ط٘خى٣ٚ ك٤َٔع رخُيهٍٞ ا٠ُ حُٔ٘ -٘ٔ

 )       (.        طؼِن هِذ حُٜز٢ رؤؿخ٢ٗ حُ٘خػَ -ٙٔ

https://dardery.site/archives/2220


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 448

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 )       (.     ًخٗض أّ  حُٜز٢ ط٠غ ُٚ ٓخثَ ك٢ كٔٚ ك٤ئ٣ًٚ  ٫ٝ ٣٘لؼٚ -7ٔ

 )       (.        ًخٕ حُٜز٢ ًؼ٤َ حُزٌخء ٝحٌُٟ٘ٞ -8ٔ

 )       (.       ًخٕ حُٜز٢ ٣٘خّ ىحثٔخ ٝٛٞ ٌٓ٘ٞف حُٞؿٚ -9ٔ

 )       (.    ٖ ح٧ٍٝ ٓظ٠ ١ِؼض حُْ٘ٔ  ٝحٟطَد حُ٘خّحُؼلخ٣ٍض طٜز٢ ا٠ُ رخ١ -ٕٓ

 )       (.     ًخٕ طـخٝد حُي٣ٌش ٝطٜخ٣ق حُيؿخؽ ٣و٤لٚ ك٬ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣٘خّ.  -ٕٔ

 )       (. ٖٓ أٗي ح٧ٛٞحص ٍػزخ ك٢ هِذ حُلظ٠ ح٧ٛٞحص حُول٤لش حُظ٢ ًخٗض ط٘زؼغ ٖٓ ىحهَ حُـَكش -ٕٕ

 )       (.    ٞس ػخثيحص ٖٓ حُو٘خسًخٕ حُلظ٠ ٣ؼَف ٝهض ١ِٞع حُلـَ رؤٛٞحص حُ٘ٔ -ٖٕ

 )       (.        ٣ٔظل٤َ حُٜز٢ ػل٣َظخ ك٤ٞهع أهٞطٚ -ٕٗ

 )       (.    طولض ح٧ٛٞحص ٣ٜٝيأ ح٠ُـ٤ؾ ػ٘يٓخ ٣ٜ٘ٞ ح٧د ٖٓ كَحٗٚ ٤ُظٟٞؤ -ٕ٘

 ( https://dardery.site/archives/2220  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 -)ب( دخير الصىاب نها يلي:

  :الذكرى البٌنة الواضحة التً ال سبٌل إلى الشك فٌها هً - .ٔ

 . ذكرى الكتَّابׄ                ذكرى األزهر ׄ                  ذكرى السٌاجׄ          ذكرى القناة . ׄ  

 : عدا ما عشاء أو فجر فً أنه الصبً خروج وقت ترجٌح فً سببا كان ٌؤتً مما كل - .ٕ

 .  قلٌلة أشخاصا رأى ׄ    .خافتا نورا أحس ׄ          . خفٌفا هواء آنس ׄ         خفٌفة حركة سمع ׄ   

 ٌاجكان الصبً ٌحب الخروج من الدار إلى الس - .ٖ

 .عند شروق الشمسׄ    بعد صبلة الفجر ׄ     بعد ؼروب الشمسׄ    بعد صبلة العشاء  ׄ  

 : على ٌدل"   األرانب ٌحسد كان أنه"  بقوله التعبٌر - .ٗ

َ  للحٌاة كراهٌته   ׄ       .     البصر لنعمه افتقاده   ׄ           .    الدفٌن حزنه  ׄ    بؽضه  .        

 .  للحٌوانات

  الناس ٌتعشً أن بعد للسٌاج بخروجه الصبً فرح سبب  - .٘

 ٌإذي سابل من هروبه ׄ        األرانب مشاهدته ׄ          للشاعر استماعه ׄ            األطفال مع لعبه ׄ   

       عٌنه

  :كان حسن الشاعر ٌقص حكاٌات - .ٙ

أبً زٌد وخلٌفة ׄ         أبً زٌد والزناتً وعنترةׄ       أبً زٌد وعنترة ׄ         أبً زٌد وخلٌفة والزناتً  ׄ  

  ودٌاب

 على : دلٌذهاب الصبً لسماع الشاعر  - .7

 للسهره حبׄ      . ؾٌللره حب. ׄ     للطربه حبׄ       ؤلدب .ه لحب ׄ  

  :كان الصبً ٌعتمد على السٌاج مؽرقا فً تفكٌره حتى ٌرده صوت - .8

 هأبٌׄ     هأختׄ      الشاعر ׄ        العفارٌت ׄ  

  :ٌذكر الصبً أنه ال ٌخرج للسٌاج إال وفً نفسه - .9

 . ةفرحة عارمׄ    حسرة الذعةׄ       أمل رابعׄ        مودة وهناء  ׄ  

  :للسٌاج إلى وفً نفسه حسرة الذعة كان الصبً ال ٌخرج  - .ٓٔ

  ال ٌستطٌع الوصول إلى حسن الشاعر هألنׄ        لنشٌد الشاعر  هاستماع هستقطع علٌ هألن أخت ׄ  

  ألن العفارٌت ستمؤل الفضاء اضطراًبا وصٌاًحا ׄ         هساببل ٌإذٌ هستقطر فً عٌن هألن أم ׄ   

 ز عن إقناعه بالدخول:كانت أخته عنما تعج - .ٔٔ

 هأبٌتشتكٌه إلى . ׄ     تحمله كالثمامةׄ     تتركهׄ      تضربه ׄ  

ٌُستنتج من ذلك :  - .ٕٔ  " وإنه لٌمد سمعه مدا ٌكاد ٌخترق به الحابط " 

 قوة صوت الشاعر .  ׄ   هدوء قرٌة الصبى .         ׄ     حبه الشدٌد لصوت الشاعر.   ׄ    قوة سمع الصبى .   ׄ  
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  :ٌكره أن ٌنام مكشوؾ الوجه ؛ ألنه كان واثقاً أن ا لصبً كا ن - .ٖٔ

 هساببل ٌإذٌه ستقطر فً عٌن هأمׄ       هعفرًٌتا من العفارٌت سٌعبث ب ׄ  

  ٌكة وتقلدها عبثاً وكًٌدادالعفارٌت تتشكل بؤشكال الׄ      هإال وهو مؽطى الوج هالنوم ال ٌؽلب ׄ  

  :كانت األصوات التى ال ٌحفل بها الصبً أصوات  - .ٗٔ

 . تجاوب الدٌكة وتصاٌح الدجاجׄ        ضجٌج األوالد فً البٌت ׄ  

 ( أصوات النساء ٌؽنٌن ) هلل ٌا لٌل هللׄ        أزٌز المرجل وخشب ٌنقضم  ׄ  

  :كان الصبً ال ٌحفل بؤصوات تجاوب الدٌكة وتصاٌح الدجاج - .٘ٔ

 . من بعٌد هألنها كانت تؤتٌׄ                              كان ٌركن للنوم . ه ألن ׄ  

  من النوم هوتوقظه ألنها كانت تزعج ׄ                                        كان ٌتخٌلها أصوات عفارٌت  نه أل ׄ  

  :كان الصبً ٌخاؾ أشد الخوؾ حٌنما ٌتمثل - .ٙٔ

 ه أشخاصا أو أشباًحا وقفت على باب حجرتׄ           ه ٌقفون على باب حجرت ه إخوت ׄ  

 ه  وقفا على باب حجرته أبوٌׄ            تهجرطٌوًرا تقؾ أمام ح ׄ  

 الصبً ببزوغ الفجر : علمٌعندما  - .7ٔ

  ه وأخواته إخوت وقظٌف تٌإلى عفر لٌستحٌׄ             الى الكتاب  خرجٌ ׄ  

 دالبل الورده من كتاب  قرأٌׄ             تٌمن العفاره خوف زدادٌׄ  

  :كان الصبً ٌعرؾ أن الفجر قد بزغ حٌن ٌسمع صوت - .8ٔ

 . قرآن الفجرׄ      النسوةׄ     الشٌخ ٌنادي باإلبرٌقׄ         هإخوت ׄ  

  :كان صوت الضجٌج والعجٌج ٌنقطع فً البٌت حٌن ٌنهض - .9ٔ

 . الصبًׄ                             الوالد الشٌخ   ׄ                       األزهري ׄ                   األم  ׄ  

 : هً الوالد وجود أثناء البٌت فً من علً المسٌطرة العاطفة كانت - .ٕٓ

 . االطمبنان ׄ   الفرح                                    ׄ           الخوؾ            ׄ              اإلعجابׄ  

 ( rdery.site/archives/2220https://da  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 

 

 أجث عها يلي: -ج

  ؟ فلماذا ، ٌبكى وال ٌشكو وال ٌتؤلم الكاتب كان .ٔ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

  ؟ الفجر  بزوغ ٌدرك الصبً كان كٌؾ .ٕ
................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 . وتردد خٌفة فى وجهه عن اللحاؾ الصبى إلقاء:  علل .ٖ
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 عشاء؟ أو فجرا بؤنه فٌه خرج الذي الوقت الصبً رجح كٌؾ .ٗ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ؟مساءً  السٌاج بجانب الوقوؾ الصبً حب  تفسر بمَ  .٘
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 صؾ حال الصبً كلما خرج الشاعر لٌبلً . معلبلً لما تقول .  .ٙ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 صؾ ما كان ٌحدث للصبً عند عودته من السٌاج. وما رأٌك فً ذلك؟ .7
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 تٌقظ من نومه؟ماذا ٌفعل الصبً عندما ٌس .8
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 أصوات الصبٌة، وتهدأ حركتهم؟ ومتى تعود حركتهم؟متى تخفت  .9
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 لم كان الطفل ٌحسد األرانب ؟  .ٓٔ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 األصوات التً كانت تخٌؾ الصبً وكٌؾ كان ٌتحصن منها ؟ وأي األصوات كان أشد رعبا له؟ما   .ٔٔ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 كٌؾ تستدل على أن الطفل كان خفٌؾ الوزن ؟   .ٕٔ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ؟ الشاعر ٌنشدهم كان شا أي عن   .ٖٔ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .ذلك وضح. لصعودها حاالت وأربع ، األرض تحت العفارٌت لهبوط حالتٌن الصبى ذكر  .ٗٔ
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 ملخص الفصل 

مستقبلً عن العالم الذي ٌعٌشه تعمرها كابنات ؼرٌبة كان مفهوم الصبً عن القناة )الترعة التً فً قرٌته( فً ذهنه عالماً * 

من التماسٌح التً تبتلع الناس ، ومنها المسحورون الذٌن سحرهم الجن فً خٌؤال أهؤل الرٌؤؾ ومنهؤا أسؤماك ضؤخمة تبتلؤع 

 األطفال وقد ٌجد فٌها بعضهم )خاتم سلٌمان( عندما ٌدٌره بإصبعه ٌحقق له خادماه من الجن كل ما ٌتمناه .

تمنى الصبً أن تلتهمه سمكة من هذه األسماك فٌجد فً بطنها هذا الخاتم الذي كؤان فؤً حاجؤة شؤدٌدة إلٌؤه لكؤن كانؤت  كم* 

هناك أهوال كثٌرة تحٌط به قبل أن ٌصل إلى هذه السؤمكة ولكؤن حقٌقؤة هؤذه القنؤاة التؤً لؤم ٌكؤن بٌنهؤا وبٌنؤه إال خطؤوات أن 

ٌبلػ الماء إبطً اإلنسان وأنه ٌنقطع عؤن القنؤاة مؤن حؤٌن آلخؤر بحٌؤث  عرضها ضبٌل ٌمكن أن ٌقفزه شاب نشٌط وٌمكن أن

 تصبح حفرة مستطٌلة ٌبحث األطفال فً أرضها اللٌنة عن صؽار السمك الذي مات النقطاع الماء . 

كانت هناك أخطار حقٌقٌة حول هذه القناة ٌشهدها الصؤبً ، فعؤن ٌمٌنؤه جماعؤة )العؤدوٌٌن( األشؤرار وعؤن شؤماله )سؤعٌد * 

األعرابً وامرأته " كوابس"( القتلة . أخذ الصبً ٌتذكر أحداث طفولته عن السٌاج والمزرعة والقناة و العؤدوٌٌن و)سؤعٌداً 

وكوابس( ٌتذكر كل ذلك عندما عبر القناة على كتؾ أحؤد إخواتؤه وأكؤل مؤن شؤجر التؤوت كمؤا أكؤل التفؤاح وقطؤؾ لؤه النعنؤاع 

             والرٌحان .

  .لقناة كما رسمتها مخٌلة طفولة الكاتب ، وكما عرؾ حقٌقتها فٌما بعد وازن بٌن صورتى ا (ٔ

  ًخٕ ػ٠ِ ٣و٤ٖ أٜٗخ ػخُْ ؿ٣َذ رٚ حُظٔخ٤ٓق حُظ٠ طزظِغ حُ٘خّ ٝك٤ٜخ حُٔٔلٍٕٞٝ حُـ٣ٌٖ ٣ؼ٤٘ـٕٞ طلـض حُٔـخء ِ ٝ ح٧ٓـٔخى

إٔ ٣زِـؾ حُٔـخء  زَٛـخ ىٕٝح٠ُؤش حُظ٠ طزظِـغ ح١٧لـخٍ ِ ٝهـي ػـَف ك٤ٔـخ رؼـي إٔ ػَٟـٜخ ٟـج٤َ ٝإٔ حَُؿـَ ٣ٔـظط٤غ إٔ ٣ؼ

 ارط٤ٚ ِ ٝإٔ حُٔخء ٣٘وطغ ػٜ٘خ كظٜزق كلَس ٣ؼزغ ك٤ٜخ حُٜز٤خٕ رلؼخ ػٖ ٛـخٍ ح٧ٓٔخى . 

 لماذا كان الكاتب فى طفولته ٌتمنى أن ٌنزل القناة ؟ (ٕ

  ٍٝحء حُو٘ـخس ًخٕ ٣ظ٠٘ٔ إٔ طزظِؼٚ ٌٓٔش ٤ُظلَ ك٠ رطٜ٘خ روخطْ حُِٔي ٤ِٓٔخٕ ِ ٤ُلون أك٬ٓٚ ٣ٝلِٔٚ أكي حُوخى٤ٖٓ ا٠ُ ٓخ

 ٤َُٟ رؼٞ ٓخ ٛ٘خى ٖٓ ح٧ػخؿ٤ذ . 

  .كان شاطا القناة محفوفا بالخطر ، وضح ذلك  (ٖ

  ػٖ ٤ٔ٣٘ٚ ًخٕ حُؼـي٣ٕٝٞ ٣و٤ٔـٕٞ كـ٠ ىحٍ ًز٤ـَس ِ ٣وـّٞ ػِـ٠ رخرٜـخ ًِزـخٕ ٓو٤لـخٕ ٫ ٣٘وطـغ ٗزخكٜٔـخ ِ ٝػـٖ ٗـٔخُٚ ٓـؼ٤ي

 ح٩ػَحر٠ ُٝٝؿظٚ ًٞحرْ حُٔؼَٝف رَ٘ٙ ٝٓلي حُيٓخء . 

 ل أن ٌعبر القناة ؟ وماذا فعل عندما عبرها ؟كٌؾ أمكن الطف (ٗ

  ػزَٛخ ػيس َٓحص ػ٠ِ ًظق أه٤ٚ ِ ٝأًَ ٖٓ ٗـَ حُظٞص 

  .مثل لذكرٌات الكاتب التى تبلشت ؟ و الذكرٌات التى مازال ٌذكرها  (٘

  ٖح٣ًٌَُخص حُظ٢ ٣ًٌَٛخ : ح٤ُٔخؽ ٝحٍُِٔػش حُو٘خس ٝٓؼ٤ي ح٩ػَحر٠ ُٝٝؿظٚ ًٞحرْ ِ ٬ًٝد حُؼي٤٣ٝ ٖٓ.  

أٗـٚ ًـخٕ ٠ٔ٣ـ٠   ٣ـ٠ًٌَخ : ٣ًًٌَؼ٤َح ٖٓ أٛلخد حُز٤ٞص حُظ٢ أه٤ٔض ٌٓخٕ ح٤ُٔخؽ ٝحٍُِٔػش ٍؿخ٫ ٝٝٗٔخء ٝأ١لخ٫ ًٔخ ٝح٣

ٓخػخص ػ٠ِ ٗخ١ت حُو٘خس ٓزظٜـخ ر٘ـٔخص كٖٔ حُ٘خػَ ِ ٣ًًَٝخص ٓخ ًخٕ ٣ؤًِٚ ٖٓ طٞص ٝطلخف ك٠ كي٣وـش حُٔؼِـْ ِ ٝٓـخ ًـخٕ 

  .٣وطق ٖٓ ٗؼ٘خع ٣ٍٝلخٕ 

٢ ط٬ٗض ك٢ٜ حٗٚ ٫ ٣ًٌَ ٤ًق حٕ ح٤ُٔخؽ ٝحٍُِٔػـش ٝٓـؼ٤ي ًٝـٞحرْ ُـْ ٣ؼـي ُـٚ ٝؿـٞى ِ ٝكـَ ٌٓخٗـٚ ر٤ـٞص حٓخ ح٣ًٌَُخص حُظ

 هخثٔش ٝٗٞحٍع ٓ٘ظٔش ط٘ليٍ ٖٓ ؿَٔ حُو٘خس ٓٔظيس ٖٓ حُ٘ٔخٍ ُِـ٘ٞد

  .وضح ذلك بالدلٌل  .ذاكرة األطفال واإلنسان ؼرٌبة  (ٙ

 ض ِ ٝحُزؼٞ ٣وظل٠ ًؤٗٚ ُْ ٣ؼَكٜخ ٣ًًَخص حُطلُٞش طظـٔي رؼ٠ٜخ ٝحٟلش ًؤٕ ُْ ٣َٔ ػ٤ِٜخ ٝه.  

  .حُي٤َُ : إ حٌُخطذ ٣ًٌَ ح٤ُٔخؽ ٝحٍُِٔػش ٝٓؼ٤ي ًٝٞحرْ ِ ٌُ٘ٚ ٫ ٣ظًٌَ ٤َٜٓ ًَ ًُي ًؤٕ ُْ ٣َٔ رٚ 
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  .وضح ذلك  .ٌرى الكاتب أن وجه األرض قد تؽٌر من طوره األول إلى طور جدٌد  (7

  ٌَٓخٗٚ ر٤ٞص هخثٔش ٝٗٞحٍع ٓ٘ظٔش ط٘ليٍ ٖٓ ؿَٔ حُو٘خس ٓٔظيس ح٤ُٔخؽ ٝحٍُِٔػش ٝٓؼ٤ي ًٝٞحرْ ُْ ٣ؼي ُٚ ٝؿٞى ِ ٝك

  .ٖٓ حُ٘ٔخٍ ُِـ٘ٞد 

 

 ( https://dardery.site/archives/2225  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 

 على الفصل الثانً تدرٌبات

 أنام العتارج غير الصحيحح:)×( ( أنام العتارج الصحيحح، وعالنح ع عالنح )ض-)أ(  

 )       (.    كان مفهوم الصبً عن القناة فً ذهنه عالماً مستقبلً عن العالم الذي ٌعٌشه. .ٔ

 )       (.         كانت القناة فً الواقع كما تخٌلها الصبً .ٕ

 )       (.     تطٌع عبورها قفزاكانت القناة عرضها ضبٌل لدرجة أن اإلنسان ٌس .ٖ

 )       (.       القناة فً مخٌلة الصبً عالم ملا بالكابنات الؽرٌبة .ٗ

 )       (.      المسحورون فً القناة ٌخرجون لتنسم الهواء فً وقت الظهٌرة .٘

 )       (.      ٌستحٌل عبور القناة ألنها عمٌقة تؽرق من ٌحاول عبورها .ٙ

 )       (.   فً طٌن القناة الرخو عندما ٌنقطع عنها الماء عن خاتم سلٌمان. كان األطفال ٌبحثون  .7

 )       (.   كانت ضخمة بحٌث  تزدرد)تبتلع الناس(  -كما تخٌلها الصبً –التماسٌح فً القناة  .8

 )       (.      كان الصبً مطمبنا إلى أن الدنٌا تنتهً عن شماله بهذه القناة.  .9

 )       (.  تبتلعه سمكة من تلك األسماك الطوال العراض لٌعثر  على خاتم سلٌمانكان الفتى ٌتمنى أن  .ٓٔ

 )       (.    تمنى الفتى أن ٌظفر بخاتم سلٌمان لٌطلب من الخادمٌن أن ٌدا إلٌه بصره .ٔٔ

 )       (.       كان شاطا القناة محفوفا بالمخاطر عن ٌمٌنه وشماله .ٕٔ

 )       (.    ه على  القناة لوجود العدوٌٌن وكلبهم. لم ٌكن الفتى ٌستطٌع الذهاب عن شمال .ٖٔ

 )       (.      كانت كوابس تختلؾ على بٌت الصبً فتقبله وٌإذٌه خٌزومها .ٗٔ

 )       (.       عرؾ سعٌد األعرابً بحبه للخٌر ومساعدة الناس .٘ٔ

 )       (.      استطاع الصبً أن ٌعبر القناة عدة مرات على كتؾ أحد إخوته .ٙٔ

 )       (.    الصبً القناة وأكل من شجرة التفاح القابمة هناك على الجهة األخرى عبر  .7ٔ

 )       (.     كان الفتى ٌجلس على شاطا القناة لٌستمع إلى ؼناء حسن الشاعر.  .8ٔ

 )       (.    وص الفتى إلى حدٌقة المعلم عن شماله على  القناة حٌث قطؾ نعناعا ورٌحان .9ٔ

 )       (.      حٌث تتخٌل أحداثا لم تقع فً الواقعذاكرة األطفال ؼرٌبة  .ٕٓ

 )       (.   ٌذكر الفتى جٌدا السٌاج والمزرعة ولكنه ال ٌذكر متى حل محلهما البٌوت والشوارع  .ٕٔ

 )       (.        كان الصبً ٌمل من دنٌاه الضٌقة المحدودة. .ٕٕ

 )       (.    طفولته. تخٌبلت الصبً عن القناة تدل على خٌال خصب تمتع به الصبً منذ  .ٖٕ

 )       (.     شؽؾ الصبً باالستماع إلى حسن الشاعر ٌدل على حبه لؤلدب..  .ٕٗ

 )       (.    ال ٌذكر الصبً أحدا من سكان البٌوت التً قامت مكان السٌاج والمزرعة.  .ٕ٘

 )       (. ك األعاجٌبتمنى الفتى أن ٌعثر على خاتم سلٌمان لٌحمله الخادمان إلى ما وراء القناة حٌث ٌرى هنا .ٕٙ

 

 ( https://dardery.site/archives/2225  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 

 

 

https://dardery.site/archives/2225
https://dardery.site/archives/2225


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 453

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 -)ب( دخير الصىاب نها يلي:

  :كان الصبً مطًمبنا إلى أن الدنٌا تنتهً عن ٌمٌنه إلى - .ٔ

 . سٌاج ׄ                          مزرعةׄ                بٌت سعٌد األعرابً ׄ                 ناة ماء .ق ׄ  

 القناة فى مخٌلة الصبى :  - .ٕ

 كحقٌقتها .   ׄ     ضٌقة قصٌرة محدودة .      ׄ     بها كابنات ؼرٌبة.    ׄ     على شاطبٌها مخاطر .   ׄ  

  :نتهً إلى قناة ؛ ألنه لم ٌكن ٌعلم أنا لصبً مطمبنا إلى أن الدنٌا تكان   - .ٖ

 .عرضها ضبٌلׄ          حٌاة الناس وؼٌرها متصلة بعدها ׄ  

 كل ما سبق . ׄ          . الرجل النشٌط ٌمكن أن ٌعبرها وهً عن آخرها بالماء ׄ   

 :   ألنه  القناة نزول ٌتمنى طفولته فى الكاتب كان - .ٗ

  نقوده على لٌعثر ׄ                          النسٌم شم فى فٌها االستحمام ٌحب ׄ     

    القناة قاع فى األسماك صؽار عن لٌبحث ׄ                       سلٌمان خاتم على وٌحصل سمكة لتلتهمه ׄ     

 كانت القناة محفوفة بالمخاطر ، فعن شماله  : - .٘

 ه كوابسسعٌد األعرابى المعروؾ بمكره وشره وزوجت ׄ      التماسٌح التى تزدرد الناس ׄ  

 المسحورون وهم خطر على األطفال وفتنة للرجال والنساء ׄ       العدوٌون وكلباهما ׄ  

 خزامها : ٌهإذٌكانت تزور أم الصبً وتقبل الصبً ف - .ٙ

 قاضً اإلقلٌمزوجة ׄ     .ٌهألب هجدت ׄ       ةٌالفان هألم تهجدׄ      . كوابس ׄ  

  :ن ٌمٌن خوفاً منعدة كان الصبً ال ٌستطٌع أن ٌبلو من القناة مسافة بعٌ - .7

  عمق القناةׄ    األولى والثانٌة. ׄ     كبلب العدوٌٌنׄ     .  هسعٌد األعرابً وزوجت ׄ  

  :كابنات ؼرٌبة ال تحصى ( تعبٌر ٌدل على) – .8

 . الكثرةׄ     العظمة   ׄ        السعةׄ       الفخامة ׄ  

  :ن ا لصبً ٌجد فً هذه الدنٌا الضٌقة المحدودة ضروباً منكا  - .9

 اللهو والعبث التً تمؤل نهاره ׄ        المخاطر التً تحٌط بالقناة ׄ  

 حوادث الطفولة الواضحة الجلٌة. ׄ      األهوال والمخاطر للوصول إلى خاتم سلٌمان ׄ  

 عدم تذكر الصبى لمصٌر السٌاج والمزرعة والقناة داللة على أن : - .ٓٔ

 ذاكرة األطفال ؼرٌبة ׄ        ذاكرته تتسم بالضعؾ  ׄ  

 الدنٌا ضٌقة قصٌرة  ׄ       شا تؽٌر من حول الصبىكل  ׄ  

 على القناة بؤنها : شهاٌعٌالتً  اٌوصؾ الصبً الدن - .ٔٔ

 انباألحز بةٌملׄ              . ةٌوالثان األولىׄ         محدودة  رةٌقص قةٌضׄ      باللهو واللعب . بةٌمل

  :ذاكرة اإلنسان كما ذكرها الكاتب - .ٕٔ

 ؼرٌبة ׄ     ظٌمةع ׄ     خبٌثة  ׄ      عجٌبة  ׄ  

  :وصؾ الصبً ذاكرة اإلنسان بالؽرابة ، ألنها - .ٖٔ

   ال تنسى أي شٌا ׄ      تتذكر بعض الحوادث وتنسى البعض اآلخر ׄ  

 تتمثل أشٌاء ؼرٌبة مخالفة للواقع ׄ    تتمثل خاتم سلٌمان والكابنات الؽرٌبة التً تسكن القناة ׄ  

  :مبتهجاً ب ٌقضً ساعات على شاطا القناة سعٌد اً ً لصبكان ا - .ٗٔ

 النسٌم العذبׄ     خضرة الزرع ׄ        نؽمات حسن الشاعر      ׄ     مٌاه القناة ׄ  

 :  مرات القناة ٌعبر للصبً أن أمكن - .٘ٔ

 . صؽٌر بقارب   ׄ        .      أخواته أحد كتؾ علً  ׄ        .     بالسباحة   ׄ         .     والوثب بالقفز  ׄ  

 

 



by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 454

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

  :لعجز هو أن ٌذكرالذي ٌعجز عنه الكاتب كل ا - .ٙٔ

  كم كان عمره ׄ     كٌؾ استحال وجه األرض من طوره األول إلى طوره الجدٌد ׄ  

 كٌؾ تخطى القناة ׄ        السٌاج والمزرعة والبٌوت القابمةׄ  

 

 ( ps://dardery.site/archives/2225htt  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 

 
 

 أجث عها يلي: -ج

 ٔخًح ًخٕ حٌُخطذ ك٠ ١لُٞظٚ ٣ظ٠٘ٔ إٔ ٣ٍِ٘ حُو٘خس  ُ -ٔ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 . ًُي ػ٠ِ ىَُ. ػـ٤زش ؿ٣َزش ح٩ٗٔخٕ ًحًَس -ٕ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٟٝق.-ٝحُٞحهغ حُظٞهؼخص ر٤ٖ كـٞس أٝكي حُو٘خس ٖٓ ح٧ه١َ حُلخكش ا٢ُ حُٜز٢ ٍٝٛٞ -ٖ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 رؼ٤يس. ُٔٔخكش حُو٘خس ٗخ١ت ػ٠ِ ٤ٔ٣٘ٚ ػٖ ٣ظويّ إٔ ٣و٠٘ حُٜز٢ ًخٕ: ػَِ -ٗ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٤ًق حٓظطخع حُٜز٢ ػزٍٞ حُو٘خس ػيس َٓحص    -٘
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٍٞٙ ح٧ٍٝ ا٠ُ ١ٍٞ ؿي٣ي ًٔخ ٣َٟ حٌُخطذ  ٤ًق طـ٤َ ٝؿٚ ح٧ٍٝ ٖٓ ١ -ٙ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

   " ح٧ػَحر٢ ٓؼ٤ي" ٝ"  حُؼي٤٣ٖٝ"  ٖٓ ًَ ػٖ طؼَف ٓخًح  -7
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................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/2225


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 455

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 

 

 

 

 ملخص الفصل 

كان الصبً ٌعٌش فً أسرة كبٌرة تصل إلى ثبلثة عشر فرداً مع أب و أم ، وكان لدٌه مكانة خاصة و منزلة ال ٌعلم إن * 

وأحٌاناً كان ٌرى من أبٌه وأمه إهماالً  كانت تإذٌه أم تسعده ، فقد كان ٌجد من أبٌه لٌناً ورفقاً ومن أمه رحمة ورأفة ،

 وؼلظة ، ومن إخوته االحتٌاط فً معاملته وكان هذا ٌضاٌقه  .

وقد اكتشؾ الصبً سبب هذه المعاملة بعد ذلك وعرؾ أن إخوته ٌكلفون بؤشٌاء ال ٌكلؾ بها مما جعله ٌعٌش فً حزن * 

 صامت حتى علم الحقٌقة أنه )أعمى( .  

 رته ؟ ما ترتٌب الصبى فى أس (ٔ

 ًٚخٕ حُٔخرغ ر٤ٖ أهٞطٚ حُزخُؾ ػيىْٛ ػ٬ػش ػَ٘ ٖٓ أر٘خء أر٤ٚ ِ ٝحُوخْٓ ر٤ٖ أكي ػَ٘ ٖٓ أٗوخث.  

 ما العادات المنتشرة التى نستنتجها من خبلل أحداث الفصل ؟  (ٕ

 ٔ-  ح٩ٛٔخٍ ك٠ طَر٤ش ح١٧لخٍ ٍٝػخ٣ظْٜ  -ٖ  .ًؼَس ح٩ٗـخد  -ٕ  .طؼيى حُِٝؿخص.  

 ة خاصة بٌن أفراد أسرته . وضحها مبٌناً موقفه منها ، ورأٌك فً هذا الموقؾ ذكر الصبً أن له منزل   (ٖ

  ًخٕ حُٜز٢ ٣٘ؼَ ٢ٓٝ ػيى ٟوْ ٖٓ أكَحى أَٓطٚ رؤٕ ُٚ ٌٓخٗخ  هخٛخ  ٣ٔظخُ ٓـٖ ٌٓـخٕ اهٞطـٚ ٝأهٞحطـٚ . ٝهـي ظٜـَص طِـي

. ًٝـخٕ ٓٞهلـٚ كـ٢ حُلٌـْ ػِـ٠ ًُـي حُُِٔ٘ش ك٢ ٗٞحٍف ٓظؼيىس ٜٓ٘خ حكظ٤خ١ اهٞطٚ ػ٘ي حُظليع ا٤ُٚ ٝٓؼخِٓظٚ ٓؼخِٓـش هخٛـش 

 ٣٘ٞرٚ حُـٔٞٝ ٝح٩رٜخّ ِ ُْٝ ٣ٜيٍ كٌٔخ  رخَُٟخ أٝ حُٔو٢ .

ٝأٍٟ إٔ ًُي ٣َؿغ ا٠ُ ١ٍٞ حُؼٜي رخ٧كيحع حُٔخ٤ٟش ك٤غ إ ٛ٘ـخى كخٛـ٬  ٤ُ٘ٓـخ  رـ٤ٖ ح٧كـيحع حُظـ٢ ٓـَص رـٚ كـ٢ ١لُٞظـٚ  -

 ٝطي٣ٜٝ٘خ .

 من جمال فى هذا التعبٌر ( ؟ أكان هذا المكان ٌرضٌه ؟ أكان ٌإذٌه ؟ ) ماذا ترى  (ٗ

  ٝك٤ٚ ١زخم ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝئًيٙ  .أِٓٞد اٗ٘خث٠ حٓظلٜخّ ٣ٞك٠ رل٤َس حُٜز٠.  

  .لقد كان الصبى ٌشعر من أمه معاملة متناقضة وضح ذلك  (٘

  ًخٕ ٣لْ ٜٓ٘خ ٍكٔش ٍٝأكش ِ ٌُٝ٘ٚ ًخٕ ٣ـي ٤ٗجخ ٖٓ ح٩ٛٔخٍ ٝحُـِظش أك٤خٗخ.  

 بٌه وإخوته ؟ وما أثر ذلك على نفسه ؟ما الذى أحسه الصبى من معاملة أ (ٙ

  ًَخٕ ٣لْ ٖٓ أر٤ٚ ح٤ُِٖ ٝحَُكن ٤ٗٝجخ ٖٓ ح٩ٛٔخٍ ٝ ح٩ٍُٝحٍ ك٢ ٝهض ٥ه.  

  .ًٝخٕ ٣لْ ٖٓ اهٞطٚ ٤ٗجخ ٖٓ حُل٤طش ٝحُلٌٍ ك٠ طؼخِْٜٓ ٝكي٣ؼْٜ ٓؼٚ 

  .ًخٗض ٌٛٙ حُٔؼخِٓش طئ٣ًٚ ٧ٗٚ ًخٕ ٣لْ ك٤ٜخ ر٘ت ٖٓ حُ٘لوش حُِٔٔٝؿش رخ٫كظوخٍ 

 ح موقؾ الصبً من معاملة والدٌه له . وض - (7

  ٖٓٞهق حُٜز٢ ٖٓ ٓؼخِٓش ٝحُي٣ٚ ُٚ : ُْ ٣ٌٖ حُٜز٢ ٍح٤ٟخ  ًَ حَُٟخ رٔؼخِٓش ٝحُي٣ٚ ُٚ ُ ٧ٗٚ أكْ إٔ ح٩ٗلخم ػ٤ِـٚ ٓـ

 ح٧َٓس ًخٕ ٓ٘ٞرخ  رخُٔو٣َش أك٤خٗخ  ِ ٝإٔ اهٞطٚ ٣ٌِلٕٞ رؤ٤ٗخء ٫ ٣ٌِق ٛٞ رٜخ ِ كؤٛزق ك٢ كِٕ ٛخٓض ػ٤ٔن . 

 كان احتٌاط إخوته وأخواته ٌإذٌه ؟ لماذا  (8

 .)٧ٗٚ ًخٕ ٣ـي ك٤ٚ ٤ٗج خ ٖٓ ح٩ٗلخم ٓ٘ٞر خ ر٢٘ء ٖٓ ح٫ُىٍحء )حُٔو٣َش 

 ما أثر ذلك علٌه ؟ .كانت األم تمنعه من أشٌاء وتسمح إلخوته بها  (9

 ػ٤ٔن  ًخٗض ح٧ّ طٔ٘ؼٚ ٖٓ أ٤ٗخء هٞكخ ٝاٗلخهخ ػ٤ِٚ ِ ًٝخٕ ًُي ٣ـ٠زٚ ػْ طلٍٞ ٌٛح حُـ٠ذ ا٠ُ  كِٕ ٛخٓض.  

 ما الذي استحالت )تحّولت( إلٌه حفٌظة الصبً فً النهاٌة ؟ ولماذا ؟ (ٓٔ

 . حٓظلخُض ا٢ُ ا٠ُ كِٕ ٛخٓض ػ٤ٔن 

 ٝ ًُي ػ٘يٓخ ٓٔغ اهٞطٚ ٣ٜلٕٞ ٓخ ٫ ػِْ ُٚ رٚ ِ كؼِْ أْٜٗ ٣َٕٝ ٓخ ٫ ٣َٟ        -

 ( https://dardery.site/archives/2283  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 
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 أنام العتارج غير الصحيحح:)×( ( أنام العتارج الصحيحح، وعالنح ضع عالنح )-)أ(  

 )       (..      كان الصبً الخامس بٌن ثبلثة عشر أخ  من أشقابه. -ٔ

 )       (.         بتلك المكانة كان الصبً سعٌدا -ٕ

 )       (.     . أسرته فً مكانته على ساخط أم راض أنه ٌعلم ال الصبً كان  -ٖ

 )       (.       . إخوته دون األعمال ببعض تكلفه الصبً أم كانت  -ٗ

 )       (.         . ورفق بلٌن ٌعامله والده كان  -٘

 )       (.        .فضبل علٌه الناس من لؽٌره أن الصبً أحس  -ٙ

 )       (.        كان الصبً راضٌا عن معاملة إخوته له -7

 )       (.        كان ٌلقى من أمه ؼلظة وإهمال فً بعض األحٌان. -8

 )       (.        كان احتٌاط أخوته مشوبا بالتقدٌر له -9

 (.     )      أدرك الصبً أنه ٌستطٌع أن ٌقوم بما ال ٌستطٌع أخوته أن ٌقوموا به -ٓٔ

 )       (.    استحالة حفٌظة الصبً إلى حزن عمٌق حٌن أدرك الفرق بٌنه وبٌن أخوته -ٔٔ

 )       (.         كان أخوته ٌصفون ما ال علم له به -ٕٔ

 )       (.         أم طه حسٌن هً الزوجة األولى -ٖٔ

 (.    )       ٌشٌر هذا العدد من األوالد إلى ظاهرة كثرة اإلنجاب فً الرٌؾ المصري -ٗٔ

 

 ( https://dardery.site/archives/2283  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 -)ب( دخير الصىاب نها يلي:

  :كان الصبً ........... ثبلثة عشر من أبناء أبٌه -ٔ

 . ثالثׄ     خامس ׄ      سابعׄ       ثامن . ׄ  

  :كان ترتٌب الصبً بٌن إخوته األشقاء ......... أحد عشر  - ٕ

 . رابعׄ     خامس ׄ     سادس ׄ       سابع  ׄ  

  :كان الصبً ٌجد من أمه - ٖ

  األولى والثانٌة .  ׄ    كرًها وحقًداׄ         رأفة ورحمةׄ     شًٌبا من اإلهمال ׄ  

  :من والدٌه بسبب كان الصبً ٌلقى إهًماال أحٌاناً  - ٗ

 .كثرة عدد األسرة ׄ                   كفٌؾ . هألن ׄ     ه       كثرة أخطابׄ      هتؤدٌبهما ل ׄ  

  : ....كان احتٌاط إخوة الصبً فً المعاملة ٌحفظه ؛ ألنه كان ٌجد فٌه - ٘

  رفقاً مشوًبا بقربׄ     ُحًبا مشوًبا بؤمل . ׄ       ا حتٌاطاً مشوًبا بازدراءׄ    عناٌة مشوبة بعطؾ  ׄ  

  :ُحفظه ، وهذا ٌدل علىٌكان احتٌاط إخوة الصبً فً المعاملة  - ٙ

 . هقسوة إخوتׄ   ه                   فرط إحساسׄ          ه        ألخوت هكراهٌتׄ   ه              مكر إخوت  ׄ  

  :كاتب هوسبب هذه المعاملة ( السبب الذي ٌعنٌه ال )ما لبث أن تبٌن َّرؼم أنه  - 7

 . ولهوهه مشاؼباتׄ                  فضبل هأن للناس علٌׄ               هضعؾ بنٌتׄ           . هقسوة إخوت ׄ  

  :أحس الصبً أن لؽٌره علٌه فضل ؛ ألنهم كانوا - 8

 ٌنهض بهاٌنهضون باألعمال التً ال  ׄ   هممن مال هنفقون علٌٌׄ        كان أصؽر منهم سنا هألنׄ   .   هٌسخرون من ׄ  
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 : نٌحس هكانت والدة ط - 9

  الزوجة الوحٌدة ألبٌه ׄ              والده . قةٌطلׄ         زوجات والده  ةٌثان ׄ        زوجات والده أولى  ׄ  

 ( ery.site/archives/2283https://dard  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 

 

 

 أجث عها يلي: -ج

 طليع حُٜز٢ ػٖ ٓؼخِٓش أر٤ٚ ٝأٓٚ ُٚ. ٟٝق ًُي ٓز٤٘خ أػَ طِي حُٔؼخِٓش ك٢ ٗلٔٚ.  -ٔ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .ٗؼَ حُٜز٢ رظ٘خهٞ ك٢ ٓؼخِٓش أٓٚ ُٚ . ٟٝق -ٕ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

  أًخٕ ٌٛح حٌُٔخٕ ٤َٟ٣ٚ   أًخٕ ٣ئ٣ًٚ   . ٓخ حُـٔخٍ ك٢ حُظؼز٤َ حُٔخرن -ٖ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

  ًخٗض ح٧ّ طلظَ ػ٠ِ حُٜز٢ أ٤ٗخء طٔٔق رٚ ٩هٞطٚ . ٓخ حُٔزذ -ٗ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ًح   َٛ ًخٕ حُٜز٢ ٍح٤ٟخ ػٖ ٓؼخِٓش اهٞطٚ ُٚ   ُٝٔخ -٘
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ز٢ إٔ اهٞطٚ ٣َٕٝ ٓخ ٫ ٣َٟ   ٝٓخ أػَ ًُي ػ٠ِ ٗلٔٚ  ٤ًق حٓظ٘ظؾ حُٜ -ٙ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

   أ١ ػٖ( ..  ٛخىهخ كٌٔخ ٣لٌْ إٔ ح٥ٕ ٣٫ٔظط٤غ أٗٚ ٝحُلن ِ ٝارٜخّ ؿٔٞٝ ك٠  ا٫ ًُي ٣٫ظز٤ٖ أٗٚ حُلن)  - 7

 حُؼزخٍس ٌٛٙ طظليع ٢ٗء                 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ملخص الفصل

لقرآن وهو )الشٌخ( وكان حفظ الصبً القرآن ولم ٌتجاوز التاسعة من عمره وفرح باللقب الذي ٌطلق على كل من حفظ ا * 

 أبواه ٌلقبانه بهذا اللقب إعجاباً به ، وكان الصبً ٌنتظر شٌباً آخر من مظاهر المكافؤة وهو لبس العمة والقفطان .

الحقٌقة أنه لم ٌكن مستحقاً لذلك ألن حفظه للقرآن لم ٌستمر طوٌبلً ؛ ألنه لم ٌداوم على مراجعته فنسٌه .. وكان ٌوماً *  

دما اختبره والده وؼضب علٌه )سٌدنا( وأخذ الصبً ٌتساءل : أٌلوم والده الذي امتحنه ؟ أم ٌلوم نفسه ألنه لم مشبوماً عن

                                                                                                             ؟ٌداوم على مراجعته ؟ أم ٌلوم سٌدنا ألنه أهمله

 أصبح الصبً شٌخاً رؼم صؽر سنه . كٌؾ ذلك ؟  (ٔ

  . ٚ٘ٓ ٌٖكلظٚ كٜٞ ٤ٗن ٜٓٔخ ٣ َٖٓ  ٧ٗٚ كلع حُوَ ٕ ح٣ٌَُْ ٝ

 بالشٌخ فى رأٌه ؟  اهدعاه والدلماذا  (ٕ

  . ٚػَِ حُٜز٠ ًُي أٜٗٔخ حًظل٤خ ٖٓ طٔـ٤يٙ رٌٜح حُِلع ِ ٣ٝو٫ٞٗٚ ٖٓ رخد حٌُزَ ٝحُؼـذ ِ ٫ ٖٓ رخد حُظِطق ٝحُظلزذ ا٤ُ 

 ٌدعوه سٌدنا شٌخ ؟ ومتى كان ٌدعوه ) الواد ( ؟ متى كان (ٖ

  ًٙخٕ ٣يػٞٙ رخ٤ُ٘ن أٓخّ أر٣ٞٚ ِ أٝ ك٤ٖ ٠َٟ٣ ػ٘ٚ ِ أٝ ك٤ٖ ٣ٔظ٤َٟٚ ٧َٓ ِ ًٝخٕ ه٬ف ًُي ٣يػٞٙ رخٓٔٚ ٍٝرٔخ ىػخ

 ) رخُٞحى ( . 

 ما الذي كان ٌنتظره الصبً من كلمة )شٌخ( ؟ ولماذا لم ٌتحقق له ذلك ؟ (ٗ

 خ  ؿـ : ك٢ أٍٝ ح٧َٓ ًخٕ ٣ ؼـذ رِلع )٤ٗن( ا٫ أٗٚ ًخٕ ٣٘ظظَ ٤ٗجخ   هَ ٖٓ ٓظـخَٛ حٌُٔخكـؤس ٝحُظ٘ــ٤غ إٔ ٣ٌـٕٞ ٗـ٤وخ  كوّـ 

ز ش ٝحُولطخٕ ٣ُخ  ٤ٍّٔٓخ  ُٚ .  ـُ  ك٤ظوٌ حُِؼٔش ٝحُ

 .ُْٝ ٣ظلون ًُي ٧ٗٚ ًخٕ ٓخُحٍ ٛـ٤َ حُـْٔ  -

 لَِم ذكر الصبً أنه لم ٌكن خلٌقاً )جدٌراً ، مستحقاً( بلقب الشٌخ ؟   (٘

  ظ خد ِ ػ٠ِ ٍأٓٚ ١خه٤ظٚ حُظ٢ ط٘ظق ٣ٞٓخ  ك٢ ح٧ٓزٞع .٧ ٌُ  ٗٚ ًخٕ ٣ٌٛذ َٜٓٔ ح٤ُٜجش ا٠ُ حُ

 كٌؾ عاد الصبى من الكتاب ؟ وكٌؾ استقبله أبوه عند عودته ؟ (ٙ

 . ػخى حُٜز٠ ٖٓ حٌُظخد ٓطٔج٘خ ٍح٤ٟخ ِ ٝهي طِوخٙ أرٞٙ ٓزظٜـخ ٝأؿِٔٚ ك٠ ٍكن 

 ماذا قال له أبوه بعد فشله فٌما طلبه منه ؟  (7

  ٕ َهخٍ ُٚ : هْ كوي ً٘ض أكٔذ أٗي كلظض حُو. 

 ماذا طلب أبوه منه ؟ وما رد فعل الصبى على ذلك ؟ (8

  ْ١ِذ ٓ٘ٚ إٔ ٣وَأ ٍٓٞس حُ٘ؼَحء ِ ًٝخٕ ٝهغ ًُي ػ٤ِٚ ًخُٜخػوش ِ ٝ ُْ ٣ًٌَ ا٫ أٜٗخ اكـيٟ ٓـٍٞ ػـ٬ع أُٜٝـخ ١ٔـْ ِ ػـ

 ٍس حُوٜٚ كؤهٌ ٣َىى ١ْٔ ١ِذ ٓ٘ٚ إٔ ٣وَأ ٍٓٞس حَُ٘ٔ كِْ ٣ؼَف ِ كطِذ ٓ٘ٚ إٔ ٣وَأ ٓٞ

 ما الٌوم المشبوم فً حٌاة الصبً بعد حفظه للقرآن الكرٌم ؟   (9

   ـجَِ ػـٖ ٓـٍٞس حُ٘ـؼَحء أٝ حُ٘ٔـَ أٝ حُوٜـٚ كِـْ ٣وـَأ أٓـخّ أر٤ـٚ ٝح٠ُـ٤ل٤ٖ ا٫ ُٓ ٣ّٞ ٤ٔٗخٗٚ ٓخ كلع ٖٓ حُوَ ٕ ٝػ٘ـيٓخ 

 ٍٝ حَُ٘ٔ( . حُوٜٚ( أٝ "١ْ" )أ -ح٫ٓظؼخًس ٝحُزِٔٔش ٝ"١ْٔ" . )أٍٝ ٍٓٞط٢ حُ٘ؼَحء 

 لم وصؾ الصبى هذا الٌوم بالمشبوم ؟  (ٓٔ

  . ٧ٕ حُٜز٠ ًحم ك٤ٚ َٓحٍس حُلَ٘ ٝحُوِٟ ٝح٠ُؼش ًَٝٙ حُل٤خس 

 صؾ حال الصبً بعد فشله فً امتحان أبٌه له .  (ٔٔ

  ٚٗحٓظل٘ٚ  هخّ هـ٬  ٣ظٜزذ ػَهخ  ِ ٫ ٣يٍٟ أ٣ِّٞ ٗلٔٚ ٧ٗٚ ٠ٔٗ حُوَ ٕ   أّ ٣ِّٞ ٤ٓيٗخ ٧ٗٚ أِٛٔٚ   أّ ٣ِّٞ أرخٙ ٧ 
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 ح:أنام العتارج غير الصحيح)×( ( أنام العتارج الصحيحح، وعالنح ضع عالنح )-)أ( 

 )       (.      أتم الصبً حفظ القرآن وهو لم ٌبلػ التاسعة من عمرة -ٔ

 )       (.        لقب الفتى ب"الشٌخ" تقدٌر لعلمه -ٕ

 )       (.        كان سٌدنا ٌنادٌه بهذا اللقب دابما -ٖ

 )       (.       كان أبوه وأمه ٌتحببون إلٌه بهذا اللقب الجدٌد -ٗ

 )       (.        اللقبفرح الصبً أول األمر بهذا  -٘

 )       (.       أعطاه أبوه العمة والقفطان مكافؤة على ذلك -ٙ

 )       (.        لم ٌكن لصاحبنا وقار  الشٌوخ وحسن طلعتهم. -7

 )       (.        ذكر الصبً أنه لم ٌكن جدٌرا بلقب شٌخ -8

 )       (.        .قصٌرا نحٌفا شاحبا زري الهٌبةكان الصبً  -9

 )       (.       الصبً ٌذهب إلى الكتاب فً ثٌاب نظٌفة كان -ٓٔ

 )       (.  ظل صاحبنا ٌذهب إلى الكتاب لمدة شتة أشهر دون أن ٌسترجع شبا من القرآن  -ٔٔ

 )       (.       كان سٌدنا مطمبنا إلى أنه حفظ القرآن -ٕٔ

 )       (. ك الٌوم المشبومفً ذلكره حٌاته كلها  وذاق ألول مرة فً حٌاته طعم الخزي والفشل والضعة  -ٖٔ

 )       (.                      . والده وفاة ٌوم هو الصبً حٌاة فً المشبوم الٌوم -ٗٔ

 )       (.     . الكرٌم القرآن حفظ مراجعة الصبً مع ٌداوم سٌدنا كان -٘ٔ

 )       (.     عاد الصبً فً ذلك الٌوم من الكتاب ظهرا وهو راضٌا مطمبنا -ٙٔ

 

 ( https://dardery.site/archives/2290  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصح٩ٌُظ٢َٗٝ ُِظي٣ٍذ )  

 -)ب( دخير الصىاب نها يلي:

  : .....أصبح الصبً ٌلقب شٌخا ؛ -ٔ

ة والׄ           ٌهإعجابا وتفاخرا من أب ׄ     قفطانألن الصبً لبس العمَّ

 . حفظ القرآن هألنׄ                                    بلقب الشٌخ ه كانا ٌدعوان مهألن أباه وأ ׄ  

  :بقوله ) أصبح صبٌنا شٌخا ( تعبٌر ٌدل على ٌر بالتع -ٕ

  االستهزاء بالصبًׄ        احترام حقوق األطفال .  ׄ  

 . شٌخوخة فً القرٌةانتشار أمراض الׄ        للقرآن . هتعظٌم الصبً لحفظ ׄ  

  :كان أبواه ٌلقبانه بالشٌخ  -ٖ

 هوحًبا فٌ هتلطفاً بׄ       .  همجاملة لׄ            استرضاًء للصبًׄ    . بهكبًرا منهما وإعجاًبا  ׄ  

 :ا كان سٌدنا ٌدعو الصبً شٌخ  -ٗ

اه أن  ٌرٌد حٌنׄ       ه  حٌن ٌرضى عنׄ    . هأمام أبوٌ ׄ    كل سبق   ׄ         األمور    من ألمر ٌترضَّ

  : ....بالشٌخ وهً بكان الصبً ٌنتظر مكافؤة أخرى بعد أن لق  -٘

  الفتى هأن ٌذهب إلى األزهر مع أخٌׄ                    أن ٌنقطع عن الكتاب .  ׄ  

ٌُحفظ هأن ٌؤتً أبوه ل ׄ   ة والقفطانׄ         القرآن . هبشٌخ جدٌد   . أن ٌلبس العمَّ
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  :ا  بــخلٌق وإنما  كان    خلٌقاً بلقب الشٌخ ٌكن  فً الحقٌقٌة لمٌرى الصبً أنه   -ٙ

 . القرآن الكرٌم هأالَّ ٌذهب إلى الكتاب لحفظׄ         .ٌهأن ٌذهب إلى األزهر مع أخ ׄ  

 . ة والقفطانمٌلبس العׄ     القرآن مهمل الهٌبة ه أن ٌذهب إلى الكتاب رؼم حفظ ׄ  

 جبة والقفطان والعمة :  لم ٌكن الصبً جدٌرا بارتداء ال  -7

 كان مكفوؾ البصر  ׄ   كان زري الخلقة                 ׄ   كان ضبٌبل                 ׄ   ألنه كان صؽٌرا               ׄ  

 بة والقفطان :جالصبً العمة وال لبسٌلم  -8

 .قادر على شرابها  رٌألن أباه ؼׄ                                         . ةٌنسً القرآن مرة ثانه ألن

 شاحبا فاٌنح راٌكان قص هألنׄ      ه                                      أحد من سخرٌال  حتى  ׄ  

  :المراد ب ) الٌوم المشبو م( فً حٌاة الصبً  -9

 . األكبر هوفاة أخٌم ٌو ׄ                        القرآن الكرٌم ، وعجزه عن التسمٌع . هٌوم نسٌان ׄ  

  فً األزهر هامتحانم ٌو ׄ                                                          ٌوم الكشؾ الطبً  ׄ  

  :كان هذا الٌوم مشبوما حقا ؛ ألن الصبً ذاق فٌه ألول مرة  -ٓٔ

  كل ما سبق . ׄ   .             ُكره الحٌاةׄ      مرارة الخزيׄ    مرارة الذل والضعة . ׄ  

  :من الصبً أن ٌقرأ سور طلب الشٌخ  -ٔٔ

 . الشعراء والنمل والقصصׄ                                       الشعراء وٌونس والقصص .  ׄ  

 . الشعراء والنمل والكهؾׄ                                        الشعراء والرعد والقصص  ׄ  

 بداٌتها ب الذي جمع بٌن سور القرآن المطلوب قراءتها من الصبً هو  -ٕٔ

 . ألمׄ                             صׄ                الحمد هلل        ׄ                   طسم .   ׄ  

  :رة فً حٌاته ؛ ألنهمذاق الصبً مرارة الخزي والفشل أول   -ٖٔ

 . الكتابنا فً خالؾ سٌدׄ             . هعلى أهل قرٌت تمردׄ                 عصى أباهׄ          نسى القرآن . ׄ  

 :هألن مٌنسً الصبً القرآن الكر  -ٗٔ

 متمكنا من الحفظ كنٌلم ׄ   دون عمل  همن عودٌإلى الكتاب و ذهبٌ كانׄ   ه على حفظ كافؤٌلم ׄ   . هفارؼا لمراجعت كنٌ لم

 نسً الصبً القرآن ألن :  -٘ٔ

 ٌراالشاعر كث سمعٌالصبً كان ׄ      من الحفظ دناٌتمكن س عدمׄ    المصروفات سددٌأباه لم ׄ      هأهمل دناٌس  ׄ  

  :أخذ صاحبا الشٌخ ٌعتذران عن الصبً  -ٙٔ

ٌُعطٌاׄ       هله لمفاجبة أبٌׄ    ه وصؽر ِسنه لخجل ׄ     ادلم ٌراجع القرآن جٌ هألنׄ       الفرصة مرة أخرى نهل

  :قام الصبً من أمام أبٌه ال ٌدري أٌلوم   -7ٔ

َ   سٌدناׄ                               هنفس ׄ                           أباه .  ׄ    كل ما سبق . .                            

 

 ( https://dardery.site/archives/2290  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 
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 أجث عها يلي: -ج

    حُوَ ٕ كلع ك٤٘ٔخ حُٜز٢ ػَٔ ًخٕ ًْ -ٔ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

   ُٝٔخًح   حُٜز٠ أكزٚ حُِلع ٌٛح َٛ  -ٕ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

   ُِلَٜ هَحءطي ه٬ٍ ٖٓ ًُي ػ٠ِ طٔظيٍ ٤ًق(  ٟخع أَٛٔ اًح حُؼِْ)  -ٖ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

ٗ-   َْ    ح٤ُ٘ن رِوذ( ٓٔظلوخ   ِ ؿي٣َح  ) ه٤ِوخ   ٣ٌٖ ُْ أٗٚ حُٜز٢ ًًَ ُِ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

    حٌُخطذ ٍأٟ ك٠"  ح٤ُ٘ن"  رـ حُٜز٠ حُٞحُيحٕ ُوذ ُٔخًح  -٘
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

   ُٝٔخًح   ٤ٓٞ٣خ حٌُظخد ا٠ُ ًٛخرٚ ػ٘ي ٣لؼَ حُٜز٠ ًخٕ ٓخًح -ٙ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٝحُيٙ ُٚ  . ك٢ حٓظلخٕ  –١ٚ ك٤ٖٔ  –رْ كَٔ ٛي٣وخ ح٤ُ٘ن "ك٤ٖٔ " اهلخم حُٜز٢  -7
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ملخص الفصل :

  * أقبل سٌدنا إلى الكتاب مبتهجاً مسروراً .* 

ألن الصبى نجح فى حفظ القرآن ودعا الصبى بلقب الشٌخ وقال له أنت تستحق أن تدعى شٌخاً فقد بٌضت وجهى   -

 كنت تتلو القرآن كسبلسل الذهب. واضطرك ألبوك ألن ٌعطٌنى الجبة.ورفعت رأسً وشرفت لحٌتى أمس فقد 

 وصفه بؤنه كان ٌتلو ) ٌقرأ( القرآن كسبلسل الذهب ، وٌدل ذلك على جودة الحفظ وجودة التبلوة .* 

 مكافؤة سٌدنا الصبى و العهد الذى أخذه علٌه وعلى العرٌؾ.

التالى ، وقد عاهد الشٌخ على الوفاء على أن ٌقرأ على العرٌؾ ستة كافؤ الشٌخ الصبى بؤن أعفاه من القراءة فى الٌوم * 

أجزاء من القرآن فى كل ٌوم من أٌام العمل وتكون هذه التبلوة أول ما ٌقوم به حٌن ٌصل إلى الكتاب وال حرج وال جناح 

 علٌه أن ٌلعب بعد ذلك وأال ٌصرؾ الصبٌان عن أعمالهم .           

 

 بى لقب الشٌخ هذه المرة ؟ ما السبب الستحقاق الص (ٔ

 .ْحُٔزذ ٛٞ كلع حُٜز٢ ُِوَءحٕ ح٣ٌَُ 

 لماذا أقبل سٌدنا من الؽد إلى الكتاب مسروراً مبتهجاً ؟  (ٕ

 . ٚأهزَ ٤ٓيٗخ ٍَٓٔٝح ٧ٕ حُٜز٠ ٍكغ ٍأٓٚ َٝٗف ُل٤ظٚ ٝر٤ٞ ٝؿٜٚ ُ رؼيٓخ ٗـق ك٠ ط٤ٔٔغ حُوَ ٕ أٓخّ أر٤ 

 كٌؾ رفع الصبى رأس سٌدنا ؟  (ٖ

 ٕ٣وّٞ رظ٤ٔٔغ حُوَ ٕ ٬ًَٔٓ حٌُٛذ .  حٓظطخع حُٜز٠ أ 

 ما حال سٌدنا والصبى ٌقرأ القرآن أمام والده ؟   (ٗ

  . ًٕخٕ ػ٠ِ حُ٘خٍ ٓوخكش إٔ ٣ٍِ ِ ًٝخٕ ٣لٜ٘ٚ رخُل٠ حُو٤ّٞ حٌُٟ ٫ ٣٘خّ كظ٠ حٗظ٠ٜ ح٫ٓظلخ 

 بم تستدل على رضا والد الصبى عن سٌدنا ؟ وبم كافؤ سٌدنا الصبى على ذلك ؟  (٘

 ُـزش ِ ًخكؤٙ ٤ٓيٗخ رؤٕ أػلخٙ ٖٓ هَحءس حُوَ ٕ ك٠ ٌٛح ح٤ُّٞ .أٗٚ هي أػطخٙ ح 

 ما العهد الذى أخذه سٌدنا على الصبى ؟ وبم أوصى العرٌؾ ؟ (ٙ

  أهٌ ٣ي حُٜز٠ ٟٝٝؼٜخ ػ٠ِ ُل٤ظٚ ٝؿؼِٚ ٣ؤْ رخ  ٝرلن حُوَ ٕ حُٔـ٤ي  إٔ ٣وَأ ػ٠ِ حُؼ٣َق ٓظش أؿِحء ٖٓ حُوَ ٕ ك٠

 ؼي ًُي ٣لؼَ ٓخ ٣َ٣ي ٖٓ حُِٜٞ ِ ر١َ٘ أ٫ ٣٘ـَ حُٜز٤ش .  ًَ ٣ّٞ كظ٠ ٫ ٠ٔ٘٣ َٓس أهَٟ ِ ٝر

 ٝأ٠ٛٝ حُؼ٣َق رؤٕ ٣ٔٔغ ُِٜز٠ ِ ٝهخٍ ُٚ ًَحٓش  ُل٤ظٚ ٌٝٓخٗش حٌُظخد ر٤ٖ ٣ي٣ٚ .  -

 ما الذى راع الصبى عندما أخذ سٌدنا بٌدٌه ؟ ومما تعجب الصبٌة ؟   (7

  ِ َٝهي ػَف أٜٗخ ُل٤ش ٤ٓيٗخ . حٌُٟ ٍحع حُٜز٠ أٗٚ ٝؿي ٣يٙ طـٞٙ ك٠ ٗت ؿ٣َذ ِٓٔٞء رخُ٘ؼ 

 ًٝخٕ حُٜز٤ش ٣ؼـزٕٞ ٖٓ ٓ٘ظَ ح٤ُ٘ن ؿ٤َ حُٔؤُٞف ُْٜ  -

 ( https://dardery.site/archives/2585  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 
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 على الفصل الخامس تدرٌبات

 

 أنام العتارج غير الصحيحح:)×( ( أنام العتارج الصحيحح، وعالنح ضع عالنح )-)أ( 

 )       (.    أقبل سٌدنا إلى الكتاب مبتهجا ألن الفتى أجاد فً حفظ القرآن وتبلوته أمام أبٌه. -ٔ

 )       (.       استحق الفتى لقب شٌخ ألنه  ارتدى الجبة والقفطان. -ٕ

 )       (.         عطاه جبة.كافؤ والد طه الشٌخ وأ -ٖ

 )       (.        كان الفتى مترددا فً تبلوة القرآن أمام أبٌه. -ٗ

 )       (.      كان سٌدنا مطمبنا كل االطمبنان لحفظ الفتى وتبلوته أمام أبٌه. -٘

 )       (.         كافؤ سٌدنا الفتى بؤن جعله عرٌفا للكتاب. -ٙ

 )       (.     فقبل طه دون أن ٌعلم العهد الذي ٌطلبه.طلب سٌدنا من طه الوفاء بالعهد  -7

 )       (.       وضع سٌدنا ٌده فوق رأس طه حسٌن وأخذ ٌلقنه العهد. -8

 )       (.        ارتٌاع طه من لحٌة الشٌخ ألنه أمر لم ٌلمسه من قبل.. -9

 )       (.      وصؾ طه حسٌن للحٌة سٌدنا ٌعتمد على حاسة السمع -ٓٔ

 )       (.     ام التً ٌذهب فٌها طه إلى الكتاب خمسة أٌام أسبوعٌا عدد األٌ -ٔٔ

 )       (.    أخذ سٌدنا العهد على طه حسٌن أن ٌتلو علٌه ستة أجزاء من القرآن ٌومٌا. -ٕٔ

 )       (.  أعطى سٌدنا للصبً حرٌة اللعب بعد فراؼه من التبلوة بشرط أال ٌشؽل الصبٌان عن أعمالهم -ٖٔ

 )       (.             . العرٌؾ العهد باالستماع إلى الصبً فً كل ٌوم خمسة أجزاءأخذ سٌدنا على  -ٗٔ

 )       (.      . تعجب صبٌان الكتاب من منظر الشٌخ وهو ٌؤخذ تلك العهود. -٘ٔ

 ( https://dardery.site/archives/2585  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ )  

 -)ب( دخير الصىاب نها يلي:

 التعبٌر بـــ" بٌضت وجهً " ٌوحً بـ :  

 الفشل . ׄ      التشرٌؾ ׄ       العلم ׄ      الخجل  ׄ  

  :استحق الصبً لقب الشٌخ وكان جدٌرا به ؛ ألنه   -ٔ

 كل ما سبق ׄ                         بٌض وجهه     ׄ   شرؾ لحٌته     ׄ            رفع رأس ٌدنا ׄ  

 :كافؤ والد طه حسٌن الشٌخ بـ -ٕ

 أثنى علٌه فً القرٌة ׄ              أعطاه الجبة ׄ       استضافه فً بٌته  ׄ           زاده من األجر ׄ  

  :كنت تتلوا القرآن كسبلسل الذهب ( تعبٌر ٌدل على ) –ٖ

 كل ما سبق ׄ        مكن الصبً من الحفظ والتبلوة ت ׄ      تسلسل الحفظ وروعته ׄ    جودة التبلوة ׄ  

  :التعبٌر بقوله ) وكنت على النار مخافة أن تزل ( تعبٌر ٌوحً ب -ٗ

 حب سٌدنا للصبً ׄ   حرص سٌدنا على الصبً ׄ   خوؾ سٌدنا من الشٌخ حسٌن ׄ    قلق سٌدنا على مكانته   ׄ  

  :كافؤ سٌدنا الصبً على إجادته لحفظ القرآن بؤن -٘

 أعطاه مصحفا  ׄ                                                  ه الجبة والقفطانأعطا ׄ  

  أعفاه من القراءة فً هذا الٌوم ׄ                       أقسم علٌه أن ٌسمع ستة أجزاء فً الٌوم ׄ  

  :أخذ سٌدنا بٌد الصبً فما راعه إال شا فً ٌده ؼرٌب وهو  -ٙ

   كتاب ضخم ٌعجز الصبً عن حمله وقراءته ׄ                       ثٌاب خشنة ٌلبسها سٌدنا ׄ  

 لحٌة سٌدنا  ׄ             هدٌة ضخمة مقابل حفظه للقرآن ׄ  
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  :بقوله ) ما أحس مثله قط ( تعبٌر ٌوحى ب عبٌرالت -7

 السعادةׄ                           الخوؾ ׄ                                  الحزن ׄ                          األلم . ׄ  

  :العهد الذي أخذه سٌدنا على الصبً هو  -8

ا .  ׄ   ًٌ ًٌا تسمٌعׄ    تسمٌع ستة أجزاء أسبوع   تسمٌع ستة أحزاب ٌومٌاׄ     تسمٌع ستة أجزاء ٌومٌا  ׄ   ست سور ٌوم

 بسبب : ؾٌوالعر دناٌمن عهد س انٌتعجب الصب -9

 أخذ العهد على الصبً دونهمׄ   موافقة الصبً على العهد عدمׄ       ك العهدصعوبة ذلׄ   التً أخذ بها العهد .  قةٌالطر ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/2585  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 

 

 أجث عها يلي:   -ب 

     حُٜز٢ ػ٢ِ ٤ٓيٗخ ٌٙأه ح١ٌُ حُؼٜي ٓخ -ٔ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 . أر٤ٚ أٓخّ حُوَ ٕ ٣ظِٞ  حُٜز٢ ًخٕ ػ٘يٓخ ح٤ُ٘ن هِن  -:   ػَِ -ٕ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

    حُؼ٣َق هزِٜخ حُظ٢ حُٞى٣ؼش  ٓخ  -ٖ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

   حُؼزخٍس رظِي حُٔوٜٞى ٓخ« .  حٌُٛذ ٬ًَٔٓ حُوَ ٕ طظِٞ ً٘ض»  -ٗ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

   ًُي ػ٠ِ حُي٤َُ ٓخ.  ٤ٓيٗخ ػٖ ٍح٤ٟخ حُٜز٢ ٝحُي ًخٕ -٘
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

   ه٢ رٔؼِٚ حُٜز٢ ٣لْ ُْ ح١ٌُ رخ٢ُ٘ء حُٔوٜٞى ٓخ -ٙ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

  ٝحُيٙ أٓخّ حُوَ ٕ ط٬ٝس ك٠ ٗـخكٚ رؼي ُِٜز٠ ٤ٓيٗخ ٌٓخكؤس ٓخ -7
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ملخص الفصل 

السادس جزء محذوؾ من قصة األٌام األصلٌة وهو عن نسٌان طه  : ما بٌن الفصل الخامس والفصل مهمةملحوظة (* 

حسٌن القرآن للمرة الثانٌة ، وٌدور حول اتفاق طه مع عرٌؾ الُكتَّاب على أن ٌقول لسٌدنا أنه ٌراجع معه حفظ القرآن كذباً 

نذ ذلك الوقت منعه األب من ، ولقد اكتشؾ األب تلك الكذبة بعدما راجع البنه فجؤة فوجده قد نسى القرآن مرة أخرى .. وم

     )الذهاب إلى الُكتَّاب . 

قرر والد الصبً أن ٌؤتً له بفقٌه آخر)الشٌخ عبد الجواد( ٌحفِّظه القرآن فً البٌت فكان الصبً ٌقرأ علٌه القرآن ساعة * 

اب الذي انقطع عنه الصبً أو ساعتٌن ٌومٌاً ثم ٌتفرغ بعدها للعب والحدٌث مع أصحابه وزمبلبه فً أثناء رجوعهم من الُكتَّ 

 وأخذ ٌظهر عٌوب )سٌدنا( و )العرٌؾ( لزمبلبه معتقداً أنه لن ٌلقاهما بعد ذلك .             

لكن سٌدنا أخذ ٌتوسل إلى الشٌخ )والد طه حسٌن( حتى رضى عنه ووافق أن ٌذهب الصبً إلى الُكتَّاب مرة أخرى لٌحفظ * 

ٌؾ على ما أطلقه لسانه علٌهما من أخطاء أمام زمبلبه القرآن للمرة الثالثة وكم نال الصبً  من لوم وتؤنٌب من سٌدنا والعرِّ

 الذٌن كانوا ٌنقلون ذلك إلٌهما .  

 تعلم الصبً دروساً كثٌرة من هذا الموقؾ منها  * 

 االحتٌاط فً اللفظ وعدم االطمبنان إلى وعد من الوعود .  -)أ( 

على أمل أنه سٌفارق البٌبة التً عاش فٌها بعد شهر أو بعض شهر عندما ٌذهب  التحمل والصبر على شماتة إخوته -)ب( 

 إلى األزهر .                       

 ما سبب انقطاع الصبً عن الُكتَّاب ؟ وما نتٌجة ذلك ؟ (ٔ

  ُٝ ٕ َ٤وَأ ٛٞ حُٔـٍٞس ٧ٕ كو٤ٜخ   هَ ٣يػ٠ ح٤ُ٘ن ػزي حُـٞحى ًخٕ ٣ؤط٢ ا٠ُ حُٜز٢ ًَ ٣ّٞ ك٢ ر٤ظٚ ٤ُوَأ ػ٤ِٚ حُٜز٢ حُو

ح ٣ؼزغ ٣ِٝؼذ ك٢ حُز٤ض ٓظ٠ حَٜٗف ػ٘ٚ حُلو٤ٚ حُـي٣ي.  َّ  ٤ٓٞ٣خ  .   ٗظ٤ـش ًُي : أٛزق حُٜز٢ ك

له الصبً بعدما تؽٌر الشٌخ المحفِّظ له ؟   (ٕ ٌَّ  ما الذي تخ

  ػٜيٙ ٓغ ٤ٓيٗخ ٝح ٖٓ ّ َ ظ خد ٖٝٓ ك٤ٚ ٝأٗٚ أٛزق ك٢ ِك ٌُ  ُؼ٣َق . ُه٤َ  ا٤ُٚ إٔ ح٧َٓ هي حٗوطغ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُ

 ما مصدر السعادة التى كان ٌشعر بها الصبى ؟  (ٖ

     ٔ-  . ٚأٗٚ طلٞم ػ٠ِ ٍكخهٚ كٜٞ ٫ ٣ٌٛذ ا٠ُ حٌُظخد ٓؼِْٜ ِ ٝاٗٔخ ٣ٔؼ٠ ا٤ُٚ حُلو٤ 

 أٗٚ ٤ٌٓٛذ ا٠ُ حُوخَٛس ٓٔظوَ ح٧َُٛ ٝحُل٤ٖٔ ٝح٤ُٝ٧خء . -ٕ       

 صؾ سلوك الصبً مع رفاقه بعد انقطاعه عن الكتاب .   (ٗ

  ِٜظ خد ٝر٤ٔيٗخ ٝرخُؼ٣َق اً اٗٚ ًخٕ ٣ظَٜ ٖٓ ػ٤ٞرٜٔخ ٤ٓٝجخطٜٔخ ٓخ ًخٕ ٣ول٤ٚ هزـَ ًُـي ًٝـخٕ ٣طِـن ًخٕ ٣ ٌُ ٞ ٣ٝؼزغ رخُ

 ُٔخٗٚ ك٤ٜٔخ.

ٌُّر عند الصبً فً سلوكه ؟   (٘  ما سبب التؽ

   ح٤ُٝ٧خء٧ٗٚ ػِْ رؤٗٚ ٓٞف ٣ٔخكَ ا٠ُ حُوخَٛس رؼي َٜٗ ٝحكي ٓغ أه٤ٚ ح١َُٛ٧ ك٤غ ٣ِظلن رخ٧َُٛ ٣ٌٝٛذ ا٠ُ ٣ُخٍس.  

 ما الذي تمثله القاهرة بالنسبة للصبً ؟   (ٙ

   . ًٖخٗض حُوخَٛس ػ٘يٙ ٓٔظوَ ح٧َُٛ ٝٓ٘خٛي ح٤ُٝ٧خء ٝحُٜخُل٤ 

 )السعادة ال تدوم( . . وضح ذلك من خبلل أحداث هذا الفصل .   (7

  ٣ـق ٝأٗـٚ ٤ٓٔـخكَ اُـ٠ حُوـخَٛس  َ ظ خد ٤ٓٝيٗخ ٝحُؼ ٌُ ك٤ـغ ح٫ُظلـخم رـخ٧َُٛ كـٞؿت  رؼيٓخ ح١ٔؤٕ حُٜز٢ رؤٗٚ ُٖ ٣ؼٞى ا٠ُ حُ

رؤٗٚ ٝحُيٙ هي أػخىٙ ا٠ُ حٌُظخد ك٬ه٠ ك٤ٚ ٓخ ُْ ٣ٌٖ ٣ظٞهؼٚ ٖٓ ٤ٓيٗخ ًُٝي رؤٕ حَُكخم هي ٗوِٞح ا٤ُٚ ًَ ٓـخ ًـخٕ ٣لـيع ٓ٘ـٚ 

 ٣ٝوُٞٚ ػٖ ٤ٓيٗخ ٝحُؼ٣َق . 

 

 



by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 466

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 كٌؾ عاد الصبى إلى الكتاب مرة أخرى ؟  (8

 ٌ٣ظَٞٓ رٌؼ٤َ ٖٓ حُ٘خّ ا٠ُ ح٤ُ٘ن كظ٠ ٝحكن ػ٠ِ ػـٞىس حُٜـز٠ اُـ٠  ُْ ٣لظَٔ ٤ٓيٗخ حٗظٜخٍ ح٤ُ٘ن ػزيحُـٞحى ػ٤ِٚ كؤه

 حٌُظخد . 

 ما شعور الصبى عندما علم بعودته للكتاب ؟ وماذا فعل به سٌدنا ؟ (9

  ًخٕ ًخٍٛخ ٓويٍح ٓخ ٤ِٓوخٙ ٖٓ حُ٘وخء ٝحُظؼذ ٝٛٞ ٣وَأ حُوَ ٕ ُِٔـَس حُؼخُؼـش ِ ٝحُِـّٞ ٝحُؼظـخد ٓـٖ ٓـ٤يٗخ ٝحُؼ٣َـق ػِـ٠

 ٜٔخ ِ ٝهي كَٓٚ ٤ٓيٗخ ٖٓ حَُحكش ك٢ أٝهخص حُـيحء ١ٞحٍ ح٧ٓزٞع . ا٬١م ُٔخٗٚ ك٤

 تعلم الصبى درسٌن عندما تراجع أبوه فى قسمه بعدم ذهابه للكتاب ، اذكر هذٌن الدرسٌن . (ٓٔ

 ٔ-  . أٗٚ ٖٓ حُلٔخى ٝهِش حُؼوَ ح١٫ٔج٘خٕ ا٠ُ ٝػ٤ي حَُؿخٍ .  -ٕ ح٫كظ٤خ١ ك٠ حُِلع 

إن من الخطل والحمق االطمبنان إلى وعٌد الرجال وما ٌؤخؤذون بؤه أنفسؤهم مؤن وضح المقصود من قول الكاتب .  ) (ٔٔ

 عهد( . 

   : ّحُٔوٜٞى ٖٓ ٌٛح ح٬ٌُ 

 إٔ ح٤ُ٘ن هي أهْٔ أ٫ ٣ؼٞى حُٜز٢ ا٠ُ حٌُظخد ٝٛخ ٛٞ هي ػخى .  - ٔ      

 إٔ ٤ٓيٗخ ٣ََٓ حُط٬م ٝح٣٩ٔخٕ آٍخ٫  ٝٛٞ ٣ؼِْ أٗٚ ًخًد .  - ٕ      

                    ٤خٕ ٣ظليػٕٞ ك٤٘ظٕٔٞ ُٚ حُلو٤ٚ ٝحُؼ٣َق ٣ٝـَٝٗٚ ر٘ظٜٔٔخ ػْ ٣ظوَرٕٞ ر٘وَ ح٬ٌُّ حُٜز - ٖ      

 ٤ُٔيٗخ ٝحُؼ٣َق .            

 فٌم ٌشبه األب سٌدنا فى عٌن الصبى ؟ و ما رأٌك ؟  (ٕٔ

 ٝ ٣ؼِْ أٗٚ ًخًد . ٣٘زٚ ٤ٓيٗخ ك٠ أٗٚ أهْٔ أ٫ ٣ؼٞى حُٜز٠ ا٠ُ حٌُظخد ٝطَحؿغ ػٖ هٔٔٚ ِ ًٔخ ٣ؤْ ٤ٓيٗخ ٞٛ 

 ٌٝٛح هطؤ ٧ٕ ػ٠ِ ح٩ٗٔخٕ إٔ ٣زَ رؤٔٚ .   -

 لم ٌسلم الصبى من مضاٌقات أمه وأخوته ، وضح ذلك .  (ٖٔ

  ًٚخٗض أٓٚ ط٠لي ٓ٘ٚ ٝطـَٟ رٚ ٤ٓيٗخ ك٤ٖ أهزـَ ٣ظلـيع ا٤ُٜـخ رٔـخ هخُـٚ ٬ُِٓثـٚ كـ٠ ٗـؤٕ ٓـ٤يٗخ ٝحُؼ٣َـق ِ ًٝـخٕ اهٞطـ

 ٣٘ٔظٕٞ ك٤ٚ ٣ٝـ٤ظٞٗٚ ِ 

 حتمل هذا كله فً صبر وجلد ؟ لم كان الصبً ٌ  (ٗٔ

  َٜٗ ٞ٧ٗٚ ٣يٍى ٣ٝؼِْ أٗٚ ٤ُْ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ كَحم ٌٛٙ حُز٤جش ًِٜخ ا٫ َٜٗ أٝ رؼ . 

 

 ( https://dardery.site/archives/2589  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 

 على الفصل السادس ٌباتتدر

 

 أنام العتارج غير الصحيحح:)×( ( أنام العتارج الصحيحح، وعالنح ضع عالنح )-)أ( 

 (     )        .  لعجزه عن المصروفات الكتاب عن الصبً انقطع -ٔ

 )      (     . كان الفقٌه الجدٌد ٌقوم بقراءة سورة من القرآن فً البٌت بدال من سٌدنا  -ٕ

 (     )         ٌعبث وٌلهو بعد انصراؾ الفقٌه كان الصبً حرا -ٖ

 )      (      .  الُكتَّاب من طرده بسبب والعرٌؾ سٌدنا فً لسانه الفتى أطلق -ٗ

 )      (     ظن طه حسٌن أنه سٌسافر إلى القاهرة وتنقطع صلته بالكتاب وسٌدنا والعرٌؾ. -٘

 )      (      د للكتاب.النت قناة الشٌخ وقرر عودة طه بعد توسل طه إلٌه بؤن ٌعو -ٙ

 )      (        عاد طه حسٌن إلى الكتاب لٌحفظ القرآن للمرة الثانٌة. -7

  )      ( كان الصبً ٌدرك أن الصبٌان قد نقلوا إلى سٌدنا والعرٌؾ ما قاله عنهما لذا كان كارها للعودة للكتاب. -8

  )      (    . وجلدفً صبر  ومن أمه وأخوته  كان الصبً ٌحتمل ما ٌلقاه فً الُكتاب -9

 (     )    .          والصالحٌن األولٌاء ومشاهد األزهر هً الصبً خٌال فً القاهرة كانت -ٓٔ
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 (      )       . الرجال وعٌد إلى االطمبنان وعدم االحتٌاط الصبً تعلم -ٔٔ

 )      (        وأخواته أمه مضاٌقات من الصبً ٌسلم لم -ٕٔ

 )      (       بعودته للكتابشعر الصبى  بالسعادة عندما علم  -ٖٔ

 (     )          .  لمرضه الكتاب عن الصبً انقطع -ٗٔ

 (     )      .  الكتاب إلى ٌعود جعله أباه ألن الجدٌد الفقٌه مع الفتى سعادة تدم لم -٘ٔ

 

 ( https://dardery.site/archives/2589  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 -)ب( دخير الصىاب نها يلي:

  :نقطع الصبً عن الكتاب ؛ ألنها -ٔ

 . الصبً مرض مرًضا شدٌداׄ                                           سٌسافر إلى األزهر . ׄ  

 . آخر فً البٌت هبفقٌ هوالده أتى لׄ                                        حفظ القرآن الكرٌم . هألن ׄ  

 : كان الفقٌه الجدٌد ٌقرئ الصبً كل ٌوم -ٕ

 . ساعة أو ساعتٌنׄ     .                                         سورة من القرآن ׄ  

 . حتى ٌنصرؾ الصبٌان من الكتاب ׄ     .                                     حتى ٌإذن للعصر ׄ  

 : كان الصبً بعد انصراؾ الفقٌه عنه  -ٖ

َ   ٌذهب إلى الكتاب لٌلتقً بؤصحابه ׄ    . ٌحفظ ما قرأه علٌه الفقٌه  .                                  

َ   ٌقرأ فً القصص وكتب المؽازي ׄ   ٌعبث وٌلهو حتى ٌقبل علٌه رفاقه منصرفهم من  .                                   

 .  الكتاب

  :طلق الصبً لسانه فً سٌدنا والعرٌؾ المراد من هذا التعبٌرأ -ٗ

 . بالػ فً الثناء علٌهماׄ                     . هكان ٌخفٌ ما امساوبهمعٌوبهما ومن أظهر  ׄ  

 علٌهاأذاع األسرار التً ابتمناه ׄ            ذكر صفات كل منهما ׄ  

  :أطلق الصبً لسانه فً سٌدنا والعرٌؾ ألنه  -٘

 . لن ٌعود للكتاب وسٌسافر للقاهرةׄ   .            اد إظهار حقٌقتهما للصبٌان أر ׄ  

 . ؼضب منهماׄ                                                  أراد االنتقام منهما ׄ  

 إطبلق الصبً لسانه فً الرجلٌن ٌدل على أنه  : -ٙ

 مثٌر للخبلفات .  ׄ        محب للكَتاب          ׄ               متهور .       ׄ      متعقل  األمور  .         ׄ       

  :تعلم الصبً فً هذا األسبوع  -7

  الخطل والحمقׄ               االحتٌاط فً اللفظ  ׄ    .     أال ٌقسم أمام أحدׄ      أال ٌحترم سٌدنا والعرٌؾ . ׄ  

  :على رفاقه ؛ ألنه بالتفوقكان الصبً ٌشعر  -8

اٌه لفقا هٌسعى إلٌ ׄ   ًٌ  اال ٌذهب إلى الكتَّاب كما ٌذهبوׄ    .                                             سع

 سبق ما كل ׄ                   نٌهلل الصالح اءٌاألزهر وأول ثٌإلى القاهرة ؛ ح سافرٌسׄ  

 : اسم الفقٌه الجدٌد -9

َ   عبد هللا ׄ   َ   عبد الجواد ׄ           . الرحمن عبد .                                          .  عبد المعبود .                      

 : استطاع سٌدنا إقناع الشٌخ بعودة طه عن طرٌق -ٓٔ

َ   االعتذار له ׄ   َ   التوسل بفبلن وفبلن ׄ   . تخفٌض أجره .                          تهدٌد الفقٌه الجدٌد .                     
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  :الشٌخ ( عبارة تدل على حتى النت قناة) -ٔٔ

  الرفق واللٌنׄ                      سعة األفقׄ                 االستجابة والرضاׄ                      التسامح ׄ  

  :كانت القاهرة فً مخٌلة الصبً -ٕٔ

 الثانٌة والثالثة ׄ                    مستقر األزهرׄ              مشاهد األولٌاء والصالحٌنׄ             أم الدنٌاׄ   

  :ولكن هذه السعادة لم تدم طًوٌبل إال رٌثما ٌعقبها شقاء شنٌع وذلك ألن   -ٖٔ

  والد الصبً قد وافق على عودة الصبً للكتابׄ            ألن الصبً فقد اخته الصؽرى            ׄ  

 والثانٌة لىاألو ׄ                         الجدٌدٌه ألن الصبً قد عوقب من الفقׄ  

  :تعلم الصبً درسٌن عندما تراجع أبوه فً قسمه بعدم ذهابه للكتاب ، هما -ٗٔ 

 االحتٌاط فً اللفظ وعدم االطمبنان لوعٌد الرجالׄ    .                             النظر للمستقبل وعدم التسرعׄ  

 . قبلنٌة وحسن تقدٌر األمورالعׄ    .              الرفقة الطٌبة نافعة ، والرفقة السٌبة تضر ׄ  

  :كان الصبً ٌتحمل وٌصبر على كل ذلك ؛ ألنه   -٘ٔ

 . سٌترك الكتابׄ   . ه                                        فقد الثقة فً أسرت ׄ  

 . سٌسافر للقاهرة بعد شهرׄ   . ه         وأخوت هكان ٌشعر بشا من التفوق على رفاق ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/2589  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ) 

 

 

 أجث عها يلي:   -ج

ٌُظخد ك٢ ٣ِوخٙ ٓخ ٣لظَٔ حُٜز٢ ًخٕ -ٔ  . ػَِ.  ٝؿِي ٛزَ ك٢ حُ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

    كؼَ كٔخًح حٌُظخد ا٠ُ ٣ؼٞى ُٖ رؤٗٚ حُٜز٢ أ٣وٖ -ٕ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .  َػِ ٍكخهٚ ػ٢ِ حُظلٞم ٖٓ ر٢٘ء ٣٘ؼَ حُٜز٢ ًخٕ -ٖ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 . ػوخد ٖٓ حُٜز٢ ٗخٍ ٓخ ٓز٤٘خ ٟٝق.  حُٜز٢ ػ٢ِ ٤ٓيٗخ ؿ٠ذ ك٢ زخ  ٓز حُٜز٤خٕ ًخٕ  -ٗ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 حٌُظخد  ػٖ حٗوطخػٚ رؼي ُِٜز٠ حُـي٣يس حُل٤خس ٛق  -٘
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 . ٝػٜيْٛ حَُؿخٍ ٝػ٤ي ا٠ُ حُٜز٢ ح١ٔج٘خٕ ػيّ  -       : ٣ؤط٢ ُٔخ ػَِ  -ٙ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .." ٣ول٤ٚ ًخٕ ٓخ ٤ٓٝجخطٜٔخ ػ٤ٞرٜٔخ ٖٓ ٣ظَٜ ٝأهٌ ِ ٤٘ٗؼخ ا٬١هخ حَُؿ٤ِٖ ك٢ ُٔخٗٚ كؤ١ِن"   -7

                     ِٖ    حُؼزخٍس ٔخػٜ٘ طظليع حٌُِحٕ حَُؿ٬ٕ َٓ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

   حٌُظخد ا٠ُ حُٜز٢ ىػخ ٤ًق  -8
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 . ٝأهٞحطٚ أٓٚ ٠ٓخ٣وخص ٖٓ حُٜز٢ ٣ِْٔ ُْ ٤ًق ر٤ٖ  -9
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ملخص الفصل 

لم تتم فرحة الصبً بالذهاب مع أخٌه األزهري إلى القاهرة فبقى سنة أخرى ؛ ألنه كان صؽٌراً ال ٌتحمل المعٌشة فً * 

وله األزهر القاهرة وتؽٌرت حٌاته قلٌبلً فقد ُكلِّؾ بحفظ )ألفٌة ابن مالك ومجموع المتون( وؼٌرها من الكتب استعداداً لدخ

وكان ٌفخر بهذه الكتب ؛ ألنها ستإهله أن ٌكون عالماً له مكانة مرموقة مثل أخٌه الشٌخ األزهري الذي كانت القرٌة تكرمه 

وتجعله خلٌفة ٌخرج على الناس وهم ٌحٌطون به من كل جانب  -صلى هللا علٌه وسلم  -وخاصة فً احتفاالت مولد الرسول 

 .لشًء إال ألنه أزهري على فرس فً مهرجان رابع ال 

 هل تحقق حلم الصبً فً أن ٌذهب مع أخٌه للقاهرة ؟ ولماذا ؟ (ٔ

   . ِٚٔ٫ ِ ُْ ٣ظلون كِٔٚ ًُٝي ٧ٗٚ ًخٕ ٛـ٤َح  ُْٝ ٣ٌٖ ٖٓ ح٤ٔ٤َُ آٍخُٚ ا٠ُ حُوخَٛس ُْٝ ٣ٌٖ أهٞٙ ٣لذ إٔ ٣لظ 

 لماذا تؤجل سفر الصبى إلى األزهر ؟ وبم أشار علٌه أخوه األزهرى ؟ (ٕ

 ٧ٕ حُلظ٠ ٓخُحٍ ٛـ٤َح ِ ُْٝ ٣ٌٖ أهٞٙ ٣لذ إٔ ٣لظِٔٚ ِ أٗخٍ  رؤٕ ٣زو٠ حُٜـز٠ ٓـ٘ش أهـَٟ ٤ُٔـظؼي ٨ُُٛـَ طؤؿَ ٓل َٙ

 ٣ٝللع ًظخد " أُل٤ش حرٖ ٓخُي " ًخ٬ٓ  ِ ٣ٝللع رؼ٠خ ٖٓ ًظخد " ٓـٔٞع حُٔظٕٞ ". 

 نفسه ؟ ما األشٌاء الؽرٌبة التى تضمنها كتاب مجموع المتون ؟ وكٌؾ كان وقع تلك األسماء على (ٖ

  ٓخ ٠ٔٔ٣ رخُـَٞٛس ِ ٝحُو٣َيس ِ ٝحَُٔحؿ٤ش ِ ٝحَُكز٤ش ِ ٤ٓ٫ٝش ح٧كؼخٍ ِ ًخٗض ٌٛٙ ح٧ٓٔخء طوغ ٖٓ ٗلـْ حُٜـز٠ ٓٞهـغ

 ُٛٞ ٝاػـخد ِ ٧ٕ أهخٙ هَأٛخ ٝأٛزق ػخُٔخ ُٚ ٌٓخٗش ػظ٤ٔش . 

 ا هذه الفصول طلب األخ األزهري من الصبً حفظ األلفٌة وحفظ بعض الفصول من كتاب )مجموع المتون( ؟ فم (ٗ

   ٤ٓ٫ش ح٧كؼخٍ( .  -حَُكز٤ش  -َحؿ٤ش ٔحُ -حُو٣َيس  -حُلٍٜٞ ٢ٛ )حُـَٞٛس 

 ما مظاهر فرحة أهل القرٌة بعودة األخ األزهر إلٌهم ؟   (٘

   ًخٗٞح ٣ظليػٕٞ ػٖ ػٞىطٚ هزِٜخ رَٜ٘ ِ كظ٠ اًح ؿخء أهزِٞح ا٤ُـٚ كـَك٤ٖ ٓزظٜــ٤ٖ ٓظٞٓـ٤ِٖ ا٤ُـٚ إٔ ٣وـَأ ُٜـْ ىٍٓـخ  كـ٢

ك٢ ًًَٟ حُُٔٞـي  ٝ حُلوٚ ٝهي حٗظَٝح ُٚ ؿزٚ ؿي٣يس ٝهلطخٗخ  ١َٝرٞٗخ  ًَٝٓٞرخ  ١ٝخكٞح رٚ حُزِيس ك٢ ًٓٞذ ػظ٤ْحُظٞك٤ي أ

 .  حُ٘ز١ٞ

 ما مظاهر تعظٌم األب البنه األزهري ؟   (ٙ

  . ِِلخ  ٓٔظؼطلخ  ربُوخء هطزش حُـٔؼش ػ٠ِ حُ٘خّ رخ٫ً  ٓخ حٓظطخع ٝٓخ ُْ ٣ٔظطغ ٖٓ ح٧ٓخ٢ٗ ُٓ   ًخٕ ٣ظَٞٓ ا٤ُٚ 

 لَِم كان األزهري ٌلقى كل هذا اإلجبلل والحفاوة من أسرته وأهل القرٌة جمٌعاً ؟   (7

  )ٕٞ٧ٗٚ أ١َُٛ هي هَأ حُؼِْ ٝكلع ح٧ُل٤ش ًٝظخد )ٓـٔٞع حُٔظ 

 فاز األخ األزهرى بمكانة عظٌمة عند األسرة وأهل القرٌة ، اذكر األدلة التى توضح ذلك ؟ (8

 ٔ- ًٜ٘خٗٞح ٣ظليػٕٞ ػ٘ٚ هزَ ػٞىطٚ ر . َ   

  اهزخٍ حُـ٤ٔغ ػ٤ِٚ كَك٤ٖ .  -ٕ    

  ًخٕ ح٤ُ٘ن ٣َ٘د ٬ًٓٚ َٗرخ ٣َٝىىٙ ػ٠ِ حُ٘خّ .  -ٖ    

  طَٞٓ أَٛ حُو٣َش ُي٣ٚ إٔ ٣ِو٠ ػ٤ِْٜ ىٍٓخ ك٠ حُلوٚ أٝ حُظٞك٤ي .  -ٗ    

 طَٞٓ ح٤ُ٘ن ا٤ُٚ إٔ ٣ِو٠ هطزش حُـٔؼش .  -٘    

 ولد النبى ؟ ماذ لقى الفتى األزهرى من تكرٌم وحفاوة ٌوم م (9
  حهظخٍٝٙ ىٕٝ ؿ٤َٙ ه٤ِلش ٣ّٞ حُُٔٞي حُ٘زٟٞ ِ ١ٝخكٞح رٚ ك٠ حُٔي٣٘ش ٝٓخ كُٜٞخ ٖٓ حُوَٟ رؼي إٔ حٗظَٝح ُٚ هلطخٗـخ ٝؿزـش

 ًَٝٓٞرخ ٝكِٔٚ حَُؿخٍ كٞم حُلَّ ٝحُظق حُ٘خّ كُٞٚ ٝح١ِوٞح حُز٘خىم . 

 ُـَٞٛس ٝحُو٣َيس . ٝػَِ حُٜز٠ ًُي : ٧ٕ أهخٙ هي طؼِْ ك٠ ح٧َُٛ ٝكلع ح٧ُل٤ش ٝح    -

 صؾ مشاعر والدى الفتى األزهرى فى ذلك الٌوم .  (ٓٔ

  . ًخٗض أٓٚ ٍَٓٔٝس طيػٞ ٝ طظِٞ حُظؼخ٣ٌٝ ِ ًٝخٕ أرٞٙ ٣يهَ ٣ٝوَؽ كَكخ ٠ٓطَرخ 

 ( ardery.site/archives/2595https://d  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 
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 تدرٌبات على الفصل السابع

 أنام العتارج غير الصحيحح:)×( ( أنام العتارج الصحيحح، وعالنح ضع عالنح )-)أ( 

 (     )       .  مضى الشهر واصطحب الصبً أخاه األزهري إلى القاهرة -ٔ

 )      (     السن .. أشار الفتى األزهري على األسرة ببقاء الصبً سنة أخرى ألنه صعٌر -ٕ

 (     )         تلقى الصبً قرار األسرة بالرضا والقبول -ٖ

 )      (       .  تؽٌرت حٌاة الصبً بعض الشٌا خبلل هذه السنة -ٗ

 )      (         قضى الصبً هذه السنة فً االستعداد لؤلزهر.. -٘

 )      (         دفع الفتى األزهري إلٌه كتابٌن لٌحفظ كلٌهما. -ٙ

 )      (       الكتاب الذي كان البد  من حفظه هو كتاب مجموع المتون. -7

  )      (     اشتمل كتاب األلفٌة على أسماء ؼرٌبة كاجوهرة والخرٌدة والسراجٌة. -8

  )      (     كانت هذه األسماء الؽرٌبة تقع فً نفس الصبً موقع تٌه وإعجاب. -9

 (     )       .         ء من معنىكان الفتى مدركا لما تدل علٌه هذه األسما -ٓٔ

 (      )  . كان الصبً مدركا أن هذه  األسماء تحوي العلم الذي حفظه أخوه فظفر بمكانة ممتازة عند أهل القرٌة -ٔٔ

 )      (      كان أهل القرٌة ٌنتظرون متلهفٌن عودة الفتى األزهري. -ٕٔ

 )      (        كان الشٌخ شدٌد اإلعجاب والفخر بابنه . -ٖٔ

 (     )      .  كانت أمه تحفظ كبلمه وتردده على نساء القرٌة بفخر وإعجاب -ٗٔ

 (     )       .  كان أهل القرٌة ٌتوسلون إلٌه لٌلقً علٌهم خطبة الجمعة -٘ٔ

 )      (    " ثم هذا الٌوم المشهود" ٌقصد بالٌوم المشهود هنا ٌوم عودة الفتى من األزهر. -ٙٔ

 )      (   م فً هذا الٌوم المشهود ألنه درس فً األزهر وحصل العلم.كان الفتى األزهري ٌنال التكرٌ -7ٔ

 )      (     اشترى أهل القرٌة للفتى األزهري فً الٌوم المشهود دارا جدٌدة تقدٌر لعلمه. -8ٔ

 )      (     اختٌار الفتى األزهري خلٌفة فً هذا الٌوم ٌدل على تقدٌر أهل الرٌؾ للعلماء. -9ٔ

 )      ( ً حظً بها الفتى األزهري دافعا للصبً نحو اإلقبال على العلم والدراسة فً األزهركانت تلك المكانة الت -ٕٓ

 ( https://dardery.site/archives/2595  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ )  

 -ي:)ب( دخير الصىاب نها يل 

  :تؤجل سفر الصبً إلى األزهر هذا العام   -ٔ

 . ال ٌزال صؽًٌرا على السفر للقاهرة نهألׄ     هذا العاملم ٌكن ٌحب أن ٌحتمله ألن أخاه ׄ  

 األولى والثانٌةׄ    .                             لم ٌحفظ القرآن جٌد ا  هألن ׄ  

 اب: طلب الفتى األزهري من أخٌه الصبً أن ٌحفظ كت -ٕ

 كل ما سبق ׄ   ألفٌة ابن مالك                   ׄ   دالبل الخٌرات                  ׄ   مجموع المتون                      ׄ     

 استعد الصبً لؤلزهر من خبلل حفظه لكتابً ..... :  -ٖ

 العطار  ةٌوحاش شذور الذهبׄ  الحماسة وانٌالكامل ودׄ   المفصل والمؽنً   ׄ   ومجموع المتون .   ةٌاأللفׄ  

 تؽٌرت حٌاة الصبً بعض الشا عندما تؤجل سفره إلى األزهر وذلك :  -ٗ

 ه..لم ٌحفل أحد برضاه أو ؼضب هألنׄ           واإلعجابه ألن األسماء كانت تقع من الصبً مواقعالتٌ ׄ  

  إلى القاهرة هالٌسٌر إرساللم ٌكن من  هألنׄ                       كتابٌن ٌحفظهما . هاألزهري دفع إلٌ أخاهألن ׄ  

  .وكانت هذه األسماء تقع من نفس الصبً موقع تٌه وإعجاب ، وهذه األسماء هً   -٘

  األزهر والحسٌن ومشاهد األولٌاء والصالحٌنׄ            األلفٌة والرحبٌة وشرح األزهرٌة والمٌة األفعال  ׄ  

 . الجوهرة والخرٌدة والسراجٌة والرحبٌةׄ           الشٌخ راضً والشنقٌطً والمرصفً ومحمد عبده .ׄ  
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 :( ٌدل على باً بٌر ) كان الشٌخ ٌشرب كبلمة شرعالت  -ٙ

 .سبق ما كل ׄ            كثرة علم الشاب األزهريׄ        هل هوحفظ هحب كبلمׄ   شدة فطنة وذكاء الشٌخׄ  

  :الٌوم المشهود فً حٌاة الصبً وهو ٌوم   -7

 . والثانٌة األولى ׄ        القرآن هتسمٌع الصبً ألبٌׄ   ٌوم المولد النبويׄ  خلٌفةٌوم اتخاذ الشاب األزهري  ׄ  

  :كان دافع الصبً للدراسة فً األزهر   -8

 همكان ٌؤوي إلٌׄ          زٌارة أولٌاء هلل الصالحٌن .  ׄ             صحبة ٌرتاح إلٌهاׄ       بها . همكانة ٌتٌ ׄ  

  :ن الشباب ؛ ألنهاختار الشاب األزهري خلٌفة دو  -9

 . .كان ٌتمتع بوقار ومهابة العلماء   ׄ                  . قرأ العلم وحفظ الجوهرة والخرٌدة والسراجٌة  ׄ  

 . . متواضع ؼٌر تٌاه وال فخور  ׄ                                                 . كان شافعً المذهب ׄ  

  :فجعلهأثر هذا الٌوم فً نفس الصبً كثٌرا    -ٓٔ

 . ٌنظر إلى العلماء نظرة إكبار ومهابة ׄ                                           ٌؤخذ العلم من العلماء جمٌعا ׄ  

 . . باإلهماله ٌزداد حزنا إلحساس ׄ   ه     ٌقبل على قراءة األلفٌة والجوهرة وؼٌرها لٌكون مثل أخٌ ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2595  ـ٢ حَُحر٢   حٟ  ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 

 

 

 أجث عها يلي:   -ب

 طؤهَ ٓلَ حُٜز٢ ٨َُُٛ ُٔخًح  -ٔ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ) ًخٗض طِي ح٧ٓٔخء طوغ ٓ٘ٚ ٓٞهغ حُظ٤ٚ( ... ٓخ طِي ح٧ٓٔخء  ُٝٔخًح أهزَ ػ٤ِٜخ   -ٕ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 . حطوٌ أَٛ حُو٣َش أهخ حُٜز٢ ه٤ِلش ىٕٝ ؿ٤َٙ  -ػَِ ُٔخ ٣ؤط٢ :    -ٖ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٧َٛ رخ٧م ح٧ًزَ ُِٜز٢ .  ىَُ ػ٢ِ حٛظٔخّ ح  -ٗ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٓخ ح١ٌُ ُو٤ٚ ح١َُٛ٧ ٣ّٞ ُٓٞي حُ٘ز٢    - ٘
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ُْ ًخٕ ٫هظ٤خٍ ح٧م ح١َُٛ٧ ه٤ِلش أػَ ًز٤َ ك٢ ٗلْ حُٜز٢     -ٙ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ) ًخٕ ٣َ٘د ٬ًٓٚ َٗرخ ٣ٝؼ٤يٙ ػ٠ِ حُ٘خّ ( ٖٓ حُٔوٜٞى رخُؼزخٍس  ٝٓخ ى٫ُظٜخ     -7
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٓخ ٓظخَٛ حٛظٔخّ أَٛ حُو٣َش رخُلظ٠ ح١َُٛ٧    -8
................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ملخص الفصل :

فٌه الَكاتب مقارنة بٌن ملحوظة هامة : ما بٌن الفصل السابع والفصل الثامن جزء محذوؾ من قصة األٌام األصلٌة وٌعقد * 

الدراسة فً الكتَّاب و الدراسة فً األزهر وبٌن حفظه لؤللفٌة علً ٌد القاضً أحد علماء األزهر وحفظه للقرآن على ٌد 

 سٌدنا .. ثم كذبه على أبٌه بشؤن حفظه لؤللفٌة.

لقانون )العرض والطلب( وكان هإالء  لعلماء الدٌن فً القرى ومدن األقالٌم منزلة كبٌرة تفوق منزلتهم فً القاهرة تبعاً * 

 أربعة هم : ٌنةالعلماء الرسمٌون فً المد

وشٌخ آخر )مالكً  -وإمام المسجد )الشافعً المذهب(  -والفتى األزهري  -** كاتب المحكمة الشرعٌة )حنفً المذهب( 

 المذهب( .

ً أخذ المإهل العالً من األزهر )العالمٌة( كانت مبلمح كاتب المحكمة : ؼلٌظ الصوت مرتفعه قصٌراً ضخماً لم ٌفلح ف* 

 وكان حنفً المذهب وكانت المنافسة قوٌة بٌنه وبٌن الفتى األزهري وخاصة فً الخطبة والصبلة بالناس ٌوم الجمعة . 

كان إمام المسجد )الشافعً المذهب( معروفاً بالُتَقى والورع ٌقدسه الناس وٌتبركون به وٌلتمسون منه قضاء حاجاتهم * 

 وشفاء مرضاهم .

أما )الشٌخ الثالث( فكان تاجراً ٌعمل فً األرض وٌعطى دروساً فً المسجد هإالء هم العلماء الرسمٌون أما العلماء ؼٌر * 

الرسمٌٌن المإثرٌن فً عامة الناس ومنهم )الخٌاط( فكان بخٌبلً جداً ٌحتقر العلماء الذٌن ٌؤخذون علمهم من الكتب ألنه كان 

 لصحٌح هو )العلم اللدنً( الذي ٌؤتً إلى العلماء باإللهام من هللا .ٌرى أن العلم ا

كان الصبً ٌتردد على هإالء العلماء جمٌعاً وكان لهم تؤثٌرهم الكبٌر فً تكوٌنه العقلً وال ٌخلو ذلك من اضطراب * 

 واختبلؾ فً التكوٌن .          

 

 ع ذكر الدلٌل . ما موقؾ الناس من العلم والعلماء فى القاهرة والرٌؾ؟ م (ٔ

  حُؼِْ ك٠ ح٣َُق ُـٚ ػظٔـش ٝؿـ٬ٍ ٫ ٣ٞؿـي ُـٚ ٓؼ٤ـَ كـ٠ حُوـخَٛس ِ ٝحُـي٤َُ إٔ ػِٔـخء ح٣َُـق ٣ـٌٛزٕٞ ٣ٝؼـٞىٕٝ كـ٠ ٜٓخرـش

ٝؿ٬ٍ ٣وُٕٞٞ ك٤ٔظٔغ حُ٘خّ ُْٜ ك٠ اؿ٬ٍ . ر٤٘ٔخ ػِٔخء حُوخَٛس ٫ ٣ٜظْ رْٜ أكي ٣ٌٝؼَٕٝ حُوٍٞ ٣ٝظلٕ٘ٞ ك٤ٚ ٫ٝ ٣ِظلـض 

 ا٤ُْٜ ٟٓٞ ط٤ٓ٬ٌْٛ . 

 ما سبب اختبلؾ النظرة للعلم فى األقالٌم والعاصمة ؟  (ٕ

 ٣َؿغ حٌُخطذ حهظ٬ف حُ٘ظَس ا٠ُ هخٕٗٞ حُؼَٝ ٝحُطِذ ِ حٌُٟ ٣ـَٟ ػ٠ِ حُؼِْ ًٔخ ٣ـَٟ ػ٠ِ  ؿ٤َٙ ٓٔخ ٣زخع ٣ٝ٘ظَٟ  (ٖ

 وازن الكاتب بٌن نظرتً الرٌؾ والحضر للعلماء فً عصره . وضح ذلك .

  ٢ ػٜـَ حٌُخطـذ كز٤٘ٔـخ ٣لظـ٠ حُؼِٔـخء رخُظوـي٣َ ٝح٩ؿـ٬ٍ ٝحُٜٔخرـش ٝح٩ًزـخٍ ٗــي طوظِق ٗظَطخ ح٣َُق ٝحُل٠َ ُِؼِٔـخء كـ

 حُؼِٔخء ك٢ حُؼٞحْٛ ٝحُٔيٕ ٫ ٣ٌخى ٣٘ؼَ أكي ؿ٤َ ط٤ٓ٬ٌْٛ .

 ما نظرة الصبى إلى علماء الرٌؾ ؟ (ٗ

 ٤ـش ؿ٤ـَ حُط٤٘ـش حُظـ٠ ًخٕ ٣٘ظَ ا٤ُْٜ ٗظَس حكظَحّ ٝطوي٣َ ٓؼَ ؿ٤َٙ ٖٓ ح٣َُل٤٤ٖ ِ ٣ٌٝخى ٣ـِّ رؤْٜٗ هي هِوٞح ٓـٖ ٤١٘ـش ٗو

 هِن ٜٓ٘خ حُ٘خّ . 

 ما شعور الصبى وهو ٌستمع إلى علماء الرٌؾ والمدٌنة ؟ (٘

  . ًخٗض طؤهٌٙ حُيٛ٘ش ٝح٩ًزخٍ ػ٘يٓخ ٣ٔظٔغ ا٠ُ ػِٔخء ح٣َُق ٫ٝ ٣ـي ًُي ػ٘ي ػِٔخء حُٔي٣٘ش 

 بم وصؾ الصبى كاتب المحكمة الشرعٌة ؟ ولم رضى بمنصب الكاتب فى المحكمة ؟ (ٙ

  ٚٗه٤َٜ ٟوْ ؿ٤ِع حُٜٞص ِ ًٝخٕ ٣لوَ رؤه٤ٚ حُوخ٠ٟ ِ ٣ٌّٝ حُوخ٠ٟ حٌُٟ ًخٕ ٣ؼَٔ ٓؼٚ . ٝه٘غ رٜٔ٘زٚ ٧ٗٚ ٝٛلٚ رؤ

 ُْ ٣لِق ك٠ ح٧َُٛ ُْٝ ٣َ٘ حُؼخ٤ُٔش ِ ٫ٝ حُو٠خء ٍؿْ ه٠خثٚ كظَس ٣ٞ١ِش ٣يٍّ ك٠ ح٧َُٛ . 
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 ما مذهب كاتب المحكمة ؟ ولماذا كان ٌؽضب من خصومه العلماء ؟  (7

 ِ ٣ـ٠ذ ٖٓ حُؼِٔخء ٧ْٜٗ ٣ظزؼٕٞ حٌُٔحٛذ ح٧هَٟ ِ ٣ٝـيٕٝ ٛيٟ ُؼِْٜٔ ػ٘ي أٛـَ حُٔي٣٘ـش ر٤٘ٔـخ ٫ ٣ٌؼـَ  ك٘ل٠ حٌُٔٛذ

 حطزخع أر٠ ك٤٘لش .

 بم علل أهل الرٌؾ تعظٌم كاتب المحكمة للمذهب الحنفى ؟ وكٌؾ كانوا ٌعاملونه ؟ (8

  . ٚ٘ٓ ٌٕٞػِِٞح ًُي رؤٗٚ ًخٕ ٓظؤػَح رخُلوي ًٝخٗٞح ٣ؼطلٕٞ ػ٤ِٚ ٠٣ٝل 

 الساعة التى كان ٌنتظرها األب ؟ وماذا كانت تفعل األم لتحمى ابنها من العٌن ؟ ما (9

  ٠ٛ حُٔخػش حُظ٠ ٤ِٓو٠ ك٤ٜـخ حر٘ـٚ حُلظـ٠ ح٧ُٛـَٟ هطزـش حُـٔؼـش ِ أهـٌص ططـٞف رـخُزوٍٞ كـ٠ أٗلـخء حُز٤ـض كــَس كــَس

 طْٜٜٔ رٌِٔخص ِ ٝظِض ًٌُي كظ٠ ػخى . 

 ا مظاهر اهتمامها بذلك ؟ علمت األم أن ابنها سوؾ ٌلقى خطبة الجمعة فم (ٓٔ

 ٔ - . ًخٗض أٓٚ ٓ٘لوش ػ٤ِٚ ٖٓ حُلٔي 

   ٕ - َْٜ  ٠ٜٗض ا٠ُ حُزوٍٞ ١ٝخكض رٚ حُز٤ض كـَس كـَس ٝطْٜٜٔ رٌِٔخص ٫ طُْل

 من الذى منع الفتى من تحقٌق ما أراد ؟ وما حجته فى ذلك ؟ وما السبب الحقٌقى وراء ما فعله ؟ (ٔٔ

 إٔ ٌٛح حُلظ٠ ٛـ٤َ حُٔـٖ ٝٓـخ ٣٘زــ٠ إٔ ٣ٜـؼي حُٔ٘زـَ أٝ ٣ٜـ٠ِ رخُ٘ـخّ ٝكـ٤ْٜ ٓ٘ؼٚ ح٤ُ٘ن ًخطذ حُٔلٌٔش حَُ٘ػ٤ش ٝهخ ٍ

ح٤ُ٘ٞم ًٝزخٍ حُٖٔ ِ ٝكٌٍْٛ ٖٓ رط٬ٕ ٬ٛطْٜ ِ كوخّ آخّ حُٔٔـي ربٓخٓـش حُ٘ـخّ ٓ٘ؼـخ ُٞهـٞع حُلظ٘ـش .حُٔـزذ حُلو٤وـ٠ 

 ٌُي . ٍٝحء ًُي ٛٞ كويٙ ٝهخٛش إٔ حُلظ٠ ًخٕ ٣وظخٍ ه٤ِلش ًَ ٓ٘ش ًٝخٕ ٛٞ ٣َٟ أٗٚ أ٠ُٝ ر

 ماذا كان ٌعمل العالم الشافعى المذهب ؟ وما مكانته بٌن الناس  ؟ (ٕٔ

  ِ ًْٛخٕ ٣ؼَٔ آخٓخ ُِٔٔـي ِ ٝحطٜق رخُظوٟٞ ٝحٍُٞع ِ ًخٕ حُ٘خّ ٣ؼظٔٞٗٚ ٣ٝظزًَٕٞ رٚ ٣ِٝظٕٔٔٞ ػ٘يٙ ٗلخء َٟٓـخ

 حُـ٘ش . ٝظِٞح ٣ًٌَٝٗٚ رخُو٤َ كظ٠ رؼي ٓٔخطٚ ِ ٝ ٣ظليػٕٞ ػٔخ ٍأٝٙ ك٠ ْٜٗٞٓ ػٖ كظٚ حُٞحكَ ك٠ 

 لماذا كان الشٌخ المالكى مثاال للمسلم ؟ وما مظاهر ذلك ؟  (ٖٔ

  ٧ٗٚ ُْ ٣٘وطغ ُِؼِْ ُْٝ ٣ظوٌٙ كَكش رَ ًخٕ ٣ؼَٔ ك٠ ح٧ٍٝ ِ ٣ٝظخؿَ ٍٝؿْ ًُي ًخٕ ٣لخكع ػِـ٠ حُؼزـخىحص ِ ٣ٝـِـْ اُـ٠

 حُ٘خّ ٣ٝوَأ ػ٤ِْٜ حُلي٣غ ٣ٝؼِْٜٔ أٍٓٞ حُي٣ٖ ك٠ ؿ٤َ كوَ ِ ُْٝ ٣ٜظْ رٚ ا٫ حُو٤َِ . 

 ماذا تعرؾ عن الحاج الخٌاط ؟  (ٗٔ

  . ًَخٕ ٓظ٬ٜ رٌز٤َ أَٛ حُطَم ًٝخٕ ىًخٗٚ ٣ٞحؿٚ حٌُظخد ِ ٝحؿظٔغ حُ٘خّ ػ٠ِ ٝٛلٚ رخُزو 

 صؾ موقؾ الحاج الخٌاط من العلماء مبٌنا ًموقؾ الناس منه. (٘ٔ

  ٌٝػِْٜٔ ٖٓ حٌُظـذ ٫ ػـٖ ًخٕ حُ٘خّ ٓـٔؼ٤ٖ ػ٠ِ أٗٚ ٗل٤ق رو٤َ . ًٝخٕ ٌٛح حُلخؽ ٣لظوَ حُؼِٔخء ؿ٤ٔؼخ  ُ ٧ْٜٗ ٣ؤه ٕ

 ح٤ُ٘ٞم ًٔخ أٗٚ ًخٕ ٣َٟ إٔ حُؼِْ حُٜل٤ق اٗٔخ ٛٞ حُؼِْ حُِي٢ٗ .

 ما تؤثٌر هإالء العلماء ؼٌر الرسمٌٌن على عقول العامة ؟  (ٙٔ

  . ًُْٜٞخٗٞح ٣ئػَٕٝ ك٠ ٗلّٞ حُؼخٓش طؤػ٤َح ًز٤َح ٣ٝظِٔطٕٞ ػ٠ِ ػو 

 ما أثر تردد الصبى على هإالء العلماء جمٌعا ؟  (7ٔ

 ٜ٘ؿ٤ٔؼخ ٝهي حؿظٔغ ُٚ رٌُي هيٍح ًز٤ـَح ٓـٖ حُؼِـْ ٓوظِـق ٝأػـَ ًُـي كـ٠ طٌـ٣ٖٞ ػوِـٚ حُـٌٟ ُـْ ٣وـَ ٓـٖ حٟـطَحد أهٌ ػ ْ

 ٝط٘خهٞ . 

 ( https://dardery.site/archives/2600  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 

 على الفصل الثامن رٌباتتد

 أنام العتارج غير الصحيحح:)×( ( أنام العتارج الصحيحح، وعالنح ضع عالنح )-)أ( 

 (     )     ومكانة عالٌة ال مثٌل لها فً العاصمة.   للعلم فً القرى ومدن األقالٌم جبلل -ٔ

 )      ( . ثرة العلماء فً القرٌةسبب اختبلؾ مكانة العلم بٌن العاصمة والقرٌة هو قلة العلماء فً العاصمة وك -ٕ

 (     )   قانون العرض والطلب ٌعنً إقبال الناس على العلم فً القرٌة وإعراضهم عنهم فً العاصمة. -ٖ

 )      (       .  العلماء فً القاهرة ٌروحون وٌؽدون فً جبلل وإكبار -ٗ
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 )      (      علماء القرٌة حٌن ٌقولون ٌستمع الناس  لقولهم فً إكبار جذاب مإثر.. -٘

 )      (    كان طه حسٌن حٌن ٌستمع لشٌوخه فً القاهرة ٌؤخذه شٌا من اإلعجاب والدهش. -ٙ

 )      (   أرجع طه حسٌن إكباره لعلماء القاهرة إلى تؤثره بنفسٌة أهل الرٌؾ التً تكبر العلماء وتهابهم. -7

  )      (   نها باقً البشر.طه حسٌن ٌعتقد أن العلماء خلقوا من طٌنة نقٌة ؼٌرتلك التً خلق م -8

  )      (      كاتب المحكمة الشرعٌة رجل ضخم طوٌل جهوري الصوت.. -9

 (     )      .          درس كاتب المحكمة فً األزهر وحصل على العالمٌة -ٓٔ

 (      )      . كان كاتب  المحكمة كثٌر اإلعجاب بالقاضً الذي ٌعمل معه فً اإلقلٌم -ٔٔ

 )      ( كمة الشرعٌة أخ من علماء األزهر الذٌن تعقد لهم الحلقات وٌلتؾ حولهم الطبلب.كان لكاتب  المح -ٕٔ

 )      (        كان كاتب المحكمة الشرعٌة حنفً المذهب . -ٖٔ

 (     )          أتباع المذهب الحنفً فً اإلقلٌم كثٌرون  -ٗٔ

 (     )     .  أفقه كان كاتب المحكمة ٌكثر من تمجٌد فقه أبو حنٌفة إعجابا بعلمه وسعة -٘ٔ

 )      ( أهل الرٌؾ مكرة أذكٌاء وذلك ألنهم ٌدركون سرتمجٌد كاتب المحكمة لفقه أبً حنٌفة وؼضه من ؼٌره. -ٙٔ

 )      (   كانت المنافسة بٌن كاتب المحكمة وبٌن الفتى األزهري عنٌفة بسبب اختبلفهما فً المذهب. -7ٔ

 )      (  منبر حتى ال تبطل صبلة الناس فً ذلك الٌوم.حال كاتب المحكمة بٌن الفتى األزهري وصعود ال -8ٔ

 )      (     اختٌار الفتى األزهري خلٌفة فً هذا الٌوم ٌدل على تقدٌر أهل الرٌؾ للعلماء. -9ٔ

 )   ( ٌرى كاتب المحكمة أن الفتى األزهري ال ٌصح  أن ٌخطب بالناس أو ٌصلً بهم  ألن فٌهم من هو أعلم منه -ٕٓ

 )      (         احب الخطبة والصبلة مالكً المذهب.كان إمام المسجد وص -ٕٔ

 )      (    عرؾ إمام المسجد بالتقى والورع  وٌذهب الناس فً إجبلله إلى حد التقدٌس -ٕٕ

 )      (     كان إمام المسجد رجبل متواضعا رؼم علمه ال ٌرى أنه ٌمتاز عن ؼٌره. -ٖٕ

 )      (    والتجارة مالكً المذهب. كان ذلك الشٌخ الذي جمع بٌن العلم والعبادة  والعمل -ٕٗ

 )      (         كان أتباع الشٌخ المالكً كثٌرٌن فً القرٌة. -ٕ٘

 )      (        الحاج الخٌاط رجبل درس فً األزهر ونال ثقة الناس فؤجمعوا على علمه وتواضعه. -ٕٙ

 ()            كان الحاج الخٌاط ٌحتقر العلماء الذٌن ٌؤخذون علمهم من الكتب. -7ٕ

 )      (      العلم اللدنً من وجهة نظر الحاج الخٌاط هو الطرٌق الصحٌح للعلم. -8ٕ

 )      (           العلم اللدنً هو العلم الذي ٌحصله اإلنسان بالقراءة واالستماع إلى العلماء فً حلقات الدرس. -9ٕ

 )    (أٌدي كل هإالء العلماءاجتمع لطه حسٌن قدر ضخم من العلم ولكنه مضطرب متناقض ألنه تلقى العلم على  -ٖٓ

 

 ( https://dardery.site/archives/2600  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 -)ب( دخير الصىاب نها يلي: 

  :العاصمة ؛ وذلك ٌرجع إلىللعلم فً القرى ومدن األقالٌم جبلل لٌس له مثله فً    -ٔ

 قانون الربح والخسارة ׄ   قانون البٌع والشراء ׄ         قانون العمل واألجرة ׄ    قانون العرض والطلب ׄ  

 :جاءت جملة ) قانون العرض والطلب ( فً سٌاق حدٌث طه حسٌن وقصد بها  -ٕ

 األولى والثانٌةׄ            أرجاء القاهرةاتساع  ׄ       كثرة العلماء فً القاهرة ׄ   ٌؾ      قلة العلماء فً الر ׄ  

  :العلماء فً القاهرة كثٌرون ٌروحون وٌؽدون  -ٖ

ال ٌحفل بهم  ׄ   ׄ        ال ٌهتم به إال الحكام ׄ      ال ٌقدر الناس ما لهم من علم  ׄ       ٌهتم بهم عامة الناس ׄ  

 أحد

 :العلماء  كان الصبً متؤثرا بنفسٌة أهل الرٌؾ ؛ ألنه ٌرى أن  -ٗ

  . أهل فضل وعلم ׄ   خلقوا من نور ولهم كرامات ׄ     خلقوا من طٌنة نقٌة ممتازة ׄ            أهل خٌر ومحبة ׄ  
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  :قِوا من طٌنة نقٌة ممتازة ؼٌر الطٌنة التً خلق منها الناس جًمٌعا ( تعبٌر ٌدل على)خل -٘ 

 رىجهل الناس فً الق ׄ                            للعلم والعلماءه تقدٌس ׄ  

 طهارة ونقاء العلماء واألشٌاخ فً القرى  ׄ                                قلة العلماء فً القرى ׄ  

  :كان كاتب المحكمة الشرعٌة شدٌد الحنق على أصحاب المذاهب األخرى  ٙ

 . ألنهم كانوا متشددٌنׄ                               ألن أتباع المذهب الحنفً قلٌلون  ׄ  

 . ألنهم كانوا جهبلء بعلمهمׄ                   كانوا ٌصفون الشٌخ الحنفً بالجهل ألنهم  ׄ  

  :أهل الرٌؾ فً قرٌة الصبً كانوا فً رأٌه  -7

 . ضعفاءׄ                               مكرة أذكٌاء  ׄ                      بسطاءׄ                    خبثاء  ׄ  

  :نق المذهبكاتب المحكمة الشرعٌة اعت  -8

 . الحنبلًׄ                   المالكً ׄ                         الحنفًׄ                     الشافعً . ׄ  

 كان الشٌخ إمام المسجد: -9

 حنبلً المذهبׄ   مالكً المذهب                   ׄ    شافعً المذهب                  ׄ   حنفً المذهب               ׄ    

  :المنافسة شدٌدة بٌن الشاب األزهري والشٌخ الحنفً ؛ ألن كانت  -ٓٔ

 . األزهري من طبلب األزهرׄ                                  األزهري صار خلٌفة . ׄ  

 . ألن األزهري صار رجبل محبوبا من الناسׄ                       ألن األزهري حدٌث السن .  ׄ  

  :اب األزهري من خطبة الجمعةحجة الشٌخ الحنفً فً منع الش  -ٔٔ

 . كان حدٌث السن ال ٌنبؽً أن ٌصعد المنبره ألنׄ                       ألن المسجد كان ملٌبا بالشٌوخ واألسنان ׄ  

 األولى والثانٌة ׄ                                       لٌس خطٌبا فً األوقاؾ نهأ ׄ  

  :هًمن ابنه  ها اللحظة التً كان الوالد الشٌخ ٌنتظر   -ٕٔ

 . من األزهر هلحظة تخرجׄ                     الجمعة . هلحظة صعوده المنبر وخطبت ׄ  

 . من األزهر هلحظة قدومׄ                    . هلحظة سفره إلى األزهر لٌكمل دراست ׄ  

  :الفتى األزهري من إلقاء خطبة الجمعة ألن منع  -ٖٔ

 الناس تظاهروا ضده وخرجوا من الجامع ׄ    ر الناس ضده             كاتب المحكمة اعترض علٌه وأثا ׄ  

 أبوه خاؾ علٌه من  العٌن والحسد فمنعه  ׄ    إمام المسجد منعه من صعود المنبر لصؽر سنه              ׄ  

  :اشتهر العالم الشافعً ب   -ٗٔ

 . العلمعمق ׄ      الحقد ׄ    البخلׄ       التقى والورع . ׄ  

  :مات الشٌخ الشافعً تحدث الناس عنلما    -٘ٔ

 . الؽزٌر هعلمׄ       لهحب أهل القرٌة ׄ   ه      حزن الناس على فراقׄ               حظ الرجل عند هلل . ׄ  

  ٌجد المذهب الشافعً فً قرٌة الصبً  :  -ٙٔ

 استهانـة ○          معارضـة        ○ عزوفـا                     ○     إقباال                      ○ 

  :علماء ؼٌر رسمٌٌن ٌلجؤ إلٌهم الدهماء من الناس ( هذا التعبٌر ٌدل على )   -7ٔ

 . نشر المذاهب الفقهٌةׄ                            شدة تؤثٌرهم على عقول العامة من الناس  ׄ  

 . منزلة هإالء العلماء العلمٌةׄ                                               حب الناس للعلم والعلماء . ׄ  
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  :كان من العلماء ؼٌر الرسمٌٌن الشٌخ  -8ٔ

 . الخٌاطׄ     النجار ׄ     الخراط ׄ     الجبلد  ׄ  

  :العلم الصحٌح عند الشٌخ الخٌاط هو العلم   -9ٔ

 . الدنٌويׄ      التارٌخً ׄ       األزهريׄ      دنً .للا ׄ  

 األزهر بحثاً عن :كان دافع الصبً للدراسة فً   -ٕٓ

 زٌارة أولٌاء هللا الصالحٌن.    ׄ      مكان ٌؤوي إلٌه ׄ              صحبة ٌرتاح إلٌها ׄ            مكانة ٌتٌه بها ׄ  

 نفسه شٌبا من الوالٌة هو : ًالعالم الذى كان ٌرى ف   -ٕٔ

صاحب شٌخ ׄ          .ًصاحب المذهب الشافع ׄ       . ًصاحب المذهب المالك ׄ      كاتب المحكمة ׄ  

 الطرٌقة.  

  :رؾ الخٌاط فً قرٌة الصبً بع -ٕٕ

 . السماحةׄ     التعصب ׄ      البخل والشحׄ      الحقد  ׄ  

 مقدار ضخم من العلم مختلؾ مضطر متناقض ألنه -وهو بالقرٌة –اجتمع للصبً   -ٖٕ

 . كان مضطرب الشخصٌةׄ    فهما خاطًبا . فهم العلم ׄ      اكتفى بالتردد على الكتابׄ    أخذ العلم من مشاٌخ مختلفٌن . ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/2600  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 
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 ملخص الفصل

 الفتى ٌذوق األلم عندما ٌفتقد أخته المرحة بعدما اختطفها الموت ، وهً فً الرابعة ، والفتى ٌرى أن اإلهمال سبب * 

 موتها مثلما كان سبباً فً فقده بصره وهو صؽٌر .

منذ ذلك الٌوم اتصلت األواصر بٌن الحزن وبٌن هذه األسرة . فما هً إال أشهر حتى فقد الشٌخ أباه الهرم . وما هً إال  * 

 أشهر أخرى حتى فقدت أّم الصبً أّمها الفانٌة.

والذي طبع حٌاتها بطابع من الحزن لم ٌفارقها، والذي ابٌّض له  ، وجاء الٌوم المنكر الذي لم تعرؾ األسرة ٌوما مثله * 

وال تضحك إالّ  ،وأال تذوق للفرح طعما ، شعر األبوٌن جمٌعا، والذي قضى على هذه األم أن تلبس السواد إلى آخر أٌامها

ما توفً شقٌق طه حٌن 9ٕٓٔأؼسطس من سنة  ٕٔوال تنام حتى ترٌق بعض الدموع كان هذا الٌوم ٌوم  ،بكت إثر ضحكها

 بالكولٌرا.

 .فقد كانت علة أخٌه تتمثل له فً كل لٌلة   ،ومن ذلك الٌوم عرؾ الصبً األحبلم المروعة  * 

َّ ٖٓ حُٔلَ ُِوخَٛس    .ٔ َِ  : ٤ًق ًخٕ حُٜز٢ )١ٚ( ٣و٢٠ّ أ٣خٓٚ  رؼي إٔ ُك

خد ٝحُٔلٌٔـش ٝحُٔٔــي ٝر٤ـض حُٔلـظٖ ٝٓــخُْ حُؼِٔـخء ٝكِوـخص حُـٌ  س  ًَِ ر٤ٖ حُز٤ـض ٝحٌُظـ   َ  ٫ِ ٛـ٢ رـخُلِٞس ٫ٝ ٛـ٢ رـخُٔ

 ٝط٢٠ٔ ك٤ٔخ ر٤ٖ ًُي كخطَس ٓو٤لش. ٌُِٜٝ٘خ طلِٞ ك٤٘خ  ٝطَٔ ك٤٘خ   هَ 

 : ٓظ٠ ػَف حُٜز٢ ح٧ُْ حُلو٤و٢   ٝٓخ ح١ٌُ حًظ٘لٚ ػ٘يثٌ    .ٕ

 ػَكٚ ػ٘يٓخ كوي أهظٚ حُٜـَٟ رخُٔٞص .  

ٖ أؿِٜـخ ُـْ طٌـٖ ٗـ٤جخ  ِ ٝإٔ حُـيَٛ هـخىٍ ػِـ٠ إٔ ٣ـئُْ حُ٘ـخّ ٝحًظ٘ق إٔ طِي ح٫٥ّ حُظ٢ ًخٕ ٣٘ـو٢ رٜـخ ٣ٌٝـَٙ حُل٤ـخس ٓـ -  

 ٣ٝئ٣ًْٜ ٣ٝلزذ ا٤ُْٜ حُل٤خس ٣ٜٕٝٞ ٖٓ أَٓٛخ ػ٠ِ ٗلْٜٞٓ ك٢ ٝهض ٝحكي.

َْ ٝٛق ١لُٞظٜخ    .ٖ َْ ٝٛق حُٜز٢ أهظٚ   ٝر  : ر

 ُو٤خٍ ه٣ٞش ح  -ػٌرش حُلي٣غ   -ك٤ٜلش حُِٔخٕ    -١ِوش حُٞؿٚ  -ٝٛق حُٜز٢ أهظٚ رؤٜٗخ :  هل٤لش حَُٝف  

طـِْ ا٠ُ حُلخث٢ كظظلـيع ا٤ُـٚ ًٔـخ طظلـيع أٜٓـخ اُـ٠ ُحثَطٜـخ ِ ٝطزؼـغ كـ٢ ًـَ  ِٝٛق ١لُٞظٜخ رؤٜٗخ : ١لُٞش ُٜٞ ٝػزغ  -

 ٌِٝٛٙ حُِؼزش كظ٠  ِحُِؼذ حُظ٢ ًخٗض ر٤ٖ ٣ي٣ٜخ ٍٝكخ  ه٣ٞخ  ٝطٔزؾ )ط٠ل٢(ػ٤ِٜخ ٗو٤ٜش. كٌٜٙ حُِؼزش حَٓأس ٌٝٛٙ حُِؼزش ٍؿَ 

ٝأهـَٟ  ِٝطَٜ ر٤ٜ٘خ ح٧كخى٣غ َٓس كـ٢ ُٜـٞ ٝػزـغ  ِِش ر٤ٖ ٛئ٫ء ح٧ٗوخٙ ؿ٤ٔؼخ طٌٛذ ٝطـ٢ء ٝحُطل ٌِٝٛٙ حُِؼزش كظخس 

 َٝٓس ػخُؼش ك٢ ٛيٝء ٝح١ٔج٘خٕ. ِك٢ ؿ٤ع ٝؿ٠ذ 

 : ٛق حٓظؼيحى حُز٤ض ٫ٓظوزخٍ حُؼ٤ي. .ٗ

هٞطـٚ حُٜــخٍ ٣ِٜـٕٞ ًخٗض أّ حُٜز٢ طؼي حُوزِ ٝحُلط٤َ ِ ٝاهٞس حُٜز٢ حٌُزخٍ ٣ظـٜٕٞ ُِو٤خ١ ٝحُلٌحء )ٛخٗغ ح٧ك٣ٌـش( ِ ٝا

رٌٜٙ حُلًَش حُطخٍثش ِ ػ٠ِ ػٌْ ٓ٘ٚ كٜٞ رـ٤َ كخؿش ٌُِٛخد ُِو٤خ١ ٫ٝ حُلٌحء ٝٓخ ًخٕ ٤ٓخ٫  ُِٜٞ ٓؼِْٜ . ٝاٗٔخ ًخٕ ٣ؼ٤ٖ 

 .ك٠ ػخُْ حُو٤خٍ ٣ٔظٔيٙ ٓٔخ هَأٙ ك٠ حٌُظذ 

 : ٤ًق ٓخطض أهظٚ حُٜـَٟ    .٘

ٞٓـش ٝٛـ٠ ِٓوـخس كـ٠ ٗخك٤ـش ٓـٖ حُـيحٍ ُٔـيس ػ٬ػـش أ٣ـخّ ِ ٝكـ٠ أٛزلض حُطلِش ًحص ٣ّٞ ٟؼ٤لش ٣ِِٛش كِْ ٣ٜظْ أكي ٝظِـض ٓلٔ

ػَٜ ح٤ُّٞ حَُحرغ ُحى حَُٜحم ٝأهٌص حُطلِش طظِٟٞ ِ ٝح٧ّ طٔو٤ٜخ أُٞحٗخ ٖٓ حُيٝحء ٝكـؤس أهٌ ٤ٛخف حُطلِـش ٣وـق ٝكخٍهـض 

 حُل٤خس .

 : ٛق ُلظش حُٜ٘خ٣ش ػ٘ي ٝكخس حُطلِش . ٝٓخ ح١ٌُ ه٤َ ٨ُّ   َٝٛ ًخٕ ٛل٤لخ    .ٙ

٤َِ ٝأهٌ ٤ٛخف حُلظخس ٣ٜيأ ٝأهٌ ٛٞطٜخ ٣وق ِ ٝأهٌ حٟطَحرٜخ ٣وق ِ ٝه٤ـَ اُـ٠ ٛـٌٙ ح٧ّ  حُظؼٔـش إٔ هللا هـي ٓـٔغ ٝطويّ حُ

ُٜخ ُِٝٝؿٜخ ِ ٝإٔ هي أهٌص ح٧ُٓش ط٘لَ ِ ٝإٔ هللا ًخٕ هي  ٍأف رٜخ ٝإٔ هلٞص حُٜـٞص  ٝٛـيٝء ٛـٌح ح٫ٟـطَحد ًخٗـخ  ٣ظـ٢ 

٤ٜخ أٜٗخ ٓظ٘خّ ِػْ ط٘ظَ كبًح ٛيٝء ٓظَٜ ٫ ٛٞص ٫ٝكًَش ٝاٗٔـخ ٛـٞ ٗلـْ هل٤ـق ٌٛٙ حَُأكش ِ ط٘ظَ ح٧ّ ا٠ُ حر٘ظٜخ ك٤و٤َ اُ

 ٗي٣ي حُولش ٣ظَىى ر٤ٖ ٗلظ٤ٖ ٓلظٞكظ٤ٖ ه٬٤ِ ػْ ٣٘وطغ ٌٛح حُ٘لْ ٝاًح حُطلِش هي كخٍهض حُل٤خس .
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َْ ػّي ١ٚ ك٤ٖٔ ٗو٤وظٚ ٟل٤ش ح٩ٛٔخٍ   .7 ُِ : 

رٜخ ػ٘يٓخ ظَٜص أػَحٝ حَُٔٝ ػ٤ِٜخ ٝظِض ٓلٔٞٓش أ٣خٓخ  ِ ُْٝ  ػّي ١ٚ ك٤ٖٔ ٗو٤وظٚ ٟل٤ش ح٩ٛٔخٍ ُ ٧ٕ أكيح  ُْ ٣ٜظْ 

 ٣ٔظيِع أكي حُطز٤ذ ُؼ٬ؿٜخ .

 : ًًَ حٌُخطذ إٔ اٛٔخٍ ح٧ر٘خء ك٢ حُوَٟ أَٓ ػخى١ . ٟٝق أٓزخد ًُي .    .8

ٍٝرش حُز٤ض ًؼ٤َس  .ٝح١٧لخٍ ك٢ حُوَٟ ٝٓيٕ ح٧هخ٤ُْ ٓؼَٟٕٞ ٌُٜح حُ٘ٞع ٖٓ ح٩ٛٔخٍ ٫ٝ ٤ٓٔخ اًح ًخٗض ح٧َٓس ًؼ٤َس حُؼيى ِ

 حُؼَٔ 

 : ُ٘ٔخء حُوَٟ كِٔلش  ػٔش ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ أ١لخُْٜ ح٣ٌُٖ ٣ٌٕ٘ٞ ٖٓ َٓٝ ٓخ . ٟٝق . .9

حُلِٔلش ح٥ػٔش : اًح حٗظ٠ٌ ١لَ ك٘خىٍح  ٓخ طٜظْ رٚ أٓٚ ٝهخٛش اًح ًخٗض ح٧َٓس ًز٤َس حُؼـيى ٝح٧ّ ًؼ٤ـَس حُؼٔـَ ِ اٗٔـخ طظًَـٚ   

طــِىٍٟ حُطز٤ــذ أٝ طـِٜــٚ ِ ٝاًح ػخُـظــٚ كظؼخُـــٚ رؼِــْ حُ٘ٔــخء كــ٢ ح٣َُــق  رــَز٤ــذ ًــ٢ ٣٘ــل٠ ر٘لٔــٚ ِ ٫ٝ طــٌٛذ رــٚ اُــ٠ ١

 )حُٞٛلخص حُزِي٣ش( . 

: " كظ٠ اًح ًخٕ ػَٜ ح٤ُّٞ حَُحرغ ٝهـق ٛـٌح ًِـٚ كــؤس . ٝهـق ٝػَكـض أّ حُٜـز٢ إٔ ٗـزلخ  ٓو٤لـخ  ٣لِـن ػِـ٠ ٛـٌٙ  .ٓٔ

 حُيحٍ .." .. ٓخ حُ٘زق حُٔو٤ق حُٔوٜٞى  

 ٞص ح١ٌُ حهظطق ٗو٤وظٚ .حُ٘زق حُٔو٤ق ٛٞ ٗزق حُٔ 

 : ٓخ ح١ٌُ ًخٕ ٣لؼِٚ ح٤ُ٘ن ٝح٧ّ ًِٔخ حُىحى َٛحم حُطلِش    .ٔٔ

ك٤ٜ٘ــَف ٜٜٓٔٔــخ  رٜــِٞحص ٝ ٣ـخص ٓــٖ حُوــَ ٕ ٣ظٞٓــَ  ِحُ٘ـ٤ن ًــخٕ ٣ؤهــٌٙ ح٠ُـؼق حُــ١ٌ ٣ؤهــٌ حَُؿــخٍ كـ٢ ٓؼــَ ٛــٌٙ حُلـخٍ  

 )٣ٔظ٘ـي( رٜخ ا٠ُ هللا.

 ٤ٜخ أُٞحٗخ ٖٓ حُيٝحء .أٓخ ح٧ّ كٌخٗض ؿخُٔش ٝحؿٔش طليم ك٢ حر٘ظٜخ ٝطٔو  -

 : ٛق كخُش ح٧َٓس ػ٘ي ٝكخس حُطلِش .  .ٕٔ

َٛهض ح٧ّ ُٝطٔض حُوي٣ٖ ًٝخٕ حُيٓغ ٣وطغ ٛٞطٜخ ِ ٝح٧د ُْ ٣٘طن ٌُٝ٘ٚ ر٠ٌ ِ أٓخ حُٜز٤ش حٗظَ٘ٝح ك٠ حُيحٍ ٝهي هٔـض   

 هِٞد حُزؼٞ ك٘خٓٞح ٍٝم حُزؼٞ كَٜٔٝح . 

 ٖٓ ٓخػش " ٓخ حُٔخػش حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ    : " ك٤خ ُٚ ٖٓ ٣ّٞ ِ ٣ٝخ ُٜخ ٖٓ ٟلخ٣خ   ٣ٝخ ٌَٗٛخ .ٖٔ

 ك٤ٖ ػخى ح٤ُ٘ن ا٠ُ ىحٍٙ ٓغ حُظَٜ ِ رؼي إٔ ٝحٍٟ حر٘ظٚ ك٠ حُظَحد ِ ًٝخٕ ًُي ٣ّٞ ػ٤ي ح٧ٟل٠ .   

: " ػخى ح٤ُ٘ن ا٠ُ ىحٍٙ ٓغ حُظَٜ ٝهي ٝحٍٟ حر٘ظٚ ك٢ حُظَحد... ٌٓ٘ ًُي ح٤ُّٞ حطِٜض ح٧ٝحَٛ ر٤ٖ حُلِٕ ٝر٤ٖ ٌٛٙ  .ٗٔ

 ح هٜي حٌُخطذ رٌٜٙ ح٧ٝحَٛ  ٓخً   ح٧َٓس ..." .

هٜي حٌُخطذ رٌٜٙ ح٧ٝحَٛ حٓظَٔحٍ ح٧كِحٕ ك٢ حُز٤ض كوي هطق حُٔٞص رؼي ًُي أرخٙ حَُّٜ )ٗي٣ي حٌُزَ( ِ ٝٓخ ٛـ٢ ا٫ أٗـَٜ  

 ح٤ٌَُُٞح . أهَٟ كظ٠ كويص أّ حُٜز٢ أٜٓخ حُلخ٤ٗش )حُٜخٌُش(ِ ػْ ًخٗض حٌُخٍػش رلوي حرٜ٘خ ريحء

 َس رطخرغ حُلِٕ حُيحثْ  : ٓخ ح٤ُّٞ ح١ٌُ ١زغ ح٧ٓ .٘ٔ

ػ٘يٓخ حهظطق حُٔٞص حرْٜ٘ ح١ٌُ ًـخٕ ٣ـيٍّ رٔيٍٓـش حُطـذ رؼـي  9ٕٓٔأؿٔطْ ٖٓ ٓ٘ش  ًٕٔخٕ ٌٛح ح٤ُّٞ ٣ّٞ حُو٤ْٔ   

 اٛخرظٚ رَٔٝ ح٤ٌَُُٞح .

 : ٓخ حُٞرخء ح١ٌُ طل٠٘ رخُز٬ى   ٤ًٝق هخٝٓٚ أَٛ حُو٣َش   .ٙٔ

 خ ًٔخ طل٠٘ رخُز٬ى ًِٜخ ٝىَٓ ٓيٗخ  ٝر٬ىح  ٝٓلخ أَٓح  ًخِٓش .ٝرخء ح٤ٌَُُٞح ٝهي طل٠٘ رخُو٣َش ٝحُوَٟ حُٔـخٍٝس ًِٜ 

أٓخ حُٔوخٝٓش كوي هـخّ ٓـ٤يٗخ رؼٔـَ ح٧كـزـش ُٝٝػٜـخ ػِـ٠ أٛـَ حُو٣َـش ِ ٝأٍٓـِض ٜٓـِلش حُٜـلش ح١٧زـخء حُـ٣ٌٖ حٗزؼـٞح كـ٢  -

 ح٧ٍٝ رؤىٝحطْٜ ٝه٤خْٜٓ ٣لـِٕٝ ح٠َُٟٔ.

   ٝرْ ًخٗض طليع ح٧ّ ٗلٜٔخ   :ٓظ٠ أٛخد ٝرخء ح٤ٌَُُٞح َٜٓ   ٝٓخًح كؼَ رؤِٜٛخ  .7ٔ

 ِ أِٛي أِٜٛخ ٝىَٓ ٓيٗخ ٝهَٟ ٝٓلخ أَٓح ًخِٓش ِ ٨ٓٝ حُوٞف حُ٘لّٞ .  9ٕٓٔ/ أؿٔطْ /  ٕٔك٠   

 ًخٗض أّ حُٜز٠ ك٠ ِٛغ ٓٔظَٔ ِ ًٝخٗض طٔؤٍ ٗلٜٔخ أُق َٓس ك٠ ًَ ٣ّٞ رٖٔ طٍِ٘ حُ٘خُُش ٖٓ أر٘خثٜخ .  -

َْ ٝٛق حٌُخطذ ٗو٤وٚ ١خُذ ٓيٍٓش حُطذ  .8ٔ   ٤ًٝق أ٤ٛذ رٞرخء ح٤ٌَُُٞح  : ر

ًخٕ ٗخرخ ٗـ٤زخ  ِ ٠ًً حُوِذ ًخٕ أٗـزْٜ ٝأًًخْٛ ِ ٓزظٜـخ  أريح  ِ ًٝخٕ كخ٬ٛ ػ٠ِ حُزٌخ٣ٍُٞخ ٝهي حٗظٔذ ُٔيٍٓش حُطذ ٝكـ٢  

ٚ حٗظظخٍ حٗو٠خء ح٤ُٜق ٤ٌُٛذ ا٠ُ حُوخَٛس كظ٠ ٣ِظلن رٔيٍٓش حُطذ . ٝػ٘يٓخ كَ ٝرخء ح٤ٌَُُٞح حطَٜ رطز٤ذ حُٔي٣٘ش ٍٝحكو

 .كظ٠ ٣ظيٍد ٓؼٚ ػ٠ِ ٓلخٍرش حَُٔٝ ٌُٝ٘ٚ أ٤ٛذ رخ٤ٌَُُٞح ٝٓخص
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 : ٛق  هَ ٣ّٞ ٢٘ٗ ك٤ٚ حُ٘خد هز٤َ حُ٘خُُش حُظ٢ أٛخرظٚ. .9ٔ

هَؽ حُ٘خد ٓغ حُوٞحكـَ حُطز٤ـش ًؼخىطـٚ ِ ٝرؼـي ػٞىطـٚ أهزـَ ح٧ٓـَس أٜٗـْ كـ٢ ٣َ١ـن حُو٠ـخء ػِـ٠ حُٞرـخء ِ ػـْ ٗـؼَ رـزؼٞ  

 َؽ ٓغ أٛيهخثٚ ٣و٠ٕٞ رؼٞ ح٤َُِ ػ٠ِ ٗخ١ت طَػش ح٩رَح٤ٔ٤ٛش .حُـؼ٤خٕ ِ ٝؿِْ ا٠ُ أر٤ٚ ه٬٤ِ  ِ ػْ ه

َْ أ٤ٛذ حُطز٤ذ حُ٘خد   .ٕٓ  : ر

 أ٤ٛذ رٞرخء ح٤ٌَُُٞح ِ كزؼي ٓ٘ظٜق ح٤َُِ َٛم حُ٘خد َٛهش حهظَهض ٌٕٓٞ ح٤َُِ ٝأ٣وظض ح٤ُ٘خّ كوي طؤُْ ٖٓ حُو٢ء . 

 : ٛق كخٍ ح٧د رؼي حٗظيحى ح٧ُْ رخر٘ٚ حُ٘خد. .ٕٔ

هخثلخ  ػ٠ِ حر٘ٚ ٌُ٘ٚ ٓظٔخٓي حُ٘لْ ٓٔظؼي ٫كظٔخٍ حُ٘خُُش ِ ػْ هخّ ربىهخٍ حر٘ٚ ُلـَطٚ ٝأَٓ رخُلَٜ رـ٤ٖ ًخٕ ٛخىثخ  ٣ٍُ٘خ  ِ  

 حُ٘خد ٝر٤ٖ اهٞطٚ ٝحٓظيػ٠ حُطز٤ذ .

 : ٛق كخٍ ح٧ّ. .ٕٕ

ؿ٤ـَ ًخٗض هخثلش ٓئٓ٘ش ِ كٌخٗض طَكغ ٝٝؿٜٜخ ُِٔٔخء ٝطـظٜي ك٠ حُيػخء ٝح٬ُٜس ِ ػْ طؼٞى ا٠ُ ُٝيٛخ طٔـ٘يٙ اُـ٠ ٛـيٍٛخ   

 ٜٓظٔش رٔخ هي ٤ٜ٣زٜخ ٖٓ ػيٟٝ 

 : ٓخ ٓٞهق أَٛ حُو٣َش ٓٔخ ٣ليع ُِ٘خد   .ٖٕ

طـٔغ أَٛ حُو٣َش هخٍؽ حٍُِٔ٘ ك٢ حُٜـزخف ٣ٞحٓـٕٞ حُ٘ـ٤ن ر٤٘ٔـخ حُىكـْ حُـيحٍ ر٘ٔـٞس ٣ٞحٓـ٤ٖ ح٧ّ ٝظـَ حُطز٤ـذ ٣ظـَىى ًـَ   

 ٓخػش ٣ظخرغ كخُش ح٣َُٔٞ حُ٘خد .

 : ًخٕ ُِ٘خد أ٤٘ٓش أه٤َس ِ كٔخ ٢ٛ   .ٕٗ

 َٟ أهخٙ ح١َُٛ٧ حُٔٞؿٞى رخُوخَٛس ِ ٝػٔٚ حُٔٞؿٞى رخُـ٘ٞد ٌُُي ١ِذ إٔ ٣زَهخ ا٤ُٜٔخ ٤َُحٛٔخ ػ٠ِ ػـَ .ط٠٘ٔ إٔ ٣ 

 : ٛق حُ٘خد أػ٘خء حكظ٠خٍٙ . .ٕ٘

ػِْ حُ٘خد أٗٚ ٓوزَ ػ٠ِ حُٔٞص ِ ٝح٧ُْ ٣ِىحى رٚ ٫ٝ ٓلَ ٓ٘ٚ كوزـَ ًُـي رب٣ٔـخٕ ٤١ـذ ٝهـخٍ ٧ر٤ـٚ اٗـٚ ُـ٤ْ ه٤ـَح  ٓـٖ حُ٘زـ٢  

 رَ ١ِذ أرخٙ ٤ُٞح٤ٓٚ ِ ػْ أهٌ ح٧ُْ ٣٘ظي ٝٛٞص حُ٘خد ٣ولض ٤ٗجخ  ك٤٘جخ  ػْ ٌٓض طٔخٓخ  .ٓلٔي ح١ٌُ ٓخص ِ 

 : ٖٓ أٍٝ ٖٓ ُو٠ حُ٘ؼٖ   .ٕٙ

 ًخٕ حُؼْ ٛٞ أٍٝ ٖٓ ُو٠ حُ٘ؼٖ كوي َٝٛ رؼي ٓٞص حُ٘خد ُْٝ ٣َٙ ك٤خ . 

 :ٓخ ٍأٟ ح٧َٓس ك٠ ٣ُخٍس حُوزٍٞ   َٝٛ طـ٤َ ًُي    .7ٕ

 ِ ٌُٖٝ طـ٤َ ٌٛح رؼي ٝكخس ح٫رٖ ِ ًٝخٗض ح٧َٓس طؼزَ ح٤َُ٘ ُظٍِٝ حُوزٍٞ ًخٗض ح٧َٓس طؼ٤ذ ٖٓ ٣ٍِٝ حُوزٍٞ 

 :ٓخ أػَ ٓٞص ١خُذ حُطذ ػ٠ِ ح٧َٓس    .8ٕ

ٖٓ ًُي ح٤ُّٞ حٓظوَ حُلِٕ حُؼ٤ٔن ك٠ حُيحٍ ٝحهظل٠ حُلـَف ِ ح٧ّ ٣٘زؼـغ ٓـٖ هِزٜـخ حُ٘ـٌٟٞ ِ ٝح٧د ٫ ٣ـِـْ اُـ٠ ١ؼـخّ ا٫   

 ر٘خء ٣ؼِٕٝ ح٧ر٣ٖٞ ٣ٝـٜٖ حُـ٤ٔغ رخُزٌخء . ٣ٝظًٌَٙ ك٤ز٠ٌ ِ ٝطز٠ٌ أٓٚ ٓؼٚ ِ ٝح٧

ى ػ٤ِٚ ح٤ُ٘ن ٝأَٓطٚ ػ٘ي ًَ ؿٌحء ٝػ٘خء   .9ٕ ّٞ  : ٓخ ح١ٌُ طؼ

ى ح٤ُ٘ن أ٫  ٣ـِْ ا٠ُ ؿيحثٚ ٫ٝ ا٠ُ ػ٘خثٚ كظ٠ ٣ـًٌَ حر٘ـٚ ٣ٝز٤ٌـٚ ٓـخػش أٝ رؼـٞ ٓـخػش   ّٞ ٝأٓخٓـٚ حَٓأطـٚ طؼ٤٘ـٚ ػِـ٠  ِطؼ

٣ٌٖٛ ح٧ر٣ٖٞ ك٬ ٣زِـٕٞ ٜٓ٘ٔخ ٤ٗجخ ك٤ـٜٕ٘ٞ ؿ٤ٔؼخ رخُزٌخء. ٖٓ ًُي ح٤ُّٞ ٖٝٓ كُٞٚ أر٘خإٙ ٝر٘خطٚ ٣لخُٕٝٞ طؼ٣ِش  ِحُزٌخء 

 ًٝخٗض ٖٓ هزَ ًُي طؼ٤ذ ح٣ٌُٖ ٣ٍِٕٝٝ حُٔٞط٠. ِطؼٞىص ٌٛٙ ح٧َٓس إٔ طؼزَ ح٤َُ٘ ا٠ُ ٓوَ حُٔٞط٠ ٖٓ ك٤ٖ ا٠ُ ك٤ٖ 

 : ٓظ٠ طـ٤َّص ٗل٤ٔش حُٜز٢   ٝٓخ ٓظخَٛ ًُي حُظـ٤ َ   .ٖٓ

 ٗو٤وٚ . طـ٤َّص ٗل٤ٔش حُٜز٢ ٌٓ٘ كوي 

خ ٝكـَٙ ػِـ٠ إٔ ٣ظوـَد ا٤ُـٚ رٌـَ أُـٞحٕ حُظوـَد :  -    ٓظخَٛ ًُـي حُظـ٤ ـَ : طـ٤ـَص ٗلٔـ٤ش ٛـز٤٘خ طـ٤ـَح  طخٓـخ . ػـَف هللا كوّـ 

 رخُٜيهش ٝرخ٬ُٜس ك٤٘خ   هَ ٝرظ٬ٝس حُوَ ٕ َٓس ػخُؼش.

ٌَّ حُٜز٢ ك٢ ح٩كٔخٕ ا٢ُ أه٤ٚ حُ٘خد رؼي ٝكخطٚ   .ٖٔ  : ٤ًق ك

(ػٖ أه٤ٚ رؼٞ حُٔـ٤جخص ِ كٌـخٕ ٣ٜـّٞ ٣ٜٝـ٢ِ ُٝـٚ ٧ٝه٤ـٚ ِ ًٝـخٕ ٣وـَأ ٓـٍٞس ح٩هـ٬ٙ  ٫ف ًُٝي رؤٕ ٣ل٢ )٣ِن ٣ٝزؼي 

 حَُٔحص ػْ ٣ٜذ ًُي ًِٚ ٧ه٤ٚ .
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 : ٓخ ٓزذ ح٧ك٬ّ حَُٔٝػش حُظ٢ ًخٗض طؤط٢ ٌُٜح حُٜز٢ )١ٚ(   ٝٓظ٠ هِض   .ٕٖ

ـخ. ػـْ طوـ ِٓززٜخ : َٓٝ أه٤ٚ ح١ٌُ ًخٕ ٣ظٔؼَ ُٚ ك٢ ًـَ ٤ُِـش    ٓ  ِيٓض رـٚ حُٔـٖ ٝػٔـَ ك٤ـٚ ح٧ُٛـَ ػِٔـٚ ٝحٓـظَٔ ًُـي أػٞح

كؤهٌص ػِش أه٤ٚ طظٔؼَ ُٚ ٖٓ ك٤ٖ ا٠ُ ك٤ٖ . ٝأٛزق كظ٠ ٍٝؿ٬ ِ ٝطوِزض رٚ أ١ٞحٍ حُل٤خس ِ ٝاٗٚ ُؼ٠ِ ٓخ ٛـٞ ك٤ـٚ ٓـٖ ٝكـخء 

 ٌُٜح ح٧م ٣ًٌَٙ ٣َٝحٙ ك٤ٔخ ٣َٟ حُ٘خثْ َٓس ك٢ ح٧ٓزٞع ػ٠ِ أهَ طوي٣َ .

   ٖٝٓ ح١ٌُ ًخٗض ًًَٟ ٌٛح حُ٘خد ٫ طؤط٤ٚ ا٫ ه٬٤ِ     : ٖٓ حٌُِحٕ ظ٬ ٣ظًٌَحٕ ٌٛح حُ٘خد ىحثٔخ   .ٖٖ

 حٌُِحٕ ظَ ٣ظًٌَح ٌٛح حُ٘خد ىحثٔخ  : أٓٚ ٝحُٜز٢ ) ١ٚ ك٤ٖٔ ( .  

 .أٓخ ح١ٌُ ًخٗض ًًَٟ ٌٛح حُ٘خد ٫ طؤط٤ٚ ا٫ ه٬٤ِ  كٌخٕ أرخٙ ح٤ُ٘ن -     

 

 ( https://dardery.site/archives/3390  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 ػ٠ِ حُلَٜ حُظخٓغ طي٣ٍزخص

 أنام العتارج غير الصحيحح:)×( ( أنام العتارج الصحيحح، وعالنح ضع عالنح )-)أ( 

 (     )   فتش ومجالس العلم. عاش الصبً حٌاته فً تلك السنة بٌن البٌت والكتاب والمحكمة والمسجد وبٌت الم -ٔ

 )      (      . كانت األٌام تمر على الصبً  فً هذه السنة مرة وال تحلو مطلقا -ٕ

 (     ) .     أن كل اآلالم التً كره من أجلها الحٌاة لم تكن شٌبا أمام ذلك األلم الصبً بعد أن ذاق األلم الحقٌقً وعرؾ -ٖ

 )      (        .   كانت األخت الصؽرى فً الخامسة من عمرها -ٗ

 )      (                       كانت الطفلة محبوبة من األسرة كلها لما تتمتع به من الجمال والذكاء -٘

 )      (                   تمتعت الطفلة بعذوبة الحدٌث وقوة الخٌال. -ٙ

 )      ( .  لعرابس ، دون أن تشعر الفتاةكانت األسرة تشعر بلذة وفرح شدٌد أثناء سماعها لهذه األحادٌث بٌن الفتاة وا -7

 )      (            أصبحت الطفلة ٌوم وقد أصابها شًء من الفتور والهمود فتركت األم أعماله واهتمت بها. -8

 )      (       من أسباب اإلهمال الذي كان ٌلقاه األطفال فً الرٌؾ فً تلك الفترة جهل األمهات -9

 (     )       . المنزل ال ٌهتم بها أحد  االهتمام البلزم لمدة ثبلث أٌامظلت الطفلة ملقاه فً زاوٌة  -ٓٔ

 (      )            . فً الٌوم الرابع انتبهت األسرة على صراخ الطفلة فؤسرعت إلى استدعاء الطبٌب -ٔٔ

 )      (  ج.         العلم اآلثم الذي قصده الكاتب هو علم النساءوأشباه النساء القابم على الوصفات الشعبٌة فً العبل -ٕٔ

 )      (           طه حسٌن كان ضحٌة لهذه الفلسفة اآلثمة وهذا العلم اآلثم حٌث فقد بصره . -ٖٔ

 (     )          ماتت الطفلة دون أن تعرؾ علتها وال كٌؾ أودت هذه العلة بحٌاتها.  -ٗٔ

 )      (                   ى. هو ٌوم وفاة االبنة الصؽر الٌوم الذي ابٌض له شعر األبوٌن جمٌعا ٌومٔ -٘ٔ

 (     )           .  عرؾ الحزن طرٌقه إلى األسرة بعد هذا الٌوم حٌث ماتت أم الشٌخ بعد ذلك بشهر. -ٙٔ

 )      (                                                          الٌوم المنكر فً حٌاة الصبً هو ٌوم موت األخت الصؽرى. -7ٔ

 )      (                                      ب الطب أنجب األخوة وأذكاهم وأكثرهم برا بؤبوٌه.كان الفتى طال -8ٔ

 )      (         وأباد قرى كاملة وقضى على أسر كاملة. 9ٕٓٔضرب وباء الكبرى مصر فً صٌؾ عام  -9ٔ

 )      (                                .9ٕٓٔمن أؼسطس عام  ٕٓأصٌب الفتى طالب الطب بالوباء ٌوم  -ٕٓ

 )      (             لم تتخذ الدولة فً ذلك الوقت أي إجراءات لمكافحة الوباء الذي انتشر.  -ٕٔ

 )      (         كان الشٌخ فً هذه اللٌلة خلٌقا باإلعجاب ، فقد كان هادبا رزٌنا مروعا ومستعدا لتقبل النازلة -ٕٕ

 )      (           زهري وعمه قبل وفاته.تحققت أمنٌة الفتى طالب الطب برإٌة أخٌه األ -ٖٕ

 )      (           لم ٌتوقؾ الشٌخ عن تبلوة القرآن والصبلة والدعاء البنه طوال الوقت. -ٕٗ

 )      (             تبدلت حال األسرة بعد هذا الٌوم فعرفت الطرٌق إلى زٌارة المقابر. -ٕ٘

 )      (              والصبلة والعبادات خوفا من الموت. عرؾ الصبً هللا حق المعرفة فؤكثر من تبلوة القرآن -ٕٙ

 )      (                         كان الفتى طالب العمر قد تجاوز العشرٌن حٌن مات. -7ٕ

 )      (           ظهر بر طه حسٌن بؤخٌه بعد وفاته فً صورة العمل على آداء بعد العبادات عنه. -8ٕ
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 )      (                                                             دات لسنوات طوٌلة.ظل طه حسٌن ٌإدي عن أخٌه العبا -9ٕ

 ()        تسلى الجمٌع عن وفاة الفتى طالب الطب إال الصبً وأمه.                                                         -ٖٓ

 ( https://dardery.site/archives/3390  ر٢   حٟـ٢ حَُح  ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 -)ب( دخير الصىاب نها يلي: 

  :حتى كان ٌوم من ا ألٌام ذاق الصبً فٌه األلم حقا . المقصود بهذا الٌوم  -ٔ

 . المرشح لكلٌة الطب هٌوم وفاة أخٌׄ             .                              الصؽرى  هٌوم وفاة أخت ׄ  

 هٌوم اختبار القرآن أمام أبٌׄ           الممتحن " أقبل ٌا أعمى ". ه هو الٌوم الذي ناداه فٌ ׄ  

 الٌوم الذى أدرك فٌه الصبى أن الدهر قادر على أن ٌإلم الناس وٌإذٌهم وٌحبب وٌهون علٌهم الحٌاة : -ٕ

امتحانه فى االنتساب إلى  ׄ   امتحانه أمام أبٌه .      ׄ         موت أخته الصؽرى. ׄ   موت أخٌه الطبٌب .         ׄ  

 األزهر.  

 كانت أخت الصبً فً ..... من عمرها  -ٖ

 . الرابعةׄ     السادسة ׄ      الخامسةׄ      الثالثة . ׄ  

 أهملت األم اخته الصؽرى والسبب األساسً فً ذلك: -ٗ

 جهل األم وفلسفة النساء اآلثمة  ׄ       كثرة أعمالها فً البٌت  ׄ  

 انشؽالها باالستعداد لعٌد األضحىׄ                انتظار حضور األبׄ  

  :النساء فً القرى ٌعتمدون فً عبلج مرضاهم على   -٘

 . العلم المدروس فً المدارسׄ        علم النساء وأشباه النساء . ׄ  

بعلم الطب المجׄ        علم الطبٌعة واألعشاب . ׄ    . رَّ

  :لقرى ومدن األقالٌم فلسفة آثمة وعلم لٌس أقل منها إثما " ذلك العلم هو علمفً ا  -ٙ

 . الرجالׄ     الكتب  ׄ     النساء وأشباه النساءׄ    الطب  ׄ  

 السبب الربٌس فً كوارث البٌت كعمً الصبً وموت رٌحانة الدار هو  -7

 جهل أهل الرٌؾ  ׄ        إهمال األم بسبب كثرة أعمالها فً البٌت         ׄ  

 وجود الشٌوخ أصحاب الكرامات  ׄ    كثرة األطباء وتوافر األدوٌة                           ׄ  

 : على ٌإكد فعالجه الحبلق دعً -8

َ   المسبولٌة الوالدٌن تحمل عدمׄ     الصحٌة اإلمكانات ضعؾׄ    .   الحبلق عمل أهمٌةׄ     . والتخلؾ الجهل تفشً .   

  :مرض الطفلة الصؽرى تعجب الصبً ألن عند  -9

َ   الطفلة تصٌح بشدةׄ       لم ٌستدع أحد الطبٌب ׄ    . األم تدعو للسماءׄ    األب ظل ٌبكً بشده .  .      

  :الحادثة التً فتحت الباب لٌعرؾ الحزن طرٌقه ألسرة الصبً  -ٓٔ

  موت الجدׄ   ت الجدة . مو  ׄ      بموت الشاب المرشح لمدرسة الطׄ     موت الطفلة ذات األربع سنوات  ׄ  

  :الٌوم الذي ابٌض له شعر األبوٌن جمٌعا ٌوم -ٔٔ

 . فقد أم الصبً أمها الفانٌةׄ        وفاة طالب الطب  ׄ       وفاة الطفلة الصؽرىׄ      فقد الشٌخ أباه الهرم  ׄ  

 : ً: المخلفات ه  كان سٌدنا عند نزول وباء الكولٌرا  قد أكثر من الحجب وكتابة المخلفات  -ٕٔ

 تمٌمة تعلق على باب الدار. ׄ                             ًوصفة للطب الشعب ׄ       

 المؤثورات الشعبٌة. ׄ                حجاب    ًتكتب ف ًاألدعٌة الت ׄ       
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  :الٌوم المنكر الذي لم تعرؾ له األسرة مثٌبل هو ٌوم  -ٖٔ

  موت الجدׄ   .       موت الجدة الفانٌة   ׄ             الذي رشح لكلٌة الطبموت الشاب  ׄ           موت الطفلة. ׄ  

  :زعم طالب الطب ألسرته أن أكل الثوم   -ٗٔ

  ٌقً من الكولٌراׄ               ٌزٌد من حدة البصر ׄ            ٌشفً من األمراضׄ     ٌقوي الذاكرة . ׄ  

 وم :الٌوم الذي ظل ٌذكره الصبً ولم ٌنسه  هو ٌ  -٘ٔ

 أؼسطس                ٖٕ   ׄ   أؼسطس                     ٕٔ   ׄ   أؼسطس                ٕٕ ׄ   أؼسطس .               ٕٓ  ׄ  

  :عرؾ الصبً هللا حقا بعد  -ٙٔ

 .إلى القاهرة هذهاب ׄ     .   فقد بصره  ׄ                 الصؽرى هوفاة أختׄ   وفاة طالب الطب . ׄ  

 من الذكر وقراءة القرآن بعد موت أخٌه:أكثر الصبً  -7ٔ

 تكفٌرا للذنوب عن أخٌهׄ   عظة واعتبار بؤخٌه  ׄ    حبا وإٌثارا للحٌاةׄ   خوفا من الموت ׄ  

 ؼٌر موت الفتى دارس الطب من عادات وسلوكٌات األسرة ، مثل:  -8ٔ

 إعطاء وإكرام الفقراء   ׄ       الحرص على زٌارة المرضى - ׄ  

 االهتمام بالطبٌب وعدم ازدرابهׄ                 ة القبورالحرص على زٌارׄ  

  :كان للشاب عند موته أمنٌتان هما   -9ٔ

        الثانٌة والثالثةׄ    ه      ورفاقه أن ٌرى أصحابׄ        األزهريه وأخٌ هرإٌة خال ׄ     األزهري . هوأخٌ هرإٌة عم ׄ  

  :كان موقؾ األب عندما اشتد المرض بابنه  -ٕٓ

 .ٌهمهم بآٌات وأدعٌة ٌتوسل بها إلى هللׄ                   آالم المرض .ه حتى ٌنسٌ هوٌعبث مع هداعبٌ ׄ  

 . متفاببل فً الشفاءׄ                         هادبا رزٌنا جلدا خلٌقا باإلعجاب حقا .  ׄ  

 كان أول من لقً نعش الفتى األزهري وهو خارج من البٌت : -ٕٔ

 والده –  ׄ     الصبًׄ    مه الذي ٌعمل أعلى اإلقلٌم عׄ   أخوه األزهري  ׄ  

 أراد الصبً أن ٌكفر عن أخٌه حٌث كان مفرطا فً الصبلة والصٌام بسبب: -ٕٕ

 ألنه كان من طبلب المدارس ال األزهر ׄ        انشؽاله بدراسة الطب ׄ  

 ألن أباه لم ٌعوده على الصبلة والصٌام  ׄ        لعدم معرفته بعلم الفقهׄ  

  :الطب دارس الفتى صفات من تكن لم التالٌة الصفات من واحدة    -ٖٕ

 هبإخوت وأرفقهم بؤبوٌة األسرة أبناء أبرׄ          . األسرة أبناء أنجب ׄ  

 .والصٌام بالصبلة التزاما األسرة أبناء أكثر   ׄ          المنظر جمٌل الطلعة رابع ׄ  

  :ماتت التً الصبً أخت صفات من تكن لم التالٌة الصفات من واحدة   -ٕٗ

   مختلفة شخصٌات ألعابها على تضفً ׄ           األسرة لهو كانت ׄ  

 . والشكوى والبكاء العبوس كثٌرةׄ                  اللسان عذبة هالوج طلقة ׄ  

 بعد وفاة الفتى دارس الطب أصبح لزاما على أبناء األسرة :  -ٕ٘

 . األم ٌحزنوا ال حتى الفتى ذلك اٌذكرو أال . ׄ         الفرح ٌتجنبوا أن ׄ  

 . المٌت الفتى عن ٌكفروا أنׄ           الموت ٌتذكروا أن ׄ  
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 مواظبة الصبى على الصبلة  مرتٌن ٌومٌا وصومه شهرٌن فى العام وإطعام الفقٌر وتبلوة القرآن لــ  -ٕٙ

 قرب إلى هللا  .ٌت ○      ٌفى بوعده ألخٌه الطبٌب                                   ○  

 ٌسافر لؤلزهر .   ًٌتقرب إلى والدٌه ك ○                      ٌحط عن أخٌه بعض سٌباته               ○ 

  :كان طالب الطب مدٌنا هلل بالصوم والصبلة لمدة .... أعوام كبٌرة  -7ٕ

 .ثبلثةׄ                                   ستة  ׄ             أربعةׄ        خمسة .  ׄ  

  :سمع الصبً من الشٌوخ أن الصبلة والصوم فرض على اإلنسان متى بلػ  -8ٕ

 . الرابعة عشرةׄ           ׄ   الخامسة عشرةׄ                الثانٌة عشرةׄ        الثالثة عشرة . ׄ  

  :عرؾ الصبً األحبلم المروعة بسبب  -9ٕ

 . الطفلة الصؽٌرةه وفاة أختׄ                                                    أصوات الدٌكة . ׄ  

 . أصوات الحشرات وصؽار الحٌواناتׄ                          الشاب المرشح لكلٌة الطب . هموت أخٌ ׄ  

  :نسى الجمٌع هذا الشاب إال اثنٌن هما   -ٖٓ

 . الجد والجدهׄ             األخوة واألخوات . ׄ                 الصبً وأبوه ׄ            . هالصبً وأم ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/3390  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 

 

 

 أجث عها يلي:   -ج

 ٬ٓٓلٜخ كيى..   ػٔش كِٔلش ح٣َُق ك٢ ُِ٘ٔخء  -ٔ
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    رخُطلِش حَُٔٝ حٗظي ػ٘يٓخ أكي ك٤ٚ ٣لٌَ ُْ ح١ٌُ ح٢ُ٘ء ٓخ  -ٕ
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 .  ًُي ٟٝق.  ح٧َٓس ٌٛٙ ٝر٤ٖ حُلِٕ ر٤ٖ ح٧ٝحَٛ حطِٜض  -ٖ
................................................................................................................................................................................................................................................... 
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   رخ٩ػـخد ؿي٣َح ح٤ُِِش ٌٛٙ ح٤ُ٘ن ًخٕ ُٔخًح  -ٗ
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   ٣لظ٠َ ٝٛٞ حُ٘خد ١ِذ ٓخًح  -٘
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    رخُٞرخء أ٤ٛذ هي حر٘ٚ إٔ ػِْ ػ٘يٓخ ح٤ُ٘ن حُٞحُي كؼَ ٓخًح -ٙ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

   ػ٤٘ٚ حُٜز٢ كوي ٤ًق  -7
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

   ًُي ٣يٍ ٝػ٬ّ   ح٤ُٔجخص رؼٞ أه٤ٚ ػٖ ٤ُل٢ حُٜز٢ كؼَ ٓخًح  -8
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 ُٝٔخًح  أِٛٚ  ٖٓ ٝٛخٍص طلؼِٚ ٫ حُٜز٢ أَٓس ًخٗض ح١ٌُ ٓخ -9
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .  ٟٝق.  ُٚ حُٜز٠ حٓظؼيحى ػٖ ٓوظِلخ   ح٧ٟل٠ ُؼ٤ي حُٜز٠ أَٓس حٓظؼيحى ًخٕ  -ٓٔ
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 ملخص الفصل

ق ولم ٌكّذب ، ولكنه    *  األب ٌعد ابنه الصبً بالذهاب إلى القاهرة مع أخٌه األزهري ، وسمع الصبً هذا الكبلم فلم ٌصدِّ

آثر أن ٌنتظر تصدٌق األٌام أو تكذٌبها له . فكثٌراً ما قال له أبوه مثل هذا الكبلم ، وكثٌراً ما وعده أخوه األزهري مثل هذا 

 وعد ، ثم سافر األخ األزهري إلى القاهرة ، ولبث الصبً فً المدٌنة ٌتردد بٌن البٌت والكتَّاب والمحكمة .ال

 الصبً ٌسافر بالفعل إلى القاهرة ، وذهب إلى الصبلة فً األزهر الشرٌؾ .  * 

 القراءات التً ٌتقنها .الصبً ٌرٌد أن ٌدرس الفقه والنحو والمنطق والتوحٌد ، ولٌس دروس تجوٌد القرآن ودروس   * 

الصبً ٌحضر مع شقٌقه درساً فً الفقه وكان سعٌدا بالذهاب إلى حلقته واالستماع له فلقد كان شٌخ الفقه معروفاً  * 

 .ألسرته ،  وله مكانة فً نفوسهم كبٌرة ..           

َْ ٝػي ح٤ُ٘ن )ح٧د( حر٘ٚ   ُٝٔخًح ُْ ٣ٌٖ ح٫رٖ )١ٚ( ٜٓيهخ  أٝ ٌٌٓرخ  ُٜ .ٔ  ٌح ح٬ٌُّ  : رِ

ح )ٓ٘ظٔزخ  ٨َُُٛ ح٣َُ٘ق(. ِٝػيٙ رؤٕ ٣َِٓٚ ا٠ُ حُوخَٛس ٓغ أه٤ٚ    ٍ  ٣ٜٝزق ٓـخٝ

ح ٓخ ٝػيٙ أهٞٙ ح١َُٛ٧ ٓؼَ ٌٛح  ُِْٝ ٣ٌٖ حُٜز٢ ٜٓيهخ  أٝ ٌٌٓرخ  ٌُٜح ح٬ٌُّ ُ كٌؼ٤َح  ٓخ هخٍ ُٚ أرٞٙ ٓؼَ ٌٛح ح٬ٌُّ  -  َ ًٝؼ٤

 ز٢ ك٢ حُٔي٣٘ش ٣ظَىى ر٤ٖ حُز٤ض ٝحٌُظ خد ٝحُٔلٌٔش ٝٓـخُْ ح٤ُ٘ٞم .ٝرو٢ حُٜ ِػْ ٓخكَ أهٞٙ ا٠ُ حُوخَٛس  ِحُٞػي 

 : رٔخًح ًخٕ ٣لِْ ح٤ُ٘ن )ح٧د( ٫ر٘ٚ ١ٚ ٝأه٤ٚ ح١َُٛ٧    .ٕ

ٝهي ؿِْ  اُـ٠ أكـي أػٔيطـٚ ٝٓـٖ كُٞـٚ كِوـش ٝحٓـؼش ٓـٖ ١ِزـش حُؼِـْ .. أٓـخ  ًِخٕ ٣لِْ إٔ ٣َٟ ١ٚ ػخُٔخ  ٖٓ ػِٔخء ح٧َُٛ  

 ظ٠٘ٔ إٔ ٣َحٙ هخ٤ٟخ  .ح٧م ح١َُٛ٧  كٌخٕ ح٧د ٣

 : ٓخ ح١ٌُ ًخٕ ٣لِٕ حُٜز٢ )١ٚ(  ٝٛٞ ٣ظؤٛذ ُِٔلَ ا٠ُ ح٧َُٛ   .ٖ

َٙ ُ٘و٤وٚ حُلو٤ي ط٤ٌِٔ حُطذ ح١ٌُ طٞك٢ ريحء ح٤ٌَُُٞح .   ً  ح١ٌُ ًخٕ ٣لِٕ حُٜز٢ ٛٞ طٌ

 :" ٫ طٌْ٘ ٍأٓي ٌٌٛح ٫ٝ طؤهٌ ٌٛح حُٞؿٚ حُل٣ِٖ كظلِٕ أهخى " ٖٓ حُٔظليع   ٝٓخ حُٔ٘خٓزش    .ٗ

 م ح٧ًزَ ػ٘يٓخ ٍأٟ حُٜز٠ ك٣ِ٘خ ٝٛٞ ك٠ حٗظظخٍ حُوطخٍ ُِٔلَ.ح٧

 : رْ ػَِ ح٧د كِٕ حُٜز٢  ٝٛٞ ٓٔخكَ ا٠ُ حُوخَٛس   ٤ًٝق ٗـؼٚ  .٘

٣٘ـؼٚ كـ٢ ُطـق هـخث٬ : ٓـخًح ٣لِٗـي   أُٔـض رٜـَ ٓ٘ٚ ٝكِٗٚ ػ٠ِ ٓلخٍهش أٓٚ ٝكزٚ ُِؼذ ٝٝحهٌ ػَِ ح٧د كِٕ حُٜز٢  

 أٓي   أّ أٗض ط٣َي إٔ طِؼذ   أُْ ٣ٌلي ٌٛح حُِؼذ حُط٣َٞ ٍؿ٬   أُٔض هخىٍح ػ٠ِ إٔ طلخٍم 

 : ُْ طٌِق حُٜز٢ ح٫رظٔخّ ك٤٘جٌ  ُْٝ أهل٠ كِٗٚ   .ٙ

 .أٍَٓ ٗلٔٚ ٓغ ١ز٤ؼظٜخ ُز٠ٌ ٧ٝر٠ٌ ٖٓ كُٞٚ أرخٙ ٝأه٣ٞٚ  ٧ٗٚ ُٞ 

 : ٓخ أٍٝ ٢ٗء ٍ ٙ حُٜز٠ ك٠ حُوخَٛس   .7

 كل٤ٞٙ ٝأًِٞح ٓخ ًخٕ هي حكظِٔٚ ُْٜ ٖٓ ١ؼخّ .ٝؿي ٗلٔٚ ر٤ٖ ؿٔخػش ٖٓ حُٔـخ٣ٍٖٝ هي حهزِٞح ا٠ُ أه٤ٚ   

 ُٔخًح ٗؼَ حُٜز٠ رو٤زش حُظٖ رؼي ٓٔخع هط٤ذ ح٧َُٛ  :  .8

٧ٗٚ ُْ ٣ـي كَهخ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ هط٤ذ ٓي٣٘ظٚ ا٫ أٗٚ ٟوْ حُٜٞص ػخ٤ُٚ كوْ حَُحءحص ٝحُوخكخص ِ ٝإٔ ٓخ ؿـخء كـ٠ حُوطزـش ٛـٞ ٓـخ 

 .٘ش ٫ٝ أهَٜطؼٞى إٔ ٣ٔٔؼٚ ِ ٝح٬ُٜس ٤ُٔض أ١ٍٞ ٖٓ ٬ٛس حُٔي٣

 . ٓخ ح١ٌُ أٍحىٙ ح٧م ح٧َُٟٛ ٤ُيٍٓٚ حُٜز٢ ك٢ ح٧َُٛ   ٝٓخ ٓٞهق حُٜز٠ ٖٓ ًُي    .9

 أٍحى إٔ ٣يٍّ حُٜز٠ حُظـ٣ٞي ٝحُوَحءحص .ٍٝكٞ حُٜز٠ ٧ٗٚ ٣ظوٖ حُظـ٣ٞي ٫ٝ ٣لظخؽ ا٠ُ حُوَحءحص .  

َْ ٜٗلٚ أهٞ .ٓٔ  ٙ ك٤٘جٌ  : ٓخًح أٍحى حُٜز٢ )١ٚ( إٔ ٣يٍّ ك٢ أٍٝ ٓ٘ش ُٚ ك٢ ح٧َُٛ   ٝر

 أٍحى حُٜز٢ )١ٚ( إٔ ٣يٍّ ك٢ أٍٝ ٓ٘ش ُٚ ك٢ ح٧َُٛ حُلوٚ ٝحُ٘لٞ ٝحُٔ٘طن ٝحُظٞك٤ي . 

 ٝهي ٜٗلٚ أهٞٙ إٔ ٣يٍّ حُلوٚ ٝحُ٘لٞ ك٢ أٍٝ ٓ٘ش كو٢ .  -
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 : ٓخ حُيٍّ ح٧ٍٝ حٌُٟ ك٠َٙ حُٜز٠ ك٠ حُوخَٛس   ٝٓخ ٟٓٞٞػٚ    .ٔٔ

 رٖ ػخري٣ٖ ػ٠ِ حُيٍ " ًخٕ ىٍٓخ ٣وٚ أهخٙ ًٝخٕ ٟٓٞٞػٚ ك٠ حُلوٚ رؼ٘ٞحٕ " ح

 : " ًٝخٕ حُٜز٠ هي ٓٔغ حْٓ ح٤ُ٘ن  ُق َٓس " ٖٓ ح٤ُ٘ن   ٝٓخ ػ٬هش ح٧َٓس رٚ    .ٕٔ

ٛٞ ٤ٗن حُلوٚ  ًخٕ هخ٤ٟخ ُ٪ه٤ِْ ًٝخٕ أرٞٙ ٣ؼَكٚ ِ ًٝخٗض أٓٚ طؼَف ُٝؿظٚ ًٝخٕ ح٧د ٓؼـزخ رٌٜح ح٤ُ٘نِ ٣ٜٝ٘ـق حر٘ـٚ إٔ 

 ٣لظٌٟ رٚ . 

   ُٝٔخًح    : ٤ًق ًًَ أرٞ حُٜز٢ حْٓ ٤ٗن حُلوٚ .ٖٔ

 ًخٕ أرٞٙ ٣ًٌَ ٌٛح ح٫ْٓ ٣ٝلظوَ رؤٗٚ ػَف ح٤ُ٘ن ك٤ٖ ًخٕ هخ٤ٟخ ُ٪ه٤ِْ .

 : ٝٓخ ٍأ١ أّ حُٜز٢ ك٢ ُٝؿش ٤ٗن حُلوٚ   .ٗٔ

ًٝخٗض أٓٚ طًٌَ ٌٛح ح٫ْٓ ٝطًٌَ أٜٗخ ػَكض حَٓأطٚ كظخس ٛٞؿخء ؿِلش طظٌِق ١ُ أَٛ حُٔي٣٘ش ٝٓخ ٢ٛ ٖٓ ١ُ أَٛ حُٔـيٕ كـ٢ 

 ٢ٗء .

 ؤٍ حر٘ٚ ح١َُٛ٧ ًِٔخ ػخى ٖٓ حُوخَٛس   ٝرْ ًخٕ ٣ـ٤زٚ  ػْ ًخٕ ح٧د ٣ٔ :  .٘ٔ

 ًٝخٕ أرٞ حُٜز٢ ٣ٔؤٍ حر٘ٚ ح١َُٛ٧ ًِٔخ ػخى ٖٓ حُوخَٛس ػٖ ح٤ُ٘ن ٝىٍٝٓٚ ٝػيى ٬١رٚ . 

 : ٤ًق ًخٗض حُؼ٬هش ر٤ٖ حُلظ٠ ح١َُٛ٧ ٤ٗٝوٚ ك٢ حُلوٚ   .ٙٔ

َح ٓخ أًِٞح ٓؼٚ ٝٓخػيٝٙ ك٢ طؤ٤ُق ًظزـٚ ِ ٣ٜٝـق ُـٚ ًخٕ حُلظ٠ ٣وٍٞ ٧ر٤ٚ أٗٚ ٖٓ أهٚ ط٤ٓ٬ٌ ح٤ُ٘ن ٛٞ ٬ُٓٝثٚ ... ًٝؼ٤ 

 ىحٍ ح٤ُ٘ن ِ كٌخٕ ح٧د ٣وٚ ػ٠ِ أٛلخرٚ ًُي ك٢ ط٤ٚ ٝكوَ .

 

  (  https://dardery.site/archives/3391  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 

 ػ٠ِ حُلَٜ حُؼخَٗ ٣زخصطيٍ

 أنام العتارج غير الصحيحح:)×( ( أنام العتارج الصحيحح، وعالنح ضع عالنح )-)أ( 

 (     )          . كانت أمنٌة الشٌخ أن ٌصٌر طه حسٌن قاضٌا كبٌرا .ٔ

 )      (             . فرح طه حسٌن بمجرد سماعه خبر سفره من أبٌه .ٕ

 (     )       ٌصدق أبوه فً وعده أم ال     فضل طه حسٌن أن ٌنتظر لٌرى هل  .ٖ

 )      (      .  اعتاد طه حسٌن الكثٌر من تللك الوعود من أبٌه وأخٌه والتً دابما ما كانت ال تصدق  .ٗ

 )      (            أخذ الصبً ٌتؤهب للسفر منذ أن أخبره أبوه بؤنه سٌسافر وٌصبح مجاورا لؤلزهر. .٘

 )      (        ا عند سفره لفراق أمه .ظن األب أن الصبً حزٌنً  - .ٙ

 )      (         ظن أخوه األكبر أن سبب حزنه أنه سٌفارق أمه. .7

 )      (        كان الصبً حزٌنا مهموما ألنه تذكر أخاه طالب الطب. .8

 )      (       أخذ أبوه ٌنهره فً لطؾ طالبا منه أال ٌنكس رأسه وال ٌحزن أخاه. .9

 )      (      ن نفسه فانهمرت دموعه وأبكى  أباه و أخاهلم ٌتمالك طه حسٌ .ٓٔ

 )      (  وجد طه حسن نفسه عند وصوله القاهرة بٌن مجموعة من المجاورٌن الذٌن جاءوا لتحٌته . .ٔٔ

 )      (       . خطٌب األزهر كان رقٌق الصوت ضعٌؾ إلى حد ما .ٕٔ

 )      ( ق الكبٌر بٌنها وبٌن الخطبة فً مدٌنته.استمتع طه حسٌن بالخطبة األولى له فً األزهر وأحس بالفار .ٖٔ

 )      (     اقترح الفتى األزهري على الصبً أن ٌبدأ بدراسة المنطق والتوحٌد. – .ٗٔ

 )      (         رفض طه حسٌن دراسة التجوٌد ألنه استصعبه. .٘ٔ

 )      (        رؼب طه حسٌن فً أن تكون دراسته تشبه دراسة أخٌه. .ٙٔ

 )      (       أن ٌبدأ دراسته بدراسة النحو والفقه فقط أراد طه حسٌن .7ٔ

 )      (    اقترح علٌه أخوه أن ٌبدأ عامه األول بدراسة النحو والفقه والمنطق والتوحٌد .8ٔ

 )      (        كان أول ٌوم له فً الدراسة باألزهر هو ٌوم السبت. .9ٔ
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 )      (       لفقه.الدرس األول الذي استمع إلٌه مع أخٌه كان فً علم أصول ا .ٕٓ

 )      (        عنوان الدرس كان " ابن عابدٌن على الدر". .ٕٔ

 )      (     الشٌخ الذي كان ٌدرس " شرح ابن عابدٌن على الدر " كان معروفا لطه حسٌن. .ٕٕ

 )      (      كان أبو الصبً كثٌر ما ٌذم هذا الشٌخخ وٌصؾ زوجته بؤنها جلفة. .ٖٕ

 )      (        بلقة وثٌقه بشٌخه فً الفقه.الفتى األزهري كان على ع .ٕٗ

          )      (    .    كان الفتى ٌقص على والده أخبار الشٌخ ومكانته  فً القاهرة واألزهر.   .ٕ٘

 

 (  dery.site/archives/3391https://dar  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 -)ب( دخير الصىاب نها يلي: 

  :ألنه األزهر إلى بالسفر أبٌه وعد الصبً ٌصدق لم  -ٔ

   ٌسافر ولم مرة من أكثر بذلك وعد .○                      هقسم فً هوحنثه أبٌ مماطلة ٌعلم ○

   األزهر فً ٌقبل فلن هسن صؽر مٌعلׄ                         هتحمل فً هأخٌ رؼبة عدم ٌعلم   ○

  :األمنٌة التً تمناها والد الصبً لولدٌه  -ٕ

 ألولى والثانٌة .ا ׄ    . أن ٌرى كلٌهما متزوجا ׄ    أن ٌرى األزهري قاضٌاׄ     أن ٌرى الصبً عالما ׄ  

  :و ُنكس الرأس فً القطار بسبب ًحزن الصب  -ٖ

 هوأصحاب هفراق أهل قرٌتׄ     فتى الطب . هٌخأتذكر ׄ     الشٌخ هفراق والدׄ     . هفراق أم ׄ  

  :الفرق بٌن خطٌب األزهر ، وخطٌب المدٌنة أن خطٌب األزهر  -ٗ

 هٌطٌل فً صبلتׄ         ٌدعو كثٌرا .ׄ   ه    متمكن من خطبتׄ      ضخم الصوت ، فخم الراءات والقافات . ׄ  

 :ألنه  رفض الصبً أن ٌدرس علم التجوٌد  -٘

 هدرسׄ     ه ؼٌر مستعد لׄ      بصعׄ      .ه  أتقن ׄ  

  :أراد الصبً أن ٌدرس فً سنته األولى فً األزهر  -ٙ

 والثالثة الثانٌة ׄ              المنطق والتوحٌدׄ       والنحو هالفقׄ     الحدٌث  ׄ  

  :منها فعاد األزهر فً جمعة خطبة ألول الصبً استمع  -7

   العلم على مقبل  ○               الظن خابب ○            الصدر منشرح  ○       لؤلزهره مجٌب على نادم  ○

  :وهما األول عامه فً ٌدرسهما علمٌن الصبً أخٌه على األزهري الفتى عرض  -8

   والتجوٌد القراءات  ○              . هوأصول هالفق  ○                والنحوه الفق .○                . والتوحٌد المنطق ○

  :علم علم الذي رفض الصبً أن ٌدرسه هو ال  -9

 الحدٌث ׄ    المنطق والتجوٌد ׄ    النحو   ׄ     القراءة والتجوٌد ׄ  

  :استقر رأي األخوٌن على أن ٌدرس الصبً  -ٓٔ

 الحدٌث والتوحٌد ׄ    الفقه والنحو ׄ        النحو والتجوٌد ׄ       الفلسفة والمنطق ׄ  

  :للشٌخ القاهرة فً الصبً حضره درس أول كان -ٔٔ

 النحو المجدد المحافظ خٌش ׄ     . المرصفً  ׄ      بخٌت  ׄ        راضًׄ   

  :القاهرة فً علم فً الصبً حضره درس أول كان -ٕٔ

 التوحٌد ׄ     . أصول الفقه ׄ       الفقهׄ                         النحو ׄ   
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  :الكتاب الذي كان ٌدرسه الفتى األزهري فً الفقه هو : –ٖٔ

 شرح األجرومٌة ׄ     . شرح ابن عابدٌن على الدرׄ    دالبل اإلعجاز  ׄ     البل الخٌرات دׄ   

  :افتخر والد الصبً بؤنه كان ٌعرؾ شٌخ الفقه عندما كان  -ٗٔ

 هٌدرس معׄ                 .هٌعمل مع ׄ                فً األزهر ه ٌعلمׄ                قاضٌا لئلقلٌم . ׄ  

  :ً تصؾ زوجة القاضً بـــؤنهاكانت أم الصب  -٘ٔ

 هوجاء جلفةׄ                  .متكبرة ׄ       عاقلة مثقفة            ׄ                . فتاة جمٌلة ׄ  

  

 (  /archives/3391https://dardery.site  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 

 أجث عها يلي:   -ج

 ػخّ  ًَ ك٤ٚ ٣ٜيم ُْ ُٝٔخًح حُٞػي  ٓخ( أر٤ٚ. ٝػي ٛيم ُٔخًح ٣يٍ ُْ ٝحُلن)   -ٔ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 حُطٔٞف  ٌٛح ٓخ.. ُُٞي٣ٚ طؼ٤ِٔٚ ٍٝحء ٖٓ ١ٔٞف ٨ُد ًخٕ  -ٕ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

   حُلِٕ ٌٛح ٝحُيٙ رٍَ ٝرْ     ح٧َُٛ ا٠ُ ُِٔلَ ٣ظؤٛذ ٝٛٞ ك٣ِ٘خ   حُٜز٢ ًخٕ ُْ  -ٖ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

     ٢٘ءحُ رؼٞ حُظٖ هخثذ رخ٧َُٛ ُٚ ٣ّٞ أٍٝ رؼي حُز٤ض ا٠ُ حُٜز٢ ػٞىس -:  ػَِ  -ٗ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

    أهٞٙ ٜٗلٚ ٝرْ   ٓ٘ش أٍٝ ح٧َُٛ ك٢ ٣يٍّ إٔ ُٜز٢ح أٍحى ٓخًح  -٘
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

   ح٤ُ٘ن ُٝؿش  حُٜز٢ أّ رٚ ٝٛلض ح١ٌُ حُٞٛق ٓخ  -ٙ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

   أه٤ٚ ٝ حُٜز٢  حٓظوزِٞح ٤ًٝق    حُٔـخ٣ٍٖٝ ػٖ طؼَف ٓخًح  -7
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 رؤر٤ٚ  ػ٬هظٚ ٝٓخ   ٣ٌٕٞ ٖٓ..  ًؼ٤َح حُلوٚ ٤ٗن حْٓ حُٜز٢ ٓٔغ -8
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ملخص الفصل 

فً هذه السن التً ٌعجب فٌها  ،قال األب البنته : أنك ساذجة سلٌمة القلب طٌبة النفس. أنت فً التاسعة من عمرك * 

طفال بآبابهم وأمهاتهم وٌتخذونهم ُمثبلً علٌاً فً الحٌاة : ٌتؤثرونهم فً القول والعمل ، وٌحاولون أن ٌكونوا مثلهم فً كل األ

وٌخٌل إلٌهم أنهم كانوا أثناء طفولتهم كما هم اآلن مثبلً علٌاً  ،وٌفاخرون بهم إذا تحدثوا إلى أقرانهم أثناء اللعب  ،شًء 

 حسنة وأسوة صالحة .ٌصلحون أن ٌكونوا قدوة 

األب فً صؽره عانى الكثٌر ،  فعندما كان فً الثالثة عشرة من عمره حٌن أرسل إلى القاهرة كان نحًٌفا شاحب اللون * 

تقتحمه العٌن اقتحاًما فً عباءته القذرة وطاقٌته التً استحال بٌاضها إلى سواد  ،مهمل الزّي أقرب إلى الفقر منه إلى الؽنى 

 قاتم .

وكٌؾ استطاع أن ٌثٌر فً نفوس كثٌر من  ،كٌؾ أصبح طه حسٌن على ما هو علٌه من شكل مقبول وحٌاة كرٌمة  كنول * 

وأن ٌثٌر فً نفوس ناس آخرٌن ما ٌثٌر من رًضا عنه وإكرام له وتشجٌع .. ومن  ،الناس ما ٌثٌر من حسد وحقد وضؽٌنة 

 والشقاء سعادة وصفًوا ؟إنها زوجته سوزان  .                        ،والفقر ؼنى  ،والٌؤس أمبلً  ،الذي بّدلما كان فٌه من  البإس نعًٌما 

 : ٟٝق ٬ٓٓق َٓكِش حُطلُٞش ًٔخ ػزَ ػٜ٘خ حٌُخطذ ك٢ أػ٘خء كي٣ؼٚ ٓغ حر٘ظٚ. .ٔ

ـؼ٬  ػ٤ِـخ كـ٢ حُل٤ـخ  ُٓ س ِ ٣وظـيٕٝ ح١٧لخٍ ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش ٤ِٓٔش حُوِذ ِ ٤١زش حُ٘لْ ِ ٣ؼـزٕٞ رآرخثْٜ ٝأٜٓـخطْٜ ٣ٝظوـٌْٜٝٗ 

رْٜ ك٢ حُوٍٞ ٝحُؼَٔ ِ ٣ٝلخُٕٝٞ إٔ ٣ٌٞٗٞح ٓؼِِْٜ ٣ٝلـخهَٕٝ رٜـْ اًح طلـيػٞح اُـ٠ أهـَحْٜٗ أػ٘ـخء حُِؼـذِ ٣ُٝو٤ـَ اُـ٤ْٜ أٜٗـْ 

 ًخٗٞح أػ٘خء ١لُٞظْٜ ًٔخ ْٛ ح٥ٕ ٓؼ٬  ػ٤ِخ ٣ِٜلٕٞ إٔ ٣ٌٞٗٞح هيٝس كٔ٘ش ٝأٓٞس ٛخُلش .

 ش ٓخ ًخٕ ٖٓ ١لُٞظٚ ٝٛزخٙ  : ُٔخًح أٗلن حٌُخطذ )١ٚ( ٖٓ ٜٓخٍكش حر٘ظٚ رلو٤و .ٕ

ًُٝي كظ٠ ٫ طظـ٤َ حٍُٜٞس حُـ٤ِٔش حُظ٢ ًؼ٤َح  ٓخ ٣َٜٓٔخ ح١٧لخٍ ػٖ  رخثْٜ ك٢ طِي حُٖٔ حُٜــ٤َس ِ ٝكظـ٠ ٫ ٣و٤ـذ ًؼ٤ـَح   

 ٖٓ ظٜ٘خ ِ أٝ ٣لظق ا٠ُ هِزٜخ رخرخ  ٖٓ أرٞحد حُلِٕ ك٤ؼٌَ ٛلٞ ك٤خطٜخ .

 ي٣غ   ٝرْ حطٜلض  : ًْ ًخٕ ػَٔ حر٘ش حٌُخطذ ٝٛٞ ٣ٞؿٚ ُٜخ ٌٛح حُل .ٖ

ٓـخًؿش ٓـ٤ِٔش حُوِـذ ٤١زـش حُـ٘لْ كـ٢ ٛـٌٙ حُٔـٖ حُظـ٢ ٣ؼــذ ك٤ٜـخ ح١٧لـخٍ رآرـخثْٜ ٝٝٛـلٜخ رؤٜٗـخ ك٢ حُظخٓـؼش ٓـٖ ػٔـَى  

 ٣ٝظوٌْٜٝٗ ٓؼ٬ ػ٤ِخ ك٢ حُل٤خس 

َْ طلَٔ رٌخء ح٫ر٘ش رؼي ٓٔخع هٜش " أٝى٣ذ ٌِٓخ  "   .ٗ  : ر

خ ٫ ٣زٜـَ ٫ٝ ٣ٔـظط٤غ إٔ ٣ٜظـي١ ٝكـيٙ. كز٤ٌـض ٧ر٤ٜـخ ًٔـخ ر٤ٌـض ُوٜـش ر٤ٌض ح٫ر٘ش ُ ٧ٜٗخ ٍأص أٝى٣ـذ حُِٔـي ًؤر٤ٜـخ ٌٓلٞ  كـ 

 أٝى٣ذ ٝهي هَؽ ٖٓ هَٜٙ رؼي إٔ كوؤ ػ٤٘٤ٚ ُ ٫ ٣ي١ٍ ٤ًق ٤ٔ٣َِ ٝأهزِض حر٘ظٚ ) أٗظ٤ـٕٞ( كوخىطٚ ٝأٍٗيطٚ.

َْ ٝٛق حٌُخطذ )١ٚ(  ٤ٛؤطٚ ٌِٝٗٚ ك٤٘ٔخ أٍَٓ ا٠ُ حُوخَٛس ٝٛٞ ك٢ حُؼخُؼش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ     .٘  : ر

ٍ ر٤خٟـٜخ اُـ٠ ٓـٞحى  -َٜٓٔ ح١ُِّ أهَد ا٠ُ حُلوَ ٓ٘ٚ ا٠ُ حُـ٠٘  -خٕ ٗل٤ل خ ٗخكذ حُِٕٞ  ً  ّٞ ٣َطي١ ػزـخءس هـٌٍس ١ٝخه٤ـش طلـ

ٝحٟـق حُـزـ٤ٖ ٓزظٔـْ حُؼــَ ٫  -كـٌحءٙ هـي٣ْ َٓهّـغ   -ه٤ٜٔٚ حطوٌ أُٞحٗ خ ٓوظِلش ٓـٖ ًؼـَس ٓـخ ٓـو٢ ػ٤ِـٚ ٓـٖ حُطؼـخّ   -هخطْ 

ح   َ خ ٫ٝ ٓظزَٓخ  ٫ٝ ٓظٜ  ٔ  .٫ٝ طظَٜ ػ٠ِ ٝؿٜٚ ٌٛٙ حُظِٔش حُظ٢ طـ٠٘ ػخىس ٝؿٞٙ حٌُٔلٞك٤ٖ -٬٤ٓ  ا٠ُ ُٜٞ ٓظؤُ

 ًخٗض حُؼ٤ٖ طوظلْ حُٜز٠ ٝطزظْٔ ا٤ُٚ ك٠  ٕ ٝحكي.  كِٔخًح    .ٙ

ًخٗض طوظلٔٚ ٧ٗٚ ٗل٤ق ٗخكذ حُِٕٞ َٜٓٔ حُِٟ ػزخءطٚ هٌٍس ١خه٤ظٚ حٓظلخٍ ر٤خٟٜخ ا٠ُ ٓٞحى هـخطْ ٝه٤ٜٔـٚ حطوـٌ أُٞحٗـخ   

ٗؼ٬ٙ رخ٤ُظخٕ َٓهؼظخٕ ًٝخٕ أهَد ا٠ُ حُلوَ ٓ٘ٚ ا٠ُ حُـ٠٘ ًٝخٗض حُؼـ٤ٖ طزظٔـْ ُـٚ  ؼَس ٓخ ٓو٢ ػ٤ِٚ ٖٓ حُطؼخّ ِٓوظِلش ٖٓ ً

٧ٗٚ ٝحٟق حُـز٤٘٤ٖ ٓزظْٔ حُؼـَ َٓٔػخ  ٓغ هخثيٙ ٫ ٣ظَىى ك٠ ٤٘ٓظٚ ٫ٝ طظٜـَ ػِـ٠ ٝؿٜـٚ حُظِٔـش حُظـ٠ طـطـ٠ ػـخىس ٝؿـٞٙ 

٠ ح٤ُ٘ن ٣ِظْٜ ٬ًٓٚ حُظٜخٓخ ٓزظٔٔخ  ٫ ٓظؤُٔخ  أٝ ٓظزَٓخ  ٫ٝ ٓظَٜح  ٬٤ٓ  ا٠ُ ُٜـٞ حٌُٔلٞك٤ٖ  ٝ طَحٙ ك٠ كِوش حُيٍّ ٜٓـ٤خ  اُ

 ػ٠ِ ك٤ٖ ٣ِٜٞ حُٜز٤خٕ ٖٓ كُٞٚ .
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 : " ٣َٝ ٤٣َُٛ٨ُٖ  ٖٓ هزِ ح٧َُٛ .. " . ٓخًح هٜي حٌُخطذ رٌٜٙ حُؼزخٍس    .7

ُٞحٗـخ  ٓـٖ حُلٜـ٠ ٝك٘ٞٗـخ  ٓـٖ حُل٘ـَحص  حُظـ٢ ٣وٜي حُٔؼ٤٘ش ح٤ُٔجش ِ ك٤غ ًخٕ ًُي حُوزِ ٣ـيٕٝ ك٤ٚ َٟٝرخ  ٖٓ حُوـٖ ٝأ  

 طـؼَ أًِٚ ػٌحرخ  .

 : ُٔخًح ًخٕ ١ٚ ك٤ٖٔ ٣ول٢  ػٖ أر٣ٞٚ ٓخ ًخٕ ك٤ٚ ٖٓ كَٓخٕ أػ٘خء ىٍحٓظٚ ك٢ ح٧َُٛ   .8

٧ٗٚ ًخٕ ٣َكن ر٣ٌٜٖ ح٤ُ٘و٤ٖ ٣ٌَٝٙ إٔ ٣وزَٛٔخ رٔخ ٛٞ ك٤ـٚ ٓـٖ كَٓـخٕ ِ ك٤لِٜٗٔـخ ِ ٝكظـ٠ ٫ ٣ـ٤ـَ ٝؿٜـش ٗظ٣َٜٔـخ كـ٢  

 . ١ ًخٕ ٣ٔظؤػَ رزؼٞ حُِزٖ ٖٓ ىٝٗٚحٌُ أه٤ٚ

َّ حٗظ٠ٜ حُلخٍ رخُٜز٠   ٖٝٓ ٛخكذ حُل٠َ ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ حر٘ظٚ ٓغ حُظ٤ٟٞق    .: .9  ا٫

ٝإٔ ٤ٜ٣ت ٧ر٘خثٚ ك٤خس ٍح٤ٟش ٝحٓـظطخع إٔ ٣ؼ٤ـَ ػ٠ِ ٓخ ٛٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ٌَٗ ٓوزٍٞ ٝك٤خس ٣ًَٔش إٔ ٣ٌٕٞ ١ٚ ك٤ٖٔ حٓظطخع  

ٝٛـخكذ  ـ٤٘ش ٝإٔ ٣ؼ٤َ ك٠ ٗلّٞ  ه٣َٖ حَُٟخ ػ٘ـٚ ٝح٩ًـَحّ ٝحُظ٘ــ٤غ ُـٚ ِك٠ ٗلّٞ ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘خّ حُلٔي ٝحُلوي ٝح٠ُ

حُل٠َ ك٠ ًُي ٛٞ ُٝؽ حٌُخطذ ك٤غ ريُض رئّ حٌُخطذ ٗؼ٤ٔـخ  ٣ٝؤٓـٚ أٓـ٬  ٝكوـَٙ ؿ٘ـ٠ ٝٗـوخءٙ ٓـؼخىس ًٔـخ ًخٗـض طل٘ـٞ ػِـ٠ 

 ح٫ر٘ش ك٠ ٛزخكٜخ ٝك٠ ٓٔخثٜخ 

 : ٓخًح ١ِذ ح٧د ٖٓ حر٘ظٚ  .ٓٔ

 ٖ ٌُٜح حُِٔي )ح٧ّ(.إٔ ٣ظؼخٝٗخ ػ٠ِ أىحء حُي٣   

 : ًخٕ ١ٚ ك٤ٖٔ ٣َٟ إٔ حُ٘خّ ٣٘ظَٕٝ ا٤ُٚ رٔ٘ظخ٣ٍٖ . ٟٝق . .ٔٔ

 ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘خّ ٣٘ظَٕٝ ا٤ُٚ ك٢ كٔي ٝكوي ٟٝـ٤٘ش ِ ٝ هَٕٝ ٣٘ظَٕٝ ا٤ُٚ رَٟخ ٝط٘ـ٤غ .  

 : ٖٓ ٛخكذ حُل٠َ ػ٠ِ ١ٚ ك٤ٖٔ ك٢ حٗظوخُٚ ٖٓ حُزئّ ا٠ُ حُ٘ؼ٤ْ    .ٕٔ

 لٜخ رخ٬ُٔى . ُٝؿظٚ حُٞك٤ش حُٔوِٜش ُٓٞحٕ حُظ٢ ٝٛ 

 : رْ ٝٛق ١ٚ ك٤ٖٔ ُٝؿظٚ   .ٖٔ

ٌٝٛح ح٬ُٔى ٛـٞ ًحطـٚ  ُِظٔظوزَ ح٤َُِ ٝحُٜ٘خٍ ك٢ ٓؼخىس َٝٓف ٝحرظٜخؽ  ِرؤٜٗخ ٬ٓى هخثْ ٓخَٛ ػ٠ِ ٣ََٓ حر٘ظٚ ٣ل٘ٞ ػ٤ِٜخ  

 ٝؿ٤َ كوَٙ ا٠ُ ؿ٠٘ ٝٗوخءٙ ا٠ُ ٓؼخىس . ِكزيٍ رئٓٚ ٝكَٓخٗٚ ا٠ُ أَٓ ٝٗؼ٤ْ  ِح١ٌُ ك٘خ ػ٠ِ ١ٚ ك٤ٖٔ ٖٓ هزَ 

 ٌُُٝي ىػخ حر٘ظٚ ُِٞكخء ٧ٜٓخ رٌٜح حُي٣ٖ حُؼظ٤ْ . ِكٜٞ ٝحر٘ظٚ ٓي٣٘خٕ ٌُٜٙ ح٧ّ ح٬ُٔى رٌَ ٓخ ٣ؼ٤٘خٕ ك٤ٚ ٖٓ ٗؼ٤ْ  -

 

 ( 00https://dardery.site/archives/34  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 

 ػ٠ِ حُلَٜ حُلخى١  ػَ٘ طي٣ٍزخص 

 أنام العتارج غير الصحيحح:)×( ( أنام العتارج الصحيحح، وعالنح ضع عالنح )-)أ( 

 )      (       قرأ األب على ابنته قصة )أودٌب ملًكا( ولم تتؤثر بها . - .ٔ

 )      (       وصؾ طه حسٌن ابنته بالسذاجة والطٌبة وسبلمة القلب.   .ٕ

 )      (              البنت فً سن السابعة من عمرها .كانت  .ٖ

 )      (           طفولتهم ٌتؤثرون كثٌرا بآبابهم   فً األطفال  .ٗ

 )      (        رؼب طه حسٌن فً أن تنشؤ ابنته كما نشؤ وتحٌا حٌاته فً طفولته  .  .٘

 )      (           ً تلك الطفولة.حدث طه حسٌن ابنته عن طفولته فً الثامنة من عمره لترى كم عانى ف .ٙ

 )      (     خشى طه حسٌن أن ٌدخل فً قلب ابنته الحزن إن هو حدثها بطفولته . – .7

 )      (       قرر طه حسٌن إخفاء هذا الطور من حٌاته عن ابنته نهابٌا.  .8

 )      (   . ٌرى طه حسٌن أنه وفق بعض التوفٌق أن ٌجنب طفلته أن تحٌا طفولة مثل طفولة أبٌها  .9

 (     )  فضل طه حسٌن أن ٌنتظر حتى تكبر ابنته قلٌبل فٌحدثها بطفولته حٌث تستطٌع أن تدرك وتفهم وتحكم    .ٓٔ

 )      (          .  كانت الطفلة تستمع إلى قصة أدٌب فً أولها مبتهجة   .ٔٔ

 ()            بكٌت االبنة ؛ ألنها رأت أودٌب الملك كؤبٌها مكفوًفا ال ٌبصر .ٕٔ

 )      (            كان طه حسٌن فً سن الخامسة عشرة حٌن أرسل إلى القاهرة للدراسة فً األزهر. .ٖٔ

https://dardery.site/archives/3400
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 )      (    له كذلكوتبتسم لما هو علٌه من هٌبة قذرة وثٌاب بالٌة  كانت العٌن تقتحم الصبى  .ٗٔ

 )      (      اتخذ قمٌصه عدة ألون نتٌجة لتساقط الحبر علٌه أثناء الكتابة. .٘ٔ

 )      (  ن طه حسٌن فً هذا السن كثٌر الشكوى متبرما من حالة الفقر والحرمان تؽطً سحابة من الحزن .كا .ٙٔ

 )      (   كان طه حسٌن ٌقضً الٌوم بل األسبوع بل الشهر واألشهر ال ٌذوق إال لونا واحدا من الطعام. .7ٔ

 )      (   ى والحشراتخبز األزهر فً تلك الفترة كان سٌبا بدرجة كبٌرة ممتلبا بالقش والحص .8ٔ

 )      (     كان الطعام الذي ال ٌتذوق طه حسٌن إال إٌاه طوال األشهر هو الفول والعدس. .9ٔ

 )      (      ٌرى طه حسٌن أن العسل األسود طعاما سٌبا لطفل فً سن ابنته   .ٕٓ

 )      (  لهحتى ٌحزنا  كان طه حسٌن ٌحدث أبوٌه عما هو  فٌه من حرمان أثناء دراسته فً األزهر  .ٕٔ

 )      (       كان طه حسٌن ٌعلم أن أخاه ٌإثر نفسه باللبن  دونه . .ٕٕ

 )      (   أصبح طه حسٌن مقبول الشكل ال تقتحمه العٌون ذا مكانه ٌحسده علٌها بعض الناس  .ٖٕ

 )      (   الشخص الذي ٌرى طه حسٌن أنه صاحب الفضل فً التؽٌر الذي طرأ على حٌاته هو أمه. .ٕٗ

 )      (    ه حسٌن أن حٌاته تؽٌرت لؤلفضل فهو اآلن أكثر نعٌما وأمبل وسعادةٌرى ط – .ٕ٘

 ( https://dardery.site/archives/3400  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

 -)ب( دخير الصىاب نها يلي: 

 حسٌن حٌن أرسل إلى األزهر فً سن : كان طه -ٔ

   الرابعة عشرة ○               الثالثة عشرة ○                 الحادٌة عشرة  ○ التاسعة                    ○ 

  :على ٌدل تعبٌر  "الرفق من شًء فً وتلحظه له تبتسم ولكنها العٌن تقتحمه   "  -ٕ

   هل االحترام ○               هب االعجاب ○                  هل لرقةا  ○ه                   علٌ الحزن ○ 

  :على والسنة والشهر الٌوم ٌقضً أزهره فً الصبً كان   -ٖ

   الطحنٌة والحبلوة الرومً الجبنة ○                                      األسود العسل ○   

   والفول األزهر خبز  ○                   والهرٌسة والبسبوسة البلٌلة ○   

  :بـ نفسه ٌإثر األزهري الفتى كان  -ٗ

   والفول األزهر خبز ○                   اللبن بعض ○   الطحنٌة والحبلوة الرومً الجبنة  ○         األبٌض العسل ○

  :بٌنها من لٌس علٌه كثٌرة أفضال لها الكاتب زوجة  -٘

   سعادة الشقاء منه بدلت ○ .        ؼنى الفقر من هبدلت ○        أمبل سؤالٌ منه بدلت  ○      علما الجهل من هبدلت ○

  :والسبب ألوانا اتخذ قد األزهر فً الصبً قمٌص كان  -ٙ

   شهر كل إال هتنظٌف عدم  ○                                الطعام من هعلٌ ٌتساقط ما كثرة ○

   هبنظافت هاعتناب عدم ○   .                                   األزهرٌة هبدروس هانشؽال ○

  :والسبب سوادا أزهره فً الصبً طاقٌة بٌاض استحال  -7

   سبوعأ كل إال هتنظٌف عدمׄ                                                    ؼٌرها ٌملك لمه أن ○

   ابنظافته هاعتناب عدمׄ                                         األزهرٌة هبدروس هانشؽال  ○

  :وكان رثة الصبً حال كان  -8

   الشكوى دابم  ○                        بالشكوى خلٌقة هحال بؤن ٌشعر ال ○

   هألبوٌ إال هحال ٌشكو ال  ○                                 هوأسرت هأخٌ على السخط دابم○
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  :لكً ٌستطٌع ال وما ٌستطٌع ما وتحمل الجهد من الكاتب بذل  -9

  كرٌمة حٌاة ٌحٌا  ○  .                   هطفولت ٌعٌشا أن هوابنت هابن ٌجنب  ○

   اآلخرٌن وحقد البعض تقدٌر لٌنال    ○ .                                          همنافسٌ لٌتحدى ○

  :وصؾ الكاتب ابنته بؤنها  -ٓٔ

 األولى والثانٌة ׄ    متفوقة وناجحة ׄ    ساذجة سلٌمة النفس ׄ    قلبطٌبة ال ׄ  

  :أشفق الكاتب أن ٌحدث ابنته عن طفولته  -ٔٔ

 كل ما سبق ׄ   حتى ال ٌفتح إلى قلبها بابا من الحزن  ׄ    حتى ال ٌخٌب ظنها فٌه ׄ   حتى ال تهتز صورته أمامها ׄ  

  :نته عن طفولتهالوقت المناسب الذي اختاره الكاتب لٌحدث فٌه اب  -ٕٔ

 أثناء حفلة سمر ׄ    فً مرحلة الجامعة ׄ    حٌنما تكبر قلٌبل وتقرأ وتفهم ׄ    وهً طفلة ׄ  

 :ةالقصة التً قصها على ابنته كانت قصى  -ٖٔ

 . األٌامׄ                            أودٌب ملكاׄ                  هاملت ׄ             ألؾ لٌلة ولٌلة . ׄ  

  :هاأبو اعلٌه القصة التً قصها ة منلطفلا موقؾ  -ٗٔ

 . أجهشت فً البكاءׄ   ه           سخرت منׄ   ه                عبثت بׄ                 ضحكت كثٌرا . ׄ  

  :كانت حالة لصبً حٌنما أرسل القاهرة فً سن الثالثة عشر  -٘ٔ

 سبق ما كل ׄ                شاحب اللونׄ                      مهمل الزيׄ                            قذر الثٌاب ׄ  

  :كانت العٌون تبتسم للصبً حٌن تراه على ما هو علٌه من حالة رثة ؛ ألنه  -ٙٔ

 ظلمة المكفوفٌن هواضح الجبٌن مبتسم الثؽر ال تظهر على وجهׄ              كان ٌلهو وٌلعب مع الصبٌان  هألن ׄ  

 .كان كفٌؾ البصر هألن ׄ                      ن مضطرب الخطى .اكه ألن ׄ  

  :ٌرى الكاتب أن حٌاته فً األزهر جدٌرة بالشكوى بسبب  -7ٔ

  البعد عن األهلׄ           كثرة الدروس . ׄ      المرض واأللمׄ        حٌاة الحرمان والبإس والفقر التً كان ٌحٌاها. ׄ  

  :كان الكاتب ٌنظم األكاذٌب لوالدٌه  -8ٔ

 . األولى والثانٌة  ׄ                 حبا فً الكذبׄ      ه  وأمه رفقا بؤبٌׄ      ي األزهر هرفقا بؤخٌׄ  

  :صاحب الفضل على طه حسٌن فً انتقاله من البإس إلى النعٌم ( شخصٌة هامة هً )  -9ٔ

 . سٌدنا صاحب الكتابׄ           أخوه األزهريׄ      الشٌخ محمد عبده ׄ      الوفٌة المخلصة  هزوجت ׄ  

  :التحول الذي ٌرى طه حسٌن أنه حدث له هو  -ٕٓ

 كل ما سبق ׄ          تحول شقاإه إلى سعادةׄ       تحول بإسه إلى نعٌمׄ       تحول ٌؤسه إلى أمل ׄ  

 

 ( y.site/archives/3400https://darder  حٟـ٢ حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ )  
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 أجث عها يلي:   -ج

    حٌُحًَس ك٢ ٥رخثْٜ ح١٧لخٍ ٣َٜٓٔخ حُظ٢ حٍُٜٞس ٓخ  -ٔ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

    كِٔخًح.  ٣ط٤ن ٓخ٫ حُٔ٘وش ٖٓ ٣ٝظٌِقِ  ٣ِٔي ٓخ حُـٜي ٖٓ ٣زٌٍ حٌُخطذ ًخٕ  -ٕ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

    كِٔخًح.  حُٞهض ٌٛح ك٢ ١لُٞظٚ ػٖ حر٘ظٚ حٌُخطذ ٣ليع ُْ  -ٖ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٝحر٘ظٚ  ح٧د طؼخٛي ػ٬ّ -ٗ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

    ح٧َُٛ ك٢ ٝٓؼخٗٚ ٓؤًِٚ ػٖ ٓؤ٫ٙ اًح ُٞحُي٣ٚ ح٧ًخ٣ًذ ٣٘ظْ حٌُخطذ ًخٕ ُْ  -٘
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

   ٌٗحى ٗؼٍٞٛخ كَٔ ٝرْ   أٝى٣ذ حُِٔي هٜش ػ٤ِٜخ ٣وٚ رٞٛخٝأ حُطلِش كخٍ ٛق  -ٙ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .  ػَِ.  ػ٤خرٚ ٍىحءس ٍؿْ حُٜز٢ ط١َ ػ٘يٓخ طزظْٔ حُؼ٤ٖ ًخٗض  -7
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

  حُلخ٤ٖٔٛ  ػيى ٝٓخ   كٜٔٞح ٓخًح( أٗخ ٝكٜٔض أرٞى ٝكْٜ أٓي ٝكٜٔض ٍٝػي ٛيأ)   -8
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

    ػَٔٙ ٖٓ ػَ٘س حُؼخُؼش ك٢ حُوخَٛس  ا٠ُ أٍَٓ ك٤٘ٔخ ٌِٝٗٚ ٤ٛؤطٚ حٌُخطذ ٝٛق رْ  -9
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

   ٫ر٘ظٚ ك٠ٌ ًٔخ رخُٜز٠ حُلخٍ حٗظ٠ٜ ا٫ّ  -ٓٔ
................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 كَّٜ حُٔلظ٣ٞخص

 

 حُٜللش حُٟٔٞٞع ّ

 أ٫ٝ : حُ٘لٞ 

 حُٞكيس ح٠ُٝ٧:ح٬ٓ٩ء ٝحُظَه٤ْ

 ػ٬ٓخص حُظَه٤ْ -ٔ

 حُ٘طن ٝح٬ٓ٩ء   -ٕ

 ِٛٔس حُوطغ ٝأُق حَُٞٛ............ -

 حٍ ح٤ُٔٔ٘ش ........... حٍ حُو٣َٔش  ٝ  - 

 كَٝف طِلع ٫ٝ طٌظذ................ -

 ٣ُخىس حُٞحٝ.............................. -

 ..............٣ُخىس ح٧ُق............... -

 حُظخءحَُٔر١ٞش ٝ حُظخء حُٔلظٞكش...... -

 حُظخء حَُٔر١ٞش ٝحُٜخء................. -

 ٍْٓ حُِٜٔس حُٔظٞٓطش............... - 

 ٍْٓ حُِٜٔس حُٔظطَكش................... -

 طي٣ٍزخص ػخٓش ػ٠ِ حُٞكيس ح٠ُٝ٧ -

 أر٤٘ش ح٧ٓٔخء -حُٞكيس حُؼخ٤ٗش

 حُٔ٘ظوخص -

 ُلخػَ ٝ اػٔخُٚ................حْٓ ح -ٔ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حْٓ حُلخػَ -

 ٤ٛؾ حُٔزخُـش ٝاػٔخُٜخ ............ -ٕ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ٤ٛؾ حُٔزخُـش -

 حْٓ حُٔلؼٍٞ ٝ اػٔخُٚ.............. -ٖ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حْٓ حُٔلؼٍٞ -

 حْٓ حُظل٤٠َ ........................ -ٗ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حْٓ حُظل٤٠َ -

 ٔخ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ ..............حٓ -٘

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حْٓ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ -

 حْٓ ح٥ُش............................. -ٙ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حْٓ ح٥ُش

 حُٜٔخىٍ

 حُٜٔيٍ ح٣َُٜق................... -ٔ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٜٔيٍ ح٣َُٜق    -

 حُٜٔيٍ ح٢ٔ٤ُٔ.................... -ٕ

 حُٜٔيٍ ح٢ٔ٤ُٔطي٣ٍزخص ػ٠ِ  -

 حُٜٔيٍ حُٔئٍٝ................ -ٖ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٜٔيٍ حُٔئٍٝ -

 حُٜٔيٍ حُٜ٘خػ٢.................. -ٗ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٜٔيٍ حُٜ٘خػ٢

 حْٓ حَُٔس .......................... -٘

 حْٓ ح٤ُٜجش ........................ -ٙ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حْٓ حَُٔس ٝحْٓ ح٤ُٜجش -

 ْٓ حُٔوٍٜٞ ....................٫ -

 ح٫ْٓ حُٔ٘وٞٙ ................... -

ٗ-ٕٓٙ 

ٗ-ٕٔ 

ٗ-٘ 

٘-9 

٘-ٙ 

ٙ 

7 

7 

7 

7 

7 

7-8 

9 

9-ٕٔ 

ٕٔ-7ٗ 

ٕٔ-ٖٗ 

ٕٔ-ٔٗ 

11-11 

ٕٓ-ٕٔ 

ٕٔ-ٕ٘ 

ٕ٘-ٕٙ 

ٕ7-ٖٓ 

ٖٔ-ٖٕ 

ٖٖ-ٖ7 

ٖ8  

ٖ9-ٗٔ 

ٕٗ 

ٕٗ-ٖٗ 

 ٖٗ –ٙٔ 

ٖٗ-ٗٗ 

ٗٗ-٘ٓ 

٘ٔ 

٘ٔ-٘ٗ 

٘ٗ-٘٘ 

٘٘-٘8 

٘9 

٘9 

ٙٓ 

ٙٓ 

ٙٓ-ٙٔ 

ٕٙ 

ٕٙ-ٖٙ 



by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 طخ٣ِّٞ 498

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 ح٫ْٓ حُٔٔيٝى ..................... -

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔوٍٜٞ ٝحُٔ٘وٞٙ ٝحُٔٔيٝى

...........َٓحؿؼش حُٞكيس حُؼخ٤ٗش 

 حُـِٔش ح٤ٔٓ٫ش -حُٞكيس حُؼخُؼش

 حُـِٔش ح٤ٔٓ٫ش : حُٔزظيأ ٝحُوزَ 

 حُٔزظيأ ٝحُوزَ طي٣ٍزخص ػ٠ِ -

 حُ٘ٞحٓن

 ًخٕ ٝأهٞحطٜخ .......................... -ٔ

 ًخى ٝأهٞحطٜخ........................... -ٕ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ح٧كؼخٍ حُ٘خٓوش -

 حُلَٝف حُ٘خٓوش

 إ ٝأهٞحطٜخ............................ -ٔ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ إ ٝأهٞحطٜخ -

 ...........٫ حُ٘خك٤ش ُِـْ٘ ............ -ٕ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ٫ حُ٘خك٤ش ُِـْ٘ -

 ح٠ُٔخثَ -

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ح٠ُٔخثَ

..............َٓحؿؼش حُٞكيس حُؼخُؼش 

 اػَحد ح٫ْٓ -حُٞكيس حَُحرؼش

 َٓكٞػخص ح٧ٓٔخء -ٔ

 حُلخػَ................................. -ٔ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُلخػَ. -

 .......ٗخثذ حُلخػَ.................... -ٕ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ٗخثذ حُلخػَ

 ٜٓ٘ٞرخص ح٧ٓٔخء  -ٕ 

 حُٔلؼٍٞ رٚ.......................... -ٔ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔـؼٍٞ رٚ -

 حُٔلؼٍٞ حُٔطِن................... -ٕ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔلؼٍٞ حُٔطِن

 حُٔلؼٍٞ ٧ؿِٚ .................... -ٖ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔلؼٍٞ ٧ؿِٚ  -

 ؼٍٞ ٓؼٚ... ...................حُٔل -ٗ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔلؼٍٞ ٓؼٚ

 حُٔلؼٍٞ ك٤ٚ........ ............... -٘

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔلؼٍٞ ك٤ٚ

 حُلخٍ............................... -ٙ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُلخٍ

 حُظ٤٤ِٔ............................... -7

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُظ٤٤ِٔ

    .ً٘خ٣خص حُؼيى................... 

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ً٘خ٣خص حُؼيى

 حُٔ٘خىٟ................. ............ -8

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔ٘خىٟ -

 حُٔٔظؼ٠٘................ ..........  -9

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔٔظؼ٠٘ -
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 ٓـٍَٝحص ح٧ٓٔخء

 ح٠ُٔخف ا٤ُٚ......................... -ٔ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ح٠ُٔخف ا٤ُٚ

 ٔـٍَٝ رلَف حُـَ..............حُ -ٕ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔـٍَٝ رلَف حُـَ -

 حُظٞحرغ

 حُ٘ؼض............................... -ٔ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُ٘ؼض

 حُٔؼطٞف........................... -ٕ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔؼطٞف -

 حُظ٤ًٞي............................... -ٖ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُظ٤ًٞي -

 ُزيٍ.................................ح -ٗ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُزيٍ -

 اػَحد حُـَٔ

 حُـَٔ حُظ٢ ُٜخ ٓلَ ٖٓ ح٩ػَحد -ٔ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُـَٔ حُظ٢ ُٜخ ٓلَ

 حُـَٔ حُظ٢ ٫ ٓلَ ُٜخ ٖٓ ح٩ػَحد -ٕ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُـَٔ حُظ٢ ٫ ٓلَ ُٜخ

............َٓحؿؼش حُٞكيس حَُحرؼش 

 ػخ٤ٗخ: حُز٬ؿش

 ظـَرش حُ٘ؼ٣َشحُ

 َٓحكَ حُظـَرش حُ٘ؼ٣َش 

 أٗٞحع حُظـخٍد 

 ٟٓٞٞػخص حُظـَرش حُ٘ؼ٣َش 

 ػ٘خَٛ حُظـَرش حُ٘ؼ٣َش 

o ٕحُٞؿيح 

o ٌَحُل 

o حٍُٜٞ حُظؼز٣َ٤ش 

 ح٧ُلخظ ٝحُؼزخٍحص 

 حٍُٜٞ ٝح٧ه٤ِش 

 ح٤ُٓٞٔو٠ 

 ططز٤ن 

 حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش

 طي٣ٍزخص ر٬ؿ٤ش ػ٠ِ حُظـَرش حُ٘ؼ٣َش

 طي٣ٍزخص ر٬ؿ٤ش ػخٓش

 دػخُؼخ : ح٧ى

 ٓيٍٓش ح٩ك٤خء ٝحُزؼغ

 أكٔي ٗٞه٢ ٝؿ٤َ حُظط٣َٞ  -

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔيٍٓش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش -       

 ٓطَحٕ ٝؿ٤َ حَُٝٓخ٤ٔٗش

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ -

 ٓيٍٓش حُي٣ٞحٕ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ -

 ٓيٍٓش أرُِٞٞ
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 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ٓيٍٓش أرُِٞٞ -

 ٍحرؼخ : حُٜ٘ٞٙ

 ٗٚ ؿَرش ٝك٤ٖ٘  -

 ٝك٤ٖ٘ طي٣ٍزخص ػ٠ِ ٗٚ ؿَرش -

 ٜٗٞٙ ٓظلٍَس ػ٠ِ ٗؼَ حُٔيٍٓش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش -

 ٗٚ حُٔٔخء  -

 حُٔٔخء طي٣ٍزخص ػ٠ِ ٗٚ -

 ٜٗٞٙ ٓظلٍَس ػ٠ِ ٗؼَ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ -

 ٗٚ ك٢ ٍػخء ٢ٓ  -

  ٢ٓ ٍػخء طي٣ٍزخص ػ٠ِ ٗٚ ك٢ -

 ٜٗٞٙ ٓظلٍَس ػ٠ِ ٗؼَ ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ -

 ٗٚ أٛٞحى ٣خ ٢٘١ٝ  -

 ٢٘١ٝ ٣خ ػ٠ِ ٗٚ أٛٞحى طي٣ٍزخص -

 ٜٗٞٙ ٓظلٍَس ػ٠ِ حُ٘ؼَ حَُٝٓخ٢ٔٗ  -

 هخٓٔخ : حُوَحءس حُٔظلٍَس

 ٤ًل٤ش حُظؼخَٓ ٓغ ٓئحٍ حُوَحءس حُٔظلٍَس 

 ٗٔخًؽ ٖٓ حُوَحءس حُلَس

 ٓخىٓخ : ًظخد ح٣٧خّ )حُـِء ح٧ٍٝ(

 حُظؼ٣َق رطٚ ك٤ٖٔ  -

 ٓويٓش ًِٝٔش حُٔئُق  -

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔويٓش -

 ٍٝحُلَٜ  ح٧  -

 ح٧ٍٝ طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُلَٜ  -

 حُلَٜ  حُؼخ٢ٗ  -

 حُؼخ٢ٗ طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُلَٜ  -

 حُلَٜ  حُؼخُغ  -

 حُؼخُغ طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُلَٜ  -

 حُلَٜ  حَُحرغ  -

 حَُحرغ طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُلَٜ  -

 حُلَٜ  حُوخْٓ  -

 حُوخْٓ طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُلَٜ  -

 حُلَٜ  حُٔخىّ  -

 حُٔخىّ طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُلَٜ  -

 حُلَٜ  حُٔخرغ  -

 حُٔخرغ طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُلَٜ  -

 حُلَٜ  حُؼخٖٓ  -

 حُؼخٖٓ طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُلَٜ  -

 حُلَٜ  حُظخٓغ  -

 حُظخٓغ طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُلَٜ  -

 حُلَٜ  حُؼخَٗ  -

 حُؼخَٗ طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُلَٜ  -

 حُلَٜ  حُلخى١ ػَ٘  -

 حُلخى١ ػَ٘ طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُلَٜ  -

 كَّٜ  حُٔلظٟٞ

ٕ٘ٔ-ٕ٘9 

ٕٙٔ-ٖ8ٖ 

ٕٙٔ-ٕ7ٙ 

ٕ77-ٕ8ٕ 

ٕ8ٕ-ٕ9ٓ 

ٕ9ٔ-ٖٓٙ 

ٖٓ7-ٖٖٔ 

ٖٖٔ-ٖٕٔ 

ٖٕٕ-ٖٖٗ 

ٖٖ٘-ٖٗٔ 

ٖٗٔ-ٖ٘ٔ 

ٖ٘ٔ -ٖٙ7 

ٖٙ8-ٖ7ٗ 

ٖ7ٗ-ٖ8ٖ 

ٖ8٘-ٖٗ8 

ٖ8٘-ٖ9ٓ 

ٖ9ٔ-ٖٗ8 

ٗٗٓ-ٗ9ٙ 

ٗٗٓ 

ٗٗٔ-ٕٗٗ 

ٕٗٗ-ٗٗ٘ 

ٗٗٙ-ٗٗ7 

ٗٗ7-ٗ٘ٓ 

ٗ٘ٔ-ٕٗ٘ 

ٕٗ٘-ٗ٘ٗ 

ٗ٘٘ 

ٗ٘ٙ-ٗ٘7 

ٗ٘8 

ٗ٘9-ٗٙٔ 

ٕٗٙ 

ٖٗٙ-ٗٙٗ 

ٗٙ٘-ٗٙٙ 

ٗٙٙ-ٗٙ9 

ٗ7ٓ 

ٗ7ٔ-ٗ7ٖ 

ٗ7ٗ-ٗ7٘ 

ٗ7٘-ٗ79 

ٗ8ٓ-ٗ8ٖ 

ٗ8ٖ-ٗ87 

ٗ88-ٗ89 

ٗ89-ٗ9ٔ 

ٗ9ٕ-ٗ9ٖ 

ٗ9ٖ-ٗ9ٙ 

ٗ97-٘ٓٓ 

 



 


