


 ايتعبري



 ايع١ًُٝ يًؿهط٠ ميهٔ ٫ٚ ، ايتػٝري إيٞ عتتاز ايعًِ تطٛض إٔ ايٛاقع أثبت يكس
 ايٓعط١ٜ ٚانع عٓ٘ أؾكح َا ٖصا ٚ .. ثابت١ زا٥ُا تهٕٛ إٔ يتطبٝكاتٗا أٚ

 يٓعطٜيت املػتكبٌ غتب٧ َاشا أزضٟ ٫ : قاٍ ايصٟ أٜٓؿتأٜ أيربت ايٓػب١ٝ
  ع١ًُٝ ْعط١ٜ أٟ ثبات تًػٞ ايعًِ زٜٓاَٝه١ٝ ٭ٕ

 : اقرتح ايعٓٛإ ا٭ْػب يًؿكط٠ ايػابك١  -1

 ايتػري مس١ ايعًِ 

 ايعًِ يف خس١َ ايٛاقع 

 ٚانع ْعط١ٜ ايٓػب١ٝ 

 َػتكبٌ ْعط١ٜ ايٓػب١ٝ 



 :  سسز تعبريا مما ًٜٞ ٜسٍ عًٞ عسّ ا٫غتذاب١ يًٓكٝش١ .2

 أخص ٜؿًب نؿٝ٘ 

 أعطاْٞ ظٗطٙ 

 عض عًٞ أْاًَ٘ 

 تٛاْٞ عٔ املعطٚف  



 : ايتعًٝل املٓاغب يًكٛض٠ املكاب١ً .3

 ٫ ؾطٚم بني ايبؿط عًٞ أغاؽ عطقٞ 

 ايٛسس٠ بني ايبؿط ططٜل ايتعإٚ املجُط 

 يعب١ تؿابو ا٭ٜسٟ 

 ٫بس إٔ ْتشس جملاب١ٗ ايتشسٜات 



 اغتدسّ مما ًٜٞ ايتعبري ايساٍ عًٞ ايؿعٛض بايٓسّ .4

 ظاؽ بكطٙ 

 عض عًٞ ٜسٜ٘

 اضتعست ؾطا٥ك٘ 

 اَتعض ٚدٗ٘ 



أٟ ا٭بٝات اٯت١ٝ تػتدسّ ناغتؿٗاز عًٞ َٛنٛع بصٍ .5
 . ايتهش١ٝ يف غبٌٝ ايٛطٔ ٚ إٕ داض ايٛطٔ 

 ميذسٖا قًيب ٚ ٜسعٛ هلا ؾُٞ  ب٬زٟ ٖٛاٖا يف يػاْٞ ٚ يف زَٞ       

 ْاظعتين إيٝ٘ يف ارتـًس ْؿػٞ   ٚطين يٛ ؾػًت بارتًس عٓـــــ٘      

 ٚ أًٖٞ ٚ إٕ نٓٛا عًٞ نــــطاّ   ب٬زٟ ٚإٕ دــــاضت عًٞ ععٜع٠       

 ٚدسآْا نٌ ؾ٧ بعسنِ عـــسّ   ٜا َٔ ٜعــــع عًٝٓا إٔ ْؿاضقِٗ     



 : ايتعًٝل املٓاغب يًكٛض٠ املكاب١ً .6

 ايتعكب ايهطٟٚ قٓب١ً َٛقٛت١ 

 ايتعكب يًؿطٜل ضٚح ايؿطٜل 
 ايتؿذٝع أغاؽ ايؿٛظ 

 ايطٜان١ تعين ايؿٛظ املػتُط 



 (ُتب٢ٓ ا٭َِ با٭خ٬م.)7
 :ايؿاٖس ايص٣ ٜسعِ املٛنٛع ايص٣ ٜٓسضز حتت ايعٓٛإ ايػابل 

 إشا ٢ْٚ ّٜٛ حتكٌٝ ايع٬ ٚا٢ْ  ٫ ايكّٛ ق٢َٛ ٫ٚ ا٭عٛإ أعٛا٢ْ

 مل ٜػت ًَو ع٢ً دٌٗ ٚإق٬ٍ  بايعًِ ٚاملاٍ ٜب٢ٓ ايٓاؽ ًَهِٗ

 ؾإٕ ِٖ شٖبت أخ٬قِٗ شٖبٛا  إمنا ا٭َِ ا٭خ٬م َا بكٝت

 ٫ ترتنٛا زْٚهِ ؾدطا إلْػإ   ابٓٛا نُا بٓت ا٭دٝاٍ قبًهِ



 (تهٔ سٝاتو غعاز٠ زا١ُ٥.)................. 8
 :ايه١ًُ املٓاغب١ مل٤ٌ ايؿطاؽ ؾ٢ بسا١ٜ ادت١ًُ ايػابك١ 

 تؿا٩ٍ

 تؿا٥ٌ
 تؿا٤ٍ

 تؿأٍ



.........  ؾإْٓا........ ٚعًٝو با٫دتٗاز ........... َا أمجٌ ايعًِ )
 ( :ْعؿل املػاَط٠ ٚادتس.......... املكطٜني

 : ع٬َات ايرتقِٝ املٓاغب١ مل٤ٌ ايؿطاغات ايػابك١ .9

 / !( ; /-  /- ) 
 (;/ : / ؟ ). / 

( ; /-  / ! /-) 
( ; /-  /- )! / 



أَا أٚيٛ ايععمي١ ؾريْٚ٘ غ٬ٗ .......  َا أقعب اجملس ع٢ً ارتاًَني 
 .......( :٭ِْٗ ٜعؿكٕٛ املػاَط٠ ، ٚعتبٕٛ ايع٬ ....... 

 :  ع٬َات ايرتقِٝ املٓاغب١ مل٤ٌ ايؿطاغات ايػابك١ .10

 / !( ; /،) 
 / :(؟ ). / 

 / !( ;). / 

 / .( ;)! / 



 : ايتاىل ايػ٪اٍ عٔ أدب ثِ اقطأ.11
  ايؿسٜس بايٓعاؽ شيو بعس يتؿعط ايعؿا٤ أٚ ايػصا٤ َٔ يصٜص٠ ٚدب١ بتٓاٍٚ قُت ٌٖ)

 ؟ ا٭نٌ بعس ايٓعاؽ أغباب ٢ٖ َٚا ؟ بصيو ْؿعط ملا ؟ ٚايتعب
  زخٍٛ إىل بسٚضٙ ٜ٪ز٣ ٚايص٣ ايسّ ؾ٢ ا٭ْػٛيني ْػب١ اضتؿاع إىل ايطعاّ تٓاٍٚ ٜ٪ز٣

  اإلْػإ ؾعٛض مث١ َٚٔ ، ايسّ ؾ٢ ْػبت٘ اطتؿاض ٚبايتاىل ، ارت٬ٜا زاسٌ إىل ايبٛتاغّٝٛ
 (ايػهط٣ َطن٢ يس٣ خام بؿهٌ ا٫َط ٖصا ٬َسع١ ٚميهٔ ، بايتعب

 : ايػابكتني ايؿكطتني تطتٝب ؾ٢ ايهاتب اتبع٘ ايص٣ ايُٓٛشز

 ظعِ ٚتؿٓٝس

 ضأ٣ ٚزيٌٝ

 ظاٖط٠ ٚتؿػري
 َكس١َ ْٚتٝذ١



 :اقطأ ثِ أدب عٔ ايػ٪اٍ ايتاىل . 12
قطأ أبٝاتا َٔ ايؿعط تؿٝض َٔ ضق١ ٚعصٚب١ ، ؾػاضع بٓػبٗا إىل ْؿػ٘ ، ْٚؿطٖا ع٢ً  )

قؿشت٘ ايؿدك١ٝ ، َٚٗطٖا بتٛقٝع٘ ، ؾؿادأٙ أسس املعًكني ي٘ بإٔ ٖصٙ ا٭بٝات يؿاعط  
َعاقط ْؿطٖا ؾ٢ زٜٛاْ٘ َٓص غ١ٓ تكطٜبا ٚٚنع ي٘ قٛض٠ َٔ ايسٜٛإ حتت٣ٛ ع٢ً أبٝات  

 (ايككٝس٠ ؾٛقـ غاضم ايؿهط َبٗٛتا

 امحط ٚدٗ٘

 ْهَّؼ ضأغ٘

 اضتعست ؾطا٥ك٘

 ناقت عًٝ٘ ا٭ضض



 :اقطأ ثِ أدب عٔ ايػ٪اٍ ايتاىل . 13
نِ َٔ َط٠ ُأغتبت ؾٝٗا أَاَو ؾًِ تطز غٝبت٢ ، ٚٚيؼ اي٦ًاّ ؾ٢ عطن٢ ؾًِ ! قسٜك٢ )

َا إٕ مسعت أسسِٖ ًٜٛى بني ؾهٝ٘ امسو مبا ٫ ًُٜٝل  ...... عتطى شيو َٓو غانٓا 
 (غاضعت ؾسَػت باطً٘ ، ٚزؾعت قا٥ً٘ ......... 

 :أزاتا ايطبط املٓاغبتإ يٛنعُٗا َهإ ايٓكط ؾ٢ ايؿكط٠ ايػابك١ 

 يهٔ –يصيو 

 َع شيو –بٌ إ٢ْٓ 

 إىل إٔ –سٝح إ٢ْٓ 

 ست٢ –َٚع شيو 



 :  اقطأ ايؿكط٠ ، ثِ أدب عٔ ايػ٪اٍ ايتاىل . 15
ؾاع ؾ٢ أٚغاط اجملتُع إٔ ايبٓات ؾ٢ َطس١ً ايكبا أنجط ٖسٚا٤ا َٔ ايبٓني ٚاْتؿط شيو )

اْتؿاضا نبريا ٚؾ٢ حبح َطٍٛ ع٢ً طا٥ؿ١ غري ق١ًًٝ َٔ ايبٓات ايكػاض تبني أْٗٔ أنجط  
 (سطن١ َٔ ايكبٝإ ايصنٛض

 :ع٬ق١ ايػطط ايجا٢ْ بايػطط ا٭ٍٚ 

 ظعِ ٚتؿٓٝس
 ضأ٣ ٚزيٌٝ

 ظاٖط٠ ٚتؿػري

 َكس١َ ْٚتٝذ١



٫ ْػتؿٝس َٔ ايعًّٛ ايطٜان١ٝ اذتسٜج١ ، ْٚطٖل ٫عبٝٓا َٓص   –أسٝاْا  –ضتٔ . )18
قػطِٖ بتسضٜبات ايك٠ٛ ٚا٭ثكاٍ ، ْٚسخًِٗ بط٫ٛت نجري٠، َع عسّ تٛاؾط اإلَهاْٝات  

ٚا٭دٗع٠ ارتاق١ باملط١ْٚ ٚايكٝاغات اي٬ظ١َ يًبٓا٤ ايبس٢ْ ايكشٝح يٮطؿاٍ ٚايٓاؾ٦ني ،  
باإلناؾ١ إىل نعـ بطاَر اإلعساز ايبس٢ْ ٚاملٗاض٣ املب٢ٓ ع٢ً خطط ع١ًُٝ َجٌ عسّ  

سٌ ٫عبْٛا ؾ٢   –.............  -ايطبط بني ايعًِ ٚايتطبٝل ، ٚايعًِ ٚامل٬عب ، 
 (شٖب١ٝ ٚؾه١ٝ ٚبطْٚع١ٜ: ايتاٜهْٛسٚ ٚايهاضت١ٝ ع٢ً َٝسايٝات أٚملُٝب١ٝ 

 :اقطأ ايؿكط٠ ايػابك١ ، ثِ اَٮ ايؿطاؽ بايعباض٠ ايطابط١ بني املكٛيتني 

 بٌ إْٓا

 يصيو نً٘

 سٝح إْٓا

 ضغِ شيو



 :قاٍ ايؿاعط .20
 َٔ َٓعط ارت٬ٕ ٚا٭قشاب  ٫ ؾ٧ ؾ٢ ايسٜٓا أسب يٓاظط٣

 قٛت ايبؿري بعٛز٠ ا٭سباب  ٚأيص َٛغٝك٢ تػط َػاَع٢

 :املٛقـ ايص٣ ٜٓاغب٘ ايبٝتإ ايػابكإ ي٬غؿتٗاز بُٗا ؾ٢ غٝاقُٗا 

 ْس٠ٚ ايتعطٜـ بأ١ُٖٝ اذتب ٚايػ٬ّ ٚايتػاَح  

 َكاي١ أزب١ٝ عٔ نٝؿ١ٝ اختٝاض ايكسٜل ايكسٚم

 خطب١ مبٓاغب١ ا٫ ستؿاٍ بايّٝٛ ايعامل٢ يًكساق١

 اؾتتاس١ٝ نتاب عٔ زٚض ايكساق١ ؾ٢ تٛطني احملب١



ؾاعت بني ايٓا ا٭غطٛض٠ ايكا١ً٥ بهطٚض٠ تٓعٝـ ا٭غٓإ قبٌ ؾطب املا٤ ; ٭ٕ املا٤ قبٌ  -1
 .شيو ٜػبب زخٍٛ ايبهتريٜا َٔ جتٜٛـ ايؿِ إىل ادتػِ 

٭ٕ ايبهرتٜا َٛدٛز٠ أغاغا ؾ٢ ايرتغبات ادتري١ٜ ايت٢ تتهٕٛ ع٢ً : ٖصا غري قشٝح  -2
ا٭غٓإ ، ٖٚصٙ ٫ ميهٔ إظايتٗا إ٫ عٔ ططٜل اذتو ٚايؿطى ، ٚيٝؼ يًُا٤ ق٠ٛ استهاى 

ناؾ١ٝ إلظاي١ ٖصٙ ايرتغبات ، إناؾ١ إىل إ محٛن١ ا٭َعا٤ قازض٠ ع٢ً قتٌ ايبهتريٜا املػبب١ 
 .يٮَطاض 

 :ايُٓٛشز ايص٣ اتبع٘ ايهاتب ؾ٢ تطتٝب ايؿكطتني ايًتني ٜتأيـ َُٗا املكاٍ ايػابل .21

 ظعِ ٚتؿٓٝس

 ضأ٣ ٚزيٌٝ

 َكس١َ ْٚتٝذ١

 ظاٖط٠ ٚتؿػري



 :قاٍ ايؿاعط .22
 ٚمل أغتؿس عًُا ؾُا شيو َٔ عُط٣  إشا َط ب٢ ّٜٛ ٚمل أنتػب ٜسا

 :سسز املٛقـ ايص٣ ٜٓاغب٘ بٝت ايؿعط ايػابل ي٬غتؿٗاز ب٘ ؾ٢ غٝاق٘ 

 َكاي١ ؾ٢ اغتٓاّ ايٛقت ٚا٫غتػ٬ٍ ا٭َجٌ يٛقت ايؿطاؽ

 َكاي١ عٔ ايعًِ ٚزٚضٙ ؾ٢ ايطق٢

 َكاي١ عٔ غطع١ َطٚض ا٭ٜاّ

 ْس٠ٚ عٔ ايتاٌَ ؾ٢ غطع١ تعاقب ا٭ظَإ



 (َٚٔ اغتبس بطأٜ٘ ًٖو.)23
 :سسز مما ًٜٞ ايرتنٝب ا٭زم ؾ٢ أزا٤ َع٢ٓ اذته١ُ ايػابك١ 

 ايػع٢ ايسا٥ِ ٚغ١ًٝ ايٓذاح

 اذتكٝك١ بٓت ايبشح

 ا٫غتبساز ٚا٫ْؿطاز بايطأ٣ ططٜل اهل٬ى

 ايعًِ ظًُات ّٜٛ ايكٝا١َ



أضاز ؾدل إٔ ٜٓكح ابٓ٘ بإٔ ٜتشًٞ بايؿها٥ٌ  .24
 ..ايهطمي١ 

 اغًو بين َٓاٖر ايػـــازات     ٚ ختًكــــٔ بأؾطف ايعازات 
َّ َئؿٞ اِيُؿَ٪أز َٕٓ اِيهًََا ُٕ ع٢ًََ إ ٌَ ائًَٓػا َُــا      ُدٔع ًّٝا اِيُؿَ٪أز َٚإَْٔٓ  َزٔي
 ٜا َايٞ: إشا ْازُٜت غتصيين    إ٫ ْسا٥ٞ نٌ ايٓسا٤ إشا ْازُٜت

 عًََٝـــُهِ      َؾًــــــََٝؼ ٔيٗأضٕب َٔٓٓٞ َْذا٤ُ آت٢ َأْا امَلُٛت ايَٓصٟ



اذتل ؾإْ٘ ٜطؾع قسضى يف ٚقت ؾسٜس اهلٍٛ عًٞ .)25
 :اذته١ُ اييت تعرب عٔ َعين ايكٍٛ ايػابل ( ايبؿط

o ًٖ٘اعطف اذتل تعطف أ 
o َٔايباطٌ ٫ ٜكري سكا مبطٚض ايع 
o ًُٕٛ٫ تًبػٛ اذتل بايباطٌ ٚ أْتِ تع ٚ 
o ٞايعّ اذتل ٜٓعيو َٓاظٍ أٌٖ اذتل ّٜٛ ٫ ٜكه

 إ٫ باذتل 



 :ايتعبري ايصٟ ٜسٍ عًٞ إٔ ؾ٬ٕ تاضى ق٬ت٘ .26

o ٜ٘عض عًٞ ٜس 
o ؾ٬ٕ عؿٝـ ادتب١ٗ 
o ؾ٬ٕ ْاعِ ايٝس 
o ٘ؾ٬ٕ ٫ ٜهع ايعكا عًٞ عاتك 



أقٝب قسٜكو حبازخ أيِٝ ، ٚ تطٜس إٔ تعٌٜ . 27
 : عٓ٘ بعض اهلُّٛ ٚ تؿذع٘ ، ؾتكٍٛ 

o ٞايكرب عٓس ايكس١َ ا٭ٚي 
o ايكرب َؿتاح ايؿطز 
o ٕقرب عًٞ َا ضتب ٚ قرب عًٞ َا : ايكرب قربا

 ْهطٙ 
o  ايجا١ْٝ ٚ ايجايج١ 



إٕ ا٭ّ هلا تأثري نبري عًٞ ادتٌٝ ايٓاؾ٧ ٚ .28
 :ايبٝت ايصٟ ٜسٍ عًٞ ٖصا املعين .. تٛعٝت٘

o ؾعكٛقٗا إسسٟ ايهرب   اخهع ٭َو ٚ اضنٗا 
oٔإَي٢ ايَهـأٔؽ اييت ؾـطبِت ٔبٗـا ُٓٔ  َأٔسـ

 َٚأٖـ٣ٛ ٔيُجـٛاٖـا ايتُٓـطاب َٚا َنـُٓا   
o٘ٚا٭ّ أٚيــ٢ بإنطاّ ٚإسػإ      ايعٝـ َاض ؾأنطّ ٚايسٜو ب 
oؾ٢ أ١َ،     َا مل تهٔ قس تطقت ا٭َٗات يٝؼ ٜطق٢ ا٭بٓـــا٤ 



يسٜو قسٜل ٜبشح عٔ ايطظم بهٌ ايططم ٚ . 29
 :  ؾٓكٍٛ ي٘ .. تطٜس إٔ تطؾسٙ إيٞ ايططٜل ايكشٝح 

o  ٜأتٝو با٭ضظام َٔ سٝح ٫ تسضٟ عًٝو تكٟٛ اهلل إٕ نٓت غاؾـ٬ 

o ٫ ٜٓكل ايعـُط إقساّ ٚ تكُِٝ  ن٬ ٚضبو ٫ ظتسٟ ايؿطاض نُــا 

o  َٔ ٙايًذـــــني يهإ ايكُت َٔ شٖب   ٚ يٛ ٜهٕٛ ن٬َٞ سني أْؿط 

o  ٙيكازّ يف ايٛغٞ ٚ اذتطب َهطّٚ ٌٖ تعذٌ عٔ َٝكات َٛعـــس 



 أْا ايصٟ ْعط ا٭عُٞ إيٞ أزبٞ 
 ٚ أمسعت نًُاتٞ َٔ ب٘ قُِ      

 سسز املٛقـ ايصٟ ٜٓاغب٘ ايبٝت ايؿعطٟ ي٬غتؿٗاز ب٘ يف غٝاق٘ . 30

o  َٟٛنٛع عٔ ايتعبري  عٔ سط١ٜ ايطأ 

o  َٛنٛع عًُٞ َتأزب ٜبشح يف قه١ٝ ايتسخني 

o َٛنٛع ٜتشسخ ؾٝ٘ اإلْػإ عٔ ْؿػ٘ ٚ اعتعاظٙ بٗا 

o َٔٛنٛع عٔ قه١ٝ ايتعًل بايٛط 



 َا ضادٔت ارتُط يف غٛم ايتذاضات يٛ مل ُٜو ايسٖط غٛقّا ضابح باطًٗا
 بني ايـــٛض٣ ٖٚٛ َطًٛب نأقٛات  ٫ٚ أغتُٓط زخإ ايَتبؼُ َٓتؿــــطّا

 :ايبٝتإ ايػابكإ ٜتشسثإ عٔ قه١ٝ اْتؿطت يف ظَآْا ٚ ٖٞ . 31

o  ايتذاض٠ ايعامل١ٝ يف ا٭غٛام احمل١ًٝ 

o  ًِٝقه١ٝ ايتع 

o  ؾٝٛع ايتسخني ٚ ارتُٛض يف ا٭غٛام 

oغ٤ٛ ساٍ ا٭١َ بػبب جتاضتٗا 



أٟ .. نٞ ْأنس ؾهط٠ ق١ً ايطسِ ٚ تعُٝكٗا زاخٌ ايٓؿٛؽ . 32
 : ايتعبريات اٯت١ٝ تكًح يتًو ايؿهط٠ 

o  ق١ً ا٭ضساّ تػؿط ايصْٛب ٚ تكطبٓا َٔ اهلل عع ٚ دٌ ٚغبب

 يسخٍٛ ادت١ٓ  

o  ق١ً ا٭ضساّ تٓؿط اذتب ٚ اإلخ٠ٛ 

o ؾك١ً ايطسِ ٚادب١    قاؾشٞ ايٛضز نًُا َط بو 

o  نٌ اإلدابات قشٝش١ 



 تسؾل َٔ زَا٩ْا ٚ ، تطاب٘ َٔ ذتُٓا ، منًو َا أغًٞ ايٛطٔ إٕ
 عتٝا إٔ أدٌ َٔ بأْؿػٓا ْهشٞ إٔ عًٝٓا ٚدب يصا ، َا٥٘

 نٌ عًٞ ؾًًٛطٔ ، سطا ٜعٝـ يهٞ بأدػازْا ْٚهشٞ ، غعٝسا
   . ب٘ ايٛؾا٤ عتب ععِٝ زٜٔ َكطٟ

   : ايؿكط٠ ٖصٙ بعس ا٭ْػب ايؿعطٟ ايؿاٖس .33

 ْاظعتين إيٝ٘ يف ارتًس ْؿػٞ   ٚطين يٛ ؾػًت بارتًس عٓ٘ 

 يف خبٝح َٔ املصاٖب ضدؼ   نٌ زاض أسل با٭ٌٖ إ٫ 

 شْب أزإ ب٘ ظًُا ٚ أغرتب  ؾٌٗ زؾاعٞ عٔ زٜين ٚ عٔ ٚطين 

 ٜس غًؿت ٚ زٜٔ َػتشل   ٚ يٮٚطإ يف زّ نٌ سط 



 :اغتدسّ مما ٢ًٜ ايتعبري ايص٣ ٜسٍ ع٢ً ايػهب . 34

 ًٜٛسٕٛ بػكٔ ايعٜتٕٛ
 ؾ٬ٕ ٫ ٜهع ايعكا ع٢ً عاْك٘

 ظاؽ بكطٙ
 اْتؿدت أٚزاز ايطدٌ



أ٣ ايتعبريات ايتاي١ٝ أزم ؾ٢ ايتعبري عٔ َع٢ٓ ايكٍٛ .36
 ( :ايه٬ّ قس ٜ٪ز٣ بكاسب٘ ي٬ًٗى)اٯت٢ 

 ْطدٛ اذتٝا٠ ؾإٕ ُٖت ٖٛادؿٓا     بارتري قاٍ ضدا٤ ايٓؿؼ إضدا٤
 ٚايٓاؽ َٔ ًٜل خريا قا٥ًٕٛ ي٘     َا ٜؿت٢ٗ ٥٫ِٚ املدط٤٢ اهلبٌ
 نِ ؾ٢ املكابط َٔ قتٌٝ يػاْ٘       ناْت تٗاب يكــــــا٤ٙ ا٭قطإ
 إشا نٓت شا ضأ٣ ؾهٔ شا ععمي١       ؾإٕ ؾػاز ايـــــطأ٣ إٔ ترتززا



٭ٕ ايػؿٝ٘ ٜ٪شٜو )...( ٫ متاظح غؿٝٗا ٫ٚ سًُٝا .37
 :ع١َ٬ ايرتقِٝ ملا بني ايكٛغني . ٚاذتًِٝ ٜؿ٦ُع َٓو

، 
. 
; 
: 



 ظًب ٚ ادتسٜس٠ اإلزاض١ٜ ايعاق١ُ إيٞ بعٜاض٠ قُت.39
 ايعاق١ُ يف ؾاٖست َا تهتب إٔ اهل١٦ٝ ض٥ٝؼ َٓو

 : املٛقـ هلصا املٓاغب ايٛظٝؿٞ ايتعبري ... اإلزاض١ٜ

 اي٬ؾت١ 
 اإلع٬ٕ  

 ايتًدٝل 
 ايتكطٜط 



 : ْكٍٛ ايؿح ٚ بايبدٌ َا ؾدل تكـ إٔ أضزت إشا.4

 ٖصا ايطدٌ ٜسٙ ط١ًٜٛ 
 ٖصا ضدٌ بٝاض املطابذ 

 ٖصا ضدٌ َٓدطم ادتٝب 
 ٖصا ضدٌ ميؿٞ عًٞ بٝض  



 : ايؿكط عًٞ ٜسٍ ايصٟ ايتعبري.41

 تًو اذتػٓا٤ بعٝس٠ َٟٗٛ ايكطط 
 أؾهٛ إيٝو إٕ ٖصا ٫ ٜطٟ غري ْؿػ٘ 

 أؾهٛ إيٝو ق١ً ايؿ٦طإ يف بٝيت 
 ايطدٌ نجري اإلخٛإ َؿتٍٛ ايعه٬ت 



 :أٟ ايتعبريات اٯت١ٝ أْػب نربق١ٝ ت١٦ٓٗ .42

 ٜا َطســـــــبا باملٛثل املعتل  ٚ اٯٕ ٜا َٛت َين اقتـــطب  

 ٚ تٓـازٟ ايهٌ قس ظإ ايكباح  زاَت ا٭ؾطاح يف ظٌ ايٓذاح 

 عًٞ ٚد٘ عكط بادتٗاي١ َعًِ   ؾأؾطف ْٛض ايعًِ َٔ سذطات٘ 

 ؾــــــــٗصا ٖا٥ٌ ٚ شاى ضؾٝل أبسعت٘ َٔ اذتٝا٠ ٜس ايؿــٔ  



ايعٌُ ايصٟ  .. نٌ عاّ ٚ أْتِ بأيـ قش١ ٚ عاؾ١ٝ .43
 :  ٜٓاغب ٖصا ايكٍٛ 

 ايطغاي١ 

  ايربق١ٝ

 ايتكطٜط 

 ايطًب 



 سجٓا يكس ٚ ( ) أَتو ْٗه١ يف ايػعٞ ٚ ادتس عًٝو ( ) ايعطبٞ أٜٗا.44
  ) ادتس ٚ ايػعٞ أععِ ؾُا ( ) عًٝ٘ ( ) غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل قًٞ ( ) ايٓيب

) 

 ؟ / . / ، / ! / ; / ، 

 ؟ / ، /  -/ ! / ، / ، 

 ، / ، /-  /-  / ،! / 

 ; / ، /-  /-  / ،  ! / 



  : ستطّ أمحس ٜكٍٛ.45
 املػًُني تطاخ ايسْٝا يف ناع   تهع إٕ َكطا إٕ اسؿعٖٛا

   : عًٞ ايبٝت ٖصا َٔ ْػتسٍ

 تاضٜذ َكط امل٬سغ 

 ايرتاخ اإلغ٬َٞ ايصٟ تطنت٘ َكط 

 َكط ستط ٚ َٗس اذتهاضات  

 زٚض َكط ايباضظ ٚ ؾهًٗا عًٞ ايعامل اإلغ٬َٞ



 ستُٛز : إيٝ٘ املطغٌ اغِ.46
  : عٓٛاْ٘

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ ثِ أَا بعس 
 ؾدري َا ؾعًت ٚ دعاى اهلل عين خريا  .. ؾكس بًػين نتابو 

 ستُس : املطغٌ اغِ       
 : عٓٛاْ٘       

 : ايػابك١ ايطغاي١ يف ايٛاضز ارتطأ َا

 أخطا٤ إ١ٝ٥٬َ  
 عسّ ٚدٛز ايتاضٜذ  

 شنط اغِ املطغٌ إيٝ٘ ، املطغٌ 
 .غري شيو 



 تهٕٛ اٯت١ٝ ايعباضات أٟ .. يًك١ُ ايٛقٍٛ َٔ ٜٗاب ؾدل.47
  . يًك١ُ ٜكٌ نٞ ي٘ زاؾع

 هلل سهِ  يٝـــــــؼ باملسؾٛع      تاهلل َا اخرتت ارتٍُٛ ٚ إمنا 

 ٖٞ ايكٓاع١ ؾايعَٗا تعـ ًَها    يٛ مل ٜهٔ َٓو إ٫ ضاس١ ايبسٕ 

 َٔ ٜتٗـــٝب قـــعٛز ادتباٍ     ٜعـ أبس ايسٖــــط بني اذتؿط 

 ايجا١ْٝ ٚ ايجايج١  



   يًعباض٠ ايكشٝح ايؿطح .. أَو تًسٙ مل أر ضب.48

 أنطّ أخاى َٔ أبٝو ٚ إٕ مل ٜهٔ ؾكٝكو 

 ق٬ًٝ َا صتس قسٜكا ٚؾٝا َجٌ إخٛاْو  

 ا٭قسقا٤ نا٭خ٠ٛ ٫ ٜكًٕٛ أ١ُٖٝ عِٓٗ 

َٚٔ أقسقا٥و َٔ ِٖ أٚيف يو َٔ أٟ أسس أٚي٦و ِٖ إخٛتو ؾ٬ 

 تؿطط ؾِٝٗ 



َٝع ) ( .. ٚ سطف ) ( ٚ ؾعٌ ) ( اغِ ) ( ث٬ث١ أقػاّ .49
 : ع٬َات ايرتقِٝ املٓاغب١ عًٞ ايرتتٝب 

( ):(،( )،  )!( )   
(;).( ).( ).( ) 

( ):(،( )،).( )   
( ):(;( );  ).( ) 



 ايكاٖط٠ إيٞ بطس١ً املسضغ١ قاَت 8 / 30 املٛاؾل ا٭سس ّٜٛ يف إْ٘-53
 متاّ يف ايطس١ً بسأت ٚ طايبا ث٬ثني ٚ أضبع١ املؿرتنني عسز نإ ٚ

   .َػا٤ ايتاغع١ ايػاع١ متاّ يف ايعٛز٠ ٚناْت ، قباسا ايػابع١ ايػاع١
   : ايػابل ايتعبري منط َٝع

 إع٬ٕ عٔ ضس١ً  

  تكطٜط
 بطاق١ زع٠ٛ 

 َكاٍ  



 : اخرت ايتعًٝل املٓاغب هلصٙ ايكٛض٠ .61

 اضمحٛا َٔ يف ا٭ضض ٜطمحهِ َٔ يف ايػُا٤  

 أس٬ّ ايؿباب اهلا١ً٥ 

 ٖٛؽ اإلْرتْت ٚ أنطاضٙ  
 أعسزت ؾعبا طٝب ا٭عطام   ا٭ّ َسضغ١ إشا أعسزتٗا  



املٛقــ  ( َا أقابو مل ٜهٔ يٝدط٦و ، َٚا أخطأى مل ٜهٔ ٜكٝبو.64
 : ايصٟ تكاٍ ؾٝ٘ ايعباض٠ ايػابك١ مما ًٜٞ 

o اذتح عًٞ ارتطأ 
o ايطنا بارتطأ 
o  ايطنا بايكها٤ ٚ ايكسض 
o اذتح عًٞ حتٌُ ايكعاب 



 (  أخ٬م ْبٝٓا)غًٝكٞ ض٥ٝؼ مجاع١ ارتطاب١ باملسضغ١ ْس٠ٚ بعٓٛإ .65
 : ايتعبري ايٛظٝؿٞ املٓاغب إلع٬ّ ايط٬ب مبٛعس ايٓس٠ٚ مما ًٜٞ 

o ٫ؾت١ 
o  ضغاي١ 
o بطق١ٝ 
oٕإع٬   



قاّ ٚظٜط ايرتب١ٝ ٚ ايتعًِٝ بعٜاض٠ ملسضغتو ٚ طًب َٓو نطايب إٔ .66
 : ايتعبري ايٛظٝؿٞ املٓاغب هلصا املٛقـ . تهتب َا سسخ يف ٖصا ايّٝٛ 

o  ايتًدٝل 
oايتكطٜط   
o اي٬ؾت١ 
o  ايبػط 



ايعباض٠  ( َٔ غبكو إيٞ ارتري ؾاطًب أثطٙ.)69
 :تػتدسّ عٓس ايهتاب١ يف َٛنٛع مما ًٜٞ 

 ايتٓاؾؼ َٔ قؿات ا٭خٝاض 
 طًب ارتري ٜهٕٛ بطؾل

 اختاش ايكس٠ٚ اذتػ١ٓ  
 طًب ارتري ٜهًؿو املؿك١



 :  قاٍ ايؿاعط . 70
 ضأٜت٘ ناٌَ املعاْٞ   َٚٔ أتٞ بعني مت 

 :  ايبػط املٓاغب يًبٝت ايػابل مما ًٜٞ 

 َٔ ٜٓعط إيٞ ؾًٝٓعط بعني ثاقب١ ; يتتهح ايط١ٜ٩ 

 ايٓعط يٮَٛض ٜهٕٛ بعني اذته١ُ ٚ اإلْكاف  

 املعاْٞ ايها١ًَ تعٜس ا٭َٛض ٚنٛسا ٫ خؿا٤ ؾٝ٘ 

 َٔ ضآْٞ بعني ايتكسٜط بازيت٘ اسرتاَا باسرتاّ 



 ايب٬غ١



 :ممؼؼقلمأمحدمذقضلم

ممباظعؾٔؿمداَدماظـاُسميفمسصٔرػؿمم

 واخرَتُضقاماظلؾَعماظطؾاَقماظشداَدممم

مممأؼطؾبماجملـــــَدموؼؾغلماظُعالمم

 ضقْممظلقٔقماظعؾٔؿمصقفؿمطلـــــاَدم؟ممم

مممعامأصعَبماظػعٔؾمدَلـمراَعــــــفمم

 وأدفَؾماظؼقٔلمسؾــــــكمَعـمأراَدممم

 

 



مممأؼطؾبماجملـــــَدموؼؾغلماظُعالم

 ضقْممظلقٔقماظعؾٔؿمصقفؿمطلـــــاَدممممم

ايػطض ايب٬غٞ  
ي٬غتؿٗاّ يف ايبٝت 

 : ايجاْٞ 

    ايٓؿٞ
  ايتُين 

  ايتكطٜط 
 ا٫غتٓهاض  



مممأؼطؾبماجملـــــَدموؼؾغلماظُعالم

 ضقْممظلقٔقماظعؾٔؿمصقفؿمطلـــــاَدم؟مم

 

ايًٕٛ ايبٝاْٞ ٚ غط 
: مجاي٘ يف قٛي٘ 

 ( :  أٜطًب اجملس)

 تؿبٝ٘ بًٝؼ يًتٛنٝح 

 اغتعاض٠ َه١ٝٓ يًتذػِٝ 

 تؿبٝ٘ نُين يًتؿدٝل 

 اغتعاض٠ تكطعت١ٝ يًتذػِٝ 



مممعامأصعَبماظػعٔؾمدَلـمراَعــــــفمم

 وأدفَؾماظؼقٔلمسؾــــــكمَعـمأراَدمم

مب تٛسٞ ؾهط٠  
 ايبٝت ا٭خري ؟  

 قعٛب١ َطابك١ ا٭قٛاٍ يٮؾعاٍ 

 غٗٛي١ ا٭ؾعاٍ ٚ ا٭قٛاٍ  

 غٗٛي١ َطابك١ ا٭ؾعاٍ يٮقٛاٍ 

 قعٛب١ ا٭قٛاٍ ٚ ا٭ؾعاٍ  



 :ممحمؿدمرذادماظشرؼػمسـمادلعؾؿم:مضالماظشاسرم

ممممممممممالمصٓضمصقكمصؿـفماظــــــــــــــدٓرمعـؿـْرم

 ومالمُحرِعَتمصؿـؽماخلرُيمعـدصُؼممم

ممممممممؼْدمختطمسؾكماظؼرراسمغفجمػدىم

 بفامتشرصتماألضـــــــــالمموماظقرُقممم

مممممممتلقؾمباظػضـــــــــــــــةماظؾقضامأغاعؾفام

 عاماغضرماظؾقحةماظلـقدامبفامَؤرُقممم

 



ممممممممؼْدمختطمسؾكماظؼرراسمغفجمػدىم

 بفامتشرصتماألضـــــــــالمموماظقرُقمم

ايك١ُٝ ايؿ١ٝٓ 
(  ٜس)يتٓهري ن١ًُ 

 :  يف ايبٝت ايجاْٞ 

  ايعُّٛ 
   ايتععِٝ
  ايتكًٌٝ 
 ايتشكري 



مممممممتلقؾمباظػضـــــــــــــــةماظؾقضامأغاعؾفام

 عاماغضرماظؾقحةماظلـقدامبفامَؤرُقمم

ايًٕٛ ايبٝاْٞ ٚ غط  
:  مجاي٘ يف قٛي٘ 

 ( :  تػٌٝ بايؿه١)

 تؿبٝ٘ بًٝؼ يًتٛنٝح 

 اغتعاض٠ َه١ٝٓ يًتؿدٝل 
 تؿبٝ٘ نُين يًتذػِٝ 

 اغتعاض٠ تكطعت١ٝ يًتذػِٝ 



ممممممممممالمصٓضمصقكمصؿـفماظــــــــــــــدٓرمعـؿـْرم

 ومالمُحرِعَتمصؿـؽماخلرُيمعـدصُؼمم

ؾُٓ٘ ايسض : )يف قٍٛ ايؿاعط 
يف ايبٝت ا٭ٍٚ يٕٛ َٔ ( َٓتجط

أيٛإ ارتٝاٍ ، سسزٙ ٚ بني 
 :  قُٝت٘ ايؿ١ٝٓ 

 تؿبٝ٘ ٜٛسٞ حبب ايعًِ 

 اغتعاض٠ َه١ٝٓ تٛسٞ بهجط٠ ايعًِ 

 تؿبٝ٘ نُين ٜٛسٞ بعع١ُ ايعًِ  

 اغتعاض٠ تكطعت١ٝ تٛسٞ بعع١ُ ايعًِ 



 :مؼؼقلمذقضلمبعدمسقدتفمعـمعـػاهم
ممموؼامورينمظِؼقُؿَؽمبــــــعدمؼإٔس

 طأغلمضدمَظِؼقُتمبؽماظشؾاَبامممم
ممموطٗؾمعلاصٕرمدقُؽقُبمؼــــــــــقّعا

 إذامُرزَقماظلالعـــــَةمواإلؼاَبامممم

م  وظقمأغلمُدسقُتمظؽـــَتمِدؼين

 سؾقفمُأضابؾماحلؿَؿمادُلفــاَبامممم
مممُأدؼُرمإظقؽمضؾَؾماظؾقِتموجفل

 إذامُصفُتماظشفادَةموادَلــؿاَبامممم



 :  ايبٝت ايصٟ ٜتهُٔ سه١ُ ايبٝت  -1

  ا٭ٍٚ  
    ايجاْٞ

  ايجايح 
 ايطابع 



ممموؼامورينمظِؼقُؿَؽمبــــــعدمؼإٔس

 طأغلمضدمَظِؼقُتمبؽماظشؾاَباممم

يف ايبٝت ( ٜا ٚطين) -2
 :  ا٭ٍٚ ْسا٤ غطن٘ 

  ايتٓبٝ٘ 
    ايتععِٝ
  ايعتاب 

 اإلعذاب 



م  وظقمأغلمُدسقُتمظؽـــَتمِدؼين

 سؾقفمُأضابؾماحلؿَؿمادُلفــاَباممم

املٛقـ ايٓكسٟ ايصٟ ميهٔ أخصٙ عًٞ ايؿاعط يف ايبٝت  -4
 :  ايجايح 

ٜعاب عًٝ٘ تكسٜؼ ا٭ٚطإ عٔ ايسٜٔ ٚ ٖٛ َبايػ١ َكبٛي١ يف سب ايٛطٔ ، ؾايٛطٔ ؾٛم نٌ •
 اعتباض 

ٜعاب عًٝ٘ تكسٜؼ ا٭ٚطإ عٔ ايسٜٔ ، ٚ يهٔ ًْتُؼ ي٘ ايعصض مبا ٫ق٢ يف غبٌٝ ايٛطٔ َٔ •
 غطب١ ٚ ؾطام  

( يٛ)ٜعاب عًٝ٘ تكسٜؼ ا٭ٚطإ عٔ ايسٜٔ ، ٚ يهٔ ًْتُؼ ي٘ ايعصض باغتدساَ٘ أزا٠ ايؿطط •
 اييت تؿٝس اَتٓاع دٛاب ايؿطط ٫َتٓاع ؾعً٘  

 ايبٝت ٫ عٝب ب٘ بٌ ٜطز نشه١ُ يًس٫ي١ عًٞ تكسٜؼ ا٭ٚطإ ٚ سبٗا ايصٟ ٫ ٜعًٛٙ ؾ٧  •



م:مؼؼقلمسؾقدمبـماألبرصمم-5

 ومشائبمادلـــــقتمالمؼؤوبممومطؾمذيمشقؾةمؼـــــــــــؤوبمم
م:اظعالضةمبنيمػذاماظؾقتموماظؾقتماظـاغلمظشقضلم

 إذامُرزَقماظلالعــــَةمواإلؼاَباموطٗؾمعلاصٕرمدقُؽقُبمؼــــــــــقّعا

اتؿكا يف ايٓعٚع إيٞ اذته١ُ ٚ اختًؿا يف ايؿهط٠ ن١ًٝ ، ؾؿٛقٞ اؾرتط  •
 ؾططا يعٛز٠ ايػا٥ب بُٝٓا مل ٜؿرتط عبٝس ؾططا 

اتؿكا يف اذته١ُ ٚ ايؿهط٠ َع اخت٬ف ايعاطؿ١ ؾؿٛقٞ ٜعرب عٔ ؾطست٘ بايعٛز٠ •
 املتٛقع١ إيٞ ب٬زٙ بُٝٓا عبٝس عتعٕ عًٞ َٔ َات ٚ ٜػتبعس عٛزت٘ 

اتؿكا يف عاطؿ١ اذتعٕ ٚ ايؿطام ا٭ٌٖ يهُٓٗا اختًؿا يف ْٛع ايتكٜٛط املعرب عٔ  •
 تًو ايعاطؿ١ 

اتؿكا يف ايؿهط٠ ٚ يف املٌٝ إيٞ ايتعُِٝ ثِ ا٫غتجٓا٤ نُا اتؿكا يف ايتأٌَ يف أغطاض  •
 .  ايٛدٛز ٚ اذتٝا٠ ٚ ؾعطُٖٚا جتاٖٗا 



  أخطدتُٛٙ بهطٙ َٔ غذٝت٘  
  ٚايٓاض قس تًتعٞ َٔ ْانط ايػًِ    

o٘ٝنُين  تؿب 
o ٌتؿبٝ٘ َؿك 
o ٌُتؿبٝ٘ زت 
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 
oًٞٝتؿبٝ٘ متج   



ِِ ـٔ ؾٝٗ ُِ بايَعٝ ُٗ ِٓ  ََٚا َأْا َٔ
   ُّ ِٔ َِعٔسٕ ايصٖٔب ايٖطغا  َٚئه

o٘ٝنُين  تؿب 
o ٌتؿبٝ٘ َؿك 
o ٌُتؿبٝ٘ زت 
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 
oًٞٝتؿبٝ٘ متج   



َٛ َٜطُٚعِٗ ِٖ  َنشْٛى إىل اَ٭بطاٍ ٚ
َِْٚل   ـٔ سسٌّ سني ِٜػُطٛ ٚض  ٚيًٖػٝ

o٘ٝنُين  تؿب 
o ٌتؿبٝ٘ َؿك 
o ٌُتؿبٝ٘ زت 
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 
oًٞٝتؿبٝ٘ متج   



  أتاى ايطبٝع ايطًل غتتاٍ ناسها  
 َٔ اذتػٔ سيت ناز إٔ ٜتهًُا     

o٘ٝنُين  تؿب 
o اغتعاض٠ َه١ٝٓ 
o ٌُتؿبٝ٘ زت 
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 
oاغتعاض٠ تكطعت١ٝ 



  ٫ حتكطٕ قػريا يف شتاق١ُ 
 إٕ ايبعٛن١ تسَٞ َك١ً ا٭غس   

o٘ٝنُين  تؿب 
o ٌتؿبٝ٘ َؿك 
o ٌُتؿبٝ٘ زت 
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 
oًٞٝتؿبٝ٘ متج   



 ؾأْت ملكط ٚضٜس اذتٝا٠ 
 ٚمل تط غريى ؾطٜاْا    

o٘ٝنُين  تؿب 
o ٌتؿبٝ٘ َؿك 
o ٌُتؿبٝ٘ زت 
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 
oًٞٝتؿبٝ٘ متج   



  بني دٛاضتٞ  ايٓاضتهاز ته٧ 
 إشا ٖٞ أظنتٗا ايكباب١ ٚايؿهط   

o٘ٝنُين  تؿب 
o اغتعاض٠ َه١ٝٓ 
o ٌُتؿبٝ٘ زت 
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 
oاغتعاض٠ تكطعت١ٝ 



ايعامل غطاز أَت٘ ؾ٢ اهلسا١ٜ ٚتبسٜس ايع٬ّ 
 :ْٛع ايتؿبٝ٘ ٖٓا . 

o٘ٝنُين  تؿب 
o ٌتؿبٝ٘ َؿك 
o ٌُتؿبٝ٘ زت 
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 
oًٞٝتؿبٝ٘ متج   



 نإٔ أدطاّ ايٓذّٛ يٛاَّعا 
 زضض ْجطٕ ع٢ً بػاط أظضم   

o٘ٝنُين  تؿب 
o ٌتؿبٝ٘ َؿك 
o ٌُتؿبٝ٘ زت 
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 
oًٞٝتؿبٝ٘ متج   



   ٚقـ ارتًل ٜٓعطٕٚ مجٝعا 
 ٚسسٟأبين قٛاعس اجملس نٝـ    

o٘ٝنُين  تؿب 
o اغتعاض٠ َه١ٝٓ 
o ٌُتؿبٝ٘ زت 
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 
oاغتعاض٠ تكطعت١ٝ 



 نإٔ ايسَٛع ع٢ً خسٖا  
 .بك١ٝ طٌ ع٢ً دًٓاض     

o٘ٝنُين  تؿب 
o ٌتؿبٝ٘ َؿك 
o ٌُتؿبٝ٘ زت 
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 
oًٞٝتؿبٝ٘ متج   



 نتـاب اذتٝـا٠قطأْـا عًٝـو 
 ٚؾٓض اهل٣ٛ غٓطٖا املػًكـا   

o٘ٝنُين  تؿب 
o ٌتؿبٝ٘ َؿك 
o ٌُتؿبٝ٘ زت 
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 
oًٞٝتؿبٝ٘ متج   



 اضّ ْعاضتٝو نٞ أمتًٞ 
 املطدإ؟تبهٞ ؾٛاط٧ نٝـ    

o٘ٝنُين  تؿب 
o اغتعاض٠ َه١ٝٓ 
o ٌُتؿبٝ٘ زت 
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 
oاغتعاض٠ تكطعت١ٝ 



اذتُاغ١ بطنإ ٫ٚ تٓبت عًـ٢ قُتـ٘ أعؿـاب    
 :ْٛع ايتؿبٝ٘ ؾ٢ ايكٍٛ ايػابل . ايرتزز 

o٘ٝنُين  تؿب 
o ٌتؿبٝ٘ َؿك 
o ٌُتؿبٝ٘ زت 
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 
oًٞٝتؿبٝ٘ متج   



 متؿٞ ايٓػٛض إيٝ٘ ٖٚٞ ١ٖٝ٫ 
 .َؿٞ ايعصاض٣ عًٝٗٔ ادت٬بٝب  

o٘ٝنُين  تؿب 
o ٌتؿبٝ٘ َؿك 
o ٌُتؿبٝ٘ زت 
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 
oًٞٝتؿبٝ٘ متج   



 قِ يًُعًِ ٚؾ٘ ايتبذ٬ٝ
 ناز املعًِ إٔ ٜهٕٛ ضغ٫ٛ   

o٘ٝنُين  تؿب 
o ٌتؿبٝ٘ َؿك 
o ٌُتؿبٝ٘ زت 
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 
oًٞٝتؿبٝ٘ متج   



 َايو ٖا٥ذا  ٜا حبط : ؾكًت ي٘ 
 عًٞ ايرب َػتاظا ٚ مل ٜصْب ايرب ؟

o٘ٝنُين  تؿب 
o اغتعاض٠ َه١ٝٓ 
o ٌُتؿبٝ٘ زت 
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 
oاغتعاض٠ تكطعت١ٝ 



   أْا تاز ايع٬ ؾ٢ َؿطم ايؿطم
 ٚزضات٘ ؾطا٥س عكس٣    

o٘ٝنُين  تؿب 
o ٌتؿبٝ٘ َؿك 
o ٌُتؿبٝ٘ زت 
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 
oًٞٝتؿبٝ٘ متج   



اذتط١ٜ مثط٠ ْازض٠ تٓبت ع٢ً ؾذط٠ ْازض٠  
 تسع٢ ايؿِٗ

o٘ٝنُين  تؿب 
o ٌتؿبٝ٘ َؿك 
o ٌُتؿبٝ٘ زت 
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 
oًٞٝتؿبٝ٘ متج   



 ٚبايؿٛى ٚارتط٢ ُسُط ثعايب٘ ٚدٝـ نذٓح ايًٌٝ ٜعسـ باذتك٢

 تطايعٓا ٚايطٌ مل ٜــذط شا٥ب٘ غسْٚا ي٘ ، ٚايؿُؼ ؾ٬ خــسض أَٗا

 ٚأغٝاؾٓا يٌٝ تٗا٣ٚ نــــٛانب٘ ٓاـــنإٔ َجاض ايٓكع ؾــــــٛم ض٩ٚغ

ْٛع ايتعبري ؾ٢ ايبٝت  -1
ايطٌ )ايجا ٢ْ ؾ٢ قٛي٘ 

 ( :مل ظتط شا٥ب٘

 زتاظ٣

 سكٝك٢

 إْؿا٢٥ غري طًب٢

 إْؿا٢٥ طًب٢



 تطضتتأضقكت ايٓذّٛ إشا أْت 
 أظاٖري َٔ تػطٜسٖٔ ٚ أؾٓإ   

o٘ٝنُين  تؿب 
o اغتعاض٠ َه١ٝٓ 
o ٌُتؿبٝ٘ زت 
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 
oاغتعاض٠ تكطعت١ٝ 



 ٚبايؿٛى ٚارتط٢ ُسُط ثعايب٘ ٚدٝـ نذٓح ايًٌٝ ٜعسـ باذتك٢

 تطايعٓا ٚايطٌ مل ٜــذط شا٥ب٘ غسْٚا ي٘ ، ٚايؿُؼ ؾ٬ خــسض أَٗا

 ٚأغٝاؾٓا يٌٝ تٗا٣ٚ نــــٛانب٘ ٓاـــنإٔ َجاض ايٓكع ؾــــــٛم ض٩ٚغ

ْٛع ارتٝاٍ ؾ٢ ايبٝت  -2
ايؿُؼ )ايجا٢ْ ؾ٢ قٛي٘ 

 ( :ؾ٢ خسض اَٗا

 تؿبٝ٘ بًٝؼ

 تؿبٝ٘ زتٌُ

 اغتعاض٠ تكطعت١ٝ

 اغتعاض٠ َه١ٝٓ



 أقساّ ايعَٔ  ٚ أْا أمسع 
 ؾٛم ايسضزخطا ايٛسس٠ ٚ     

o٘ٝنُين  تؿب 
o اغتعاض٠ َه١ٝٓ 
o ٌُتؿبٝ٘ زت 
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 
oاغتعاض٠ تكطعت١ٝ 



 ٚبايؿٛى ٚارتط٢ ُسُط ثعايب٘ ٚدٝـ نذٓح ايًٌٝ ٜعسـ باذتك٢

 تطايعٓا ٚايطٌ مل ٜــذط شا٥ب٘ غسْٚا ي٘ ، ٚايؿُؼ ؾ٬ خــسض أَٗا

 ٚأغٝاؾٓا يٌٝ تٗا٣ٚ نــــٛانب٘ ٓاـــنإٔ َجاض ايٓكع ؾــــــٛم ض٩ٚغ

اغتٓتر ْٛع ايتؿبٝ٘ ٚغط مجاي٘ ؾ٢  -4
 .  ايبٝت ايجايح 

 (متجًٝٞ يًتٛنٝح)



 عازٙ ايؿذٔ            ٌٖ تصنطٕٚ غطٜبا 
 َٔ شنطنِ دؿا أدؿاْ٘ ايٛغٔ   

o اغتعاض٠ َه١ٝٓ 
o اغتعاض٠ تكطعت١ٝ 

o ٌزتاظ َطغ 

o ٘ٝتؿب 

oنٓا١ٜ 



  َُٗا ت٬ق٢ أْت بػساز بػساز
 .   ٫ بس َٜٛا يو ا٭ٜاّ تٓكاز   

o اغتعاض٠ َه١ٝٓ 
o اغتعاض٠ تكطعت١ٝ 

o ٌزتاظ َطغ 

o ٘ٝتؿب 

oنٓا١ٜ 



 يػتٓا مشؼ َؿطق١

o اغتعاض٠ َه١ٝٓ 

o اغتعاض٠ تكطعت١ٝ 

o ٌزتاظ َطغ 

o٘ٝتؿب   
oنٓا١ٜ 



 تٕٗٛ عًٝٓا ؾ٢ املعايٞ ْؿٛغٓا    
 َٚٔ غتطب اذتػٓا٤ مل ٜػً٘ املٗط     

o اغتعاض٠ َه١ٝٓ 

o اغتعاض٠ تكطعت١ٝ 

o ٌزتاظ َطغ 

o٘ٝتؿب   
oنٓا١ٜ 



   َبَعَح اهَل٣َٛد٣ٛ اَ٭غ٢ َٚٔإشا َنَتُُت 
ُٕ َع٢ً ايَهـ     ـُرٔي َزي٬ٝــََْؿػّا َٜهٛ

 ( :  د٣ٛ ا٭غ٢)ْٛع ايتكٜٛط ارتٝاىل ؾ٢ 

oاغتعاض٠ َه١ٝٓ  
oنٓا١ٜ عٔ َٛقٛف   
oاغتعاض٠ تكطعت١ٝ   
oتؿبٝ٘ بًٝؼ 



  بسوف حده يزجى املنايا

 ورمح صدره احلتف املموت   

   تشبيه بليغ

 استعارة مكهية

   ضنهى

 استعارة تصرحيية

قٛض٠  ( قسضٙ اذتتـ)
 :مجاي١ٝ ْٛعٗا 



 ترجو النجاة ومل تسلك مسالكها 

 إن السفونة ال جتري علي الوبس  

  انعدام الكينة  

 عدم الوصول للهدف 

 احلرص علي احلياة 

ٚد٘ ايؿب٘ بني املؿب٘ 
 :ٚ املؿب٘ ب٘ 



  لوس احلجاب مبقص عنك لي أمال 

 إن السماء ترجي حني حتتجب  

    بليغ  

   متثيلي   

 ضنين 
 :ْٛع ايتؿبٝ٘



 ٬ٜٚٙ إٕ ْعطت ٚإٕ ٢ٖ أعطنت
 ٚقع ايػٗاّ ْٚععٗٔ أيِٝ  

 :ْٛع ايتكٜٛط يف ايبٝت 
oتؿبٝ٘ متج٢ًٝ 
oاغتعاض٠ َه١ٝٓ 
oتؿبٝ٘ ن٢ُٓ 
oاغتعاض٠ تكطعت١ٝ 



    ٫ تهٔ بِطن١ ؾتأغٔ بــــــٌ ْٗـطا
 عطٜهّا ظتــــطٟ بػــــــــري أْا٠  

ــ١ ــٔ بطنــ ( ٫ تهــ
ــايٞ   ــٜٛط ارتٝ ايتك

 :ؾٝٗا 

o اغتعاض٠ َه١ٝٓ 

oتؿبٝ٘ بًٝؼ  
o  ٌُتؿبٝ٘ زت 

oنٓا١ٜ عٔ قؿ١ 



 :قاٍ ؾاعط َعاقط 
َِٗس ا٭نـٝس َبأ٢ْٓ  ًَََهِت ٜساٟ ٔؾَسا٤ُ*** َٚطٓٔٞ ، ُخٔص ايَع  ضٚسٞ َٚا 

ََُشـــــــٖطضّا   يبٓٝو ٔعٓع باشر َٚعـــ٤ُ٬َ*** ٫ ٔعِؿُت إ٫ إٔ أضاى 
ُُط َٔ ضبــٛعو ٚاذٔتذا  ِٗ ؾٝو غعاز٠ْ ٚضخــا٤ُ*** ايعسٍ َِٜع  ٚتع
ْٔ ٚإٕ غذــــٝتـٞ  ِٜ َُٜ٪ٓخط يًسٜٕٛ ٚؾـــا٤ُ*** يو يف زَٞ َز  أ٫ 

 (ايطبٝع١ ٚارتًل : ايػذ١ٝ  –ايعكٌ : اذتذا )

َٝع ْٛع ايكٛض٠ ايب٬غ١ٝ ؾـ٢  
 :مما ًٜٞ ( خص ايعٗس)قٛي٘ 

o نٓا١ٜ 
oاغتعاض٠ َه١ٝٓ 
o٘ٝتؿب 
oٌزتاظ َطغ 



   بذراعوك أمتى طوقونى

 ثار شكى وضاع منى يقونى   

 استعارة مكهية

  تشبيه بليغ

  استعارة تصرحيية

 كهاية عو موصوف

خٝاٍ ( ثاض ؾه٢)
 :ْٛع٘  



ــَِدُه َوِعـــرضي    َفِإنَّ َأبي َووالــــ

 ِلِعرِض ُمَحمٍَّد ِمنُكم ِوقـــاُء   

   تشبيه

 استعارة مكهية

  استعارة تصرحيية

 جماز مرسل

سسز ْٛع ايكٛض٠ ؾ٢  
 ايبٝت



 ٫ تؿ٢ٓنٓٛظ اذتب 

o اغتعاض٠ َه١ٝٓ 

o اغتعاض٠ تكطعت١ٝ 

o ٌزتاظ َطغ 

o٘ٝتؿب   
oنٓا١ٜ 



 أناعت ْؿٛغاغٛا٥ٌ ايؿكط 

o اغتعاض٠ َه١ٝٓ 

o اغتعاض٠ تكطعت١ٝ 

o ٌزتاظ َطغ 

o٘ٝتؿب   
oنٓا١ٜ 



  ؾإٕ تؿل ا٭ْاّ ٚأْت َِٓٗ
 ؾإٕ املػو بعض زّ ايػعاٍ   

o اغتعاض٠ َه١ٝٓ 

o اغتعاض٠ تكطعت١ٝ 

o ٌزتاظ َطغ 

o٘ٝتؿب   
oنٓا١ٜ 



َجٌ ايصٜٔ محًٛا ايتٛضا٠ ثِ مل عتًُٖٛا نُجٌ 
 اذتُاض عتٌُ أغؿاضا

o اغتعاض٠ َه١ٝٓ 

o اغتعاض٠ تكطعت١ٝ 

o ٌزتاظ َطغ 

o  ٘ٝتؿب 
oنٓا١ٜ 



 ست٢ تػعسقاّٚ ايهػٌ 

o اغتعاض٠ َه١ٝٓ 
o اغتعاض٠ تكطعت١ٝ 

o ٌزتاظ َطغ 

o ٘ٝتؿب 

oنٓا١ٜ 



 :كل ها يلي هي صىز التشبيه البليغ ها عدا 

oمادلػعقلمادلطؾؼ

oً٘املؿعٍٛ ٭د 
oمإضاصةمادلشؾفمإىلمادلشؾفمبف

oادلؾؿدأمواخلرب 



 :كل الجولت اآلتيت تشبيه هفصل ها عدا 

oتٕٗٛ عًٝٓا ؾ٢ املعاىل ْؿٛغٓا 
 َٚٔ غتطب اذتػٓا٤ مل ٜػً٘ املٗط 

oمطأغؽماظلقػماظؼارعمحدةموبرتا

oمػؿمحياطقنماظـلقؿمصكمرضؿف

oاإلغلانمؼشؾفماظؾقرماضطراباموثقرة 



هيز فيوا يلي التشبيه البليغ الري أتً علً 
 :صىزة املضاف واملضاف إليه 

oماحلؼمدقػم

oموضػماحلؼمدقػا

oمطانماحلؼمدقػا

oأؾٗطت غٝـ اذتل 



التشبيه الري يكىى وجه الشبه فيه هتٌزع هي 
 :هتعدد 

oماظؾؾقغ

oمادلػصؾ

oماظضؿـك

oايتُج٢ًٝ 



 :يسوً التشبيه املحروف هٌه وجه الشبه بـ 

oمادلػصؾ

oٌُاجمل 
oمادلؤطد

oاظؿؿـقؾك 



 قد دهعت للكىى فكؤى آخس 
 هزجت بآخس أدهعً لسثائً    

 :ها تحته خط 

oمتشؾقفممتـقؾك

oمادؿعارةمتصرحيقة

oاغتعاض٠ َه١ٝٓ 
oتشؾقفمعػصؾ 



يىجـد   الجولـت   ( ًفسي هسجل و قلبي شساع)
 السابقت هي أزكاى التشبيه 

o  ٘املؿب٘ ٚ املؿب٘ ب 
oادلشؾفموماألداةم 

oادلشؾف 



 املشبه به هى......املؤهي للوؤهي كالبٌياى 

oادلؤعـم 

oاظؽاف 

o  ٕايبٓٝا 



 ظالم اليؤس 
 صىزة التشبيه البليغ هٌا  

oاحلالمومصاحؾفام 

o٘إناؾ١ املؿب٘ ب٘ إيٞ املؿب 
oادلؾؿدأموماخلربم 



 املعلن هثل السيف الصازم   الحدة 
 :ًىع التشبيه هٌا 

oبؾقغم 

oجمؿؾم 

oٌممَؿك 



 العلن ًىز 
 يصبح تشبيها( ًىز)إذا أضيف حسف الكاف علي كلوت 

oممزت٬ُ 

oعػصال 

oبؾقغا 



 ا٭زب



 (ع٢ً سػإ/ أ : إعساز )

 :قصائد اجلاهليني 

oمبفاموحدةمسضقؼة

oمبفاموحدةماظقزن

oمبفاموحدةماظؾقت

oايجا١ْٝ ٚايجايج١ 



 (ع٢ً سػإ/ أ : إعساز )
ْْـٍذ ِٕ  َِ َْـَشٗ ْث َْٞئـٍخ َع ٍَِش  ِّ       ِثَأ

َْـب    ْٝ ََٗتْضَدِس َُ٘شـبَح  َْب اى ْٞـُع ِث  ُتِط
 :ٖصا ايبٝت ب٘ َٔ مسات املعًكات 

oتسؾل املعا٢ْ 
oمتعددمادلقضقسات

oماظؿصرؼع

oارتؾارفممبـادؾةمععقـف 



 (ع٢ً سػإ/ أ : إعساز )
 إرا اىَشء ىٌ ٝذّس ٍِ اىيً٘ عشضٔ

 فنو سداء ٝشتذٝٔ جَٞو    

 :ايبٝت ايػابل غتايـ َٓٗر ايككٝس٠ ادتا١ًٖٝ ؾ٢ 

oموحدةماظقزنمواظؼاصقة

oعسّ ٚدٛز َكس١َ ط١ًًٝ 
oمسدمماظؾدءمباحلؽؿة

oمجقعمعامدؾؼ 



 (ع٢ً سػإ/ أ : إعساز )
 ثسٞف دذٓ ٝضجٚ اىَْبٝب  ٗسٍخ صذسٓ اىذتف اىََٞت 

 ٜسٍ ٖصا ايبٝت ع٢ً بعض مسات اذتٝا٠ ادتا١ًٖٝ 

oاظقحدةماظعضقؼةمصكماظؼصقدةم 

o  ْٛع١ٝ أغًش١ ادتاًٖني 

oوحدةماظؾقتمصكماظؼصقدةماظقاحدةم 

oمجقعمعامدؾؼم 



 قبه اٍشؤ اىقٞس ( : ع٢ً سػإ/ أ : إعساز )
 ٍنش ٍفش ٍقجو ٍذثش مجيَ٘د 

 صخش دطٔ اىسٞو ٍِ عو     

 ٜٓت٢ُ ٖصا ايبٝت إىل غطض 

oاظغزل 

oاهلفاء 

oاظقصػ 

oاظرثاءم 



 (ع٢ً سػإ/ أ : إعساز )
 فج٘دٙ عيٞٔ ثبىذٍ٘ع ٗأع٘ىٚ 

 ىفقذ اىزٙ ال ٍثئ اىذٕش ٝ٘جذ    
 :ٜٓت٢ُ ٖصا ايبٝت إىل غطض 

oمماظرثاء 

oاظقصػ 

oاهلفاء 

oاظغزلم 



 قبه عَشٗ ثِ ميثً٘  ( : ع٢ً سػإ/ أ : إعساز )
 أال ٕجٚ ثصذْل فبصجذْٞب       

 ٗال تجقٚ خَش األّذسْٝب        
 :ٜتشسخ ايبٝت عٔ 

oوصػماظـاضةم 

oوصػماحملؾقبةم 

oوصػماخلؿر 

oاظظعـمواظلػرم 



 ( : ع٢ً سػإ/ أ : إعساز )
 ٗأٝبً ىْب غش ط٘اه عصْٞب 

 اىَيل فٖٞب أُ ّذْٝب      
 :ميجٌ ٖصا ايبٝت غطنا َٔ أغطاض ا٭زب ادتا٢ًٖ ٖٚٛ 

oاهلفاء 

oاظػكر 

oاظرثاء 

oاظغزل 



 :  َٔ َعاٖط تػٝري اإلغ٬ّ يًعطب ادتُاعٝا 

  أضغٞ ؾِٝٗ ْعاّ ايكب١ًٝ 
 ٚسسِٖ حتت ضا١ٜ ايكطإٓ 

 اعتين حبػني زخٍٛ ايٓاؽ 
 اٖتِ بإْؿا٤ زٚض ايعًِ 



 : غاض ا٭زب يف عكط قسض اإلغ٬ّ يف 

 َٛاد١ٗ اذتهاض٠ اإلغ١َٝ٬ 
 ضناب اذتهاض٠ اإلغ١َٝ٬ 

 َسا١ٖٓ اذتهاض٠ اإلغ١َٝ٬ 
 َكات١ً اذتهاض٠ اإلغ١َٝ٬ 



 :أثط اإلغ٬ّ ؾ٢ سٝا٠ ايعطب ؾـ 

  زعا اإلْػإ إىل ايؿطق١
   اضتك٢ بعكٌ اإلْػإ
   دعٌ اإلْػإ َكٝس 
 تس٢ْ بعكٌ اإلْػإ



 :  قاٍ ايؿاعط 

 ؾتػُع ايعطام أقطاعٗا   يف ايؿاّ دٝٛؾٓا تعأض 

 :  ٜسٍ ايبٝت عًٞ غطض اْتؿط يف عكط قسض اإلغ٬ّ ٖٛ 

    ايػعٍ 
 املػاظٟ ٚ ايؿتٛح 

    اهلذا٤  
 املسح 



 زغتٛضِٖ ايكطإٓ ظعُِٝٗ ستُس  
 أعُاهلِ ٤ٌَ ايػُع ٚايبكط     

 :  ٜسٍ ايبٝت عًٞ أثط اإلغ٬ّ ٚ ايصٟ ظٗط يف 

  تٛسٝس اإلغ٬ّ يًعطب 
 اْتؿاض اذتطٚب 
   اْتؿاض ا٭خ٬م
 اْتؿاض ايؿػاز  



 : أٚقٞ أنجِ بٔ قٝؿٞ بٓٝ٘ ٚ ضٖط٘ ؾكاٍ  -
 اذتًِ دعع عًٞ ايكرب ، بٓؿػٞ ايسٖط ؾاتهِ إٕ ٚععٞ ٜؿٛتٓهِ ٫ متِٝ بين ٜا

  نًِ ٚ ، يًصّ اغتٗسف َاي٘ زٕٚ عطن٘ دعٌ َٚٔ ، ايٓسا١َ ثِ دين َٔ أعصب
  صتُت ؾإشا ، ايؿِ عٔ تٓذِ مل َا َط١ْٖٛ ايه١ًُ ٚ ، ايػٓإ نًِ َٔ أْهٞ ايًػإ

   ستطب أغس ؾٗٞ
 :  اغتٓتر َٔ ايٓل ايػابل مس١ َٔ مسات أيؿاظ ايٛق١ٝ 

   غطاب١ ا٭يؿاظ 
 ٚنٛح ا٭يؿاظ 
   ابتصاٍ ا٭يؿاظ 

 تعكس ا٭يؿاظ 



ٜا ب٢ٓ إٕ أباى قس ؾ٢ٓ ٖٚٛ س٢ ، ٚعاف ست٢ غ٦ِ ايعٝـ )
..(  ، ٚإ٢ْ َٛقٝو مبا إٕ سؿعت٘ بًػت ؾ٢ قَٛو َا بًػت٘ 

 :اغتٓتر ايؿٔ ايٓجط٣ ايص٣ تٓسضز حتت٘ ايؿكط٠ ايػابك١ 

      ا٭َجاٍ
   ايٛقاٜا
      اذتهِ

 ارتطب١



أقٛاٍ َٛدع٠ شاعت ٚاْتؿطت ع٢ً َط  )
 ( :ايعكٛض شاعت عًٞ أيػ١ٓ ايعا١َ

       اذتهِ
   ا٭َجاٍ
     ايٛقاٜا
 ارتطب



 :  قاٍ ايؿاعط 

 قبــٌ ايػُاع باإلميا٤   ٚ خب٧ ايؿ٪از ٜعًُ٘ ايعاقـٌ 

 غٗاَا َٔ ض١ٜ٩ ا٭غبٝا٤   ٚ ظٕٓٛ ايصنٞ أْؿص يف اذتل 

 ٜسٍ ايبٝتإ عًٞ َٗاض٠ تٛاؾطت عٓس ايعطب ٖٞ 

 ايؿطٚغ١ٝ 

 ايؿذاع١ 

 صتس٠ املًٗٛف 

   ايؿطاغ١



 : قاٍ محٝس بٔ ثٛض اهل٬يٞ
 ٜتًـــــٛ َٔ اهلل نتابا َطؾسا  سيت أضاْا ضبٓـــا ستُسا 

 ْعطٞ ايعنا٠ ٚ ْكِٝ املػذسا   ؾًِ ْهصب ٚ خطضْا غذسا  

 اغتٓتر َٔ ا٭بٝات مس١ َٔ مسات أيؿاظ ايؿعط يف قسض اإلغ٬ّ 

 ستانا٠ أيؿاظ ادتاًٖٝني 
 ستانا٠ أيؿاظ ايكطإٓ ايهطِٜ  

 ستاا٠ أيؿاظ احملسثني 
 ستها٠ أيؿاظ ارتطبا٤  



 :  قاٍ ؾاعط عكط قسض اإلغ٬ّ ظٜاز ايتُُٝٞ
 إيٞ املػذس ا٭قكٞ ٚ ؾٝ٘ سػٛض   ضتٔ تطنٓا أضطبٕٛ َطــــطزا

 ٚ قاَـــــت عًِٝٗ بايعطا٤ ْػٛض   عؿ١ٝ أدٓازٜٔ ملا تتعابعــــٛا  
 هلا ْؿر ْـــــا٥ٞ ايؿٗٝل غعٜط عطؿٓا ي٘ حتت ايعذاز بطع١ٓ 

 :اغتٓتر َٔ ا٭بٝات غطنا ؾعطٜا ظٗط يف عكط قسض اإلغ٬ّ 

 ٚقـ املعاضى 
 ايؿتٛح ٚ املػاظٟ 

 ايؿدط ٚ اذتُاغ١ 
 املسح ٚ ايؿدط 



 قاٍ ظٜس بٔ عُطٚ بٔ ْؿٌٝ 
 نصيو ٜؿعٌ ادتـًس ايكبٛض  تطنت اي٬ت ٚ ايععٟ مجٝعا 
 ٚ ٫ قُٓٞ بـــين غِٓ أظٚض  ؾ٬ ايععٟ أزٜٔ ٚ ٫ ابٓتٝٗا  

 يٓا يف ايسٖط إش سًُٞ قػري ٚ ٫ ٖب٬ أظٚض ٚ نـــــإ ضبا 
 :  اغتٓتر ايتػٝري ايصٟ أزخً٘ اإلغ٬ّ عًٞ ايعطب 

 بٓسٍ قؿاتِٗ  
 بٓسٍ عكٝستِٗ  

 بٓسٍ ٚدٗتِٗ 
 بٓسٍ غٝاغتِٗ  



ٜا ب٢ٓ إٕ أباى قس ؾ٢ٓ ٖٚٛ س٢ ، ٚعاف ست٢ غ٦ِ ايعٝـ )
..(  ، ٚإ٢ْ َٛقٝو مبا إٕ سؿعت٘ بًػت ؾ٢ قَٛو َا بًػت٘ 

 :اغتٓتر ايؿٔ ايٓجط٣ ايص٣ تٓسضز حتت٘ ايؿكط٠ ايػابك١ 

    ا٭َجاٍ
   ايٛقاٜا
   اذتهِ

 ارتطب١



ٍٔ املط٤ عٔ خ٥٬ك٘    يف ٚدٗ٘ ؾاٖس َٔ ارترب   ٫ تأ

 : ٜسٍ ايبٝت عًٞ مس١ َٔ مسات ايؿدك١ٝ ايعطب١ٝ ٖٞ 

 ايرتساٍ 

   ايؿطاغ١
 ايهطّ 

 ادتٌٗ 



 نأْو تعطٝ٘ ايصٟ أْت غا٥ً٘   تطاٙ إشا َا د٦ت٘ َت٬ًٗ  

 ٜسٍ ايبٝت عًٞ مس١ َٔ مسات ايؿدك١ٝ ايعطب١ٝ ٖٞ 

 ايؿذاع١ 

  ايهطّ
 ايؿطٚغ١ٝ 



   ٚ ارتٌٝ تعًِ ٚ ايؿٛاضؽ أْين 
 ؾطقت مجعِٗ بطع١ٓ ؾٝكٌ     

 ٜسٍ ايبٝت عًٞ مس١ َٔ مسات ايؿدك١ٝ ايعطب١ٝ ٖٞ 

  ايؿذاع١
 ايهطّ 

 ايؿطاغ١ 

 ايؿطٚغ١ٝ 



   عٖذتل عجذا ىست ٍِ أصو ٍعشش
 عِ اىَجذ ٍقط٘ع اىس٘اعذ أجذٍب  

   ٍٗب أّت ٍِ ميت ٗثٖشاء فبّتست
 ال اىٞقِٞ فبقعذ ٝب ثِ ٍصبُ ٍشغَب  

 
ٍب اىغشض اىشعشٙ اىزٙ ْٝتَٚ إىٞٔ اىجٞتبُ فٚ 

 (اىٖجبء) اىعصش اىجبٕيٚ ؟



ََّٝخ اىَخِٞش دبِتًَب ِٗ     َفِإُ َتِْنذٜ ٍب
   ٌِ َٗال فٜ اأَلعبِج ُٔ فْٞب  ٍِثُي  َفَب 

ِٔ َِّ َٕ َٝضاُه اىَذُٕش َأمَجُش      َفتٚ ال 
   ًِ ٍَعََّ٘خ غبِس  ِفنبَك َأسٍٞش َأٗ 

 
ٍب اىغشض اىشعشٙ اىزٙ ْٝتَٚ إىٞٔ اىجٞتبُ فٚ 

 (اىَذح) اىعصش اىجبٕيٚ ؟



 ٗىٞس أخ٘ك اىذائٌ اىعٖذ ثبىزٛ 
 ٗٝشضٞل ٍقجال ٰٝس٘ءك إُ ٗىٚ   

 ٗىنِ أخ٘ك اىْبءٍبمْت آًٍْب  
 ٗصبدجل األدّٚ إرا األٍشأعضال   

 

ٍب اىط٘س اىزٙ َٝثئ اىجٞتبُ ٍِ ٍْٖج اىقصٞذح  
 (اىذنَخ) اىجبٕيٞخ ؟

 



ْٞذإب    قف ثبىّذٝبس ٗصْخ إىٚ َث
ِْ ّبدإب     فعسٚ اىذٝبس تجُٞت ٍ

َِْسل ٍِ َعَشصبِتٖب    داٌس ٝفُ٘ح اى
ُّٜ جْبٕب     ٗاىعُ٘د ٗاىْذُّ اىزم

 

ٍب اىط٘س اىزٙ َٝثئ اىجٞتبُ ٍِ ٍْٖج اىقصٞذح  
 (اىجنبء عيٜ األطاله) اىجبٕيٞخ ؟

 



 ٝب َعجَو َى٘ َأّّٜ َىقُٞت َمتَٞجًخ
ِٕجُت ِىقبٕب    َِ َأىفًب ٍب َس  َسجعٞ

ٍَِّْٞخ ٍَ ُِ ُموِّ  َِٗاث َُِّْٞخ  ََ  ََٗأّب اى
َِٗسدإب     ََٗس٘اُد ِجيذٛ َثُ٘ثٖب 

 
 

 
ٍب اىغشض اىشعشٙ اىزٙ ْٝتَٚ إىٞٔ اىجٞتبُ فٚ 

 (اىفخش) اىعصش اىجبٕيٚ ؟



   ٝذعُ٘ عْتش ٗاىذسٗع مأّٔ
 دذق اىضفبدع فٚ غذٝش أدٌٕ   

 
 

 
ٝشٞش اىجٞت إىٚ ٍالٍخ اىخٞبه فٚ اىقصٞذح 

 .ٗضخ . اىجبٕيٞخ 
 



ْْٞب َِ َأَدٌذ َعَي َْٖي َْٝج  أاَل اَل 
ِِٕيْٞب    ِْٖو اىَجب َْ٘ق َج ََٖو َف  َفَْْج

 
 
 
 

 

ٝعجش اىجٞت عِ سجت تسَٞخ اىعصش اىجبٕيٚ ثٖزا 
 .ٗضخ . االسٌ 



   تقبتو أق٘اٍب فْسجٚ ّسبءٌٕ
 ٗىٌ ٝش رٗ عض ىْس٘تْب دجال   

   ّق٘د ّٗبثٚ أُ تقبد ٗال ّشٙ
 ىقً٘ عيْٞب فٚ ٍنبسٌٍٖ فضال   

 
 
 

ٝعجش اىجٞتبُ عِ ٍالٍخ اىذٞبح االجتَبعٞخ فٚ 
 .اىجبٕيٞخ 



   أخ٘ك اىزٙ إُ أد٘جتل ٍيَخ
 ٍِ اىذٕش ىٌ ٝجشح ىٖب اىذٕش ٗاجَب  

   ٗىٞس أخ٘ك ثبىزٙ إُ تشعجت
 عيٞل أٍ٘س ظو ٝيذبك دائَب  

 
 
 
 

 .ٗضخ . ٝجِٞ اىجٞتبُ مٞف ٝنُ٘ ختبً اىقصٞذح 



   ّصشٗا ّجٌٖٞ ٗشذٗ أصسٓ
 ثذِْٞ ًٝ٘ ت٘امو األثطبه    

 
 
 
 

ٍب اىغشض اىشعشٙ اىزٙ ٝعجش عْٔ اىجٞت فٚ 
 عصش صذس اإلسالً ؟ 



   أدالٍْب تضُ اىججبه سصاّخ
 ٗتضٝذ جبٕيْب عيٚ اىجٖبه    

 
 
 

مٞف تستذه عيٚ أُ اىجٞت ٍِ شعش دسبُ ثِ ثبثت 
 فٚ اىجبٕيٞخ ال اإلسالً ؟

 
 



   فْذِ ثْ٘قذطبُ ٗ اىَيل اىعال 
 ٗ ٍْب ّجٜ اهلل ٕ٘د األدبثش    

 
 
ٍب دالىخ ميَخ قذطبُ فٜ دٞبح اىعشة فٜ  

 اىجبٕيٞخ ؟ 



 ايٓشٛ



 . امل٪َٔ َكسّ ايعنا٠ يًؿكري 
 :اغِ ايؿاعٌ ؾ٢ ايعباض٠ َٔ ؾعٌ

oث٬ث٢ 
oغساغ٢ 
oمخاغ٢ 
oضباع٢ 



ايصٟ  ايتؿٛم ٜهٕٛقاّٚ ايهػٌ سيت 
 تطٜسٙ

 اغِ ٜهٕٛ  :ايتؿٛم  –ٜهٕٛ ْاقك١ 
 ؾاعٌ َطؾٛع : ايتؿٛم  –ٜهٕٛ تا١َ 

 ؾاعٌ  : ايتؿٛم  –ٜهٕٛ ْاقك١ 
 خرب ٜهٕٛ  : ايتؿٛم  –ٜهٕٛ تا١َ 



 ..  أيػٓا قازضٜٔ عًٞ حتٌُ ا٭خطا٤
 يٝؼ يف ٖصٙ ادت١ًُ  

 تا١َ 
  ْاقك١
 ظا٥س٠ 

 ؾعٌ َهاضع



 : (تكانٞ) ايؿعٌ َٔ ايؿاعٌ اغِ

o ٞتكان 

o ٞقان 
oَٞتكان 

oَتكض 



 ن١ًُ . . بادت١ٓ َٛعٛز اهلل سسٚز اذتاؾغ
 : تعطب (سسٚز)

o ؾاعٌ َطؾٛع 

oَ٘ٝهاف إي 

o َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب 
o ساٍ َٓكٛب 



َا ( قسض هلا اهلل َا٫ تٓاٍ املدًك١ إ٫ 
 ..  حتت٘ خط اغِ َٛقٍٛ يف ستٌ 

  دط َهاف إيٝ٘ 
   ضؾع ؾاعٌ

 ْكب َؿعٍٛ ب٘ 
 ْكب ساٍ  



  ؾػب شٚٚيٝؼ يسٜٓا يف زتتُعاتٓا 

 َبتسأ َ٪خط  
  ؾاعٌ َطؾٛع 
  بسٍ َطؾٛع 

 اغِ يٝؼ



ايٌٓٝ ستسثا   ؾاعطنإ ساؾغ إبطاِٖٝ 
 باضعا  

   بسٍ 
   ؾاعٌ  

   ْعت
 خرب نإ



.  ٜعٔ ايبعض ختاشهلِ ٖصا سط١ٜ 
 :إعطابٗا ( سط١ٜ)

    خرب َطؾٛع
  بسٍ َٓكٛب

 َؿعٍٛ ب٘ ثإ َٓكٛب
 ظتٛظ ا٭ٚىل ٚايجايج١



َٝع ؾُٝا ًٜٞ ادت١ًُ اييت حتتٟٛ عًٞ  
 ؾعٌ ْاقل 

  أْؿأت ايسٚي١ َساضؽ عسٜس٠  
 أْؿأ املعًِ أدٝا٫ عع١ُٝ 
  أْؿأ املٗٓسؽ قكطا نبريا  

 .  أْؿأ ا٭َٔ ٜٓتؿط يف ايعامل 



    َس١ٜٓ  املٗٓسؽأْؿا . 

 ؾاعٌ َطؾٛع 
 اغِ أْؿأ   

 خرب أْؿأ



 . ٜب٢ٓ َس١ٜٓ  املٗٓسؽأْؿأ . 

   ؾاعٌ َطؾٛع 
 اغِ أْؿأ   

 خرب أْؿأ



عػٞ اهلل إٔ ٜهـ بأؽ ايصٜٔ  )قاٍ تعايٞ 
 اغِ ايؿعٌ ايٓاغذ  ( ... نؿطٚا

 يؿغ ادت٬ي١ اهلل 
 إٔ ٜهـ  

  بأؽ 
 ايصٜٔ 



يٝؼ يف ٖصٙ ... يٝػت ا٭َٛض مبعكس٠ 
   ادت١ًُ ؾعٌ 

    ْاقل
   تاّ  

   َعٜس  
 ٫ ؾ٧ مما غبل



  -: )سسز احملٌ اإلعطاب٢ ملا ؾٛم ارتط ؾُٝا ًٜٞ 
بسأ املٗٓسؽ   -ؾ٢ َؿطٚع٘ ظتتٗس بسأ املٗٓسؽ 
 (ظتتٗس َؿطٚع٘ ٖٚٛ

 ؾ٢ ستٌ ْكب خرب بسأ –ؾ٢ ستٌ ْكب ساٍ 
 ؾ٢ ستٌ ْكب ساٍ –ؾ٢ ستٌ ْكب خرب بسأ 

 ؾ٢ ستٌ ضؾع خرب –ؾ٢ ستٌ ْكب خرب بسأ 
 ؾ٢ ستٌ ضؾع ْعت –ؾ٢ ستٌ ْكب ساٍ 



َٝع ادت١ًُ ايكشٝش١ يؿعٌ ايؿطٚع مما ًٜٞ  
:-  

   اخًٛيل املؿطٚع ٜبسأ  
 أخصت ب٬زْا تطتكٞ

  بسأ ايط٥ٝؼ إٔ ٜٛنح ارتط١ 
 ناز ايعسٚ يب٬زْا نجريا



٫  ثك١َٓح قاز٠ ادتٝـ ادتٓٛز سٝجُا ناْٛا 
 سسٚز هلا

   خرب نإ
 َؿعٍٛ ب٘

  َؿعٍٛ َطًل
 ْعت



عٓس ٚنع . إٕ املجكؿني َٗتُٕٛ بآضا٤ ايكطا٤ 
 :تكبح ادت١ًُ ( إٕ)بس٫ َٔ ( طؿل)

 طؿل املجكؿٕٛ ٜٗتُٕٛ بآضا٤ ايكطا٤
 طؿل املجكؿٕٛ إٔ ٜٗتُٛا بآضا٤ ايكطا٤
  طؿل املجكؿني إٔ ٜٗتُٛا بآضا٤ ايكطا٤

 طؿل املجكؿٕٛ َٗتُني بآضا٤ ايكطا٤



(  ايعطـ)ن١ًُ . ا٭ّ َاضت١ ابٓٗا ايعطـ 
 :تعطب 

    ساٍ
  َؿعٍٛ ب٘ أٍٚ
  َؿعٍٛ ب٘ ثإ

 َهاف إيٝ٘



اذتل  ضا١ٜايطاؾعٕٛ 
  َا حتت٘ خط: َٓتكطٕٚ 

     ؾاعٌ  
      َؿعٍٛ

 خرب



غبب عٌُ اغِ  : زٚضٙ  ؾاِٖٖصا املعًِ 
    :ايؿاعٌ ٖٓا 

  َعتُس عًٞ َٛقٛف 
   َعتُس عًٞ ساٍ  

 َعتُس عًٞ َبتسأ



إعطاب َا  ( أَؼ قسٜك٘ايكسٜل ظا٥ط )
 .  حتت٘ خط

     ؾاعٌ َطؾٛع 
   ْا٥ب ؾاعٌ
    َؿعٍٛ ب٘

 َهاف إيٝ٘ زتطٚض



 ايٓذاحشانط ايطايب ؾهإ 

o ٕاغِ نا 

o ٌؾاع  
oٕخرب نا 



 (ظتٓس)اغِ ايؿاعٌ َٔ 
oدآز   
o ٚادس 

oٚداز 

oزتسز 



خرب : سسز . أقبح يسٜٓاأدٝاٍ تع٢ ق١ُٝ ايٛطٔ 
 :ايؿعٌ ايٓاقل ؾ٢ ادت١ًُ ايػابك١ 

oيسٜٓا 

oتع٢ 

oٍأدٝا 

oٔق١ُٝ ايٛط 



اغِ ايؿاعٌ ٖٓا . .... َا نامت ايعًِ إ٫ ي٦ِٝ . 
 عاٌَ ٚ ايػبب أْ٘ 

o َعتُس عًٞ َٛقٛف  
oَعتُس عًٞ َا أقً٘ َبتسأ 

oَّعتُس عًٞ اغتؿٗا 

oَٞعتُس عًٞ ْؿ 



َا حتت٘ خط  ... إ٫ احملرتّ  عًَُ٘ا َتكٔ . 
 :ٖٓا 

o ؾاعٌ َطؾٛع 

oَبتسأ َ٪خط َطؾٛع 

o َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب  
o ساٍ َٓكٛب 



إعطاب َا ....عاد٬ خرياإ٢ْ يطاز َٓو . 
 :حتت٘ خط 
oَؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب 

oساٍ َٓكٛب١ 

oمتٝٝع َٓكٛب 

oَ٘ٝهاف إي 



اغِ ايؿاعٌ ٖٓا  . .... اهلل ايػاؾط ايصْٛب . 
 :عاٌَ ٚ ايػبب أْ٘ 

oَعتُس عًٞ َٛقٛف 
oَعتُس عًٞ َبتسأ 
oستًٞ بايـ 

oٍَعتُس عًٞ سا 



اغِ  ... ايسٚي١ َاضت١ املتؿٛقني دٛا٥ع . 
 :ايؿاعٌ ايعاٌَ ٖٓا 

o ايسٚي١   
oَاضت١      
oاملتؿٛقني  
o ايجا١ْٝ ٚ ايجايج١ 



 ( :قًٓس)اغِ ايؿاعٌ َٔ ؾعٌ . 

o قايس 

oَكًس   
oقًٝس 

oَك٬ز 



 : (ٚاثل)إعطاب : أٚاثل إسػاغو َٔ ايٓذاح 

o خرب 

oَبتسأ  
oؾاعٌ غس َػس ارترب 

o ٍسا 



 :َا حتت٘ خط .ايػعاز٫٠ْتؿطت  ايعسٍيٛ زاّ  -

o  ّؾاعٌ ٚاغِ زا 

o ٘ؾاعٌ َٚؿعٍٛ ب 

oٌَؿعٍٛ ب٘ ٚؾاع 

oٌايهًُتإ ؾاع 



ٖٚبطــت ٚقــس  أقــبشٓاأقًعــت ايطــا٥ط٠ ســني  -
 :َا حتت٘ خط .أَػٝٓا

o  ٕؾع٬ٕ ْاقكا 

o  ٕؾع٬ٕ تاَا 

o ّا٭ٍٚ ْاقل ٚايجاْٞ تا 

oا٭ٍٚ تاّ ٚايجاْٞ ْاقل 



َـا حتتـ٘    .ايكسم نإاذتٝا٠ مج١ًٝ سني  ناْت -
 :خط

o  ٕؾع٬ٕ ْاقكا 

o  ٕؾع٬ٕ تاَا 

o ّا٭ٍٚ ْاقل ٚايجاْٞ تا 

oا٭ٍٚ تاّ ٚايجاْٞ ْاقل 



-     ٘ اهلـا٤ يف   .بكٞ ادتٓـسٟ يف َهاْـ٘ َٚـا بطسـ
 :يف ستٌ( بطس٘)

o ْ٘كب َؿعٍٛ ب 

o ضؾع اغِ بطح 

o  ٌضؾع ؾاع 

o٫ ؾ٤ٞ مما غبل 



 :ايؿعٌ َا زاّ ؾعٌ .اذتل َعَٞا زاّ غأقرب  -

o ْاقل 

oداَس 

oَاض 

oنٌ َا غبل 



عٓس إزخاٍ يـٝؼ عًـ٢    .ايػا٥كٕٛ ٖاز٥ٕٛ -
 :ادت١ًُ تكبح

o  ٕٛيٝؼ ايػا٥كٕٛ ٖاز٥ 

oٕٛيٝؼ ايػا٥كني ٖاز٥ 

o يٝؼ ايػا٥كٕٛ ٖاز٥ني 

oيٝؼ ايػا٥كني ٖاز٥ني 



عٓس إزخاٍ قاض ع٢ً ادتًُـ١   .أبٛى بطٌ -
 :تكبح

o ٌقاض أباى بط 

oٌقاض أبٝو بط 

o  قاض أبٛى بط٬ 

oقاض أباى بط٬   



مل ٜـعٍ َـٔ    .مل ٜعٍ ايٛقت ذتعات٘ متـط 
 :أؾعاٍ

o املكاضب١ 

o ايطدا٤ 

o ايؿطٚع 

oا٫غتُطاض 



َـا حتتـ٘    .ادتٓـ١ ٜا َطٝعا ٚايسٜو يـو   -
 :خط

oَبتسأ  
o َ٘ؿعٍٛ ب 

o  ٌَعٍُٛ اغِ ايؿاع 

oايجا١ْٝ ٚايجايج١ 



ِ ضب ادعًـين  " :قاٍ تعـاىل  - ايكـ٠٬   َكـٝ
 :ايؿعٌ َٔ َكِٝ ٖٛ ."َٚٔ شضٜيت

o ّقا 

o ّٜٛك 

o ِٝأق 
oّأقا 



  ايك٠٬ضب ادعًين َكِٝ " :قاٍ تعاىل -
 :َا حتت٘ خط ."َٚٔ شضٜيت

o ٌؾاع 

o ٌْا٥ب ؾاع 
o َ٘ٝهاف إي 

oَ٘ؿعٍٛ ب 



عٓسَا صتعٌ  .ايكؿشاتيٓا تاضٜذ ٚانح  -
 :َا حتت٘ خط ؾاع٬ تكبح ادت١ًُ

oيٓا تاضٜذ ٚانشا ايكؿشات 
o٘يٓا تاضٜذ ٚانش١ قؿشات 

oيٓا تاضٜذ قؿشات٘ ٚانح 

oيٓا تاضٜذ قؿشات٘ ٚانش١ 



اغِ   .إٕ اجملتٗسٜٔ ستككٕٛ آَاهلِ -
 :ايؿاعٌ ايج٬ثٞ يف ادت١ًُ

o ٜٔاجملتٗس 

o ٕٛستكك 

oا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ 
o٫ ٜٛدس 



َا   .ايعنا٠أْت َ٪زٟ  – ايعنا٠أْت َ٪ٕز  -
 :حتت٘ خط

o َ٘ٝؿعٍٛ ب٘ َٚهاف إي 

oَ٘هاف إيٝ٘ َٚؿعٍٛ ب 

o  ٘ايهًُتإ َؿعٍٛ ب 

o٘ٝايهًُتإ َهاف إي 



َا ظاٍ بني املكطٜني يف عاملٓا ٖصا ايطداٍ ا٭قٜٛا٤ 
 اغِ َاظاٍ يف ٖصٙ ادت١ًُ.. 

 ٖصا 
 بني 

 املكطٜني 
  ايطداٍ



 إشا نإ ايؿتا٤ ؾأزؾ٦ْٛٞ 
 ؾإٕ ايؿٝذ ٜٗسَ٘ ايؿتا٤     
 :يف ادت١ًُ ( نإ)ْٛع 

  تا١َ
 ْاقك١ 

 ظا٥س٠



 :نٌ ايعباضات ايتاي١ٝ خاط١٦ َاعسا ٚاسس٠ 

 َاظاٍ املعاضنٕٛ يًػ٬ّ َككطٕٚ يف سل أْؿػِٗ  
 َاظاٍ املعاضنٕٛ يًػ٬ّ َككطٜٔ يف سل أْؿػِٗ  
 َاظاٍ املعاضنني يًػ٬ّ َككطٜٔ يف سل أْؿػِٗ  
 َاظاٍ املعاضنني يًػ٬ّ َككطٕٚ يف سل أْؿػِٗ  



ُِ ستبٛب  شانإ  ِٔ ستبٛب  شاإٕ  –ايعً  ايعً
 :يف املجايني عًٞ ايرتتٝب ( شا)ن١ًُ 

 ا٭ٚيٞ ٚ ايجا١ْٝ اغِ إؾاض٠ 
 ن٬ُٖا اغِ َٔ ا٭مسا٤ ارتُػ١ 

 ا٭ٚيٞ َٔ ا٭مسا٤ ارتُػ١ ٚ ايجا١ْٝ اغِ إؾاض٠ 
 ا٭ٚيٞ اغِ إؾاض٠ ٚ ايجا١ْٝ َٔ ا٭مسا٤ ارتُػ١ 



 ٖبطت ايطا٥ط٠ ٚ قس أَػٝٓا 
 :  نُري يف ستٌ ( أَػٝٓا)ايٓا٤ يف 

 ضؾع ؾاعٌ  
 دط َهاف إيٝ٘ 
 ْكب َؿعٍٛ ب٘ 
 ضؾع اغِ أَػٞ  



َٝع  .  اذتٝا٠غٝبك٢ تؿا٩يٓا َا زاَت 
 :إعطاب َا حتت٘ خط 

  خرب َا زاّ
   اغِ َازاّ

   ؾاعٌ
 ظطف ظَإ



َا .... دا٥عّاٜؿٝس ايطعاّ َا زاّ املط٤ 
   حتت٘ خط  

 خرب َازاّ َٓكٛب 
  ساٍ َٓكٛب 

 َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب  



ْٛع ... يٝؼ ايكطاض َكب٬ّ ضتٛ احملط١ 
  خرب يٝؼ ٖٓا 

    َؿطز
  مج١ً 

 ؾب٘ مج١ً 



خرب ...ظًت ايؿذط٠ تجُط طٛاٍ ايكٝـ 
 ظٌ ٖٓا  

   ايؿذط٠  
     تجُط

 طٛاٍ ايكٝـ 



َا  ... عٔ ظضاعت٘  َٓكطؾّاأنش٢ ايعاضع 
  حتت٘ خط  

 اغِ أنشٞ 
 خرب أنشٞ 
 َؿعٍٛ ب٘ 



 َا حتت٘ خط  ... ضَازّاقاضت ايؿذط٠ 

 اغِ قاض َطؾٛع 
  خرب قاض َٓكٛب 

 ؾاعٌ َطؾٛع



خرب  ....بات ا٭َط ؾ٢ ساد١ َاغ١ يًؿطح 
   بات ٖٓا 

  يف ساد١ 
  َاغ١ 

 يًؿطح



ئ ْتد٢ً عٔ ايعٌُ َا زاّ ؾٝٓا قًب ٜٓبض  
 اغِ َازاّ ٖٓا  . ...

  ايعٌُ 
     قًب

 ٜٓبض  



اغِ َاظاٍ ٖٓا. ..َا ظيٓا ْٓانٌ ؾ٢ ؾذاع١ 
  

   اغِ ظاٖط 
 نُري َػترت  

 نُري باضظ َتكٌ



يٝؼ يًعطب إ٫ إٔ ٜكؿٛا يًعسٚ قؿّا ٚاسسّا 
 ارترب ٖٓا  ... 

    يًعطب
  إٔ ٜكؿٛا

 قؿا  



  ْٛع خرب َاظاٍ.. َا ظاٍ أَآَا ٚقت َتػع 

  َؿطز  
  مج١ً 

 ؾب٘ مج١ً 



 اغِ قاض .. قاض أَاّ املػتؿؿ٢ عسز نبري  

  أَاّ
  نبري
 عسز



   بطن١َاظاٍ يف ايٛقت . 

 اغِ  َاظاٍ َطؾٛع بايه١ُ 
 خرب َاظاٍ َٓكٛب بايؿتش١ 

 ؾاعٌ َطؾٛع بايه١ُ



َا حتت٘ خط ....ْؿطني  اجملاٖسٕٚأنشٞ . 
  

  ؾاعٌ َطؾٛع بايٛاٚ
  اغِ أنشٞ َطؾٛع بايٛاٚ

 خرب َطؾٛع بايٛاٚ



َا حتت٘ ....  ايكٛاعسيػتٓا ق١ُٝ سني تهٕٛ 
   .خط 

   اغِ نإ  
   خرب نإ

   ؾاعٌ



 َا حتت٘ خط ... ايطدٌ يف بٝت٘ َا ؾت٧ 

   ؾعٌ تاّ  
  ؾعٌ ْاقل 

 ظتٛظ ا٫ثٓإ



 َا حتت٘ خط  ... ٜػطم املٓعٍ ايًلَا بطح 

  اغِ َا بطح
  خرب َا بطح

 ؾاعٌ



َا  ...ايجُط٠ اييت تطدٖٛا تهٕٛاقرب سيت 
   حتت٘ خط  

   ؾعٌ تاّ  
  ؾعٌ ْاقل 

 ظتٛظ ا٫ثٓإ



اغِ  . َا ظاٍ ؾ٢ َكط ؾباب دباض٠ ععميتِٗ 
   :َاظاٍ 

    ؾباب
  دباض٠  

 ععميتِٗ



 اغِ نإ  . َا نٓتِ يتتٗاْٚٛا ؾ٢ عًُهِ 

  نُري َتكٌ  
  اغِ ظاٖط 

 نُري َػترت



  ٜطٚع٢ٓٚقس نإ شنط٣ يًؿطام 
 !ؾهٝـ أنٕٛ ايّٝٛ ٖٚٛ ٜكني ؟  

 ........مج١ً ٜطٚع٢ٓ ؾ٢ ستٌ ْكب  

   ساٍ
  َؿعٍٛ ب٘

  ْعت
 خرب نإ



سذِ املػ٦ٛي١ٝ .........َا اْؿو املكط٣ 
  .امُلًكا٠ ع٢ً عاتك٘ 

   َسضى
   َسضنا
   َسضٕى

 َتساضى



   ايؿطزقابطا ؾانطا نإ  اإلْػإإشا ظٌ 

 ؾاعٌ َطؾٛع بايه١ُ –اغِ ظٌ َطؾٛع بايه١ُ 
 اغِ نإ َطؾٛع بايه١ُ –ؾاعٌ َطؾٛع بايه١ُ 

  اغِ نإ َطؾٛع بايه١ُ –اغِ ظٌ َطؾٛع بايه١ُ 
 ؾاعٌ َطؾٛع بايه١ُ –ؾاعٌ َطؾٛع بايه١ُ 



اهلل  اتل( : )ق٢ً اهلل ٚغًِ)قاٍ ضغٍٛ اهلل 
 ( :نٓتسٝجُا 

 ايؿعٌ ا٭ٍٚ تاّ ، ٚايجا٢ْ ْاقل
 ايؿعٌ ا٭ٍٚ ْاقل ٚايجا٢ْ تاّ

  ايؿع٬ٕ تاَإ
 ايؿع٬ٕ ْاقكإ



عٓس سصف ايؿعٌ .َا ظيٓا َٗتُني بط٬بٓا 
  ايٓاغذ

  إْٓا َٗتُٕٛ بط٬بٓا
 أْتِ َٗتُٕٛ بط٬بٓا

  ِٖ َٗتُٕٛ بط٬بٓا
 ضتٔ َٗتُٕٛ بط٬بٓا



َِْكٗت إيٞ ايكاض٨   .  با٭َؼ  ايكطإَٓأ
 :إعطاب ايكطإٓ يف اذت١ًُ ايػابك١ 

oَ٘ٝهاف إي 

o ْعت 
oَ٘ؿعٍٛ ب 

oٌؾاع 



 ( أيٝؼ اهلل بأسهِ اذتانُني)
 :ْٛع خرب يٝؼ 

oَؿطز   
o ؾب٘ مج١ً 

o مج١ً ؾع١ًٝ 

o مج١ً امس١ٝ 



 هلل   طاع١ادعٌ ٖسؾو َا زاَت اذتٝا٠ 

  خرب َا زاّ  
   ؾاعٌ  

 َؿعٍٛ ب٘



 ؾ٢ سهاضت٘ نٌ ا٭َِ غابلاملكط٣ 

 :  َا حتت٘ خط

oاغِ ؾاعٌ غري ث٬ث٢ 
oاغِ ؾاعٌ ث٬ث٢ 
oاغِ ؾاعٌ داَس 



ــايٞ  ــاٍ تع ــاز )ق ــٓاٜه ــصٖب  غ ــ٘ ٜ بطق
 (  با٭بكاض

o ؾاعٌ َطؾٛع به١ُ ظاٖط٠ 
o ؾاعٌ َطؾٛع به١ُ َكسض٠ 
o اغِ ناز َطؾٛع به١ُ ظاٖط٠ 
oاغِ ناز َطؾٛع به١ُ َكسض٠ 



 ايٓكٛم املتشطض٠



 ايٓاؽ ٜأٜٗا) : ؾكاٍ ، ٚدٝؿ٘ ظٜس بٔ أغا١َ بهط أبٛ ٚق٢
 تػًٛا ٫ٚ ختْٛٛا ٫ : ع٢ٓ ؾاسؿعٖٛا بعؿط أٚقٝهِ قؿٛا ،
 ٫ٚ ، اَطأ٠ ٫ٚ نبريا ؾٝدا ٫ٚ قػريا طؿ٬ تكتًٛا ٫ٚ ،

 ٫ٚ ، َجُط٠ ؾذط٠ تكطعٛا ٫ٚ ، حتطقٛٙ ٫ٚ طت٬ تعكطٚا
 متطٕٚ ٚغٛف ، ملأن١ً إ٫ بعريا ٫ٚ بكط٠ ٫ٚ ؾا٠ تصحبٛا
 َٚا ؾسعِٖٛ ، ايكٛاَع ؾ٢ أْؿػِٗ ؾطغٛا قس بأقٛاّ
 ٜأتْٛهِ قّٛ ع٢ً تكسَٕٛ ٚغٛف ، ي٘ أْؿػِٗ ؾطغٛا
 ؾ٧ بعس ؾ٦ٝا َٓٗا أنًتِ ؾإشا ، ايطعاّ أيٛإ ؾٝٗا بآ١ْٝ

 (.... عًٝٗا اهلل اغِ ؾاشنطٚا



  بعؿط أٚقٝهِ قؿٛا ، ايٓاؽ ٜأٜٗا) : ؾكاٍ ، ٚدٝؿ٘ ظٜس بٔ أغا١َ بهط أبٛ ٚق٢
  اَطأ٠ ٫ٚ نبريا ؾٝدا ٫ٚ قػريا طؿ٬ تكتًٛا ٫ٚ ، تػًٛا ٫ٚ ختْٛٛا ٫ : ع٢ٓ ؾاسؿعٖٛا

  بكط٠ ٫ٚ ؾا٠ تصحبٛا ٫ٚ ، َجُط٠ ؾذط٠ تكطعٛا ٫ٚ ، حتطقٛٙ ٫ٚ طت٬ تعكطٚا ٫ٚ ،
  َٚا ؾسعِٖٛ ، ايكٛاَع ؾ٢ أْؿػِٗ ؾطغٛا قس بأقٛاّ متطٕٚ ٚغٛف ، ملأن١ً إ٫ بعريا ٫ٚ

  ؾإشا ، ايطعاّ أيٛإ ؾٝٗا بآ١ْٝ ٜأتْٛهِ قّٛ ع٢ً تكسَٕٛ ٚغٛف ، ي٘ أْؿػِٗ ؾطغٛا
 (.... عًٝٗا اهلل اغِ ؾاشنطٚا ؾ٧ بعس ؾ٦ٝا َٓٗا أنًتِ

سسز َع٢ٓ ن١ًُ 
 ( :متجًٛا)

   تبسعٛا
   تؿٓٓٛا

    تؿٖٛٛا
 تكَٛٛا بأزٚاض غرينِ



  بعؿط أٚقٝهِ قؿٛا ، ايٓاؽ ٜأٜٗا) : ؾكاٍ ، ٚدٝؿ٘ ظٜس بٔ أغا١َ بهط أبٛ ٚق٢
  اَطأ٠ ٫ٚ نبريا ؾٝدا ٫ٚ قػريا طؿ٬ تكتًٛا ٫ٚ ، تػًٛا ٫ٚ ختْٛٛا ٫ : ع٢ٓ ؾاسؿعٖٛا

  بكط٠ ٫ٚ ؾا٠ تصحبٛا ٫ٚ ، َجُط٠ ؾذط٠ تكطعٛا ٫ٚ ، حتطقٛٙ ٫ٚ طت٬ تعكطٚا ٫ٚ ،
  َٚا ؾسعِٖٛ ، ايكٛاَع ؾ٢ أْؿػِٗ ؾطغٛا قس بأقٛاّ متطٕٚ ٚغٛف ، ملأن١ً إ٫ بعريا ٫ٚ

  ؾإشا ، ايطعاّ أيٛإ ؾٝٗا بآ١ْٝ ٜأتْٛهِ قّٛ ع٢ً تكسَٕٛ ٚغٛف ، ي٘ أْؿػِٗ ؾطغٛا
 (.... عًٝٗا اهلل اغِ ؾاشنطٚا ؾ٧ بعس ؾ٦ٝا َٓٗا أنًتِ

َا ع٬ق١ َكٛي١  
(  أٚقٝهِ بعؿط)

با٭َط قبًٗا مبا 
 بعسٖا ؾ٢ ايؿكط٠ ؟

    ْتٝذ١
  تؿكٌٝ بعس إمجاٍ

    تعًٌٝ
 إمجاٍ بعس تؿكٌٝ



  بعؿط أٚقٝهِ قؿٛا ، ايٓاؽ ٜأٜٗا) : ؾكاٍ ، ٚدٝؿ٘ ظٜس بٔ أغا١َ بهط أبٛ ٚق٢
  اَطأ٠ ٫ٚ نبريا ؾٝدا ٫ٚ قػريا طؿ٬ تكتًٛا ٫ٚ ، تػًٛا ٫ٚ ختْٛٛا ٫ : ع٢ٓ ؾاسؿعٖٛا

  بكط٠ ٫ٚ ؾا٠ تصحبٛا ٫ٚ ، َجُط٠ ؾذط٠ تكطعٛا ٫ٚ ، حتطقٛٙ ٫ٚ طت٬ تعكطٚا ٫ٚ ،
  َٚا ؾسعِٖٛ ، ايكٛاَع ؾ٢ أْؿػِٗ ؾطغٛا قس بأقٛاّ متطٕٚ ٚغٛف ، ملأن١ً إ٫ بعريا ٫ٚ

  ؾإشا ، ايطعاّ أيٛإ ؾٝٗا بآ١ْٝ ٜأتْٛهِ قّٛ ع٢ً تكسَٕٛ ٚغٛف ، ي٘ أْؿػِٗ ؾطغٛا
 (.... عًٝٗا اهلل اغِ ؾاشنطٚا ؾ٧ بعس ؾ٦ٝا َٓٗا أنًتِ

٫ )بني قٛي٘ 
٫ٚ .. ختْٛٛا 

 ( :تػسٚا

    تكطٜع
    طبام

    دٓاؽ
 تطازف



حددمخصائصمأدؾقبماظقصقةم

 .عـمخاللماظـصماظلابؼم



ممأػاجمضذاءمسقـكماالدطـــار

 ػفقسامصاظدعقعمهلاماغفؿارممم
مموصارماظؾقؾمعشؿـــــؿالمسؾقـا

 طأنماظؾقؾمظقسمظفمغفـــــــارممم
مموبتمأراضبماجلقزاءمحؿك

 تؼاربمعـمأوائؾفاماحنــدارممم
ممدسقتؽمؼامطؾقبمصؾؿمجتؾـك

 وطقػمجيؾـكماظؾؾدماظؼػارم؟ممم
ممدؼاكماظغقثمإغؽمطـتمشقـا

 وؼلرامحنيمُؼؾؿؿسماظقــلارممم

 

 



مموبتمأراضبماجلقزاءمحؿك

 تؼاربمعـمأوائؾفاماحنــدارممم

َطازف ن١ًُ  -1
ؾ٢ ايبٝت ( أضاقب)

 :ايجايح 

 أسسز

 أْب٘
 أتابع

 أ٫سغ



ممدؼاكماظغقثمإغؽمطـتمشقـا

 وؼلرامحنيمُؼؾؿؿسماظقــلارممم

ْٛع ايتؿبٝ٘ ؾ٢   -2
ؾ٢  ( نٓت غٝجا)

 ايبٝت ا٭خري  

 متجٌٝ
 بًٝؼ

 زتٌُ

 َؿكٌ



ممأػاجمضذاءمسقـكماالدطـــار

 ػفقسامصاظدعقعمهلاماغفؿارممم

ْٛع ايبسٜع ؾ٢   -3
 :ايبٝت ا٭ٍٚ 

 تكطٜع

 طبام

 دٓاؽ

 سػٔ تكػِٝ



ممدؼاكماظغقثمإغؽمطـتمشقـا

 وؼلرامحنيمُؼؾؿؿسماظقــلارممم

تٓهري ن١ًُ  -4
ؾ٢ ايبٝت ( غٝجا)

 ا٭خري ٜؿٝس  

   ايعُّٛ
 ايتكًٌٝ

   ايتععِٝ
 ايتشكري



خايؿت ٖصٙ ا٭بٝات َٓٗر ايككٝس٠   -6
 ٚنح . ادتا١ًٖٝ 

اغتٓتر ًَُشني َٔ ٬ََح ايب١٦ٝ ؾ٢   -7
 .ايٓل ، ٚزيٌ عًُٝٗا 



ممبؽتمسقـكموحؼمهلامبؽاػا

 وعامؼغـكماظؾؽاءموالماظعــقؼؾممم
ممسؾكمأددماإلظفمشداةمضــاظقا

 أمحزةمذاطؿماظرجؾماظؼؿقؾ؟ممم
ممأصقبمادللؾؿقنمبفممجقعا

 ػـاكموضدمأصقبمبفماظردقلممم
ممأبامؼعؾكمظؽماألرطانمػدت

 وأغتمادلاجدماظربماظقصــقلممم
ممسؾقؽمدالممربؽمصكمجـانمم

 ُعكــــــــــــاظطفامغعقؿمالمؼزولممم

 

 

 



ممبؽتمسقـكموحؼمهلامبؽاػا

 وعامؼغـكماظؾؽاءموالماظعــقؼؾممم

املطاز به١ًُ  -1
ؾ٢ ( ايعٌٜٛ)

 :ايبٝت ا٭ٍٚ 

 ايكػ٠ٛ

 ايؿكا٤
 ايٓٗٛاح

 ايٝأؽ



ممأبامؼعؾكمظؽماألرطانمػدت

 وأغتمادلاجدماظربماظقصــقلممم

ْسا٤ ( أبا ٜع٢ً) -2
ؾ٢ ايبٝت ايطابع 

 :غطن٘ 

 ايتٓبٝ٘
 ايتععِٝ

 ا٫غتعطاف

 ايت٢ُٓ



ممسؾقؽمدالممربؽمصكمجـانم

 ُعكــــــــــــاظطفامغعقؿمالمؼزولممم

عًٝو غ٬ّ ) -3
ؾ٢ ايبٝت ( ضبو

 :ا٭خري أغًٛب 

 خرب٣

 إْؿا٢٥

 إْؿا٢٥ يؿعا خرب٣ َع٢ٓ
 خرب٣ يؿعا إْؿا٢٥ َع٢ٓ



 :ايػطض ؾ٢ ا٭بٝات ايػابك١  -4

 املسح

 ايؿدط
 ايطثا٤

 ايؿه٣ٛ



زيٌ بسيًٝني َٔ خ٬ٍ ا٭بٝات ايػابك١   -5
  .ع٢ً أثط اإلغ٬ّ ؾ٢ ايؿعط 

 :قايت ارتٓػا٤ ؾ٢ أخٝٗا قدط  -6
   أع٢ٓٝ دٛزا ٫ٚجتُسا

 أ٫ تبهٝإ يكدط ايٓس٣   
ٚاظٕ بني ٖصا ايبٝت ٚايبٝت ا٭ٍٚ بٔ ضٚاس١  

 .َٔ سٝح ا٭غًٛب ٚاملٛغٝك٢ 



 إ٫ ايعتام ايٓذٝبات املطاغٝـٌ     أَػت غعاز بأضض ٫ ٜبًػٗا 
 ٚ يـــٔ ٜبًػٗا إ٫ عصاؾط٠     هلا عًٞ ا٭ٜٔ إضقاٍ ٚ تبػٌٝ

 

 (ٜبًػٗا)َعين 
 ٜٛضزٖا  
 ٜؿتتٗا  

 ٜكٌ إيٝٗا 
 ٜؿطقٗا



 إ٫ ايعتام ايٓذٝبات املطاغٝـٌ     أَػت غعاز بأضض ٫ ٜبًػٗا 
 ٚ يـــٔ ٜبًػٗا إ٫ عصاؾط٠     هلا عًٞ ا٭ٜٔ إضقاٍ ٚ تبػٌٝ

 

 (ا٭ٜٔ)َعين 
 ايك٠ٛ 

 ايطاس١ 
  ايتعب

 ارتطٚز



 إ٫ ايعتام ايٓذٝبات املطاغٝـٌ     أَػت غعاز بأضض ٫ ٜبًػٗا 
 ٚ يـــٔ ٜبًػٗا إ٫ عصاؾط٠     هلا عًٞ ا٭ٜٔ إضقاٍ ٚ تبػٌٝ

 

ئ ٜبًػٗا إ٫ )
َا سكك٘ ..( عصاؾط٠ 

 ٖصا ايتعبري ايب٬غٞ  

 إثاض٠ ايصٖٔ 
 ق٠ٛ ادتطؽ املٛغٝكٞ  
 ايتدكٝل ٚ ايتٛنٝس 

 اإلظتاظ ٚ ايسق١ 



 إٕ ايصٚا٥ب َٔ ؾٗط ٚ إخٛتِٗ  
 قس بٝٓٛا غٓٓا يًٓاؽ تتبع           

مجع  ( غٓٓا)
 تؿٝس

 ايتععِٝ 
 ايتٌٜٗٛ

   ايهجط٠
 ايتكًٌٝ



 إٕ ايصٚا٥ب َٔ ؾٗط ٚ إخٛتِٗ  
 قس بٝٓٛا غٓٓا يًٓاؽ تتبع           

غطض ا٭غًٛب 
 ارتربٟ يف ايبٝت

 إظٗاض اذتب 
 اذتعٕ ٚ ا٭غٞ  

 ايتكطٜط ٚ ايتععِٝ
 ايكُٛز ٚ ايتشسٟ



 إٕ ايصٚا٥ب َٔ ؾٗط ٚ إخٛتِٗ  
 قس بٝٓٛا غٓٓا يًٓاؽ تتبع           

ؾٝٗا ( تتبع)
 إظتاظ حبصف

  ايؿاعٌ
 املؿعٍٛ 
 اذتاٍ 

 مج١ً ايؿطط 



 قال الشاعر  

مممػشتمظؽماظدغقامصؿامظؽموامجام

 ومتؾلؿتمصعالممالمتؿؾلؿممممم

 

 

 

ْٛع ايكٛض٠ يف  
 ( ٖؿت يو ايسْٝا)

oاغتعاض٠ َه١ٝٓ 

oطـاؼةم 

oتشؾقفم 

oجمازمعردؾ 



 قال الشاعر  

مممػشتمظؽماظدغقامصؿامظؽموامجام

 ومتؾلؿتمصعالممالمتؿؾلؿممممم

 

 

 

 

 :( ٚامجا –ٖؿت )بني 

oتصرؼعم 

oجـاسم 

o  طبام 

oدفعم 



 قال الشاعر  

مممػشتمظؽماظدغقامصؿامظؽموامجام

 ومتؾلؿتمصعالممالمتؿؾلؿممممم

 

 

 

 

ْٛع ( ٖؿت يو ايسْٝا)
 :ا٭غًٛب ؾٝٗا 

oمأدؾقبممتينم 

o  أغًٛب قكط 
oأدؾقبمغدبةم 
oأدؾقبمخربيمظػظام

 كإغشائلمععـ



 قال الشاعر  

مممػشتمظؽماظدغقامصؿامظؽموامجام

 ومتؾلؿتمصعالممالمتؿؾلؿممممم

 

 

 

 

 (  ٫ تتبػِ –ٖؿت )بني 

oتصرؼعم 

oممطبام 

oعراساةمغظريم 

oجـاسم 



 قال الشاعر  

مممػشتمظؽماظدغقامصؿامظؽموامجام

 ومتؾلؿتمصعالممالمتؿؾلؿممممم

 

 

 

 

ــا ) ــو ٚامجـ ــا يـ ( ؾُـ
 اغتؿٗاّ غطن٘ 

o ايسٖؿ١ ٚ ا٫غتٓهاض 
oاظؿؼرؼرموماظؿقطقدم 

oاحلزنموماألدلم 

oاظؿعؼقبموماظرتتقبم 



 قال الشاعر  

مممصؼؾتمخؾقمدؾقؾلمالمأبامظؽؿمم

 صؽؾمعامضدرماظرمحـمعػعقلمممم

 

 

 

 

أغًٛب ْٛع٘ ( ٫ أبا يهِ)
 : 

oخربيم 

oإغشائلمرؾيبم 

oإغشائلمشريمرؾيبم 
o خربٟ يؿعا إْؿا٥ٞ َعين 



 قال الشاعر  

مممؼامدٓرًةمغزستمعـمتاجمواظدػامم

 مصأصؾقتمِحْؾقًةميفمتاجمرضقانممم

 

 

 

 

غطض ايٓسا٤ ؾ٢ ايبٝـت  
 : ايػابل

oاذتػط٠ 
oاظؿـؾقف 

oاظؿفدؼد 

oاظقأس 



 قال الشاعر  

ممؼلعلماظقذاةمجبـؾقفامومضقهلؿمم

 مإغؽمؼامبـمأبلمدؾؿلمدلؼؿقلمممم

 

 

 

 

ــًُٞ   ) ــٞ غ ــابٔ أب ــو ٜ إْ
 : أغًٛب َ٪نس بـ ( ملكتٍٛ

oأداةم 

oأزاتني 

oثالثم 

oأربعم 



 قال الشاعر  

ممممممممممممممضرأغامسؾقؽمطؿابماحلقاة

موصضماهلقىمدرػامادلغؾؼامممم

 

 

 

 

ْـٛع  ( نتاب اذتٝا٠)
  : ايكٛض٠ ؾٝٗا

o تؿبٝ٘ بًٝؼ 

oتشؾقفمجمؿؾم 

oادؿعارةمعؽـقةم 

oطـاؼةم 



 قال الشاعر  

مممممممممممممممومظؽماحلؼقلمومزػرػامومأرجيفامم

ممومغلقؿفاموماظؾؾؾؾمادلرتذلمممممم

 

 

 

 

ٖــصا ايبٝــت بــ٘ َــٔ    
 :احملػٓات ايبسٜع١ٝ 

oدفعمومرؾاقمم 

oمعراساةمغظريمومدفع 

oعراساةمغظريمومتقرؼةمم 

o َٔطاعــا٠ ْعــري ٚ سػــ
 تكػِٝ  



 قال الشاعر  

ممممممموملمأرمعـؾممجعمادلالمداءم

موالمعـؾماظؾكقؾمبــفمعصاباممممم

 

 

 

 

ْـٛع  ( مجع املـاٍ زا٤ )
  : ايكٛض٠ ؾٝٗا

o تؿبٝ٘ بًٝؼ 
oتشؾقفمجمؿؾم 

oتشؾقفمضؿين 

oتشؾقفممتـقؾل 



معاظلمأمسعمحلقلاموالمأريمأغقلا

 

 

 

 

 :ادت١ًُ بٗا 
oحلـمتؼلقؿم 

oازدواج 

oدفعم 

o ايجا١ْٝ ٚ ايجايج١ 



 قال الشاعر  

مممممممممممممأظلؿؿمخريمعـمرطبمادلطاؼا

موأغدىماظعادلنيمبطقنمراحم؟مممم

 

 

 

 

غطض ا٫غـتؿٗاّ ؾـ٢   
 :ايبٝت 

oاالدؿعطاف 

oايتكطٜط 
oاإلغؽار 

oاظؿعفب 



 قال الشاعر  

مممؼامصاحؾكمتؼصقامغظرؼؽؿا

ممترؼاموجقهماألرضمطقػمتصقرمممم

 

 

 

 

 :غطض ايٓسا٤ 

o٘ٝايتٓب 
oاألدكمواحللرة 

oاظؿػاؤل 

oاظـدم 



 قال الشاعر  

ممممممممممممدأظؿؽمؼامصكرةمادلؾؿؼك

ممعؿكمجيؿعماظٖدػرمعامصٖرضامممم

 

 

 

 

ــٛض٠ يف   ــٛع ايكــ ْــ
 :( غأيتو)

oتشؾقفم 

o اغتعاض٠ َه١ٝٓ 

oطـاؼةم 

oجمازم 



 قال الشاعر  

ممأجؾمإنمذامؼقممدلـمؼػؿديمعصرام

ممصؿصرمػلماحملرابمواجلـةماظؽربيمم

 

 

 

 

ْـٛع  ( َكط ٖٞ احملطاب)
 :ايكٛض٠ ؾٝٗا 

o تؿبٝ٘ بًٝؼ 

oتشؾقفمجمؿؾم 

oمتشؾقفمضؿين 

oتشؾقفممتـقؾل 



 قال الشاعر  

ممودلامرأؼتماجلفؾميفماظـاسمصاذـقام

ممجتاػؾتمحيتمزـمأغلمجاػـؾممم

 

 

 

 

ايؿطط ايجاْٞ َٔ ايبٝت 
 ع٬قت٘ مبا قبً٘ 

oتقضقح 

oتػلري 

oمْتٝذ١ 

oتعؾقؾ 



صـالمتشـؿتمبـلماألسـداءمومالمجتعؾـينمممممم)قال اهلل تعالي

مممم(مععماظؼقمماظظادلني

 

 

 

 

ايػطض َٔ ايٓٗٞ ٖـٛ  
 :  ايٓكح 

oاظعؾارةمصقابم 

o ايعباض٠ خطأ 



 :قال الشاعر 

مممممممممممممصإعامحقاةمتلرماظصدؼؼم

مومإعاممماتمؼغقظماظعدامممممم

 

 

 

 

 :يف ٖصا ايبٝت 
oحلـمتؼلقؿم 

oرؾاق 

oعؼابؾةم 

o  مجٝع َا غبل 



 :  قال املتهّبي

مموامحٓرمضؾؾاهممّمـمضؾؾفمذؾُؿمم

 .وعـمجبلؿلموحاظلمسـدهمدؼُؿممم

 

 

 

 

ايػطض ( ٚا سٓط قًباٙ)
 َ٘ٓ: 

oاظؿؿـك 

oايتشػط 
oاالدؿؾعاد 

oاظؿشقؼؼ 



 :ممضالمضقسمبـمادلؾقحم

 اِئػًاـــَػَفرُتِؽمُعشؿاضًامَوُزرُتِؽمخ

 َرمصقِؽمَرضقُبـــــــــَوِعـٓلمَسَؾٖلماظَدػممم
مامـــــــدأدؿعطػماألؼاممصقؽمظعؾف

 قاكمتـقبممــــــرورميفمػــــــــبققممدممم
ممومأصردتمإصرادماظطرؼدمومباسدتمم

 اتمومػـمضرؼبممــإظلماظـػسمحاجممم
ممظؽـمحالمؼأدلمدونمظقؾلمظرمبام

 أتلماظقأسمدونماألعرمصفقمسصقبممممم
ممامرأؼؿينممـــــــومعـقؿينمحيتمإذامع

 رفمظؾـازرؼـمؼرؼبممــــــــــــــسؾلمذممم



 :ممضالمضقسمبـمادلؾقحم

 َرمصقِؽمَرضقُبـــــــــَوِعـٓلمَسَؾٖلماظَدػمماِئػًاـــَػَفرُتِؽمُعشؿاضًامَوُزرُتِؽمخ

 قاكمتـقبمــــــرورميفمػــــــــبققممدمماممـــــــدأدؿعطػماألؼاممصقؽمظعؾف

 اتمومػـمضرؼبمــإظلماظـػسمحاجممومأصردتمإصرادماظطرؼدمومباسدتم

 أتلماظقأسمدونماألعرمصفقمسصقبمممظؽـمحالمؼأدلمدونمظقؾلمظرمبام

 رفمظؾـازرؼـمؼرؼبمــــــــــــــسؾلمذممامرأؼؿينممـــــــومعـقؿينمحيتمإذامع

 : ايػطض ايؿعطٟ ايصٟ متجً٘ ا٭بٝات  -1

 ا٫عتصاض 

 املسح 

 ايػعٍ 
 ايؿدط 



ممامرأؼؿينمـــــــومعـقؿينمحيتمإذامع

 رفمظؾـازرؼـمؼرؼبمــــــــــــــسؾلمذمم

:  يف قٛي٘ ( َا)اغتعُاٍ  -2
 :  أؾاز ( سيت إشا َا ضأٜتين)

 ايٓؿٞ 

 ايؿو 

  ايتٛنٝس
 ايؿطط 



 :ممضالمضقسمبـمادلؾقحم

 َرمصقِؽمَرضقُبـــــــــَوِعـٓلمَسَؾٖلماظَدػمماِئػًاـــَػَفرُتِؽمُعشؿاضًامَوُزرُتِؽمخ

 قاكمتـقبمــــــرورميفمػــــــــبققممدمماممـــــــدأدؿعطػماألؼاممصقؽمظعؾف

 اتمومػـمضرؼبمــإظلماظـػسمحاجممومأصردتمإصرادماظطرؼدمومباسدتم

 أتلماظقأسمدونماألعرمصفقمسصقبمممظؽـمحالمؼأدلمدونمظقؾلمظرمبام

 رفمظؾـازرؼـمؼرؼبمــــــــــــــسؾلمذممامرأؼؿينممـــــــومعـقؿينمحيتمإذامع

 َا ايؿهط٠ اييت ٜطَٞ إيٝٗا ايؿاعط َٔ خ٬ٍ ايبٝت ا٭ٍٚ ؟  -4

 ساي٘ َع سبٝب٘ اهلذط ٚ ايٛقاٍ 

 اهلذط ٚ ايٛقاٍ يٝؼ َٔ مسات ا٭سب١ 
 اهلذط ٚ ايٛقاٍ يٝؼ بٝسٙ 

 اهلذط ٚ ايٛقاٍ أَط طبٝعٞ بني ا٭سب١ 



 ضالماحلطقؽةم

 دراسامإظلمعامتشؿـــــفلمومترؼدمممإذامخاصؽماظؼقمماظؾؽامموجدتــــفـؿمم

 سداواتفؿمإعامرأوهمحيقـــــــــــدممممومإنمأعـقامذرماعرئمغصـــــــــــؾقامظـفم

 ومأغتمإذامعامرعتمذاكممحقدمممصداوػؿمباظشرمحيتمتذهلـــــــــــــــــؿمم

 أتاكموسقدمعـفؿموموســــــــــــــقدممممومػؿمإنمأصابقامعـؽميفمذاكمشػؾةم

 إذامأعـقامعـؽماظصقالمأدـــقدمممصالمختشفؿموماخشـمسؾقفؿمصإغـــــفؿم

 :  ْٛع ايتؿبٝ٘ ٚ غط مجاي٘ يف ايبٝت ا٭خري  -3

 َؿكٌ يًتٛنٝح 

 زتٌُ يًتذػِٝ 

 بًٝؼ يًتٛنٝح 
 نُين يًتؿدٝل 



 ضالماحلطقؽةم

 دراسامإظلمعامتشؿـــــفلمومترؼدمممإذامخاصؽماظؼقمماظؾؽامموجدتــــفـؿمم

 سداواتفؿمإعامرأوهمحيقـــــــــــدممممومإنمأعـقامذرماعرئمغصـــــــــــؾقامظـفم

 ومأغتمإذامعامرعتمذاكممحقدمممصداوػؿمباظشرمحيتمتذهلـــــــــــــــــؿمم

 أتاكموسقدمعـفؿموموســــــــــــــقدممممومػؿمإنمأصابقامعـؽميفمذاكمشػؾةم

 إذامأعـقامعـؽماظصقالمأدـــقدمممصالمختشفؿموماخشـمسؾقفؿمصإغـــــفؿم

 : ع٬ق١ ايبٝت ايجايح مبا قبً٘  -4

 تعًٌٝ 

 تؿكٌٝ  

 تؿػري 

   ْتٝذ١



  : ؾكاٍ عٓ٘ اهلل ضنٞ ارتطاب بٔ عُط غٝسْا خطب
 ٜكط٤ٕٚ أقٛاَا إٔ إىل خٌٝ قس ٚإْ٘ أ٫ عٓسٙ َٚا اهلل ب٘ ٜطٜس إمنا ايكطإٓ قطأ َٔ إٔ أسػب ٚأْا سني ع٢ً أتٞ إْ٘ ايٓاؽ أٜٗا

  بني ايٓيب ٚإش ٜٓعٍ ايٛسٞ إش ْعطؾهِ نٓا ؾإمنا بأعُايهِ ٚأضٜسٚٙ بكطا٤تهِ اهلل ؾأضٜسٚا أ٫ ايٓاؽ عٓس َا ب٘ ٜطٜسٕٚ ايكطإٓ
 عًٝ٘ ب٘ ٚأثٓٝٓا خريا ب٘ ظٓٓا خريا يٓا أظٗط ؾُٔ أ٫ يهِ أقٍٛ مبا أعطؾهِ ؾإمنا ايٓيب ٚشٖب ايٛسٞ ضؾع ؾكس أظٗطْا

 إىل بهِ تٓعع تكسعٖٛا إ٫ ٚإْهِ طًع١ ؾإْٗا ؾٗٛاتٗا عٔ ايٓؿٛؽ ٖصٙ اقسعٛا عًٝ٘ ٚأبػهٓاٙ ؾطا ب٘ ظٓٓا ؾطا يٓا أظٗط َٚٔ
 ٚؾ٠ٛٗ ؾ٠ٛٗ ظضعت ْعط٠ ٚضب ايتٛب١ َعادت١ َٔ خري ارتط١٦ٝ ٚتطى ٚب٧ خؿٝـ ايباطٌ ٚإٕ َط٨ ثكٌٝ اذتل ٖصا إٕ غا١ٜ ؾط

 . ط٬ٜٛ سعْا أٚضثت غاع١

 : أؾاز ( أ٫)تهطاض اذتطف  -2

 ايتٓبٝ٘ 
 ايتؿطٜـ 

 ايتٜٓٛع 

 ايتععِٝ  



  : ؾكاٍ عٓ٘ اهلل ضنٞ ارتطاب بٔ عُط غٝسْا خطب
 ٜكط٤ٕٚ أقٛاَا إٔ إىل خٌٝ قس ٚإْ٘ أ٫ عٓسٙ َٚا اهلل ب٘ ٜطٜس إمنا ايكطإٓ قطأ َٔ إٔ أسػب ٚأْا سني ع٢ً أتٞ إْ٘ ايٓاؽ أٜٗا

  بني ايٓيب ٚإش ٜٓعٍ ايٛسٞ إش ْعطؾهِ نٓا ؾإمنا بأعُايهِ ٚأضٜسٚٙ بكطا٤تهِ اهلل ؾأضٜسٚا أ٫ ايٓاؽ عٓس َا ب٘ ٜطٜسٕٚ ايكطإٓ
 عًٝ٘ ب٘ ٚأثٓٝٓا خريا ب٘ ظٓٓا خريا يٓا أظٗط ؾُٔ أ٫ يهِ أقٍٛ مبا أعطؾهِ ؾإمنا ايٓيب ٚشٖب ايٛسٞ ضؾع ؾكس أظٗطْا

 إىل بهِ تٓعع تكسعٖٛا إ٫ ٚإْهِ طًع١ ؾإْٗا ؾٗٛاتٗا عٔ ايٓؿٛؽ ٖصٙ اقسعٛا عًٝ٘ ٚأبػهٓاٙ ؾطا ب٘ ظٓٓا ؾطا يٓا أظٗط َٚٔ
 ٚؾ٠ٛٗ ؾ٠ٛٗ ظضعت ْعط٠ ٚضب ايتٛب١ َعادت١ َٔ خري ارتط١٦ٝ ٚتطى ٚب٧ خؿٝـ ايباطٌ ٚإٕ َط٨ ثكٌٝ اذتل ٖصا إٕ غا١ٜ ؾط

 . ط٬ٜٛ سعْا أٚضثت غاع١

 ( : ظضعت ؾ٠ٛٗ)ايًٕٛ ايبٝاْٞ ٚ غط مجاي٘ يف قٛي٘  -3

 تؿبٝ٘ بًٝؼ يًتٛنٝح 

 اغتعاض٠ َه١ٝٓ يًتذػِٝ 
 تؿبٝ٘ زتٌُ يًتؿدٝل 

 اغتعاض٠ تكطعت١ٝ يًتٛنٝح  



  : ؾكاٍ عٓ٘ اهلل ضنٞ ارتطاب بٔ عُط غٝسْا خطب
 ٜكط٤ٕٚ أقٛاَا إٔ إىل خٌٝ قس ٚإْ٘ أ٫ عٓسٙ َٚا اهلل ب٘ ٜطٜس إمنا ايكطإٓ قطأ َٔ إٔ أسػب ٚأْا سني ع٢ً أتٞ إْ٘ ايٓاؽ أٜٗا

  بني ايٓيب ٚإش ٜٓعٍ ايٛسٞ إش ْعطؾهِ نٓا ؾإمنا بأعُايهِ ٚأضٜسٚٙ بكطا٤تهِ اهلل ؾأضٜسٚا أ٫ ايٓاؽ عٓس َا ب٘ ٜطٜسٕٚ ايكطإٓ
 عًٝ٘ ب٘ ٚأثٓٝٓا خريا ب٘ ظٓٓا خريا يٓا أظٗط ؾُٔ أ٫ يهِ أقٍٛ مبا أعطؾهِ ؾإمنا ايٓيب ٚشٖب ايٛسٞ ضؾع ؾكس أظٗطْا

 إىل بهِ تٓعع تكسعٖٛا إ٫ ٚإْهِ طًع١ ؾإْٗا ؾٗٛاتٗا عٔ ايٓؿٛؽ ٖصٙ اقسعٛا عًٝ٘ ٚأبػهٓاٙ ؾطا ب٘ ظٓٓا ؾطا يٓا أظٗط َٚٔ
 ٚؾ٠ٛٗ ؾ٠ٛٗ ظضعت ْعط٠ ٚضب ايتٛب١ َعادت١ َٔ خري ارتط١٦ٝ ٚتطى ٚب٧ خؿٝـ ايباطٌ ٚإٕ َط٨ ثكٌٝ اذتل ٖصا إٕ غا١ٜ ؾط

 . ط٬ٜٛ سعْا أٚضثت غاع١

ٖات َٔ ايٓل َا ٜتؿل َع ( ايٛقا١ٜ خري َٔ ايع٬ز) -4
 . ٖصا املعين 

 ؾكس ضؾع ايٛسٞ ، ٚ شٖب ايٓيب قًٞ اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ 

 أ٫ ؾأضٜسٚا اهلل بكطا٤تهِ 

 ٚ تطى ارتط١٦ٝ خري َٔ َعادت١ ايتٛب١ 
 أ٫ ؾُٔ أظٗط يٓا خريا ظٓٓا ب٘ خريا 



 قك١ عٓرت٠ بٔ ؾساز



إْين أضمحو ٚ ٫ أًَو ، إْو تأب٢ إ٫ إٔ تكٍٛ ايؿعط يف نٌ َا تٓطل ب٘ عٓٗا : ؾهشو ؾٝبٛب قا٬ّ٥ 
إْو إشا ٚقؿت أَاَٗا تهٕٛ نايهأٖ إشا ضؾع ٜسٜ٘ بايك٠٬ ، أسٝاّْا إ٫ إٔ أعذب َٓو نٝـ تٓعط إيٝٗا 

 .أَاّ ٚثٓ٘ 
 ٚ أْٞ يو إٔ تسضى َا أسػ٘ ٚ أْت مل ُتكأؽ َجٌ سيب ؟: ؾكاٍ عٓرت٠ 

َايٞ ٚ اذتب ٜا عٓرت٠ ؟ إٕ ايٓػا٤ بعهٗٔ َٔ بعض ؾًٝؼ إلسسأٖ عٓسٟ ع٢ً : ؾكاٍ ؾٝبٛب 
 ؾُا ايصٟ عتًُين ع٢ً إٔ أض٣ يف ٚاسس٠ َا ٫ أضاٙ يف غٛاٖا ؟.  ا٭خطٜات ََع١ٜ 

 : َٔ خ٬ٍ ايؿكط٠ ايػابك١ ْػتطٝع إٔ ٬ْسغ إٔ  -1

 ؾدك١ٝ ؾٝبٛب َطابك١ متاَا يؿدك١ٝ عٓرت٠  

 ؾدك١ٝ عٓرت٠ شتتًؿ١ متاَا عٔ ؾدك١ٝ ؾٝبٛب  

 سب عٓرت٠ ايؿسٜس يعب١ً ٚ عسّ َبا٠٫ ؾٝبٛب هلصا اذتب  

 ايجا١ْٝ ٚ ايجايج١ 



إْين أضمحو ٚ ٫ أًَو ، إْو تأب٢ إ٫ إٔ تكٍٛ ايؿعط يف نٌ َا تٓطل ب٘ عٓٗا : ؾهشو ؾٝبٛب قا٬ّ٥ 
إْو إشا ٚقؿت أَاَٗا تهٕٛ نايهأٖ إشا ضؾع ٜسٜ٘ بايك٠٬ ، أسٝاّْا إ٫ إٔ أعذب َٓو نٝـ تٓعط إيٝٗا 

 .أَاّ ٚثٓ٘ 
 ٚ أْٞ يو إٔ تسضى َا أسػ٘ ٚ أْت مل ُتكأؽ َجٌ سيب ؟: ؾكاٍ عٓرت٠ 

َايٞ ٚ اذتب ٜا عٓرت٠ ؟ إٕ ايٓػا٤ بعهٗٔ َٔ بعض ؾًٝؼ إلسسأٖ عٓسٟ ع٢ً : ؾكاٍ ؾٝبٛب 
 ؾُا ايصٟ عتًُين ع٢ً إٔ أض٣ يف ٚاسس٠ َا ٫ أضاٙ يف غٛاٖا ؟.  ا٭خطٜات ََع١ٜ 

 نإ عٓرت٠ ٜٓعط إيٞ املطأ٠ ْعط٠ . 2

   نطٙ ٚبػض 
  سب ٚعؿل  

 سػ١ٝ ؾه١ًٝ 



إْين أضمحو ٚ ٫ أًَو ، إْو تأب٢ إ٫ إٔ تكٍٛ ايؿعط يف نٌ َا تٓطل ب٘ عٓٗا : ؾهشو ؾٝبٛب قا٬ّ٥ 
إْو إشا ٚقؿت أَاَٗا تهٕٛ نايهأٖ إشا ضؾع ٜسٜ٘ بايك٠٬ ، أسٝاّْا إ٫ إٔ أعذب َٓو نٝـ تٓعط إيٝٗا 

 .أَاّ ٚثٓ٘ 
 ٚ أْٞ يو إٔ تسضى َا أسػ٘ ٚ أْت مل ُتكأؽ َجٌ سيب ؟: ؾكاٍ عٓرت٠ 

َايٞ ٚ اذتب ٜا عٓرت٠ ؟ إٕ ايٓػا٤ بعهٗٔ َٔ بعض ؾًٝؼ إلسسأٖ عٓسٟ ع٢ً : ؾكاٍ ؾٝبٛب 
 ؾُا ايصٟ عتًُين ع٢ً إٔ أض٣ يف ٚاسس٠ َا ٫ أضاٙ يف غٛاٖا ؟.  ا٭خطٜات ََع١ٜ 

 :  تعبري ٜٛسٞ بـ !( َا يٞ ٚ اذتب ٜا عٓرت٠؟) -3

   تطى ؾٝبٛب يًشب 
 قسم عاطؿ١ ؾٝبٛب  
   تكسٜط ؾٝبٛب يًشب 

 َعاْا٠ عٓرت٠ َٔ اذتب  



إْين أضمحو ٚ ٫ أًَو ، إْو تأب٢ إ٫ إٔ تكٍٛ ايؿعط يف نٌ َا تٓطل ب٘ عٓٗا : ؾهشو ؾٝبٛب قا٬ّ٥ 
إْو إشا ٚقؿت أَاَٗا تهٕٛ نايهأٖ إشا ضؾع ٜسٜ٘ بايك٠٬ ، أسٝاّْا إ٫ إٔ أعذب َٓو نٝـ تٓعط إيٝٗا 

 .أَاّ ٚثٓ٘ 
 ٚ أْٞ يو إٔ تسضى َا أسػ٘ ٚ أْت مل ُتكأؽ َجٌ سيب ؟: ؾكاٍ عٓرت٠ 

َايٞ ٚ اذتب ٜا عٓرت٠ ؟ إٕ ايٓػا٤ بعهٗٔ َٔ بعض ؾًٝؼ إلسسأٖ عٓسٟ ع٢ً : ؾكاٍ ؾٝبٛب 
 ؾُا ايصٟ عتًُين ع٢ً إٔ أض٣ يف ٚاسس٠ َا ٫ أضاٙ يف غٛاٖا ؟.  ا٭خطٜات ََع١ٜ 

 ( أضمحو ) َهاز . 4

   أقػٛ عًٝو  
   أؾتس َعو  

 أيني يو 



إْين أضمحو ٚ ٫ أًَو ، إْو تأب٢ إ٫ إٔ تكٍٛ ايؿعط يف نٌ َا تٓطل ب٘ عٓٗا : ؾهشو ؾٝبٛب قا٬ّ٥ 
إْو إشا ٚقؿت أَاَٗا تهٕٛ نايهأٖ إشا ضؾع ٜسٜ٘ بايك٠٬ ، أسٝاّْا إ٫ إٔ أعذب َٓو نٝـ تٓعط إيٝٗا 

 .أَاّ ٚثٓ٘ 
 ٚ أْٞ يو إٔ تسضى َا أسػ٘ ٚ أْت مل ُتكأؽ َجٌ سيب ؟: ؾكاٍ عٓرت٠ 

َايٞ ٚ اذتب ٜا عٓرت٠ ؟ إٕ ايٓػا٤ بعهٗٔ َٔ بعض ؾًٝؼ إلسسأٖ عٓسٟ ع٢ً : ؾكاٍ ؾٝبٛب 
 ؾُا ايصٟ عتًُين ع٢ً إٔ أض٣ يف ٚاسس٠ َا ٫ أضاٙ يف غٛاٖا ؟.  ا٭خطٜات ََع١ٜ 

(  ؾُا ايصٟ عتًُين عًٞ إٔ أضٟ يف ٚاسس٠ َا ٫ أضٟ يف غٛاٖا؟. )5
 : ا٫غتؿٗاّ ٖٓا غطن٘ 

  ايٓكح  
  ا٫غتٓهاض  

   ايٓؿٞ 
 ايتشكري



إْين أضمحو ٚ ٫ أًَو ، إْو تأب٢ إ٫ إٔ تكٍٛ ايؿعط يف نٌ َا تٓطل ب٘ عٓٗا : ؾهشو ؾٝبٛب قا٬ّ٥ 
إْو إشا ٚقؿت أَاَٗا تهٕٛ نايهأٖ إشا ضؾع ٜسٜ٘ بايك٠٬ ، أسٝاّْا إ٫ إٔ أعذب َٓو نٝـ تٓعط إيٝٗا 

 .أَاّ ٚثٓ٘ 
 ٚ أْٞ يو إٔ تسضى َا أسػ٘ ٚ أْت مل ُتكأؽ َجٌ سيب ؟: ؾكاٍ عٓرت٠ 

َايٞ ٚ اذتب ٜا عٓرت٠ ؟ إٕ ايٓػا٤ بعهٗٔ َٔ بعض ؾًٝؼ إلسسأٖ عٓسٟ ع٢ً : ؾكاٍ ؾٝبٛب 
 ؾُا ايصٟ عتًُين ع٢ً إٔ أض٣ يف ٚاسس٠ َا ٫ أضاٙ يف غٛاٖا ؟.  ا٭خطٜات ََع١ٜ 

 ( َع١ٜ)َعين . 6

  مجاٍ 
   ؾهط

    ؾهٌ
 عًِ 



إْين أضمحو ٚ ٫ أًَو ، إْو تأب٢ إ٫ إٔ تكٍٛ ايؿعط يف نٌ َا تٓطل ب٘ عٓٗا : ؾهشو ؾٝبٛب قا٬ّ٥ 
إْو إشا ٚقؿت أَاَٗا تهٕٛ نايهأٖ إشا ضؾع ٜسٜ٘ بايك٠٬ ، أسٝاّْا إ٫ إٔ أعذب َٓو نٝـ تٓعط إيٝٗا 

 .أَاّ ٚثٓ٘ 
 ٚ أْٞ يو إٔ تسضى َا أسػ٘ ٚ أْت مل ُتكأؽ َجٌ سيب ؟: ؾكاٍ عٓرت٠ 

َايٞ ٚ اذتب ٜا عٓرت٠ ؟ إٕ ايٓػا٤ بعهٗٔ َٔ بعض ؾًٝؼ إلسسأٖ عٓسٟ ع٢ً : ؾكاٍ ؾٝبٛب 
 ؾُا ايصٟ عتًُين ع٢ً إٔ أض٣ يف ٚاسس٠ َا ٫ أضاٙ يف غٛاٖا ؟.  ا٭خطٜات ََع١ٜ 

 يؿساز .............. نإ عٓرت٠ . 7

     ستبا
   ناضٖا  
 ْاقُا



إْين أضمحو ٚ ٫ أًَو ، إْو تأب٢ إ٫ إٔ تكٍٛ ايؿعط يف نٌ َا تٓطل ب٘ عٓٗا : ؾهشو ؾٝبٛب قا٬ّ٥ 
إْو إشا ٚقؿت أَاَٗا تهٕٛ نايهأٖ إشا ضؾع ٜسٜ٘ بايك٠٬ ، أسٝاّْا إ٫ إٔ أعذب َٓو نٝـ تٓعط إيٝٗا 

 .أَاّ ٚثٓ٘ 
 ٚ أْٞ يو إٔ تسضى َا أسػ٘ ٚ أْت مل ُتكأؽ َجٌ سيب ؟: ؾكاٍ عٓرت٠ 

َايٞ ٚ اذتب ٜا عٓرت٠ ؟ إٕ ايٓػا٤ بعهٗٔ َٔ بعض ؾًٝؼ إلسسأٖ عٓسٟ ع٢ً : ؾكاٍ ؾٝبٛب 
 ؾُا ايصٟ عتًُين ع٢ً إٔ أض٣ يف ٚاسس٠ َا ٫ أضاٙ يف غٛاٖا ؟.  ا٭خطٜات ََع١ٜ 

 :  َٔ خ٬ٍ ايؿكط٠ ايػابك١ ْػتطٝع إٔ ْػتٓتر  -8

 اخت٬ف ْعط٠ عٓرت٠ عٔ ؾٝبٛب إيٞ ايٓػا٤ 

 ايٓػا٤ يف ْعط ؾٝبٛب إٔ نًٗٔ َٔ طني ٚاسس ٫ ؾطم ٫ٚ اخت٬ف بُٝٓٗا  

 ايٓػا٤ يف ْعط عٓرت٠ ِٖ عباض٠ عٔ قٛض٠ عب١ً اييت مل ٜط َجًٗا قط 

 ظتٛظ إٔ تهٕٛ نٌ اإلدابات ايػابك١ قشٝش١ 



ٚ ملا بًؼ ايطنب ؾِ ايٛازٟ أٚقـ ايؿت٢ ايبعري ايصٟ نإ آخصّا بعَاَ٘ ؾٛقـ ايكطاض نً٘ يٛقٛؾ٘ ٚ أغطع ايعبٝس ٚ ا٭تباع ايصٜٔ 
ناْٛا ٜػريٕٚ َؿا٠ يف آخط ايطنب ؾػاقٛا ايطٚاسٌ  اييت ناْت حتٌُ ايعاز  ٚ املا٤ ٚ أخصٚا ٜهطبْٛٗا أعذاظٖا بعكِٝٗ ايػًٝع١ 

ست٢ أْاخٖٛا ؾ٢ ْاس١ٝ َٔ دٛاض ايٛاز٣ ٚأَا ايؿت٢ قس أْار بعريٙ ٚ أظاح ايػتاض عٔ اهلٛزز ٚ ْعط إىل ايؿتا٠ اييت ناْت ؾٝ٘ ٚ 
 .َٓعٍ نطِٜ ٜا عب١ً : قاٍ هلا بامسّا 

 .ؾهطا يو ٜا عٓرت٠   : ؾكايت ايؿتا٠ بامس١ 
يكس أدٗسى ايػري ٚ أْت  تأب٢  ايطنٛب َٓص : ٚ َس ايؿت٢ ٜسٙ يٝػٓسٖا ؾاتهأت ع٢ً غاعسٙ  ايكٟٛ ٚ ٚثبت خؿٝؿ١ ٚ ٖٞ تكٍٛ 

 .ٚ نٝـ ٜكٝبين ادتٗس ٚ أْا أسسٚ بعريى ٜا غٝستٞ : ؾأغطع عٓرت٠ قا٬ّ٥ . ايّٝٛ 

 :  تعبري ٜسٍ عًٞ ( ؾٛقـ ايكطاض نً٘ يٛقٛؾ٘)

 ايتعذب ٚ اذتري٠  

 ايتُهٔ ٚ ايػٝطط٠  

 ايك٠ٛ ٚ ايؿذاع١  

 ايػًع١ ٚ ايؿطٚغ١ٝ 



ٚ ملا بًؼ ايطنب ؾِ ايٛازٟ أٚقـ ايؿت٢ ايبعري ايصٟ نإ آخصّا بعَاَ٘ ؾٛقـ ايكطاض نً٘ يٛقٛؾ٘ ٚ أغطع ايعبٝس ٚ ا٭تباع ايصٜٔ 
ناْٛا ٜػريٕٚ َؿا٠ يف آخط ايطنب ؾػاقٛا ايطٚاسٌ  اييت ناْت حتٌُ ايعاز  ٚ املا٤ ٚ أخصٚا ٜهطبْٛٗا أعذاظٖا بعكِٝٗ ايػًٝع١ 

ست٢ أْاخٖٛا ؾ٢ ْاس١ٝ َٔ دٛاض ايٛاز٣ ٚأَا ايؿت٢ قس أْار بعريٙ ٚ أظاح ايػتاض عٔ اهلٛزز ٚ ْعط إىل ايؿتا٠ اييت ناْت ؾٝ٘ ٚ 
 .َٓعٍ نطِٜ ٜا عب١ً : قاٍ هلا بامسّا 

 .ؾهطا يو ٜا عٓرت٠   : ؾكايت ايؿتا٠ بامس١ 
يكس أدٗسى ايػري ٚ أْت  تأب٢  ايطنٛب َٓص : ٚ َس ايؿت٢ ٜسٙ يٝػٓسٖا ؾاتهأت ع٢ً غاعسٙ  ايكٟٛ ٚ ٚثبت خؿٝؿ١ ٚ ٖٞ تكٍٛ 

 .ٚ نٝـ ٜكٝبين ادتٗس ٚ أْا أسسٚ بعريى ٜا غٝستٞ : ؾأغطع عٓرت٠ قا٬ّ٥ . ايّٝٛ 

 :  َٔ خ٬ٍ ايؿكط٠ ايػابك١ ْػتطٝع إٔ ٬ْسغ 

 عٓرت٠ زتٝس يعًُ٘ َتُهٔ َٓ٘ ٚ شيو ٖٛ زاؾع٘ يف إداز٠ عًُ٘ ؾكط 

 عٓرت٠ ستب بؿس٠ يعب١ً ؾٗٛ ٜبصٍ ادتٗس َٔ أدًٗا ٚ أدٌ محاٜتٗا  

 ؾس٠ إخ٬م عٓرت٠ يعب١ً ؾطاست٘ زَٚا يف ضاس١ عب١ً ٚ ٫ ؾ٧ غري شيو 

 ظتٛظ إٔ تهٕٛ اإلداب١ ايجا١ْٝ ٚ ايجايج١ قشٝش١ 



ٚ ملا بًؼ ايطنب ؾِ ايٛازٟ أٚقـ ايؿت٢ ايبعري ايصٟ نإ آخصّا بعَاَ٘ ؾٛقـ ايكطاض نً٘ يٛقٛؾ٘ ٚ أغطع ايعبٝس ٚ ا٭تباع ايصٜٔ 
ناْٛا ٜػريٕٚ َؿا٠ يف آخط ايطنب ؾػاقٛا ايطٚاسٌ  اييت ناْت حتٌُ ايعاز  ٚ املا٤ ٚ أخصٚا ٜهطبْٛٗا أعذاظٖا بعكِٝٗ ايػًٝع١ 

ست٢ أْاخٖٛا ؾ٢ ْاس١ٝ َٔ دٛاض ايٛاز٣ ٚأَا ايؿت٢ قس أْار بعريٙ ٚ أظاح ايػتاض عٔ اهلٛزز ٚ ْعط إىل ايؿتا٠ اييت ناْت ؾٝ٘ ٚ 
 .َٓعٍ نطِٜ ٜا عب١ً : قاٍ هلا بامسّا 

 .ؾهطا يو ٜا عٓرت٠   : ؾكايت ايؿتا٠ بامس١ 
يكس أدٗسى ايػري ٚ أْت  تأب٢  ايطنٛب َٓص : ٚ َس ايؿت٢ ٜسٙ يٝػٓسٖا ؾاتهأت ع٢ً غاعسٙ  ايكٟٛ ٚ ٚثبت خؿٝؿ١ ٚ ٖٞ تكٍٛ 

 .ٚ نٝـ ٜكٝبين ادتٗس ٚ أْا أسسٚ بعريى ٜا غٝستٞ : ؾأغطع عٓرت٠ قا٬ّ٥ . ايّٝٛ 

ٚ نٝـ ٜكٝبين ادتٗس ٚ أْا أسسٚ : ؾأغطع عٓرت٠ قا٬ّ٥ 
 :  ايػطض َٔ ا٫غتؿٗاّ ٖٓا ٚ ٜٛسٞ بـ ( بعريى ٜا غٝستٞ 

 ايٓؿٞ ، ٜٛسٞ بؿس٠ اذتب ٚ اإلخ٬م يعب١ً 

 ايتعذب ، ٜٛسٞ بؿس٠ اذتب ٚ اإلخ٬م يعب١ً

 اذتري٠ ، ٜٛسٞ بؿس٠ اذتب ٚ اإلخ٬م يعب١ً

 ايتُين ، ٜٛسٞ بؿس٠ اذتب ٚ اإلخ٬م يعب١ً


