
 



  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 تايلوس 1

ترم ثان 

  

01156008819 واصل للت

 واتس 

 توطئـــة

 

امحلد هلل خامق الأمسن وانلغات، جاػل الأمفاظ نلمؼاين حبسة ما ثلتضيه حمكه امبامغات،    

اذلي ػمل آ دم الأسامء لكها ؛فبأابن تذكل غن رشف انلغة وفضلها ، وامصالة وامسالم ػىل س يدان 

 محمد آأفصح اخللق مساان وآأغرهبم تياان ،وػىل آأههل وحصبه آأفضل امصالة وامتسلمي .

 د.مث آأما تؼ

 /خواين املدرسنيا  آأغزايئ امطالب 

  آأكدم ممك هذا امؼمل اذلي ال آأخفي ػليمك آأهه كد آأخذ مين من اموكت واجلهد امكثري،   وكد   

ىل جمهودات  تذمت ما تذمت من وكت وهجد راضيا مغتبطا  يف سبيل آأن آأكدم شيئا يضاف ا 

ىل آأن غري    جبارة كام هبا آأساثذة آأفاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم. آأين آأحة آأن آأشري هنا ا 

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

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

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

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

 مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.

ال ادلخول نلموكع ابمضغط ػىل امراتط املوجود آأدانه نلتدرية واحلل   مفا ػليم آأهيا امطامة ا 

 وػىل هللا كصد امسبيل

 آأمحد درديري                                              
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  حُؼزخّ رٖ ح٧ك٘ق                                         

 :   التعرٌؾ بالشاعر

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

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

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

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

 حُزلظ١َ رؤٗٚ أؿٍِ حُ٘ؼَحء ..

 تمهٌد :

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

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

 حُلز٤زش ٝط٤ّٜي ح٧هزخٍ ػٜ٘خ ٖٓ حُوخى٤ٖٓ ٖٓ ى٣خٍٛخ . 

 مناسبة النص

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

ف رخٓٔ َّ  .ٜخ حُلو٤و٢ كظ٠ ٫ ٣ٜ

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

 النص

 أََزٌلللللللللللللللللَن ن سلللللللللللللللللـاء  العلللللللللللللللللالَمٌَن أَجٌبلللللللللللللللللً                                                                    -ٔ
  

راق  َؼرٌلللللللللللللللللب                               عـلللللللللللللللللـاَء َمشـلللللللللللللللللـوق  ب لللللللللللللللللالع                                                                 د 
 

روَفلللللللللللللله                                                                  -ٕ تللللللللللللللابً مللللللللللللللا أ قللللللللللللللٌم  ح   َكَتللللللللللللللـبت  ك 
  

ة  إ عللللللللللللللللللوالً َو طللللللللللللللللللول  َنحـللللللللللللللللللـٌبً                                                      للللللللللللللللللدَّ                                                 ل ش 
 

لللللللللللللط  َوأَمحلللللللللللللو ملللللللللللللا َخَططلللللللللللللت  ب َعبلللللللللللللَرة                                                                  -ٖ  أَخ 
  

وب                                                            لللللللللللللر  لللللللللللللح  َعللللللللللللللى الق ْرطلللللللللللللاس  َسلللللللللللللحَّ ؼ   َتس 
 

 أٌَللللللللللا َفللللللللللوز  لَللللللللللو أَبَصللللللللللرت نً مللللللللللا َعَرفللللللللللـت نً                                                       -ٗ
  

لللللللللللللللللحوبً                                                           م َوش  لللللللللللللللللجونً َبعلللللللللللللللللَدك   ل طلللللللللللللللللول  ش 
 

لللللللللت                         -٘ نٌا َنصلللللللللٌبً َفلللللللللإ ن أَم  لللللللللَن اللللللللللد                                   َو أَنلللللللللت  م 
  

للللللللللللللن حللللللللللللللور  الج نللللللللللللللان  َنصللللللللللللللٌبً                                                              َفلٌََتللللللللللللللك  م 
 

م                                                           -ٙ  َسللللللللللـؤَحَفظ  مللللللللللا َقللللللللللد كللللللللللاَن َبٌنللللللللللً َو َبٌللللللللللَنك 
  

م  فلللللللللللللللللً َمشللللللللللللللللل    َهدي َو َمؽٌبلللللللللللللللللً                                                           َوأَرعلللللللللللللللللاك 
 

م                                                     -7 للللللللللك  حللللللللللـالَ النللللللللللاس  َبٌنللللللللللً َوَبٌللللللللللَنك  ٌَ  َفللللللللللإ ن 
  

دَّ َؼٌللللللللللللللر  َمشللللللللللللللوب                                                                       َفللللللللللللللإ نَّ الَهللللللللللللللوى َوالللللللللللللللو 
 

م َفللللللللللوز   ٌللللللللللا الواشللللللللللونَ  َضللللللللللح كَ  َفللللللللللال -8                                                         َبعللللللللللَدك 
  

للللللللللللللللللكوب   َجللللللللللللللللللَرت َعللللللللللللللللللٌن   َجَمللللللللللللللللللَدت َوال                                                                 ب س 
 

ٌلللللللللللللللاحَ  أَلَسلللللللللللللللـَتهدي َوإ ّنلللللللللللللللً -9 م الر                                                        َسلللللللللللللللـالَمك 
  

لللللللللللللللللللن أَقَبلَلللللللللللللللللللت إ ذا   م م  ك                                                                             ب ه بلللللللللللللللللللوب   َنحلللللللللللللللللللو 
 

م   الَسلللللللللللللللـالم   َحمللللللللللللللللَ  َفـؤَسلللللللللللللللـؤَل ها -ٓٔ                                                     إ لٌَـــلللللللللللللللـك 
  

ًَ  َفلللللللللللللللإ ن   للللللللللللللل                                                                   َفلللللللللللللللؤَجٌبً َبلَّلللللللللللللللـَؽت ٌَوملللللللللللللللاً  ه 
 

ح بلللللللللللللونَ  ٌَشلللللللللللللكوه   الَبلللللللللللللٌنَ  أَرى -ٔٔ لللللللللللللم الم  ل ه  ب َرب   َفٌلللللللللللللللللللا                                                            ك  للللللللللللللللللللِّ  ارَ د َقلللللللللللللللللللرِّ                                                                    َحلللللللللللللللللللـبٌب   ك 
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 -األفكار:

 (ٖ-ٔح٧ر٤خص ) -ٗيحء ٝحٗظ٤خمحُلٌَس ح٠ُٝ٧ :  -ٔ

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

 (8-7ح٧ر٤خص ) -حُٞٗخس ٣لَهٕٞ ر٤ٖ ح٧كزخدحُلٌَس حُؼخُؼش :  -ٖ

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

 الشرح والتحلٌل

                                                                    أَجٌبلللللللللللللللللللً العلللللللللللللللللللالَمٌنَ  ن سلللللللللللللللللللـاء   أََزٌلللللللللللللللللللنَ  -ٔ
  

عـللللللللللللللللللـاءَ   راق   َمشـللللللللللللللللللـوق   د                                                                                            َؼرٌللللللللللللللللللب   ب للللللللللللللللللالع 
 

 المفردات

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

 متجاؾ  × : متعلق ، متلهؾ  َمشوق   -نداء ج أدعٌة 

 الشرح

لشاعر حبٌبته التً تقٌم فً الحجاز واصفاً إٌاها بؤنها أجمل نساء الكون وٌطلب منها أن تلبً نداء عاشق مشتاق ٌخاطب ا -

 أتعبه الشوق وأضناه الهجر ٌعٌش بعٌداً عن محبوبته فً العراق ؼرٌباً .  

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

ًوٌقٌم الشاعر فً العراق ؼرٌباً . -الحجاز .  جـ : تقٌم الحبٌبة ف 

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

 : ماذا طلب الشاعر من محبوبته فً البٌت األول  ؟   س

بعٌداً ٌحلم بلقابها  جـ : طلب الشاعر من محبوبته فً البٌت األول أن تلبً نداء عاشق مشتاق ٌعٌش 

   : من الؽرٌب الذي ٌقصده الشاعر ؟ س

. جـ : ٌقصد الشاعر نفسه 

 ألوان الجمال

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

ِٗٔخِء حُؼخ٤ُٖٔ( : أِٓٞد اٗ٘خث٢ ١ِز٢ / ٗيحء ، ؿَٟٚ : حُظؼظ٤ْ ٝحُٔيف ٝح٫ُظٔخّ ، ٝحٓظويحّ أىح َٖ ٣ َُ س حُ٘يحء ُِو٣َذ )أَ

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

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

 ٝٛٞ ك٢ حُؼَحم .

 رؼ٤يس ٌٓخ٤ٗخً ك٢ٜ ك٢ حُلـخُ ٝٛٞ ك٢ حُؼَحم ، ٌُٜٝ٘خ ه٣َزش ٝؿيح٤ٗخً ك٢ٜ طٌٖٔ  -ؼَ رخُل -ؿـ : ح٫ٓظويحّ ىه٤ن ، كخُلز٤زش

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

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

(  ٖ٣ُ )ًٖ٘خ٣ش ػٖ ؿٔخُٜخ.ِٗٔخِء حُؼخ٤ُٔ  

 :)ٖٓؼَكش ُِؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ.)حُؼخ٤ُٔ 

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

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

  ٍَٓ٘ٞم( : حُظؼز٤َ رـ)ُىػخء( ٣ٞك٢ رخُظَٞٓ ٝحَُؿخء حُ٘ي٣ي ٍَٓ٘ٞم( ٣ٞك٢ ر٘يس حُظؼِن ٝح٫كظظخٕ ٝحُظؼز٤ .)ُىػخَء  َ  رـ)

 رخُلز٤زش .

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

  : )ٍَٓ٘ٞم  . ً٘خ٣ش ػٖ ٗيس حُلذ)ُىػخَء 
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ٍَٓ٘ٞم( أّ )ٗيحء ٓلذ( ؟  ُٝٔخًح ؟          ّ:  أ٣ٜٔخ أىم: )ُىػخَء 

  :ًُٝي إٔ حُ٘ٞم أػ٠ِ ىٍؿش ٖٓ حُلذ ٧ٕ ك٤ٚ طِٜق ػ٠ِ  ،ٟ ٗيس حُلذ ٝحُظؼِن رٜخ٧ٜٗخ طز٤ٖ ٓي ،ىػخء ٓ٘ٞمؿـ

 .حُٔلزٞرش

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

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

تلللللللللللللللابً َكَتلللللللللللللللـبت   -ٕ روَفللللللللللللللله   أ قلللللللللللللللٌم   ملللللللللللللللا ك                                                                   ح 
  

ة    لللللللللللللللللللدَّ                                                                                                    َنحـلللللللللللللللللللـٌبً طلللللللللللللللللللول   وَ  إ علللللللللللللللللللوالً ل ش 
 

 المفردات

تابً  × : بكابً الشدٌد ، صٌاحً  َنحٌبً -: بكابً وصٌاحً  إ عوالً -ل وأوضح  أعد، : أي أْسطر ، أكتب أ قٌم   -: رسالتً  ك 

 .ضحكً ، صمتً

 الشرح

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

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

 ألوان الجمال 

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

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

 .: حُظـ٤ْٔ 

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

    : )َُٚكَٝك ُْ خ أُه٤ َٓ  ً٘خ٣ش ػٖ ٗيس حُٔؼخٗش ٝح٧ُْ)

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

طـٌد ح٫ٗظزخٙ.كَٝكٚ( : َٓحػخس ٗظ٤َ طؼ٤َ حٌُٖٛ ٝ –ر٢ خ)ًظ 

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

 ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ ، ٝحُؼزخٍس طؼ٤َِ ُٔخ هزِٜخ. 

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

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

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

للللللللللللللط   -ٖ                                                                  ب َعبللللللللللللللَرة   َخَططللللللللللللللت   مللللللللللللللا َوأَمحللللللللللللللو أَخ 
  

للللللللللللللح    وب   َسللللللللللللللحَّ  الق ْرطللللللللللللللاس   َعلللللللللللللللى َتس  للللللللللللللر                                                           ؼ 
 

 المفردات

ط   - ح   - دمعة ج عبرات:  ب َعبَرة   - أثبت× أزٌل :  أَمحو - أكتب:   أَخ  الصحٌفة ، الورقة ج :  الق رطاس   - تنهمر:  َتس 

روب   - القراطٌس  . الماء الكبٌرَؼْرب ، وهو : دلو  : م ؼ 

 الشرح

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

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

 : علل : ٌمحو الشاعر ما ٌكتبه فً محبوبته .  س

 ٌرة تمحو وتزٌل كل ما ٌكتبه من رسابل .جـ : ألن دموعه الؽز 

 ألوان الجمال

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

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

ُِٔقُّ َػ ٍس طَ ََ َٓقَّ ُؿَِٝد( : ط٘ز٤ٚ ، ك٤غ ٗزٚ ػزَطٚ )ىٓؼظٚ( ٢ٛٝ طَٜ٘ٔ ٖٓ ػ٤٘ٚ رـِحٍس ػ٠ِ حُو١َخّ )رَِؼز  ِّ ٠ حُو١َُخ

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

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

   )ط٤ًٞي رخُٔلؼٍٞ حُٔطِن :)ٓق حُـَٝد. 

 ( :  -أَٓلٞ -)أَُه٢ ُٔقُّ  حٓظويحّ ح٠ُٔخٍع ُِظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ.طَ

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

  : )ًِٚ ٣ش ػٖ ًؼَس حُيٓٞع ٝؿِحٍطٜخً٘خ)حُز٤ض . 

                                                       َعَرفلللللللللللـت نً ملللللللللللا أَبَصلللللللللللرت نً لَلللللللللللو َفلللللللللللوز   أٌَلللللللللللا -ٗ
  

للللللللللللللللللجونً ل طللللللللللللللللللول    م ش  للللللللللللللللللحوبً َبعللللللللللللللللللَدك                                                           َوش 
 

 المفردات

ٌّر لونً ، :  ش حوبً - أفراحً× أحزانً ، همومً  : ش جونً -رأٌتنً ، شاهدتنً :   رت نًأَبصَ  - اسم حبٌبته:  َفوز   - تؽ

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

 الشرح

ان و ٌنادي الشاعر محبوبته " فوز" و ٌقول لها لو أنك رأٌتنً لما عرفتنً لما آل إلٌه )صار( حالً من كثرة هموم وأحز -

 أصابتنً بعد فراقك  و شحوب للونً صار مالزماً لً .

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

 : اتخذ الشاعر هذا االسم قناعاً ٌخفً به حقٌقة المرأة التً أحبها حتى ال ٌعلم الناس باسمها أو حقٌقلة أمرهلا  السببجـ :

ظٌمللة ، فلقللد أثبتللت الباحثللة العراقٌللة د . عاتقللة الخزرجللً بللالبراهٌن واألدلللة والنصللوص ؛ ألنهللا امللرأة كانللت ذات مكانللة ع

الشعرٌة أنها )علٌة بنت المهدي أخت الخلٌفة هارون الرشٌد( وهذه الحقٌقة هً التلً حاللت بلٌن العبلاس والتصلرٌح باسلمها 

  .فً شعره واالكتفاء باإلشارة إلٌها بالتلمٌح ال التصرٌح 

 عدم معرفة فوز للشاعر ؟ : بَم تفسر س

 . جـ : ألن بعدها عنه جعله ٌعانً فؤصبح حزٌناً مهموماً دب فٌه الضعؾ وتؽٌر لونه وأصابه اإلعٌاء والنحول والهزال 

 ألوان الجمال

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

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

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

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

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

 ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ  . 

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

كظ٢ِ٘( ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٚ . ََ  َػ

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

 ُٚٗلٞر٢( : طؼ٤َِ ُـِٜٜخ ر َٝ  ْ ًُ ُٗـ٢ٗٞ رَؼَي  ٍِ   .)ُِطٞ

ًُْ  رخ٫ػظَحٝ ُِظ٤ٟٞق ٝح٫كظَحّ أ١ رؼي كَحهٌْ  ا١٘خد ( )رَؼَي

 . ُٗلٞر٢( : حُؼطق أكخى طؼيى ٝط٘ٞع أٌٗخٍ ٓؼخٗخطٚ ك٢ رؼيٙ ػٖ حُلز٤زش َٝ  ْ ًُ ُٗـ٢ٗٞ رَؼَي  ٍِ  )ُِطٞ

( ُٗلٞر٢ –ُٗـ٢ٗٞ  ؿ٘خّ ٗخهٚ. : (َٝ
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للللللللللنَ  أَنللللللللللت   وَ  -٘ نٌا م  للللللللللت َفللللللللللإ ن َنصللللللللللٌبً الللللللللللد                                                           أَم 
  

لللللللللللللللن َفلٌََتلللللللللللللللك                                                               َنصلللللللللللللللٌبً الج نلللللللللللللللان   حلللللللللللللللور   م 
 

 المفردات

نٌا - حظً ، قسمتً ، قدري ج أنصبة ، أنصباء ، :  َنصٌبً - دنو مادتها: األدنى ج الدنا ،  مذكرهاالحٌاة ، العالم ، :  الد 

 . النعٌم ، الفردوس م الجنة:  الج نان   - : العذراء الجمٌلة شدٌدة البٌاض وهًم حوراء ، :  حور   - ن ص ب

 الشرح

ثم ٌخبر الشاعر حبٌبته بؤنك  نصٌبً فً هذه الدنٌا من النساء وأتمنى أن تكونً من نصٌبً وقسمتً فً اآلخرة فتكونً   -

 زوجتً فً دار الخلد .

 اها الشاعر  ؟ : ما األمنٌة التً ٌتمن س

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

 ألوان الجمال

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

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

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

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

 : )٤َٜٗز٢ ِٕ ٘خ ـِ ٍِ حُ ٖ كٞ ِٓ أِٓٞد اٗ٘خث٢ ١ِز٢ ر٤ٜـش حُظ٢٘ٔ ُظ٢٘ٔ حُٔٔظل٤َ ٣ٝيٍ ػ٠ِ ٗيس حُؼ٘ن ٝحُُٞٚ )ك٤ََِظَِي 

 رخُلز٤زش .

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

 حُٔزَٜ .

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

 حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي.  

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

  : )ًِٚ ً٘خ٣ش ػٖ ٗيس طؼِوٚ رٔلزٞرظٚ)حُز٤ض . 

م وَ  َبٌنلللللللللللً كلللللللللللانَ  َقلللللللللللد ملللللللللللا َسلللللللللللـؤَحَفظ   -ٙ                                                            َبٌلللللللللللَنك 
  

م                                                                َمؽٌبللللللللللللللللللً وَ  َمشللللللللللللللللللَهدي فللللللللللللللللللً َوأَرعللللللللللللللللللاك 
 

 المفردات :

ٌّع× سؤصون ، سؤحمً :  َسؤَحَفظ   - م   - سؤض   َمؽٌبً × أي حضوري:  َمشَهدي - أهملكم× ، أحفظكم أصونكم :  أَرعاك 

 الشرح

 وفٌاً لك  وسؤحافظ علٌه وأرعاه فً ؼٌابك كما فً حضورك. -عهد الوفاء والحب واإلخالص  -لذلك سؤظل على العهد  -

 : ما العهد الذي سٌصونه ؟   س

 هما المسافات وباعدت بٌنهما األمكنة ؛ فحبها العهد الذي سٌصونه : عهد الوفاء واإلخالص للحبٌبة مهما فرقت بٌن -جـ

  محفور فً القلب .

 ألوان الجمال

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

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

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

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

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

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



  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 78

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

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

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

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

 .رخٛظٔخٓٚ ح١ٌُ ٫ ٣٘ظ٢ٜ 

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

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

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

لللللللللللك   َفلللللللللللإ ن -7                                                      َوَبٌلللللللللللَنك م ًَبٌنللللللللللل النلللللللللللاس   حلللللللللللـالَ  ٌَ
  

دَّ  الَهلللللللللللللللوى َفلللللللللللللللإ نَّ                                                                     َمشلللللللللللللللوب   َؼٌلللللللللللللللر   َواللللللللللللللللو 
 

 المفردات 

× أي معكر :  َمشوب   -الجفاء ×  الحب:  دَّ الو   - الكره ، البؽض× الحب ج األهواء :  الَهوى - منع ، فصل ، حجز:  حال  -

 . نقً ، صاؾ  

 الشرح

 وإن كان الناس )الرقباء( حالوا وفرقوا بٌننا وبٌن لقابنا فإن هواك فً قلبً محفور وحبً لك صاؾ  ال تشوبه شاببة  -

 ألوان الجمال

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

  .كزٚ ُٔلزٞرظٚ

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

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

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

( ُٟٜٞحُٞى –ح)   : رخُظَحىف ُظ٤ًٞي حُٔؼ٠٘. ا١٘خد 

م َفللللللللللوز   ٌللللللللللا الواشللللللللللونَ  َضللللللللللح كَ  َفللللللللللال -8                                                         َبعللللللللللَدك 
  

للللللللللللللللللكوب   َجللللللللللللللللللَرت َعللللللللللللللللللٌن   َجَمللللللللللللللللللَدت َوال                                                                ب س 
 

 المفردات :

كوب   - توقفت عن البكاءتحجرت وٌقصد :  َجَمَدت َعٌن   - النمامون ، الكذابون م الواشً:  الواشونَ  -  . بانصباب:  ب س 

 الشرح

 الواشٌن الذٌن فرقوا بٌننا كما أحزنونً ، و لٌجعل ثم ٌدعو الشاعر على الواشٌن الذٌن فرقوا بٌنهما قابالً : فلٌحزن هللا  -

 دموعهم باألحزان تجري دون توقؾ كما أجروا دموعً حزناً على فراقك . 

 : ما أثر الواشٌن فً العالقة بٌن الشاعر ومحبوبته فوز ؟  س

:الواشون حاولوا التفرٌق واإلٌقاع بٌن الشاعر ومحبوبته .جـ 

 ألوان الجمال

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

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

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

 ظظخٕ رخُٔلزٞرش ٝحُظًٌِ رًٌَ كَٝف حٜٓٔخ ػ٠ِ ُٔخٗٚ. ٝح٫ك

 : ) ُُ  رخ٫ػظَحٝ ُِظ٘ز٤ٚ. ا١٘خد )٣خ كَٞ

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

(ٖػ٤).ٌٍَُٞٔ٘ٗس ُِؼّٔٞ ٝح : 

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



  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 79

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

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

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

 .حٓظويّ حُ٘خػَ ٤َٟٔ حُـٔغ "رؼيًْ"  ُظؼظ٤ْ حُٔلزٞرش 

 نــــقــــد

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

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

 ً٘خ٣ش ػٖ حُلَكش.

ٌللللللللللللللللاحَ  أَلَسللللللللللللللللـَتهدي َوإ ّنللللللللللللللللً -9 م الر                                                        َسللللللللللللللللـالَمك 
  

للللللللللللللللللللن أَقَبلَللللللللللللللللللللت إ ذا  م م  ك                                                                             ب ه بللللللللللللللللللللوب   َنحللللللللللللللللللللو 
 

 المفردات 

ٌ هَدى إلٌه:  أَلَسَتهدي -  .سكون ×  : اندفاع والمراد، ثابرة ،  هابجة:  ب ه بوب   - أدبرت ، ابتعدت× أتت :  أقبلت - طلب أن 

 الشرح

 وأنً ألسؤل الرٌح التً تجًء من ناحٌتك إن كانت تحمل سالمك الم هدى لً . -

 ألوان الجمال

 َحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ ح٣َُخف ربٗٔخٕ ٣لَٔ ح٬ُّٔ ا٠ُ آه : )ٌُْ َٓ ٬ َٓ ٣َِخَف  ( )ح٣َُخفٝهٚ  )أَٓظَٜي١ حُ

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

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

 .م ب ه بوب  (: إٌجاز بحذؾ جواب الشرط المدلول علٌه فً الشطر األول ك  ن َنحو   )إ ذا أَقَبلَت م 

 ُظؼظ٤ْ حُٔلزٞرش.حٓظويّ حُ٘خػَ ٤َٟٔ حُـٔغ "٬ٌْٓٓ" ٗل "ًْٞ 

م   الَسللللللللللللللللـالم   َحملللللللللللللللللَ  َفـؤَسللللللللللللللللـؤَل ها -ٓٔ                                                     إ لٌَـــللللللللللللللللـك 
  

ًَ  َفللللللللللللللللإ ن  لللللللللللللللل                                                                   َفللللللللللللللللؤَجٌبً َبلَّللللللللللللللللـَؽت ٌَومللللللللللللللللاً  ه 
 

 المفردات :

 .ردي:  أجٌبً - توّصل:  َبلََّؽت -

 الشرح

 وأطلب من الرٌاح أن تحمل سالمً العطر إلٌك فإذا أوصلته  لك  فردٌه معها . -

 ألوان الجمال

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

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

 رخُلز٤زش .

 : )حُلخء ُِظَط٤ذ ٝحُظؼو٤ذ) كَؤَٓؤَُُٜخ . 

ُـَض كَؤَؿ٤ز٢( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ ح٣َُخف ربٗٔخٕ ٣زِؾ ح٬ُّٔ ، َٝٓ ؿٔخ ٢َِٛ ٣َٞٓخً رََِّ  ٤ٚ حُظ٘و ٜخ)كَبِٕ 

(٣ٞٓخ): .ٌٍَُٞٔ٘ٗس ُِؼّٔٞ ٝح 

 : )ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٚ)كَؤَؿ٤ز٢ 

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

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

 ٤ْ حُٔلزٞرش.حٓظويّ حُ٘خػَ ٤َٟٔ حُـٔغ "ا٤ٌُْ"  ُظؼظ 
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ح بلللللللللللللللونَ  ٌَشلللللللللللللللكوه   الَبلللللللللللللللٌنَ  أَرى -ٔٔ لللللللللللللللم الم  ل ه                                                            ك 
  

ب َرب   َفٌللللللللللللللللللللا  لللللللللللللللللللللِّ  دارَ  َقللللللللللللللللللللرِّ                                                                    َحللللللللللللللللللللـبٌب   ك 
 

 المفردات :

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

 .دور

 الشرح

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

 لهم .األحبة ولقابهم ، وأن ٌجمع هللا شم

 ألوان الجمال

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

 حُظ٤ٟٞق ٝحُظـ٤ْٔ   .

 .حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ٍٛٞ حُلَحم اٗٔخٗخ ظخُٔخ ٣ٌ٘ٞ ٓ٘ٚ ًَ حُٔلزٕٞ. ط٘و٤ٚأٝ 

 ُٔ َٖ ٣ٌَُ٘ٞٙ حُ ُْٜ( : ً٘خ٣ش ػٖ ٗيس ح٧ػَ ح٤ُٔت ُِلَحم ػ٠ِ حُٔلز٤ٖ.)أٍَٟ حُز٤َ ُِّ ًُ  َٕ  ِلزٞ

 ،  ّٞٔحُٔلزٕٞ ؿٔغ ٝٓؼَكش ٍُِ٘ٔٞ ٝحُؼ : )ُْٜ ُِّ ًُ  َٕ ِلزٞ ُٔ  )حُ

(ًِْٜ :) . ٍُٞٔ٘ط٤ًٞي ٣ل٤ي حُؼّٔٞ ٝح 

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

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

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

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

ََٟٚكز٤ِذ( : أِٓٞد اٗ٘خث٢ ١ِز٢ / أَٓ ، ؿ َِّ ًُ  ٍَ د ىح َِّ  :  حُيػخء . )هَ

 ، ٍَُٞٔ٘كز٤ِذ( : ًَ طل٤ي حُؼّٔٞ ٝح َِّ ًُ  ( 

. َحُز٤ض ٣يٍ ػ٠ِ حُِ٘ػش ح٩ٗٔخ٤ٗش حَُحثؼش ػ٘ي حُ٘خػ 

 التعلٌق العام على النص.

 . حُؼزخ٣٢ٓ٘ظ٢ٔ حُ٘ٚ ا٢ُ حُؼَٜ  -

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

ٍ حُؼل٤قؿـ : حُـَٝ حُ٘ؼ١َ ُِ٘ٚ : حُـِ    

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

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

  ّ :  ٓخ أٗٞحع حُـٍِ ؟

 ؿـ : حُـٍِ ح٣َُٜق ٝحُـٍِ حُؼل٤ق

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

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

 ٓ٘خػَْٛ طـخٙ حَُٔأس

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

 حُؼَٜ ؟

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

  ٍٛٞ حُظلَِ حُوِو٢

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

  ػٖ ٓلخطٖ حَُٔأس حُل٤ٔش
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َْ حهظِق حُؼزخّ رٖ ح٧ك٘ق ػٖ رو٤ش ٗؼَحء ػَٜٙ ؟   ّ : ك٤

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

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

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

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

  ٗؼَ حُٔي٣ق

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

  ّ : ٓخ ٓٔخص أِٓٞد حُ٘خػَ ؟

  ؿـ : ط٤ِٔ أِٓٞد حُ٘خػَ رـ :

  -ٔ ٛيم حُؼخ١لش

ُٜٓٞش ٬ٓٝٓش ح٧ُلخظ ٝػٌٝرظٜخ -ٕ   

  -ٖ ػٔن حُٔؼخ٢ٗ ُٝطلٜخ

  -ٗ ح٫ػظٔخى ػ٠ِ حُزي٣غ أك٤خٗخً 

هخًسح٤ُٓٞٔو٠ ح٥َٓس حُٔخكَس ًحص ح٣٩وخػخص حُؼٌرش ح٧  ٘-  

ط٘ٞع ح٧ٓخ٤ُذ ر٤ٖ حُوزَ ٝح٩ٗ٘خء . -ٙ  

حٓظويحّ أِٓٞد حُظ٤ًٞي ًؼ٤َحً    7-  

   هخُٞح ػٖ حُؼزخّ رٖ ح٧ك٘ق : 

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

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

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

. 

 طـي٣ٍـزـخص ػ٠ِ ٗٚ كذ ٝٝكخء

(ٔ)  

                                                                    أَجٌبلللللللللللللللللللً العلللللللللللللللللللالَمٌنَ  ـاء  ن سللللللللللللللللللل أََزٌلللللللللللللللللللنَ  -ٔ
  

عـللللللللللللللللللـاءَ   راق   َمشـللللللللللللللللللـوق   د                                                                                            َؼرٌللللللللللللللللللب   ب للللللللللللللللللالع 
 

تلللللللللللللللابً َكَتلللللللللللللللـبت   -ٕ روَفللللللللللللللله   أ قلللللللللللللللٌم   ملللللللللللللللا ك                                                                   ح 
  

ة    لللللللللللللللللللدَّ                                                                                                    َنحـلللللللللللللللللللـٌبً طلللللللللللللللللللول   وَ  إ علللللللللللللللللللوالً ل ش 
 

للللللللللللللط   -ٖ                                                                  ب َعبللللللللللللللَرة   َخَططللللللللللللللت   مللللللللللللللا َوأَمحللللللللللللللو أَخ 
  

للللللللللللللح    وب   َسللللللللللللللحَّ  الق ْرطللللللللللللللاس   َعلللللللللللللللى َتس  للللللللللللللر                                                           ؼ 
 

 حهظَ حُٜل٤ق ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش :  -

 " ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ:ؿ٣َذ٠ٓخى  ًِٔش  " - ٔ

      أ٤ُق  -أ

    ٓو٤ْ  -د

     ٓؼَٝف  -ؽ

 ه٣َذ  -ى

  " ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ: اػٞح٢َُٓحىف ًِٔش  " - ٕ

         رٌخث٢     -أ

   ٤ٛخك٢    -د 

     أ٢ُٔ  -ؽ

 ك٢ِٗ   -ى

https://dardery.site/archives/3521
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  :ح٧ٍٝ" ك٢ حُز٤ض ىػخء َٓحىف ًِٔش  "  - ٖ

           حرظٜخٍ  -أ

            طَٞٓ  -د 

   ٗيحء    -ؽ

 ح٠ُٝ٧ ٝ حُؼخ٤ٗش.          -ى

 " ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ:       ػزَسؿٔغ ًِٔش  "  - ٗ

      ػزَ    -أ 

           ػزٍٞ  -د 

     ػزَحص   -ؽ

 ٓؼخرَ  -ى

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

     التعظٌم   -أ

        التحسر   -ب

    التعجب   -ج

 االلتماس   -د

 :  ػ٠ِ ُِـــي٫ُش ٌَٗس ح٧ٍٝ حُز٤ض ك٢(   ٣َذؿ: )  ًِٔش ؿخءص  -ٙ

      التهوٌل    -أ

              التحقٌر    -ب

    والشمول العموم   -ج

  .التعظٌم  -د

 ٢ٛ:  ٨ُر٤خصحُلٌَس حَُث٤ٔ٤ش  – 7

   كِٕ حُ٘خػَ ُلَحم  حُٔلزٞرش   -أ

    ٗيحء حُ٘خػَ ُٔلزٞرظٚ   -د

 ًؼَس رٌخء حُ٘خػَ             -ؽ

ٝد  ٗٞع حُو٤خٍ ك٢ هُٞٚ:"  - 8 َُ َٓقَّ ُؿ  ِّ ١خ َْ قُّ َػ٠ِ حُوِ ِٔ  " ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ.  طَ

    حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش  -أ

       حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش   -د 

    ط٘ز٤ٚ   -ؽ

 ٓـخُ ََٓٓ  -ى

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

           حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش  -أ

       حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش   -د 

   ٓـخُ ََٓٓ   -ؽ

 ً٘خ٣ش  -ى

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

     ح٤ٌُِش  -أ

      حُـِث٤ش   -د 

   حُٔزز٤ش   -ؽ

 حُٔل٤ِش  -ى
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 أٓلٞ( ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ:     -حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ر٤ٖ )أهطٞ   -ٔٔ

     ١زخم    -أ

      ٓوخرِش  -د 

   ٓـغ   -ؽ

 ط٣َٜغ  -ى

 كَٝكٚ( ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ :  -حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ر٤ٖ )ًظخر٢  -  ٕٔ

    ؿ٘خّ           -أ

    ١زخم   -د 

   َٓحػخس ٗظ٤َ     -ؽ

 كٖٔ طو٤ْٔ.  -ى

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

    ؿ٘خّ           -أ

    ط٣َٜغ   -د 

   َٓحػخس ٗظ٤َ      -ؽ

 كٖٔ طو٤ْٔ.  -ى

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

     طؼ٤َِ   -أ

    طل٤َٜ   -د

    ٗظ٤ـش  -ؽ

 ط٤ٟٞق -ى

 :ح٧ٍٝك٢ حُز٤ض  "ٗٞع ح٧ِٓٞد ك٢ هُٞٚ: " أؿ٤ز٢ – ٘ٔ

              هز١َ  -أ 

      اٗ٘خث٢   -د 

  هز١َ ُلظخ اٗ٘خث٢ ٓؼ٠٘.  -ؽ

 : ٤ِٓٝظٚ ا١٘خد ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ  -ٙٔ

     التكرار  -أ

   الترادؾ  -ب

    عطؾ الخاص على العام  -ج

 الجملة االعتراضٌة -د

 ( https://dardery.site/archives/10680ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/10680
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(ٕ) 

 

                                                       َعَرفلللللللللللـت نً ملللللللللللا أَبَصلللللللللللرت نً لَلللللللللللو َفلللللللللللوز   أٌَلللللللللللا -ٔ
  

للللللللللللللللللجونً ل طللللللللللللللللللول    م ش  للللللللللللللللللحوبً َبعللللللللللللللللللَدك                                                           َوش 
 

للللللللللنَ  أَنللللللللللت   وَ  -ٕ نٌا م  للللللللللت َفللللللللللإ ن َنصللللللللللٌبً الللللللللللد                                                           أَم 
  

لللللللللللللللن َفلٌََتلللللللللللللللك                                                               َنصلللللللللللللللٌبً الج نلللللللللللللللان   حلللللللللللللللور   م 
 

م وَ  َبٌنلللللللللللً كلللللللللللانَ  َقلللللللللللد ملللللللللللا َسلللللللللللـؤَحَفظ   -ٖ                                                            َبٌلللللللللللَنك 
  

م                                                                َمؽٌبللللللللللللللللللً وَ  َمشللللللللللللللللللَهدي فللللللللللللللللللً َوأَرعللللللللللللللللللاك 
 

لللللللللللك   َفلللللللللللإ ن -ٗ م َبٌنلللللللللللً النلللللللللللاس   حلللللللللللـالَ  ٌَ                                                      َوَبٌلللللللللللَنك 
  

دَّ  الَهلللللللللللللللوى نَّ َفلللللللللللللللإ                                                                      َمشلللللللللللللللوب   َؼٌلللللللللللللللر   َواللللللللللللللللو 
 

 حهظَ حُٜل٤ق ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش :  -

   :ح٧ٍٝك٢ حُز٤ض  ٗلٞر٠ٓ٢خى ًِٔش  "  - ٔ 

     هٞط٢ -أ

    طٍٞى١  -د

    ك٣ٞ٤ظ٢ -ؽ

 ٟؼل٢. -ى

  : ح٧ٍٝ" ك٢ حُز٤ض ٗـ٢ٗٞ ٠ٓخى ًِٔش  "  -ٕ  

     ٓؼخىط٢ -أ

    أ٢ٔٗ -د

    ٌُط٢ -ؽ

 ك٢ِٗ     .                   -ى

  " ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ :حُي٤ٗخ ؿٔغ ًِٔش  "  - ٖ  

     حُيٗخ٣خ  -أ

    حُيٗخ –د 

    حُي٤٤ٗخص –ؽ

 حُؼخ٤ٗش ٝحُؼخُؼش.  –ى

 َٓحىف ًِٔش  "كخٍ"ك٢ حُز٤ض حَُحرغ:  -ٗ  

    ٤ٛجش   -أ

    ٠ٗٝ  -د 

    ٓ٘غ   -ؽ

 كٍٞ  -ى

 حُلٌَس حَُث٤ٔ٤ش ٨ُر٤خص ٢ٛ:  – ٘

       طؤػَ حُ٘خػَ ُلَحم حُٔلزٞرش -أ

   ٝكخء حُ٘خػَ ُٔلزٞرظٚ      -د

  كِٕ حُ٘خػَ ٟٝؼلٚ      -ؽ

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

    المبتدأ  -أ

   الفاعل  -ب

    الجار والمجرور  -ج

 المفعول  -د
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 حُـَٝ حُ٘ؼ١َ ُِ٘ٚ:  – 7

    حُٔيف   -أ

   حُـٍِ ح٣َُٜق  -د

    حُـٍِ حُؼل٤ق        -ؽ

 حُلوَ -ى

ٌُْ ٗٞع حُو٤خٍ ك٢ هُٞٚ:"   - 8 َٝ ر٤ََ٘ َٕ ر٢٘٤َ  ـؤَكلَعُ ٓخ هَي ًخ                                                           " ك٢ حُز٤ض حُؼخُغَٓ

    ط٘ز٤ٚ  -أ

   ٓـخُ ََٓٓ  -د

   حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش  -ؽ

 حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش  -ى

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

    ً٘خ٣ش  -أ

   ٓـخُ ََٓٓ  -د

   حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش  -ؽ

 حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش  -ى

  :ح٧ٍٝٗلٞر٢( ك٢ حُز٤ض   -ُٗـ٢ٗٞ ٣ؼ٢ ر٤ٖ )حُٔلٖٔ حُزي  -ٓٔ

   ١زخم   -أ

   ٓوخرِش  -د

      ؿ٘خّ       -ؽ

 ط٣َٜغ -ى

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

   ١زخم   -أ

  ٓوخرِش  -د

  ؿ٘خّ          -ؽ

 ط٣َٜغ -ى

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

    ٓزذ   -أ

    طل٤َٜ   -د

    ٗظ٤ـش  -ؽ

 ط٤ٟٞق -ى

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

    طؼ٤َِ   -أ

    طل٤َٜ   -د

    ٗظ٤ـش  -ؽ

 ط٤ٟٞق -ى

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

   هز١َ      -أ

         اٗ٘خث٢    -د 

 هز١َ ُلظخ اٗ٘خث٢ ٓؼ٠٘  -ؽ

 ( https://dardery.site/archives/10681ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

https://dardery.site/archives/10681
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 (ٖ) 

 

م َفللللللللللوز   ٌللللللللللا الواشللللللللللونَ  َضللللللللللح كَ  َفللللللللللال -ٔ                                                         َبعللللللللللَدك 
  

للللللللللللللللللكوب   َجللللللللللللللللللَرت َعللللللللللللللللللٌن   َجَمللللللللللللللللللَدت َوال                                                                ب س 
 

ٌللللللللللللللللاحَ  أَلَسللللللللللللللللـَتهدي َوإ ّنللللللللللللللللً -ٕ م الر                                                        َسللللللللللللللللـالَمك 
  

للللللللللللللللللللن أَقَبلَللللللللللللللللللللت إ ذا  م م  ك                                                                             ب ه بللللللللللللللللللللوب   َنحللللللللللللللللللللو 
 

م   الَسلللللللللللللللللـالم   َحمللللللللللللللللللَ  َفـؤَسلللللللللللللللللـؤَل ها -ٖ                                                     إ لٌَـــلللللللللللللللللـك 
  

ًَ  نَفللللللللللللللللإ    لللللللللللللللل                                                                   َفللللللللللللللللؤَجٌبً َبلَّللللللللللللللللـَؽت ٌَومللللللللللللللللاً  ه 
 

ح بللللللللللللللللونَ  ٌَشللللللللللللللللكوه   الَبللللللللللللللللٌنَ  أَرى -ٗ للللللللللللللللم الم  ل ه                                                            ك 
  

ب َرب   َفٌللللللللللللللللللللا  لللللللللللللللللللللِّ  دارَ  َقللللللللللللللللللللرِّ                                                                    َحللللللللللللللللللللـبٌب   ك 
 

 حهظَ حُٜل٤ق ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش :  -

 " ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ:ٗلٞ ؿٔغ ًِٔش  "  - ٔ  

    ٗٞحك٢   -أ

    ٓ٘خف -د

     أٗلخء -ؽ

 أٗل٤ش -ى

 " ك٢ حُز٤ض حَُحرغ:حُز٤ٖ َٓحىف ًِٔش  "  -ٕ

    حُلَحم   -أ

   حُظٍٜٞ -د

   حُلَم  -ؽ

 حُٔٔخكش.                     -ى

 :ح٧ٍٝ" ك٢ حُز٤ض ؿٔيص ٓوخرَ ًِٔش  "  -ٖ

    ٓخُض -أ

   ىٓؼض -د 

  ٟؼلض -ؽ

 ٣زٔض. -ى

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

     القلة    -أ

   التحقٌر    -ب

    والشمول العموم   -ج

  .التعظٌم  -د

 هخٍ حُ٘خػَ أرٞ حُؼ٬ء حُٔؼ١َ:    – ٘

، وال بؤرضللللللللللللللللللللللللللللً ًَّ  ال هطلللللللللللللللللللللللللللللت عللللللللللللللللللللللللللللل

  

 .لٌسلللللللللللللللللللت تنللللللللللللللللللتظم اللللللللللللللللللللبالدا سللللللللللللللللللحابب   

 

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

    ح٧ٍٝ  -أ

    حُؼخ٢ٗ  -د

  حُؼخُغ  -ؽ

 حَُحرغ  -ى
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َِّ هُٞٚ ك٢ ح٧َٓ ٖٓ حُـَٝ  -ٙ ًُ  ٍَ د ىح َِّ  : حَُحرغ حُز٤ض ك٢َكـز٤ِذ "   :" هَ

    النصح   -أ

      التحسر   -ب

     الدعاء   -ج

 االلتماس   -د

ٌُْٗٞع حُو٤خٍ ك٢ هُٞٚ:"   - 7 َٓ ـ٬ َٓ ٣َِخَف     ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ: "٧ََٓـظَٜي١ حُ

    ط٘ز٤ٚ  -أ

   ٓـخُ ََٓٓ  -د

   حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش  -ؽ

 حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش  -ى

َِّ َكـز٤ِذ هُٞٚ "  ٗٞع حُو٤خٍ ك٢ – 8 ًُ  ٍَ د ىح َِّ  ك٢ حُز٤ض حَُحرغ:. " هَ

    ط٘ز٤ٚ  -أ

   ٓـخُ ََٓٓ  -د

   حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش  -ؽ

 حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش  -ى

  حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ ٗٞػٚ:  -9

   ١زخم   -أ

  ٓوخرِش  -د

  ؿ٘خّ          -ؽ

 ط٣َٜغ -ى

 ز٤ض حُؼخُغ رٔخ هزِٜخ ٢ٛ :" ك٢ حُكَؤَؿ٤ز٢   ػ٬هش هُٞٚ"      – ٓٔ

    طؼ٤َِ   -أ

    طل٤َٜ   -د

    ٗظ٤ـش  -ؽ

 ط٤ٟٞق -ى

 ٖٓ ٓٔخص أِٓٞد حُ٘خػَ ك٢ حُ٘ٚ – ٔٔ

    ط٘ٞع ح٧ِٓٞد ر٤ٖ حُوزَ ٝح٩ٗ٘خء   -أ

  ٛؼٞرش ح٧ُلخظ   -د

 ًؼَس ٝٓخثَ حُظ٤ًٞي       -ؽ

 ح٠ُٝ٧ ٝحُؼخُؼش -ى

 ( https://dardery.site/archives/10682ص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخ) 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/10682
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 نصوص متحررة على نص )حب ووفاء(
 (ٔ) 

 :الرضً الشرٌؾ ٌقول
للللللللللللرا لَسللللللللللللت   َعّنللللللللللللً اللَللللللللللللومَ  َدع   إٌهللللللللللللاً  - ٔ زَدج   م 
  

ّنلللللللللللللً اللَلللللللللللللومَ  َتسلللللللللللللل ك ال    للللللللللللل َمسللللللللللللللَكاً  م   راَوع 
 

 َوم جَتن بللللللللللاً  َمهجللللللللللوراً  كللللللللللان َمللللللللللن َضللللللللللرَّ  مللللللللللا -ٕ
  

لللللللللله   لَللللللللللو    للللللللللن لَللللللللللم أَنَّ ك   َبَشللللللللللرا الَهللللللللللوى َقبلللللللللللَ  ٌَ
 

للللللللللللللللللر   -ٖ لللللللللللللللللله   القاسللللللللللللللللللً ب للللللللللللللللللالَحَجر   أَم   َفؤَؼب ط 
  

َنَّ     نللللللللللللللللللدي َقلَبللللللللللللللللللك   أل   الَحَجللللللللللللللللللرا ٌ شللللللللللللللللللب ه   ع 
 

ق لللللللللللللللر   أَنلللللللللللللللا -ٗ  صلللللللللللللللاح ب ه   لَسلللللللللللللللت   ب لللللللللللللللَذنب   الم 
  

ؽَتَفلللللللللللللرا ر  اإل قلللللللللللللرا َعللللللللللللللى َذنلللللللللللللب   كلللللللللللللانَ  إ ن     م 
 

للللللللللن أَحَببللللللللللت   -٘ هللللللللللا م  بِّ  ٌ شللللللللللب ه ها كللللللللللانَ  َمللللللللللن ح 
  

للللللللرت   لََقللللللللد َحّتللللللللى     َوالَقَمللللللللرا الَشللللللللمسَ  أَهللللللللوى ص 
 

 ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش :   شحُٜل٤ل ح٩ؿخرشحهظَ-
 نوع األسلوب فً الشطر الثانً من البٌت األول ، والؽرض منه :  -ٔس

       خبري للتقرٌر -أ

     ً ، الزجرإنشابً طلب -ب

      إنشابً ؼٌر طلبً للترجً -ج

  خبري لفظا إنشابً معنى -د

را)  كلمة جاءت  -ٕس   فً البٌت األول نكرة للداللة على : ( َوع 
     التهوٌل  -أ
      التحقٌر  -ب
     والشمول العموم -ج
  .التعظٌم -د
ق ر   قوله" أَنا– ٖس  ٌت الرابع أسلوب قصر وسٌلته :صاح ب ه  " فً الب لَست   ب َذنب   الم 
   طؼ٣َق حُٔزظيأ ٝحُوزَ   -أ

   حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ  -ب

         حُ٘ل٢ ٝح٫ٓظؼ٘خء    -ؽ

 حٓظويحّ اٗٔخ   -ى 

 البٌت األخٌر؟ من تفهم كما بم علل الشاعر حبه للشمس والقمر -ٗس
     المحبوب ؼٌاب ظل فً بالوحدة ٌشعر ألنه -أ 

 .الشعراء ٌعشقها التً الطبٌعٌة الظواهر من ألنهما -ب
     المحبوبة ٌشبهان أنهما ٌرى ألنه -ج 
 األرض على الحٌاة استمرار فً ألهمٌتهما -د 

 األول؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « م زَدج را » كلمة معنى ما -٘س
   خابفا  -أ
                        .صؽٌرا  -ب
                 .منتهٌا  -ج
 .امخطب  -د 

 األول؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -ٙس
       سجع ، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -أ
    مقابلة ، ٌإكد المعنى وٌقوٌه -ب
      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -ج

 نظٌر، إثارة الذهن مراعاة -د
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ر   -7س ه  "فً البٌت الثالث؟ وما قاسًال ب الَحَجر   ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" أَم   جمالها؟ سر َفؤَؼب ط 

    .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز  -أ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة  -ب

ٌَّة، استعارة  -ج       .التشخٌص تصرٌح

 .التجسٌم بلٌػ، تشبٌه  -د

َنَّ  -8س ندي َقلَبك   ما نوع التشبٌه فً قوله:" أل   را "فً البٌت الثالث ؟ الَحجَ  ٌ شب ه   ع 
    .بلٌػ  -أ
    مجمل  -ب
     .مفصل  -ج
 .تمثٌلً  -د
ٌَّة األؼراض أيِّ  إلى -9س  وما الذي ٌمٌزه؟ السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر
  .تطور فً العصر العباسً واتجه الشعراء إلى وصؾ مظاهر الحضارة الوصؾ،  -أ
 .باسً كرد فعل لشٌوع المجون والتحلل األخالقًانتشر هذا الؽرض فً العصر الع الزهد ،  -ب
 .وهو لون من الؽزل ٌتسم بالتعبٌر الصادق عن مشاعر الحب والوجد    الؽزل العفٌؾ،  -ج
 .  وهو لون من الؽزل ٌخدش الحٌاء ألنه ٌصؾ المفاتن الحسٌة للمرأة الؽزل الصرٌح ،  -د
 اسً من حٌث األلفاظ ، فما هً؟تعكس األبٌات سمة من سمات الشعر فً العصر العب -ٓٔس
                    والبعد عن الكلمات الؽرٌبةسهولة األلفاظ   -أ
 ولزخارؾ اللفظٌة.اقلة المحسنات   -ب
      . االلتزام بمنهج القصٌدة الجاهلٌة والبدأ بالتصرٌع  -ج
 تعقد الخٌال نتٌجة المتزاج الحضارات  -د

 ( https://dardery.site/archives/10688ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢   ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ) 

(ٕ) 

 ٌقول أبو العتاهٌة:
للللللللللللمَ  َقللللللللللللد صللللللللللللاح   ٌللللللللللللا -ٔ  َوطللللللللللللاال الللللللللللللَبالء   َعظ 
  

 َوَخبلللللللللللللللللللللللللاال َصلللللللللللللللللللللللللبَوةً  َبعلللللللللللللللللللللللللَدكَ  َوا زَددت     
 

لللللللللللللللللللللت   -ٕ مِّ للللللللللللللللللللن ح  مَّ ه   ال م  ه  ب ا   أ َنللللللللللللللللللللوِّ  سللللللللللللللللللللم 
  

ًَّ  ب لللللللللللللللللله   َكللللللللللللللللللؤَنَّ  ث قللللللللللللللللللالً      ج بللللللللللللللللللاال َعلَلللللللللللللللللل
 

دَ  َمللللللللللللن ٌللللللللللللا -ٖ  َتللللللللللللرى َفمللللللللللللا ب الَجمللللللللللللال   َتَفللللللللللللرَّ
  

لللللللللللللللواه   أََحلللللللللللللللد   َعللللللللللللللللى َعٌنلللللللللللللللً     َجملللللللللللللللاال س 
 

للللللللللعري فللللللللللً أَكَثللللللللللرت   -ٗ للللللللللنَ  َعلٌَللللللللللك   ش  قللللللللللى م   الر 
  

للللللللللللللعري فللللللللللللللً َوَضللللللللللللللَربت       األَمثللللللللللللللاال لَللللللللللللللك   ش 
 

علللللللللللللللللللللللللللللاً  َجفلللللللللللللللللللللللللللللَوةً  إ اّل  َفؤََبٌلللللللللللللللللللللللللللللتَ  -٘  َوَتَمن 
  

 َوَضللللللللللللللللللللللللللللالال َصللللللللللللللللللللللللللللبَوةً  إ اّل  َوأَبٌللللللللللللللللللللللللللللت     
 

قً َسلللللللللللللللللؤَلت ك   إ ن َقلللللللللللللللللولً ب لللللللللللللللللاهلَل   -ٙ  َوا صلللللللللللللللللد 
  

تللللللللللللللاب   فللللللللللللللً َقتلللللللللللللللً أََوَجللللللللللللللدت       َحللللللللللللللالال الك 
 

 َوَظلَمت نللللللللللللللللللللللللً َجَفللللللللللللللللللللللللوت نً َففللللللللللللللللللللللللٌمَ  ال أَم -7
  

 َنكلللللللللللللللللللللللللللللاال ل لعلللللللللللللللللللللللللللللالَمٌنَ  َوَجَعلت نلللللللللللللللللللللللللللللً   
 

 ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش :   شحُٜل٤ل ح٩ؿخرشحهظَ-
 ن البٌت الرابع أن:ٌفهم م  -ٔس

    هجره فً وٌرؼب بالمحبوب ٌضٌق الشاعر -أ 

 وتمنعها صدها رؼم بمحبوبته متعلق الشاعر -ب 

   .اآلخر وٌجفو ٌصد كالهما والمحبوبة  الشاعر -ج 

 وضالل عبث حبها ألن محبوبته عن االبتعاد قرر الشاعر -د 

https://dardery.site/archives/10688
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 ٌت السابع أسلوب قصر وسٌلته :َنكاال " فً الب ل لعالَمٌنَ  قوله" َوَجَعلت نً – ٕس

   طؼ٣َق حُٔزظيأ ٝحُوزَ   -أ

   حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ  -ب

   حُ٘ل٢ ٝح٫ٓظؼ٘خء    -ؽ

 حٓظويحّ اٗٔخ   -ى

ٌَّة األؼراض أيِّ  إلى -ٖس  وما الذي ٌمٌزه؟ السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

 .  ن الحسٌة للمرأةوهو لون من الؽزل ٌخدش الحٌاء ألنه ٌصؾ المفات الؽزل الصرٌح ،  -أ

 .انتشر هذا الؽرض فً العصر العباسً كرد فعل لشٌوع المجون والتحلل األخالقً الزهد ،  -ب

 .وهو لون من الؽزل ٌتسم بالتعبٌر الصادق عن مشاعر الحب والوجد    الؽزل العفٌؾ،  -ج

  .تطور فً العصر العباسً واتجه الشعراء إلى وصؾ مظاهر الحضارة الوصؾ،  -د

 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ األبٌات الشاعر فً  استخدمه الذي األسلوب نوع ما -ٗس

 .ٌذكرها التً الحقابق وتوكٌد التقرٌر اإلنشابً،  -أ

 .النفس فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشابً،  -ب

 .الحقابق التً ٌذكرها تؤكٌد وتقرٌر الخبري،  -ج

 النفس فً والتؤثٌر المشاعر والتوكٌد واإلنشابً تحرٌك جمع الشاعر بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر  -د

 األبٌات؟ حولها تدور التً الربٌسٌة الفكرة ما -٘س

      المحبوب وقسوة الشاعر معاناة -أ 

 به الشاعر وإعجاب المحبوب جمال -ب 

      الشاعر على وتمنعه المحبوب تدلل -ج 

  المحبوب سرقسوة فً الشاعر حٌرة -د 

ه   » كلمة ىمعن ما -ٙس  الثانً؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « أ َنوِّ

   أ عجب وأ سرّ   -أ

                          .أ شٌد وأمدح  -ب

            .أ نطق وأ دعو  -ج

 .أ حب وأ ستمتع  -د

 الخامس؟ وما سر جماله؟ البٌت اللفظً الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -7س

      جرسا موسٌقٌاحسن تقسٌم ، ٌعطً  -أ

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌه -ب

      ازدواج، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -ج

 نظٌر، إثارة الذهن مراعاة -د

ًَّ  ب ه   ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" َكؤَنَّ  -8س  جمالها؟ سر ج باال "فً البٌت الثانً؟ وما َعلَ

   .ةالعالق اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز  -أ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة  -ب

ٌَّة، استعارة  -ج      .التشخٌص تصرٌح

 .التجسٌم مجمل، تشبٌه  -د

 نوع األسلوب فً الشطر األول من البٌت الثالث ، والؽرض منه :  -9س

       خبري للتقرٌر -أ

     إنشابً طلبً، التعظٌم -ب

      إنشابً ،ؼٌر طلبً للترجً -ج

  بً معنى ، للدعاءخبري لفظا إنشا -د
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  للـــداللة على : فً البٌت الثالث نكرة  ( أََحد  )  كلمة جاءت  -ٓٔس

     التهوٌل  -أ

      التحقٌر  -ب

     والشمول العموم -ج

  .التعظٌم -د

لت   قوله :" فً -ٔٔس مِّ ن ح  مَّ ه   ال م  ه " فً البٌت الثانً إٌجاز بحذؾ: أ َنوِّ  ب ا سم 

  .الفاعل  -أ

  .مفعولال  -ب

  .الموصوؾ  -ج

 .المبتدأ  -د

 ( https://dardery.site/archives/10689ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

(ٖ) 

 ٌقول أبو العتاهٌة:
م الق بلللللللللللللللللللور   أَهللللللللللللللللللللَ  -ٔ لللللللللللللللللللس   أََتٌلللللللللللللللللللت ك   أََتَحسَّ
  

م ذاَفلللللللللللللللللللإ       َوأَخلللللللللللللللللللَرس   أََصلللللللللللللللللللم   َجملللللللللللللللللللاَعت ك 
 

 َفخاَفلللللللللللللللللللله   الَمعللللللللللللللللللللادَ  َذَكللللللللللللللللللللرَ  ا مللللللللللللللللللللَرأً  إ نَّ  -ٕ
  

لللللللللللللللن أَلََحلللللللللللللللظ      مَّ َخفللللللللللللللله   لَلللللللللللللللم م  ٌَس   ٌَ  َوأَكللللللللللللللل
 

هلللللللللللا ٌلللللللللللا -ٖ  ٌ لللللللللللل   أَ  َتلللللللللللرى أَملللللللللللا الَحلللللللللللرٌص   الَرج 
  

كَ  أَعلللللللللللللللالمَ     ملللللللللللللللر  للللللللللللللللَّ  ع  لللللللللللللللوم   ك  س   ٌَ  َتلللللللللللللللدر 
 

للللللللللللذ لَللللللللللللكَ  أَبللللللللللللا ال ب للللللللللللكَ  -ٗ ل قللللللللللللتَ  م  الً  خ  للللللللللللَوكِّ  م 
  

لللللللللللللللللد   َملَلللللللللللللللللك      ع   َتَتلللللللللللللللللَنفَّس   ملللللللللللللللللا َعلٌَلللللللللللللللللكَ  ٌَ
 

لَتلللللللللللللله   الَّللللللللللللللذي األََجللللللللللللللل   ا نَقضللللللللللللللى َفللللللللللللللإ ذا -٘  أ جِّ
  

 َمحلللللللللللب س   َذل لللللللللللكَ  َبعلللللللللللدَ  لَلللللللللللكَ  َفملللللللللللا َوَمضلللللللللللى   
 

 ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش :   شحُٜل٤ل ح٩ؿخرشحهظَ-

س   حدد السٌاق الذي وردت فٌه كلمة :" -ٔس  " بنفس معناها فً البٌت الرابع : تدر 

َنا ٌَج ب    -أ ٌْ سَ  أنْ  َعلَ ٌَاة العظماء َنْدر  ؾَ  َح ن ف ٌها ما على ل َنَتَعرَّ وس   م  ر  َبر   د     وع 

ٌنَ  بعضَ  إنَّ   -ب َتَعلِّم  ونَ  إّنما الم  س  ْدر  ه مْ  َضْؽط   َتْحتَ  ٌَ ٌْ                           .أََبَو

س   أخذ العالم  -ج ْدر  َظامَ  ٌَ ي النِّ ه   اْلَكْون   َهَذا ه  َعلٌَْ  َقامَ  الَّذ  وم  ه   ب ن ج   .َوأَْقَمار 

ٌار   تللللللللللللللللللللللكَ  -د ملللللللللللللللللللللود   بلللللللللللللللللللللراَمتٌن   اللللللللللللللللللللللدِّ  ه 
  

سْ  ولللللللللللللللم َدَرَسللللللللللللللتْ     هللللللللللللللود   لهللللللللللللللنَّ  تللللللللللللللْدر   ع 
 

 "  من البٌت الرابع :ال أَبا لَكَ  نوع األسلوب فً قوله: "  -ٕس

   خبري للتقرٌر -أ

  إنشابً طلبً -ب

    إنشابً ؼٌر طلبً -ج

  بً معنىخبري لفظا إنشا -د

  للـــداللة على : فً البٌت الثانً نكرة ( ا مَرأً )  كلمة جاءت  -ٖس

            التهوٌل  -أ

      التحقٌر  -ب

     والشمول العموم -ج

  .التعظٌم -د

https://dardery.site/archives/10689
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 البٌت الثانً إٌجاز بحذؾ: فً -ٗس
  .الفاعل  -أ
  .المفعول  -ب
           .الفعل  -ج
 .المبتدأ  -د
 األول؟ وما سر جماله؟ البٌت البدٌعً اللفظً الوارد فً  المحسن ما نوع   -٘س
      جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -أ
    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌه -ب
      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -ج
 نظٌر، إثارة الذهن مراعاة -د
م الق بور   اللون البٌانً فً قوله:" أَهلَ  -ٙس س  "فً  أََتٌت ك   جمالها؟ سر البٌت األول؟ وماأََتَحسَّ
   .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز  -أ
 .التشخٌص مكنٌة، استعارة  -ب
ٌَّة، استعارة  -ج      .التشخٌص تصرٌح
 .اإلتٌان بالمعنى مصحوبا بالدلٌل كناٌة،  -د
ٌَّة األؼراض أيِّ  إلى -7س  وما الذي ٌمٌزه؟ السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر
  .تطور فً العصر العباسً واتجه الشعراء إلى وصؾ مظاهر الحضارة الوصؾ،  -أ

 .انتشر هذا الؽرض فً العصر العباسً كرد فعل لشٌوع المجون والتحلل األخالقً الزهد ،  -ب

 .وهو لون من الؽزل ٌتسم بالتعبٌر الصادق عن مشاعر الحب والوجد    الؽزل العفٌؾ،  -ج

 .  هو لون من الؽزل ٌخدش الحٌاء ألنه ٌصؾ المفاتن الحسٌة للمرأةو الؽزل الصرٌح ،  -د

 قال الشاعر: -8س

عَ  أٌَللللللللللللللللا -٘ ا جللللللللللللللللام  ٌَ       َبالَؼللللللللللللللللة   ل َؽٌللللللللللللللللر الللللللللللللللللدن
  

ا َتْجَمللللللللللللللع   ل مللللللللللللللنْ     ٌَ ْن لللللللللللللللوت   وأنللللللللللللللت الللللللللللللللد   َتم 
 
 البٌت الذي ٌتفق مع هذا البٌت من أبٌات أبً العتاهٌة هو قوله:

 

للللللللللللللللللللس   مأََتٌللللللللللللللللللللت ك   الق بللللللللللللللللللللور   أَهلللللللللللللللللللللَ  -أ  أََتَحسَّ
  

م َفلللللللللللللللللللإ ذا     َوأَخلللللللللللللللللللَرس   أََصلللللللللللللللللللم   َجملللللللللللللللللللاَعت ك 
 

 َفخاَفلللللللللللللللللللله   الَمعللللللللللللللللللللادَ  َذَكللللللللللللللللللللرَ  ا مللللللللللللللللللللَرأً  إ نَّ  -ب
  

لللللللللللللللن أَلََحلللللللللللللللظ      مَّ َخفللللللللللللللله   لَلللللللللللللللم م  ٌَس   ٌَ  َوأَكللللللللللللللل
 

هلللللللللللا ٌلللللللللللا -ج  ٌ لللللللللللل   أَ  َتلللللللللللرى أَملللللللللللا الَحلللللللللللرٌص   الَرج 
  

كَ  أَعلللللللللللللللالمَ     ملللللللللللللللر  للللللللللللللللَّ  ع  لللللللللللللللوم   ك  س   ٌَ  َتلللللللللللللللدر 
 

لللللللللللللذ لَلللللللللللللكَ  أَبلللللللللللللا ال ب لللللللللللللكَ  -د الً  ل قلللللللللللللتَ خ   م  لللللللللللللَوكِّ  م 
  

لللللللللللللللللد   َملَلللللللللللللللللك      ع   َتَتلللللللللللللللللَنفَّس   ملللللللللللللللللا َعلٌَلللللللللللللللللكَ  ٌَ
 

 تعكس األبٌات سمة من سمات الشعر  العباسً من حٌث المعانً  ، فما هً؟ -9س

     سهولة األلفاظ وفصاحتها  -أ

 قلة المحسنات ولزخارؾ اللفظٌة.  -ب

      . التؤثر بالتعالٌم والقٌم الدٌنٌة  -ج

 ر واالعتماد على التشخٌص ..جمال التصوٌ  -د

 نوع اإلطناب  فً البٌت الرابع : -ٓٔس

   إطناب  بالترادؾ -أ

   إطناب  بالتكرار -ب

   إطناب  بالتذٌٌل -ج

 إطناب  باالعتراض -د
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كَ  قوله" أَعالمَ – ٔٔس مر  لَّ  ع  وم   ك  س  " فً البٌت الثالث أسلوب قصر وسٌلته : ٌَ  َتدر 

   طؼ٣َق حُٔزظيأ ٝحُوزَ   -أ

   حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ  -ب

          حُ٘ل٢ ٝح٫ٓظؼ٘خء    -ؽ

 حٓظويحّ اٗٔخ   -ى

 ( https://dardery.site/archives/10690ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

(ٗ) 

 ٌقول المتنبً:
 الَزمانللللللللللللللللللا ذا َقبلَنللللللللللللللللللا النللللللللللللللللللاس   َصللللللللللللللللللح بَ  -ٔ
  

م    للللللللللللللللن َوَعنللللللللللللللللاه   َعنانللللللللللللللللا مللللللللللللللللا َشللللللللللللللللؤن ه   م 
 

للللللللللللللللللللللة   َوَتَولَّللللللللللللللللللللللوا -ٕ صَّ للللللللللللللللللللللم ب ؽ  ل ه  نللللللللللللللللللللللـ ك   م 
  

لللللللللللللللللللله م َسللللللللللللللللللللرَّ  َوإ ن ـلللللللللللللللللللله       أَحٌانللللللللللللللللللللا َبعض 
 

مللللللللللللللللللللا -ٖ بَّ للللللللللللللللللللن   ر   لٌَالٌللللللللللللللللللللـ الَصللللللللللللللللللللنٌعَ  ت حس 
  

للللللللللللللللللللللن ـلللللللللللللللللللللله      ر   َولَك  َكللللللللللللللللللللللدِّ  اإل حسللللللللللللللللللللللانا ت 
 

للللللللللللرضَ  لَللللللللللللم َوَكؤَّنللللللللللللا -ٗ  الللللللللللللـ ب َرٌللللللللللللب   فٌنللللللللللللا ٌَ
  

 أَعانللللللللللللللللا َمللللللللللللللللن أَعاَنلللللللللللللللله   َحّتللللللللللللللللى ـللللللللللللللللَدهر     
 

لَّمللللللللللللللللللللللا -٘  َقنللللللللللللللللللللللاةً  الَزمللللللللللللللللللللللان   أَنَبللللللللللللللللللللللتَ  ك 
  

لللللللللللللللبَ     لللللللللللللللنانا الَقنلللللللللللللللاة   فلللللللللللللللً الَملللللللللللللللرء   َركَّ  س 
 

للللللللللللللللللراد   -ٙ للللللللللللللللللن أَصللللللللللللللللللَؽر   الن فللللللللللللللللللوس   َوم   أَن م 
  

 َنَتفلللللللللللللللللللللللللللللانى َوأَن فٌللللللللللللللللللللللللللللله   َنَتعلللللللللللللللللللللللللللللادى   
 

 الَمناٌلللللللللللللللللللا ٌ القلللللللللللللللللللً الَفتلللللللللللللللللللى أَنَّ  َؼٌلللللللللللللللللللرَ  -7
  

 وانلللللللللللللللللللللللللللاالهَ  ٌ القلللللللللللللللللللللللللللً َوال كال حلللللللللللللللللللللللللللات     
 

للللللللللللللللن لَللللللللللللللللم َوإ ذا -8 ك  للللللللللللللللنَ  ٌَ للللللللللللللللد   الَمللللللللللللللللوت   م   ب 
  

للللللللللللللللللللنَ      َجبانللللللللللللللللللللا َتكللللللللللللللللللللونَ  أَن الَعجللللللللللللللللللللز   َفم 
 

 ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش :   شحُٜل٤ل ح٩ؿخرشحهظَ-

ة  )  كلمة جاءت  -ٔس صَّ   للـــداللة على : فً البٌت الثانً نكرة ( ب ؽ 

     التهوٌل  -أ

      التحقٌر  -ب

     والشمول العموم -ج

  .التعظٌم -د

 البٌت الخامس: ما المعزى الضمنً فً -ٕس

   .ذلك على الدهر وٌساعد شقابه فً ٌساهم اإلنسان أن-  -أ

  .أن الدهر هو العدو الذي ٌمد اإلنسان بؤدوات الحروب والدمار  -ب

       .أن اإلنسان عاجز عن مواجهة الدهر ورد مصاببه  -ج

 .نفسه ضد مصابب الدهر رؼبة اإلنسان فً الدفاع عن  -د

 قال جرٌر: -ٖس

رَ  إ ذا ل لَجبلللللللللللللللللللللان   ق للللللللللللللللللللل - ه   َتللللللللللللللللللللؤَخَّ  َسلللللللللللللللللللللرج 
  

للللللللللللن أَنللللللللللللتَ  َهللللللللللللل    للللللللللللة   َشللللللللللللَرك   م  ٌَّ  نللللللللللللاجً  الَمن 
 

 :البٌت الذي ٌتفق نع هذا البٌت من أبٌات المتنبً

لَّملللللللللللللللللللللللا -أ  َقنلللللللللللللللللللللللاةً  الَزملللللللللللللللللللللللان   أَنَبلللللللللللللللللللللللتَ  ك 
  

لللللللللللللللبَ     لللللللللللللللنانا الَقنلللللللللللللللاة   فلللللللللللللللً الَملللللللللللللللرء   َركَّ  س 
 

للللللللللللللللللراد   -ب للللللللللللللللللن أَصللللللللللللللللللَؽر   الن فللللللللللللللللللوس   َوم   َنَتفلللللللللللللللللللللللللللللانى َوأَن فٌللللللللللللللللللللللللللللله   َنَتعلللللللللللللللللللللللللللللادى    أَن م 

https://dardery.site/archives/10690
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 الَمناٌلللللللللللللللللللا ٌ القلللللللللللللللللللً الَفتلللللللللللللللللللى أَنَّ  َؼٌلللللللللللللللللللرَ  -ج
  

 الَهوانلللللللللللللللللللللللللللا ٌ القلللللللللللللللللللللللللللً َوال كال حلللللللللللللللللللللللللللات     
 

للللللللللللللللن لَللللللللللللللللم َوإ ذا -د ك  للللللللللللللللنَ  ٌَ للللللللللللللللد   الَمللللللللللللللللوت   م   ب 
  

للللللللللللللللللللنَ      َجبانللللللللللللللللللللا َتكللللللللللللللللللللونَ  أَن الَعجللللللللللللللللللللز   َفم 
 

ر   » كلمة معنى ما -ٗس  الثالث؟ البٌت سٌاق نم تفهم كما « ت َكدِّ

   تزٌد وتبارك  -أ

                         .ترد وتكافا  -ب

             .تعكر وتفسد  -ج 

 .تصلح وتجمل  -د

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

      جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -أ

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌه -ب

      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -ج

 األول والثانً -د

ة   ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" َوَتَولَّوا -ٙس ل ه م ب ؽ صَّ  جمالها؟ سر "فً البٌت الثانً؟ وما ك 

   .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز  -أ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة  -ب

ٌَّة، استعارة  -ج      .تجسٌدال تصرٌح

 .التجسٌم بلٌػ، تشبٌه  -د

 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ األبٌات الشاعر فً  استخدمه الذي األسلوب نوع ما -7س

 .ٌذكرها التً الحقابق وتوكٌد التقرٌر اإلنشابً،  -أ

 .النفس فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشابً،  -ب

 .الحقابق التً ٌذكرها تؤكٌد وتقرٌر الخبري،  -ج

 النفس فً جمع الشاعر بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشابً للتؤثٌر  -د

ٌَّة األؼراض أيِّ  إلى -8س  وما الجدٌد الذي طرأ علٌه؟ السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

  .تطور هذا الؽرض فً العصر العباسً نتٌجة لتطور العقلٌة العربٌة الحكمة،  -أ

 .فً العصر العباسً كرد فعل لشٌوع المجون والتحلل األخالقًانتشر هذا الؽرض  الزهد ،  -ب

 .وهو لون من الؽزل ٌتسم بالتعبٌر الصادق عن مشاعر الحب والوجد    الؽزل العفٌؾ،  -ج

  .تطور فً العصر العباسً واتجه الشعراء إلى وصؾ مظاهر الحضارة الوصؾ،  -د

 سنان ( فً البٌت الخامس : –بٌن كلمتً )قناة  -9س
    .طَحىف  -أ
  .ؿ٘خّ  -ب
  ١زخم -ج
 َٓحػخس ٗظ٤َ  -د

بَّما– ٓٔس ن   قوله" ر   " فً البٌت الثالث أسلوب قصر وسٌلته : لٌَالٌــه   الَصنٌعَ  ت حس 
   طؼ٣َق حُٔزظيأ ٝحُوزَ   -أ

   حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ  -ب

   حُ٘ل٢ ٝح٫ٓظؼ٘خء    -ؽ

 حٓظويحّ اٗٔخ   -ى

 ( https://dardery.site/archives/10691ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ) 

https://dardery.site/archives/10691
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(٘) 

 ٌقول العباس بن األحنؾ:
لللللللللللللب   َكَتلللللللللللللبَ  -ٔ ح  سلللللللللللللالَةً  الَحبٌلللللللللللللب   إ للللللللللللللى الم   ر 
  

نلللللللللللله   َوالَعللللللللللللٌن      للللللللللللؾ   مللللللللللللا م  للللللللللللنَ  َتج   الب كللللللللللللا م 
 

نلللللللللللله   َوالج سللللللللللللم   -ٕ  الب لللللللللللللى ب لللللللللللله   أََضللللللللللللرَّ  دَقلللللللللللل م 
  

نللللللللللله   َوالَقللللللللللللب      ع   ملللللللللللا م   َنهلللللللللللى َملللللللللللن ٌ طلللللللللللاو 
 

ثللللللللللللَ  صلللللللللللارَ  َقلللللللللللد -ٖ لللللللللللن الَخلللللللللللٌط   م  م   م  كلللللللللللراك   ذ 
  

نللللللللللله   َوالَسلللللللللللمع       َدعلللللللللللا َملللللللللللن ٌَسلللللللللللَمع   لَلللللللللللٌسَ  م 
 

تلللللللللللللللللللللاب   َهلللللللللللللللللللللذا -ٗ م ك   أَرَسللللللللللللللللللللللت ه   َنحلللللللللللللللللللللَوك 
  

بكلللللللللللً    بكلللللللللللً لَللللللللللله   الَسلللللللللللمٌع   ٌَ ٌَ  َقلللللللللللرا َملللللللللللن َو
 

للللللللللللللن الَعجاب للللللللللللللب   فٌلللللللللللللله   -٘ للللللللللللللب  م   م  ق   ح   صللللللللللللللاد 
  

للللللللللللللللك   أَطفللللللللللللللللاه      ب   َفا نَطفللللللللللللللللا َحبٌَبللللللللللللللللة   ٌللللللللللللللللا ح 
 

ل لللللللللللللله   َصللللللللللللللبري عٌلللللللللللللللَ  َحّتللللللللللللللى َوَصللللللللللللللَبرت   -ٙ  ك 
  

م    لللللللللللللللبَّ  ٌلللللللللللللللا َوَهلللللللللللللللَوٌت ك  لللللللللللللللقا َنفسلللللللللللللللً ح   ل لشَّ
 

للللللللللللللللك   َوَكَتمللللللللللللللللت   -7 بَّ  َوا سللللللللللللللللَتٌق نً َفللللللللللللللللا علَمً ح 
  

لللللللللللب      لللللللللللن َوالح   أَبلللللللللللى َقلللللللللللد َفلللللللللللَدٌت ك   َؼٌلللللللللللري م 
 

ّدي -8 سللللللللللللللللللللللالَتً َجللللللللللللللللللللللوابَ  ر   ا سللللللللللللللللللللللَتٌق نًوَ  ر 
  

سلللللللللللللللللللالَةَ  أَنَّ     م   الر  لللللللللللللللللللنك  نلللللللللللللللللللدي م  لللللللللللللللللللفا ع   ش 
 

 ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔوظَكش :   شحُٜل٤ل ح٩ؿخرشحهظَ-
 السادس؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « عٌلَ  » كلمة معنى ما -ٔس
   نفذ  -أ
                         .كثر  -ب
                 .صؽر  -ج 
 .طال  -د 

 الثالث؟ وما سر جماله؟ البٌت المعنوي الوارد فً   البدٌعً محسنال ما نوع   -ٕس
      جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -أ
    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌه -ب
      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -ج
 نظٌر، إثارة الذهن مراعاة -د
نه   ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" َوالَقلب   -ٖس ع   ما م   جمالها؟ سر َنهى"فً البٌت الثانً؟ وما َمن ٌ طاو 
    .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز  -أ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة  -ب

ٌَّة، استعارة  -ج       .التشخٌص تصرٌح

 .التجسٌم بلٌػ، تشبٌه  -د

 نوع األسلوب فً الشطر األول من البٌت الثامن ، والؽرض منه :  -ٗس
        رخبري للتقرٌ -أ
     إنشابً طلبً ،لالستعطاؾ -ب
       إنشابً ؼٌر طلبً للترجً -ج
  خبري لفظا إنشابً معنى -د
  للـــداللة على : فً البٌت الخامس نكرة ( م ح ب  )  كلمة جاءت  -٘س
     التهوٌل  -أ
      التحقٌر  -ب
     والشمول العموم -ج
  .التعظٌم -د
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 البٌت الثالث: الفكرة التً ٌعبر عنها -ٙس

   .تمسك الشاعر بمحبوبته ورؼبته فً سماع صوتها   -أ

 مرض الشاعر وضعؾ سمعه  -ب

   سوء حال اشاعر وهزاله بسبب تؤثره ببعد المحبوبة  -ج

 تذكر الشاعر لمحبوبته ، وسماعه لصوتها ٌنادٌه  -د

ٌَّة األؼراض أيِّ  إلى -7س  زه؟وما الذي ٌمٌ السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

  .تطور فً العصر العباسً واتجه الشعراء إلى وصؾ مظاهر الحضارة الوصؾ،  -أ

 .انتشر هذا الؽرض فً العصر العباسً كرد فعل لشٌوع المجون والتحلل األخالقً الزهد ،  -ب

 .وهو لون من الؽزل ٌتسم بالتعبٌر الصادق عن مشاعر الحب والوجد    الؽزل العفٌؾ،  -ج

 .  وهو لون من الؽزل ٌخدش الحٌاء ألنه ٌصؾ المفاتن الحسٌة للمرأة ، الؽزل الصرٌح  -د

 

ن َؼٌري َفَدٌت ك  َقد أَبىنوع اإلطناب  فً قوله البٌت السابع :"   -8س ب  م   " :َوالح 

   إطناب  بالترادؾ -أ

   إطناب  بالتكرار -ب

   إطناب  بالتذٌٌل -ج

 إطناب  باالعتراض -د

سا قوله" أَنَّ – 9س م   لَةَ الر  نك  ندي م  فا " فً البٌت الثامن أسلوب قصر وسٌلته : ع   ش 

   طؼ٣َق حُٔزظيأ ٝحُوزَ   -أ

   حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ  -ب

   حُ٘ل٢ ٝح٫ٓظؼ٘خء    -ؽ

 حٓظويحّ اٗٔخ   -ى

ثلَ  صارَ  َقد -ما نوع التشبٌه فً قوله:"  -ٓٔس ن الَخٌط   م  م  "فً البٌت الثالث ؟  م  كراك   ذ 

    .بلٌػ  -أ

   مجمل  -ب

      .مفصل  -ج

 .تمثٌلً  -د

 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ األبٌات الشاعر فً  استخدمه الذي األسلوب نوع ما -ٔٔس

 .حبه ومعاناته وتوكٌد التقرٌر اإلنشابً،  -أ

 .نفس المجبوبة فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشابً،  -ب

 .حبه ومعاناته تؤكٌد وتقرٌر الخبري،  -ج

 نفس المحبوبة فً والتؤثٌر المشاعر الشاعر بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشابً تحرٌك جمع  -د

 السابقة؟ األبٌات معنى عن ت عبِّر التً الربٌسٌة الفكرة ما -ٕٔس

  الحبٌب قسوة -أ 

   .بحالً الحبٌب جهل -ب 

   وضعفه الشاعر مرض -ج

 .للحبٌب استعطاؾ رسالة -د 

 ( https://dardery.site/archives/10692ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩) 

 

 

https://dardery.site/archives/10692
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 ٫رٖ كِّ ح٧ٗي٢ُٔ                                          

 :   بالكاتبالتعرٌؾ 

ّ ك٢ ه١َزش ، ٣ؼي ٖٓ حًزَ ػِٔخء ح٧ٗيُْ ٝح٬ٓ٩ّ 9ٗٗٛـ / ٢ُٖٔ8ٗ : ُٝي ٓ٘ش ػ٢ِ رٖ أكٔي رٖ ٓؼ٤ي رٖ كِّ ح٧ٗي 

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

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

 ٝح٫ُ٧َّف " .

 تمهٌد :

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

٤ٖ ح١ٌُ أٗخٍ ا٤ُٚ حُوَإٓ ، ًٔخ ٛٞ ا٤ًَٔ ك٤خس ح٩ٗٔخٕ ، رَ حُٔوِٞهخص ػ٠ِ حهظ٬ف أٗٞحػٜخ ٝٛٞ ٜٓيٍ حٌُٖٔ ر٤ٖ حُِٝؿ

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

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

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

 َٗ٘ ٍٝف  طويّ حُلذ ، ٝطَكٞ حٌَُح٤ٛش حُٔو٤ظش .

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

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

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

 النص

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

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

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

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

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

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

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

 ألمر ولّى مع انقضابه .

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

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

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

 النفوس  " .

 -األفكار:

 ٓخ٤ٛش حُلذ ٝٓؼ٘خٙحُٔوطغ ح٧ٍٝ :  -ٔ

  ػِش حُلذ ٝأٓزخرٚ : حُؼخ٢ٗحُٔوطغ  -ٕ

  َٟٝد حُلذحُؼخُغ : حُٔوطغ  -ٖ
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 الشرح والتحلٌل

 ماهٌة الحب ومعناهالمقطع األول :  -ٔ

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

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

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

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

 ٤ٌُٖٔ ا٤ُٜخ " ،

 المفردات

ٌَُٙ× حُٞىحى :   حُلذ - ؿ٠ٔدض ، ٝهل٤دض ، ٣لظدخؽ :  ىهدض ٓؼخ٤ٗدٚ - أًُدي×  أًَٓدي ٝهدٞحى ، ٍكؼدي:  أػدِى هللا - حُزـٞ ، حُ

َٞٛٛدخ ، ؿ:  كو٤وظٜدخ - طـٜدَ× طؼدَف :  طديٍى - كوخٍطٜخ×  ُؼظٔظٜخ:   ُـ٬ُظٜخ - ٟٝلض ٝرخٗض× كٜٔٚ ا٠ُ طزَٜ ٝآؼخٕ

ّ :  رٔلظدٍٞ - ؿ٤ٔدَ× ، ٌٓدَٝٙ هزد٤ق  أ١:  رٌَٔ٘ - حَُحكش×  ، حٌُٔخريس حُظؼذحُٔ٘وش ، :  حُٔؼخٗخس - ًٜٜ٘خ َّ × ٓٔ٘دٞع ، ٓلد

أٓددٜزٞح ، :  أ١ددخُٞح - ؿددَٞٛٙ ، أٛددِٚ ، ًٜ٘ددٚ ، ُزددٚ ؽ ٓخ٤ٛددخص:  ٓخ٤ٛظددٚ - حُ٘ددَحثغؽ  حُؼو٤دديس:  حُ٘دد٣َؼش - ٓزددخف ، ٓٔددٔٞف

حُٔدخ٢ٓ ، :  حَُك٤دغ -ػٜ٘دَٛخ: أٛدِٜخ – حُٔوِٞهدخص ، حُز٣َدش ؽ حُو٬ثدن:  حُو٤ِودش - ، حهظَٜٝحأٝؿِٝح × طٞٓؼٞح ، أ١٘زٞح 

×  ٓ٘ـدٌد:  ٝحُٔوٜدٞىٓٔظؤِْٗ ، ٓطٔجٖ ، َٓطخف ، :  ٓخًٖ - حُ٘ظ٤َ ، حُ٘ز٤ٚ:  حُٔؼَ - حُلو٤َ  ،  ح٤ُٟٞغ× ػخ٢ُ حٌُٔخٗش 

 × حُظوخٛدْ ، حُظؼدخٍٝ ، ح٫هدظ٬ف :  حُظ٘دخكَ - ٓوخُلدش× ش ططخرن ، ٓ٘خًِ ٓٔخػِش ، طٞحكن ، ٬ٓثٔش ،:  ٓـخٗٔش - ٓٔظٞكٖ

 -: حُٔؼدَ ، حُ٘ظ٤دَ ٝٛدّٞ حُ٘دي ، :  ح٧ٗديحى - حُ٘ظدَحءحُٔظ٘دخرٜخص ،×  حُٔوظِل٤ٖ ، حُٔظ٘خه٠خص:  ح٧ٟيحى - ح٫ٗٔـخّ حُظـخًد ،

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

 رحالش

ُوي ؿ٠ٔض ٓؼخ٢ٗ حُلذ ٝهل٤ض ػ٠ِ أؿِذ حُ٘خّ ا٫ حُلٌٔخء ْٜٓ٘ ُؼظٔظدٚ ، كِدْ ٣ٜدلٚ ٝحٛدق ُٝدْ ٣ٜدَ اُد٠ كو٤وظدٚ ا٫  -

رؼي ٓ٘وش ٝٓؼخٗخس ًز٤دَس ، كِد٤ْ حُلدذ هز٤لدخً أٝ ٓٔ٘ٞػدخً كد٢ حُ٘دَع ، ٝهدي حهظِلدض ح٥ٍحء كد٢ كو٤وظدٚ أٝ ٓخ٤ٛظدٚ )كو٤وظدٚ ، 

خطز٘خ حرٖ كِّ ا٠ُ إٔ حُلذ حطٜخٍ رد٤ٖ حُ٘لدّٞ حُظد٢ هٔدْ ُٜدخ هللا إٔ طلدذ ٝطِظود٢ كد٢ أِٛٚ( ، ٝأ١خُٞح ك٤ٚ حُوٍٞ ، ٣ٌٝٛذ ً

ىٍٝد حُل٤خس كظظؼخٍف ٝطظآُق ، كخُٔؼَ ا٠ُ ٓؼِٚ ٣ٌٖٔ ٝحُ٘ز٤ٚ ٣٘ـٌد ُ٘دز٤ٜٚ ؛ ٧ٕ ًدَ ٜٓ٘ٔدخ رلخؿدش ُٔدخ ٛدٞ ٓٞؿدٞى ػ٘دي 

٣ٌٕٞ رد٤ٖ ح٧ػديحء ، ٝحُظٞحكدن ٣ٌدٕٞ رد٤ٖ  ٘خكَحُظح٥هَ ، ٝحُظـخْٗ ر٤ٖ حُزَ٘ أَٓ ٓلّٔٞ ٝظخَٛ ٝٓ٘خٛي ُِؼ٤خٕ ، ًٔخ إٔ 

حُ٘ظَحء . كخهلل طؼخ٠ُ ٛٞ ح١ٌُ هِن ح٩ٗٔخٕ ٖٓ ٗلْ ٝحكيس )أ١ ٖٓ آىّ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ( ٝؿؼدَ حُٔدٌٖ ٝحُظدآُق ٝحُلدذ رد٤ٖ ًدَ 

 ُٝؿ٤ٖ ٣وظَٕ أكيٛٔخ رخ٥هَ .

 : البن حزم رأي خاص فً معانً الحب . وضح ذلك . ٔس

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

 ٣َٜ ٓلذ ا٠ُ كو٤وظٚ ا٫ رؼي ٓ٘وش ٝٓؼخٗخس ًز٤َس .

 : كٌؾ تدرك معانً الحب ؟  ٕس

 ٔؼخ٣ٖ ؿـ : رخُٔؼخٗخس ؛ كٔؼخ٢ٗ حُلذ ٫ ٣ؼزَ ػٜ٘خ ٣ٜٝلٜخ ا٫ ٖٓ ػخ٣ٜ٘خ ٝهِزٚ حًظٟٞ ر٘خٍٛخ ، ك٤ِْ حُٔوزَ ًخُ

 : لماذا قدم ابن حزم الدٌانة على الشرٌعة ؟  ٖس

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

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

 ٌعة " . بمحظور فً الشر

كـ : ٫ طٌ٘دَ أٝ طدَكٞ حُدي٣خٗخص أٝ حُ٘دَحثغ حُلدذ حُطدخَٛ ؛ ٧ٗدٚ ؿ٣َدِس اٗٔدخ٤ٗش هِوٜدخ هللا ك٤٘دخ ٝحُدي٣ٖ ٝحُ٘دَع ٫ ٣لَٓدخٕ 

 حُؼٞح١ق حُ٘ز٤ِش ، ػ٠ِ إٔ ٫ طظـخُٝ حُو٤ْ حُي٤٘٣ش ٝح٠ُٞحر٢ ح٧ه٬ه٤ش .
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 الشرٌعة "  . : علل : استخدام " منكر " مع " الدٌانة " ، و " محظور " مع " ٘س

ؿـ : حٓظويحّ " ٌَٓ٘ " ٓغ " حُي٣خٗش " ؛ ٧ٕ ح٧ى٣خٕ طلغ ػ٠ِ حُلذ رٔلٜٞٓٚ حُٜل٤ق ؛ ٧ٝٗٚ كطَس ٗو٤دش ٝٓدٖ ٣ِٞػٜدخ ٛدْ 

ٝ " ٓلظددٍٞ " ٓددغ " حُ٘دد٣َؼش " ؛ ٧ٕ حُ٘دد٣َؼش أكٌددخّ )أٝحٓددَ ٝٗددٞحٙ( ٝطِددي ح٧كٌددخّ ٫ طلظددَ حُلددذ حُ٘دد٣َق  -حُز٘ددَ . 

 حَُٔ٘ٝع .

 ؾ فٌه الناس ؟ : ما الذي اختل ٙس

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

 : وما رأي الكاتب فً ماهٌة الحب؟ 7س

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

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

ػٖٔ ٣ٔخػِٚ ك٢ حُٜلخص ٣ٝ٘خرٜٚ ك٤ٜخ ؛ ٧ٗٚ ًِٔخ حهظَد حُظٔخػَ طلون حُظآُق ٝحُٔدٌٖ . كدبًح طلودن ؿـ : أ١ إٔ حُٔلذ ٣زلغ 

حُظدآُق ٝحُٔددٌٖ طوخٍرددض ٛددلخص حُٔلزددٞر٤ٖ ٝحًظٔددَ حُظٔخػددَ كدد٢ ًددَ طِددي حُٜددلخص كظدد٠ ٣لدديع حُٔددِؽ كدد٬ ٣ؼددٞى ٣ددي١ٍ أ١ ٓددٖ 

ٍ ًٝٝردخٕ حُ٘وٜد٤ظ٤ٖ ٓؼدخً ؿؼدَ ٓدٖ ًحط٤ٜٔدخ ٤ًخٗدخً حُٔلزٞر٤ٖ َٛ ٛلخطٚ ٢ٛ ٛلخطٚ ٛٞ ٗلٔٚ أّ ٛلخص ٓلزٞرٚ ؛ ٧ٕ حٜٜٗخ

 ٝحكيحً .

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

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

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

، ًُٝي ػ٠ِ ٓخ ؿؼِٜدخ ػ٤ِدٚ ٓدٖ حُٔدؼخىس ٝحُ٘دوخٝس ، ٝح٧ؿٔدخى حُظد٢ ك٤ٜدخ ح٧ٍٝحف طِظود٢ كد٢ حُدي٤ٗخ كظدؤطِق ٝطوظِدق ، كظدَٟ 

َ  ػٖ ٟيٙ . ح٩ٗٔخٕ حُزََ حُو٤َِّ ٣لذ ٓؼِٚ ٤ٔ٣َٝ ا٤ُٚ ، ٝح٩ٗٔخٕ حُلخؿَ ٣ؤُق   ٌِٗٚ ٤ٔ٣َٝ ا٤ُٚ ٣ٝ٘لَ ً

ُٔـخٗٔش )ُِظٞحكن( ػَٔ ٓلّٔٞ ٝطؤػ٤َ ٓ٘خٛي ، ٝحُظ٘خكَ ك٢ ح٧ٟيحى  - ٓخ ٣ظٞحكن ٓغ ٌٛح حُلي٣غ ٖٓ حُ٘ٚ : " ُِٝ

 ٝحُٔٞحكوش ك٢ ح٧ٗيحى "

 ألوان الجمال

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

 ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ  . 

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

 : )رخ٫ػظَحٝ  ا١٘خد  )أػِى هللا. 

 : )طؼ٤َِ ُٔخ هزِٚ) ُـ٬ُظٜخ 

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

 ٝحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ٍٛٞ ٓؼ٢٘ حُلذ رٜيف ًز٤َ ٣ٔؼ٢ ا٤ُٚ حُٔلزٕٞ

ٝ )ا٫( ٣ل٤ي حُظ٤ًٞي ٝحُظو٤ٜٚ أ١ حُظؤ٤ًي  ح٫ٓظؼ٘خء)ك٬ طيٍى كو٤وظٜخ ا٫ رخُٔؼخٗخس( : أِٓٞد هَٜ ػٖ ٣َ١ن حُ٘ل٢ )٫(

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

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

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

 حُي٣خٗخص ٤ُٔض ٟي حُلذ حُٔزخف .ٝطؤ٤ًي َٓ٘ٝػ٤ظٚ كخَُ٘حثغ ٝ

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

 : )رخُظَحىف ٣ئًي حُٔؼ٠٘. ا١٘خد  )٤ُْ رٌَٔ٘ ك٢ حُي٣خٗش ٫ٝ رٔلظٍٞ ك٢ ح٣َُ٘ؼش 

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

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

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

ُ٘خّ ك٢ ٓخ٤ٛظٚ( : حُظؼز٤َ رـ)حهظِق( ٣يٍ ػ٠ِ إٔ ح٫هظ٬ف ٓ٘ش ٤ًٗٞش ر٤ٖ حُزَ٘  )حُلذ .. حهظِق ح 
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 ) ا٣ـخُ رلٌف حُٔلؼٍٞ رٚ ُِؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ .: ) هخُٞح ٝأ١خُٞح 

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

ِأِٓٞد هز١َ ، ؿَٟٚ : ٝٛٞحء حُ٘لّٞ حُٔؤٞٓش( : أِٓٞد ٓئًي رـ)إ()ح١ٌُ أًٛذ ا٤ُٚ أٗٚ )حُلذ( حطٜخٍ ر٤ٖ أؿ

 . اظٜخٍ كوَ ٝحػظِحُ حٌُخطذ رَأ٣ٚ 

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

 ُٜخ حطٜخٍ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظـ٤ْٔ  .

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

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

 ؿٔخُٜخ حُظ٘و٤ٚ.

. ُِٕٝٔـخٗٔش ػَٔ ٓلّٔٞ ٝطؤػ٤َ ٓ٘خٛي( : حُؼطق أكخى حُظؤ٤ًي ػ٠ِ هٞس أػَ حُلذ ح١ٌُ ٣ـؼِٚ ظخَٛحً ُِؼ٤خ( 

ك٢ ح٧ٟيحى ٝحُٔٞحكوش ك٢ ح٧ٗيحى( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ٓـغ ٣ؼط٢ ؿَٓخً ٤ٓٞٓو٤خً ططَد ُٚ ح٧ًٕ. )ٝحُظ٘خك َ 

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

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

 رخ٫ػظَحٝ ٣ل٤ي حُظؼظ٤ْ. ا١٘خد  ٣وٍٞ( :  -ػِ ٝؿَ–)ٝهللا 

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

 ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .   

 : )ٌَْٗس ُِظؼظ٤ْ.) ٗل 

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

 علة الحب وأسبابه الثانً :المقطع  -ٕ

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

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

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

 .(حٗو٠خثٚ 

 المفردات

: ٣ل٠دَ ،  ٣دئػَ -، ح٧ًٔدَ ح٣ُ٧دي × : ح٧هدَ  ح٧ٗوٚ -٣ٔظوزق × : ٣ٔظلذ  ٣ٔظلٖٔ -: ُِِّ  ُٞؿذ -: ٓزذ ؽ ػَِ  ػِش - 

× : ُِظطددخرن ، ٬ُٗٔددـخّ ، ُِظ٘ددخؿْ  ُِٔٞحكوددش -: ٓلددَحً ، َٜٓرددخً ، ٓل٤ٜددخً  ٓل٤دديحً  -: ٣ُددخىس  ك٠ددَ -: ح٧هددَ  ح٧ىٗدد٠ -٣ٔددظلذ 

ًَٛدي ، × : كزدي  ٝىى -: ٓزٍَٛدخ ،  ىٝحػ٤ٜدخ  ٓدززٜخ -طزود٠ ، طٔدظَٔ × : طٍِٝ ، ط٘ظٜد٢ ، طِٜدي  طل٠٘ -ح٫هظ٬ف ، حُظ٘خكَ 

 حٓظَٔحٍٙ × : حٗظٜخثٚ  حٗو٠خثٚ -ىحّ ، حٓظَٔ × : حٗظ٠ٜ ، ُحٍ ، ٠٠ٓ  ٠ُٝ -ي ، ٓوظَي رـ٠َ 

 الشرح

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

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

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

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

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

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

ن اال الشكل فٌشعرممن ٌإثر األدنى ؛ ألن المتحاَبٌن بهذا المفهوم ٌنشؤ بٌنهما توافق وانسجام واندماج روحً ٌنسٌهما جم

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

 : هناك ود زابؾ ال خٌر فٌه . وضح . ٕس

 جـ : ود المصلحة الذي ٌنتهً مع انقضاء تلك المصلحة كما قال الكاتب" من ودك ألمر ولى مع انقضابه".
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ً ُٞ ( ).. ُٕؼَِ  أًؼَ ٖٓ حٓظويحّ أِٓٞد ح١َُ٘ ك٢ ٌٛٙ حُلوَس ٧ٗٚ ك٢ ٓؼَٝ طل٤َِ ٝطل٤َٜ:خ 

 حُلذ ٝىٝحكؼٚ     

 ًخٕ ػِش حُلذ كٖٔ حٍُٜٞس حُـٔي٣ش ُٞؿذ أ٫ ٣ٔظلٖٔ ح٧ٗوٚ ٖٓ حٍُٜٞس( : أِٓٞد ١َٗ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ كيٝع ُٞ(

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

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

 )ٖٔا٣ـخُ رلٌف حُلخػَ ُِؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ.٣ٔظل : 

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

 . حُظؤ٤ًي ٝحُظو٤ٜٚ

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

 الصورة( ؟ ولماذا ؟ 

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

 )َٓآس حُلذ ػ٤ٔخء( .

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

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

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

 ٚحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش طٍٜٞ حُوِذ ربٗٔخٕ ٤ٔٓطَ ٝٓظلٌْ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ ،  ػ٘ٚ( :)٫ٝ ٣ـي ٓل٤يحً ُوِز

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

 أهٟٞ ٖٓ حٍطزخ١ٚ رخُؼوَ ٝحُظل٤ٌَ .

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

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

 ٙطٌَحٍ حُ٘ل٢ ُِظ٤ًٞي.٫ ٣ٞحكوٚ( :  -) ٫ ٣ٔخػي 

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

( : ؿ٘خّ ٗخهٚ ٣ؼط٢ ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خحُٔلزش  -حُلذ -) أكذ. 

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

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

( ٌَٗس ُِظؼظ٤ْ.٢ٗء :) 

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

 )طِي( ُِظلو٤َ ٖٓ ٌٛٙ حُٔلزش ح٣ُِٔلش .

 :) حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ك٤غ ٍٛٞ حُٔلزش ر٢٘ء ٓخى١ ٣ل٢٘ . ُِظـ٤ْٔ ) طل٢٘ رل٘خء ٓززٜخ 

 ك٘خء( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ؿ٘خّ حٗظوخه٢ ٗخهٚ ٣ؼط٢ ؿَٓخً ٤ٓٞٓو٤خً ٣طَد ح٧ًٕ  -)طل٠٘ 

ً٘ : )ٚخ٣ش ػٖ حٗوطخع حُؼ٬هش ٓغ ُٝحٍ حُِٜٔلش ٝٓٞء ١زغ ٌٛح ح٩ٗٔخٕ ، َٝٓ ؿٔخٍ )كٖٔ ٝىى ٧َٓ ٠ُٝ ٓغ حٗو٠خث

 حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .  

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

)َُِٓؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ . ؿخءص ٌَٗس  : )أ 

. ٠ُٝ ٓغ حٗو٠خثٚ( : ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ( 
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 ضروب الحبالثالث : المقطع  -ٖ

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

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

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

 . (حُ٘لّٞ 

 المفردات

 -: ح٧هدخٍد ، حُ٘ٔدذ ، ًٝٝ حُِلٔدش  ُوَحردشح -أٓدٞأٛخ × : أٓدٔخٛخ ، أكٔدٜ٘خ  أك٠دِٜخ -: أٌٗخ٫ً ، أٗٞحػخً ّ ٟدَد   َٟٝرخً  - 

× : حُؼِدْ  حُٔؼَكدش -: حُظَحكدن ، حُظٜدخىم  حُظٜدخكذ -: حُٔوخٓدٔش ، حُظؼدخٕٝ  ح٫ٗدظَحى -: حُٜديحهش ، حُٞثدخّ ، حُٔدٞىس  ح٧ُلش

: ًدَ  ٓدَ -ُِٓ٘دش  : ٌٓخٗدش ، ؿخٙ -: حُـ٘غ ؽ ح١٧ٔخع  حُطٔغ -: ح٩ٗٔخٕ ؽ حَُؿخٍ  حَُٔء -حُزَ : ح٩كٔخٕ ، حُو٤َ  -حُـَٜ 

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

 : ح٧ٍٝحف ّ ْٗلْ .

 الشرح

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

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

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

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

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

 ٌبقى وال ٌنتهً إال بالموت . 

 اها معلالً . : للمحبة ضروب . وضحها مبٌناً أسم ٔس

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

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

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

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

 : ماذا ٌحدث إذا تحققت كل ضروب المحبة بٌن الناس ؟. ٕس

 جـ  :   توطٌد العالقات بٌن األفراد والمجتمعات  

 ز اإلنسان برضا هللا وحبه    ٌفو  -       

 ٌكون المحب موضع ثقة بٌن الناس  -        

 ٌعٌش المحب سعٌداً .   -       

 ألوان الجمال

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

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

 .ٝحُظ٤ًٞي 

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

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

 ٝحُظو٤ٜٚ .

 ؼ٢ / ؿ٘خّ حٗظوخه٢ ٗخهٚ ٣ؼط٢ ؿَٓخً ٤ٓٞٓو٤خً ٣طَد ح٧ًٕ . حُٔظلخر٤ٖ( : ٓلٖٔ ري٣ -)ٓلزش 

 : َٟٚحُظؼظ٤ْ)ػِ ٝؿَ( :  أِٓٞد هز١َ ُلظخً اٗ٘خث٢ ٓؼ٠٘ ، ؿ . 
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 : )ٚط٣َٜٞ ُِزَ رٜي٣ش أٝ ٢ٗء ٓخى١ ٣للع ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس :  ،  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش)ٓلزش حُزَ ٠٣ؼٚ حَُٔء ػ٘ي أه٤

 حُظـ٤ْٔ . 

َرـ)أه٤ٚ( ٣ٞك٢ روٞس حَُحرطش ٝػٔوٜخ ر٤ٖ حُٔظلخر٤ٖ ، ًٝؤٜٗخ ٍحرطش حُيّ حُظ٢ طـٔغ ر٤ٖ ح٧هٞس. )ػ٘ي أه٤ٚ( : حُظؼز٤ 

 : )ٚطٍٜٞ حَُٔ ر٢٘ء ٓخى١ ٣ـظٔغ ػ٤ِٚ حُٔظلخر٤َٖ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظـ٤ْٔ  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ،)َُٔ ٣ـظٔؼخٕ ػ٤ِ 

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

 ًِٝٔش )َٓ( ؿخءص ٌَٗس ُِؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ . 

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

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

 ٝحُظو٤ٜٚ .

 التعلٌق العام على النص.

 حُؼَٜ ح٧ىر٢: حُؼَٜ ح٧ٗي٢ُٔ. 

 : ما اللون األدبً للنص ؟ ٔس

ؿـ : حُ٘ٚ ٓوخٍ ٖٓ ح٧ىد ح٫ؿظٔخػ٢ ؛ ٧ٗٚ ٣ظليع ػٖ ه٤٠ش حؿظٔخػ٤ش ٢ٛ حُلذ ٝحُؼ٬هش ر٤ٖ حُٔلذ ٝحُٔلزٞد ٝٓخ٤ٛش 

 حُلذ .

 : ما سمات أسلوب الشاعر ؟ ٕس

 ٤ِٔ أِٓٞد حرٖ كِّ : ؿـ : ط

 ُٜٓٞش ح٧ُلخظ ٝىهظٜخ . - ٔ

 ٟٝٞف حُٔؼخ٢ٗ ٝىهظٜخ . - ٕ

 ٟٝٞف حُِ٘ػش حُلِٔل٤ش . - ٖ

 ح٫ٓظٜ٘خى رخُوَإٓ ح٣ٌَُْ . - ٗ

 هِش حُٔلٔ٘خص ٝحٍُٜٞ ٝؿِذ ح٧ِٓٞد حُوز١َ ك٬ طٞؿي أٓخ٤ُذ اٗ٘خث٤ش . - ٘

 و٢ .حُويٍس ػ٠ِ حُظ٣ٞ٘غ ك٢ ح٧ٓخ٤ُذ َٓحػخس ُٔٔظٟٞ حُٔظِ - ٙ

 : ل َم آثر ابن حزم األسلوب الخبري فً النص ؟  ٖس

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

 . ٝحُلي٣غ ػٖ َٟٝد حُلذ حُظ٢ ٣ويٜٓخ حرٖ كِّ ٬٣ثٜٔخ ح٧ِٓٞد حُوز١َ حُوخثْ ػ٠ِ ح٩ه٘خع ٝٓٞم ح٧ىُش

 : ما مالمح شخصٌة الشاعر ؟ ٗس

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

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

 ١ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٚ ح٧ىرخء ٝحُٔلٌَٕٝ أًزَ ح٧ػَ ك٢ كي٣ؼْٜ ػٖ حُلذ .ؿـ : ٗؼْ ، كِطز٤ؼش ح٧ٗيُْ حُـ٤ِٔش حُٔخكَس ، َُِٝهخء حٌُ

 ( https://dardery.site/archives/3528ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 َٟٝد حُلذطـي٣ٍـزـخص ػ٠ِ ٗٚ 

 (ٔ)  

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

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

 ( حُٔؤٞٓش ك٢ ٌٛٙ حُو٤ِوش ك٢ أَٛ ػَٜ٘ٛخ حَُك٤غ.

 طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :

  . َٓحىف ًِٔش"  ؿ٬ُظٜخ ":ٔ

      ًؼَطٜخ -أ

     ٛؼٞرظٜخ  -د

    ػظٔظٜخ   -ؽ

 هلخثٜخ -ى

 . ٠ٓخى ًِٔش  " حَُك٤غ ":ٕ

   حُؼ٤ٖٔ  -أ

    ح٤ُٖٔٔ -د

    ح٤ُٟٞغ -ؽ

 حُٔخ٢ٓ -ى

 . ؿٔغ ًِٔش " ح٣َُ٘ؼش ":ٖ

    حَُ٘حثغ   -أ

    ػشح٧َٗ -د

    حُٔ٘خ٣ٍغ -ؽ

  ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ -ى

  ٖٓ أٓزخد ٛؼٞرش طؼ٣َق حُلذ :. ٗ

            ؿٔٞٝ حُلذ -أ

                   ًؼَس طؼ٣َلخطٚ -د

   .ؿ٬ٍ حُلذ ٝػظٔظٚ -ؽ

 طل٣َْ حُي٣ٖ ُِلذ  -ى

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

  ل٤ش٣حٓظؼخٍس طَٜ -أ

                      حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش -د

     ط٘ز٤ٚ -ؽ

 ََٓٓ ٓـخُ -ى

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

   ؿ٘خّ -أ

  كٖٔ طو٤ْٔ -د

   ٓـغ -ؽ

 ٓوخرِش -ى

 ك٢ هُٞٚ :" ىهض ٓؼخ٤ٗٚ ُـ٬ُظٜخ ػٖ إٔ طٞٛق "ا٣ـخُ رلٌف: -. 7

                    ُلخػَح -أ

   حُٔلؼٍٞ -د

    حُٔزظيأ -ؽ

 ؿٞحد ح١َُ٘ -ى
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 . ػ٬هش هُٞٚ " ُـ٬ُظٜخ ػٖ إٔ طٞٛق "  رٔخ هزِٚ : 8

   طؼ٤َِ   -أ

  ٗظ٤ـش  -د

     ط٤ٟٞق  -ؽ

 طل٤َٜ -ى

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

   ؿ٘خّ  -أ

  ٓوخرِش -د

  ٓـغ  -ؽ

  ُغح٧ٍٝ ٝحُؼخ -ى

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

  ٗظ٤ـش -أ

  ط٤ٟٞق -د

  طَحىف -ؽ

 طل٤َٜ رؼي اؿٔخٍ -ى

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

         طؼ٣َق حُٔزظيأ ٝحُوزَ -أ

        ح٫ٓظؼ٘خءحُ٘ل٢ ٝ -د

                    حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ -ؽ

 حٓظويحّ اٗٔخ -ى

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

   حُظٌَحٍ  -أ

   حُوخٙ ػ٠ِ حُؼخّ ػطق -د

   حُـِٔش ح٫ػظَح٤ٟش -ؽ

 حُظَحىف -ى

 ٓخ ػيح:  ح٧ِٓٞر٤ش ٌُِخطذًَ ٓٔخ ٣ؤط٢ ٖٓ حُٔٔخص   -ٖٔ

           زَ ٝح٩ٗ٘خءط٘ٞع ح٧ِٓٞد ر٤ٖ حُو -أ

 ُٜٓٞش ح٧ُلخظ -د 

           .       حُِ٘ػش حُلِٔل٤ش  -ؽ

  هِش حٍُٜٞ حُو٤خ٤ُش -ى 

 ( https://dardery.site/archives/10699ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 (ٕ) 

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

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

 (ٍٜٞس . حُـٔي٣ش ُٞؿذ أ٫ ٣ٔظلٖٔ ح٧ٗوٚ ٖٓ حُ

 طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :

  . َٓحىف ًِٔش"  ح٧ٗيحى ":ٔ

   ح٧ٗزخٙ   -أ

   حُ٘ظخثَ   -د 

    حُٔظ٘خُػ٤ٖ -ؽ

 ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ -ى 

 . ٠ٓخى ًِٔش  " حُٔـخٗٔش ":ٕ

    حُظ٘خهٞ -أ

    حُظٜخٍع -د

    حُظؼخى١ -ؽ

   حُظوخْٛ -ى

 . ٓلَى  ًِٔش" ح٧ٗيحى ":ٖ

                حُِ٘ي   -أ

    حُ٘ـَي -د 

     حُ٘ـُي -ؽ 

 ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ -ى

 . ؿٔغ ًِٔش " ػِش ":ٗ

              ػ٬ثَ  -أ

   ػَِ -د

     أػ٬ٍ -ؽ

 ح٧ٍٝ ٝحُظخ٢ٗ -ى 

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

  ل٤ش٣حٓظؼخٍس طَٜ -أ

                       حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش -د

     ط٘ز٤ٚ -ؽ

 ََٓٓ ٓـخُ -ى

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

  ؿ٘خّ -أ

   ٓوخرِش -د

    ٓـغ -ؽ

 ؿ٤ٔغ ٓخ ٓزن -ى

 ك٢ هُٞٚ :" ُٞؿذ أ٫ ٣ٔظلٖٔ ح٧ٗوٚ ٖٓ حٍُٜٞس "ا٣ـخُ رلٌف: -. 7

       حُلخػَ -أ

   حُٔلؼٍٞ -د

    حُٔزظيأ -ؽ

 ؿٞحد ح١َُ٘ -ى
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 ك٢ هُٞٚ :" ُِٝٔـخٗٔش ػَٔ ٓلّٔٞ ": أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ : -. 8

   حُٔزظيأ -أ

   حُظَف -د

    حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ -ؽ

 حُٔلؼٍٞ -ى

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

   طؼ٤َِ   -أ

    ٗظ٤ـش  -د

     ط٤ٟٞق  -ؽ

 طل٤َٜ -ى

 " ٝهِن ٜٓ٘خ ُٝؿٜخ " أِٓٞد هَٜ  ٤ِٓٝظٚ : خ٠ُ: طؼ ك٢ هُٞٚ -. ٓٔ

        طؼ٣َق حُٔزظيأ ٝحُوزَ -أ

                          ح٫ٓظؼ٘خءحُ٘ل٢ ٝ -د

                    حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ -ؽ

 حٓظويحّ اٗٔخ -ى

 : "  ٛٞ ح١ٌُ هِوٌْ ٖٓ ٗلْ ٝحكيس " أكخى:طؼخ٠ُ ط٤ٌَ٘ ًِٔش )ٗلْ( ك٢ هُٞٚ -. ٔٔ

   حُظؼظ٤ْ -أ

    حُظلو٤َ -د

     حُظ٣َٜٞ -ؽ

 حُؼّٔٞ -ى

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

         حُظٌَحٍ  -أ

   حُوخٙ ػ٠ِ حُؼخّ ػطق -د 

                        حُظ٤٣ٌَ -ؽ

 حُـِٔش ح٫ػظَح٤ٟش -ى

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

   ط٣َٜل٤ش   حٓظؼخٍس  -أ

                            حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش -د

         ً٘خ٣ش -ؽ

 ََٓٓ ٓـخُ -ى

 ( https://dardery.site/archives/10700ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 (ٖ) 

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

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

 .(ٓغ حٗو٠خثٚ رل٘خء ٓززٜخ . كٖٔ ّٝىى ٧َٓ ٠ُّٝ 

 طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :

  . َٓحىف ًِٔش"  ٓل٤يح ":ٔ

    ٓلَح -أ

          ٓؼ٬٤ -د

          ٗظ٤َح -ؽ

 حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ -ى

 . ٠ٓخى ًِٔش  " طل٠٘ ":ٕ

   طظَ   -أ

       طزو٠  -د

     طل٤خ -ؽ

 طٍِٝ -ى

 ًِٔش" ح٧ى٠ٗ ":  ٓئٗغ. ٖ

                حُيح٤ٗش -أ

                        حُي٤ٗخ  -د

    حُي٣ٞ٤ّٗش -ؽ

 حُيٟٗٞ -ى

 . ؿٔغ ًِٔش " ح٧ى٠ٗ ":ٗ

   أىٕٗٞ   -أ

ٍٕ  -د     أىح

           ى٤٤ٗخص -ؽ

 ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ -ى

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

  ل٤ش٣حٓظؼخٍس طَٜ -أ

                            ٤شحٓظؼخٍس ٌٓ٘ -د

     ط٘ز٤ٚ -ؽ

 ََٓٓ ٓـخُ -ى

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

        ؿ٘خّ -أ

                                      حُىٝحؽ -د

     ٓـغ -ؽ

 ٓوخرِش -ى

 . ػ٬هش هُٞٚ " ٠ُّٝ ٓغ حٗو٠خثٚ "  رٔخ هزِٚ : 7

   طؼ٤َِ   -أ

    ٗظ٤ـش  -د

     ط٤ٟٞق  -ؽ

 طل٤َٜ -ى
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  (:كٖٔ ّٝىى ٧َٓ ٠ُّٝ ٓغ حٗو٠خثٚٝ " ٠ُٝ" ك٢ هُٞٚ: ) " ٝىى ًِٔظ٢ "  ر٤ٖ  حُؼ٬هش . 8

   َٓحػخس ٗظ٤َ  -أ

  ٓوخرِش -د

   ٓـغ  -ؽ

 ١زخم  -ى

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

  ٗظ٤ـش -أ

      ط٤ٟٞق -د

         ٤َطؼِ -ؽ

 طل٤َٜ رؼي اؿٔخٍ -ى

 ك٢ هُٞٚ :" ٝطِي طل٠٘ رل٘خء ٓززٜخ "ا٣ـخُ رلٌف: -. ٓٔ

             حُلخػَ -أ

   حُٔلؼٍٞ -د

     حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ -ؽ

 ؿٞحد ح١َُ٘ -ى

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

   حُظؼظ٤ْ -أ

   حُظلو٤َ -د

     ٣َٞحُظٜ -ؽ

 حُؼّٔٞ -ى

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

       ط٣َٜل٤ش   حٓظؼخٍس  -أ

    حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش -د

    ط٘ز٤ٚ -ؽ

 ََٓٓ ٓـخُ -ى

 : ٖٓ ٓٔخص ٗو٤ٜش حرٖ كِّ ًٔخ ٛٞ ٝحٟق ك٢ حُ٘ٚ  -ٖٔ

    ٝحٓغ حُؼوخكش -أ

            ػ٤ٔن حُلٌَ  -د 

           خٍٝ ٌٛح حُٟٔٞٞع ح٫ؿظٔخػ٢ؿ١َء ك٢ ط٘ -ؽ

 ًَ ٓخ ٓزن -ى 

 ( https://dardery.site/archives/10701ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/10701


  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 110

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

(ٗ) 

هللا ػِ ٝؿَ ، ٝٓلزش حُوَحرش ، ٝٓلزش ح٧ُلش ٝح٫ٗظَحى ك٢ حُٔطخُذ ، . أك٠ِٜخ ٓلزش حُٔظلخر٤ٖ ك٢  )إ ُِٔلزش َٟٝرخً  

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

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

 طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :

  ": َٟٝد. َٓحىف ًِٔش"  ٔ

          ١َم -أ

    أٗٞحع -د 

    أٓزخد -ؽ

 كَٝد -ى

 ":ٓظَٙ. ٠ٓخى ًِٔش  " ٕ

    اهلخثٚ -أ

     كٔخ٣ظٚ -د

   ًحػظٚا -ؽ

 اُحُظٚ -ى

 ": أك٠َ. ؿٔغ ًِٔش " ٖ

   ك٠خثَ  -أ

    ك٤ِ٠خص -د

    أكخَٟ -ؽ

 ك٠َُ   -ى

  حُؼ٘ٞحٕ حُٔ٘خٓذ ُِلوَس:. ٗ

                     ك٠َ حُلذ ك٢ هللا -أ

                      ػِش حُؼ٘ن -د

        .ح٧ُلش ٓزذ حُٔلزش -ؽ

 أٗٞحع حُٔلزش -ى

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

         ل٤ش٣حٓظؼخٍس طَٜ -أ

                       خٍس ٤ٌ٘ٓشحٓظؼ -د

    ط٘ز٤ٚ -ؽ

 ََٓٓ ٓـخُ -ى

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

             ؿ٘خّ -أ

                                حُىٝحؽ -د

                            ٓـغ -ؽ

 ٓوخرِش -ى

 رخً ": أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ :ك٢ هُٞٚ :" إ ُِٔلزش َٟٝ -. 7

   حُٔزظيأ -أ

        حُظَف -د

  حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ -ؽ

 حُٔلؼٍٞ -ى
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 . ػ٬هش هُٞٚ " أك٠ِٜخ ٓلزش حُٔظلخر٤ٖ ك٢ هللا "  رٔخ هزِٚ : 8

   طؼ٤َِ   -أ

     ٗظ٤ـش  -د

     ط٤ٟٞق  -ؽ

 طل٤َٜ -ى

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

         طؼ٣َق حُٔزظيأ ٝحُوزَ -أ

                   ح٫ٓظؼ٘خءحُ٘ل٢ ٝ -د

                   حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ -ؽ

 حٓظويحّ اٗٔخ -ى 

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

   حُظؼظ٤ْ -أ

          حُظلو٤َ -د

            حُظ٣َٜٞ -ؽ

 حُؼّٔٞ -ى

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

    حُظٌَحٍ  -أ

  حُوخٙ ػ٠ِ حُؼخّ ػطق -د

   حُـِٔش ح٫ػظَح٤ٟش -ؽ

 حُظَحىف -ى

 ( https://dardery.site/archives/10703ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 (ضروب الحبنصوص متحررة على نص )

(ٔ) 

 ٣وٍٞ حرٖ كِّ:

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

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

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

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

 .ط٘خٍٝ حُوٍٞ ٝؿٞٙ

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

ْٜض ٜٝٓ٘خ ػ٘ٚ، ٤خّحُو ػ٘ي ح٢ُ٘ء ك٢ ٝحُظزخ١ئ ،ٓلخٍهظٚ ا٠ُ ىحعٍ  ؿ٤َِ َهْطذ رٌَِ ٝح٫ٓظٜخٗشُ   ػ٠ِ طزيٝ ٍٝٝػش   ٣وغ رَ

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

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

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

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

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

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

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

 طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :

  :ك٢ حُٔوطغ ح٧ٍٝ " ٣ولٞٛخ. َٓحىف ًِٔش"  ٔ

  ٠٣َرٜخ -أ

   ٣ظزؼٜخ -د

     ٣ٔلٞٛخ -ؽ

 ٣وظٜٜخ -ى

 :ك٢ حُٔوطغ حُؼخ٢ٗ "حُيٗٞ. ٠ٓخى ًِٔش  " ٕ

   حُوَد -أ

    حُزؼي -د

   حُـِّٞ -ؽ

 حَُٜٝد -ى

ػخس. ٓلَى  ًِٔش" ٖ  :ؼخُغك٢ حُٔوطغ حُ " ٍُ

                 ٍػ٤ش -أ

    ٍػخ٣ش -د

     ٍٝػش -ؽ

 ٍحعٍ  -ى

 :ك٢ حُٔوطغ ح٧ٍٝ " حُلطٖ. ؿٔغ ًِٔش " ٗ

   كُْطٖ  -أ

                         كُطُٖ -د

      كَطَخٗش -ؽ

 ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ   -ى
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  ٓخ ػيح  -حُٔوطغ ح٧ًٍٝٔخ ٣لْٜ ٖٓ  -ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ٛلخص حُٔلذ طـخٙ ٖٓ ٣لذ. ٘

            ًٌد ٝإ طٜي٣وٚ -أ

            ظِْ ٝإ ٓٞحكوظُٚ -د

   .ؿخٍ ٝإ ُٚ ٝحُٜ٘خىس -ؽ

 ح٩ػَحٝ ػٖ ٬ًٓٚ -ى

 :حُؼخ٢ٗ" ك٢ حُٔوطغ  ؿ٤َِ َهْطذ رٌَِ ٝح٫ٓظٜخٗشُ . ٗٞع حٍُٜٞس حُز٤خ٤ٗش ك٢ هُٞٚ:" ٙ

  ط٣َٜل٤ش   حٓظؼخٍس  -أ

          حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش -د

     ط٘ز٤ٚ -ؽ

 ُ ََٓٓٓـخ -ى

 " ك٢ حُٔوطغ ح٧ٍٝ: ظِْ ٝإ ٝٓٞحكوظُٚ ًٌد، ٝإ ٝطٜي٣وٚ. ٗٞع حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:" 7

              ؿ٘خّ -أ

                                    حُىٝحؽ -د

    ٓـغ -ؽ

 ٓوخرِش -ى

 "ا٣ـخُ رلٌف: ؿخٍ ٝإ ُٚ ٝحُٜ٘خىسك٢ هُٞٚ ك٢ حُٔوطغ ح٧ٍٝ:"  -. 8

                     حُلخػَ -أ

   حُٔلؼٍٞ -د

   حُٔزظيأ -ؽ

 ؿٞحد ح١َُ٘ -ى

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

   حُٔزظيأ -أ

   حُوزَ -د

   حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ- ؽ

 حُٔلؼٍٞ -ى

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

   طؼ٤َِ   -أ

  ٗظ٤ـش  -د

     ط٤ٟٞق  -ؽ

 طل٤َٜ -ى

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

  حُٔوطغ حُؼخ٢ٗ:

   ؿ٘خّ  -أ

  ٓوخرِش -د

  ٓـغ  -ؽ

 ١زخم  -ى

ٌٍ "  ُٔوطغ حُؼخ٢ٗك٢ حػ٬هش هُٞٚ  -. ٕٔ ح حُلي٣غ طَٟ كل٤٘ج ًٍ َح  " رٔخ هزِٚ : ِٓ

          ٗظ٤ـش -أ

            ط٤ٟٞق -د

    ٓزذ -ؽ

 طل٤َٜ رؼي اؿٔخٍ -ى
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ف ًُي ػٖ ٣ٜٜ٘٘ٚ ٫ٝ"  ك٢ حُٔوطغ حُؼخُغ: ك٢ هُٞٚ -. ٖٔ ُّٞ  " أِٓٞد هَٜ  ٤ِٓٝظٚ : طو

        طؼ٣َق حُٔزظيأ ٝحُوزَ -أ

         ح٫ٓظؼ٘خءحُ٘ل٢ ٝ -د

                    حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ -ؽ

 حٓظويحّ اٗٔخ -ى

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

   حُظؼظ٤ْ -أ

   حُظلو٤َ -د

    حُظ٣َٜٞ -ؽ

 حُؼّٔٞ -ى

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

   حُظٌَحٍ -أ

            حُوخٙ ػ٠ِ حُؼخّ ػطق -ب

     حُظ٤٣ٌَ -ج

 حُظَحىف -د

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

           ر٤ِؾ -أ 

                   ٓـَٔ -ب

                                   ٢ٟ٘ٔ -ج

 طٔؼ٢ِ٤ -د 

 ٓخ ػيح:  ح٧ِٓٞر٤ش ٌُِخطذًَ ٓٔخ ٣ؤط٢ ٖٓ حُٔٔخص   -7ٔ

          ط٘ٞع ح٧ِٓٞد ر٤ٖ حُوزَ ٝح٩ٗ٘خء -أ

 ُٜٓٞش ح٧ُلخظ -د

         .       لٔ٘خص حُزي٣ؼ٤شٔحٓظويحّ حُ -ؽ

  حٓظويحّ حُظٍٜٞ ُظو٣َذ حُٔؼ٠٘ -ى

 ( https://dardery.site/archives/10709ُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝح) 
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(ٕ) 

 ٌقول ابن حزم  فً كتابه " طوق الحمامة":
ب صفات   بعض ومن بل إن المحب وجحود باللسان، الكتمان   الح   ونار   ،الدقٌق السر   وٌؤبى ،الصبر بإظهار والتصن ع ،س 

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

 مَ ٌَس   أن عن الم حب َتصاون الكتمان فً السبب ٌكون وربما. فمحال استحكامه بعد وأما اللطٌؾ، الحسِّ  ذي ؼٌر على األمر

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

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

سن استحسان وأما ن الح  قلبها، بٌد القلوب إذ ؛عنه ٌ نهى الو به ٌ إمر ال فَطبع الحب وتمك   إبقاء الكتمان سبب كان وربما. م 

 . الطبع وكرم الوفاء دالبل لمن هذا وإن محبوبه، على المحب

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

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

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

 طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :

  :ك٢ حُٔطَ ح٧ٍٝ " ؿلٞىَٓحىف ًِٔش"   .ٔ

َّ  -أ    أه

       ًلَ -د

        ػ٠ٜ -ؽ

 أٌَٗ -ى

 :ك٢ حُٔطَ حُظخٓغ " ؿ٬ُش٠ٓخى ًِٔش  "  .ٕ

   ػظٔش -أ

    ٟؼق -د

            هٞس -ؽ

 كوخٍس -ى

 :ك٢ حُٔطَ حُؼخٖٓ " ى٫ثَٓلَى  ًِٔش"  .ٖ

               ى٫ٍ -أ

               ى٤َُ -د 

                     طيَُ -ؽ

 ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ -ى

 :ك٢ حُٔطَ حُؼخ٢ٗ " ىه٤نٔغ ًِٔش " ؿ .ٗ

   أِىهَّخء  -أ

   أىهَّش -د

          ىهخثنُ  -ؽ

 ؿ٤ٔغ ٓخ ٓزن   -ى 

 ٖٓ أٓزخد ًظٔخٕ حُلذ ًٔخ ؿخء ك٢ حُلوَس:. ٘

  حُوٞف ػ٠ِ حُٔلزٞد -أ

    ك٤خء حُٔلذ -د

  .حهظزخٍ كذ حُٔلزٞد -ؽ

  ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ -ى
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 :ك٢ حُٔطَ ح٧ٍٝ " حُٜزَ ٜخٍربظٗٞع حٍُٜٞس حُز٤خ٤ٗش ك٢ هُٞٚ:"  .ٙ

   ل٤ش٣حٓظؼخٍس طَٜ -أ

  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش -د

    ط٘ز٤ٚ -ؽ

 ََٓٓ ٓـخُ -ى

َْ ٗٞع حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:"  .7 ِٔ  :ك٢ حُٔطَ حَُحرغ " حُ٘خّ ػ٘ي حُٔٔش رٌٜٙ ٗلٔٚ ٣َ

          ؿ٘خّ -أ

  ١زخم -د 

          ٓـغ -ؽ

 َٓحػخس ٗظ٤َ -ى

 "ا٣ـخُ رلٌف: ُٓجَ إ حُٔلذ ٝؿلٞى:"  ح٧ٍٝك٢ حُٔطَ  ك٢ هُٞٚ - .8

                    حُلخػَ -أ

   حُٔلؼٍٞ -د

    حُٔزظيأ -ؽ

 حُوزَ -ى

 :ك٢ حُٔطَ حُؼخ٢ٗ " حُللْ ك٢ حُ٘خٍ ًير٤ذ ٝىر٤زًخ: "  هُٞٚ ك٢ ٗٞع حُظ٘ز٤ٚ ك٢   -9

    ر٤ِؾ  -أ

   ٓـَٔ -د 

     ٢ٟ٘ٔ -ؽ

 طٔؼ٢ِ٤ -ى

 :ك٢ حُٔطَ حُؼخ٢ٗ " ح٠ُِٞع  ك٢ٚ:" ك٢ هُٞ حُِٕٞ حُز٤خ٢ٗ .ٓٔ

         ل٤ش٣حٓظؼخٍس طَٜ -أ

                       حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش -د

              ط٘ز٤ٚ -ؽ

 ََٓٓ ٓـخُ -ى

ُٕ  حُُلذ ٛلخصِ  رؼٞ ٖٝٓك٢ هُٞٚ :"  - .ٔٔ  أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ : ك٢ حُٔطَ ح٧ٍٝ " رخُِٔخٕ حٌُظٔخ

   حُٔزظيأ -أ

                   حُظَف -د

    حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ -ؽ

 حُٔلؼٍٞ -ى

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

   طؼ٤َِ   -أ

  ٗظ٤ـش  -د

     ط٤ٟٞق  -ؽ

 طل٤َٜ -ى

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

  حُظلخص   -أ

  كٖٔ طو٤ْٔ -د

               ٓوخرِش -ؽ

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

        ٗظ٤ـش -أ

      ط٤ٟٞق -د

        طؼ٤َِ -ؽ

 طل٤َٜ رؼي اؿٔخٍ -ى

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

   حُظؼظ٤ْ -أ

   حُظلو٤َ -د 

             حُظو٤َِ -ؽ

 حُؼّٔٞ -ى 

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

             حُظٌَحٍ  -أ

  حُوخٙ ػ٠ِ حُؼخّ ػطق -د 

   حُـِٔش ح٫ػظَح٤ٟش -ؽ

 حُظَحىف -ى

 " أِٓٞد هَٜ  ٤ِٓٝظٚ : ػيٝ رٚ ٣َ٘ٔض ُج٬"  ك٢ حُٔطَ حُلخى١ ػَ٘: ك٢ هُٞٚ - .7ٔ

         طؼ٣َق حُٔزظيأ ٝحُوزَ -أ

         ح٫ٓظؼ٘خءحُ٘ل٢ ٝ -د

         حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ -ؽ

 حٓظويحّ اٗٔخ -ى

 ( https://dardery.site/archives/10710ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

(ٖ) 
 :مراسلته على ٌشكره النون ذي ابن المجدٌن ذي المؤمون، إلى -الطوابؾ ملوك من -طاهر بن محمد الرحمن عبد كتب

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

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

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

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

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

 طؼوي ٫ٝ ُي٣ٚ، ا٫ ٓظٔٔخً  حُل٠َ ٣خّح٧ طٞؿي ٫ ١َٝكٚ،ح١ٌُ أٓ٘ٚ رَى ا٠ُ ٝحٌُٕٔٔٞ َٝٗكٚ، رٞكخثٚ حُٔٞػٞم كبٗي ٣َٗٝؼش،

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

 طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :
 ؟« اؿ٫٬ً  »؟ ٝٓخ ٠ٓخى ًِٔش « ح٧ٛلخم »ٓخ ٓؼ٠٘ ًِٔش  -ٔ

  .٬٤ِطو، ح٧ٛلخد -أ

  .طلو٤َح، ح٩ؿٔخع  -ب
  .طؼظ٤ٔخ، ح٥ٓخٍ  -ج

 .طؼظ٤ٔخ، ح٧ٍٓٞ -د

 ؟ ٝٓخ ؿَٟٚ؟« هللا أ٣يى »ٓخ ٗٞع ح٧ِٓٞد ك٢ هُٞٚ:  -ٕ

  .حُ٘ل٢ ٝح٩ٌٗخٍاٗ٘خث٢ ١ِز٢،  -أ

 اٗ٘خث٢ ؿ٤َ ١ِز٢، حُٔيف ٝحُظؼظ٤ْ. -ب

  هز١َ اٌٗخ١ٍ، طو٣ََ حُٔؼ٠٘ ٝط٤ًٞيٙ. -ج

 .حُيػخءهز١َ ُلظخ اٗ٘خث٢ ٓؼ٠٘ ،  -د

https://dardery.site/archives/10710
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 ؟ ٝٓخ َٓ ؿٔخُٚ؟« ٓٞحىٙ رؼي حَُؿخء ٝأر٤ٞ »ٓخ حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:  -ٖ

  ، ارَحُ حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ٞظٚ ٝط٤ٟٞلٚ.١زخم -أ

 ، اكيحع ؿَّ ٤ٓٞٓو٢  ؿ٤َٔ.حُىٝحؽ -ب

  ؿ٘خّ، اكيحع ؿَّ ٤ٓٞٓو٢  ؿ٤َٔ. -ج

 .اػخٍس حٌُٖٛ ٝؿٌد ح٫ٗظزخٙ، ط٣ٍٞش -د

 ٣ؼي ٖٓ ٓٔخص أِٓٞرٜخ؟ ٫ وش، أ١ٌّ ٓٔخ ٣ؤط٢حُٔخر َُِٓخُشك٢ ٟٞء كٜٔي  -ٗ

  ُٜٓٞش ح٧ُلخظ -أ

  .هَٜ حُـَٔ ٝحُلوَحص -ب

         ؿٔٞٝ حُٔؼ٠٘ -ج

 ًؼَس حُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش -ى 

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

  ٗظ٤ـش. -أ

  ط٤ٟٞق. -ب

  طل٤َٜ. -ج

 طؼ٤َِ. -د

 ؟ ٝٓخ َٓ ؿٔخُٚ؟« ٣َٗٝؼش ٣٘خً  ى ا٫ ٝىى أٍٟ ٫ٝ »٤خ٢ٗ ك٢ هُٞٚ: ٓخ حُِٕٞ حُز -ٙ

    .حُظـ٤ٔيحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش،  -أ

 رخٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش، حُظ٘و٤ٚ. -ب

                ط٘ز٤ٚ، حُظـ٤ْٔ. -ج

 ط٘ز٤ٚ، حُظ٤ٟٞق. -د

َُِِشً ط٤ٌَ٘ ًِٔش ) -7 ْ٘ أَْػزَضَ ( ك٢ هُٞٚ: "  َٓ مَ  ٢ُِ َٝ ْٞ ِْ  كَ ـْ َُِِشً  حَُّ٘ ْ٘  " أكخى: َٓ

    التعظٌم -أ

    التحقٌر -ب

     التقلٌل -ج

 العموم -د

 طٞٛق حَُٓخُش حُٔخروش ًٔخ ٣ظ٠ق ٖٓ ٓٔخطٜخ رؤٜٗخ:   -8

ٌَّة الرسابل -أ سم           .الرَّ

ٌَّة الرسابل -ب                  .الدٌوان

ٌَّة الرسابل -ج                .الوصف

 .األخوانٌة الرسابل -د

 ٝحُـَٝ ٓ٘ٚ: َٝٗكٚ "  رٞكخثٚ حُٔٞػٞم ِٞد ك٢ هُٞٚ:" كبٗيٗٞع ح٧ٓ  -9

        خبري للتقرٌر -أ
     إنشابً طلبً للتمنً -ب
       إنشابً ؼٌر طلبً للترجً -ج
  خبري لفظا إنشابً معنى -د

 ٝٓخ َٓ ؿٔخُٚ؟ ؟ ػ٤ِٚ( ا٫ ٛلخمح٧ ح٧كَحٍ طؼوي ٫ٝ ُي٣ٚ، ا٫ ٓظٔٔخً  حُل٠َ ح٣٧خّ طٞؿي )٫ ك٢ هُٞٚ : حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ٓخ-   -ٓٔ

                                    ٓوخرِش، ارَحُ حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ٞظٚ ٝط٤ٟٞلٚ. -أ 

 ٓـغ، اكيحع ؿَّ ٤ٓٞٓو٢  ؿ٤َٔ. -ب 

      ؿ٘خّ، اكيحع ؿَّ ٤ٓٞٓو٢  ؿ٤َٔ. -ج

 .ؿ٤َٔ ٤ٓٞٓو٢   ؿَّ اكيحع، كٖٔ طو٤ْٔ -د



  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 119

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 أ١ ح٧ٓخ٤ُذ حُظخ٤ُش أِٓٞد هَٜ:  - ٔٔ

٢ِ٘ -أ َٔ ُْزَ ََّ  أَ شِ  ِظ َٓ خ َٔ ـَ        . حُ

مَ  ٢ُِ أَْػزَضَ  -ب ْٞ ِْ  كَ ـْ َُِِشً  حَُّ٘ ْ٘ َٓ 

ح٢ِٗ -ج ٍَ        َػ٢ِ٘ َٗخث٤َِشً  حُُوطُٞدَ  أَ

 حُٜ٘خٍ ا٠ُ ٣٘خٍ ًٔخ ُي٣ي ٓخ ا٠ُ حٗخٍ -د

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

   أ والخبر       تعرٌؾ المبتد -أ

         االستثناءالنفً و -ب

 التقدٌم والتؤخٌر               -ج

 استخدام إنما -د

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

    .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز -أ

 .التجسٌد مكنٌة، استعارة -ب

       .التشخٌص مكنٌة، استعارة -ج

 .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه -د

 ( https://dardery.site/archives/10711ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 (ٗ) 
س ىهَ ٝهي حُط٢ٓٞ١َ رٌَ أرٞ ٤ٛٝش َّ  ـ: ُٚ ٝهخٍ كٞػظٚ، حُـ٤ٕٞ أ٤َٓ حرٖ ح٧ك٠َ ٠ػِ ٓ

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

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

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

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

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

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

 طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :
 ؟ «حُلظ٤َ »ٓخ ٓؼ٠٘ ًِٔش  -ٔ

َُ  -أ حسِ  ػ٠ِ ح١ٌُ حُو٘        حَُّ٘ٞ
ـ٤َسُ  حُُلل٤َسُ  -ب ّٜ َِ  ك٢ حُ حسِ  ظٜ  حَُّ٘ٞ

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

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

   .ٌذكرها التً الحقابق وتوكٌد التقرٌر اإلنشابً، -أ
 .النفس فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشابً، -ب
      .الحقابق التً ٌذكرها تؤكٌد وتقرٌر الخبري، -ج

 جمع بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشابً للنصح واإلرشاد -د

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

    ٚ ٝط٤ٟٞلٚ.ٓوخرِش، ارَحُ حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ٞظ -أ

 ٓـغ، اكيحع ؿَّ ٤ٓٞٓو٢  ؿ٤َٔ. -ب

     .ح٫ٗظزخٙ ٝؿٌد حٌُٖٛ اػخٍس، حُظلخص -ج

 .اػخٍس حٌُٖٛ ٝؿٌد ح٫ٗظزخٙ، ط٣ٍٞش -د

https://dardery.site/archives/10711
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 ٣ؼي ٖٓ ٓٔخص أِٓٞرٜخ؟٫   حُٔخروش، أ١ٌّ ٓٔخ ٣ؤط٢ ٤ُِٛٞش ك٢ ٟٞء كٜٔي  -ٗ

       حُظؤػَ رخُوَإٓ ح٣ٌَُْ -أ

 .حُظ٘ٞع ر٤ٖ حُوزَ ٝح٩ٗ٘خء -ب

       ًؼَس حٍُٜٞحُز٬ػ٤ش -ج

 ػيّ حُظٌِق ك٢ حُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش -د

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

  ٗظ٤ـش. -أ

  ط٤ٟٞق. -ب

  طل٤َٜ. -ج

 طؼ٤َِ. -د

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

  .حُظـ٤ٔيحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش،  -أ

 حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش، حُظ٘و٤ٚ. -ب

  ط٘ز٤ٚ، حُظـ٤ْٔ. -ج

 .ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ، ً٘خ٣ش -د

 ٝٓخ َٓ ؿٔخُٚ؟ ؟ كٔخٍد( رـ٤َ أٓٔي أٝ كخٖٓ٘ ػطخإٗخ )ٌٛح ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ : حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ٓخ-  7

  ٤لٚ.، ارَحُ حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ٞظٚ ٝط١ٟٞزخم -أ

 ٓـغ، اكيحع ؿَّ ٤ٓٞٓو٢  ؿ٤َٔ. -ب

  ؿ٘خّ، اكيحع ؿَّ ٤ٓٞٓو٢  ؿ٤َٔ. -ج

 ح٧ٍٝ ٝحُؼخُغ -د

 أ١ ح٧ٓخ٤ُذ حُظخ٤ُش أِٓٞد هَٜ:  - 8

  هزِي. ٖٓ رٔٞص ا٤ُي ٛخٍ اّٗٔخ -أ

 ٣يى ػٖ هخٍؽ ٝٛٞ -ب

ُي ك٤ٔخ هللا كخطّن -ج ّٞ   ه

 ػيىطٔٞٛخ ًٔخ ٗؼٔش ًُي ػيّ  كٔخ -د

 خروش ًٔخ ٣ظ٠ق ٖٓ ٓٔخطٜخ رؤٜٗخ:  طٞٛق ح٤ُٛٞش حُٔ -9

  .دٌنٌة -أ
  .سٌاسٌة -ب
  .اجتماعٌة -ج
 .األول والثانً -د

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

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

 ": حُلـخد َّٜٝٓ حُزخد، كخكظقك٢ هُٞٚ :"  ح٧َٓحُـَٝ ٖٓ  - ٔٔ

               النصح -أ
  الحث -ب
   الوجوب واإللزام -ج
 االلتماس -د

 ( https://dardery.site/archives/10712ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

https://dardery.site/archives/10712
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 (٘ ) 

 :منتزه وصؾ فً رسالة من خفاجة بن إسحاق أبو كتب

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

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

 ٝٗط١ٞ ٠ًٍخ،  حَُحكش ا٠ُ ٗٔظزن ح٩هٞحٕ ٖٓ ُٔش ك٢ ًٛزض - طلِض ٝهي طـِض ػَّٝ ًؤٜٗخ طزظٜؾ ُي٤ٗخح ٝططِؼض،  ٗوخرٜخ

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

 ح٤ُْٓٞ، حُٔ٘ظَ ًُي أػ٘خء ٤ُِْٔ٘ٝ أهلٞحٜٗخ، ط٠خكي يٝٗظ٠خك أؿٜخٜٗخ، طٜخى١ ٗظٜخىٟ ح٧رخ١ق، رظِي كظَىىٗخ كزخد،

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

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

 طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :

ٚ ح١ٌُ ح٧ىر٢ حُـَٝ ٓخ -ٔ  حُٔخروش؟ حَُٓخُش طُٔؼِِّ

ْوب ٌخ -أ   .التَّ

ْهن بة -ب   .التَّ

  .الوصؾ -ج

 .االستعطاؾ -د

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

  .ط٤ٟٞق -أ

  .ٓزذ -ب

  .طل٤َٜ -ج

 .ٗظ٤ـش -د

 حُٔخروش؟ حُُوطزش ٤ٓخم ٖٓ طلْٜ ًٔخ « طـِض » ٓؼ٠٘ ٓخ -ٖ

  طؼطَص -أ

  .ط٣ِ٘ض -ب

                  .طزَؿض -ج
 .حُؼخ٤ٗش ٝحُؼخُؼش -د

ٗ- َُِ  ٓٔخص حُز٤جش ح٧ٗي٤ُٔش؟ ٓٔش ٖٓ  حَُٓخُش طُز

  .حُٞكيس ح٤ُٔخ٤ٓش -أ

  .ؼشؿٔخٍ حُطز٤ -ب

  .ًؼَس حُـ٘خء -ج
 .ط٘ٞع حُؼوخكخص  -د

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

   .ٌذكرها التً الحقابق وتوكٌد التقرٌر اإلنشابً، -أ

 .النفس فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشابً، -ب

       .ٌتالءم مع الوصؾ الخبري، -ج

 بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشابً للنصح واإلرشاد جمع الكاتب -د

ٕ   « ٗوخرٜخ طل٢ ٝحُْ٘ٔ : »هُٞٚ ك٢ -ٙ ُٞ ،  ٗٞػٚ؟ كٔخ ر٤خ٢ٌّٗ

  .ََٓٓ ٓـخُ -أ

                      .ط٘ز٤ٚ -ب

                              .٤ٌ٘ٓش حٓظؼخٍس -ج

 .ً٘خ٣ش -د
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 ؟ ٝٓخ َٓ ؿٔخُٚ؟« أٍٟخ ُِظلَؽ ٝٗط١ٞ  ٠ًٍخ، حَُحكش ا٠ُ ٔظزنٗ »ٓخ حُٔلٖٔ حُزي٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:  -7

  ٓوخرِش، ارَحُ حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ٞظٚ ٝط٤ٟٞلٚ. -أ

 .ٝط٤ٟٞلٚ ٝطو٣ٞظٚ حُٔؼ٠٘ ارَحُ ١زخم، -ب

      ، اكيحع ؿَّ ٤ٓٞٓو٢  ؿ٤َٔ.ٓـغ -ج

 .اػخٍس حٌُٖٛ ٝؿٌد ح٫ٗظزخٙ، ط٣ٍٞش -د

 ٣ؼي ٖٓ ٓٔخص أِٓٞرٜخ؟٫  ؤط٢حُٔخروش، أ١ٌّ ٓٔخ ٣ َُِٓخُشك٢ ٟٞء كٜٔي  -8

    ح٫ػظٔخى ػ٠ِ ح٧ِٓٞد  حُوز١َ -أ

 .هِش حُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش -ب 

     ٍٝػش حُظ٣َٜٞ -ج

 حُظؤػَ رخُوَإٓ ح٣ٌَُْ -د

 أ١ ح٧ٓخ٤ُذ حُظخ٤ُش أِٓٞد هَٜ:  - 9

                                                              حُٔلخد ح٣َُق كو٘ؼض -أ

 ؿِزخرٜخ طوِغ حُٔٔخء ١ٝلوض -ب 

       ؿي٣َ ا٠ُ ا٫ ٗيكغ ك٬ -ج

 ٗوخرٜخ طل٢ ٝحُْ٘ٔ -د

 طـِض": ػَّٝ ًؤٜٗخ طزظٜؾ حُي٤ٗخ ٗٞع حُظ٘ز٤ٚ ك٢ هُٞٚ :" ٝططِؼضٓٔ

  بلٌػ -أ

   مجمل -ب

  مفصل -ج

 تمثٌلً -د

 ( https://dardery.site/archives/10714ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 ه٤َِ ٓطَحٕ                                   

  :   حُظؼ٣َق رخُ٘خػَ

٤ٌش ك٤غ حٓظو٠ حُِـش ّ ، ٝحٗظوَ ُِيٍحٓش ك٢ ر٤َٝص ك٢ حُٔيٍٓش حٌُخػ87ٔ٤ُُٞٔٝي ه٤َِ ٓطَحٕ ك٢ ٓي٣٘ش رؼِزي رِز٘خٕ ػخّ 

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

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

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

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

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

 ط٤ٜٔي :

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

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

 النص

ْعت   -ٔ                                                               عْتللللللللللللللب   َصللللللللللللللْوتَ  َقْلب للللللللللللللً ب للللللللللللللؤ ْذن   َسللللللللللللللم 
  

ْسـللللللللللللللللللـَتَهل َدْمـــــللللللللللللللللللـع   رْقللللللللللللللللللـَراق   لَلللللللللللللللللله                                                                   م 
 

                                                     أَعـللللللللللللللللللـَْدل   الف ْصَحللللللللللللللللللـى ألَْهل َهللللللللللللللللللا ول  َتق لللللللللللللللللل -ٕ
  

م      ك  نَ  اْؼلللللللللللللللللللـت َراب ً ب لللللللللللللللللللَربِّ ٌْ                                                              أَْهلللللللللللللللللللـلً َبـلللللللللللللللللللـ
 

للللللللللللللللللة   أََنللللللللللللللللللا -ٖ ٌَّ                                                                  َفْضـل للللللللللللللللللـً المْشلللللللللللللللللله ود   اْلَعَرب 
  

و    للللللللللللللللللور   اْلٌللللللللللللللللللْومَ  أَأَْؼللللللللللللللللللد                                                                                                           َفْضلللللللللللللللللللً  َوالَمْؽم 
 

                                                                              اْسللللللللللللللللللـَتَخف وا ب الل َؽللللللللللللللللللة   الَقللللللللللللللللللْوم   َمللللللللللللللللللا إ َذا -ٗ
  

لللللللللللٌر   َملللللللللللا َفَضلللللللللللاَعتْ      ل لللللللللللً ق لللللللللللل اْلَقلللللللللللْوم   َمص 
 

ب ن ً -٘ وا األ لَللللللللللللللللللى ٌ َحللللللللللللللللللار  ٌل للللللللللللللللللً َجَحللللللللللللللللللد                                                       َجم 
  

َمات   َتْرَدْعللللللللللللللللللـه م   َولَللللللللللللللللللمْ     للللللللللللللللللـر                                                              ًأَْصللللللللللللللللللل ح 
 

                                                           َتجــللللللللللللللللللـَلَّتْ  إ ْعَجـللللللللللللللللللـاز   اْلق للللللللللللللللللْرآن   َوف للللللللللللللللللً -ٙ
  

لللللللللللللللللللـالَيَ     ه ح  لللللللللللللللللللور                                                                       َتَجـلللللللللللللللللللـلِّ  أَْسـَنــلللللللللللللللللللـى ب ن 
 

ـللللللللللللللللللللللللللـََماء   -7 ــٌلللللللللللللللللللللللللـَما األ َدَبلللللللللللللللللللللللللاء   وَ  َول ْلع                                                              فـ 
  

لللللللللللللللللله   َنللللللللللللللللللؤَت    ات  ٌَ ــللللللللللللللللللـْدت   َؼا ــللللللللللللللللللـْبلً  َمهَّ                                                                                                           س 
 

للللللللللللللللللا -8 ٌَ ـــللللللللللللللللللـنا َعللللللللللللللللللـَداك   الل ؽـــللللللللللللللللللـات   أ مَّ  ف                                                                  م 
  

ق لللللللللللللللللللوق      قلللللللللللللللللللوق   َمَسلللللللللللللللللللاَءة   ع                                                              َجْهلللللللللللللللللللل   َوع 
 

ٌللللللللللللللد  ا الَعللللللللللللللْود   لَللللللللللللللك   -9                                                          شللللللللللللللْمس   فؤَنللللللللللللللت   لَحم 
  

ْحجلللللللللللللللبْ  َوللللللللللللللللم    لللللللللللللللعاَعك ٌَ لللللللللللللللر ش  ٌْ للللللللللللللللِّ  ؼ                                                                  ظ 
 

 

 ح٧كٌخٍ

 (ٖ-ٔح٧ر٤خص ) -حُلٌَس ح٠ُٝ٧ : ٛٞص حُؼظخد -ٔ

 (ٙ-ٗح٧ر٤خص ) -٩ٛٔخٍ ٠٣ؼق حُِـش حُلٌَس حُؼخ٤ٗش : ح -ٕ

 (9-7ح٧ر٤خص ) –حُلٌَس حُؼخُؼش : أّ حُِـخص ْٗٔ ٫ طـ٤ذ  -ٖ
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 الشرح والتحلٌل
ْعت  ب للللللؤ ْذن  َقْلب للللللً َصللللللْوَت عْتللللللب                                                               -ٔ َسللللللم 
.                                                                                 
  . 

ْسـللللللللللـَتَهل                                                              لَلللللللللله  رْقللللللللللـَراق  َدْمـــــللللللللللـع  م 
.  
 المفردات

-  ِٕ ًْ ُ حمُ  -ػٌٍ × : ُّٞ ، ٓئحهٌس ػْظذٍ  -: ػ٠ٞ حُٔٔغ ؽ آًحٕ  رِؤ ََ ََٜ -: ٓظ٨ُت  ٍْه ظَ ْٔ  ٓظلـَ× ٔخه٢ : : َٜٓ٘ٔ ٓظ ُٓ

 الشرح

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

 ألوان الجمال

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

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

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

. ِْٚز٢ِ( :حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش،ك٤غ ٍٛٞ حُوِذ ربٗٔخٕ ُٚ إًٔ طٔٔغ ٤ُٞك٢ ر٘يس حُظؤػَ، َٝٓ ؿٔخُٜخ: حُظ٘و٤ ِٕ هَ ًْ ُ ْؼُض رِؤ ِٔ َٓ ( 

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

 ُِظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي

. َٚص ػْظٍذ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُِـش ربٗٔخٕ ٣ؼظذ ػ٠ِ أر٘خثٚ أر٘خء حُؼَٝرش ، َٝٓ ؿٔخُٜخ: حُظ٘و٤ ْٞ َٛ ( 

ٍغ (: ً٘خ٣ش ػٖ ؿِحٍس حُزٌخء ٝٗي ْٓ حُم َى ََ  س حُلِٕ.)َُُٚ ٍْه

 ٍٖغ( : حٓظيحى ُِو٤خٍ ك٤ٚ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُِـش ربٗٔخٕ ٣ز٢ٌ ػ٠ِ اٛٔخُٚ ٖٓ أر٘خثٚ حُٔو٣َٜ ْٓ حُم َى ََ )َُُٚ ٍْه

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

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

عـللللللللـَْدل                                                     َتق للللللللول  ألَْهل َهللللللللا الف ْصَحللللللللـى أَ  -ٕ

. 

َن أَْهلللللللللللـلً                                                              ٌْ م  اْؼلللللللللللـت َراب ً َبـلللللللللللـ ك  ب لللللللللللَربِّ

. 
  المفردات

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

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

 الشرح

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

 ألوان الجمال 

َُٜخ ح ِِ ْٛ َ٧ ٍُ َل٠( :حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ حُِـش ربٗٔخٕ ٣وخ١ذ أِٛٚ ،َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ )طَوُٞ ْٜ لُ

 َٜخ ِِ ْٛ ٢ِْٛ( : اٟخكش )أَٛ( ا٠ُ ح٤ٔ٠َُ )ٛخ( ، َٝٓس ا٠ُ ح٤ٔ٠َُ )٣خء حُٔظٌِْ( طل٤ي ح٫ػظِحُ ٝحُظوي٣َ . -)٧َ  أَ

َل٠( : ً٘خ٣ش ػٖ ٓٞٛٞف ٢ٛٝ حُِـش ح٤ُِٔٔش حُٞحٟلش ْٜ حُـ٤ِٔش حَُحه٤ش ، َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘  )حُلُ

 ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ  . 

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

ِ ْٛ َٖ أَ حر٢ِ ر٤َْ ََ ُْ حْؿظِ ٌُ رِّ ََ ٍ  رِ ٢( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ط٣َٜٞ ُٜخ ربٗٔخٕ ٣ـظَد ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ . )أََػْي

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

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

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

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

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

. ٣ل٤ي حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي ) ُْ ٌُ رِّ ََ ٢ِْٛ( :  أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ )رِ َٖ أَ حر٢ِ ر٤َْ ََ ُْ حْؿظِ ٌُ رِّ ََ ٍ  رِ  )أََػْي
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  : ) ُْ ٌُ رِّ ََ  رخ٫ػظَحٝ. ا١٘خد ) رِ

.ْٔأِٓٞد ٓئًي رخُو  : ) ُْ ٌُ رِّ ََ  ) رِ

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

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

للللللللة  المْشلللللللله ود  َفْضـل للللللللـً                                                                 -ٖ ٌَّ أََنللللللللا اْلَعَرب 
.      

للللللللللور    و اْلٌللللللللللْوَم َوالَمْؽم  َفْضلللللللللللً                                                                                                          أَأَْؼللللللللللد 
. 
 المفردات

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

ٍٞ ُٔ ـْ َٔ  حٍُٜٔ٘ٞ .× : حُٔـلٞى ، حٌَُٔ٘  ٝحَُٔحىٍٞ ، حُٔـٍٜٞ ، : حُٔٔظ حُ

 الشرح

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

 : ٓخًح هخُض حُلٜل٠ ؟ ّٔ

ش ر٤ْٜ٘ ٫ ٣لزٕٞ حُظليع رٜخ ٣ٝيهِٕٞ أُلخظخً أٜٗخ ك٣ِ٘ش ٧ٕ أر٘خء حُؼَٝرش أِٛٔٞٛخ ٝؿؼِٞٛخ ؿ٣َز -ك٢ ػظخد  -ؿـ : هخُض 

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

َّ ٣ظلَٔ حُ٘خػَ ؟ ّٕ  : ػ٬

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

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

َْ ٣ٌ٘ٞ ؟ ّٖ  : ك٢ ح٧ر٤خص ٌٟٗٞ . ٖٓ حُ٘خ٢ً ؟ ٝٓ

 ؿـ : حُ٘خ٢ً : حُِـش حُؼَر٤ش حُلٜل٠ .

 ٝطٌ٘ٞ ٖٓ اٛٔخٍ ٝطو٤َٜ أر٘خء حُؼَٝرش حُ٘ي٣ي طـخٜٛخ ، ٝػيّ كلخظْٜ ػ٤ِٜخ . -

 

 : ٓخ ٓظخَٛ حؿظَحد حُِـش حُؼَر٤ش ؟ ّٗ

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

 ٝحٓظويحّ كَٝف حُِـخص ح٧هَٟ ري٫ً ٖٓ كَٝف ُـظ٘خ.

 :  ٓخ ٝحؿز٘خ طـخٙ ُـظ٘خ حُؼَر٤ش ؟ ّ٘

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

 ػ٠ِ هٞس أِٜٛخ ، ٝحُؼٌْ ٛل٤ق .

 ألوان الجمال

. ٚر٤َِّشُ( : ا٣ـخُ رلٌف حُٔٞٛٞف )حُِـش( ؛ ٩ػخٍس حٌُٖٛ ٝط٣ٞ٘و ََ َُْؼ  )أََٗخ ح

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

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

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

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

 أٝ ً٘خ٣ش ػٖ أػَ اٛٔخٍ حُؼَد ُِـظْٜ. 

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

 ٢ِ٠" ٤ُِخء طل٤ي حُظو٤ٜٚ ٝح٫ػظِحُ ٝ طٌَحٍ" ك٢ِ٠" ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ ػظٔش ٝك٠َ حُِـش ك٢ِِ٠َْ( : اٟخكش "ك -)ك٢ِِ٠َْ

 ح١ٌُ ٫ ٣ٌَ٘ٙ ا٫ ؿخكي .
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إ َذا َمللللللللا الَقللللللللْوم  ب الل َؽللللللللة  اْسللللللللـَتَخف وا                                                                              -ٗ
.    

للللللٌر    اْلَقللللللْوم  ق للللللل ل للللللً                                                    َفَضللللللاَعْت َمللللللا َمص 
. 
 المفردات

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

 الشرح

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

 ٤َٜٓٛخ ٖٓ ح٠ُؼق ٝحُظيٍٛٞ .

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

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

 ألوان الجمال

ُظََولُّٞح( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، طٍٜٞ حُِـش حُؼَر٤ش ربٗٔخٕ ٣ٔظ٤ٜٖ حُزؼٞ رٚ ٝرٌٔخٗظٚ ، َٝٓ ؿٔخ ْٓ ـَِش ح ُّ رِخُُِّ ْٞ خ حُوَ َٓ ح  ًَ ٜخ )اِ

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

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

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

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

ك٠خػض( : ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ( 

ُؼَر٤ش ر٘ت ٓخى١  ٤٠٣غ ، َٝٓ ؿٔخُٜخ : حُظـ٤ْٔ ، ٝطٞك٢ رٜٞحٕ حُِـش )ٟخػض( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، طٍٜٞ حُِـش ح

 حُؼَر٤ش ػ٠ِ ٣ي أر٘خثٜخ . 

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

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

 َّٞٓط٤ٖ ٛ٘خ ٤ُؼ٤َ حُ٘وٞس ك٤ْٜ ٤ُٜظٔٞح رخُِـش. ًًَ حُو 

ٌل للللللللً                                                     -٘ وا َجم  ب ن ً األ لَللللللللى َجَحللللللللد  ٌ َحللللللللار 
.   

َمات  أَْصلللللللللللً                                                             للللللللللـر  َولَللللللللللْم َتْرَدْعللللللللللـه م  ح 
. 
 المفردات

٢ِِ٤ -حػظَكٞح ، أهَٝح × : أٌَٗٝح  َؿَلُيٝح -: ؿٔغ ٫ ٝحكي ُٚ ٖٓ ُلظٚ رٔؼ٠٘ ح٣ٌُٖ  ٠َُُ٧ح  - ِٔ  -: ٓؼَٝك٢ ، اكٔخ٢ٗ  َؿ

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

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

 الشرح

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

 حُؼ٣َن ، ٝكَٓش أِٜٛخ . 

ِٖ ح٣ٌُٖ ٣لخٍرٕٞ حُؼَر٤ش ؟ ٝٓخ ٛيكْٜ ؟ ّٔ ٓ  : 

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

َّْ هطغ ِٛش ٌٛح حُٔـظٔغ رَٝحرطٚ حُل٠خ٣ٍش ٝطَحػٚ حُي٢٘٣ ، ٝطل٣ِٞٚ ا٠ُ ٍٛٞ  - ٝٛيكْٜ : حُو٠خء ػ٠ِ حُؼَر٤ش ٖٝٓ ػَ

 ٓٔٔٞهش طخرؼش ٦ُه٣َٖ

 ألوان الجمال

 )ٍِر٢ُِ٘ ح٠َُُ٧ : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، طٍٜٞ حُِـش حُؼَر٤ش ربٗٔخٕ ٣لخٍرٚ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُزَ٘ ، َٝٓ ؿٔخُٜخ : حُظ٘و٤ٚ ، )٣َُلخ

 ٝطٞك٢ رٌؼَس ح٧ػيحء حُلخهي٣ٖ ػ٠ِ حُِـش حُؼَر٤ش .

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

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

 : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .  

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

ُ٢ِ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ط٣َٜٞ ح ْٛ خُص أَ َٓ َُ ُْ ُك ُٜ َىْػ َْ ْْ طَ َُ َٝ  لَٓخص ر٬ٔف ُْ ٣َىع ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظـ٤ْٔ  .  )

.)ْ٢ِ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ك٤غ ٍٛٞ أَٛ حُِـش حُؼَر٤ش رٌٖٔٔ ُٚ كَٓش. )طـ٤ٔ ْٛ خُص أَ َٓ َُ  ) ُك

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

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

 حُٞحٟق .

َوف للللللللً اْلق للللللللْرآن  إ ْعَجـللللللللـاز  َتجــللللللللـَلَّْت                                                           -ٙ 
.   

ه أَْسـَنــلللللللللللـى َتَجـلللللللللللـلِّ                                        لللللللللللور  لللللللللللـالََي ب ن                                ح 
. 
 المفردات 

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

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

 

 الشرح

ػـخُ ح١ٌُ طـ٠ِ ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ، ٝهي حط٠لض ك٬ٛخ ٝؿٔخُٜخ حُز٬ؿ٢ ًؤٟٝق ٝاًح ًخٕ ك٢ حُِـش ػزو٣َش ٝاػـخُ كٜٞ ح٩ -

 ٓخ ٣ٌٕٞ حُـٔخٍ رل٠ِٚ .

 :  َٛ حُِـش حُؼَر٤ش ػخؿِس ؟ ىَُ ػ٠ِ ٓخ طوٍٞ . ّٔ

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

 حُؼخؿِٕٝ ، كْٜ ٣طلجٕٞ ٍٗٞ ك٠خٍطْٜ رؤكٞحْٜٛ ، ٣ٝطٕٔٔٞ ٓؼخُْ ٗو٤ٜظْٜ حُؼَر٤ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ح٤ٛ٧ِش رآٍحثْٜ حُلخٓيس .

 ألوان الجمال

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

 رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ . ٜٓلٞرخً 

    . ْخُ( : ٌَٗس ُِظؼظ٤ ـَ  اِْػ

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

 اَٗحهخً ٝرٜخء ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٤ٟٞق .

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

 رـٔخٍ حُلٜل٠ . 

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

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

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

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

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

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

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

.  حُز٤ض ًِٚ(:  أِٓٞد حُز٤ض هز١َ ، ؿَٟٚ : حُلوَ ٝح٫ػظِحُ رِـظ٘خ ُـش حُوَإٓ ُـش أَٛ حُـ٘ش ( 
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ــٌلللللللللللـَما                                         -7 ـللللللللللللـََماء  َو األ َدَبلللللللللللاء  فـ                      َول ْلع 
.          

ــللللللللللـْبلً                                                                                        ــللللللللللـْدت  س  لللللللللله  َمهَّ ات  ٌَ                     َنللللللللللؤَت َؼا
. 
 المفردات 

َّْٜيصُ  -خ٣ظٚ : أٛيحكٚ ، أؿَحٟٚ ، ّ ؿ َؿخ٣َخطُُٚ  -هَرض ، ىٗض × : رؼيص  َٗؤَص   - ٣ض ، أِٛلض  َٓ ّٞ ْز٢ِِ -: ٤ٛؤُص ، ٓ : ١َه٢ ّ  ُٓ

 ٓز٤َ 

 الشرح

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

 ألوان الجمال

ح٧َُىرَخِء(: حُؼطق ُِظ٘ٞع، ٝؿٔغ ر٤ٜ٘ٔخ ُِظؤ٤ًي ػ َٝ خِء  َٔ ُِْؼـِـَ  ٠ِ إٔ حُِـش حُؼَر٤ش ٤ُٔض ُـش أىد كو٢ رَ ُـش ػِْ ًٌُي.ُِ

.ٍُٞٔ٘ح٧َُىرَخِء(: حُـٔغ ُِؼّٔٞ ٝح َٝ خِء  َٔ ُِْؼـِـَ ُِ 

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

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

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

 حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي .

 :)ُُٚ٫ػظَحٝ ٣ل٤ي ح٫كظَحّ.رخ ا١٘خد )ك٤ٔخ َٗؤَص َؿخ٣َخط 

.َٗؤَص َؿخ٣َخطُُٚ(: ً٘خ٣ش ػٖ ٓٔٞ حُٜيف( 

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

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

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

 حُؼَر٤ش .

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

ـــللللللللـنا                                                  -8 للللللللا أ مَّ الل ؽـــللللللللـات  َعللللللللـَداك  م  ٌَ                ف

.                                                                     

     . 

قللللللللللوق  َجْهللللللللللل                                                              ق للللللللللوق  َمَسللللللللللاَءة  َوع  ع 

. 
 المفردات 

خَءسٍ  -رَ × َ : ػ٤ٜخٕ ، ؿلٞى حُـ٤ٔ ُػوُٞمُ  -: طـخُِٝى ، طوطخىِ  َػَيحىِ  - َٔ  : آخءس ، ػ٤ذ ، ٗو٤ٜش ؽ ٓٔخٝة  َٓ

 الشرح

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

 ألوان الجمال

 حُُِّـخص( : حٓظؼخٍس  ٤ٌ٘ٓش ، طٍٜٞ حُِـش حُؼَر٤ش رؤّ ٝحُِـخص ح٧هَٟ رؤر٘خء ُٜخ ، َٝٓ ؿٔخُٜخ َّّ : حُظ٘و٤ٚ ، )ك٤َخ أُ

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

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

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

)أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ )ٓ٘خ( ػ٠ِ حُلخػَ )ػوٞم()ػيحى ٓ٘خ ػوٞم: 

.ٍُٞٔ٘ػيحى ٓ٘خ(:حٓظويحّ ٤َٟٔ حُـٔغ ُِؼّٔٞ ٝح( 

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

 .حُٞحٟق ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ 

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

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

 خَءس  -)ُػوُٞم َٔ َْٜ( : ؿخءص ٌَٗحص  ُِظلو٤َ . -َٓ  َؿ
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للتواصل 01156008819

 واتس 

ٌللللللد  فؤَنللللللت  شللللللْمس                                  -9                         لَللللللك  الَعللللللْود  الَحم 
.   

لللللللللِّ                                                                  للللللللر ظ  ٌْ للللللللعاَعك ؼ ْحجللللللللْب ش  ٌَ َولللللللللم 
. 
 المفردات 

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

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

 الشرح

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

 كِٖ طٔظط٤غ إٔ طلـذ ٗؼخػي.

 حٌُٛز٢ ؟ : ٤ًق طؼٞى حُِـش حُؼَر٤ش ُؼَٜٛخ ّٔ

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

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

 وَإٓ ُٝـش أَٛ حُـ٘ش .٢ٛٝ ُـش حُ

 ألوان الجمال

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

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

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

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

 ٝٓٔٞٛخ حُٞحٟق ح١ٌُ ٫ ٣ٌَ٘ٙ ا٫ ؿخكي . 

: )  ْ ْٔ  أِٓٞد هز١َ ، ؿَٟٚ : حُٔيف ٝحُظؼظ٤ْ . )كؤَِٗض ٗ

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

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

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

 ٝحُظ٤ًٞي  .  

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

َِّ( ػٖ ٟآُش أػَ ح٧ ػيحء ٤ًٝيْٛ ك٢ ٓلخُٝش ٛيّ حُِـش حُؼَر٤ش ، َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ )ؿ٤َْ ِظ

 ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .  

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

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

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

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

 .التعلٌق العام على النص

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

 ٣ٜخؿٜٔٞٗخ.

 : ٓخ حُـَٝ حُ٘ؼ١َ ُِ٘ٚ ؟  ّٔ

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

 : ٓخ حُؼخ١لش ح٤ُٔٔطَس ػ٠ِ حُ٘خػَ ؟  ّٕ

 ٝحػظِحُ ٝطوي٣َ ُٜخ ، ٢ٛٝ ػخ١لش ٛخىهش .ؿـ : حُؼخ١لش ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس ػخ١لش كذ ٝؿ٤َس ػ٠ِ حُِـش حُؼَر٤ش 
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 : ٓخ ٓٔخص أِٓٞد حُ٘خػَ ؟ ّٖ 

 ؿـ : ط٤ِٔ أِٓٞد حُ٘خػَ  : 

 ػٔن حُٔؼخ٢ٗ ٝحُلٌَ . - ٕ      ُٜٓٞش ح٧ُلخظ ٝكٜخكظٜخ . - ٔ

 حٓظويحّ ُـش حُلٞحٍ . - ٗ                اكٌخّ ح٤ُٜخؿش . - ٖ

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

 : ٓخ ٬ٓٓق ٗو٤ٜش حُ٘خػَ ؟ّٗ

ٝحٓغ حُؼوخكش ، ػ٤ٔن حُلٌَ ، ٍحثغ حُظ٣َٜٞ ٝحُظؼز٤َ ، ٓـيى ك٢ حُ٘ؼَ كٜدٞ ٍحثدي حُٔيٍٓدش حَُٝٓخٗٔد٤ش ُظدؤػَٙ رخَُٝٓخٗٔد٤ش  

 حُل٤َٔٗش.

 : ٟٝق ٜٓخىٍ ح٤ُٓٞٔو٠ ك٢ ح٧ر٤خص  ؟ ّ٘

خَٛس )هخٍؿ٤ش( ك٢ ٝكيس حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش ، ٝحهظخٍ هخك٤ظٚ ٌٍٓٔٞس ُِي٫ُش ػ٠ِ حٌٗٔخٍ ٗلْ حُِـش حُؼَر٤دش ؿـ : ح٤ُٓٞٔو٠ : ظ

 رٔزذ ح٩ٛٔخٍ ح١ٌُ أٛخرٜخ .

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

 : ٓخ أ٤ٔٛش حُِـش حُؼَر٤ش ؟ّٙ 

ؿـ : إ حُِـش حُؼَر٤ش ٢ٛ ٣ٞٛظ٘خ ٝٛد٢ ح٧ىحس حُظد٢ ٗوِدض حُؼوخكدش حُؼَر٤دش ػزدَ حُودَٕٝ كٜد٢ كِودش حُٞٛدَ حُظد٢ طدَر٢ حُٔخٟد٢ 

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

طٞكي حُؼدَد هدي٣ٔخً ٝرٜدخ ٣ظٞكديٕٝ ح٤ُدّٞ ٣ٝئُلدٕٞ كد٢ ٛدٌح حُؼدخُْ ٍهؼدش ٓدٖ ح٧ٍٝ  حٗزؼن ػ٘ٚ ٖٓ ك٠خٍحص ٝػوخكخص ، ٝرٜخ

طظليع رِٔخٕ ٝحكي ٝطٜٞؽ أكٌخٍٛدخ ٝهٞح٤ٜٗ٘دخ ٝػٞح١لٜدخ كد٢ ُـدش ٝحكديس ػِد٠ ط٘دخث٢ )رؼدي( حُدي٣خٍ ٝحهدظ٬ف ح٧هطدخٍ ٝطؼديى 

 حُيٍٝ .

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

 

 حُِـش حُؼَر٤ش طؼخطذ أِٜٛخطـي٣ٍـزـخص ػ٠ِ ٗٚ 

 (ٔ) 

ْعت   -ٔ                                                               عْتللللللللللللللب   َصللللللللللللللْوتَ  َقْلب للللللللللللللً ب للللللللللللللؤ ْذن   َسللللللللللللللم 
  

ْسـللللللللللللللللللـَتَهل ـــــللللللللللللللللللـع  َدمْ  رْقللللللللللللللللللـَراق   لَلللللللللللللللللله                                                                   م 
 

                                                     أَعـللللللللللللللللللـَْدل   الف ْصَحللللللللللللللللللـى ألَْهل َهللللللللللللللللللا َتق للللللللللللللللللول   -ٕ
  

م      ك  نَ  اْؼلللللللللللللللللللـت َراب ً ب لللللللللللللللللللَربِّ ٌْ                                                              أَْهلللللللللللللللللللـلً َبـلللللللللللللللللللـ
 

للللللللللللللللللة   أََنللللللللللللللللللا -ٖ ٌَّ                                                                  َفْضـل للللللللللللللللللـً المْشلللللللللللللللللله ود   اْلَعَرب 
  

و    للللللللللللللللللور   اْلٌللللللللللللللللللْومَ  أَأَْؼللللللللللللللللللد                                                                                                           َفْضلللللللللللللللللللً  َوالَمْؽم 
 

                                                                              اْسللللللللللللللللللـَتَخف وا ب الل َؽللللللللللللللللللة   الَقللللللللللللللللللْوم   َمللللللللللللللللللا إ َذا -ٗ
  

لللللللللللٌر   َملللللللللللا َفَضلللللللللللاَعتْ      ل لللللللللللً ق لللللللللللل اْلَقلللللللللللْوم   َمص 
 

 طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :

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

   استهانوا  -أ

                          استصؽروا.  -ب

                 استحقروا.  -ج

 .استقروا  -د 

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

   أنسً    -أ

   إقامتً.  -ب

   موتً.  -ج

 .إنصافً  -د

https://dardery.site/archives/6416


  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 131

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

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

      جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -أ

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌه -ب

      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -ج

 نظٌر، إثارة الذهن مراعاة -د

 جمالها؟ سر "فً البٌت الرابع؟ وما ب الل َؽة  اْسَتَخف وا إ َذا َما الَقْوم  ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -ٗ

   .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز  -أ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة  -ب

ٌَّة، استعارة  -ج      .التشخٌص تصرٌح

 .التجسٌم بلٌػ، تشبٌه  -د

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

       خبري للتقرٌر -أ

     إنشابً طلبً االستكار -ب

      إنشابً ؼٌر طلبً للترجً -ج

  خبري لفظا إنشابً معنى -د

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

     التهوٌل  -أ

      التحقٌر  -ب

     والشمول العموم -ج

  .التعظٌم -د

ٌَّة المْشه ود  َفْضلً  :" قوله فً -7  " فً البٌت الثالث إٌجاز بحذؾ:أََنا اْلَعَرب 

  .الفاعل  -أ

  .المفعول  -ب

  .الموصوؾ  -ج

 .المبتدأ  -د

و اْلٌْوَم َوالَمْؽم ور  َفْضلً ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -8  جمالها؟ سر ؟"فً البٌت الثالث ؟ وما أَأَْؼد 

    .العالقة اختٌار فً والدقة ٌجازاإل مرسل، مجاز  -أ

 .التجسٌم مكنٌة، استعارة  -ب

ٌَّة، استعارة  -ج       .التشخٌص تصرٌح

 .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه  -د

 شكوى . فمن الشاكً؟ ومما ٌشكو ؟ السابقة األبٌات فً -9

 .اللؽة العربٌة، تشكوى حال العرب وما هم علٌه من تخلؾ حضاري   -أ

 كو حاله وعدم تقدٌر الناس لشعرهالشاعر ، وٌش  -ب

 الشاعر ، وٌشكوى حال األمة العربٌة وما هً علٌه من ضعؾ   -ج

 اللؽة العربٌة، وتشكوى ؼربتها بٌن أهلها وإهمالهم لها وتقصٌرهم بحقها  -د

ٌَّة األؼراض أيِّ  إلى -ٓٔ  وما الجدٌد الذي طرأ علٌه؟ السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

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

 .وتطور هذا الفن حٌث عدل أصحابه عن المدح ألى التارٌخ الَمْدح،  -ب

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

 .  حدٌثها و قدٌمها وتطور فً العصر الحدٌث لٌشمل الفخر باألمجاد القومٌة الَفْخر،  -د
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 تعكس األبٌات سمة من سمات الشعر عند مطران  من حٌث الموسٌقى ، فما هً؟ -ٔٔ

     سهولة األلفاظ وفصاحتها  -أ

 قلة المحسنات ولزخارؾ اللفظٌة.  -ب

     . القافٌة و الوزن المحافظة على وحدة  -ج

 جمال التصوٌر واالعتماد على التشخٌص ..  -د

 ألنسب لألبٌات:العنوان ا -ٕٔ

   إهمال اللؽة العربٌة من قبل أهلها.  -أ

  .اللؽة العربٌة معروؾ فضلها  -ب

                                             .خطورة إهمال اللؽة  -ج

 .اللؽة العربٌة تعاتب أهلها  -د

ٌَّة المْشه ود  َفْضلً نوع األسلوب فً قوله:"   -ٖٔ  البٌت الثالث ، والؽرض منه: فً "  أََنا اْلَعَرب 

         خبري للفخر -أ

     إنشابً طلبً للتعجب -ب

       إنشابً ؼٌر طلبً للترجً -ج

   خبري لفظا إنشابً معنى -د

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

    .طَحىف  -أ

  .ؿ٘خّ  -ب

  ١زخم -ج

 َٓحػخس ٗظ٤َ  -د

 الثانً : فً البٌت طناب نوع اإل -٘ٔ

   بالترادؾ إطناب  -أ

   بالتكرار إطناب  -ب

   بالتذٌٌل إطناب  -ج

 باالعتراض إطناب  -د

ٌَّة المْشه ود  َفْضلً قوله" – ٙٔ  " فً البٌت الثالث أسلوب قصر وسٌلته : أََنا اْلَعَرب 

   طؼ٣َق حُٔزظيأ ٝحُوزَ   -أ

    حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ  -ب

   حُ٘ل٢ ٝح٫ٓظؼ٘خء    -ؽ

 حٓظويحّ اٗٔخ   -ى

 ( https://dardery.site/archives/10720ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 (ٕ) 

 

ب ن ً -ٔ وا األ لَللللللللللللللللللى ٌ َحللللللللللللللللللار  ٌل للللللللللللللللللً َجَحللللللللللللللللللد                                                       َجم 
  

َمات   َتْرَدْعللللللللللللللللللـه م   َولَللللللللللللللللللمْ     للللللللللللللللللـر                                                              أَْصلللللللللللللللللللً ح 
 

                                                           َتجــللللللللللللللللللـَلَّتْ  إ ْعَجـللللللللللللللللللـاز   اْلق للللللللللللللللللْرآن   َوف للللللللللللللللللً -ٕ
  

لللللللللللللللللللـالَيَ     ه ح  لللللللللللللللللللور                                                                       َتَجـلللللللللللللللللللـلِّ  ــلللللللللللللللللللـىأَْسـنَ  ب ن 
 

ـللللللللللللللللللللللللللـََماء   -ٖ ــٌلللللللللللللللللللللللللـَما األ َدَبلللللللللللللللللللللللللاء   وَ  َول ْلع                                                              فـ 
  

لللللللللللللللللله   َنللللللللللللللللللؤَت    ات  ٌَ ــللللللللللللللللللـْدت   َؼا ــللللللللللللللللللـْبلً  َمهَّ                                                                                                           س 
 

 طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :

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

  .أخفوا  -أ

  أنكروا.  -ب

  أضاعوا.  -ج

 .اعترفوا  -د

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

  ظهرت      -أ

  خفٌت.  -ب

  عظمت.  -ج

 .ضعفت  -د

ات ه  ما نوع اللون البٌانً فً قوله:"  -ٖ ٌَ  جماله؟ سر "فً البٌت الثالث ؟ وما َنؤَت َؼا

    .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز  -أ

 .بالدلٌل اإلتٌان بالمعنى مصحوبا كناٌة،  -ب

ٌَّة، استعارة  -ج       .التشخٌص تصرٌح

 .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه  -د

 ، مثل:الشاعرالسابقة بعض مالمح شخصٌة  األبٌاتتعكس  -ٗ

  . عمٌق الفكر  -أ

  . رٜخ ٓؼظِ ُِـظٚ ٓلذ  -ب

   ٓٞٛٞد ٗخػَ  -ج

 ؿ٤ٔغ ٓخ ٓزن  -د

 فً البٌت الثالث : طناب نوع اإل -٘

    بالترادؾ إطناب  -أ

   بالتكرار إطناب  -ب

   بالتذٌٌل إطناب  -ج

 باالعتراض إطناب  -د

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

 .كثرة أعدابها الذٌن ٌنكرون فضلها    -أ

 كونها لؽة القرآن الحاملة لكلمات اله فً أبهى صورة  -ب

 ماء واألدباء لؽة سهلة طٌعة هً لؽة العلم واألدب وجد فٌها العل  -ج

 .الثانً والثالث  -د
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 الؽرض منه؟ وما السابقة؟ األبٌات فً السابد األسلوب نوع ما -7
   .إلٌه ٌدعو ما إلى االنتباه ولَْفت الذهن إثارة الخبري،  -أ
 .ٌذكرها التً الحقابق وتوكٌد التقرٌر اإلنشابً،  -ب
   .النفس فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشابً،  -ج
 والتؤكٌد على فضل اللؽة العربٌة. التقرٌر الخبري،  -د
 الثانً؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -8
     جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -أ
    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌه -ب
     تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -ج
 نظٌر، إثارة الذهن مراعاة -د
َمات  أَْصلًما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -9 ر   جمالها؟ سر "فً البٌت األول؟ وما َولَْم َتْرَدْعه م  ح 
    .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز  -أ
 .التجسٌد مكنٌة، استعارة  -ب
ٌَّة، استعارة  -ج       .التشخٌص تصرٌح
 .التجسٌم بلٌػ، تشبٌه  -د

(   كلمة جاءت  -ٓٔ   للـــداللة على : فً البٌت الثانً نكرة  )إ ْعَجــاز 
     التهوٌل  -أ
      التحقٌر  -ب
     والشمول العموم -ج
  .التعظٌم -د

 فً البٌت الثالث أسلوب قصر وسٌلته : – ٔٔ
  تعرٌؾ المبتدأ والخبر    -أ
    التقدٌم والتؤخٌر   -ب
   النفً واالستثناء   -ج
 دام إنمااستخ   -د

 ( https://dardery.site/archives/10721ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
 

 (ٖ) 

 

للللللللللللللللللا -ٔ ٌَ ـــللللللللللللللللللـنا َعللللللللللللللللللـَداك   الل ؽـــللللللللللللللللللـات   أ مَّ  ف                                                                  م 
  

ق لللللللللللللللللللوق      قلللللللللللللللللللوق   َمَسلللللللللللللللللللاَءة   ع                                                              َجْهلللللللللللللللللللل   َوع 
 

ٌللللللللللللللد   الَعللللللللللللللْود   لَللللللللللللللك   -ٕ                                                          شللللللللللللللْمس   فؤَنللللللللللللللت   الَحم 
  

ْحجلللللللللللللللبْ  َوللللللللللللللللم    لللللللللللللللعاَعك ٌَ لللللللللللللللر ش  ٌْ للللللللللللللللِّ  ؼ                                                                  ظ 
 

 طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :

 الثانً؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «ٌحجب  » كلمة معنى ما -ٔ

       ٌطفا  -أ

                            ٌخفً.  -ب

                ٌضعؾ.  -ج 

 .ٌبعد  -د

 مصدر الموسٌقى فً البٌت األول؟ ما  -ٕ

    الجناس -أ

    التصرٌع -ب

    حسن التقسٌم -ج

 مراعاة النظٌر -د

https://dardery.site/archives/10721


  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 135

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

لِّ ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -ٖ ر ظ  ٌْ  جمالها؟ سر " فً البٌت الثانً ؟ وماؼ

               .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز  -أ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة  -ب

ٌَّة، استعارة  -ج                         .التجسٌد تصرٌح

 .التجسٌم بلٌػ، تشبٌه  -د 

 نوع األسلوب فً الشطر األول من البٌت األول ، والؽرض منه :  -ٗ

        خبري للتقرٌر -أ

     إنشابً طلبً التعظٌم -ب

       إنشابً ؼٌر طلبً للتعظٌم -ج

  عنىخبري لفظا إنشابً م -د

  للـــداللة على : فً البٌت األول نكرة ( جهل)  كلمة جاءت  -٘

     التقلٌل  -أ

   التحقٌر  -ب

     والشمول العموم -ج

  .التعظٌم -د

 األول؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «عقوق  » كلمة مضاد ما -ٙ

   .إحسان  -أ

                    بر.  -ب

   .كره  -ج 

 حب.  -د

 اعتذار ووعد . وضح ذلك ؟  ٌن السابقٌنالبٌت فً -7

  .اعتذار من اللؽة العربٌة ووعد بعدم الشكوى   -أ

 اعتذار من أهل اللؽة ، ووعد بعدم األهمال  -ب

                                                اعتذار من الشاعر ووعد بالعقوق   -ج

 اعتذار من اللؽة ، ووعد بالعودة القوٌة  -د

 تعكس األبٌات سمة من سمات الشعر عند مطران  من حٌث الخٌال والتصوٌر ، فما هً؟ -8

     سهولة األلفاظ وفصاحتها  -أ

 قلة المحسنات ولزخارؾ اللفظٌة.  -ب

            . القافٌة و الوزن المحافظة على وحدة  -ج

 جمال التصوٌر واالعتماد على التشخٌص ..  -د

 جماله؟ سر له:" فؤنت شمس"فً البٌت الثانً ؟ وماما نوع التشبٌه فً قو -9

   .بلٌػ ، التوضٌح  -أ

   .التجسٌدبلٌػ ،   -ب

   .مجمل ، التجسٌد  -ج

  .مفصل ، التوضٌح  -د

 ( فً البٌت الثانً :ظل -شمس بٌن كلمتً ) -ٓٔ

    .طَحىف  -أ

  .ؿ٘خّ  -ب

  ١زخم -ج

 َٓحػخس ٗظ٤َ  -د
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 ً البٌت الثانً أسلوب قصر وسٌلته :قوله" لك العود الحمٌد " ف – ٔٔ

   تعرٌؾ المبتدأ والخبر    -أ

  التقدٌم والتؤخٌر   -ب

  النفً واالستثناء   -ج

 استخدام إنما   -د

 ( archives/10722https://dardery.site/ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 (عتاب اللؽة العربٌة ألهلهانصوص متحررة على نص )

 

 (ٔنص رقم )

 ٌقول حافظ إبراهٌم:

لللللللللللللنَ  أََصلللللللللللللبتَ  ملللللللللللللاذا -ٔ  َوالَنَصلللللللللللللب   األَسلللللللللللللفار   م 
  

لللللللللللللكَ     ٌِّ ملللللللللللللرَ  َوَط  َوالَخَبلللللللللللللب   الَوخلللللللللللللد   َبلللللللللللللٌنَ  الع 
 

 َكَثبلللللللللللللللللللاً  َوال َهونلللللللللللللللللللاً  ال َتطل لللللللللللللللللللب   َنلللللللللللللللللللراكَ  -ٕ
  

للللللللللللللن لَللللللللللللللكَ  َنللللللللللللللرى َوال     َنَشللللللللللللللب   َوال ال  ملللللللللللللل م 
 

ًَ  ال -ٖ مللللللللللللللللللان   َعلللللللللللللللللللى الَمللللللللللللللللللالم   أَنٌللللللللللللللللللابَ  ت طع 
  

ثلللللللللللللللار   َهللللللللللللللذا     الَعَجلللللللللللللللب   َمهلللللللللللللللب ط   َفللللللللللللللإ ّنً الع 
 

ملللللللللللللت   َكلللللللللللللم -ٗ  قاب لَلللللللللللللة   َواآلرام   البٌلللللللللللللد   فلللللللللللللً ه 
  

 ب اللََهللللللللللللللب   األَرض   أَدٌللللللللللللللمَ  َترمللللللللللللللً َوالَشللللللللللللللمس     
 

نلللللللللللللللً -٘ نَّ  َفت َبلللللللللللللللت َوملللللللللللللللا َمجلللللللللللللللدود   َؼٌلللللللللللللللر   لَك 
  

لللللللللللللللللد       األََرب   َعلللللللللللللللللن   ت قصلللللللللللللللللٌنً الَمقلللللللللللللللللادٌر   ٌَ
 

ه   َتحللللللللللللللللللو ال النٌللللللللللللللللللَ  أَرى َمتلللللللللللللللللى -ٙ د   َملللللللللللللللللوار 
  

للللللللللللللللللللللللللللب   ل َؽٌللللللللللللللللللللللللللللر      رَته  َّ   م  رَتق للللللللللللللللللللللللللللب   هلل   م 
 

صللللللللللر   َؼللللللللللَدت َفَقللللللللللد -7 للللللللللَرت إ ذا حللللللللللال   فللللللللللً م  ك   ذ 
  

فلللللللللللللونً جلللللللللللللاَدت    لللللللللللللب   ب لللللللللللللالل إل إ   لَهلللللللللللللا ج   الَرط 
 

ٌَشللللللللللللللللللَتكً -8 نللللللللللللللللللا ؼادٌنللللللللللللللللللا الَفقللللللللللللللللللرَ  أَ  َوراب ح 
  

لللللللللللنَ  أَرض   ىَعلللللللللللل َنمشلللللللللللً َوَنحلللللللللللن       اللللللللللللَذَهب   م 
 

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة: -

 ؟األول البٌت سٌاق من تفهم كما «النصب» كلمة المراد من ما -ٔ

  الحٌلة والخداع  -أ

  .الوجع واأللم  -ب

   .التعب والمشقة  -ج

 المرض والبالء  -د

ب  قوله"  عالقة ما -ٕ فونً لَها ب الل إل إ  الَرط   ؟ قبله البٌت السابع بما فً "جاَدت ج 

  .تعلٌل  -أ

  .توكٌد  -ب

   .نتٌجة  -ج

 .توضٌح  -د
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 تايلوس في اللغة العربية

 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 137

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ األبٌات الشاعر فً  استخدمه الذي األسلوب نوع ما -ٖ

 .ٌذكرها التً الحقابق وتوكٌد التقرٌر اإلنشابً،  -أ

 .النفس فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشابً،  -ب

 .الحقابق التً ٌذكرها تؤكٌد وتقرٌر ،الخبري  -ج

 لتحرٌك المشاعر والتؤثٌرفً النفسجمع الشاعر بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشابً   -د

نا" َ و"  ؼادٌنا" كلمتً بٌن .ٗ  :الثامن البٌت فً"  راب ح 

  طباق -أ

  ترادؾ -ب

   جناس -ج

 نظٌر مراعاة -د

 اعر فً األبٌات:العاطفة المسٌطرة على الش -٘

                 الحب واإلعجاب -أ

                     الحزن والحسرة -ب 

                 الخوؾ  والٌؤس -ج

    اإلصرار والتحدي -د

فونً جاَدت"  قوله فً - -ٙ ب   ب الل إل إ   لَها ج   :السابع مجاز مرسل عالقتهفً البٌت  " الَرط 

  الكلٌة -أ

  الجزبٌة -ب

  السببٌة -ج

 اعتبار ما كان -د

  هً واحدة  عدا ما متؤثر بالقدماء األبٌات فً حافظ  أن على ٌدل  ٌلً مما كل  -7

   . التصرٌع على الحرص -أ

 استخدام اللؽة  التراثٌة -ب

                                                   االعتماد على األسلوب الخبري -ج

 .والقافٌة وزنال على المحافظة -د

  : من خالل فهمك لألبٌات فإن السبب فً فشل الشاعر فً تحقٌق آماله وطموحاته   -8

    عظم هذه اآلمال وصعوبة تحقٌقها  -أ

      تقصٌر الشاعر فً سعٌه لتحقٌقها  -ب

       معاندة القدر له ووقوفه بٌن الشاعر وبٌن تحقٌقها -ج

  .مصر مما أثر على تحقٌق آماله شدة الفقروالمعاناة التً تعٌشها -د

ًَ  النوع األسلوب فً قوله:"   -9 مان  ثار   َهذا َعلى الَمالم   أَنٌابَ  ت طع   البٌت الثالث : فً " ...الع 

    إنشاء طلبً -أ

   أسلوب قصر -ب

    إنشابً ؼٌر طلبً -ج

  أسلوب تعجب -د

 .حدد الؽرض البالؼً لالستفهام الوارد فً البٌت الثامن -ٓٔ

       .النفً واإلنكار  -أ

            .التعجب واالستنكار  -ب

            .الحث واالستنهاض  -ج

 .النصح واإلرشاد  -د



  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 138

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 جماله؟ سر ؟ وما السابع"فً البٌت  اللإلإفً قوله:"  اللون البٌانًما  -ٔٔ
    .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز  -أ
 .تشخٌصال مكنٌة، استعارة  -ب
ٌَّة، استعارة  -ج       .التوضٌح تصرٌح
 .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه  -د

ٌَشَتكًقوله فً البٌت الرابع:  "  -ٕٔ نا  ؼادٌنا الَفقرَ  أَ  " أسلوب قصر بتقدٌم :َوراب ح 
    المفعول -أ
     الظرؾ -ب
    الفاعل -ج
 الجار والمجرور -د

 األول؟ وما سر جماله؟ ٌتالب الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -ٖٔ
              حسن تقسٌم ، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -أ

   مقابلة ، ٌإكد المعنى وٌقوٌه -ب

      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -ج

 التفات، إثارة الذهن -د

 ( https://dardery.site/archives/10729ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 (ٕنص رقم )

 :ٌقول مطران

للللللللللللللللللَباب   َولَّللللللللللللللللللى -ٔ َحتْ  الشَّ لللللللللللللللللله   َوَصللللللللللللللللللوَّ ات   َجنَّ
  

َهلللللللللللللللللللا ف لللللللللللللللللللً َوَتَخالََفلللللللللللللللللللتْ     ر  ٌْ  األْنَعلللللللللللللللللللام   َط
 

للللللللللللللللللَرتْ  -ٕ َهللللللللللللللللللا َوَتَنكَّ ٌنات  ي ف للللللللللللللللللً ز  ر   َخللللللللللللللللللاط 
  

لللللللللللللللللللللى    لللللللللللللللللللللرَ  َحتَّ ْبَرَهلللللللللللللللللللللا لََتْنك   األْقلللللللللللللللللللللالم   ح 
 

َفَنللللللللللللللللللا ْقَسللللللللللللللللللىأَ  -ٖ  َبْعللللللللللللللللللَدَما الَحَقللللللللللللللللللاب ق   َمَعار 
  

ي    للللللللللللللللللْذو  للللللللللللللللللال   ٌَ ٌَ للللللللللللللللللب   الَخ  األْوَهللللللللللللللللللام   َوَتْنص 
 

للللللللللللنْ  -ٗ للللللللللللً َدَعللللللللللللا لَك   لَلللللللللللله   ل َمللللللللللللنْ  الَوَفللللللللللللاء   َداع 
  

لللللللللللللللللللً ف لللللللللللللللللللً     َواإل ْكلللللللللللللللللللَرام   اإل ْعلللللللللللللللللللَزاز   َنْفس 
 

ْبل للللللللللػ   حمللللللللللدي -٘ ٌَ ي ف ٌللللللللللكَ  أَ  َمللللللللللا َبْعللللللللللضَ  َحْمللللللللللد 
  

للللللللللللللللللً    ْبؽ  للللللللللللللللللب   الللللللللللللللللللَوالَء   ٌَ ٌ وج   إل ْعَظللللللللللللللللللام  ا َو
 

َراَعلللللللللللللللللللللللةَ  إنَّ  -ٙ ٌَرَهلللللللللللللللللللللللا َؼلللللللللللللللللللللللَدْوتَ  إذْ  الزِّ  َوز 
  

لللللللللللللللللللللَطتْ     َقلللللللللللللللللللللةً  َنش   َتْعَتلللللللللللللللللللللام   ل َملللللللللللللللللللللا موفَّ
 

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة: -

 مرادؾ كلمة"  صوحت  " فً البٌت األول. -ٔ
  ٌبس وجؾ  -أ
   استعاد صحته -ب
   تبٌن جٌده -ج
 خرج صوته. -د
 رت " فً البٌت الثانً.مرادؾ كلمة"  تنكّ  -ٕ
  استؽلقت -أ
  تخّفت -ب
   تؽٌرت -ج

 ساءت. -د
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 تايلوس في اللغة العربية

 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 139

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 " و " األْقالم  " فً البٌت الثانً: بٌن كلمة" ح ْبَرَها -ٖ

                             طباق -أ

                                 ترادؾ -ب

                        جناس  -ج

 مراعاة نظٌر -د 

 الخامس البٌت فً البدٌعً محسنال نوع -ٗ

            جناس  -أ

                         طباق  -ب

   تصرٌع  -ج

 نظٌر مراعاة  -د

 :  األبٌات فً الشعري الؽرض  -٘

             الفخر  -أ

                          المدح  -ب

                الهجاء  -ج

 الوصؾ  -د

رَ  فً قوله:" َحتَّى نوع الصورة البٌانٌة -ٙ  األْقالم "فً البٌت الثانً: ح ْبَرَها لََتْنك 

  استعارة تصرٌحٌة    -أ

  استعارة مكنٌة -ب

  تشبٌه -ج

 مجاز مرسل -د

 : وسٌلته  قصر أسلوب الثالث البٌت فً -7

  والخبر المبتدأ تعرٌؾ   -أ

           واالستثناء النفً   -ب

    والتؤخٌر التقدٌم    -ج
 إنما استخدام  -د
 وسٌلته: إطناب فً البٌت األخٌر   -8
   التكرار -أ
  عطؾ العام على الخاص -ب
   التذٌٌل -ج
  االعتراض -د
 تمثل األبٌات أحد االنتقادات التً عابها مطران على اإلحٌابٌٌن ووقع فٌها وهو : -9
  رصانة اللؽة  -أ
  كثرة الصور البالؼٌة -ب

  شعر المناسبات -ج

 تزام الوزن ال -د

 من الظواهر األسلوبٌة فً النص: -ٓٔ

    سٌطرة األسلوب الخبري -أ

 كثرة الصور البالؼٌة -ب

      اإلكثار من استخدام صٌؽة الجمع -ج

 .كل ما سبق -د

 ( https://dardery.site/archives/10730ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 تايلوس في اللغة العربية

 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 140

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (ٖنص رقم )

 ٌقول خلٌل مطران:

لللللللللللللللللللللللْعر   ٌ رٌلللللللللللللللللللللللد   َملللللللللللللللللللللللاَذا -ٔ لللللللللللللللللللللللً الشِّ نِّ            م 
  

للللللللللللللللللللللله   أَْخَنلللللللللللللللللللللللى    ٌْ ل لللللللللللللللللللللللو   َعلَ لللللللللللللللللللللللنًِّ ع   س 
 

         ال ب للللللللللللللللله   َذَهَبلللللللللللللللللتْ  َملللللللللللللللللا َكلللللللللللللللللانَ  َهللللللللللللللللللْ  -ٕ
  

للللللللللللللللللللللللام      ٌَّ للللللللللللللللللللللللنْ  أَ للللللللللللللللللللللللً أََدب للللللللللللللللللللللللً م   َوَفنِّ
 

للللللللللللللللللللللللللللللللً أَْحَسللللللللللللللللللللللللللللللللْنت -ٖ للللللللللللللللللللللللللللللللاواللَّ  َظنِّ ٌَ           
  

ْسلللللللللللللللللنَ  ت َواف لللللللللللللللللقْ  لَلللللللللللللللللمْ  ل لللللللللللللللللً    لللللللللللللللللً ح   َظنِّ
 

لللللللللللللللللللللللللا -ٗ ل ن لللللللللللللللللللللللللً َملللللللللللللللللللللللللنْ  ٌَ             َتَكلللللللللللللللللللللللللا ٌ َحمِّ
  

للللللللللللللللللللؾَ     للللللللللللللللللللَباب   لٌ   ب للللللللللللللللللللَوْهن ً اْرف للللللللللللللللللللقْ  الشَّ
 

        َواأل ولَلللللللللللللللللللللللللللللللى َتلللللللللللللللللللللللللللللللَولَّى َزَمن لللللللللللللللللللللللللللللللً -٘
  

وه      لللللللللللللللللللنْ  َعَملللللللللللللللللللر   َفللللللللللللللللللللَدْعن ً َصلللللللللللللللللللْحب ً م 
 

ب ٌللللللللللللللللللللللع   َولَّللللللللللللللللللللللى -ٙ للللللللللللللللللللللو َوَجللللللللللللللللللللللؾَّ  الرَّ         ع 
  

ي    َؽن لللللللللللللللللللللللللللً َعْهلللللللللللللللللللللللللللد   َوانَقَضلللللللللللللللللللللللللللى د   التَّ
 

نللللللللللللللللللللللىً  ت ْقَضللللللللللللللللللللللى ب للللللللللللللللللللللؤَنْ  أَْرَضللللللللللللللللللللللى -7          م 
  

 َعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللَدْتن ً َوإ نْ  ل  َخللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرٌنَ    
 

ي َمَكلللللللللللللللللللللللللللللللللان ً أ ْخل لللللللللللللللللللللللللللللللللً -8              ل لَّلللللللللللللللللللللللللللللللللذ 
  

ْسلللللللللللللللللللللللم و    للللللللللللللللللللللله   ٌَ ٌْ لللللللللللللللللللللللر   إ لَ ٌْ لللللللللللللللللللللللْزن   ب َؽ  ح 
 

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 " فً البٌت  الثامن.ٌسمو د من قوله "  المرا - ٔ

    ٌتطلَّع. -أ

     ٌذهب. -ب

    ٌبتعد. -ج

 ٌعتنً. -د

ْسَن َظنًِّ"فً البٌت  انوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" واللٌََّ  -ٕ  : الثالثلً  لَْم ت َواف ْق ح 

  استعارة تصرٌحٌة     -أ 

     استعارة مكنٌة  -ب 

     تشبٌه  -ج

 لمجاز مرس -د

 :  الرابع فً البٌت  األمر الؽرض من   -ٖ

    االستعطاؾ.  -أ

      الحث. -ب

     النصح. -ج

 التوبٌخ. -د 

 الرابع . البٌتفً  ": ًْ َوَهنمضاد " كلمة "  - ٗ

ً. -أ     َجَزع 

زتً -ب      ع 

تً -ج      ق وَّ

 ثباتً -د

 



  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 141

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 البٌت األخٌر ٌعلن فٌه خلٌل مطران عن:   -٘

          الشعر. تسلٌم راٌة -أ

   تولًِّ زمن الشعر.  -ب

   ضٌاع زمن الشباب. -ج

 :زهده فً الدنٌا. -د

 فً األبٌات ظهرت شخصٌة الشاعر وعاطفته وهً ... -ٙ

   الحزن والتشاإم  -أ

   الفرح والمدح -ب 

   الفخر والعزة  -ج

 ال شًء مما سبق -د

و د ي " ف  -7  :السادسً البٌت اللون البٌانً فً قوله:"  َوَجؾَّ ع 

      كناٌة  -أ  

            تشبٌه  -ب

    مرسل مجاز -ج

 استعارة تصرٌحٌة  -د 

 :وسٌلته إطناب السادس    البٌت فً  -8

    الترادؾ -أ 

    التكرار -ب

     التفصٌل -ج

 االعتراض -د

نًِّ قوله: " – 9 ل و  س  ه  ع  ٌْ  تقدٌم :" فً البٌت األول أسلوب قصر ب أَْخَنى َعلَ

    المبتدأ -أ 

     الخبر -ب 

   الجار والمجرور -ج

 المفعول -د 

 من مالمح القدٌم فً النص: -ٓٔ

   البدء بالتصرٌع  -أ

     كثرة المحسنات البدٌعٌة  -ب

             النزعة البٌانٌة  -ج 

 الوحدة العضوٌة   -د 

 ( https://dardery.site/archives/10731َحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حُ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/10731


  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 142

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (ٗنص رقم )

 :الشابى القاسم أبو ٌقول -

هلللللللللللللللللللللللللللللا أاَل -ٔ  ٌ لللللللللللللللللللللللللللللالم   أَ  المسلللللللللللللللللللللللللللللتبد   الظَّ
  

لللللللللللللللللللللالم   َحبٌلللللللللللللللللللللبَ    
لللللللللللللللللللللاهْ  َعلللللللللللللللللللللدوَّ  الظَّ ٌَ  الح

 
لللللللللللللللللللات   َسلللللللللللللللللللخْرتَ  -ٕ  َضلللللللللللللللللللعٌؾ   َشلللللللللللللللللللْعب   بؤَنَّ
  

للللللللللللللللللللكَ      دَملللللللللللللللللللللاهْ  مللللللللللللللللللللن مخضللللللللللللللللللللوَبة   وَكف 
 

لللللللللللللللللللْرتَ  -ٖ ه   وس  لللللللللللللللللللْحرَ  ت َشلللللللللللللللللللوِّ لللللللللللللللللللود   س  ج   الو 
  

ر      َبلللللللللللللللاهْ  فلللللللللللللللى األَسلللللللللللللللى شلللللللللللللللوكَ  وتبلللللللللللللللذ   ر 
 

لللللللللللللللللللللللللللَدكَ  -ٗ ٌْ َو بٌلللللللللللللللللللللللللللع   ٌخلللللللللللللللللللللللللللدعْنك ال ر   الرَّ
  

للللللللللللللللباحْ  وضللللللللللللللللوء   الفضللللللللللللللللاء   وصللللللللللللللللحو       الصَّ
 

ْحللللللللللللللب   األ ف للللللللللللللق ففللللللللللللللى -٘ للللللللللللللالم   هللللللللللللللول   الرَّ
 الظَّ

  
للللللللللللللللود   وقصللللللللللللللللؾ      ع  ٌللللللللللللللللا وَعْصللللللللللللللللؾ   الر   حالرِّ
 

مللللللللللللللللللللاد   َفَتْحللللللللللللللللللللتَ  َحللللللللللللللللللللذار   -ٙ  اللَّهٌللللللللللللللللللللب   الرَّ
  

ر   وَمللللللللللللللنْ     للللللللللللللوكَ  ٌبللللللللللللللذ  ْجللللللللللللللن   الشَّ  الجللللللللللللللراحْ  ٌَ
 

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 .األبٌات خالل الشاعر على المسٌطرة العاطفة استنتج -ٔ

                     واالستسالم الٌؤس -أ

 السعادة -ب 

               الوطن لهذا المستعمر سٌطرة على وتحسره طنهلو الشاعر حب -ج

 للوطن الحنٌن -د 

ر   وَمنْ »  فى السادس البٌت فى البدٌعى المحسن مٌز -ٕ ْجن   الشَّوكَ  ٌبذ   : .......«الجراحْ  ٌَ

    .سلب طباق -أ

    إٌجاب طباق -ب

    تصرٌع -ج

 .تورٌة -د

بٌع   ٌخدعْنك ال : »الشاعر قول فى البٌانٌة الصورة مٌز -ٖ  :الرابع البٌت فى«  الرَّ

    .بلٌػ تشبٌه -أ

   .مجمل تشبٌه -ب

   .مكنٌة استعارة -ج

 .تصرٌحٌة استعارة -د

 . ؟ المستعمر قسوة على الدلٌل ما -ٗ
         .الظالم حب -أ
   الشعوب آالم من السخرٌة -ب 
         .اللهٌب من الحذر -ج
 .الوجود سحر تشوٌه -د
 :وسٌلته قصر أسلوب الخامس البٌت فً -٘
   والتؤخٌر التقدٌم -أ
   والخبر المبتدأ تعرٌؾ -ب
    االستثناء النفً -ج
 (ال)ب العطؾ -د

 



  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 143

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 :الثالث البٌت فً"  تبذر شوك األسى"  قوله فً التشبٌه نوع -ٙ
     بلٌػ -أ
     مجمل -ب
    تمثٌلً -ج
 ضمنً -د
ه  ) كلمة معنى ما -7   ؟ الثالث ٌتالب فى( ت َشوِّ
     .تلوث -أ
    ..تحسن -ب
    . تقبح -ج
 تعكر -د
ْجن  "  قوله  عالقة -8  : قبله بما األخٌر البٌت فً"  الجراحْ  ٌَ
    نتٌجة -أ
     توضٌح -ب
   تعلٌل -ج
 إجمال بعد تفصٌل -د
 :"  قوله  الؽرض من اإلنشاء فً البٌت الرابع -9
    االستعطاؾ -أ
    الحث -ب
  دٌدالته -ج
 التمنً -د

 قال الشاعر األموي نصر بن سٌار)معروؾ بانتمابه لبنً أمٌة( محذرا األموٌٌن من الثورة ضدهم: -ٓٔ

   نلللللللللللللللللللار وملللللللللللللللللللٌض الرملللللللللللللللللللاد تحلللللللللللللللللللت أرى -
  

 ضلللللللللللللللللللرام لللللللللللللللللللله ٌكلللللللللللللللللللون أن وٌوشلللللللللللللللللللك   
 

 وقال أبو القاسم فً البٌت التاسع:
مللللللللللللللللللللاد   َفَتْحللللللللللللللللللللتَ  َحللللللللللللللللللللذار   -ٔ  اللَّهٌللللللللللللللللللللب   الرَّ
  

ر   وَمللللللللللللللنْ     لللللللللللللل ٌبللللللللللللللذ  ْجللللللللللللللن   وكَ الشَّ  الجللللللللللللللراحْ  ٌَ
 

 قارن بٌن القولٌن من حٌث المعنى والؽرض

 اتفق الشاعران فً المعنى وهو توقع الثورة  والؽرض وهو وجوب أخذ الحٌطة والحذر -أ

     لٌؤخذوا األموٌٌن تحذٌر األموي الشاعر فؽرض الؽرض فً واختلفا ، الثورة توقع وهو المعنى فً الشاعران اتفق -ب

 . ظلمه عن لٌقلع المستعمر تهدٌد القاسم أبو ضوؼر حذرهم

اختلؾ الشاعران فً المعنى فالشاعر األموي توقع الثورة وأبو القلسم على ٌؤسه وتشاإمه فلم ٌتوقع ذلك  ، ولكنهما  -ج

 اتفق فً الؽرض وهو التهدٌد والوعٌد.

 البٌتان مختلفان فً المعنى والؽرض. -د

 ( https://dardery.site/archives/10733ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢   ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/10733


  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 144

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (٘نص رقم )

 ٌقول البارودي:
لَللللللللللللللللة   َفَجْعَتن للللللللللللللللً ف للللللللللللللللٌمَ  َدْهللللللللللللللللر   ٌللللللللللللللللا -ٔ  ب َحلٌ 
  

الَصللللللللللللللللللةَ  َكاَنللللللللللللللللللتْ     ت ً خ  للللللللللللللللللدَّ ي ع   َوَعَتللللللللللللللللللاد 
 

ْنللللللللللللللتَ  إ نْ  -ٕ َها َضللللللللللللللَنايَ  َتللللللللللللللْرَحمْ  مْ لَلللللللللللللل ك  ْعللللللللللللللد   ل ب 
  

ْمللللللللللللللللللتَ  أََفللللللللللللللللللال    للللللللللللللللللنَ  َرح  ي األَسللللللللللللللللللى م   أَْوالد 
 

للللللللللللللللللللَنْمنَ  َفلَللللللللللللللللللللمْ  أَْفللللللللللللللللللللَرْدَته نَّ  -ٖ َعللللللللللللللللللللاً  ٌَ  َتَوج 
  

للللللللللللللللللون   ْرَحللللللللللللللللللىقَ      ٌ للللللللللللللللللؾَ  اْلع   األَْكَبللللللللللللللللللاد   َرَواج 
 

للللللللللللللللٌنَ  -ٗ ْبك  للللللللللللللللنْ  ٌَ للللللللللللللللة   ف للللللللللللللللَراقَ  َولَلللللللللللللللله   م  ٌَّ  َحف 
  

لللللللللللللللللللللنَّ  َكاَنلللللللللللللللللللللتْ      اإل ْسلللللللللللللللللللللَعاد   َكث ٌلللللللللللللللللللللَرةَ  لَه 
 

نَّ  -٘ ه  ود  لللللللللللللللللللد  لللللللللللللللللللنَ  َفخ  م وع   م  لللللللللللللللللللة   اللللللللللللللللللللد  ٌَّ  َند 
  

للللللللللللللللللنَ  َوق ل للللللللللللللللللوب ه نَّ     للللللللللللللللللوم   م  ي اْله م   َصللللللللللللللللللَواد 
 

لَةَ  -ٙ ن   أََسلللللللللللللللللللللللللللٌ  ٌْ  َفج ٌَعللللللللللللللللللللللللللة   أَي   اْلَقَمللللللللللللللللللللللللللَر
  

ك   َحلَّلللللللللللللللتْ     نَ  ل َفْقلللللللللللللللد  ٌْ ي َهلللللللللللللللَذا َبللللللللللللللل لللللللللللللللاد   النَّ
 

زْ  -7 ًَّ  أَعلللللللللللللللللللز  ٌَنلللللللللللللللللللةً  أََراك   ب لللللللللللللللللللؤَنْ  َعلَللللللللللللللللللل  َره 
  

 األَْسلللللللللللللللَداد   َقلللللللللللللللات م   أَْؼَبلللللللللللللللرَ  َجلللللللللللللللْوؾ   ف لللللللللللللللً   
 

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة:

 ؟الثانً البٌت سٌاق من تفهم كما « َضَنايَ  » كلمة معنى ما -ٔ

  فقري  -أ

              .مرضً  -ب

    .سوء حالً  -ج

 .ضعفً وهزالً  -د

 ؟ قبله بماالبٌت الرابع عالقة   ما -ٕ
  .تعلٌل  -أ
  .توكٌد  -ب
  .نتٌجة  -ج
 .توضٌح  -د
 الؽرض منه؟ وما ؟السابعالبٌت  فً األسلوب نوع ما -ٖ
      .خبري ، للتقرٌر  -أ
         .للتمنً ، إنشاء طلبً  -ب
             .للحزن ، ؼٌر طلبًإنشاء   -ج

 .خبري لفظا إنشابً معنى ، للدعاء   -د

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

              حسن تقسٌم ، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -أ

   طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌه -ب

      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -ج

 األول والثانً -د

نَ  َرح ْمتَ  أََفالما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -٘ ي  األَسى م   جمالها؟ سر ؟ وما الثانً"فً البٌت أَْوالد 

    .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز سل،مر مجاز  -أ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة  -ب

ٌَّة، استعارة  -ج       .التشخٌص تصرٌح

 .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه  -د



  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 145

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 أسلوب قصر وسٌلته: الشطر الثانً من البٌت الرابعفً البٌت  -ٙ

   التقدٌم والتؤخٌر -أ

     تعرٌؾ المبتدأ والخبر -ب

   ناءالنفً واالستث -ج

 القصر بإنما  -د

  للـــداللة على : نكرة  األولفً البٌت  ( حلٌلة: ) كلمة جاءت  -7

     التهوٌل  -أ

      التحقٌر  -ب

       والشمول العموم -ج

  .التعظٌم -د

 من خصابص شعر البارودي كما تعكس األبٌات : -8

              األلفاظ وقوة ، العبارة رصانة  -أ

 .التراكٌب جزالة  -ب 

       .أخذ الصور من القدماء  -ج
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  أكٔي ٓؼ٤يحٕ                          

  :   بالكاتبالتعرٌؾ 

ٓـ رخ٧ٍىٕ كَٜ ػ٠ِ ىٍؿش حُيًظٍٞحٙ كون ٓخ ٣ِ٣ي ػ٠ِ ػ٣َٖ٘ ٓوط١ٞش ٣ٍخ٤ٟش ٕ  9ٔٗٔأكٔي ٤ِْٓ ٓؼ٤يحٕ ، ُٝي ػخّ 

ح٠ُٝ٧ ك٢ طلو٤ن ًظذ حُظَحع ٝأْٜٓ ك٢ كِٔش طؼ٣َذ حُؼِّٞ ك٢ ٝأُق أًؼَ ٖٓ ه٤ٖٔٔ ًظخرخ ٓي٤ٍٓخ ، ٝٗخٍ ؿخثِس ح٣ٌُٞض 

 حُـخٓؼش رخ٧ٍىٕ ٝ حُٔٞىحٕ  .

 تمهٌد :

إ حُِـش حُؼَر٤ش ٢ٛ حُِـش حُٞك٤يس حُظ٢ ُْ طظـ٤َ ُْٝ طلَف ٝظِض ه٣ٞش ُؼٍٜٞ ٣ٞ١ِش ، ًُٝي ٧ٜٗخ ُـش حًٌَُ حُل٤ٌْ ، ٝهي 

ٞحًذ ك٤خطْٜ هٞس ٟٝؼلخً . ٝحٌُخطذ ك٢ ٌٛح حُ٘ٚ ٣ٟٞق ػَحهش حُِـش حُؼَر٤ش حٍطزطض رؤِٜٛخ حٍطزخ١خً ٝػ٤وخً ٌٓ٘ حُويّ ، ك٢ٜ ط

 حُظ٢ حٓظٞػزض حُؼِْ ٝحُل٠خٍس ىٕٝ ػـِ أٝ ٖٝٛ ٌٝٛٙ حُِـش طٔظلن ٓ٘خ إٔ ٗؼظِ رٜخ ٝٗلوَ ..

 النص

رى هً " اللؽة ظل أصحابها ، إن تقدموا تقدمت ، وإن تؤخروا تؤخرت . ولٌس هناك لؽة هً بطبٌعتها لؽة علم، وأخ

بطبٌعتها عاجزة عن احتواء العلم ، أو أداء معانٌه ، ولكن المجتمع قد ٌنشط فٌنمو فٌه العلم ، وتنمو لؽته  للتعبٌر عما 

ٌستحدثه نمو العلم من أفكار ، أو قد ٌخمل المجتمع فٌقؾ فٌه نمو العلم، وتدخل فٌه اللؽة مرحلة سبات كسبات النبتة فً 

 تساقط األوراق .فصل الخرٌؾ، تجؾ أطرافها وت

فإن لقٌنا فً العربٌة عجزا ، فذلك عجز العرب ، أما العربٌة فذات ماض عرٌق فً العلم ، بل هً أعرق اللؽات الحٌة  

قاطبة ، فمن قبل أن تصبح لؽات الٌوم لؽات علم وأدب ، حملت العربٌة لواء العلم والحضارة ، لم تعجز ولم تهن ، حتى 

                       عاصرتها  ، ولكن ضعؾ العرب ووهنهم عاقا نمو اللؽة وتطورها " .ؼدت مضرب مثل اللؽات التً 

 -األفكار:

 حُِـش ظَ أِٜٛخحُٔوطغ ح٧ٍٝ :  -ٔ

 أٛخُش حُِـش حُؼَر٤ش حُؼخ٢ٗ :حُٔوطغ  -ٕ

 

 الشرح والتحلٌل

 حُِـش ظَ أِٜٛخحُٔوطغ ح٧ٍٝ :  -ٔ

طؤهَٝح طؤهَص . ٤ُْٝ ٛ٘خى ُـش ٢ٛ رطز٤ؼظٜخ ُـش ػِْ ، ٝأهَٟ ٢ٛ " حُِـش ظَ أٛلخرٜخ ، إ طويٓٞح طويٓض ، ٝإ 

رطز٤ؼظٜخ ػخؿِس ػٖ حكظٞحء حُؼِْ ، أٝ أىحء ٓؼخ٤ٗٚ ، ٌُٖٝ حُٔـظٔغ هي ٢٘٘٣ ك٤٘ٔٞ ك٤ٚ حُؼِْ ، ٝط٘ٔٞ ُـظٚ  ُِظؼز٤َ ػٔخ 

ش َٓكِش ٓزخص ًٔزخص حُ٘زظش ك٢ ٣ٔظليػٚ ٗٔٞ حُؼِْ ٖٓ أكٌخٍ ، أٝ هي ٣ؤَ حُٔـظٔغ ك٤وق ك٤ٚ ٗٔٞ حُؼِْ ، ٝطيهَ ك٤ٚ حُِـ

 .كَٜ حُو٣َق ، طـق أ١َحكٜخ ٝطظٔخه٢ ح٧ٍٝحم " 

 المفردات

ن : فنء  ن نىن   ظدَ -: ما يتكلمً اإلوسان منه صونُاي يػ نه  ٍنا غنه ص هاانً ا ا،لاناي ن ا،لسنان ن مال ٍنا :    ؼ َ   حُِـش -

:  طُرَا ن  طويٓٞح -: صي ا،مػ هة غىٍم  ظَ أٛلخرٜخ - ٍا  : صي صٌلٍا ن ا،متحدثيه أٛلخرٜخ - ن صظال ا ظال َا،مهال مالزمة 

ت × : اػيفة ن قاونهة  ػخؿِس - قدمُا ن  طُرَا × :  خلفُا  طؤهَٝح - خلفُا ن  أخهَا × ار قُا   -قنالرة ا غنااتاي ن غنُاا 

: زيننالة ن  ٗٔددٞ -يقلنندي × : ي تكننهي  ٣ٔددظليػٚ -يخمنن  × :  نند، فيننً ا،حهنننة  ٣٘٘دد٢ -: اسننتيػا، ن اضتنننان ن ةضا ننة   حكظددٞحء

ر  ُّ : منا  خهانً اضرم منه  حُ٘زظدش -ضهننة ن يقةنة × : سنكُن ن ونُخ خفين   ٓدزخص -يىشن  × : يكس    ٣ؤَ -َا،مقصُل  ط

 . ا،ه يع .: ×  حُو٣َق - طهي  ىنه× :  ي س ن  ىش   طـق ن ا،ى اين ا،ى ُي/اي تشجه َغشب ن ا،ترغة ا ا،ى ت ن ا،ى 
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 الشرح

ٖٔ ٣ظليػٜٞٗخ ك٢ٜ حُٔؼزَس ػٖ أِٜٛخ أٛديم طؼز٤دَ ، ٝٛد٢ ٫ طوظٜدَ ػِد٠ ًٜٞٗدخ أىحس حُظٞحٛدَ رد٤ٖ حُ٘دخّ إ حُِـش ؿِء ٓ -

كو٢ ، ٝاٗٔخ ٣ظؼيٟ ىٍٝٛخ ا٠ُ أٜٗخ كخِٓش حُلٌَ ٝحُٔدِٞى ٝحُود٤ْ ٝحُٔزدخىة ح٩ٗٔدخ٤ٗش ، ٝٛد٢ حُٔدٍٞى حُد١ٌ ط٘زؼدن ٓ٘دٚ حُؼوخكدش 

ْ ٍٝهد٢ ٝطوديّ ، أٝ أٜٗدخ ُـدش ػدخؿِس ػدٖ حكظدٞحء حُؼِدْ أٝ حُظؼز٤دَ ػ٘دٚ ، ٝحُِـش حُظ٢ ٫ طٔظط٤غ إٔ طوٍٞ ػٜ٘خ : اٜٗدخ ُـدش ػِد

ٝاٗٔخ ًُي ًِٚ ٣ظؼِن رخُٔـظٔغ ح١ٌُ ٣ٔظويّ ٌٛٙ حُِـش ك٢ٜ ظَ ٧ٛدلخرٜخ ، ٝٓدَآس ُؼودخكظْٜ ، إ طوديٓٞح طوديٓض ٝإ طدؤهَٝح 

 طؤهَص .

ط٘٘د٢ ٓؼدٚ ُظؼزدَ ػدٖ أكٌدخٍٙ ٝٗظ٣َخطدٚ، ٝػِد٠ ٝػ٘يٓخ ٣٘ٔٞ حُٔـظٔدغ ٣ٝظوديّ طٌؼدَ ٗظ٣َخطدٚ ٝحهظَحػخطدٚ ، كدبٕ حُِـدش ط٘ٔدٞ ٝ

حُ٘و٤ٞ طٔخٓخً هي ٣ٜخد حُٔـظٔغ رخٌَُٔ ك٤ظٞهق ػٖ حُظويّ ٝحَُه٢ ، ٣ٝ٘ظؾ ػٖ ًُدي ٟدؼق حُِـدش ، ٌُٜٝ٘دخ ٫ طٔدٞص ، ٝاٗٔدخ 

 طيهَ ك٢ َٓكِش ٌٕٓٞ ، ٝطٜزق ًخُ٘زظش حُظ٢ طـق أ١َحكٜخ ، ٝطظٔخه٢ أٍٝحهٜخ ك٢ كَٜ حُو٣َق .

 ة بصفة عامة ؟: ما وظٌفة أي لؽ ٔس

ؿـ : ٝظ٤لظٜخ : حُِـشَ ٢ٛ حًَُٖ ح٧ٍٝ ك٢ ػ٤ِٔش حُظل٤ٌَ ، ٢ٛٝ ٝػخء حُٔؼَكش ٝحُؼوخكش رٌَ ؿٞحٗزٜخ ، ٢ٛٝ ٓ٘زغ حٌُحًَس ، 

 ٢ٛٝ ح٤ُِٓٞش ح٠ُٝ٧ ُِظٞحَٛ ٝحُظلخْٛ ٝحُظوخ١ذ ، ٝرغ حُٔ٘خػَ ٝح٧كخ٤ْٓ .

 : إالَم ترجع أهمٌة اللؽة العربٌة ؟  ٕس

ُِـش حُؼَر٤ش ا٠ُ أٜٗخ ٖٓ أهٟٞ حَُٝحر٢ ٝح٬ُٜص ر٤ٖ حُؼَد ٝح٤ُِٖٔٔٔ ، ك٬٠ً ػٖ ًٜٞٗخ ُـش حُي٣ٖ ؿـ : طَؿغ أ٤ٔٛش ح

ٝحُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٝحُؼزخىس ، ٢ٛٝ ُـش ُِؼِْ ٝح٧ىد ٝح٤ُٔخٓش ٝحُل٠خٍس ، ٢ٛٝ حٍُٔٞى ح١ٌُ ط٘زؼن ٓ٘ٚ ح٧كٌخٍ ٝحُو٤ْ ٝحُٔزخىة 

 ح٩ٗٔخ٤ٗش .

 ؟  :  متى تتقدم اللؽة ؟ ومتى تتؤخر ٖس

ؿـ :  حُِـش َٓآس ػخًٔش ُؼوخكش أ١ ٓـظٔغ كظظويّ حُِـش ػ٘يٓخ ٣٘ٔٞ حُٔـظٔغ ٣ِٝىَٛ ك٤ٚ حُؼِْ ٣ٝظويّ ٝطٌؼَ ٗظ٣َخطٚ 

 ٝحهظَحػخطٚ ، كبٕ حُِـش ط٘ٔٞ ٝط٢٘٘ ٓؼٚ ُظؼزَ ػٖ أكٌخٍٙ ٝٗظ٣َخطٚ .

حُٔـظٔغ ػٖ حُظويّ ٝحَُه٢ ، ٣ٝ٘ظؾ ٝطظؤهَ حُِـش ػ٘يٓخ ٣ٜخد حُٔـظٔغ رخٌَُٔ ٝحُؤٍٞ ٣ٝظٞهق حُزلغ ػٖ حُؼِْ ك٤ظٞهق  -

 ػٖ ًُي ٟؼق حُِـش .

 : متى تدخل اللؽة مرحلة السبات ؟  وبَم شبهها الكاتب فً هذه المرحلة ؟ وعالَم ٌدل ؟ ٗس

 ؿـ : ػ٘يٓخ ٣ظٞهق ٗٔٞ حُؼِْ ك٢ ٓـظٔغ ٓخ ٣ٝظٌخَٓ ك٢ حُزلغ ػٖ ٍه٤ٚ ٝطويٓٚ .

أ١َحكٜخ ، ٝطظٔخه٢ أٍٝحهٜخ ك٢ كَٜ حُو٣َق ، ٌٝٛح حُٔزخص ٫ ٣ؼ٢٘ ٓٞص ٗزٜٜخ حٌُخطذ ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش رخُ٘زظش حُظ٢ طـق  -

 حُِـش .

 : ما أسباب ضعؾ اللؽة العربٌة ؟  ٘س

ؿـ : أٓزخد ٟؼق حُِـش حُؼَر٤ش : أر٘خإٛخ ح٣ٌُٖ ٫ ٣ٜظٕٔٞ رٜخ حُِٜٕٔٝٓٞ ىحه٤ِخً أٓخّ ػوخكش ح٥هَ )حُـَد( ، ٣ٝظَى حُزؼٞ 

هيحّ ٓيػ٤ٖ ػـِٛخ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٜٗخ طٔظط٤غ حُظؼز٤َ ػٖ أػوي حُٜٔطِلخص حُؼ٤ِٔش ْٜٓ٘ حُظليع رٜخ ٣ِٝوٜٞٗخ طلض ح٧

 ٝحُؼوخك٤ش حُـَر٤ش ٝحُظؼز٤َ ػٜ٘خ رٜٔطِلخص ػَر٤ش ىه٤وش ٝحٟلش .

 :  متى ٌخمل المجتمع ؟  ٙس

 ؿـ :  ٣ؤَ حُٔـظٔغ ػ٘يٓخ ٣ظٞهق ػٖ حُظويّ ٝحَُه٢ ٣ٝظٞحٍٟ حُؼِْ ك٤ٚ .

 نمو اللؽة ؟  :  كٌؾ ٌعوق ضعؾ العرب 7س

ؿـ : ػ٘يٓخ ٣ِٜٕٔٞ ح٩ريحع رِـظْٜ ٣َٜٝ٘كٕٞ ػٖ حُظؤ٤ُق رٜخ ٣ِٜٕٝٔٞ حٓظويحٜٓخ ك٢ حُؼِّٞ حُلي٣ؼش ك٤ٜ٤زٜخ ٖٓ ح٠ُؼق 

 ٝحُؤٍٞ روْيٍ ٓخ كَٜ ٖٓ ًُي ح٫َٜٗحف ٝح٩ٛٔخٍ ٓ٘خ .

 : ما العالقة بٌن اللؽة وأهلها ؟  8س

ٍطو٠ ػ٤ِٔخً ٝػوخك٤خً ًِٔخ طويٓض ٝٓٔض حُِـش ٝؿخىص هَحثق )ٌِٓخص ، ٓٞحٛذ( ؿـ : ػ٬هش حٍطزخ١ ٝػ٤ن كٌِٔخ طويّ حُٔـظٔغ ٝح

 أر٘خثٜخ ك٢ ًَ ٓ٘خك٢ )ٓـخ٫ص( حُٔؼَكش .

 : ما االتهام الموجه للؽة العربٌة ؟ 9س

 ؿـ : أٜٗخ طظٜق رخُـٔٞى ٝحُوٍٜٞ ٝػيّ حُظطٍٞ ٫ٝ طٔظط٤غ حٓظ٤ؼخد حُؼِّٞ ٝحُٔؼخٍف حُلي٣ؼش .
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 أن اللؽة العربٌة لٌست عاجزة فً أي وقت من األوقات ؟: ما الدلٌل على  ٓٔس

ؿـ : حُي٤َُ : أٗ٘خ رِـظ٘خ حُؼَر٤ش طَؿٔ٘خ ٝػَر٘خ ٓؼخٍف ح٤ُٞٗخٕ ٝحُلَّ ، ٝرؼٞ ػِّٞ حُٜ٘ي ُْٝ طؼـِ حُؼَر٤ش ك٢ ٣ّٞ ٖٓ 

 ح٣٧خّ ػٖ حٓظ٤ؼخد ًُي ًِٚ .

 ألوان الجمال

-  ٔخُٜخ : حُظ٤ٟٞق أ١ ط٤ٟٞق إٔ حُِـش ٓؼزَس ػٖ أكٞحٍ ٓظ٤ٌِٜٔخ.)حُِـش ظَ أٛلخرٜخ( : ط٘ز٤ٚ ُِـش رخُظَ ، َٝٓ ؿ 

-  . َحُِـش ظَ أٛلخرٜخ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ك٤ٜخ ط٣َٜٞ ٧ٛلخد حُِـش رخُ٘ـَس حُظ٢ ُٜخ ظ( 

- رخُظل٤َٔ. ا١٘خد إ طؤهَٝح طؤهَص( : ٝ )إ طويٓٞح طويٓض 

- حُظ٘و٤ٚ ٜخ، َٝٓ ؿٔخٍُ حُِـش ربٗٔخٕ ٣ظويّ ٣ٝظؤهَحٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ٛٞإ طؤهَٝح طؤهَص( : ٝ )إ طويٓٞح طويٓض: - 

)إ طويٓٞح طويٓض( : أِٓٞد ١َٗ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ كيٝع حُـٞحد )طويّ حُِـش( إ طلون ح١َُ٘ )طويّ حُٔـظٔغ( . ٌٝٛح ٣يٍ ػ٠ِ إٔ 

 .حُ٘ظخثؾ حُؼظ٤ٔش ٫ طظلون ا٫ رٔويٓخص ٓ٘طو٤ش 

- . طويٓض( : ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ( 

- طؤهَص( : أِٓٞد ١َٗ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ كيٝع حُـٞحد )طؤهَ حُِـش( إ طلون ح١َُ٘ )طؤهَ حُٔـظٔغ(  )إ طؤهَٝح. 

- . طؤهَص( : ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ( 

-  إ طؤهَٝح طؤهَص( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ٓوخرِش طزَُ حُٔؼ٠٘ ٝطٟٞلٚ ٝطو٣ٞٚ رخُظ٠خى . -)طويٓٞح طويٓض 

 م تعجز " ؟: ماذا أفاد عطؾ قوله : " لم تهن" على " ل ٔس

 ؿـ أكخى حُؼطق : حُظؤ٤ًي ػ٠ِ هٞطٜخ ٝطـيىٛخ ٝططٍٞٛخ حُٔٔظَٔ ، ٝ" ُْ طٜٖ" رؼي " ُْ طؼـِ " ٗظ٤ـش .

-   ِ٤ُْٝ ٛ٘خى ُـش .. ػخؿِس ػٖ حكظٞحء حُؼِْ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ حُِـش ربٗٔخٕ هخىٍ ٫ ٣ظٜق رخُؼـ(

 َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ .

- ٘ٛ ْخى ُـش( :  أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُوزَ )ٛ٘خى( ػ٠ِ حْٓ ٤ُْ )ُـش( ٣ل٤ي حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي ، ٝؿخءص ًِٔش )٤ُٝ

 )ُـش( ٌَٗس ؛ ُظل٤ي حُؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ .

- ك٤غ ٍٛٞ حُؼِْ ٤ٗجخ ٓخى٣خ ٣لظ١ٞ . ُِظـ٤ْٔ . ،)حكظٞحء حُؼِْ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش 

- طؼيى ٝط٘ٞع هٞس حُِـش ٝهيٍطٜخ حٌُز٤َس ػ٠ِ ح٫ٓظ٤ؼخد ٝٓؼش ًَ حُٔؼخٍف  )حكظٞحء حُؼِْ ، أٝ أىحء  ٓؼخ٤ٗٚ( : حُؼطق أكخى 

- . ِّٞحكظٞحء( طٞك٢ رخ٩كخ١ش حُظخٓش ٌَُ حُؼ( 

- . طل٤ي ح٫ٓظيٍحى ؛ ٓ٘ؼخً ُِلْٜ حُوخ١ت ٌُٖ : )ٌُٖ( 

-  : )ؼ٬هش.ٓـخُ ََٓٓ ػ٬هظٚ حُٔل٤ِش، َٝٓ ؿٔخُٚ ح٣٩ـخُ ٝحُٔزخُـش ٝحُيهش ك٢ حهظ٤خٍ حُ)حُٔـظٔغ 

- ُحُظ٘و٤ٚ .ٜخ)ٌُٖ حُٔـظٔغ ٢٘٘٣( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ حُٔـظٔغ ربٗٔخٕ ٢٘٘٣ ، َٝٓ ؿٔخ : 

- (ٞٔ٘ك٤ : ).حُلخء ُِظَط٤ذ ٝحُظؼو٤ذ 

- (ٞٔ٘حُؼزخٍس ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ ،  ك٤ : )ِْك٤ٚ حُؼ 

- ك٢ أٝ ر٘زخص ٣٘ٔٞ ٣ٌٝزَ ٣ٝظَػَع ، َٝٓ ؿٔخٍ )٣٘ٔٞ ك٤ٚ حُؼِْ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ حُؼِْ رٌخث ٖ

 حٍُٜٞس : حُظـ٤ْٔ .

- .  ٣٘ٔٞ ك٤ٚ حُؼِْ( :  أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ )ك٤ٚ( ػ٠ِ حُلخػَ )حُؼِْ( ٣ل٤ي حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي( 

- َػَع ، َٝٓ ؿٔخٍ )ٝط٘ٔٞ ُـظٚ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ حُِـش رٌخثٖ ك٢ أٝ ر٘زخص ٣٘ٔٞ ٣ٌٝزَ ٣ٝظ

 حٍُٜٞس : حُظـ٤ْٔ .

-  َُِظؼز٤َ ػٔخ ٣ٔظليػٚ ٗٔٞ حُؼِْ( : طؼ٤ِ(. 

- . ٚػٔخ ٣ٔظليػٚ ٗٔٞ حُؼِْ( : ٝ)ٓخ( ك٢ )ػٔخ( طل٤ي : حُؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ ٌَُ ٓٔظـيحص حُؼِْ ٝٓزظٌَحط( 

-  حُؼِْ ربٗٔخٕ ٣ٔظليع ، ك٤ٜخ ط٘و٤ٚ ُ٘ٔٞ حُؼِْ ، ك٤غ ٛ،)ُِظؼز٤َ ػٔخ ٣ٔظليػٚ ٗٔٞ حُؼِْ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ٞٔٗ ٍٞ

 ٝك٤ٜخ طـ٤ْٔ ُِؼِْ ك٤غ ٍٛٞ حُؼِْ ر٘زخص ٣٘ٔٞ .

- ، ِْأٝ هي ٣ؤَ حُٔـظٔغ ك٤وق ك٤ٚ ٗٔٞ حُؼِْ( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ٓوخرِش طزَُ حُٔؼ٠٘  ...)حُٔـظٔغ هي ٢٘٘٣ ك٤٘ٔٞ ك٤ٚ حُؼ

 ٝطٟٞلٚ ٝطو٣ٞٚ رخُظ٠خى .
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-  : )ِْغ ٍٛٞ حُ٘خػَ حُؼِْ رٌخثٖ ك٢ أٝ ر٘زخص ٣ظٞهق ػٖ حُ٘ٔٞ ٝحُظَػَع ، ، ك٤حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش )ك٤وق ك٤ٚ ٗٔٞ حُؼ

 َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظـ٤ْٔ ، ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رخ٧ػَ ح٤ُٔت ٠ُؼق ٝهٍٔٞ حُٔـظٔغ .

-  َٜك٤وق ك٤ٚ ٗٔٞ حُؼِْ( : حُؼزخٍس ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ ، ٝطوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ )ك٤ٚ( ػ٠ِ حُلخػَ )ٗٔٞ حُؼِْ( أِٓٞد ه(

 حُظؤ٤ًي ٝحُظو٤ٜٚ .٣ل٤ي 

-  : )حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُِـش اٗٔخٗخ ٣٘خّ ُِظ٘و٤ٚ . )طيهَ ك٤ٚ حُِـش َٓكِش ٓزخص 

-  طيهَ ك٤ٚ حُِـش َٓكِش ٓزخص ًٔزخص حُ٘زظش ك٢ كَٜ حُو٣َق( : ط٘ز٤ٚ طٔؼ٢ِ٤ ُِـش ك٢ كخُش ٟؼلٜخ رلخُش حُ٘زخص ك٢(

 ٍس طٞك٢ رؤ٤ٔٛش حُ٘٘خ١ حُؼ٢ِٔ ك٢ اك٤خء ٝاػَحء حُِـش .كَٜ حُو٣َق ك٤غ طٌرَ ٝطظٔخه٢ أٍٝحهٚ ، ٢ٛٝ ٛٞ

- (طـق أ١َحكٜخ ٝطظٔخه٢ ح٧ٍٝحم). ً٘خ٣ش ػٖ ح٠ُؼق ٝحُـٔٞى : 

 أٛخُش حُِـش حُؼَر٤ش حُؼخ٢ٗ :حُٔوطغ  -ٕ

ش هخ١زش ، كبٕ ُو٤٘خ ك٢ حُؼَر٤ش ػـِح ، كٌُي ػـِ حُؼَد ، أٓخ حُؼَر٤ش كٌحص ٓخٝ ػ٣َن ك٢ حُؼِْ ، رَ ٢ٛ أػَم حُِـخص حُل٤ 

كٖٔ هزَ إٔ طٜزق ُـخص ح٤ُّٞ ُـخص ػِْ ٝأىد ، كِٔض حُؼَر٤ش ُٞحء حُؼِْ ٝحُل٠خٍس ، ُْ طؼـِ ُْٝ طٜٖ ، كظ٠ ؿيص ٠َٓد 

 ٓؼَ حُِـخص حُظ٢ ػخَٛطٜخ  ، ٌُٖٝ ٟؼق حُؼَد ْٜٝٝٛ٘ ػخهخ ٗٔٞ حُِـش ٝططٍٞٛخ

 المفردات

: أٛد٤َ  ػ٣َن -: ٛخكزش ؽ ًٝحص ، ًٌَٓٛخ : ًٝ  ًحص -حٓظطخػش  هيٍس ،× : ٟؼلخً ، هٍٜٞحً  ػـِحً  - كويٗخ× : ٝؿيٗخ  ُو٤٘خ 

:  ُدٞحء -ٟٝدؼض × : أ١ ٍكؼدض  كِٔض - ، ًخكش: ؿ٤ٔؼخً  هخ١زش -حُِـخص ح٤ُٔظش × : أ١ حُِـخص حُٔٔظؼِٔش  حُِـخص حُل٤ش -، ٣ًَْ 

 طؼـدِ -حُزديحٝس × ح٧ىر٢ ٝح٫ؿظٔخػ٢ : ٓظخَٛ حَُه٢ حُؼ٢ِٔ ٝحُل٢٘ ٝ ٢ٛ: حُظّٔيٕ ، أٝ  حُل٠خٍس -ػِْ ، ٍح٣ش ، ر٘ي ؽ أ٣ُٞش 

: أ١ هٔددش حُ٘دد٢ء ، ٗٔددًٞؽ ٓؼددخ٢ُ ؽ  ٠ٓددَد -: أٛددزلض ، ٛددخٍص  ؿدديص -: ط٠ددؼق  طٜددٖ -طودديٍ ، طٔددظط٤غ × : ط٠ددؼق 

 طوِلٜخ .× : طويٜٓخ  ططٍٞٛخ -، ٓٔلخٓخٗيح ×  ، ٓ٘ؼخ: ػَه٬ ، أهَح ػخهخ -: حُلخ٤ُش  حُٔؼخَٛس -٠ٓخٍد 

 الشرح

العربٌة عجزا وضعفا  ، فذلك عجز وضعؾ  العرب  ، فاللؽة  العربٌة لها  ماض عرٌق فً العلم ،  فعندما نجد  فً اللؽة -

بل هً أعرق اللؽات الحٌة كلها  ، فقبل أن تسود  لؽات الٌوم ، وتصبح لؽات علم وأدب ، حملت اللؽة العربٌة لواء العلم 

 ما تراجع العرب تراجعت اللؽة العربٌة.والحضارة قرونا طوٌلة عندما أخذ العرب بؤسباب التقدم ، وحٌن

 : لماذا كانت اللؽة العربٌة من أعرق اللؽات الحٌة قاطبة ؟ أو استدل على عراقة اللؽة العربٌة . ٔس

جـ : ألنها حٌة منذ عشرات القرون ، واستطاعت أن تحمل لواء العلم والثقافة منذ قرون عدٌدة ، ومازالت قادرة على 

 قدم واستٌعاب كل فنون المعرفة ، ولما ال وهً لؽة القرآن ولؽة أهل الجنة .مساٌرة الحضارة والت

 : ما المقصود باللؽة الحٌة وباللؽة المٌتة ؟ ٕس

 جـ : اللؽة الحٌة : هً اللؽة المستعملة والمتحدث بها إلى اآلن مثل : اللؽة العربٌة واللؽة اإلنجلٌزٌة ... إلخ . 

المندثرة التً ال ٌستعملها إنسان فً العالم ما عدا الباحثٌن . مثل : البابلٌة والمصرٌة القدٌمة اللؽة المٌتة : هً اللؽة  -    

استعمال دٌنً فقط ، لذلك تسمى تلك اللؽات المٌتة  -مثل القبطٌة واإلؼرٌقٌة القدٌمة والالتٌنٌة  -. ولبعض اللؽات المٌتة 

 ذات االستعمال الدٌنً : " لؽات َكَنسٌة ".

 ى اللؽة العربٌة قادرة على حمل لواء العلم والحضارة فً عصرنا ؟ فسر ما تقول . : أتر ٖس

جـ : بالتؤكٌد فاللؽة العربٌة بمرونتها الفابقة استطاعت أن تصمد عشرات القرون ، واستطاعت أن تعبر عن العلم والحضارة 

 .إلٌها فاستوعبتها وأضافت إلٌها وطورتها ، فهً التً حافظت على ذخابر حضارات الهند والفرس والٌونان عندما نقلتها

 ألوان الجمال

- . كبٕ ُو٤٘خ ك٢ حُؼَر٤ش ػـِحً( : إ طل٤ي : حُ٘ي ك٢ ػـِ ُـظ٘خ( 

-  ٚكبٕ ُو٤٘خ ك٢ حُؼَر٤ش ػـِحً( : طوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝػ٠ِ حُٔلؼٍٞ رٚ )ػـِحً( أِٓٞد هَٜ ٣ل٤ي : حُظؤ٤ًي ٝحُظو٤ٜ( 

-  : )ف حُٔٞٛٞف ٝحُظوي٣َ ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش.ا٣ـخُ رلٌ)ك٢ حُؼَر٤ش 

-  : )ًٌَٗس ُِظ٣َٜٞ.)ػـِح 

- (كٌُي ػـِ حُؼَد : ).ِٚٗظ٤ـش ُٔخ هز 
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-  : )ِْك٤ٜخ ط٣َٜٞ ُِـش ربٗٔخٕ ػظ٤ْ ُٚ طخ٣ٍن ، َٝٓ ؿٔخٍ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، )أٓخ حُؼَر٤ش كٌحص ٓخٝ ػ٣َن ك٢ حُؼ

 َىٛخ .حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ ، ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رؤٛخُش ُـظ٘خ ٝطل

-  . رَ ٢ٛ أػَم حُِـخص حُل٤ش هخ١زش( : حْٓ طل٤٠َ )أػَم( ٣يٍ ػ٠ِ أٜٗخ ح٧ػ٠ِ ٝح٧ٍه٠ ر٤ٖ ًَ حُِـخص( 

- ؼيّ حُٔ٘خكٔش ؛ كظلَىٛخ ٫ؿيحٍ ك٤ٚ .ر حُؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ ٝطٞك٢ )هخ١زش( طيٍ ػ٠ِ 

-  : )ٝحُظو٤ٜٚأِٓٞد هَٜ رخُؼطق د)رَ( ٣ل٤ي حُظ٤ًٞي )رَ ٢ٛ أػَم حُِـخص حُل٤ش هخ١زش. 

-   كِٔض حُؼَر٤ش ُٞحء حُؼِْ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ حُؼَر٤ش ربٗٔخٕ ٣لَٔ ٍح٣ش حُؼِْ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس(

 حُظ٘و٤ٚ ، ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رخُٔزن ٝح٣َُخىس ٝحُظلٞم ُِـظ٘خ حُِـش حُؼَر٤ش 

- حُظـ٤ْٔ ، ٝطٞك٢ رٔزن ٣ٍٝخىس ُـظ٘خ .  )ُٞحء حُؼِْ( : ط٘ز٤ٚ ُِؼِْ رخُِٞحء ح١ٌُ ٣ولن ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : 

-  : طؼـِ ُْٝ طٜٖ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ حُؼَر٤ش ربٗٔخٕ ٣ظٜق رخُوٞس ٝحُؼِس ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس ُْ(

 حُظ٘و٤ٚ ، ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رؼظٔش ٝٗٔٞم ُـظ٘خ حُِـش حُؼَر٤ش .

-  : )ٖٜ٠ هٞس حُِـش حُؼَر٤ش .رخُظَحىف ؛ ُِظؤ٤ًي ػِ ا١٘خد )ُْ طؼـِ ُْٝ ط 

 : ماذا أفاد عطؾ قوله : " لم تهن" على " لم تعجز " ؟ ٔس

 ؿـ أكخى حُؼطق : حُظؤ٤ًي ػ٠ِ هٞطٜخ ٝطـيىٛخ ٝططٍٞٛخ حُٔٔظَٔ ، ٝ" ُْ طٜٖ" رؼي " ُْ طؼـِ " ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ 

-  ٝروخثٜخ َٜٝٗطٜخ حُٔي٣ٝش ، َٝٓ )كظ٠ ؿيص ٠َٓد ٓؼَ حُِـخص حُٔؼخَٛس( : ً٘خ٣ش ػٖ ٣ٍخىس حُِـش حُؼَر٤ش ٝٓزوٜخ

 ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ 

-  ْٜ٘ٛٝٝ ٟؼق حُؼَد ْٜٝٝٛ٘ ػخهخ ٗٔٞ حُِـش ٝططٍٞٛخ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ ٟؼق حُؼَد ٌُٖٝ(

 رؤٗوخٙ طوق ػخثوخً أٓخّ ٗٔٞ ٝططٍٞ حُِـش حُؼَر٤ش .

-  حُؼَد ْٜٝٝٛ٘ ػخهخ ٗٔٞ حُِـش( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُ٘خػَ حُِـش رٌخثٖ ك٢ أٝ ر٘زخص ٣ظٞهق ػٖ )ٟؼق

 حُ٘ٔٞ ٝحُظَػَع ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظـ٤ْٔ ، ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رخ٧ػَ ح٤ُٔت ٠ُؼق ٝهٍٔٞ حُٔـظٔغ .

-  ٌخطذ ُِؼَد ح٣ٌُٖ طٔززٞح ك٢ ٟؼق حُِـش.حٓظيٍحى ك٤ٚ ػظخد ٖٓ حُ( : ..)ٌُٖٝ ٟؼق حُؼَد ْٜٝٝٛ٘ ػخهخ ٗٔٞ حُِـش . 

-  رخُظَحىف ؛ ُِظؤ٤ًي . ا١٘خد ْٜٝٛ٘( :  -)ٟؼق 

 التعلٌق العام على النص.

 : ما الفن النثري للنص ؟ ٔس

ؿـ : حُ٘ٚ ٖٓ كٖ حُٔوخٍ ، ٝٛٞ أكي كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ ، ٣ٝٔؼَ حُ٘ٚ ًٗٔٞؿخً ُِٔوخٍ ح٧ىر٢ ؛ ك٤غ ٣ظ٘خٍٝ 

 ر٤خً ػٖ حُِـش حُؼَر٤ش ، حٗط٬هخً ٖٓ ا٣ٔخٕ حٌُخطذ رؤٕ حُللخظ ػ٠ِ حُِـش كلخظ ػ٠ِ ح٣ُٜٞش .ٟٓٞٞػخً أى

 : ما الخصابص األسلوبٌة للكاتب ؟  ٕس

 ؿـ : ٣ظْٔ أِٓٞد حٌُخطذ : 

 ػٔن حُٔؼخ٢ٗ . - ٕ  ىهش ح٧ُلخظ ُٜٝٓٞظٜخ . - ٔ

 حٓظويحّ ُـش حُلٞحٍ . - ٗ  ٟٝٞف حُلٌَ ٝطَحرطٜخ . - ٖ

 حٓظويحّ حٍُٜٞ حُز٬ؿ٤ش . - ٙ  حُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش .هِش  - ٘

 : ما مالمح شخصٌة الكاتب ؟ ٖس

 طوي٣َ حُِـش حُؼَر٤ش ٝحُـ٤َس ػ٤ِٜخ  -حُويٍس ػ٠ِ ح٩ه٘خع رخُي٤َُ ٝحُزَٛخٕ  -ؿـ : حُيهش ك٢ حُظل٤ٌَ 

 : ما التحدٌات الشرسة التً واجهتها ومازالت تواجهها اللؽة العربٌة ؟ ٗس

 خص حَُ٘ٓش حُظ٢ ٝحؿٜظٜخ ٝٓخُحُض طٞحؿٜٜخ حُِـش حُؼَر٤ش ٜٓ٘خ :ؿـ : حُظلي٣

 حٓظويحّ حُؼخ٤ٓش ري٫ً ٖٓ حُلٜل٠ . - ٔ

 حُٜـّٞ ػ٠ِ حُلَٝف حُؼَر٤ش رظَى حٌُظخرش رٜخ ٝحُيػٞس ا٠ُ حٓظؼٔخٍ حُلَٝف ح٬ُط٤٘٤ش . - ٕ

 حُيػٞس ا٠ُ آوخ١ ح٩ػَحد ك٢ حٌُظخرش ٝحُ٘طن . - ٖ

 َ ٖٓ ح٧ُلخظ ح٧ؿ٘ز٤ش .اؿَحم حُؼَر٤ش ك٢ ٤ٓ - ٗ

 ٓلخُٝش ط٤ٜٖٔ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ حُيٍحٓش رٔوظِق َٓحكِٜخ . - ٘
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 : لماذا ٌتحتم علٌنا الدفاع عن لؽتنا اللؽة العربٌة ؟ ٘س

ؿـ : ٧ٕ ح٧ٓش حُظ٢ طَٜٔ ُـظٜخ أٓش طلظوَ ٗلٜٔخ ، ٝطلَٝ ػ٠ِ ٗلٜٔخ حُظزؼ٤ش حُؼوخك٤ش ٦ُه٣َٖ ، ٤ٌٕٓٝٞ ٤َٜٓٛخ ًٝرخٕ 

 خ حُظ٢ ط٤ِٔٛخ ػْٜ٘ .ٗو٤ٜظٜ

 :  كٌؾ نطور اللؽة العربٌة ؟  ٙس

ؿـ : ٗطٍٞ حُِـش حُؼَر٤ش ػ٘يٓخ ٗـؼَ حُِـش ٍٝف حُٔـظٔغ ، ٝٝػخء ػوخكظٚ ٝػِٞٓٚ حَُث٢ٔ٤ ، ٝأىحطٚ ح٠ُٝ٧ ُِظؼز٤َ ػٖ كٌَٙ 

 ٛخ ٖٓ ح٧ْٓ .ٝك٠خٍطٚ ، كٖٔ حُٔؼَٝف إٔ حُظخ٣ٍن ُْ ٣ٔـَ ه٢ إٔ أٓش كووض حُظ٤ٔ٘ش ٝحُظويّ حُل٠خ١ٍ رِـش ؿ٤َ

 اللؽة( . وضح ذلك .   -المجتمع  -: أوجد الكاتب عالقة تؤثٌر وتؤثر بٌن مكونات ثالثة )العلم  7س

ؿـ : رخُلؼَ كٌِٔخ طويّ حُٔـظٔغ ٝحٓظوَص ٓلخ٤ْٛ حُل٠خٍس ك٤ٚ ، ٝحٍطو٠ حُؼِْ ٝحُؼوخكش ك٢ ٌٛح حُٔـظٔغ ًِٔخ طويٓض ٝٓٔض 

غ ٝح٫ؿظ٘خء ، ٝحٓظ٤ؼخد  حُِـش ٝؿخىص هَحثق أر٘خثٜخ ك٢ ًَ ٓ٘خك٢ ُّٓ حُٔؼَكش كِـظ٘خ حُؼَر٤ش ٓخ ُحُض هخىٍس ػ٠ِ حُظٞ

 حُٜٔطِلخص ٝحُظؼخر٤َ حُؼ٤ِٔش حُـي٣يس  .

 ( https://dardery.site/archives/6411ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 على نص )اللغة والمجتمع( تـدرٌـبـات  

(ٔ)  

)حُِـش ظَ أٛلخرٜخ ، إ طويٓٞح طويٓض ، ٝإ طؤهَٝح طؤهَص . ٤ُْٝ ٛ٘خى ُـش ٢ٛ رطز٤ؼظٜخ ُـش ػِْ ، ٝأهَٟ ٢ٛ رطز٤ؼظٜخ 

خ ٣ٔظليػٚ ٗٔٞ ػخؿِس ػٖ حكظٞحء حُؼِْ ، أٝ أىحء  ٓؼخ٤ٗٚ ، ٌُٖٝ حُٔـظٔغ هي ٢٘٘٣ ك٤٘ٔٞ ك٤ٚ حُؼِْ ، ٝط٘ٔٞ ُـظٚ ُِظؼز٤َ ػٔ

حُؼِْ ٖٓ أكٌخٍ ، أٝ هي ٣ؤَ حُٔـظٔغ ك٤وق ك٤ٚ ٗٔٞ حُؼِْ ، ٝطيهَ ك٤ٚ حُِـش َٓكِش ٓزخص ًٔزخص حُ٘زظش ك٢ كَٜ حُو٣َق ، 

 طـق أ١َحكٜخ ٝطظٔخه٢ ح٧ٍٝحم ( .

  العلم": نمو فٌه فٌقؾ المجتمع ٌخمل فى قوله:" قد( ٌخمل)  كلمة معنى حدد  -ٔ
  .ٌنام  -أ

   ٌهدأ  -ب
    .ٌكسل -ج

 .ٌهلك  -د
   :ٌلى مما( العلم نمو فٌه فٌقؾ: )لقوله البالؼى الؽرض -ٕ
  واإلٌجاز الدقة  -أ
   االستنكار  -ب
   والتوكٌد التخصٌص  -ج
 النفى  -د
 :ٌلى مما( الخرٌؾ فصل فً النبتة كسبات سبات مرحلة اللؽة فٌه وتدخل: )قوله فى البٌانى اللون مٌز -ٖ
  ٌحٌةتصر استعارة  -أ
   .مرسل مجاز  -ب

   .تمثٌلً تشبٌه  -ج

 .كناٌة  -د
  :قبلها بما « تؤخرت تؤخروا وإن ، تقدمت تقدموا إن » عالقة -ٗ
  .توكٌد  -أ

   .نتٌجة  -ب

    تفسٌر  -ج
 .تعلٌل  -د
 :فن إلى السابق النص ٌنتمى  -٘
  المسرحٌة  -أ
   المقال  -ب
    الرواٌة  -ج
 القصة  -د

https://dardery.site/archives/6411
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 نستنتج من الجملة السابقة كناٌة عن :«  األوراق وتتساقط طرافهاأ تجؾ »  -ٙ
  .مجا فصل الخرٌؾ  -أ
   .الضعؾ والجمود  -ب
   تعاقب األحداث.  -ج
 .قلة الماء  -د
 " أسلوب قصر بتقدٌم : لؽة هناك ولٌسالفقرة األولى " قوله فً  -7
                                المبتدأ  -أ
                       الخبر  -ب
                           الجار والمجرور  -ج
 المفعول  -د
 :من سمات أسلوب الكاتب هنا -8

  دقة األلفاظ وسهولتها .  -أ

       وضوح الفكر وترابطها .  -ب

     قلة المحسنات البدٌعٌة .  -ج

 جمٌع ما سبق  -د

 ":تقدمت ، وإن تؤخروا تؤخرت إن تقدموا قوله:" فً البدٌعى المحسن مٌز  -9

  .إٌجاب طباق  -أ

  .تورٌة  -ب

    .سلب طباق  -ج

 .مقابلة  -د

 العلم(: فٌه فٌنمو: )الكاتب قول فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌز -ٓٔ

               .تجسٌم -كناٌة  -أ

         توضٌح-بلٌػ تشبٌه  -ب

      تجسٌم– مكنٌة استعارة  -ج

 .تشخٌص- تصرٌحٌة تعارةاس  -د

  ؟الكاتب  متى ٌوصؾ المجتمع بالخمول كما ٌرى-ٔٔ

          .عندما تضعؾ لؽته   -أ

                    .عندما ٌنمو فٌه العلم  -ب

  .عندما تنمو لؽته  -ج

 عندما ٌقؾ فٌه نمو العلم  -د

 ( https://dardery.site/archives/10739ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  )  

(ٕ)  

)كبٕ ُو٤٘خ ك٢ حُؼَر٤ش ػـِحً ، كٌُي ػـِ حُؼَد ، أٓخ حُؼَر٤ش كٌحص ٓخٝ ػ٣َن ك٢ حُؼِْ ، رَ ٢ٛ أػَم حُِـخص حُل٤ش هخ١زش  

حُؼَر٤ش ُٞحء حُؼِْ ٝحُل٠خٍس ، ُْ طؼـِ ُْٝ طٜٖ ، كظ٠ ؿيص  ، كٖٔ هزَ إٔ طٜزق ُـخص ح٤ُّٞ ُـخص ػِْ ٝأىد ، كِٔض

ََِد ٓؼَ حُِـخص حُٔؼخَٛس ، ٌُٖٝ ٟؼق حُؼَد ْٜٝٝٛ٘ ػخهخ ٠ْ  ٗٔٞ حُِـش ٝططٍٞٛخ(  .   َٓ

 :" فً الفقرةلم تعجز ولم تهن فً قوله :" طناب نوع اإل مٌز  -ٔ

               .بالتكرار إطناب   -أ

                     .بالتفصٌل إطناب   -ب

  .    بالترادؾ إطناب   -ج

 .باالعتراض إطناب   -د

https://dardery.site/archives/10739
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 العلم(: لواء: )قوله فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌز -ٕ

                  .تجسٌم -كناٌة  -أ

           تجسٌم-بلٌػ تشبٌه  -ب

     تجسٌم –مرسل مجاز  -ج

 .تشخٌص- مكنٌة استعارة  -د

  الكاتب للعرب؟ ٌوجهه الذى لعتابا وجه ما -ٖ

  .تخلٌهم عن لؽتهم   -أ

         .محاربتهم للؽة  -ب

          .تسببهم فً ضعؾ اللؽة  -ج

 . هجرهم للؽتهم  -د

  العلم" : فً عرٌق ماض فذات قوله:" العربٌة فى( عرٌق) كلمة معنى حدد -ٗ

  . قدٌم  -أ
   . جمٌل  -ب
    . أصٌل  -ج

 .واضح  -د
  " : اللؽة نمو عاقا ووهنهم العرب ضعؾ قوله:" ولكن فى( عاقا) كلمة مضاد حدد -٘
                                   . حّوال  -أ

  شوّهها.  -ب
    .ساندا  -ج

 .قّربا  -د
 .:ٌلى مما( قاطبة الحٌة اللؽات أعرق هً بل: )لقوله البالؼى الؽرض -ٙ
  واإلٌجاز الدقة  -أ
   االستنكار  -ب
   والتوكٌد التخصٌص  -ج
 النفى  -د
   :ٌلى مما( تهن ولم تعجز لم: )قوله فى البٌانى اللون مٌز -7

  تصرٌحٌة استعارة  -أ

   .مرسل مجاز  -ب

  .مجمل تشبٌه  -ج

 .مكنٌة استعارة  -د

 :قبلها بما « العرب عجز فذلك » عالقة -8

  .توكٌد  -أ

   .نتٌجة  -ب

    تفسٌر  -ج

 .تعلٌل  -د

 عن : نستنتج من الجملة السابقة كناٌة«   عاصرتها التً اللؽات مثل مضرب ؼدت حتى : »  -9

  رٌادتها  -أ

   .سبقها  -ب

   .شهرتها  -ج

 جمٌع ما سبق  -د
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 :" إٌجاز بحذؾ عجزاً  العربٌة فً لقٌنا قوله : " فإنفً   -ٓٔ

  الفاعل  -أ

  الخبر  -ب

  الموصوؾ  -ج

 المفعول  -د

 د الكاتب فً تقرٌر فكرته على   :اعتم  -ٔٔ

          األسلوب اإلنشابً  -أ

                   األسلوب الخبري  -ب

                    التنوع بٌن األسالٌب  -ج

 .جمٌع ما سبق  -د

 

 ( https://dardery.site/archives/10740ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 (اللؽة والمجتمععلى نص ) نصوص متحررة

 (ٔنص رقم )

 حُٔـ٤ِـْ: كَكـخٕ ٣وٍٞ حُيًظـٍٞ

ا٠ُ حُؼخُْ، ٝكِٔٞح ٓؼٚ ُـش حُوَإٓ حُؼَر٤ش ٝحٓظؼَرض ٗؼٞد ؿَد آ٤ٓخ ٝٗٔخٍ اك٣َو٤ش  كَٔ حُؼَد ح٬ٓ٩ُّوي (    ٔ)

 خطٜخ ح٠ُٝ٧ ٝآػَص ُـش حُوَإٓ.رخ٬ٓ٩ّ كظًَض ُـ

ٗخٍى ح٧ػخؿْ ح٣ٌُٖ ىهِٞح ح٬ٓ٩ّ ك٢ ػذء َٗف هٞحػي حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ ٦ُه٣َٖ كٌخٗٞح ػِٔخء حُ٘لٞ  ًٔخ(       ٕ)

 ٝحَُٜف ٝحُز٬ؿش رلٜ٘ٞٗخ حُؼ٬ػش : حُٔؼخ٢ٗ ، ٝحُز٤خٕ ، ٝحُزي٣غ .

 حُل٠خ٣ٍش ح٠ُٝ٧ ك٢ حُؼخُْ .ٝهي ؿزَ ىَٛ ٣ٞ١َ ًخٗض حُِـش حُؼَر٤ش ٢ٛ حُِـش (       ٖ)

ٝحُِـش حُؼَر٤ش أهيّ حُِـخص حُظ٢ ٓخ ُحُض طظٔظغ روٜخثٜٜخ ٖٓ أُلخظ ٝطَح٤ًذ َٝٛف ٝٗلٞ ٝأىد ٝه٤خٍ، ٓغ (      ٗ) 

 ح٫ٓظطخػش ك٢ حُظؼز٤َ ػٖ ٓيحٍى حُؼِْ حُٔوظِلش. 

ٝه٤ٔش أػظْ ٖٓ ه٤ٔظٜخ  ـش ك٢ ك٤خطٜخ ٗؤٕ ًز٤َكِِإ ح٧ٓش حُؼَر٤ش أٓش ر٤خٕ، ٝحُؼَٔ ك٤ٜخ ٓوظَٕ رخُظؼز٤َ ٝحُوٍٞ، (      ٘)

ك٢ ك٤خس أ١ أٓش ٖٓ ح٧ْٓ. إ حُِـش حُؼَر٤ش ٢ٛ ح٧ىحس حُظ٢ ٗوِض حُؼوخكش حُؼَر٤ش ػزَ حُوَٕٝ، ٝػٖ ٣َ١وٜخ ٝرٞٓخ١ظٜخ 

خص، ٝرٜخ ػ٘ٚ ٖٓ ك٠خٍحص ٝػوخك حٗزؼنحطِٜض ح٧ؿ٤خٍ حُؼَر٤ش ؿ٬٤ً رؼي ؿ٤َ ك٢ ػٍٜٞ ٣ٞ١ِش، ٢ٛٝ حُظ٢ كِٔض ح٬ٓ٩ّ ٝٓخ 

ٝطٜٞؽ أكٌخٍٛخ  طظليع رِٔخٕ ٝحكيطٞكي حُؼَد هي٣ٔخً ٝرٜخ ٣ظٞكيٕٝ ح٤ُّٞ ٣ٝئُلٕٞ ك٢ ٌٛح حُؼخُْ ٍهؼش ٖٓ ح٧ٍٝ 

 ٝهٞح٤ٜٗ٘خ ٝػٞح١لٜخ ك٢ ُـش ٝحكيس ػ٠ِ ط٘خث٢ حُي٣خٍ ٝحهظ٬ف ح٧هطخٍ ٝطؼيى حُيٍٝ. 

ك٢ ح٧ىد حُوي٣ْ ٝٛلظٚ،  ػٞد حُطؼ٢ٜٖ طِزْ طخٍس ُوي حطوٌص ٓلخ٫ٝص حُطؼٖ ك٢ حُؼَر٤ش أٌٗخ٫ً ٝٓظخَٛ ٗظ٠، ك(     ٙ)

حُؼٍٞس ػ٠ِ حُوي٣ْ ٝطظَٜ طخٍس رٔظَٜ ط٘ـ٤غ حُِٜـخص حُٔل٤ِش ُظلظ٤ض حُِـش حُٞحكيس ٝط٣ِٔن حُ٘خ١و٤ٖ رٜخ، ٝطخٍس طِزْ ػٞد 

 ٣َٟ ٓززخً ، ٖٝٓ هخثَ ر٤٠ن حُؼَر٤ش ٝهَٜ رخػٜخ ػٖ ٓٞحًزش حُل٠خٍس، ٝرِؾ ح٧َٓ رؤكيْٛ أٗٚ ٫ٝحُيػٞس ا٠ُ حُظـي٣ي

 ٣ُِٜٔش حُؼَد ا٫ ُـظْٜ حُلٜل٠، أٝ ٣َحٛخ ٖٓ أٓزخد ٣ِٛٔظْٜ. 

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 األخٌرة: الطعن( فً الفقرة ثوب: )الكاتب قول فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌز -ٔ

           .تجسٌم -كناٌة  -أ

                   تجسٌد-بلٌػ تشبٌه  -ب

       تجسٌم– مكنٌة استعارة  -ج

 .تشخٌص- مكنٌة استعارة  -د

https://dardery.site/archives/10740


  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 155

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

  :اتخذت صور الطعن على اللؽة أشكاال شتى لٌس منها -ٕ

                      .الدعوة إلى استبدالها بالعامٌة   -أ

   .االدعاء بؤنها عاجزة عن مواكبة الحضارة  -ب

                      .تعلمها وعسر صعوبتها  -ج

 . التستر تحت دعاوي  التجدٌد  -د

  الفقرة الخامسة: فى( انبثق)  كلمة معنى حدد -ٖ

                              .انفجر  -أ

                             صدر  -ب

                  .اندفع  -ج

 .تدفق  -د

 :نصالكاتب من خالل ال على المسٌطرة العاطفة استنتج -ٗ

   . االعتزاز باللؽة والؽٌرة علٌها  -أ

  الضٌق بعجز اللؽة عن مواكبة العصر  -ب

   اللؽة ضٌاع على الحسرة  -ج

 الثورة على اللؽة والدعوة إلى التجدٌد  -د

   :األخٌرة " فً الفقرةالثورة على القدٌم والدعوة إلى التجدٌد قوله: " فً البدٌعى المحسن مٌز   -٘

  .ابإٌج طباق  -أ

   .تورٌة  -ب

   .سلب طباق  -ج

 .مقابلة  -د

 :ٌلى مما( الفصحى لؽتهم إال العرب لهزٌمة سبباً  ٌرى ال: )لقوله البالؼى الؽرض -ٙ

  واإلٌجاز الدقة  -أ

  االستنكار  -ب

   والتوكٌد التخصٌص  -ج

 النفى  -د

 :ٌلى مما( العالم إلى ماإلسال العرب حمل: )قوله فً الفقرة األولى فى البٌانى اللون مٌز -7
  تصرٌحٌة استعارة  -أ
   .استعارة مكنٌة  -ب

   .مجمل تشبٌه  -ج

 .كناٌة  -د
   :قبلها بما «. والبدٌع ، والبٌان ، المعانً » عالقة -8
  .تفصٌل  -أ

   .نتٌجة  -ب

    تفسٌر  -ج
 .تعلٌل  -د
 فن إلى السابق النص ٌنتمى  -9
  المسرحٌة  -أ

   المقال  -ب

    الرواٌة  -ج

 القصة  -د



  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 156

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ما عدا:  األسلوبٌة للكاتبكل مما ٌؤتً من السمات   -ٓٔ
          تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاء   -أ
 سهولة األلفاظ   -ب
         .       استخدام المحسنات البدٌعٌة   -ج
 المعنى لتقرٌب التصوٌر استخدام   -د

 :أسلوب « كبٌر شؤن اتهاحٌ فً فللؽة » فى األسلوب ٌسمى -ٔٔ
  إنشابى  -أ
   خبري  -ب
    قصر  -ج

 .الثالثة و الثانٌة  -د
 :" الفقرة الخامسة مجاز مرسل عالقته واحد بلسان قوله : " تتحدثفً   -ٕٔ
   الجزبٌة  -أ
  المسببٌة  -ب
  اآللٌة  -ج
 .المحلٌة  -د

 ذلك؟ سبب وما النص السابق؟ الكاتب فً استخدمه الذي األسلوب نوع ما -ٖٔ
       .ٌذكرها التً الحقابق وتوكٌد التقرٌر اإلنشابً،   -أ
 .النفس فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشابً،   -ب
         .الحقابق التً ٌذكرها تؤكٌد وتقرٌر الخبري،   -ج
 جمع بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشابً للنصح    -د

 ؟الخصابص العامة للمقالٌعد من    ، أي  مما ٌؤتًالسابق للنصفً ضوء فهمك  -ٗٔ
  النثرٌة   -أ
  .الذاتٌة   -ب
   القصر   -ج
 جمٌع ما سبق   -د

 ( 46https://dardery.site/archives/107ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 (ٕنص رقم )

 ٣وٍٞ حُيًظٍٞ أكٔي ى٣ٍٖٝ:

ويِّٓش حُِـخص حُظ٢ ٗـَلْض ك٢ حُو٤خّ ريٍٝٛخ حُل٠خ١ٍ  حُِـش حُؼَر٤ش       ُٓ ك٤ِغك٢ ٓخ٤ٟٜخ حُٔـ٤ي ٝطَحػٜخ حُؼ٣َن طؤط٢ ك٢  ََّ ، حُ

 ١ٍِ َّٓش ٖٓ ٓـظٔغ حُٜلَحء حُٔظٞح ٔظٟٞ حُؼخُْ هًَٝٗخ ػي٣يس ُظٌٕٞ ٢ٛ ُٝـظٜخ هخثيس حُل٠خٍس ٝحُٔؼَكش ػ٠ِ ٓ؛ ٝحٍطَوَْض رؤ

ٍِٓخ٫ص حُٔٔخء ا٠ُ ح٧ٍٝ  كَْض رلَٔ آِهَ  َُ َٗ ًََّ أٜٗخ  ظٞح٤َُِش، ٣ٌَٝل٢ِ ك٢ ٌٛح حُٔوخّ إٔ ٗظٌ ز٤ُِٖٓ ُٓ  .رِٔخٕ ػَر٢ 

         ًََّ ٌَ َٛخ ح٤ُّٞ ك٢ كخؿٍش ا٠ُ إٔ طَظ ِٟ َّٖ حُِـش ك٢ كخ ك٢ ٝإٔ طٔظـٔغ هُٞحٛخ ُٔٞحؿٜش ٓظطَِّزخص حُلخَٟ ٝحُٔٔظوزَ  ،ٌُ

٣َُّٜٞش،  َّٔش أر٘خثٜخ ُِو٤خّ ريٍٝٛخ حُلو٤و٢ ك٢ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُ ِٛ حُٔـخٍ حُٔؼَك٢ ٝحُل٠خ١ٍ، ٝإٔ ط٘ظ٢ٜ رل٠َْ ٝػ٢ ٝ

٤َخع. ق حُٞؿٚ حُٜٔيَّىس رخ٠َُّ ِٓ ٬ َٓ  ٝحٓظِؼخىس رؼٞ 

خ ك٢ ػَٜ           ًََّ أَّٗ٘ خ ك -هٞسً أٝ ٟؼلًخ  -طََِؼذ ك٤ٚ كخُش ُـخص حُ٘ؼٞد ُٝ٘ظٌ ًّٔ ح ٜٓ ًٍ شىٝ َّٓ ٤ًِخٕ ح٧ ، أٝ ٢ حُٔلخكظش ػ٠ِ 

شً ُظوُِّزخص ح٧ٛٞحء ٝح٧كيحع ٖٓ كُٞٚ،  َٟ ًََّ حُظل٢٣َ ك٤ٚ، ٝطًَٚ ُػَ َِٙ ك٤ٚ حُِـخص حٌُزَٟ  -أ٠ً٣خ  -ُٝ٘ظٌ خ ك٢ ػَٜ طَل أَّٗ٘

٘خكِٔش ُٜخ ُٔ ٤ِطَس ػ٠ِ حُظِٜخّ حُِـخص حُ َٔ ُٔ ف ا٠ُ ٝٓخثَ ػ٤َِّٔش ، أٝ اٟؼخكٜخ ٝطلظ٤ظٜخ، ٝأٜٗخ طِـؤ ك٢ ٓز٤َ طلو٤ن ًُي حُٜيحُ

َّْ اػيحُىٛخ ٝىٍحٓظٜخ رِيهَّش ٗي٣يس،  ـ٣َخص ٝحُُؼوُٞرخصٝطؼ٤ٔ٤َِّش ٝاػ٤ٓ٬َّش، طَ ُٔ َْٗض ك٤ٜخ حُ َُ ِّْ ربكٌخّ ك٢ ٓؼظْ ٝطَٞح ُّّ حُٔ َّْ ى ، ٝطَ

ٌِد ا٠ُ حُٜيف حَُّٔٓٞ ح٧كخ٤٣ٖ، ك٢ آ٤ٗش حُؼَٔ؛  ـَ ُْٜٔ، ٣ٌٝٞٗٞح  أر٘خُء حُِـش حُٔٔظَٜيكش -رٞػ٢ أٝ ر٬ ٝػ٢  -٢ٌُ ٣َ٘ أٗل

َحَىس. ُٔ ٍٕ ػ٠ِ طلو٤ن حُـخ٣ش حُ ْٞ  أًزَ َػ

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -
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 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 فن إلى السابق النص ٌنتمى  -ٔ
  المسرحٌة  -أ
   المقال  -ب
    الرواٌة  -ج
 القصة  -د
 ما عدا:  األسلوبٌة للكاتبكل مما ٌؤتً من السمات   -ٕ
          وب بٌن الخبر واإلنشاءتنوع األسل   -أ
 ؼموض المعنى   -ب
         .       استخدام المحسنات البدٌعٌة   -ج
 المعنى لتقرٌب التصوٌر استخدام   -د
كفً فً قوله "  - ٖ ٌَ ر أن المقام هذا فً و َفتْ  أنها نتذكَّ ساالت آخ ر بحمل َشر   " أسلوب قصر  وسٌلته : السماء ر 
  والخبر        تعرٌؾ المبتدأ   -أ
 النفً واالستثناء          -ب
 التقدٌم والتؤخٌر                 -ج
 استخدام إنما   -د
 ذلك؟ سبب وما النص السابق؟ الكاتب فً استخدمه الذي األسلوب نوع ما -ٗ

     .ٌذكرها التً الحقابق وتوكٌد التقرٌر اإلنشابً،   -أ

 .النفس فً ٌروالتؤث المشاعر تحرٌك اإلنشابً،   -ب

        .الحقابق التً ٌذكرها تؤكٌد وتقرٌر الخبري، -ج

 جمع بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشابً للنصح والتحذٌر -د

ا دوًرا - ضعًفا أو قوةً  - الشعوب لؽات حالة فٌه َتلَعب فً قوله :" طناب نوع اإل مٌز-  -٘ ٌان على المحافظة فً مهّمً ة  ك  األمَّ

 فً الفقرةالثالثة: "

  .بالتكرار إطناب   -أ

  .بالتفصٌل إطناب   -ب

   .بالترادؾ إطناب   -ج

 .باالعتراض إطناب   -د

 :النص خالل الكاتب على المسٌطرة العاطفة استنتج- ٙ

   . الؽٌرة على اللؽة والخوؾ علٌها  -أ

  الضٌق بعجز اللؽة عن مواكبة العصر  -ب

   ؽةالل ضٌاع على الحسرة  -أ

 الثورة على اللؽة والدعوة إلى التجدٌد  -د

ق وبات( الم ؽرٌات فٌها )وَتواَزَنتْ  فً قوله فً الفقرة الثالثة : المحسن البدٌعً ما-   -7  وما سر جماله؟ ؟ والع 

                                ، إبراز المعنى وتقوٌته وتوضٌحه.طباق   -أ 

ً     -ب   جمٌل. سجع، إحداث جرس موسٌق

ً  جمٌل.   -ج      جناس، إحداث جرس موسٌق

ً   جرس إحداث، حسن تقسٌم   -د  .جمٌل موسٌق
رها فً اللؽة لكنَّ : )الكاتب قول فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌز -8 ر( فً الفقرة  أن إلى حاجة   فً الٌوم حاض  َتتَذكَّ

 الثانٌة:
              .تجسٌم -كناٌة  -أ

         تجسٌد-عارة تصرٌحٌةاست  -ب
     تجسٌم– مكنٌة استعارة  -ج

 .تشخٌص- مكنٌة استعارة  -د
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 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 تتخذ  اللؽات المسٌطرة عدة وسابل فً حربها ضد اللؽات الضعٌفة لٌس منها: -9

            .الوسابل العلمٌة    -أ

           .الوسابل التعلٌمٌة   -ب

         .الوسابل القانونٌة  -ج

 . الوسابل  اإلعالمٌة  -د

ع) كلمة معنى حدد  -ٓٔ فٌ    الفقرة األولى: فى( الرَّ

  .العالً  -أ

                السامً  -ب

             .النحٌؾ  -ج

 .األول والثانً  -د

ر: )لقوله البالؼى الؽرض -ٔٔ نا - أًٌضا - ولنتذكَّ ص عصر فً أنَّ رة الكبرى اللؽات فٌه َتحر  َسٌط   اللؽات لت هاما على الم 

ناف سة  :فً الفقرة الثالثة( لها الم 

  التقرٌر  -أ

   االستنكار  -ب

    التحذٌر  -ج

 النفى  -د

ب ٌن عربً بلسان: )قوله فً الفقرة األولى فى البٌانى اللون مٌز -ٕٔ   :ٌلى مما( م 

  تصرٌحٌة استعارة  -أ

   .استعارة مكنٌة  -ب

   .مجاز مرسل  -ج

 .كناٌة  -د

نَجذ ب لكً » القةع -ٖٔ   :قبلها بما «.المستهَدفة اللؽة أبناء   - وعً بال أو بوعً - المرسوم الهدؾ إلى ٌَ

  .تفصٌل  -أ

  .نتٌجة  -ب

    تفسٌر  -ج

 .تعلٌل  -د

 ( ps://dardery.site/archives/10745httُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (ٖنص رقم )

 َٓ٘كٚ: ٜٓطل٠ ػ٢ِ ٣وٍٞ حُيًظٍٞ

 

٤ٌٕٓٞ ُٜخ أػَ ٝحٟق ك٢ ٓٔظوزِٜخ. كخُِـش حُظ٢ ًخٕ ػَد  طـظخُ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ ػَٜٗخ حُلخ٢ُ َٓكِش ٖٓ َٓحكَ ططٍٞٛخ

ٝحُظ٢ ، ػٖ ٓ٘خػَْٛ ك٢ ٛلَحثْٜ ٝر٤ٖ ارِْٜ ٝآٍحْٜٓ  ٣ٝؼزَٕٝ رٜخ ،حُزخى٣ش ٣ظٌِٜٔٞٗخ ر٤ِٔوظْٜ ك٤ٜلٕٞ رٜخ ك٤خطْٜ

ٝحُلِٔل٤ش. طِي حُِـش  ٣ظ٘خُٕٝٞ رٜخ ٓخثَ حُٔؼخ٢ٗ ح٧ىر٤شٛخٍص رؼي ًُي ُـش حٌُظخد ٝحُل٬ٓلش ك٢ ػٍٜٞ حُٔي٤ٗش ح٤ٓ٬ٓ٩ش؛ 

ػْ ٛخ ٗلٖ  ، حُؼ٤ِٔشكظزو٠ ٓجخص ح٤ُٖ٘ٔ رؼ٤يس ػٖ ٓـٜٞىحص حُزَ٘ ح٧ىر٤ش ٝحُلِٔل٤ش ٝ هي ًظذ ػ٤ِٜخ إٔ ٤ٜ٣زٜخ حُؤٍٞ

َٗحٛخ ح٤ُّٞ ٝهي رؼؼض ٖٓ َٓهيٛخ ك٢ ػٞد ؿي٣ي كٜخٍص ُـش حٌُظخرش ٝحُظؤ٤ُق، ُـش حُوطخرش ٝحُظؼ٤ِْ ك٢ ػَٜ حٗظَ٘ص ك٤ٚ 

ٝػٔظٚ ك٠خٍس ٓٔظليػش؛ طوظِق ك٢ ٓظَٜٛخ حُوخٍؿ٢ ٝك٢ حُٔلَٔ حُؼو٢ِ حَُٔطز٢ رٜخ اهظ٬كخً ر٤٘خً ػٖ ، ٓي٤ٗش ؿي٣يس 

كظـي  طزؼغ ح٤ُّٞ ًٔخ رؼغ حُلظ٤ش رؼي إٔ َٟد ػ٠ِ آًحْٜٗ ك٢ حٌُٜق ٤ٖ٘ٓ ػيىح٠. كخُِـش حُؼَر٤ش ك٠خٍحص حُوَٕٝ حُٞٓط

ُؼِٚ ك٣َي ك٢ رخرٚ. ٌُُي ًخٕ  ٓٞهق ٗخىٍ طولٚ ُـظ٘خ -ُؼ١َٔ -ٝٛٞ، ٫ طؤْٗ ا٤ُٚ ٫ٝ ٣ؤْٗ ا٤ُٜخ  ٓٞكٖٗلٜٔخ ك٢ ػخُْ ؿي٣ي 

ػَٜٗخ حُلخ٢ُ إٔ ٣ل١ٞٞٛخ رؼ٘خ٣ظْٜ ٝإٔ ٤ٜ٣جٞح ُٜخ أٓزخد حُل٤خس  ُِحٓخ ػ٠ِ ح٧ىرخء ٝحُٔل٣ٌَٖ ٖٓ أَٛ حُِـش حُؼَر٤ش ٖٓ

. كخُِـش ًخٌُخثٖ حُل٢ ك٢ طلخػَ كظ٠ طظ٤ٌق رخُز٤جش ٝطـ٘ق ا٤ُٜخ ًٔخ طظٞطَ ُٜخ حُز٤جش ٝطلظ٣ٜٞخحُط٤زش ك٢ ر٤جظٜخ حُـي٣يس 

 .خٟٔلَ ٝط٠خءٍ ِٝٛيكؤٓخ ط٬ءٓخ كخٗظي حٌُخثٖ ٝطٌخػَ ٝٗٔخ ٝأٓخ ط٘خكَح كٓٔظَٔ ٓغ حُز٤جش حُظ٢ طل٢٤ رٚ 

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ  ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش :  -

 :النص خالل الكاتب على المسٌطرة العاطفة استنتج -ٔ

   . الؽٌرة على اللؽة والخوؾ علٌها  -أ

  الضٌق بعجز اللؽة عن مواكبة العصر  -ب

   اللؽة ضٌاع على الحسرة  -ج

 لتجدٌدالثورة على اللؽة والدعوة إلى ا  -د

 وتضاءل فاضمحل تنافرا وأما ونما وتكاثر الكابن فاشتد تالءما )فؤما فً قوله فً السطر األخٌر : المحسن البدٌعً ما   -ٕ

 وما سر جماله؟ ؟ وهلك(

                                ، إبراز المعنى وتقوٌته وتوضٌحه.مقابلة   -أ 

ً  جمٌل.   -ب  سجع، إحداث جرس موسٌق

ً  جمٌل.ازدواج   -ج                                     ، إحداث جرس موسٌق

 األول والثالث   -د

 الخمول( فً الفقرة: ٌصٌبها أن علٌها كتب قد: )الكاتب قول فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌز -ٖ

         .تجسٌم -كناٌة  -أ

     تجسٌد-استعارة تصرٌحٌة  -ب

      تجسٌم– حٌةتصرٌ استعارة  -ج

 .تشخٌص- مكنٌة استعارة  -د

  الفقرة األولى: فى( موحش) كلمة معنى حدد -ٗ

                         .قفر  -أ

 قبٌح                          -ب

    .سٌا  -ج

 .عزٌز  -د
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 ...... :فً بداٌة النص( اتطوره مراحل من مرحلة الحالً عصرنا فً العربٌة اللؽة تجتاز: )لقوله البالؼى الؽرض -٘

  التقرٌر  -أ
            االستنكار  -ب
    التوكٌد والتخصٌص  -ج
 النفى  -د
( سنٌن الكهؾ فً آذانهم على ضرب أن بعد الفتٌة بعث كما الٌوم تبعث: )قوله فً الفقرة األولى فى البٌانى اللون مٌز -ٙ
 :ٌلى مما
  تصرٌحٌة استعارة  -أ
   .تشبٌه بلٌػ  -ب

   تشبٌه تمثٌلً  -ج
 .كناٌة  -د
  :قبلها بما «.وتحتوٌها البٌبة لها تتوتر كما إلٌها وتجنح بالبٌبة تتكٌؾ حتى » عالقة -7
  .تفصٌل  -أ

   .نتٌجة  -ب

    تفسٌر  -ج
 .تعلٌل  -د
 فن إلى السابق النص ٌنتمى  -8
  المسرحٌة  -أ
   المقال  -ب
    الرواٌة  -ج
 القصة  -د
 ما عدا:  األسلوبٌة للكاتبٌؤتً من السمات كل مما   -9
          تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاء   -أ
 وضوح المعنى   -ب
         .       استخدام المحسنات البدٌعٌة   -ج
 المعنى لتقرٌب التصوٌر استخدام   -د

 " أسلوب قصر  وسٌلته : األدبٌة المعانً سابر بها ٌتناولونفً قوله "  - ٓٔ
  تعرٌؾ المبتدأ والخبر          -أ
  النفً واالستثناء          -ب
 التقدٌم والتؤخٌر              -ج
 استخدام إنما   -د

 ذلك؟ سبب وما النص السابق؟ الكاتب فً استخدمه الذي األسلوب نوع ما -ٔٔ

    .ٌذكرها التً الحقابق وتوكٌد التقرٌر اإلنشابً،   -أ

 .النفس فً والتؤثٌر المشاعر ٌكتحر اإلنشابً،   -ب

        .الحقابق التً ٌذكرها تؤكٌد وتقرٌر الخبري، -ج

 جمع بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشابً للنصح والتحذٌر -د

 " فً الفقرة : لؽتنا تقفه نادر موقؾ -لعمري -وهو فً قوله :" طناب نوع اإل مٌز -ٕٔ

  .بالتكرار إطناب  -أ

  .بالتفصٌل اب إطن -ب

     .بالترادؾ إطناب  -ج

 .باالعتراض إطناب  -د

 ( https://dardery.site/archives/10741ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

https://dardery.site/archives/10741
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 (ٗنص رقم )

 كتب المنفلوطً:

نواع االستحسان واالستهجان، وهما حالتان طبٌعٌتان لإلنسان ال تفارقانه من صرخة الوضع، إّن االنتقاد نوع من أ

، فإن أصاب الناقد فً نقده فقد أحسن إلى نفسه وإلى حق ال رٌبة فٌه وال مراءإلى أنة النزع. وكل ما هو طبٌعً فهو 

إلى مكان الصواب منه، فال ٌزال ٌتعثر بٌن الناس، وإن أخطؤ فسٌجد من الناس من ٌدله على موضع الخطؤ فٌه، وٌرشده 

 الصواب والخطؤ، حتى ٌستقٌم له الصواب كله.

ً  األبله الذي ال ٌبالً أن ٌقؾ الناس على سٌباته فٌما بٌنهم  وبعد، فال ٌتبرم باالنتقاد وال ٌضٌق به ذرًعا إال الؽب

رق بٌن وقوفهم علٌها وحدٌثهم عنها. أو الجبان وبٌن أنفسهم، وٌزعجه كل اإلزعاج أن ٌتحدثوا بها فً مجامعهم، وال ف

ْفَرق  من رإٌة األشباح، ولو رجع إلى أناته وروٌته لعلم أن النقد إن كان صواًبا فقد دله  ٌَ المستطار الذي ٌخاؾ من الوهم، و

، أسراهم ألن الناس لٌسوا عبٌد الناقدٌن والعلى عٌوب  نفسه فاتقاها، أو خطؤ فال خوؾ على سمعته ومكانته منه؛ 

. ولبن استطاع أحد أن ٌخدع أحًدا فً كل شؤن  من الشبون فإنه ٌؤمرونهم بالباطل فٌذعنون، وٌدعونهم إلى المحال فٌتبعون

ال ٌستطٌع أن ٌخدعه فً شعور نفسه بجمال الكالم أو قبحه. ... فالحقٌقة موجودة  ثابتة ال سبٌل للباطل إلٌها، فهً تختفً 

 ، ولكنها ال تنمحً وال تزول.ءى فً ثوب ؼٌر ثوبهاتتراحًٌنا أو تتنكر، أو 

، فقد حرمنا الحرٌة فً شبون حٌاتنا، ولتتسع لها صدور المنتَقدٌن ما استطاعتفلتنطق ألسنة الناقدٌن بما شاءت، 

 .فال أقل من أن نتمتع بحرٌة النظر والتفكٌر

 ٌنتمى النص السابق إلى فن  -ٔ
  المسرحٌة -أ
   المقال -ب
    ةالرواٌ -ج
 القصة -د
  :فً الفقرة الثالثة بما قبلها«  فال أقل من أن نتمتع بحرٌة النظر والتفكٌر » عالقة  قوله  -ٕ
  .تفصٌل -أ
  .نتٌجة -ب
    استدراك -ج
 .تعلٌل -د
 ولتتسع لها صدور المنتَقدٌن ما استطاعت "فً الفقرة الثالثة ؟ والؽرض منه نوع األسلوب فً قوله : " -ٖ
      ً طلبً، النصح.إنشاب -أ
 إنشابً ؼٌر طلبً، المدح والتعظٌم. -ب
         خبري، تؤكٌد وتقرٌر الحقابق التً ٌذكرها. -ج
 خبري لفظا إنشابً معنى ، الدعاء -د
ما المحسن البدٌعً فً قوله فً الفقرة الثانٌة : )ٌؤمرونهم بالباطل فٌذعنون، وٌدعونهم إلى المحال فٌتبعون( ؟ وما   -ٗ

 جماله؟سر 
 طباق، إبراز المعنى وتقوٌته وتوضٌحه.                                -أ 
 مقابلة، تؤكٌد المعنى وتقوٌته. -ب 
ً  جمٌل. -ج                                    سجع، إحداث جرس موسٌق
ً  جمٌل. -د  ازدواج، إحداث جرس موسٌق

 ؟«سوا عبٌد الناقدٌن وال أسراهم ألن الناس لٌ» : عالَم ٌدل قول الكاتب: ٕ٘س
 أن الناس ال ٌستمعون للناقدٌن وال ٌبالون بما ٌقولون. -أ
 ضعؾ الناقدٌن وعدم قدرتهم على التؤثٌر فً الناس. -ب
 أن الناس ٌستطٌعون التمٌٌز بٌن الحق والباطل فً كالم الناقدٌن . -ج
 ٌحاربونهم.أن الناس ٌشعرون بخطورة االنتقاد فٌقاومون الناقدٌن و -د
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 أي األسالٌب التالٌة ٌشتمل على أسلوب قصر؟  - ٘

  إّن االنتقاد نوع من أنواع االستحسان واالستهجان -أ

ً  األبله -ب  .فال ٌتبرم باالنتقاد وال ٌضٌق به ذرًعا إال الؽب

   .ال فرق بٌن وقوفهم علٌها وحدٌثهم عنها -ج

  قد حرمنا الحرٌة فً شبون حٌاتنا. -د

 وع الصورة البٌانٌة وسر جمالها فً  قول الكاتب: )تتراءى فً ثوب ؼٌر ثوبها( فً الفقرة الثانٌة:مٌز ن -ٙ

                                    .تجسٌم -كناٌة -أ

         تجسٌد-استعارة تصرٌحٌة -ب

                           التشخٌص–استعارة مكنٌة  -ج

 .دقة فً احتٌار العالقة اإلٌجاز و ال -مجاز مرسل   -د

 من خالل النص السابق فإن االنتقاد ٌعود بالفابدة دابما على المنتقد وذلك ألن: -7

                                     ألن الناقدٌن ٌإثرون دابما على الناس وٌشكلون آرابهم . -أ
            .ألن االنتقاد ٌساعد على نشر الحقٌقة وتوعٌة الناس بها  -ب
                          .ألن االنتقاد إن كان صوابا فإنه ٌدل الشخص على عٌوبه فٌتقٌها وإن كان خطؤ فلن ٌإثر على سمعته ومكانته   -ج
 . ألن االنتقاد من شؤنه أن ٌخفً الحقٌقة وٌستر العٌوب عن أعٌن الناس فال ٌرون ما فً الكالم من قبح -د
  :األولى" الفقرة  مراء وال فٌه رٌبة ال حق فهو( فً  قوله : " رٌبةكلمة ) ت فٌهالسٌاق الذي وردحدد   -9

لَّ َصَفاء   -أ   .وَكّدَر َرٌب  الّدهر  ك 

با رٌَبة ً،  -ب قر  ٌَ ، لم  الن    ولم ٌستخفا إلى منكر  …...... قال جمٌل بثٌنة : َخلٌ 

ً  تقسمهْم  -ج ٌد  رَ …....... قال ذو الرمة: سقٌاً ألهلك  مْن ح ات  َعَباد  ٌَّ ب  اْلَمن ون  َوط  ٌْ.             

ن ونَ  -د ٌ ْإم  نَّ أَْكَثَر النَّاس  ال  َب ف ٌَها َولَك  ٌْ ة  ال َر ٌَ اَعَة آلت   قال تعالى : إ نَّ السَّ

ة  النزع» : ما نوع اللون البٌانً فً قول الكاتب 8ٕس  فً الفقرة األولى؟« من صرخة الوضع، إلى أنَّ

  سل.مجاز مر -أ

  كناٌة. -ب

   تشبٌه مجمل. -ج

 استعارة. -د

 ( https://dardery.site/archives/10742ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 (٘نص رقم )

 زكً نجٌب محمود:

التً ٌتطلبها الفكر العلمً، من أشق األمور على الناس، وال ٌكسب  «الموضوعٌة»وال ؼرابة أن تكون النظرة 

العلماء شًٌبا منها إال بعد تدرٌب طوٌل، فلٌس من الٌسٌر على من لم ٌؤخذ نفسه بالمران المنهجً الصارم، أن ٌتخلص من 

ً الذي وضعته نشؤته أن ٌزٌح من أمام عٌنٌه المنشور الزجاجبٌن ضلوعه، أو  الكامنهواه، أعنً أن ٌخرج من كهفه 

والحق أنً ال أعرؾ كٌؾ تتم لنا الثورة فً نظم التعلٌم  ،فحرمته من أن ٌرى أشعة الضوء كما هً على حقابقها، هناك

النظر، لنؤخذ أبناءنا بالتدرٌب المتصل القاسً، الذي ال « منهج»عندنا، إذا لم تكن الخطوة األولى هً أن نحدث انقالًبا فً 

لو تركت  —التً  ،أخطبوط األهواء والمٌول الذاتٌة نمل من معاودته وتكراره، على أن ٌتجردوا من نكل من عنابه، وال

 .لرأٌنا الدنٌا بضاللها، ال بالحق الذي تبحث عنه النظرة العلمٌة —حٌث أقٌمت فً نفوسنا 

https://dardery.site/archives/10742
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ٌكون المدار فٌها على كل ذلك ال ٌعنً أن نخلع من نفوسنا وجدانها وهواها؛ ألن فً حٌاة اإلنسان ساعات طوٌلة 

الوجدان والهوى، والصعوبة التً تتطلب من التربٌة أن تذللها، إنما هً التفرقة بٌن مجال ومجال، فحٌثما ٌكون المجال 

مجال رإٌة للواقع الكابن خارج جلودنا، ٌنبؽً للنظرة العلمٌة الموضوعٌة المنزهة أن تسود، وأما ما عدا ذلك فلكل أن 

 ٌشاء.ٌتجه الوجهة التً 

 األسلوب هنا هو : نوع المقال من حٌث  -ٔ
  علمً -أ
   علمً المتؤدب -ب
   أدبً -ج
 فلسفً -د
  :فً الفقرة األولى بما قبلها«  فحرمته من أن ٌرى أشعة الضوء كما هً على حقابقها » عالقة  قوله  -ٕ
  .تفصٌل -أ
  .نتٌجة -ب
    استدراك -ج
 .تعلٌل -د
ا ٌؤتً لٌس منها؟: استعمل الكاتب أسلو8ٕس  ب القصر بصَوره المختلفة فً النص السابق، فؤي  ممَّ
  تعرٌؾ المبتدأ والخبر. -أ
  تقدٌم ما حقه التؤخٌر. -ب
  النفً واالستثناء. -ج
 إنما. -د
د نوع التشبٌه فً قول الكاتب فً الفقرة األولى : 8ٕس  «.أخطبوط األهواء والمٌول الذاتٌة » : حدِّ
  ضمنً. -أ
  جمل.م -ب
  تمثٌلً. -ج
 بلٌػ. -د
 ما نوع األسلوب األدبً الذي استخدمه الكاتب فً النص السابق؟ وما سبب ذلك؟ -ٙ
      اإلنشابً، التقرٌر وتوكٌد الحقابق التً ٌذكرها. -أ
 اإلنشابً، تحرٌك المشاعر والتؤثٌر فً النفس. -ب 
        الخبري، تؤكٌد وتقرٌر الحقابق التً ٌذكرها. -ج
 جمع بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشابً للنصح  -د
ما المحسن البدٌعً فً قوله فً الفقرة األولى : )لرأٌنا الدنٌا بضاللها، ال بالحق الذي تبحث عنه النظرة العلمٌة( ؟ وما   -ٗ

 سر جماله؟
 طباق، إبراز المعنى وتقوٌته وتوضٌحه.                                -أ 
 مقابلة، تؤكٌد المعنى وتقوٌته. -ب
ً  جمٌل. -ج                                      سجع، إحداث جرس موسٌق
ً  جمٌل. -د  ازدواج، إحداث جرس موسٌق
 : من خالل فهمك للموضوع ما المقصود بالنظرة الموضوعٌة فً التفكٌر العلمً؟ٕ٘س
 س و تإثر فٌهم.هً النظر فً الموضوعات التً تمس حٌاة النا -أ
 هً النظرة التً تهتتم بالعلوم الطبٌعٌة التً تعتمد على التجربة و المران. -ب
 هً استهداؾ الحقٌقة  فً البحث العلمً بعٌدا عن تؤثٌر المٌول واألهواء . -ج
 هً التدرٌب المتصل القاسً، الذي ال نكل من عنابه، وال نمل من معاودته وتكراره. -د
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صورة البٌانٌة وسر جمالها فً  قول الكاتب: )ٌزٌح من أمام عٌنٌه المنشور الزجاجً الذي وضعته نشؤته مٌز نوع ال -ٙ
 هناك( فً الفقرة األولى:

                                   .تجسٌم -كناٌة -أ
         تجسٌد -استعارة تصرٌحٌة -ب
                            التشخٌص–استعارة مكنٌة  -ج
 .اإلٌجاز و الدقة فً احتٌار العالقة  -مجاز مرسل   -د
  حدد معنى كلمة )الكامن( فً  قوله : " أن ٌخرج من كهفه الكامن بٌن ضلوعه " الفقرة السابقة:  -9
  .الموجود -أ
  الظاهر -ب
             .المتواري -ج
 المظلم -د
 كل مما ٌؤتً من السمات األسلوبٌة للكاتب ما عدا:   -ٕ
   استخدام األسلوب الخبري.  -أ
 ؼموض المعنى -ب
   قلة المحسنات البدٌعٌة .       -ج
 استخدام التصور لتقرٌب المعنى -د

 ( https://dardery.site/archives/10747ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 كخٍٝم ؿ٣ٞيس                                 

 :   التعرٌؾ بالشاعر

كخٍٝم ؿ٣ٞيس ٗخػَ ١َٜٓ ٓؼخَٛ،ُٝي ك٢ ٓلخكظش ًلَ ح٤ُ٘ن ٝػخٕ ١لُٞظٚ ك٢ ٓلخكظش حُزل٤َس ، طوَؽ ك٢ ٤ًِش ح٥ىحد  

ؼَ حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ، ُٚ ًؼ٤َ ٖٓ حُيٝح٣ٖٝ حُ٘ؼ٣َش ٝحَُٔٔك٤خص ، ٛٞ ٖٓ ح٧ٛٞحص حُ٘ؼ٣َش حُٜخىهش ٝح٤ُِٔٔس ك٢ كًَش حُ٘

 ػ٤٘ي ػ٘ٞح٢ٗ " ، " ح٣َُُٞ حُؼخٗن " ٢ حُ٘ؼ٣َش ٓؼَ : " ك

 تمهٌد :

٫ ٣ٌَ٘ ك٠َ ١ٝ٘ٚ ا٫ ؿخكي ِٗع كزٚ ٖٓ هِزٚ ، ٝ ٫ ٣َٓن ٌٛح حُلذ ا٫ ك٢ هِذ ٓئٖٓ رو٤ٔش ح١ُٖٞ ح١ٌُ ٗ٘ؤ ػ٠ِ أٍٟٚ ، 

َٜٓ ح٣ٌُٖ آػَٝح )ك٠ِٞح( حُـَرش إٔ ٣ؼٞىٝح ا٤ُٚ ، ٢ً ٣ٔؼيٝح رـٔخُٚ ٣ٜٝ٘جٞح رو٤َحطٚ كل٤ٚ ٝٛخ ٛٞ حُ٘خػَ ٣٘خٗي ٗزخد 

 ّ. 997ٜٔٓيٍ حُو٤َ حُؼ٤ْٔ .. ه٤ٜيس " ػٞىٝح ا٠ُ َٜٓ " َٗ٘ص ٓ٘ش 

 :    لشاعرالمسٌطرة على ا العاطفة

 .ٝحُلِٕ ػ٠ِ ٛـَس ٗزخرٚ ٢ٛ ػخ١لش كذ ح١ُٖٞ 

 النص

وا -ٔ ْصللللللللللرَ  إلللللللللللى عللللللللللـود                                            ٌروٌنللللللللللا لنٌلللللللللللا مللللللللللاء   م 
  

لللللللللللللْدمٌنا النْهللللللللللللر وحللللللللللللزن   ارتحـللللللللللللـلتمْ  منللللللللللللذ     ٌ                                 
 

                                     أؼــنٌــللللللللللللـة عْشللللللللللللـناه الللللللللللللذي الزمللللللللللللان   أٌللللللللللللن -ٕ
  

ْهـــــللللللللللللللللـر   فـَعللللللللللللللللـانقَ                                              أمانللللللللللللللللـٌنا ود   فللللللللللللللللً الدَّ
 

                                      عزابمَنللللللللللللللا هانللللللللللللللتْ  أم األرض   هانللللللللللللللت   هلللللللللللللللْ  -ٖ
  

ـــللللللللللللللللـلم   أصللللللللللللللللبحَ  أم    نللللللللللللللللـَا أكفانللللللللللللللللاً  الح                                       تؽـطـٌِّ
 

ــلللللللللـره ؟ النٌلللللللللل كٌلللللللللؾَ  األْرض عاشلللللللللـقَ  ٌلللللللللا -ٗ                             تهج 
  

ءَ  ال    ًْ                                                                              ٌؽـنٌنللللللللللللللللـا النٌلللللللللللللللل ؼللللللللللللللللـٌر   وهللا شـلللللللللللللللـ
 

ْصللللللللرَ  إلللللللللى عللللللللودوا -٘ للللللللوا م                                  شللللللللواطبَها فللللللللً ؼوص 
  

                                ٌ ْعـطللللللللللللـٌنا..  نعللللللللللللـطٌه بنللللللللللللا أولللللللللللللى فالنللللللللللللـٌل     
 

ْسللللللللللللرة   -ٙ نلللللللللللللـا باإلخــللللللللللللـالص الخـــــْبلللللللللللللـز فك                                تشبع 
  

                                     تْروٌـللللللللللللللللـنا باإلٌمــللللللللللللللللـان المللللللللللللللللاء   َوقطللللللللللللللللـْرة     
 

وا -7 للللللللللود  ٌللللللللللل إلللللللللللى ع  وا النِّ للللللللللود  ًْ  ع  للللللللللَره   كلللللللللل                                       نطهِّ
  

للللللللللللللللمْ  إنْ                                        ٌكفٌنللللللللللللللللـَا..  بالعللللللللللللللللْدل خللللللللللللللللـ بزه   نقتس 
 

للللللللللللودوا -8 ْصللللللللللللرَ  إلللللللللللللى ع                                         ٌعرف نللللللللللللا األمِّ  َصللللللللللللْدر   م 
  

                                       ٌالقٌنلللللللللللللـا شلللللللللللللـْوق   فلللللللللللللً َهَجرنلللللللللللللاه   َمْهَملللللللللللللا   
 

 (ٖ-ٔ) ىػٞس ُِؼٞىس ا٠ُ َٜٓحُلٌَس ح٠ُٝ٧ :  -ٔ      -ار:األفك

 (ٙ-ٗ) ىػٞس ا٠ُ حُظآه٠ ٝحُظؼخٕٝ حُلٌَس حُؼخ٤ٗش : -ٕ

 (8-7) َٜٓ ٠ٛ ح٧ّحُلٌَس حُؼخُؼش :  -ٖ
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 الشرح والتحلٌل

وا -ٔ ْصللللللللللرَ  إلللللللللللى عللللللللللـود                                            ٌروٌنللللللللللا النٌللللللللللل مللللللللللاء   م 
  

لللللللللللللْدمٌنا النْهللللللللللللر وحللللللللللللزن   تحـللللللللللللـلتمْ ار منللللللللللللذ     ٌ                                 
 

 المفردات

 -استقررتم × : سافرتم ، انتقلتم ، هاجرتم  ارتحلتمْ  -  ٌظمبنا×  ٌسقٌنا:  ٌروٌنا -: ج مٌاه ، أمواه ، مادتها : م و ه  ماء  

 ٌداوٌنا×: أي ٌإلمنا ، ٌجرحنا  ٌ ْدمٌنا -نه ر : ج األنهار ، األنه ر، النهر ، والنهار ج  األَْنه ر ، ال النْهر

 الشرح

بدأ الشاعر قصٌدته بمطالبة الشباب بالعودة إلى أحضان مصر الحانٌة ، حٌث نهر النٌل بمابها العذب وبخٌراته التً تكفً  -

 .المصرٌٌن ، فمنذ أن ارتحل هإالء الشباب وحزن النهر ٌدمً القلوب 

 ألوان الجمال

 ْٜ َ( : أِٓٞد اٗ٘خث٢ / أَٓ ، ؿَٟٚ : حُلغ ٝحُٜ٘ق ، ًٍَٝٙ حُ٘خػَ رؼي ًُي أًؼَ ٖٓ َٓس ؛ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ )ػُٞىٝح ا٠ُ ٓ

 ٍَٟٝس حُؼٞىس َُٜٔ ُٔخ ك٤ٜخ ٖٓ حُ٘لغ ُْٜ ١ُْٜٞٝ٘ .

 َ٤ِٚ ك٢ ( : ً٘خ٣ش ػٖ ػيّ ح٫كظ٤خؽ ا٠ُ ح٥ه٣َٖ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ ػ٣َٝ٣٘خ)ٓخُء ح٤ُ٘

 ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .

 َطؼ٤َِ ُٔخ هزِٚ.( : ٣َٝ٣٘خ)ٓخُء ح٤ُ٘ 

 : )َٓـخُ ََٓٓ ػ٬هظٚ ح٤ٌُِش.)ٓخُء ح٤ُ٘ 

 ٌُُي ٢ٛ ، ًٔخ طيٍ ػ٠ِ حُٔ٘وش ٝح٧ُْ ك٢ حُزؼي ػٖ ح١ُٖٞ)حٍطلِظْ( : طؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ حُؼِّ حُ٘ي٣ي ػ٠ِ ػيّ حُؼٞىس ،

 أؿَٔ ٖٓ )ٍكِٞح( .

( ػٞىٝح– )ْٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝئًيٙ.١زخم ٣: حٍطلِظ 

 : )٣ُْي٤ٓ٘خ َْٜ ُٕ حُ٘ ، ك٤غ ٍٛٞ حَُٜ٘ ربٗٔخٕ ٣لِٕ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ ، ٝطٞك٢  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش)كِ

 حٍُٜٞس رلخُظٚ ح٤ُٔجش ٝؿ٠زٚ حُ٘ي٣ي ٖٓ حُ٘زخد ح١َُٜٔ ح١ٌُ طو٠ِ ػٖ ١ٝ٘ٚ ٝٛخؿَ ٖٓ َٜٓ .

َْٜ ٣ُيْ  ّٔ ُٕ حُ٘ َْٜ ٣لِٗ٘خ[ ؟ ُٝٔخًح ؟  -٤ٓ٘خ : أ٣ٜٔخ أهٟٞ ك٢ أىحء حُٔؼ٠٘ : ]كِ ُٕ حُ٘  كِ

َْٜ ٣ُْي٤ٓ٘خ أهٟٞ ؛ ٧ٜٗخ طيٍ ػ٠ِ ح٠ٓ٧ ٝٗيس ح٧ُْ حُ٘ل٢ٔ ٝهٔٞس حُٔؼخٗخس . ُٕ حُ٘  ؿـ : كِ

 تصرٌع ٌعطً جرساً موسٌقٌاً محبباً لألذن ٌدمٌنا(: –)ٌكفٌنا. 

(  ْدمٌنا–ماء  النٌل ٌروٌنا ٌ  .وسٌقٌاً محبباً لألذنٌعطً جرساً م حسن تقسٌم  (:حزن  النْهر 

                                     أؼــنٌــلللللللللللـة عْشلللللللللللـناه اللللللللللللذي الزملللللللللللان   أٌلللللللللللن -ٕ 
  

ْهـــــللللللللللللللللـر   فـَعللللللللللللللللـانقَ                                              أمانللللللللللللللللـٌنا ود   فللللللللللللللللً الدَّ
 

 المفردات

:  عانقَ  - ، أؼنٌاتج أؼان   والمقصود فرحة ، سعادة ة: أؼرود أؼنٌة - ، أزمن: الوقت طال أو قصر ج أزمنة الزمان   - 

ب ، مودة  ود   -: الزمن الطوٌل ، العصر ، ج أدهر ، دهور  الدهـر   -ضم  : م أمنٌتنا وهً :  أمانٌنا -كره ، بؽض × : ح 

 .بؽٌتنا ، أربنا 

 الشرح

 رحاب هذا النهر ونحن ننهل من خٌراتهعشنا زمناً جمٌالً تؽمرنا السعادة واألمانً فً  هنا أننا قدالشاعر  ٌقرر -

 ألوان الجمال 

. َّٔ ٘خٙ أؿ٤٘ش( : أِٓٞد اٗ٘خث٢ / حٓظلٜخّ ، ؿَٟٚ : حُظل ْ٘ ُٕ ح١ٌُ ػ  )أ٣ٖ حُِٓخ

 ٘خٙ أؿ٤٘ش( : ط٘ز٤ٚ ، ك٤غ ٍٛٞ حُِٓخٕ رخ٧ؿ٤٘ش ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٤ٟٞق ، ٝطٞك٢ حٍُٜٞس ْ٘ ُٕ ح١ٌُ ػ )حُِٓخ

 ٘خ .رخُٔؼخىس ٝحُلَكش ك٢ ٓخ٤ٟ

 : )٘خٙ أؿ٤٘ش ْ٘ ُٕ ح١ٌُ ػ  ً٘خ٣ش ػٖ حُٔؼخىس.)حُِٓخ
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( حُِٓخٕؿخءص ًِٔش )ْٓؼَكش ُِظؼظ٤ . 

( أؿ٤٘شؿخءص ًِٔش )ٌَْٗس ُِظؼظ٤. 

َْ ٣ٞك٢ حُظؼز٤َ رـ)ػ٘٘خٙ  ّٔ  أؿ٤٘ش( ؟ -: ر

حُٔخ٢ٟ ًخٕ ؿ٬٤ًٔ ؿـ : ٣ٞك٢ حُظؼز٤َ رـ)ػ٘٘خٙ( رؼزٞص ٝطلون ٓؼخىط٘خ ك٢ ظَ حُٔخ٢ٟ ، ٝحُظؼز٤َ رـ)أؿ٤٘ش( ٣ٞك٢ رؤٕ 

 ٤ِٓٝجخً رخ٧كَحف حُظ٢ طٔؼيٗخ .

  : أٓخ٤ٗ٘خ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ حُيَٛ ٝح٧ٓخ٢ٗ ر٘و٤ٜٖ ٣ظؼخٗوخٕ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس .. َُ )كؼخَٗن حُيٛ

 .حُظ٘و٤ٚ ، ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رظلون ح٧ك٬ّ 

 . ًؿخءص ًِٔش )أٓخ٤ٗ٘خ( ؿٔؼخً ؛ ُظٞك٢ رٌؼَس أك٬ٓ٘خ هي٣ٔخ 

ك٢ ٝى  أٓخ٤ٗ٘خ( : أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝػ٠ِ حُٔلؼٍٞ رٚ )أٓخ٤ٗ٘خ( ٣ل٤ي حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي  .)ك َُ  ؼخَٗن حُيٛ

 ( : طٞك٤خٕ رخُل٤ٔ٤ٔش ٝحُظَك٤ذ حُ٘ي٣ي   -)كؼخَٗن  .ٝحُ٘ٞم ٝحُِٜلشٝى 

 : )حُلخء ُِظَط٤ذ ٝحُظؼو٤ذ)كؼخَٗن. 

(ٕحُيَٛ - حُِٓخ : ) ًي حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞلٚ.رخُظَحىف ٣ئ ا١٘خد 

                                      عزابمَنللللللللللللللا هانللللللللللللللتْ  أم األرض   هانللللللللللللللت   هلللللللللللللللْ  -ٖ
  

ـــللللللللللللللللـلم   أصللللللللللللللللبحَ  أم    نللللللللللللللللـَا أكفانللللللللللللللللاً  الح                                       تؽـطـٌِّ
 

 المفردات

:  أكفانـًا -: م عزٌمة : إرادة ، قوة  ـَاعزابمن - عزت وقوٌت× : ذلت ، ضعفت هانت   -: فقدت منزلتها هانت األرض  - 

نـَا -ثٌاب ٌلؾ فٌها المٌت م َكَفن  ٌِّ  ،تعرٌنا. تكشفنا× : تخفٌنا ، تسترنا  تؽطـ

 الشرح

ثم ٌتساءل الشاعر عن السبب فً هجرة الشباب عن مصر . أهو ضعؾ حبهم لمصر ؟ أم ضعؾ مصر ؟ أم ضعؾ اإلٌمان  -

 الحلم الذي كنا نسعى إلى تحقٌقه قد مات قبل  أن ٌولد .بمكانة الوطن فً النفوس ؟ أم أن 

 ألوان الجمال

.   : ) ُٝ َْ ٛخِٗض ح٧ٍ  : حُظ٘و٤ٚ .ٜخ، ك٤غ ٍٛٞ ح٧ٍٝ  ربٗٔخٕ ٣ٜٕٞ ٣ٌٍٝ ، َٝٓ ؿٔخُ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش)ٛ

 ٍ؟( : حٓظلٜخّ ٩ظٜخ ُٝ َْ ٛخِٗض ح٧ٍ  . حُظؼـذ ٝح٫ٓظٌ٘خٍ)ٛ

 : ) ُٝ  ٤ش.ٓـخُ ََٓٓ ػ٬هظٚ حٌُِ) ح٧ٍ

 : )ك٤غ ٍٛٞ حُؼِحثْ ربٗٔخٕ ٣ٜٕٞ ٣ٌٍٝ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ ، ٢ٛٝ  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش).. أّ ٛخْٗض ػِحثٔ٘خ ،

 ٍٛٞس طٞك٢ رخ٠ُؼق ٝحُظوخًٍ .

. ٍأّ ٛخْٗض ػِحثٔ٘خ( : حٓظلٜخّ ٩ظٜخٍ حُظؼـذ ٝح٫ٓظٌ٘خ ..( 

 : )ؿٔغ ٌُِؼَس) ػِحثٔ٘خ . 

(... ٍٝٛخْٗض ػِحثٔ٘خٛخٗض ح٧ : )ٍطٌَحٍ ٛخٗض ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ حُلِٕ ٝح٫ٓظٌ٘خ . 

( ّحٓظلٜخّ ٩ظٜخٍ حُظؼـذ ٝح٫ٓظٌ٘خٍ .أ : )أًلخٗخً طـط٤ِّ٘خ ُْ  أٛزَق حُلِ

 (أًلخٗخ : )ؿٔغ ٌُِؼَس . 

 ( ّحُؼطق رؤ : ).ُِي٫ُش ػ٠ِ حُل٤َس . 

 ُِّي٫ُش ػ٠ِ ك٤َس حُ٘خػَ ٝكِٗٚ ٝطؤػَٙ.: طٌَحٍ ح٫ٓظلٜخ . 

 ُْ أًلخٗخً طـط٤ِّ٘خ( : ط٘ز٤ٚ ، ك٤غ ٍٛٞ حُلِْ رخٌُلٖ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظـ٤ْٔ ، ٝطٞك٢ حٍُٜٞس  )أٛزَق حُلِ

 رخُٜ٘خ٣ش حُزخثٔش ٝح٤ُؤّ حُ٘ي٣ي ٝحُلِٕ ، ٝك٤ٜخ اٌٗحٍ رخُٔٞص .
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 واتس 

ــلللللللللـره ؟ النٌلللللللللل كٌلللللللللؾَ  األْرض عاشلللللللللـقَ  ٌلللللللللا -ٗ                             تهج 
  

ءَ  ال    ًْ                                                                              ٌؽـنٌنللللللللللللللللـا النٌلللللللللللللللل ؼللللللللللللللللـٌر   وهللا شـلللللللللللللللـ
 

 المفردات

ره   -كاره × : محب ، ولهان ، مشتاق ، صب ج عشاق   عاشقَ   - : ٌكفٌنا ، ٌنفعنا  ٌؽنٌنا -، تصله ، تتمسك به: تتركه  تهج 

 .ٌفقرنا ، ٌعوزنا× ، نستؽنً به 

 الشرح

 ٌا من تعشقون أرض مصر الجمٌلة بطبٌعتها الساحرة . لماذا تهجرون النٌل العذب ؟  أولبك المهاجرٌن:نادي الشاعر ٌ -

 ها.مصدر ؼنى مصر ورخابفهو وهللا 

 ألوان الجمال

. أِٓٞد اٗ٘خث٢ / ٗيحء ُِظ٘ز٤ٚ ٝحُؼظخد : )ٝ ٍْ  )٣خ ػخَٗن ح٧

َُّٙ؟( : أِٓٞد اٗ٘خث٢ / حٓظلٜخ ـُ  ُِظؼـذ ٝح٫ٓظٌ٘خٍ . )٤ًَق ح٤َُ٘ طٜ

. ََُٙ؟( :  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ ٍٛٞ ح٤َُ٘ ر١ٖٞ أٝ ٌٖٓٔ ٣ٜـ ـُ  )ح٤َُ٘ طٜ

 ٣ل٤ي حُظو٤ٜٚ ٝحُظؤ٤ًي ) َُ َُ ح٤َُ٘ ٣ـ٤٘٘خ( : أِٓٞد هَٜ رخُ٘ل٢ )٫( ٝح٫ٓظؼ٘خء )ؿ٤  .)٫ ٢َٗء ٝهللا ؿ٤

  )رخ٫ػظَحٝ ؿَٟٚ حُظ٤ًٞي. ا١٘خد : )ٝهللا 

 ٤ٚ طؤ٤ًي ٗي٣ي ػ٠ِ ًُي حُؼطخء حُٔظيكن ٌٓ٘ آ٫ف ح٤ُٖ٘ٔ ػ٠ِ أر٘خء َٜٓ حُؤْ رـ)ٝهللا( ك. 

 ٍحٓظويحّ حُلؼَ ح٠ُٔخٍع )٣ـ٤٘٘خ( ٣ل٤ي حُظـيى ٝح٫ٓظَٔح. 

)حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ٗزٚ ح٤َُ٘ ربٗٔخٕ ُِظ٘و٤ٚ:  )٣ـ٤٘٘خ. 

(  َح٤ُ٘)ً٘خ٣ش ػٖ ك٠َ ح٤َُ٘ ػ٠ِ ح٤٣َُٜٖٔ.:  ٣ـ٤٘٘خ 

ْصللللللللرَ  إلللللللللى عللللللللودوا -٘ للللللللوا م                                  شللللللللواطبَها فللللللللً ؼوص 
  

                                ٌ ْعـطللللللللللللـٌنا..  نعللللللللللللـطٌه بنللللللللللللا أولللللللللللللى فالنللللللللللللـٌل     
 

 المفردات

وا  -  : نمنحه ، نهبه  نعطٌه - اطفوا× : اؼطسوا ، والمقصود : ابحثوا وجّدوا واجتهدوا  ؼوص 

 الشرح

ودة إلى مصر فهً أولى بهم  والعمل واالجتهاد فً البحث عن كنوزها فإنهم متى فعلوا المؽتربٌن بالعالشاعر  ٌطالبثم   -

 . ذلك حتما سٌجنون الثمار

 ألوان الجمال

 . أِٓٞد اٗ٘خث٢ / أَٓ ، ؿَٟٚ : حُلغ ٝحُٜ٘ق  : ) ََ ْٜ  )ػٞىٝح ا٠ُ ٓ

. َٜخ( :  أِٓٞد اٗ٘خث٢ / أَٓ ، ؿَٟٚ : حُلغ ٝحُٜ٘ق ٞح ك٢ ٗٞح١ج ُٛ  )ؿٞ

ٞح ُٛ َٜخ( : ً٘خ٣ش ػٖ ًؼَس حُو٤َحص حُظ٢ طٔظِت رٜخ َٜٓ ، ٍَٟٝٝس رٌٍ حُـٜي ، َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش :  )ؿٞ ك٢ ٗٞح١ج

 ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخً رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .

 : )َٜخ  . ٍسٝٓـخُ ََٓٓ ػ٬هظٚ حُٔـخ) ك٢ ٗٞح١ج

أ٠ُٝ ر٘خ ٗؼط٤ٚ . ٣ُْؼط٤٘خ( : حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش ، ك٤غ َُ ٍٛٞ ح٤َُ٘ ربٗٔخٕ ٗؼط٤ٚ ك٤ـٞى رٔخثٚ ٣ٝٔ٘ل٘خ حُل٤خس ٜٓيحهخً  )كخ٤ُ٘

( )ح٧ٗز٤خء ٖٓ ح٣٥ش  َٕ ُٞ٘ ِٓ ٢ٍْء َك٢  أَك٬ََ ٣ُْئ َٗ  ََّ ًُ خء  َٔ ُْ َٖ ح ِٓ َِْ٘خ  َؿَؼ َٝ ( ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ ، ُٖٓوٍٞ هللا طؼخ٠ُ : )

 ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رٌَّ ح٤َُ٘ حُـخَٓ.

 ُأ٠ُٝ ر٘خ ٗؼط٤ٚ . ٣ َُ  ْؼط٤٘خ( : طؼ٤َِ ُٔخ هزِٜخ .)كخ٤ُ٘

 ٚ٣ُْؼط٤٘خ( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ١زخم ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞلٚ ٣ٝو٣ٞٚ رخُظ٠خى . -)ٗؼط٤ 

 ٚا٣ـخُ رلٌف حُٔلؼٍٞ .٣ُْؼط٤٘خ( :  -)ٗؼط٤ 
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ْسللللللللللللرة   -ٙ نلللللللللللللـا باإلخــللللللللللللـالص الخـــــْبلللللللللللللـز فك                                تشبع 
  

                                     تْروٌـللللللللللللللللـنا انباإلٌمــللللللللللللللللـ المللللللللللللللللاء   َوقطللللللللللللللللـْرة     
 

 المفردات :

ر ،كسرات: قطعة كْسرة - نا -: التفانً فً العمل ، الوفاء  اإلخالص -: العٌش  الخْبز - ، ج ك س  :  قطـْرة -: تمأل بطننا  تشبع 

 : تسقٌنا . تْروٌنا -الكفر × : التصدٌق  اإلٌمان -نقطة ج َقَطَرات 

 الشرح

بإٌمان راسخ بعظمة  -تشبعنا ، وقطرات الماء التً نشربها من ماء النٌل  سوؾ قطعة الخبز التً نحصل علٌها بإخالصف -

 تروٌنا ..س -هذه النعمة 

 ألوان الجمال

  . َس ُ حُوـْزـِ رخ٩ه٬ٙ ط٘زُؼ٘خ( : ً٘خ٣ش ػٖ حُو٘خػش ٝحَُٟخ رخُو٤َِ ٝحُٔلزش ْٔ  )كٌ

  َٙس ُ حُوـْزـِ رخ٩ه٬ ْٔ ط٘زُؼ٘خ( : أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ )رخ٩ه٬ٙ( ػ٠ِ حُوزَ )ط٘زُؼ٘خ( ٣ل٤ي )كٌ

 حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي  

. ٚرخ٩ه٬ٙ ط٘زُؼ٘خ( : حُظؼز٤َ رـ)ح٩ه٬ٙ( ٣ٞك٢ رؤ٤ٔٛظٚ ك٢ ٠ٜٗش ٝطويّ أ١ ١ٖٝ ٝح٫ٍطوخء ر( 

 َِس حُوـْزـ ْٔ  ٖ ٝطلًَٚ .ط٘زُؼ٘خ( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / َٓحػخس حُ٘ظ٤َ طؼ٤َ حٌُٛ -)كٌ

 ً٣ٝ٘خ( : ً٘خ٣ش ػٖ حُو٘خػش ٝحَُٟخ رخُو٤َِ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ َْ هطـَْس حُٔخِء رخ٣٩ٔخٕ ط َٝ (

 رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ.

ُ٘٣ٝ٘خ( : حُظؼز٤َ رـ)ح٣٩ٔخٕ( ٣ٞك٢ رؤ٤ٔٛش حُـخٗذ حَُٝك٢ ك٢ ٓٞحِٛش حٌُلخف ٝح٩َٛحٍ ػ٠ِ طلو٤ن ح َْ ـخف )رخ٣٩ٔخٕ ط

 ٝك٢ رغ حُوٞس ك٢ حُ٘لّٞ . 

 هطـَْس حُٔخِء َٝ ٣ٝ٘خ( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / َٓحػخس حُ٘ظ٤َ طؼ٤َ حٌُٖٛ ٝطلًَٚ . -) َْ  ط

 ٚ٣ٝ٘خ( ٣ل٤ي حُظو٤ٜ َْ ٣ٝ٘خ( : أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ )رخ٣٩ٔخٕ( ػ٠ِ حُوزَ )ط َْ هطـَْس ُ حُٔخِء رخ٣٩ٔخٕ ط َٝ (

  .ٝحُظ٤ًٞي 

َسُ حُوـْزـِ ر ْٔ ٣ٝ٘خ( : ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / كٖٔ طو٤ْٔ ٣ؼط٢ ؿَٓخً ٤ٓٞٓو٤خً )كٌ َْ هطـَْسُ حُٔخِء رخ٣٩ٔخٕ ط َٝ خ٩ه٬ٙ ط٘زُؼ٘خ .. 

 .٣طَد ح٧ًٕ ٣ٝؼ٤َ ح٫ٗظزخٙ

وا -7 للللللللللود  ٌللللللللللل إلللللللللللى ع  وا النِّ للللللللللود  ًْ  ع  للللللللللَره   كلللللللللل                                       نطهِّ
  

للللللللللللللللمْ  إنْ                                        ٌكفٌنللللللللللللللللـَا..  بالعللللللللللللللللْدل خللللللللللللللللـ بزه   نقتس 
 

 المفردات :

ـَره   -  - مْ  -نفسده ، ندنسه × : ننقٌه ، ننظفه  نطهِّ :  العْدل -: العٌش م خبزة  خـ بزه   -: نوّزع ، نجّزئ ، نحّصص  نقتس 

ٌْؾ × اإلنصاؾ   .الظلم ، الجور ، الَح

 الشرح

وا لبلدكم و نٌلكم وعٌشوا فً أحضانه كً تطهروه ؛ فالخٌر فٌا شباب مصر عودهوٌطالبهم مرة أخرى بالعودة قابال:  -

 متى انتشر العدل. الذي تنتجه أرضنا ٌكفٌنا

 ألوان الجمال

  أِٓٞد اٗ٘خث٢ / أَٓ ، ؿَٟٚ : حُلغ ٝحُٜ٘ق : )ُٙ ََ ِّٜـ  .)ُػُٞىٝح ا٠ُ حُ٘ـ٤َِّ ُػُٞىٝح ٢ًْ ٗط

 َطؼ٤ِ )ُٙ ََ ِّٜ  . ُٔخ هزِٚ )٢ًْ ٗط

 (َح٤ُ٘) : ََٓٓ ُػ٬هظٚ حُـِث٤ش ٓـخ . 

 ًهـُزُِٙ رخُؼْيٍ.. ٣ٌل٤٘ـَخ( : ً٘خ٣ش ػٖ حُٔٔخٝحس ٝحُؼيحُش حُظخٓش ، َٝٓ ؿٔخٍ حٌُ٘خ٣ش : ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ ْْ ِٔ ْٕ ٗوظ )ا

 رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ .

٘هـُزُِٙ رخُؼْيٍ.. ٣ٌل٤٘ـَخ( : أِٓٞد ١َٗ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ كيٝع حُـٞحد )٣ٌل٤ ْْ ِٔ ْٕ ٗوظ خ( إ طلون ح١َُ٘ )حهظٔخّ حُوزِ )ا

 .رخُؼيٍ( 
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 : )ُِٙحٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش ٗزٚ ه٤َ ح٤َُ٘ رخُوزِ َٝٓ ؿٔخُٜخ حُظـ٤ْٔ.) هـُز 

(٣ٌل٤٘خ) . ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ : 

للللللللللللودوا -8 ْصللللللللللللرَ  إلللللللللللللى ع                                         ٌعرف نللللللللللللا األمِّ  َصللللللللللللْدر   م 
  

                                       ٌالقٌنلللللللللللللـا شلللللللللللللـْوق   فلللللللللللللً َهَجرنلللللللللللللاه   َمْهَملللللللللللللا   
 

 المفردات :

 .، ٌودعنا ،ٌفارقنا: ٌقابلنا ، ٌستقبلنا ٌالقٌنـا -: حنٌن ، لهفة ، رؼبة ، شؽؾ ج أشواق  شْوق   - -

 الشرح

ود وحب ، كما تلقى األم فمصر كصدر األم ، حناناً وحباً ألبنابها ، فهما ابتعدوا عنها ، فإنها تشتاق إلٌهم ، وتلقاهم فً   -

 . ؼٌاب أبناءها بعد طول

 ألوان الجمال

 . أِٓٞد اٗ٘خث٢ / أَٓ ، ؿَٟٚ : حُلغ ٝحُٜ٘ق : ) ََ ْٜ ِٓ  )ُػٞىٝح ا٠ُ 

 : ٓخ ى٫ُش طٌَحٍ ح٧َٓ " ػٞىٝح " ؟ ّٔ

 ؿـ : طٌَحٍ )ُػُٞىٝح( ؛ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ ٍَٟٝس حُؼٞىس َُٜٔ ُِؼَٔ ػ٠ِ ٍكؼش ٗؤٜٗخ .

٣ ِّّ ٍُ ح٧ ْي َٛ : حُظ٘و٤ٚ ، ٝطٞك٢ حٍُٜٞس ٜخ، َٝٓ ؿٔخُٛيٍ ح٧ّ ربٗٔخٕ ٣ؼَك٘خ، ك٤غ ٍٛٞ  حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓشؼَكُ٘خ( : )

 رخُل٘خٕ ٝحَُػخ٣ش ٝحُلٔخ٣ش حُيحثٔش .

 : ) ِّّ  .، ك٤غ ٍٛٞ َٜٓ رؤّ ، َٝٓ ؿٔخٍ حٍُٜٞس : حُظ٘و٤ٚ ، ٝطٞك٢ حٍُٜٞس رخُل٘خٕ حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش) ح٧

 : ) ِّّ ٍُ ح٧ ْي َٛ  ػ٬هظٚ حُٔل٤ِش. ٓـخُ ََٓٓ)

  : ) َٙٗخ ـَ َٛ  ك٤غ ٍٛٞ ح١ُٖٞ ربٗٔخٕ َٝٓ ؿٔخُٜخ حُظ٘و٤ٚ.‘ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش )

(٬٣ه٤٘خ  : ) ك٤غ ٍٛٞ ح١ُٖٞ ربٗٔخٕ َٝٓ ؿٔخُٜخ حُظ٘و٤ٚ.‘ حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش 

  َٙٗخ ـَ َٛ  .٬٣ه٤٘خ( :  ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ / ١زخم ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞلٚ ٣ٝو٣ٞٚ رخُظ٠خى -)

 ٍػ٠ِ ٍَٟٝس حُؼٞىس ا٠ُ َٜٓ. ك٢ حُ٘ٚ ُِظؤ٤ًي  : ػٞىٝح()طٌَح 

 التعلٌق العام على النص

 : ٓخ حُـَٝ حُ٘ؼ١َ ُِ٘ٚ ؟  ّٔ

 ؿـ : حُ٘ٚ ٖٓ حُ٘ؼَ ح٢٘١ُٞ .

 : ٓخ ح١ٌُ ػ٢٘ ٝحٛظْ رٚ حُ٘ؼَ ح٢٘١ُٞ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ رؼي ُٝحٍ ح٫ٓظؼٔخٍ ؟ ّٕ

 ٝحُٔٔخٝحس ٝحُؼَٔ ٝحُز٘خء ٖٓ أؿَ ح١ُٖٞ . ؿـ : ػ٢٘ ٝحٛظْ رظٔـ٤ي حُزط٫ٞص ٟٓٞلخً ه٤ٔش حُل٣َش ٝحُؼيٍ

َّ كَٙ حُ٘خػَ ك٢ ٌٛٙ ح٧ر٤خص ؟  ّٖ  : ػ٬

 ؿـ : كَٙ ػ٠ِ ر٤خٕ إٔ ح١ُٖٞ ٝح٤َُ٘ ٗؼٔظخٕ ٣ـذ حُٔلخكظش ػ٤ِٜٔخ ٝرٌٍ حُـخ٢ُ ٝحُ٘ل٤ْ ٖٓ أؿِٜٔخ .

 : ٓخ ٓٔخص أِٓٞد حُ٘خػَ ؟  ّٗ

 ؿـ : ٣ظْٔ أِٓٞد حُ٘خػَ : 

    ٟٞكٜخ .ىهش ح٧ُلخظ ُٜٝٓٞظٜخ ٝٝ - ٔ

     ؿٔخٍ ح٧ِٓٞد . - ٕ

 طَحر٢ حُلٌَ  . - ٖ

    ط٘ٞع ح٧ٓخ٤ُذ ر٤ٖ حُوز٣َش ٝح٩ٗ٘خث٤ش . - ٗ

 ٍٝػش حٍُٜٞ حُو٤خ٤ُش . -٘

 ؟  ح٧ر٤خص ك٢ ح٤ُٓٞٔو٠ : ٟٝق ٜٓخىٍ ّ٘

 ٝحُوخك٤ش حُٔٞكيس  ك٢ حُُٕٞ:هخٍؿ٤ش ٤ٓٞٓو٠ ظخَٛس 

 .كٖٔ ط٤ٔ٘وٜخ ٝطَحر٢ ح٧كٌخٍ ٝؿٔخٍ حُظ٣َٜٞٗخرؼش ٖٓ حٗظوخء ح٧ُلخظ ٝ :ل٤شه ٤ٓٞٓو٠ ىحه٤ِش 
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 :  رْ ط٤ِٔص ح٧ٓخ٤ُذ ك٠ حُ٘ٚ ؟ّٙ

 ٝحُلوَ ٝحُظو٣ََ حُٞٛق ٝؿَٟٜخ ٓخ٤ُذ ر٤ٖ حُوز٣َشح٧ط٘ٞػض ؿـ:  

 ح٧ِٓٞد ُِظؤ٤ًي َٟٚ حُلغ ٝحُٜ٘ق ٝطٌَحٍ ٌٛحَٜ ٝؿٓ ا٠ُ ػٞىٝح٠ ٓخ٤ُذ ح٩ٗ٘خث٤ش ٓؼَ ح٧َٓ كح٧ ٝ

َْ َ / ٣ل٤ي حُظلٔ ؟ ١ٌُ ػ٘٘خٙ أؿ٤٘شح أ٣ٖ حُِٓخٕ ٝح٫ٓظلٜخّ ك٢ ُٝ  ٛخٗضِ  ٛ  ُِظؼـذ حٓظلٜخّ+ ٤ًق ح٤َُ٘ طٜـَٙ :  ح٧ٍ

 ٝح٫ٓظٌ٘خٍ

 : ٓخ ٬ٓٓق ٗو٤ٜش حُ٘خػَ حُظ٢ طظَٜ ٖٓ ه٬ٍ حُ٘ٚ ؟ 7ّ

 ٖٓ أًؼَ حُ٘ؼَحء -ُٚ رَحػش ٓظ٤ِٔس ك٢ حُظؼز٤َ ػٖ حُٔؼخ٢ٗ ح٤٘١ُٞش  -ٓئٖٓ رؼظٔش َٜٓ ٝأ٤ٔٛش َٜٗ ح٤َُ٘  -ؿـ : ٢٘١ٝ 

.٤٘١ٝش ًٝظخرش ػٖ َٜٓ ك٢ ػَٜٗخ حُلخَٟ  

 ( https://dardery.site/archives/6412ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 (عودوا إلى مصرعلى نص ) تدرٌبات

 (ٔ) 

وا -ٔ ْصللللللللللرَ  إلللللللللللى عللللللللللـود                                            ٌنللللللللللاٌرو النٌللللللللللل مللللللللللاء   م 
  

لللللللللللللْدمٌنا النْهللللللللللللر وحللللللللللللزن   ارتحـللللللللللللـلتمْ  منللللللللللللذ     ٌ                                 
 

                                     أؼــنٌــللللللللللللـة عْشللللللللللللـناه الللللللللللللذي الزمللللللللللللان   أٌللللللللللللن -ٕ
  

ْهـــــللللللللللللللللـر   فـَعللللللللللللللللـانقَ                                              أمانللللللللللللللللـٌنا ود   فللللللللللللللللً الدَّ
 

                                      عزابمَنللللللللللللللا هانللللللللللللللتْ  أم األرض   هانللللللللللللللت   هلللللللللللللللْ  -ٖ
  

ـــللللللللللللللللـلم   أصللللللللللللللللبحَ  أم    نللللللللللللللللـَا أكفانللللللللللللللللاً  الح                                       تؽـطـٌِّ
 

 األول؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « عودوا » كلمة معنى ما -ٔ
  ارجعوا  -أ
   زوروا.  -ب
  تحابوا.  -ج
 عٌشوا.  -د
 األول؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « ارتحل » كلمة مضاد ما -ٕ
         جرى  -أ
                      عاد.  -ب
                 استقر.  -ج
 اطمؤن.  -د
ة األؼراض أيِّ  إلى -ٖ ٌَّ  ؟وما الجدٌد الذي طرأ علٌه السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر
 .وتطور فً العصر الحدٌث لٌشمل وصؾ المنجزات والمخترعلت الحدٌثه الوصؾ،  -أ
 .وتطور هذا الفن حٌث عدل أصحابه عن المدح ألى التارٌخ الَمْدح،  -ب
 عنً واهتم بتمجٌد البطوالت موضحاً قٌمة الحرٌة والعدل والمساواة. الشعر الوطنً،  -ج

 .  حدٌثها و قدٌمها ٌشمل الفخر باألمجاد القومٌةوتطور فً العصر الحدٌث ل الَفْخر،  -د

 األول؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد فً   اللفظً المحسن ما نوع   -ٗ
      حسن تقسٌم ، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -أ
    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌه -ب
      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -ج
 األول والثالث -د
ْهــــــر  فً ود  أمانـٌنا ة فً قوله:" ما نوع الصورة البٌانٌ -٘  جمالها؟ سر "فً البٌت الثانً؟ ومافـَعـانَق الدَّ
    .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز  -أ
 .التشخٌص مكنٌة، استعارة  -ب
ٌَّة، استعارة  -ج       .التشخٌص تصرٌح
 .التجسٌم بلٌػ، تشبٌه  -د
 

https://dardery.site/archives/6412
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 الثالث ، والؽرض منه :نوع األسلوب فً البٌت   -ٙ
        خبري للتقرٌر -أ
     إنشابً طلبً ، التعجب واالستكار -ب
      إنشابً ؼٌر طلبً للحزن والحسرة -ج
  خبري لفظا إنشابً معنى -د
  للـــداللة على : فً البٌت الثانً نكرة )أؼــنٌـــة(   كلمة جاءت  -7
     التهوٌل  -أ
      التحقٌر  -ب
          والشمول مالعمو -ج
  .التعظٌم -د
ْهــــــر  فً ود  أمانـٌنا   قوله :" فً -8  " فً البٌت الثانً أسلوب قصر بتقدٌم :فـَعـانَق الدَّ
   .الفاعل  -أ
       .المفعول  -ب
  .الجار والمجرور  -ج
 .الخبر  -د
 جماله؟ سر ؟ وما " فً البٌت األولٌروٌنا ماء  النٌل ما اللون البٌانً فً قوله:"  -9

    .اإلتٌان بالمعنى مصحوبا بالدلٌل كناٌة عن صفة،  -أ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة  -ب

ٌَّة، استعارة  -ج       .التشخٌص تصرٌح

 .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه  -د

 البٌت الثانً : فً " أٌن الزمان  الذي عْشـناه أؼــنٌـــة الؽرض من االستفهام فً قوله:"   -ٓٔ

         تقرٌرال -أ

     إظهار الحزن والحسرة  -ب

       إظهار الفرح والبهجة -ج

   إظهار الٌؤس والتشاإم -د

 ارتحلتم ( فً البٌت األول : –بٌن كلمتً )عودوا  -ٔٔ

    .طَحىف  -أ

  .ؿ٘خّ  -ب

  ١زخم -ج

 َٓحػخس ٗظ٤َ  -د

 فً البٌت الثانً : طناب نوع اإل -ٕٔ

   بالترادؾ إطناب  -أ

   بالتكرار إطناب  -ب

   بالتذٌٌل إطناب  -ج

 باالعتراض إطناب  -د

نـَا ما نوع التشبٌه فً قوله:"  -ٖٔ ــــلم  أكفاناً تؽـطـٌِّ  جماله؟ سر " فً البٌت الثالث ؟ وماأصبَح الح 

   .بلٌػ ، التوضٌح  -أ

     .التجسٌدبلٌػ ،   -ب

   .مجمل ، التجسٌد  -ج

 .مفصل ، التوضٌح  -د

 ( ٣https://dardery.site/archives/10753ذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظيٍ) 

https://dardery.site/archives/10753
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 (ٕ) 

ــلللللللللـره ؟ النٌلللللللللل كٌلللللللللؾَ  األْرض عاشلللللللللـقَ  ٌلللللللللا -ٗ                             تهج 
  

ءَ  ال    ًْ                                                                              ـاٌؽـنٌنلللللللللللللللل النٌلللللللللللللللل ؼللللللللللللللللـٌر   وهللا شـلللللللللللللللـ
 

ْصللللللللرَ  إلللللللللى عللللللللودوا -٘ للللللللوا م                                  شللللللللواطبَها فللللللللً ؼوص 
  

                                ٌ ْعـطللللللللللللـٌنا..  نعللللللللللللـطٌه بنللللللللللللا أولللللللللللللى فالنللللللللللللـٌل     
 

ْسللللللللللللرة   -ٙ نلللللللللللللـا خــللللللللللللـالصباإل الخـــــْبلللللللللللللـز فك                                تشبع 
  

                                     تْروٌـللللللللللللللللـنا باإلٌمــللللللللللللللللـان المللللللللللللللللاء   َوقطللللللللللللللللـْرة     
 

 الثالث؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «اإلخالص  » كلمة معنى ما -ٔ
   .الجد   -أ
   االنتهاء.  -ب
  الوفاء.  -ج
 التقدم.  -د
 الثالث؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «اإلٌمان  » ةكلم مضاد ما -ٕ
  الكفر  -أ
  الشرك.  -ب
   العقوق.  -ج
 الجحود.  -د
 تعكس األبٌات بعض القضاٌا التً ٌتناولها الشعر الوطنً ، فما هً؟ -ٖ
ر قسوة بٌان -أ   .جرابمه وفضح المستعم 
 .والمساواة والعدل الحرٌة قٌمة بٌان -ب
ر الدعوة -ج   .االستعمار قٌود من للتحر 

 .الوطن بناء أجل من للعمل الدعوة -د

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

     جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -أ

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌه -ب

     تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -ج

 نظٌر، إثارة الذهن مراعاة -د

ره  ورة البٌانٌة فً قوله:" ما نوع الص -٘  جمالها؟ سر ؟"فً البٌت األول؟ وما كٌَؾ النٌل تهج 

   .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز  -أ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة  -ب

ٌَّة، استعارة  -ج      .التشخٌص تصرٌح

 .التجسٌم بلٌػ، تشبٌه  -د

وا فً شواطبَها "نوع األسلوب فً  قوله فً البٌت الثانً:  -ٙ ْصَر ؼوص   ، وما الؽرض منه؟عودوا إلى م 

       خبري للتقرٌر -أ

     إنشابً طلبً ، النصح والحث -ب

      إنشابً ؼٌر طلبً التمنً -ج

  خبري لفظا إنشابً معنى -د

  فً البٌت الثانً مجاز مرسل عالقته : ( ؼوصوا فً شواطبها)  فً قوله:  -7

             الكلٌة  -أ

      الجزبٌة  -ب

      المحلٌة -ج

  .المجازرة -د
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ٌ ْعطٌنا قوله :" عالقة  -8   " فً البٌت الثانً بما قبله : فالنٌل  أولى بنا نعطٌه . 

  .توضٌح  -أ

  .تفصٌل  -ب

  .تعلٌل  -ج

 .نتٌجة  -د

ناما اللون البٌانً فً قوله:"  -9  جماله؟ سر لثالث ؟ وما" فً البٌت ا فكْسرة   الخـْبـز باإلخالص تشبع 

    .اإلتٌان بالمعنى مصحوبا بالدلٌل كناٌة عن صفة،  -أ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة  -ب

ٌَّة، استعارة  -ج       .التشخٌص تصرٌح

 .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه  -د

 البٌت األول : فً "  الؽرض من النداء فً قوله:" ٌا عاشق األرض  -ٓٔ

    اللوم والعتاب -أ

      عظٌم الت -ب

   إظهار الفرح والبهجة -ج

   التهدٌد -د

 تشبعنا ( فً البٌت الثالث : –بٌن كلمتً )كسرة الخبز  -ٔٔ

    .طَحىف  -أ

  .ؿ٘خّ  -ب

  ١زخم -ج

 َٓحػخس ٗظ٤َ  -د

 فً البٌت األول : طناب نوع اإل -ٕٔ

   بالترادؾ إطناب  -أ

   بالتكرار إطناب  -ب

   بالتذٌٌل إطناب  -ج

 باالعتراض ناب إط -د

 فً البٌت الثانً إٌجاز بحذؾ: -ٖٔ

    .الفاعل  -أ

    المفعول  -ب

  المبتدأ  -ج

  .الخبر  -د

 " فً البٌت الثالث أسلوب قصر وسٌلته :ال شًَء وهللا ؼٌر  النٌل ٌؽنٌناقوله"  – ٗٔ

  طؼ٣َق حُٔزظيأ ٝحُوزَ    -أ

   حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ   -ب

                          حُ٘ل٢ ٝح٫ٓظؼ٘خء   -ج

 حٓظويحّ اٗٔخ   -ى

 ( https://dardery.site/archives/10754ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 

 

https://dardery.site/archives/10754
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 (ٖ) 

وا -7 للللللللللود  ٌللللللللللل إلللللللللللى ع  وا النِّ للللللللللود  ًْ  ع  للللللللللَره   كلللللللللل                                       نطهِّ
  

للللللللللللللللمْ  إنْ                                        ٌكفٌنللللللللللللللللـَا..  بالعللللللللللللللللْدل خللللللللللللللللـ بزه   نقتس 
 

للللللللللللودوا -8 ْصللللللللللللرَ  إلللللللللللللى ع                                         ٌعرف نللللللللللللا األمِّ  َصللللللللللللْدر   م 
  

                                       ٌالقٌنلللللللللللللـا شلللللللللللللـْوق   فلللللللللللللً َهَجرنلللللللللللللاه   َمْهَملللللللللللللا   
 

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

  ننقٌه     -أ

    ننظفه.  -ب

    .ندنسه  -ج

 .األول والثانً  -د

 الثانً؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «شـْوق   » كلمة مضاد ما -ٕ
  شؽؾ  -أ
  .جفاء  -ب
         .عناد  -ج
 بخل  -د
 : كما ٌتضح من األبٌاتلشاعر من سمات أسلوب  ا  -ٖ
  جمال األسلوب.   -أ
 تنوع األسالٌب بٌن الخبرٌة واإلنشابٌة.   -ب
                                          وضوح الفكر ، وترابط المعانً.   -ج
  كل ما سبق  -د 
 الثانً؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد فً   المعنوي المحسن ما نوع   -ٗ

      ، ٌعطً جرسا موسٌقٌا جناس -أ

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌه -ب

      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -ج

 نظٌر، إثارة الذهن مراعاة -د

ْم خـ بزه  بالعْدل .. ٌكفٌنـَاما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -٘  جمالها؟ سر ؟"فً البٌت الثانً؟ وما إْن نقتس 

    .العالقة اختٌار فً قةوالد اإلٌجاز مرسل، مجاز  -أ

 .التوضٌح مكنٌة، استعارة  -ب

ٌَّة، استعارة  -ج       .التجسٌد تصرٌح

 .التجسٌم بلٌػ، تشبٌه  -د

 ما نوع األسلوب فً  البٌتٌن؟ وما الؽرض منه؟  -ٙ
        خبري للتقرٌر -أ
     إنشابً طلبً ، النصح والحث -ب
       إنشابً ؼٌر طلبً التمنً -ج
  ي لفظا إنشابً معنىخبر -د
  فً البٌت الثانً مجاز مرسل عالقته : ( صدر األم)  فً قوله:  -7
     الكلٌة  -أ
       الجزبٌة  -ب
      المحلٌة -ج
  .المجازرة -د
 
 



  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 176

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

  كً نطهره " فً البٌت األول بما قبله : قوله :" عالقة  -8
  .توضٌح  -أ
  .تفصٌل  -ب
  .تعلٌل  -ج
 .نتٌجة  -د
 " فً البٌت الثانً أسلوب قصر وسٌلته : َمْهَما َهَجرناه  فً شـْوق  ٌالقٌنـا  ( :ه" قول– 9

       تعرٌؾ المبتدأ والخبر    -أ

    التقدٌم والتؤخٌر      -ب

      النفً واالستثناء   -ج

 استخدام إنما   -د

 ( https://dardery.site/archives/10755ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 (عودوا إلى مصرعلى نص ) نصوص متحررة

 (ٔنص رقم )

 ٌقول شوقً عند عودته من المنفى:

للللللللللللللللكَ  َوَطنللللللللللللللللً َوٌللللللللللللللللا -ٔ للللللللللللللللؤس   َبعللللللللللللللللدَ  لََقٌت  ٌَ 
  

 الَشلللللللللللللللللبابا ب لللللللللللللللللكَ  لَقٌلللللللللللللللللت   َقلللللللللللللللللد َكلللللللللللللللللؤَّنً   
 

للللللللللللللللللللل   -ٕ بوب  َسلللللللللللللللللللل م سللللللللللللللللللللاف ر   َوك  وًمللللللللللللللللللللا ٌَ ٌَ 
  

قَ  إ ذا    ز  ابللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا الَسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالَمةَ  ر   َواإلٌ 
 

عٌللللللللللللللللت   أَّنللللللللللللللللً َولَللللللللللللللللو -ٖ نللللللللللللللللتَ  د   دٌنللللللللللللللللً لَك 
  

 الم جابلللللللللللللللللللللا الَحلللللللللللللللللللللتمَ  أ قاب لللللللللللللللللللللل   َعلٌَللللللللللللللللللللله     
 

 َوجهلللللللللللللللً الَبٌلللللللللللللللت   َقبللللللللللللللللَ  إ لٌَلللللللللللللللكَ  أ دٌلللللللللللللللر   -ٗ
  

 َوالَمتابلللللللللللللللللللللللللللا الَشلللللللللللللللللللللللللللهاَدةَ  ف هلللللللللللللللللللللللللللت   إ ذا   
 

ًَ  َسلللللللللللللللللللَبَقت َوَقلللللللللللللللللللد -٘  الَقلللللللللللللللللللوافً َركلللللللللللللللللللاب ب 
  

قَ     َتهللللللللللللللللللللللللللللللللا لَّللللللللللللللللللللللللللللللللَدةً م  مَّ رابللللللللللللللللللللللللللللللللا أَز   ط 
 

 َوالَفٌللللللللللللللللللافً َنحللللللللللللللللللَوكَ  الللللللللللللللللللَدهرَ  َتجللللللللللللللللللوب   -ٙ
  

ًَ  َوَتقللللللللللللللللللللللللللللَتح م      بابللللللللللللللللللللللللللللا ال اللٌَللللللللللللللللللللللللللللال   الع 
 

لللللللللللللللللللللرَّ  الَثنلللللللللللللللللللللاءَ  َوت هلللللللللللللللللللللدٌكَ  -7  تاًجلللللللللللللللللللللا الح 
  

إَتل ًقللللللللللللللللللللا تاَجٌللللللللللللللللللللكَ  َعلللللللللللللللللللللى    جابللللللللللللللللللللا م   ع 
 

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة:

بابا » كلمة معنى ما -ٔ  السادس؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « الع 

  .السماء  -أ

  .الصحراء  -ب

  .الظالم  -ج

  .الموج  -د

 السابقة؟ األبٌات فً الشاعر ٌتناوله الذي الموضوع ما -ٕ

                        .الوطن بناء أجل من للعمل الدعوة  -أ

 .التعبٌر عن سعادته بالعودة للوطن وبٌان مدى حبه للوطن  -ب

 .الوطن على المدمرة وآثاره االستعمار الحدٌث عن مساوئ -د  .الوطن عن للدفاع والدعوة الحرٌة ن قٌمةاإلعالء م -ج

 

https://dardery.site/archives/10755
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 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 177

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

ٌَبوب   م ساف ر   َوك ل   فً قوله : "  البدٌعً المحسن ما نوع   -ٖ  الثانً؟ وما سر جماله؟ البٌت "فً  ٌَوًما َس

     جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -أ

    وٌقوٌهطباق ، ٌإكد المعنى  -ب

     تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -ج

 نظٌر، إثارة الذهن مراعاة -د

 السادس: البٌتفً  مفرد كلمة " َالَفٌافً ": -ٗ

ؾ    -أ ٌْ   َف

َفاء     -ب ٌْ   الَف

َفى  -ج ٌْ   َف

 فاقٌة  -د

 ؟ قبله بما  الَشبابا" ب كَ  لَقٌت   َقد َكؤَّنً قوله فً البٌت األول : " عالقة ما -٘

  .لٌلتع  -أ

  .توكٌد  -ب

  .نتٌجة  -ج

 .توضٌح  -د

 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ األبٌات فً استخدامه من الشاعر أكثر الذي األسلوب نوع ما -ٙ

        .إلٌه ٌدعو ما إلى االنتباه ولَْفت الذهن إثارة الخبري،  -أ

 .ٌذكرها التً الحقابق وتوكٌد التقرٌر اإلنشابً،  -ب

                .النفس فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشابً،  -ج

 .حقٌقة ما ٌذكره عن وطنه تؤكٌد وتقرٌر الخبري،  -د

عٌت   أَّنً ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" َولَو -7 نتَ  د   جمالها؟ سر دٌنً "فً البٌت الثالث؟ وما لَك 

   .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز  -أ

 .التجسٌم كنٌة،م استعارة  -ب

ٌَّة، استعارة  -ج      .التشخٌص تصرٌح

 .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه  -د

  فً البٌت الخامس مجاز مرسل عالقته :  فً قوله" القوافً"   -8

    الجزبٌة  -أ

      الكلٌة  -ب

       السببٌة -ج

  .اعتبار ما سٌكون -د

رَّ  الَثناءَ  وصؾ  الثناء بالحر فً  قوله" َوت هدٌكَ   -9   فً البٌت السابع دلٌل على :  تاًجا "  الح 

    جمال الثناء  -أ

      صدق الثناء  -ب

       كثرة الثناء -ج

  .عظمة الثناء -د

 أي من األسالٌب التالٌة" أسلوب قصر: -ٓٔ

  ٌَؤس   َبعدَ  لََقٌت كَ  -أ

ًَ  َوَتقَتح م   -ب بابا ال اللٌَال      الع 

بوب   م ساف ر   َوك ل   -ج ٌَ    ٌَوًما َس

رَّ  الَثناءَ  َوت هدٌكَ  -د  تاًجا الح 
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 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 البٌت األول : فً "  َوَطنً نوع األسلوب فً قوله:" َوٌا  -ٔٔ

        خبري للتقرٌر -أ

     إنشابً طلبً للتعظٌم -ب

       إنشابً ؼٌر طلبً للتمنً -ج

  خبري لفظا إنشابً معنى -د

وًما: ) كلمة جاءت  -ٕٔ   للـــداللة على : نكرة فً البٌت الثانً ( ٌَ

    التهوٌل  -أ

      التحقٌر  -ب

       والشمول العموم -ج

 .التعظٌم -د

 ( https://dardery.site/archives/10759ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 (ٕنص رقم )
 حافظ إبراهٌم:ٌقول 

 ومرحًبللللللللللللللللللللا الللللللللللللللللللللبالد بنابتللللللللللللللللللللة أهللللللللللللللللللللاًل  -ٔ
  

دتم       أخلقللللللللللللللللا قللللللللللللللللد الللللللللللللللللذي العهللللللللللللللللد جللللللللللللللللدَّ
 

 مجلللللللللللللللللللللللدكم تسلللللللللللللللللللللللتردوا أن تٌبسلللللللللللللللللللللللوا ال -ٕ
  

ب     ارتقلللللللللللللللى ثلللللللللللللللم هلللللللللللللللوى مؽللللللللللللللللوب   فلَلللللللللللللللر 
 

ت -ٖ  أفالكهللللللللللللللللا مللللللللللللللللن اآلمللللللللللللللللال للللللللللللللللله مللللللللللللللللدَّ
  

 فتسللللللللللللللللَّقا العلللللللللللللللال إللللللللللللللللى الرجلللللللللللللللاء خلللللللللللللللٌط   
 

لللللللللللللللللللموا -ٗ  عظٌملللللللللللللللللللة كلللللللللللللللللللل للمجلللللللللللللللللللد فتجشَّ
  

رتقلللللللللللللى صلللللللللللللعب مجلللللللللللللدال رأٌلللللللللللللت إنلللللللللللللً     الم 
 

 خٌوَطهلللللللللللا حلللللللللللاكَ  الشلللللللللللمس وصلللللللللللل رامَ  ملللللللللللن -٘
  

 وتعلَّقلللللللللللللللللللللللا آماللللللللللللللللللللللله إلللللللللللللللللللللللى سللللللللللللللللللللللبًبا   
 

 اللللللللللللورى سلللللللللللبَّاق النٌلللللللللللل ابلللللللللللن عللللللللللللى علللللللللللار  -ٙ
  

ه تقلَّلللللللللللللللللللب مهملللللللللللللللللللا     ٌ سللللللللللللللللللللَبقا أن دهلللللللللللللللللللر 
 

للللللللللللللللللللع قللللللللللللللللللللالوا أَوكل مللللللللللللللللللللا -7  شللللللللللللللللللللملهم تجمَّ
  

قلللللللللللللللللللا؟ بجمعنلللللللللللللللللللا الشلللللللللللللللللللقاق لعلللللللللللللللللللب     فتفرَّ
 

جًجللللللللللللللللللا فتللللللللللللللللللدفَّقوا -8 وطللللللللللللللللللوا ح   نللللللللللللللللللٌلكم وح 
  

 وتلللللللللللللللللللللدفَّقا عللللللللللللللللللللللٌكم أفلللللللللللللللللللللاض فلَكلللللللللللللللللللللم   
 

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة:
 الرابع؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « تجشَّموا » كلمة معنى ما -ٔ

  .اقصدوا  -أ

            .تحملوا  -ب

        .أعدوا  -ج

  قدموا  -د

 الثانً: البٌتفً  ": مضاد  كلمة " هوى -ٕ

  كره  -أ

                                سكن   -ب

  ارتفع  -ج

 سقط  -د

https://dardery.site/archives/10759
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 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 179

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 البٌت الثانً : فً "  مجدكم تستردوا أن تٌبسوا نوع األسلوب فً قوله:" ال  -ٖ

        خبري للتقرٌر -أ

     إنشابً طلبً للنصح -ب

       إنشابً ؼٌر طلبً للتمنً -ج

  خبري لفظا إنشابً معنى -د

  فً البٌت الثانً للـــداللة على : ( مجدكم: ) كلمة اإلضافة فً  -ٗ

    التخصٌص  -أ

      التحقٌر  -ب

      والشمول العموم -ج

  .التعظٌم -د 

 ؟ قبله بما  وتدفَّقا " علٌكم أفاض فلَكم قوله فً البٌت األخٌر : " عالقة ما -٘

  .تعلٌل  -أ

  .توكٌد  -ب

  .نتٌجة  -ج

 .توضٌح  -د

 السابقة؟ األبٌات فً الشاعر مهاستخد الذي األسلوب سمة ما -ٙ

       .اإلنشابً األسلوب على االقتصار  -أ

 .الخبري األسلوب على االقتصار  -ب

  .معًنى اإلنشابً لفًظا الخبري األسلوب ؼلبة  -ج

 .واإلنشاء الخبر بٌن التنوٌع  -د

 السابقة؟ األبٌات فً الشاعر ٌتناوله الذي الموضوع ما -7

رالمست قسوة بٌان  -أ   .جرابمه وفضح عم 

 .والمساواة والعدل الحرٌة قٌمة بٌان  -ب

ر الدعوة  -ج          .االستعمار قٌود من للتحر 

 .الوطن بناء أجل من للعمل الدعوة  -د

ب فً قوله : "  البدٌعً المحسن ما نوع   -8  الثانً؟ وما سر جماله؟ البٌت "فً ارتقى  ثم هوى مؽلوب   فلَر 

     جرسا موسٌقٌاجناس ، ٌعطً  -أ

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌه -ب

     تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -ج

 نظٌر، إثارة الذهن مراعاة -د

 جمالها؟ سر "فً البٌت السادس؟ وما النٌل ابن على ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" عار   -9

   .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز  -أ

 .اإلتٌان بالمعنى مصحوبا بالدلٌل ة،كناٌ  -ب

ٌَّة، استعارة  -ج      .التشخٌص تصرٌح

 .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه  -د

  فً البٌت الرابع :  عظٌمة "  كل للمجد فً قوله" فتجشَّموا الؽرض من األمر  -ٓٔ

    .والتوبٌخ التقرٌع  -أ

      الحث واالستنهاض  -ب

     التهدٌد والوعٌد -ج

  سااللتما -د



  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 180

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 فً البٌت الثالث أسلوب قصر وسٌلته: -ٔٔ

   التقدٌم والتؤخٌر -أ

    تعرٌؾ المبتدأ والخبر -ب

   النفً واالستثناء -ج

 القصر بإنما  -د

دتم   -ٕٔ  أخلقا" فً البٌت األول " – بٌن كلمتً " جدَّ

    ترادؾ -أ

      طباق -ب

                جناس -ج

 مراعاة نظٌر -د

 ( https://dardery.site/archives/10760ٌظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ُ) 

 (ٖنص رقم )

 ٌقول أبو القاسم الشابً :

لللللللللللللللللللللللللْعب   إ ذا -ٔ  الحٌلللللللللللللللللللللللللاةَ  أرادَ  ٌوملللللللللللللللللللللللللاً  الشَّ
  

لللللللللللللللللللللدَّ  فلللللللللللللللللللللال    ْسلللللللللللللللللللللَتجٌبَ  أنْ  ب   القلللللللللللللللللللللدرْ  ٌَ
 

لللللللللللللللللللللللللللللل وال -ٕ للللللللللللللللللللللللللللللل   دَّ ب  ٌْ  ٌنجلللللللللللللللللللللللللللللللً أنْ  للَّ
  

لللللللللللللللللللللللللللللدَّ  وال    لللللللللللللللللللللللللللللرْ  أن للقٌلللللللللللللللللللللللللللللد   ب  ْنَكس  ٌَ 
 

 الحٌلللللللللللللللاة   َشلللللللللللللللْوق   ٌعانْقللللللللللللللله   للللللللللللللللم وَملللللللللللللللن -ٖ
  

للللللللللللللللللللللرَ     هللللللللللللللللللللللا فللللللللللللللللللللللً َتَبخَّ  وانللللللللللللللللللللللَدَثرْ  َجوِّ
 

ًَ  قالللللللللللللللللللللللتْ  كللللللللللللللللللللللذلك -ٗ  الكابنللللللللللللللللللللللات   للللللللللللللللللللللل
  

َثنً    هلللللللللللللللللللللللللللا وحلللللللللللللللللللللللللللدَّ  الم سلللللللللللللللللللللللللللَتت رْ  روح 
 

ٌح   وَدْملللللللللللللللللللَدَمت   -٘ نَ  اللللللللللللللللللللرِّ ٌْ  الف جلللللللللللللللللللاج   َبللللللللللللللللللل
  

لللللللللللللللللللجرْ  وتحلللللللللللللللللللتَ  الجبلللللللللللللللللللال   وفلللللللللللللللللللوقَ      الشَّ
 

 ؼاٌلللللللللللللللللللللة   إللللللللللللللللللللللى َطمْحلللللللللللللللللللللت   َملللللللللللللللللللللا إ ذا -ٙ
  

بلللللللللللللللللللت       الَحلللللللللللللللللللذرْ  وَنسلللللللللللللللللللٌت   المنلللللللللللللللللللى َرك 
 

للللللللللللللللللللبْ  ولللللللللللللللللللللم -7 عللللللللللللللللللللورَ  أتجنَّ للللللللللللللللللللعاب   و   الشِّ
  

للللللللللللللللللللللللللللةَ  وال    بَّ رْ  اللََّهللللللللللللللللللللللللللللب   ك   الم سلللللللللللللللللللللللللللللَتع 
 

لللللللللللللللللللعودَ  ٌحلللللللللللللللللللب   ال وملللللللللللللللللللن -8  الجبلللللللللللللللللللال   ص 
  

للللللللللللللللشْ     ع  هر   أَبللللللللللللللللدَ  ٌَ نَ  الللللللللللللللللدَّ ٌْ َفللللللللللللللللرْ  َبلللللللللللللللل  الح 
 

 بدابل المتاحة:تخٌر الصواب من بٌن ال
 الخامس؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « الف جاج   » كلمة معنى ما -ٔ

          .األرض الخشنة  -أ

             .سطح األرض  -ب

                  .الواسع الطرٌق  -ج

  .الصحاري الرملٌة  -د

 األخٌر؟ وما سر جماله؟ البٌت المعنوي فً  المحسن ما نوع   -ٕ

     ٌعطً جرسا موسٌقٌاجناس ،  -أ

    مقابلة ، تإكد المعنى وتقوٌه -ب

     حسن تقسٌم، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -ج

 التفات، إثارة الذهن -د

https://dardery.site/archives/10760


  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 181

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 :  فً تمثَّل الحدٌث، العصر فً كبٌر دور الوطنً للشعر من خالل فهمك لألبٌات كان  -ٖ

 الفردٌة بالحقوق المطالبة على الجماهٌر حث الثورات، إذكاء -أ

 الكرٌمة والحٌاة بالحرٌة للمطالبة الجماهٌر حماس إلهاب الثورات، إذكاء -ب

 الكرٌمة الحٌاة على للحصول العنؾ إلى الجماهٌر دفع الثورات، إخماد -ج

 الكرٌمة والحٌاة بالحرٌة المطال بة الجماهٌر ؼضب تسكٌن الثورات، إخماد -د

  ـــداللة على :فً البٌت السادس نكرة لل ( ؼاٌة  : ) كلمة جاءت  -ٗ

    التهوٌل  -أ

      التحقٌر  -ب

      والشمول العموم -ج

  .التعظٌم -د 

 السادس: البٌتفً  ": مفرد  كلمة " المنى -٘

نٌة  -أ                               م 

ٌّة   -ب          َمن

ٌّة  -ج                      أ من

 أمانة  -د

رَ   ثالث : "قوله فً البٌت ال عالقة ما -ٙ ها فً َتَبخَّ  ؟ قبله بما وانَدَثْر "  َجوِّ

  .تعلٌل  -أ

  .توكٌد  -ب

  .نتٌجة  -ج

 .توضٌح  -د

 السابقة؟ األبٌات فً الشاعر استخدمه الذي األسلوب سمة ما - 7

   .اإلنشابً األسلوب على االقتصار  -أ

 .الخبري األسلوب على االقتصار  -ب

  .معًنى اإلنشابً فًظال الخبري األسلوب ؼلبة  -ج

 .واإلنشاء الخبر بٌن التنوٌع  -د

 السابقة؟ األبٌات فً الشاعر ٌتناوله الذي الموضوع ما -8

ر قسوة بٌان  -أ   .جرابمه وفضح المستعم 

 .الوطن أبناء بٌن التعاون قٌمة بٌان  -ب

ر الدعوة  -ج   .االستعمار قٌود من للتحر 

 .وطنال بناء أجل من للعمل الدعوة  -د

 الثانً؟ وما سر جماله؟ البٌت فً   اللفظً المحسن ما نوع   -9

     جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -أ

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌه -ب

     حسن تقسٌم، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -ج

 نظٌر، إثارة الذهن مراعاة -د

ل   ب دَّ  ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" وال -ٓٔ ٌْ  جمالها؟ سر ً "فً البٌت الثانً؟ وماٌنجل أنْ  للَّ

    .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز  -أ

 .اإلتٌان بالمعنى مصحوبا بالدلٌل كناٌة،  -ب

ٌَّة، استعارة  -ج       .التجسٌد تصرٌح

 .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه  -د



  

 

 تايلوس في اللغة العربية

 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 182

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 فً البٌت الرابع أسلوب قصر وسٌلته: -ٔٔ
   التقدٌم والتؤخٌر -أ
     عرٌؾ المبتدأ والخبرت -ب
   النفً واالستثناء -ج
 القصر بإنما  -د

 ( https://dardery.site/archives/10761ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 (ٗنص رقم )

 ٌقول نزار قبانً:

 تؤكل نا النار إنّ .. تمام أبا -ٔ

 بعضاً  بعَضنا نجادل   زلنا وما -ٕ

 َصْرؾ   من والممنوع   المصروؾ   عن -ٖ

 الصرؾ   من ممنوع  .. المحتلِّ  الؽاصب   وجٌش   -ٗ

 أرجل نا عظمَ  نطقطق   زلنا وما -٘

 ننتظر  .. هللا   بٌوت   فً ونقعد   -ٙ

ًّ  اإلمام   ٌؤتً بؤن -7  عمر   لنا ٌؤتً أو.. عل

 ..ٌؤتوا ولن -8

 ..ٌؤتوا لنو -9

 ٌنتصر   سواه   بسٌؾ   أحد   فال -ٓٔ

 ..السادة أٌها لذلك -ٔٔ

 أوراقً كلَّ  سؤجمع   -ٕٔ

 وأعتذر   -ٖٔ

 السطر الخامس؟ سٌاق من تفهم كما « نطقطق   » كلمة المعنى الذي تشٌر إلٌه ما -ٔ

  .الرخاء والرفاهٌة  -أ
  .األلم والتعب  -ب
  .الجد واالستعداد  -ج
 .كانةالعجز واالست  -د

"  أوراقً.. كلَّ  سؤجمع   ..السادة أٌها قوله فً األسطراألخٌرة : " لذلك عالقة ما -ٕ  ؟ قبله بما وأعتذر 

  .تعلٌل  -أ
  .توكٌد  -ب
  .نتٌجة  -ج
 .توضٌح  -د
 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ األسطر فً استخدامه من الشاعر أكثر الذي األسلوب نوع ما -ٖ
         .إلٌه ٌدعو ما إلى االنتباه لَْفتو الذهن إثارة الخبري،  -أ
 .ٌذكرها التً الحقابق وتوكٌد التقرٌر اإلنشابً،  -ب
                .النفس فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشابً،  -ج
 .حقٌقة ما ٌذكره عن الواقع العربً تؤكٌد وتقرٌر الخبري،  -د

https://dardery.site/archives/10761
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 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 183

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 السابقة؟ األبٌات فً الشاعر ٌتناوله الذي الموضوع ما -ٗ

ر قسوة بٌان  -أ   .جرابمه وفضح المستعم 

 .والمساواة والعدل الحرٌة قٌمة بٌان  -ب

      .العجز واالتكالٌة فً المجتمع العربً الحالة السلبٌة و نقد -ج

 .والمساواة والعدل الحرٌة قٌمة إبراز البطوالت، تمجٌد -د

 ر جماله؟فً السطر الثاث ؟ وما س  البدٌعً المحسن ما نوع   -٘

      حسن تقسٌم ، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -أ

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌه -ب

      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌا -ج

 نظٌر، إثارة الذهن مراعاة -د

 جمالها؟ سر تؤكل نا "فً السطر األول؟ وما النار ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" إنّ  -ٙ

   .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز  -أ

 .اإلتٌان بالمعنى مصحوبا بالدلٌل كناٌة،  -ب

      .التشخٌص مكنٌة، استعارة  -ج

 .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه  -د

  فً البٌت السطر األول :  تؤكل نا "  النار إنّ .. تمام فً قوله" أبا الؽرض من نداء الشاعر العباسً ) أبً تمام(  -7

   العظٌم اإلرث هذا عن المحافظة عن العرب لتخلً والمجد النخوة مزر تمام ألبً االعتذار -أ

   .لومه وتؤنٌبه  -ب

       المجد الستعادة العرب قلوب فً النخوة روح لبث دعوته -ج

 به االستنجاد  -د

 فً السطر العاشر أسلوب قصر بتقدٌم: -8

    المفعول -أ

       الخبر -ب

    الظرؾ -ج

 الجار والمجرور  -د

ًّ  اإلمام   ٌؤتً ورود الرموز التارٌخٌة  )اإلمام علً( ) عمر( فً قوله فً السطر السابع:" بؤن -9 "  لنا ٌؤتً أو.. عل عمر 

 ٌرمز إلى:

     األوقات العصٌبة فً تارٌخ األمة -أ

      ذروة الخالؾ والشقاق فً األمة -ب

      الفتوحات والقوة المجد زمن -ج

 م التدٌن والتمسك بالقٌ -د

 السطرٌن الثامن والتاسع ٌشٌر إلى : فً ٌؤتوا "  ولن ..ٌؤتوا التكرار فً قوله:" ولن  -ٓٔ

      عدم رؼبة الشاعر فً عودتهما -أ

     الٌؤس وفقدان األمل -ب

   الرؼبة فً طرح االتكالٌة والعجز واالعتماد على النفس -ج

 تحسر الشاعر على عدم عودتهما  -د

 ( ٢https://dardery.site/archives/10762 ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظَٝٗ) 

 

 

https://dardery.site/archives/10762
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 الصف الثاني الثانوي  طخ٣ِّٞ 184

 طَّ ػخٕ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (5نص رقم )

 ٌقول حافظ إبراهٌم:

للللللللللللللللللق   ٌ ـكللللللللللللللللللـاب د   ذا كللللللللللللللللللـم -ٔ ٌ القللللللللللللللللللً عاش   َو
  

لللللللللللللـبِّ  فلللللللللللللـً    صلللللللللللللرَ  ح  ّشــلللللللللللللـاق   َكثٌلللللللللللللَرة   م   الع 
 

للللللللللللللـل  أَلَ  إ ّنللللللللللللللـً -ٕ  َصللللللللللللللباَبةً  َهللللللللللللللواك   فللللللللللللللً حـم 
  

صللللللللللر   ٌللللللللللـا     األَطـللللللللللـواق   َعللللللللللن   َخَرَجللللللللللت َقللللللللللد م 
 

 َطلٌَقللللللللللللللللللةً  أَراك   َمتلللللللللللللللللى َعلٌَلللللللللللللللللك   لَـهلللللللللللللللللـفً -ٖ
  

لللللللللللللـحمً     راقــلللللللللللللـً َشلللللللللللللعب   ح ملللللللللللللاك   َكلللللللللللللرٌمَ  ٌَ
 

لللللللللللللللللللالل   ب لللللللللللللللللللـَمحمود   َكـل لللللللللللللللللللـؾ   -ٗ م   الخ  ٌَّ َتللللللللللللللللللل  م 
  

الـَبللللللللللللللللللـذل      للللللللللللللللللَدٌك   َبللللللللللللللللللٌنَ  بـ   َواإل نفـــللللللللللللللللللـاق   ٌَ
 

ب نً ًإ ّنللللللللللللللللللـ -٘ للللللللللللللللللـطر  للللللللللللللللللالل   لَـت   َكرٌَمللللللللللللللللللةً  الخ 
  

 وَتالقـلللللللللللللللللـً ب ؤَوَبلللللللللللللللللة   الـَؽلللللللللللللللللـرٌب   َطلللللللللللللللللـَربَ    
 

نً -ٙ لللللللللللللللـز  كلللللللللللللللرى َوَتـه  لللللللللللللللروَءة   ذ   َوالَنلللللللللللللللدى الم 

  

ةَ  اللللللللللللللللللـَشماب ل   َبـٌلللللللللللللللللـنَ     لللللللللللللللللزَّ  الم شــلللللللللللللللللـتاق   ه 

 

 .األول البٌت فً" ٌكابد"  كلمة مرادؾ .ٔ

   ٌتكاسل -أ

  ٌستمتع -ب

  ٌعانً -ج

 ٌواظب -د

 .الخامس البٌت فً"أوبة"   كلمة ضادم .ٕ

  المؽادرة -أ

  الرجوع -ب

   الظهور -ج

 اللقاء -د

 :الثانً البٌت فً":ااألطواق كلمة"  مفرد .ٖ

   طاقة -أ

  طواق -ب

  طوق -ج

 طاق -د

ـل   إ ّنـً:" قوله فً البٌانٌة الصورة نوع .ٗ  :الثانً البٌت فً"َصباَبةً  َهواك   فً أَلَحـم 

  صرٌحٌةت استعارة -أ

  مكنٌة استعارة -ب

  تشبٌه -ج

 مرسل مجاز -د

 األول البٌت فً البدٌعً المحسن نوع .٘

  جناس -أ

  طباق -ب

  تصرٌع -ج

 نظٌر مراعاة -د
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 واتس 

 :الرابع البٌت فً" متٌم"  و" كلؾ" كلمة بٌن .ٙ

  طباق -أ

  ترادؾ -ب

   جناس -ج

 نظٌر مراعاة -د

 "وتالقً بآوبة الؽرٌب طرب"  قوله فً التشبٌه نوع - .7

  بلٌػ -أ

  مجمل -ب

  تمثٌلً -ج

 ضمنً -د

 :الثانً البٌت فً اإلنشاء نوع - .8

   أمر -أ

  نهً -ب

  استفهام -ج

 نداء -د

 :الثالث البٌت فً االستفهام من الؽرض - .9

  التعجب -أ

  االستنكار -ب

  التمنً -ج

 اللسخرٌة -د

 : بتقدٌم قصر سلوبأ" راقـــً َشعب   ح ماك   َكرٌمَ  ٌَـحمً"  - .ٓٔ

  المبتدأ  -أ

  الخبر  -ب

  الفاعل  -ج

 المفعول  -د

 

 ( https://dardery.site/archives/10764ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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