
 ايتعـــــبري   



 ٖكابًو" :ْؿٗا جٛايو ع٢ً بايعا١َٝ زضاي١ ؾدٜكو يو أزضٌ

 ."املدزض٘ بٛابت قداّ ايؿبح ضاع١ اهلل اْػا٤ بٛنسٙ

 :عٓد نتاب١ ايسضاي١ بايًػ١ ايفؿخ٢ تؿح مج١ً مما ًٜٞ

 .ضأقابًو غدا إْػا٤ اهلل ؾباحا أَاّ بٛاب٘ املدزض١( 1

 .ضأقابًو غدا إْػا٤ اهلل ؾباحا أَاّ بٛاب١ املدزض١( ٢

 .ضأقابًو غدا إٕ غا٤ اهلل ؾباحا أَاّ بٛاب٘ املدزض١( 3

 .ضأقابًو غدا إٕ غا٤ اهلل ؾباحا أَاّ بٛاب١ املدزض١( ٤



 َتٛقع١، غري أعُاال أؾخابٗا اجناش ع٢ً أؾخابٗا تطاعد ايعاٖات

  تهٕٛ قد ٚايفكس ٚايع٢ُ فايٝتِ أي١ُٝ، حٝا٠ ٜعٝػٕٛ أِْٗ َٔ بايسغِ

 .ٚايعطا٤ ٚايتكدّ ٚاإلجناش يًٓبٛغ أضبابا

 :ًٜٞ مما ايطابك١ يًفكس٠ املٓاضب ايعٓٛإ

 .ايعاٖات َسض ايعؿس( أ)

 .ايعاٖات ضالح ذٚ حدٜٔ( ب)

 ايعاٖات ظًُت أؾخابٗا( ج)

 .زب ضاز٠ ْافع١( د)



قضا٤ حاجات ايٓاع طاع١ عظ١ُٝ، يهٔ بعض اسباجات ٜؿعب قضاؤٖا، ٚاملػه١ً إٔ أنجس 

َٔ املٛقف، فإذا طًب ....... ايٓاع إذا مل تًب حاجاتِٗ قد ٜرَْٛو يف اجملايظ، فهٔ َاٖسا يف 

 .َٓو أحد غ٦ٝا ٚمل تطتطع قضا٤ٙ فع٢ً األقٌ زدٙ بعبازات مج١ًٝ

 اَأل ايفساغ يف ازب١ًُ ايطابك١ بايه١ًُ األْطب يًطٝام ايرٟ قًٝت فٝ٘ ايعباز٠

   ايكضا٤( أ)

   .ايتًٕٛ( ب)

   ايتخاٌٜ( ج)

 اشبسٚج( د)



ٚبػس ايؿابسٜٔ ايرٜٔ إذا أؾابتِٗ َؿٝب١ : " قاٍ اهلل تعاىل : َجاٍ 

 ".قايٛا إْا هلل ٚإْا إيٝ٘ زاجعٕٛ 

 :حدد املٛقف املٓاضب ايرٟ ميهٔ إٔ تكاٍ فٝ٘ اآل١ٜ ايهسمي١ 

    .ت١٦ٓٗ( أ)

    .تعص١ٜ( ب)

    .فدس( ج)

 .اضتٗجإ( د)



فسٜل نس٠ ايكدّ مبدزضتو خسج يًعب َع املدزض١  " 

 :ٖرا ٜعين( اجملاٚز٠ يهِٓٗ زجعٛا خبفٞ حٓني

    .فٛشِٖ( أ)

   ٖصميتِٗ( ب)

    .تعادهلِ( ج)

 .عدّ يعبِٗ( د)



إذا أزدت إٔ تؿف زجًًا بازبٛد ٚايهسّ؛ فايعباز٠ 

 ........  إٕ ٖرا ايسجٌ : املٓاضب١ إٔ تكٍٛ

    .  نجري ايتٓكٌ ٚايرتحاٍ( أ)

 .ٜكِٝ حفالت ايطُس( ب)
    .أؾدقاؤٙ َٔ نٌ ايطبكات( ج)

 .ال ربُد ي٘ ْاز ٚال ٜػًل ي٘ باب( د)



ٖرا املجٌ  (. أخًل برٟ ايؿرب إٔ حيظ٢ حباجت٘)

 :حيجٓا ع٢ً

   .ايطعٞ( أ)

   .طًب اسباج١( ب)

   .ايؿرب( ج)

 .اشبًل اسبطٔ( د)



ٖرا  ( اطًب ايػس زبازى دبدٙ يف دازى)

 :املجٌ ٜكؿد ب٘

    .االبتعاد عٔ جاز ايط٤ٛ( أ)

 .ايٓٗٞ عٔ ايػس( ب)

    .ايعٌُ ايط٤ٞ حيٝل بأًٖ٘( ج)

 .ايداز صبُع ايػسٚز( د)



ٚج٘ ن١ًُ عتاب زقٝك١ يؿدٜل يو زدا ع٢ً  

 .َٛقف بدز َٓ٘

 .فكد خاب ظين فٝو! َا أضٛأ َٛقفو( أ)

 .فأْت مل تساع حكٛم ايؿداق١: ب٦ظ ايؿدٜل أْت( ب)

 .أْت َجٌ ض٧ٝ يًؿدٜل( ج)

 .ترنس إٔ يو ؾدٜكا ي٘ عًٝو حكٛم( د)



 َٓو املعًِ طًب املدزض١ َهتب١ يف َا يهتاب قسا٤تو بعد

  .ايصا٥د٠ ٚازبٌُ اسبػٛ ٚحرف ضبدٚد٠ ضطٛز يف أفهازٙ ذبدٜد

 :ٜط٢ُ ب٘ ضتكّٛ ايرٟ ايٛظٝفٞ ايتعبري ٖرا

   .ايتكسٜس( أ)

   ايتًدٝـ ( ب)

   اإلضٗاب( ج)

 .ايبطط( د)



 :دبًظ َع أبٝو يف ايبٝت ، فطُع أبٛى املرٜاع ٜكٍٛ 
   إمنـا األَـِ األخــالم َـا بكٝـت 

 فـإٕ ٖـِ ذٖبت أخالقٗـِ ذٖبــٛا                      
فُا تفعً٘ فٔ َٔ فٕٓٛ . فطًب َٓو تٛضٝح يًبٝت ايػعسٟ يف ضطسٜٔ

 :ايتعبري ايٛظٝفٞ ٜط٢ُ

   .ايتًدٝـ( أ)

    .ايتكسٜس( ب)

    . ايبطط( ج)

 .ايسضاي١( د)



يًٗجس٠ غري ايػسع١ٝ ضًبٝات ع٢ً ايػباب املٗاجس بٌ ع٢ً "

 ".ايدٍٚ املٗاجس إيٝٗا 
ايفهس٠ ايس٥ٝط١ اييت ميهٔ اضتٓباطٗا يًهتاب١ يف ٖرا  

 :املٛضٛع ٖٞ

 .َٛقف ايدٚي١ َٔ اهلجس٠ غري ايػسع١ٝ( أ)
اآلثاز ايٓامج١ عٔ اهلجس٠ غري ايػسع١ٝ ع٢ً ايػباب  ( ب)

 .ٚايدٍٚ

 .زفض اجملتُع يًٗجس٠، ٚايتُطو بايعٌُ داخٌ ايٛطٔ( ج)

 .طباطب١ املٓظُات ايدٚي١ٝ يًخد َٔ اهلجس٠ غري ايػسع١ٝ( د)



".  ظاٖس٠ ايتخسؽ اْتػست بهجس٠ بني ايػباب " 

 :تهتب يف ٖرا املٛضٛع عٔ 

   .أضباب ايظاٖس٠، ٚنٝف١ٝ ايكضا٤ عًٝا( أ)

 .إؾداز فت٣ٛ بتخسِٜ ايتخسؽ( ب)

 .َٓع اسبدٜح عٔ ظاٖس٠ ايتخسؽ يف ٚضا٥ٌ اإلعالّ( ج)

 .املػهالت اييت ٜعاْٞ َٓٗا ايػباب يف األضس ايفكري٠( د)



 :قاٍ ايػاعس : َجاٍ 
   أعًُـت أغـسف أٚ أجـٌ َـٔ ايـرٟ  

 ٜبٓــــــٞ ٜٚٓػــــ٧ أْفطـا ٚعكـــٛال؟   

 :ايبطط املٓاضب يًبٝت ايطابل مما ًٜٞ

ٌٖ تعًِ إٔ أغسف إْطإ ٖٛ ايرٟ ٜطع٢ شبد١َ ايٓاع ببٓا٤ ( أ)

 َٓاشٍ هلِ تأِٜٚٗ َٔ حس ايػُظ  
اعًِ إٔ ايػسف ٚازبالي١ ملٔ ٜعاجل ايٓفٛع مما أؾابٗا َٔ ( ب)

 .أَساض ْفط١ٝ قد تضس بايعكٍٛ
ال ٜٛجد أعظِ َٔ املعًِ ايرٟ ٜسبٞ ايٓؼ٤ ٖٚرب ايٓفظ ( ج)

 .ٜٚؿكٌ ايعكٌ
إٕ أغسف اشبًل ٚأجًِٗ ٖٛ ضٝدْا ضبُد حٝح بين صبتُعا ( د)

 .فاضال 



َٔ مل حيتٌُ شيٌ ؾدٜك٘ : )َٔ نالّ اسبهُا٤

 :ايبطط املٓاضب يًعباز٠ ايطابك١( عاؽ بال ؾدٜل

 ؾدٜل َع ٜعٝؼ إٔ َٔ أفضٌ فٗرا ؾدٜل، بال ٜعٝؼ إٔ اإلْطإ ع٢ً جيب
 .ايصيٌ نجري

 شيٌ تكبٌ ال يريو َٗاْا، ذيٝال عاؽ نجريا ؾدٜك٘ شيٌ ٜكبٌ َٔ إٕ
 .عًٝ٘ ساضب٘ بٌ ؾدٜكو،

 عاؽ ٚإال عرزٙ ٜٚكبٌ ؾدٜك٘ شيٌ عٔ ٜتػاض٢ إٔ اإلْطإ ع٢ً جيب (ز)
 .ٚسٝدا

 ٖرا يف األؾدقا٤ شيٌ يهجس٠ ؾدٜل بال ٜعٝؼ إٔ يإلْطإ األفضٌ (د)
 .ايعصي١ ًٜتصّ ٚإٔ ايعؿس،



 غري األَٛز عظا٥ِ يف ْفط٘ أدخٌ َٔ ):ايبًػا٤ نالّ َٔ 
 .(َٓٗا خيسز أال أٚغو ز١ٜٚ ٚال ْظس

 :ايطابك١ يًعباز٠ املٓاضب ايبطط

َٔ ٌْٚدّ ٜسضٝ٘، ال َا مسع ٜعٓٝ٘ ال فُٝا ْفط٘ أدخ 
 خسز ق١ًًٝ غرب٠ ايعظ١ُٝ األَٛز اقتشِ َٔ .ايٓدّ أغد
 .خاضسا َٓٗا
َٔ عُسٙ بٗا ظٌ هلا اضتعداد بػري ايػدا٥د غُاز خاض 
َٔ ِٚإَعإ تفهري بػري ايعظ١ُٝ األَٛز يف ْفط٘ أقش 

 .َٓٗا خيسز أال أٚغو ايٓظس



 فسا٥ض٘ ٜؤدٟ نًٗا، سٝات٘ يف ٚدادا فتٗدا نإ شٜد ؾدٜكإ، عُسٚ ٚ شٜد
  ع٢ً عُسٚ بأٍٚ، أٚال دزٚض٘ ٜرانس اؿكٌ، يف ٚايدٙ َع ٜعٌُ ٚقتٗا، ع٢ً

 ٚمل ايعٌُ، يف ٚايدٙ ٜطاعد ٚال .عًٝٗا حيافظ فسٚض ال متاَا، ايٓكٝض
  ٚزا٤ عُسٚ .ايعامل يف ايكًب أطبا٤ أغٗس َٔ اآلٕ شٜد املرانس٠، يف جيد ٜهٔ

 : ًٜٞ مما ايفكس٠ بٗا يتدتتِ املٓاضب١ اؾ١ًُ....ايطذٔ أضٛاز

    .ايعٌُ غسف ٚغذاع١( أ)
 .ايؿداق١ ضسٚز٠ ست١ُٝ( ب)
   .بس ايٛايدٜٔ طسٜل يًٓذاح( ز)
 .اؾصا٤ َٔ دٓظ ايعٌُ( د)  



. ؾدٜل يو يف دٚي١ أخس٣ غف٢ َٔ نٛزْٚا ففسست ي٘ 
 :ايتعبري ايٛظٝفٞ املٓاضب هلرا املٛقف -

      تكسٜس( أ)
           .بسق١ٝ( ب)
     .إعالٕ( ز)
 .دع٠ٛ( د)



تهتب يف ٖرا .  ايسفٝل قبٌ ايطسٜل  
 :املٛضٛع عٔ 

  .أضساز ايعصي١ ٚايبعد عٔ ايٓاع( أ)
 .اؿدٜح عٔ ؾفات ايؿدٜل ايؿدٚم( ب)
  .  عدّ تفضٌٝ األؾدقا٤ ع٢ً األقازب( ز)
 .فٛا٥د ايؿداق١ يف اجملتُع( د)



  : ايتاي١ٝ ايربق١ٝ أسدِٖ نتب -56
 /......اضِ املسضٌ 

 /........ايعٓٛإ 
 خايـ ايتٗاْٞ ، ٚؾادم ايدعٛات ، بدٚاّ ايٓذاح ٚ ايتُٝص 

 /.....اضِ املسضٌ إيٝ٘ 
 /.......ايعٓٛإ 

 : اـطأ ايٛازد يف ايربق١ٝ ايطابك١ مما ًٜٞ 

 عدّ اضتدداّ عالَات ايرتقِٝ  
 االختؿاز املدٌ ملٛضٛع ايربق١ٝ  

 عدّ نتاب١ ايتازٜذ 
 نتاب١ اضِ املسضٌ قبٌ اضِ املسضٌ إيٝ٘ 
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ف

 

 على حسان/ أ 

 ايتعًٝل املٓاضب يالفت١ -57

o  عًُاؤْا ذٚٚ َٗازات ٖٓدض١ٝ 
oعًُاؤْا ذٟٚ َٗازات ٖٓدض١ٝ 
o  عًُا٥ٓا ذٚٚ َٗازات ٖٓدض١ٝ 
o عًُا٤ْا ذٚٚ َٗازات ٖٓدض١ٝ 



  إذا املس٤ مل ٜدْظ َٔ ايًؤّ عسض٘ 
 فهٌ زدا٤ ٜستدٜ٘ مجٌٝ    

 ٖرا ايبٝت اضتػٗاد عًٞ َٛضٛع  -58

o ايٓفام 
o  املهس ٚ اـدٜع١ 
o  ٍسب املا 
o ٌايتطًع إيٞ املج 



ضـ١ٓ  .... املؤٌٖ .... تازٜذ املٝالد ... االضِ  -60
 ....اـرب٠ .... األعُاٍ ايطابك١ ... ايتدسز 

 : ايتعبري ايٛظٝفٞ ايرٟ ميجٌ ٖرٙ اؾ١ًُ 

o بسق١ٝ 
o الفت١ 
o ٕإعال 
o  طًب ٚظٝف١ 



أ٣ ( تسٜد إٔ ؽرب ؾدٜكو عٔ اؾ١ٓ ْٚعُٝٗا) -63
 :األبٝات ايتاي١ٝ ٜؿح يًتعبري عٓٗا 

 ٚمل ٜعد ف٢ قًٛب اـًل َا فٝٗا    األذٕ ٚايعني مل تطُع ٚمل تس
 ٚأؾٓاف يرات بٗا ٜتٓعِ     فًً٘ َا ف٢ سػٖٛا َٔ َطس٠

 قد دٛفت ٢ٖ ؾف١ ايسمحٔ     يًعبد فٝٗا خ١ُٝ َٔ يؤيؤ
 نٌ اإلدابات ؾشٝش١



 :قاٍ غاعس َعاؾس  -64
 ٚخري دًٝظ ف٢ ايصَإ نتاب  أعص َهإ ف٢ ايدفا ضسز ضابح

 :املٛقف اير٣ ٜٓاضب٘ بٝت ايػعس يالضتػٗاد ب٘ ف٢ ضٝاق٘ )

 َكاي١ يًتعسٜف بهٝف١ٝ اختٝاز أَانٔ اؾًٛع فٝٗا
 َكاي١ عٔ ايكسا٠٤ ٚأ١ُٖٝ ايهتب إلْاز٠ عكٍٛ ايبػس

 َكاي١ يًتشدخ عٔ أ١ُٖٝ املؿابٝح املض١٦ٝ إلْاز٠ األَانٔ
 نٌ َا ضبل خاط٤٢



(  سٛادخ ايكطازات اْتػست بهجس٠ ف٢ ايفرت٠ األخري٠) -65
 :  ْهتب ف٢ ٖرا املٛضٛع عٔ 

 أضباب اؿٛادخ ٚنٝف١ٝ عالدٗا
 املػانٌ ايت٢ ٜعا٢ْ َٓٗا ايػباب يتشكٝل طُٛسِٗ

 عالز َػه١ً ايبطاي١ ٚتٛفري ضبٌ ايعٌُ
 نٌ َا ضبل خاط٤٢



ألٕ ايطفٝ٘ ٜؤذٜو )...( ال متاشح ضفٝٗا ٚال سًُٝا  -70
 :عال١َ ايرتقِٝ ملا بني ايكٛضني . ٚاؿًِٝ ٜػ٦ُص َٓو

، 
. 
; 
: 



)  أٍٚ عٛض اؿًِٝ عٔ سًُ٘ إٔ ايٓاع اْؿازٙ )  ( قاٍ ع٢ً بٔ اب٢ طايب  -71
أضباب اؿًِ ايباعج١ ع٢ً ضبط )  ( ٚسد اؿًِٝ ضبط ايٓفظ عٓد ايػضب ( 

 .عالَات ايرتقِٝ املٓاضب١ ملا بني ايكٛضني )  ( ال تعذص املس٤ )  ( ايٓفظ نجري٠ 

( ).( ).( ).(،).( )   
( ).( ).( ):(،).( ) 

(;( ).( )،( )،).( )   
(،( ).( ).( )،).( ) 



  ؾعب مما ايعٌُ عٔ تساخِٝٗ إىل أدٟ مما ايٓاع َٔ نجري يف ايهطٌ ؾف١ تأؾٌ ايعؿس ٖرا يف يٛسظ
  ايد٤ٚب ايعٌُ عِٓٗ عسف سٝح ايكدَا٤ أددادْا عًٝ٘ نإ َا غالف ٚذيو أٖدافِٗ، ؼكٝل عًِٝٗ

 .فٝ٘ ٚايتفاْٞ
 َٔ نجري أؾبح املسحي١ اإليهرت١ْٝٚ ايٛضا٥ٌ َٔ ايهجري ٚتٛفس ايّٝٛ ْعٝػ٘ ايرٟ ايتهٓٛيٛدٞ بايتطٛز
 .يًساس١ ميًٕٝٛ األفساد

 :ًٜٞ مما ايطابل املكاٍ َُٓٗا ٜتأيف ايًتني ايفكستني تستٝب يف ايهاتب اتبع٘ ايرٟ ايُٓٛذز -

  .زأ٣ ٚديٌٝ
  .َكد١َ ْٚتٝذ١

  .شعِ ٚتفٓٝد
 .ظاٖس٠ ٚتفطري



 ( .اإلضالّ اْتػس عد ايطٝف) غاع بني املطتػسقني َكٛي١ 
ٚقد ذنس أسد ايباسجني يف ايػ٦ٕٛ اإلضال١َٝ إٔ مساس١ اإلضالّ ٖٞ اييت فتشت ايػاّ  
َٚؿس إىل األْديظ ٚايعسام إىل خساضإ ٚاهلٓد، فكد نفٌ يًٓاع سسٜتِٗ ال ألتباع٘  

 .ٚسدِٖ بٌ يهٌ َٔ عاغٛا يف ظالي٘
ايُٓٛذز ايرٟ اتبع٘ ايهاتب يف تستٝب ايفكستني ايًتني ٜتأيف َُٓٗا املكاٍ ايطابل مما  

ًٜٞ: 

  .زأ٣ ٚديٌٝ
  .َكد١َ ْٚتٝذ١

  .شعِ ٚتفٓٝد
 .ظاٖس٠ ٚتفطري



 فع٢ً اإلداز١ٜ، ايعاؾ١ُ إىل زس١ً عٔ باملدزض١ ايسسالت أضس٠ تعًٔ
 َع .ايسسالت َػسف يد٣ أمسا٥ِٗ تطذٌٝ االغرتاى يف ايساغبني

 .ممتع١ بسس١ً األَٓٝات أطٝب
   :ًٜٞ مما ايطابل اإلعالٕ يف ايٛازد اـطأ

    اإلجياش يف اإلعالٕ
 عدّ ؼدٜد ايصَإ

 عدّ ذنس نٝف١ٝ ايتٛاؾٌ َع املعًٔ
 عدّ ذنس اؾ١ٗ املع١ًٓ



َٔ أطاٍ اؿدٜح عسض أؾشاب٘ يًًٌُ ٚض٤ٛ )  
 :، ايعباز٠ تطتددّ عٓد ايهتاب١ يف َٛضٛع(االضتُاع

    بالغ١ املتشدخ
 .أؾشاب ايط٤ٛ

    .املًٌ َسض َٓتػس
 .آداب اؿدٜح



، ايعباز٠ ايطابك١ (َٔ ضبكو إىل اـري فاطًب أثسٙ)
 :تطتددّ عٓد ايهتاب١ يف َٛضٛع مما ًٜٞ

 .ايتٓافظ َٔ ؾفات األخٝاز
 .طًب اـري ٜهٕٛ بسفل
   اؽاذ ايكد٠ٚ اؿط١ٓ

 طًب اـري ٜهًفو املػك١



ٜضسب  (نإ ضٓداْا فؿاز َطسق١)ٜكاٍ يف األَجاٍ 
 :ٖرا املجٌ ملٔ

   .نإ قٜٛا فؿاز ضعٝفا
 نإ َظًَٛا ، فؿاز ظاملا
   .نإ ضٓدا فؿاز قتادا
 نإ جنازا فؿاز سدادا



 (.َا أؾابو مل ٜهٔ يٝدط٦و، َٚا أخطأى مل ٜهٔ يٝؿٝبو)

 :املٛقف ايرٟ تكاٍ فٝ٘ ايعباز٠ ايطابك١ مما ٢ًٜ

   .اؿح ع٢ً اـطأ
 .ايسضا باـطأ

    .ايسضا بايكضا٤ ٚايكدز
 .اؿح ع٢ً ؼٌُ ايؿعاب



قد ٜتعسض اإلْطإ يًػدا٥د ٚاالبتال٤ات ٚتتتابع عًٝ٘ 
احملٔ، فٝطتعني بأؾدقا٥٘، فُِٓٗ َٔ خري٘، َِٚٓٗ َٔ 

 ٚقف ظاْب٘

 ايػاٖد ايرٟ ٜعرب املع٢ٓ ايطابل مما ٢ًٜ

 (.إمنا املؤَٕٓٛ إخ٠ٛ: )قاٍ تعاىل( أ)

 (.املطًِ َٔ ضًِ املطًُٕٛ َٔ يطاْ٘ ٚدَ٘: )قاٍ زضٍٛ اهلل( ب)

 ٚمل أز فٝٗا ضسْـٞ غـٝـس سـاضـد فًـِ أز فُٝا ضـا٤ْٞ غٝـس غـاَـت  ( ز)

 عسفـت بٗـا عـد٣ٚ َـٔ ؾـدٜكٞ ســـــدـص٣ اهلل ايػدا٥د نـٌ خٝـ( د)



ؾٛز٠ أب : )ايتعًٝل املٓاضب يًؿٛز٠ اييت أَاَو مما ًٜٞ
 (.ظاْب٘ شٚدت٘ ٚأبٓاؤٙ

 .األضس٠ أضاع اجملتُع( أ)
 .اضتػالٍ األضس٠ يٛقت ايفساغ( ب)
 .ايرتابط األضس٣ ؾُاّ أَإ يألضس٠( ز)
 .َٔ أدب ٚيدٙ ؾػريا ضس ب٘ نبريا( د)



:  ايتعًٝل املٓاضب يًؿٛز٠ اييت أَاَو مما ًٜٞ
 (.ؾٛز٠ غاب ٜتطًل دبٌ)

 .ايعكٌ ايطًِٝ ٍ اؾطِ ايطًِٝ( أ)
 َٔ تأْٞ ْاٍ َا مت٢ٓ( ب)

 يهٌ عامل ٖف٠ٛ ٚيهٌ دٛاد نب٠ٛ( ز)

 باإلؾساز ٚايعصمي١ حنكل َا ْسٜد( د)



 ضالذسـرتةذبنذذداد:

 َأمذَػلذَسَرصَتذاظداَرذَبعَدذَتَوػُِّم  َػلذشاَدَرذاظُشَعراُءذِعنذُعَتَردَِّم

 وضالذاظبارودي:

 َوَظُربَّذَتاٍلذَبزَّذَذــــــــــــــْأَوذُعَؼدَِّم  َطِمذشاَدَرذاظشَُّعَراُءذِعِنذُعَتَردَِّم

 23- إٕ نٓت ْاقدا أدبٝا َٔ مجاع١ ايدٜٛإ، فُا ايٓكد ايرٟ ضتٛدٗ٘ يًبازٚدٟ؟

.ٚضٛح اؾاْب ايفهس٣( أ)  

.االٖتُاّ بػعس املٓاضبات، ٚايبعد عٔ تؿٜٛس اـًذات ايٓفط١ٝ( ب)  

 )ز( عدّ ٚضٛح غدؿٝت٘ ايػعس١ٜ يف ايبٝت ٚضٛسا تاَا.
.عدّ َساعا٠ ايٛسد٠ ايف١ٝٓ، ٚاالْتكاٍ َٔ غسض إىل غسض( د)  



 ُطـَِتذترجوذَأنذؼــؽوِن  عاَتذاحَلبقُبذوطلُّذَعاذَضِد

 وعـــاذُتَصــــرُِّصُهذاظشُُّؤوِن  صاِصِبِرذسؾىذُدخـِِطذاظزَّعاِن

ـِِؼُذَكذادَلـُــــــوُن  وؼػرُحذاظرُّوُحذاظدَّجنِي  صَؾَدِوَفذُؼ

 30- ميهٔ إٔ ْطتٓتر َٔ خالٍ األبٝات مس١ َٔ املضُٕٛ يد٣ َدزض١ أبٛيٛ:

.ايتٜٓٛع يف األٚشإ ٚايكٛايف(أ)  
 )ب( املٌٝ إىل ايتػدٝـ.

.املٌٝ إىل ايهًُات األدٓب١ٝ ٚاألضاطري( ز)  
.اؿٓني إىل املاض٢(د)  



 َٔ زٚا١ٜ »شٜٓب« حملُد سطني ٖٝهٌ:
مس٘ ضال١َ، ع٢ً َؿطب١ أَاّ دٚز ٖرا ٘ اٚأد٣َّ سطٔ ؾالت٘ َٓفسًدا ٖٛ ٚؾاسب٘، ٚأمتاٖا يف ؿظ١ أٚ أقٌ، ثِ خسز َطسًعا إىل بٝت٘، فًُا نإ يف بعض ايطسٜل إذا أبٛٙ َع ؾاسب ي

أَا ٖرإ ايعذٛشإ ايًرإ أنٌ عًُٝٗا ايدٖس ٚمل ٜػسب بعد، فهاْا أٍٚ َٔ خسز َٔ . فطًِ عًُٝٗا، ٚتسٜح يف ضريٙ، إذ عًِ إٔ يٝظ ٖٓاى َا ٜدعٛٙ يًعذ١ً يف ايًشام بأًٖ٘. األخري
ثٛز اغرتاٙ اؿاز عًٞ َٔ ضٛم اـُٝظ ٚدفع فٝ٘ اثٓني ٚعػسٜٔ دًٓٝٗا ظٓاٙ َع : املطذد بعد ايؿال٠، ٚدًطا ٜكؿإ ًَعا قؿـ أَجاهلُا، ٜٚبدٟ نٌ َُٓٗا زأٜ٘ فُٝا ميس أَاَُٗا

فًُا َست بُٗا ايعاَالت قافالت إىل .. تدٛدت٘ ٚقٛت٘ يف ايػػٌ غايًٝا، ٚبٓت تصٚز بٗا عٛض َػعٌ َٔ ايبٓدز زأٜا يف َػٝتٗا َٔ ايًهاع١ َا سهُا ب٘ ع٢ً ْطا٤ ايبٓدز أْٗٔ يهٝعا
.ٚآدٟ عساٜظ بًدْا: دٚزٖٔ مل ٜكٌ خًٌٝ غ٦ًٝا ست٢ بادزٙ ؾاسب٘ قا٥ًًا  

! ..َٔ سل ٜا خًٌٝ أْت بدى ػٛش سطٔ؟: ثِ بعد بس١ٖ قاٍ  
ٌ َا َعذٚاهلل ٜا ضال١َ بدٟ يهٔ َؼ عازف أدٛشٙ َني؟ ابين ٜاخٜٛ٘ َا بٝشبؼ ايبٓات ايًٞ نًِٗ دٚغ١ ٜٚعًُٛا هلِ ايؿبح غاز٠ ٚاملػسب قتً٘ ٜٚا : فأداب٘ خًٌٝ بؿٛت ٖادئ

.ٜػضبٛا، ٚأٖٞ سريٙ ٜا ضال١َ ٜاخٜٛ٘  

.  طٝب ٚملا َؼ عذبٝٓو دٍٚ َا غريِٖ نتري.. اْت ايًٞ قري زٚسو َٔ غري سريٙ … ٜاهلل ٜاخٜٛ٘ بال نالّ : فكاٍ ي٘ ؾاسب٘ بؿٛت َآلٕ أدع٢ َا ٜهٕٛ يًجك١ ب٘ ٚاالط٦ُٓإ إيٝ٘
.سل أٚع تكٍٛ ساد١.. شٜٓب َا هلا؟ .. أقٍٛ يو أْا ع٢ً ٚاسد٠ َٔ ايًٞ فاتٛا دٍٚ ٚٚاسد٠ ٚاهلل عًٝٗا نالّ  

 36- ْطتٓتر َٔ املكطع ايسٚا٥ٞ ايطابل إٔ ايتػري ايرٟ أؾاب ايًػ١ ٜتُجٌ يف:

.ايٛاقع١ٝ( أ)  

اؿٛاز١ٜ( ب)  

 )ز( ايػعب١ٝ.
.اـٝاي١ٝ( د)  
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دأظتــــــِكذؼاذصــــــــــخرَةذادلؾـــــتـؼىذ-1  !عتىذجيـؿعذاظدػـــــُرذعاذصرَّضا  

صقاذصــــــــــخرًةذجــــؿعتذعفجـــــتنيذ-2  !أصاءاذإظـيذحدـــــفاذادلـتؼى  

إذاذاظــــــــــدػرذظـــــــــجَّذبأضــــــــــدارهذ-3  أجدَّاذسؾىذزفــرػاذادلـــوثؼا  

ضــــــرأغاذسؾقـــِكذطــــــتابذاظـــحـــــقاِةذ-4  وصضَّذاهلويذدرػاذادلغــــؾؼا  

غرىذاظشـــــؿسذذائبةذصـــيذاظعبــــابذ-5  وغـتظرذاظبدرذيفذادلـــــرتؼى  

إذاذغـــــــــشرذاظــــــغــــرُبذأثــــــــــــواَبهذ-6  وأرؾقذيفذاظـػسذعاذأرـــؾؼا  

غؼولذػــلذاظشؿـــسذضدذخـــضــــــبتهذ-7  وخؾَّتذبهذدعـــفاذاظـــــؿفرضا؟  

أمذاظغربذطاظؼؾبذداعيذاجلــــــــراحذ-8  ظهذرـــــــؾبةذسزذأنذتؾـــــــحؼا  

40- ُعسف عٔ غعسا٤ أبٛيٛ اضتدداَِٗ بعض األيفاظ ايداي١ ع٢ً يػ١ اجملتُع فأ٣ األيفاظ اآلت١ٝ متجٌ ٖرٙ 
 ايط١ُ :

 ايدٖس جل بأقدازٙ
 فض اهل٣ٛ ضسٖا

 ايػسب نايكًب
 خًت ب٘ دَٗا



 َصُؼؾُتذَظفاذالذَتعَجؾيذُطلُّذُطرَبٍة

 َدَتؿضيذَوَظوذداَعتذَضؾقًؾاذَصَتذَػُبذذذ

 61- أعسب ن١ًُ »نٌ« يف ايػطس األٍٚ َٔ ايبٝت ايطابل.

.خرب ملبتدأ قرٚف( أ)  
.«داَت»َبتدأ ٚخربٙ ( ب)  

 )ز( َبتدأ ٚخربٙ »ضتُضٞ«.
.«تعذًٞ»فاعٌ يًفعٌ ( د)  



.«أْتِ زادٕٛ ايتفٛم َؿطفٕٛ بني شَال٥هِ»  
63- َٝص -مما ًٜٞ- ايتػٝري ايؿشٝح عٓد دعٌ اؾ١ًُ يًُفسد 

 املرنس.

  )أ( زاز - َؿطف٢.
.َؿطِفٞ -زادٞ ( ب)  
.َؿطف٢ -زادٞ ( ز)  
.َؿطٍف -زاٍز ( د)  



.  «إٕ تسض مبا قطُ٘ اهلل يو تهٔ أغ٢ٓ َٔ نٌ ايٓاع» -70
.خاطب باؾ١ًُ ايطابك١ مجاع١ ايرنٛز، ٚغري َا ًٜصّ  

ْٝٔ َٔ نٌ ايٓاع .إٕ تسضٕٛ مبا قطُ٘ اهلل يهِ تهْٕٛٛ أغٓ  

.إٕ تسضٛا مبا قطُ٘ اهلل يهِ تهْٛٛا أغ٢ٓ َٔ نٌ ايٓاع  

ْٕٛ َٔ نٌ ايٓاع .إٕ تسضٛا مبا قطُ٘ اهلل يهِ تهْٛٛا أغٓ  

ْٝٔ َٔ نٌ ايٓاع .إٕ تسضٛا مبا قطُ٘ اهلل يهِ تهْٛٛا أغٓ  



 ضالذاظشاسرذ

  وايفذاخلرؼفذصجاءتـاذبشائرهذ

 وذاظـقلذعؤتؾفذوذاظزػرذبدامذذذذذذ

 ْطتٓتر َٔ ايبٝت مس١ ف١ٝٓ َٔ مسات أبٛيٛ ٖٞ : 

.اإلميإ برات١ٝ ايتذسب١(أ)  

.اؿٓني إيٞ َٛاطٔ ايرنسٜات)  

.اضتعُاٍ ايًػ١ املعذ١ُٝ  (ز)  

.  سب ايطبٝع١ ٚ ايٛيع بٗا  (د)  



:ؼؼولذاظعؼاد  

 إنذطــــــَتذعنذساذؼيذاجلؿاِل الذُتـصــــــــــِؾـحذاألرضذؼاذصدؼؼي

 صــــقـــفـــاذُغـــشـــوزذأوذاخـــتـــالِل صـــؽـــلُّذعـــاذطـــانذعـــنذصـــالٍح

 صــيذخــــــقــرذحـالذأوذذـرذحـاِل دســفــاذســؾــىذحــاظــفــاذتــدِســَفـا

 29- َا ايط١ُ اييت ؼكَّكت يف األبٝات ايطابك١ َٔ مسات ايدٜٛاْٝني؟

.اؾُع بني ايجكاف١ ايعسب١ٝ ٚايػسب١ٝ  
 ايتأٌَُّ يف ايهٕٛ ٚايتعُُّل يف أضساز ايٛدٛد.

.ظٗٛز َطش١ اؿصٕ ٚايتػاؤّ   
.ايفهس عٓدِٖ ٜطبل ايػعٛز  



 ضالذذوضيذسنذاظصحاصةذ:ذ
ظدانذاظبالدذوغبضذاظعبادذذذ  

 وطففذاحلؼوقذوحربذاجلـفذذذذذذذذذ

 29- َٔ َظاٖس ايتذدٜد عٓد تالَٝر ايبازٚدٟ اييت ٜعهطٗا ايبٝت :

 .  زٚع١ ايبٝإ ٚسال٠ٚ املٛضٝك٢. أ
.تٜٓٛع األغساض ايػعس١ٜ. ز  
.ايٓضاٍ ايٛطين ضد االستالٍ .    

.إفطاح اجملاٍ يًتذازب ايرات١ٝ. د   
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أمذاظغربذطاظؼؾبذداعيذاجلــــــــراحذ-8    

ذظهذرـــــــؾبةذسزذأنذتؾـــــــحؼاذذذذذ

 وضالذعطرانذ:
    وطأنذأخرذدععةذظؾؽون 

 ضدذعزجتذبأخرذأدععىذظرثائىذذذذذذذذ

 45- َٔ خالٍ املٛاش١ْ بني ايبٝتني ٜتضح إٔ :
o ( أّ يًػسب)نال ايػاعسٜٔ ْٛع ف٢ أضًٛب٘ املطتددّ يًتعبري عٔ عٛاطف٘ فإبساِٖٝ ْاد٢ اضتددّ األضًٛب اـرب٣ ف٢ 

( .ادَع٢ يسثا٢٥)ٚاإلْػا٢٥ ف٢ ( نإٔ أخس)، َٚطسإ اضتدداّ األضًٛب اـرب٣ ف٢ ( نايكًب دا٢َ)ٚاإلْػا٢٥ ف٢   
o نال ايػاعسٜٔ َصز ذات٘ بايطبٝع١ فإبساِٖٝ ْاد٢ عرب عٔ ٖرا االَتصاز َٔ خالٍ املٛز ٚايطُا٤ ٚايبشس َٚطسإ َٔ 

.خالٍ دَٛع ايهٕٛ اؿص١ٜٓ َع٘   
o َطسإ نإ أنجس سد٠ ف٢ ايعاطف١ نط١ُ يػعسٙ دَٚا ، بُٝٓا إبساِٖٝ ْاد٢ اير٣ ٜٓت٢ُ ملدزض١ أبٛيٛ دا٤ت عاطفت٘ أقٌ 

.سد٠   
o نال ايػاعسٜٔ عهطت ايطبٝع١ َا ف٢ إسطاض٘ فذا٤ت عٓاؾس ايطبٝع١ سص١ٜٓ َتُج١ً عٓد إبساِٖٝ ْاد٢ ف٢ ايػسٚب َٚا 

 حيدث٘ َٔ آالّ ، ٚعٓد َطسإ ف٢ ايهٕٛ ناَال ٚاير٣ ٜبه٢ يبها٤ ايػاعس


