
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                                             

https://almanahj.com/sa/8

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني المتوسط في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/8arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني المتوسط في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                        

            https://www.almanahj.com/sa/8arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade8                   
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
أن اقرر م ل ررم اررها المترر  المااارررا طببي برري ال رر     مؤسسررا الاحيرررير الح ي ررايسررر            

ااصيل المعلاما ب ريقا مبس ا امماعرا للمري أبر  اهلك لإلستيم في زيي ة الاحصيل ال راسي ا
 .ال يغبي لن ال اي  الم رسي .

 
 الخيص مميا الماا 

 مقررات (  -مااس   -)ابا ا ي 
 

 : مي اافر للمعلمين االمعلميت
 

 إ خيل احرير المساقبل للى الباابا . 

 .الف ش الشيمل لرييض اط فيل 

 .احرير المبظاما الماح ة 

  يظالاحف –المقررات 

  ايميل -سي  ي  – بيلا 

 
مبي ال بعلير م  إأا اع اه أح  غالملخص بسأل م بيهلل العلي العظيم بأن ال ابيعاا اها 

 .لخيصالا ياماافقابي  اأن ال ابشراه للى صفحيت االباربت. اهلك حفظيً لحقاقبي ف
  ا ل محااييا .الالخيص ال بحل ل م بيا اها 
  إها لم ا فا  مب .لخيص الاال بحل ل م االسافي ة من اها 
  ي.ن للمباال بحل لتم  مب  ب االالخيص ال بحل للم ابيت أا اطشخيص بيا اها 
 قال  اعيلى اه ر: 

َ يَْمعَْل لَ ُ َمْخَرميً  ))    (( ُث ال يَْحاَِس ُ ْن َحيْ مِ  َايَْرُزْق ُ  َاَمْن يَاَِّق َّللاَّ

=================================== 

 للشراء ال ارابيآ للي الراب 
www.mta.sa/c 

  اا االاصيل
0555107025 
0558396004  
0558396006 

http://www.mta.sa/c
http://www.mta.sa/c
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 تقنيات  :األولى الوحدة
 

 َعاِلٌم فِيْزيَائِي  
ينا,  نان عبقري يُدعى إسماعيل بن الرزاز الجزري * منن يينار ب نر فني  شنق  رنر   ر ُوِلد في القرن الثالث عشر, 

ننا, اسننخًام مننن  سنن ف   نناري  ا ا ننا بارع  ا  قي ننا وًارئ ننا ومضلب ننا فننابئ ا وفيزيائي ننا وماشدس  ألخنن  ت, وعًننى امسننًم 
 المخخرعات العًمية العربية والاشدية واإلغريقية القديمة.

ل  ان الجزري ًد صنمم وصنشس سناعات  ثينر  منن مخخًنا األرن ال واألدجنام عشندما  نان يعمنم 1206وبحًقل العام 
عرفنة الحينل فني م»عشد مًقك آل  ر ق, ديث و ا   دد س طيشام ليضلا  خاب ا يحقي ا خشافا  , فألا  خاب ا عشقانن  

ا ب خا  «, الاشدسية  «.يلالجامس بين العًم والعمل الشافس في صشاعة الح»والمعروف  يض 

السناعات بديث وري في  وصُا خمسين  ااٍز آلي مقزعة  عًى ست فئات بما فياا السناعات المائينة. وامنخم الجنزري  
ا لمعرفنة  وًننات ال ن   ولرفننس األقان وإلًامنة الشننعائر الديشينة السننشقية  ال نيام والحننل , وصنمم سنناعة ال بينل رمننز 

 من.ال ا ليين وبين األر ال المخحر ة الدالة عًى الزلًايبة والج ل والثرو ,  ما  انت  جمس بين الر 

لثقب فني وًد نقع في الرمقز الحضارية الخي اسخخدماا في صشس مذه الساعة, وًد  جًّت عبقرية الجزري في ًياس ا
 الئاسة المخأر حة إق  انت  سخغر  ن ا ساعة  ي  مخًئ و غقص ثم  ُعيد ال ر  ثانية .

رفنس لفي مر ز سق  ابن بئقطة في يبي. وصشس الجزري آلنة وفنق , وامنخم بنالروافس  وًد  عيد  ر يب مذه الساعة
 المياه وفق الققانين البيزيائية. وصمم خمس مضخات  عمل بالئاًة المائية.

 

 
 ِمْن آََياِ  ااْسخَِماعِ:

 ُدْسُن اإِلْنَ اِت. – 1

ثِ  – 2  .الشََّظُر إِلَى اْلُمخََحّدِ

 إِْظَااُر َم ِمحِ اْلبَْاِم. – 3

 َعَدُم اْلُمقَاَطعَِة. – 4

ِث والخَّبَاُعُل َمعَ ُ. – 5 ًُْمخََحّدِ  ااْسخَِجابَةُ ِل

 
نُب َسالَة   َْئًُُب ِمْشُاَما اْلعَنْقنَ خُُب لَُاَما رِ  ْ َك ًَْد  َ إِقَا ُ ْشَت فِي َمّمٍ َوِفيٍق, َولَْم  َخََم َّْن ِمْن الخََّحد ِث إِلَى َواِلَدْيَك, فَِإنَّ  ًْ . َوَمَ نذَا ًَ

ا َعًَنى بِينِب َغاِلب نا َمنا  َْجعًَُن ُ ًَناِير  الَة  إِلَنى الئَّ ْ خُنَب ِرَسن َْن يَ  -إِْن  ُْعِئنَي اْلبُْرَصنةَ -اإِلْنَساِن ِديشَما يَُ قُن ُمخْعَب ا فَِإنَّ ُ يُْمِ شُن ُ 
ًِيَِّة اإِلنْ   قَاِق.َعَم

ًَِمناٍت بِنالئَّْبسِ, نَنة  ِمنْن َ  نُب لَْيَسنْت ُمَ قَّ ًْ َسالَةُ الَّخِي يَْ خُبَُاا اْلقَ اَسنخِِ , َ نةٌ  ُْشنبِ ُ لَْانَق ِطْبنٍل فِني َ رَّ ُئنقٌط ُمخَعَرِّ خُ  َولَِ شَّانا َوالّرِ
ًِْب اْلَ ْاَربَائِيَّ  ى َرْسَم اْلقَ َسالَةَ الَّخِي  َُسمَّ ًَْك الّرِ َن ُصقرَ بِيَب الْ   ُْعِئي الئَّ َولَِ نَّ  ِ نِب, َو َ ُمخََمّرِ ًْ ْشنِخيَ     َواِفنَحة  ِلَحالَنِة اْلقَ

 َما بِِ  ِمْن  َْمَراٍض.

ننِب اْلَ ْاَربَننائِي  لَننْم يُْ خََشننْا َيْفعَننة  َواِدننَد    َْو بَِقَسنناَطِة َرُ نن ًْ نَّ  َ اُن يَْعًَننُم ِديننَدٍ  َ نناَن اإِلْنَسننشيَن عَ فَُمْشننذُ ِسنن ٍل َواِدننٍد.َوَرْسننُم اْلقَ
 اْنِقبَاَض  َيَِّة َعَضًٍَة يَُسبُِّب ِرْحشَة  َ ْاربَائِيَّة  َصِغيَر  . 

ًَْب م قٌن مْن َعَضًٍَة, فَقَْد َداَوَل اْلعًََُماُ   َْن يَِقيُسقا َويَُسن ًُقا الخَّ َوبَِما  َنَّ اْلقَ ًْنِب  اضُ بَنائِيَّ الَّنِذي يَُسنبِّبُ ُ اْنِقبَنيَّناَر اْلَ ْارَ ّجِ اْلقَ
  ُ.ْبخَِدئُقَن ِع  َ ِقّيِ فَيَ  َثْشَاَ  َفَربَا ِِ , َوبِذَِلَك يَْ خَِشبُقَن  َيَّ َخًٍَل فِي َعَمِل َمذا اْلعُْضِق اْلَحيَ 

َل آلَنة  اَ   ُْسخَاقٌ ُمقلَْشِدي  واْسخَْعمَ  َ  ًَْيَاا, َدخَّىخَِماُي عَ َولَِ نَّ ُ لَّ ااْخخِراَعاِت الَّخِي ُعِمًَْت ِلَاذا اْلغََرِض ِمْن َغْيِر اْلُمْمِ ِن ااعْ 
ْر  ََدٌد ِمْن ًَْبُل فِي اْسخِْعَماِلاا.   بَِسيَئة  لَْم يُبَّ ِ

ننِم َوَظننائِِا  ًْ ننيَم  َيشخاننقفنل  ُْسننخَاقُ ِع ًْ ننا بِِدَراَسننِة اي أمقلشنندال ُمْاخَ فِننألَْعَضنناِ  افَِبنني  ََوائِننِل اْلقَننْرِن اْلِعْشننِريَن َ نناَن أِوي ننِب م  ًْ ْلقَ
ب  ًَْد ًَبَنَز ِعندَّ َ ًَبَنَزاٍت َ بِينَرٍ , إِْق اْ خُِشنبَْت فِني  ِ  نَك اْلُمنالبََشِرّيِ. َوَ اَن الّئِ ِ  َطَرائِنُق  َ ًْ َمنُل ِدينَد ٌ لًخَّْشنِخيِ  واْلِعن تِ  َعْ دَّ

 بَِ بَاَ ٍ ,

ًُْم إِلى َ ْشِا اْلَ ثِيِر ِمْن  َْمَراِض اْلعُيقِن و َل اْلِع ئَ َو ََقصَّ ةٌ فِني ِرفَْت َطَرائُِق َ ِديَد ٌ َمأُْمقنَ َدِ , وَ ذَِلَك عُ ِة واْلَمعِ اْلَحْشَجَرِ  والّرِ
ا. ا َغاِمض  ًَْب بَِقَي َ َما مق ِسر   اْلِجَراَدِة واألَْمَراِض اْلُجْرثُقِميَّة, ولِ نَّ اْلقَ

ًْنِب,ْسِجيِل دَ اا األُْسخَاقُ أوالرل ِلخَ َوفِي يَْقٍم ِمَن األَيَّاِم َ اَن أ يشخاقفنل يَْبَحُ   َلَة  َصشَعَ  ِخينُر إِقَا َمنا ُسنئَِل َوَ ناَن األَ  َرَ ِة اْلقَ
ئْبَننِق فِنني  ُْنبُقبَننٍة ُزَ اِ يَّننةٍ  ُن ِمننْن َعُمننقٍي ِمننْن الّزِ ًَْ ا َعُمقِييَّننَعننْن آَلَخِننِ  يَقُننقُل: َ َخََ ننقَّ ِن يَخَِّ نن ِن بِِجْسننِم الَمننِريِ  ٍة لََاننا ِسنن

ئْبَِقَ. <<<َويَُقّصِ نِ   .  َيَّاَر اْلَ ْاَربَاِ  ِمْش ُ إِلَى الّزِ

 اْلفَْتُم اْلِقَرا ِي  

 بص االساميع

 م خل الاح ة

http://www.mta.sa/c
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 معبياي ال لما معبياي ال لما
 يغرب  يساؤه أشير أامأ

ُف بَْاعِ اْلَمَرِض بِبَْعِض اطَ  الاَّْشِخيصُ  اِض ْلرَ اَعَر 
َل َ اخِ  مِ ل َّ ااَقَل ُص َلَر ِت اْلَقْلِ  ِلَ ْفاِ  االْبِقَبيضُ  الُمَمي َِزةِ 

 شَّرايينِ ال
العُْرُا 
اطَْمراُض   ُمْزٌء ُمِتمٌّ ِمْن ِمْسِم اإِلْبَسينِ  اْلَحيَِاي  

 َمي يَْباَِقُل َلْن َ ريِق اْلَعْ َاى اْلُمْر ُاِميَّاُ 

ِ اَيَّ  المْلَفيبُاِماْر    بَي ِي   َ ْترَ  ير  آلَاٌ اُْساَْخَ ُم إلْظَتيِر أَي 
 

 ِ َااُز أ يشخاقفنل ِ َااُز أوالرل 
ًْبِ  َ  ااْسخِْعَمالُ  ًْبِ  ْسِجيلُ  َ  ْسِجيُل َدَرَ ِة اْلقَ  َدَرَ ِة اْلقَ

 اْلعُيق ُ 
 العايي ا يم ش  غير عمًية, فالئبيب ةق ا, وا لييً ليس

 ثير اسخعمالاا, وا يم ن اسخعمالاا إا في معمل,  حخات إلى 
 .القًت والعشاية لًخسجيل من

ا َوَغيرَ  َ انَ  شْ ُمخَْقِن ا َفْخم   سِ ل  

َيْصلُُ  ب 
 

اإليَميِن 
 

ِهْ ِر 
هللاِ 
 

َري  الر 
بِيلَقَريِء 
ااْلَقَ ِر 

  

اْلَعْفِا 
 

الَ ِهِ  
 

ب   ُ َيْفسُ 
 

الِحْق ِ 
 

ْ بِِر  الاَّ
 

َرْعِف 
 اإلِيَميِن 

 

 
 َ ْيَا  َْسخَْذِ ُر ُيُروِسي؟ 

ًَْر ُ. -1  الخَّْرِ يُز فِيَما  َ

ا يَْشغَُل َعْن اْلبَْاِم َواإِلْيَراِك. -2 ْمِن ِممَّ   َْ ِبيَةُ الذِّ

ئِيَسِة. -3  البَْدُ  بِاْلعَشَاِويِن الرَّ

 . َْحِديُد األَْفَ اِر اْلُ ًِّيَّةِ  -4

ًِيقَِة. -5   َْحِديُد اْلُجْزئِيَّاِت الدَّ

ًَْمْقُفقعِ. -6  َرْبُط ُ ّلِ َمذَا َمع ا ِلبَْاٍم  َْعَمَق ِل

 إَِفاَ  ٌ 

    ْلَاَدِف.اُقُصقِل إِلى خَّبِعُ ُ القَاِرُئ ِلًْ ِمي  الَِّذي يَ  ُ اْلِعًْ يُْقَ ُد بِاْسخَِرا ِيِجيَِّة اْلِقَراَ ِ : الئَِّريقَةُ,  َْو اْلُخئَّةُ,  َْو الخََّق 

  ُننَز ُ. َو َْاند ننائِعَِة: اْلِقنَراَ  ُ اْلُمَر َّ ننْانِم اْلَمْقُفننقعِ ُف إِلَننى فَ ِمنْن اْسننخَِرا ِيِجيَّاِت اْلِقنَراَ ِ  الشَّ ًِ ًِي ِ .  بِعُْمنٍق َو َْبِسننيِِرِه َو َْح
 قيِماا.يَِّة َو َقْ َو ُْسخَْخَدُم َعاَي   ل ْسخِْذَ اِر,  َْو ِلخَْبِسيِر األَْعَماِل األََيبِ 

  َِراَسات ُن اْسخَِرا ِي. َو َخَضَ  َْو ِلبَْحِ  اْلَقثَائِِق َواْلُمعَاَمَداِت, َْو ِلُمشَاًََشِة اْلبُُحقِث والّدِ نَزِ  خَ مَّ ْمنَس ِجيَّةُ اْلِقَراَ ِ  اْلُمَر َّ
قَ ِقَراَ  َ الْ اْسخَِرا ِيِجيَّاٍت:َما ًَْبَل اْلِقَراَ ِ  واْلِقَراَ  َ السَِّريعَةَ, والْ   َي َ اْلبَْاِم.اْلِقَراَ ِ , َوالخَّْرِ يَز َوِزيَا ةَ, َوَما بَْعدَ ُمخَعَّمِ

  َّقَننةُ, َو َُمننر  بَ بَعَننةُ ِمنني اْلِقننرَ ةُ اْلُمخَّ إِقَا َ نناَن اْلَاننَدُف ِمننْن اْلِقننَراَ ِ  ااْسننخِْعَداَي ل ْخخِبَنناِر فَااْسننخَِرا ِيِجي َخْمننِس اَ  ُ اْلُمخَعَّمِ
ًْخَِراُح األَْسئًَِِة, واْلِقَراَ  ُ, واإِلَ ابَةُ, والْ ُخئُ   .ُمَراَ عَةُ قاٍت ِمي : ااْسخِْئ ُع, وا

قَةِ   ُخُئَقاُت اْلِقَراَ ِ  اْلُمخَعَّمِ

  وا: ااْسخِْئ عُ 

 .ئِيَسِة  بِِقَراَ ِ  َمَئاِلسِ اْلِبْقَراِت, ِلخَْحِديِد اْلِبْ َرِ  الرَّ

 ًْخِ بَِقْفسِ َخّطٍ  َْحَت ا ئِيَسةَ,  َْو  َ  .ْلَااِمِش ايِ َاا فِي ْلُجْمًَِة الَّخِي  َْحِمُل اْلِبْ َر َ الرَّ
 

 َرااِيِميَّاُ قَِراَءة  اْساِ 
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 رثيألندا  ا

 ا ب  الست بالبئل الشبي    ندا   اقري مل  عي      

ًِْمي  فاْْن ْ  ًِي     َيعاَك العَالم الرَّ َل َياِخ  وُ ْن ِِبًَقْعيِ  َوَّ

 .وُ ْل فِياا وُخْذ ما  َْشخَِاي     بِ  الدنيا  مامك فاغخشماا  
 ًَِقيّا  ِبالَمعَاِرِف  َْبخَِشي ِ            وَريِّْد في َعقاِلِمِ  بَِشا   
 إقَا َما َساَر ُ ل  يَْقخَِبي ِ   لَعًَََّك في َغٍد  َْغدو َعِظيما  
ِن  َْبخَِدي ِ وبِالعَقْ   و َْرفَُس َرايَةَ الَقَطِن الُمبَدَّى  ِل الُمَح َّ
 فَاذا ِمْشَك لَْسَشا نَْر َِضي ِ            وا  ُْشِبْق بِِ  األَْوًَاَت لَْاقا  
 وَوْ  ٌ َ اِلٌح ا نَْبَس ِفي ِ   لَ ُ َوْ َااِن: َوْ  ٌ فِيِ  نَْبسٌ 
  ُُمقٍر فِيِ   َْبخَُح بَاَ   ِي ِ   وَداِقْر ِمْن َمَزاِلِقِ  فَ ْم ِمنْ 

 فآقَى نَْبَس ُ وَيَمى قَِوي ِ   ِمْن عابٍِث َزلَّْت ُخَئاهُ وَ ْم 
ْدَمُن َرْامٌ   ولَْم  َُك بِالُمغَبَِّل والسَِّبي ِ   و َْنَت  َبَاَرَك الرَّ
 وُيْمَت لََشا فََخارا  نَْر َِجي ِ   َرَعاَك هللاُ يا ِرْبَل الَمعَالي

 راعر سعقيي معاصر بن محمد الًعبقن, لًشاعر السعقيي ي. فقاز بن عبدالعزيز
 معبياي ال لما معبياي ال لما
 اسمع  اعي  الصات العيلي متاري
 الفتم الالي اله ي الببي 

 يقا ي ب  يقافي  مي اري ه مي اشاتي 
 اللع  اللتا المحمي المحصن
 سق ت زلت قبي   يل 
 ميال / أحمق سفي  ميال /يستل خ ال  مغفل
 ب اء العيلم الرقمي ط يرب اء ا الماميت الرقميا اط ير

 ررح الق يد :
  , ل منذا ل نن ا  ندخو ياا الئالب الشجيب لقد يعاك العالم الرًمي إلى الدخقل إلي , فاسخعّد و ن  ول الداخًين إلين

 العالم إا ومعك وعي  اٍف يحميك بإقن هللا من الضياع.
 نب  ؟ إقَْن  الشدا   ياا الئالب الشنجاع الشبين مشاك ندا  عالي ال قت يدعقك إلى يخقل عالم الخقشية, فال  سمس 

 الشدا , واْلخَِحْق بَرْ ب الخقشية.
 سبك.في مذا العالم الرًمي سخجد الدنيا مجمقعة  مامك, فخجّقل فياا و نت في م انك, وخذا مشاا ما يشا 
 .ياا الئالب إقا يخًت العالم الرًمي فشيد في  بشا   ًقيا   بشي  بالعًم والمعرفة  
 ًك  ياا الئالب   بح رخ ية عظيمة يَقخدي باا الشاس.لع 
 .و رفس راية وطن المبدى بالعًم والمعرفة والعقل المسخشير 
  رفنى لنك إان ياا الئالب الشجيب اسخبد منن العنالم الرًمني, ل نن ا  ضنس  وًا نك فين  فيمنا ا نبنس فين , فنشحن ا 

ًْيا.  الامة العُ
 ة لمن  راي المشبعة, وو   ًبيح يجًب الضرر.لًعالم الرًمي و اان: و   في  مشبع 
 ع.ادذر  ياا الئالب الشجيب من اانحراف في العالم الرًمي, فإن في   مقرا   بخح عًيك  بقا  الضيا 
 ًن ,  م من عابث مخسامل زلت  ًدامن  فني يرو  اانحنراف والضنياع فني العنالم الرًمني, فنآقى نبسن , وفجنس  م

 وَخيََّب ر ا مم في .
 ا  دخننى ا الئالننب الشجيننب فخننى ق ننّي  بننارك هللا, وي ننعب اسننخغ لك وخننداعك, فأنننت لسننت مغبنن   وا سننبيانننك  يانن

 يسخغًك المسخغًقن,  و يخدعك المخايعقن.
 م دبظننك هللا ورعنناك يننا ابننن المعننالي والمجنند, ويمننت ألمًننك ووطشننك م نندر فخننر بمننا  حققنن  مننن  ميننز فنني العًنن

 واألخ  .
 

  الاحليل اط بي
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ا السَُّ ق ةُ, فَالبَخَْحةُ, َو َِخير  مَّ ًِيَاا الضَّ ًَْقى الَحَر اِت,  َ  ُن. ُعَد  الَ ْسَر ُ  َ
  ُقَاَرُن َدَرَ ةُ الَاْمَزِ  بَِحَر ِة َما ًَْبًَاا. •

ًَْقى.  •   ُْ خَُب الَاْمَز  َعًى َدْرٍف يُْشبِ ُ الَحَرَ ةَ األَ
ةُ يُشَاِسبُاا الَقاو,الَ ْسَر ُ يُشَاِسبُاا اليَاُ , ا  • مَّ    َريٌ .ُ قُن ا يُشَاِسبُ أللُا, الس  البَخَْحةُ يُشَاِسبُاا ا  لضَّ

يَُبيِسبَُتييَُبيِسبَُتييَُبيِسبَُتي
اُْ َاُ  
َللى 
ْ رِ  السَّ أؤ   

ء

 
ري ا القلر  البشراطلرريء فري االبر ا متامري ب راسر اظري فالقرن العشررين  رين ايلرم أيباترافن أسرايه للرم  أاا لفي 

ااصرل ا ب فريءةمرل م ي ة للاشخيص االعر   اع  ق راا ين ال   ق  قفز ل ة قفزات  بيرة إه ا اشفت في الك الم ة 
 ة م ير  را رقفرت االمعر ة ا رهلك لر االر را أمراض العيران االحبمررة  المؤلماالعلم إلى  شف ال  ير من اطمراض 

  في المراحا ااطمراض المر ا مأمابا
 القاعد  :

 لحر اينقاى ارف الهي يبيس  أأالحظ حر ا التمزة المااس ا  احر ا الحرف قبلتي اأرسم التمزة للى الح 
 قا ا بغير  إها  يبت التمزة المااس ا م سارة الايبظر إلى حر ا الحرف الهي قبلتي اا ا  للى ييء -1

 :ا ا  التمزة المااس ا للى ييء في الحيالت الايليا :   طبق
 إها  يبت م سارة امي قبلتي مفااح  -1
 إها  يبت  سرة امي قبلتي سي ن  -2

 . م سارة بع   سر -3
 إَِفاَ  ٌ 

  ِننَئةُ َمْ ُسننقَر   ا يُشظننُر إِلننى َدَرَ ننِة الَحننْرف َعًننى يَنناٍ  َغيننِر  ْبًَاننا, و ُْ خَننبُ ًَ  الَّننِذي إِقَا َ انَننِت الَاْمننَز ُ الُمخََقّسِ
 َمْشققطٍة.

  ِ َر ًَْقى –  ُْ خَُب َمْمَز ُ َمْيأَِ  فِي ِظّلِ القَاِعَدِ  الُمقَرَّ نَئةٌ َوَمْبخُقَدنةٌ مُ ِاي َمْمنَز ٌ ِا فَ ًَى األَلِ عَ  –ًَاعَدِ  األَ خََقّسِ
 َوًَْبًَاا َساِ ٌن.

  ٌ َئةَ والَمْبخُقَدةَ يَا َدَرَ خُن ُ الَ ْسنَر ُ,   ًَْبًََانا َدنْرفٌ  َساِ شَةٌ فِي أَمشيئَِةل َوَما َرابََااا َسبَقت الَاْمَز َ الُمخََقّسِ
 فَخُْ خَُب َعًَى نَْبَرٍ .

 

 

. 

 

ْسُم الِ اَيبِي   ْقعَِا.: الرَّ  َرْسُم َحْرَفي )ن  ي( ُمْبفَِرَ ْين اُماَِّصلَْين بِِخ  ِ الر 

 –الرسم اإلم  ي ) رسم التمزة المااس ا للى ييء 
 االمفر ة للى الس ر (
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 ف  لِ أَ  َ   ٌ خَ 
ير  صِ قَ 

 اٌ تييَ بِ ةٌ يرَ بِ  َ  انٌ بُ 
ي تَ بِ  اٌ قَ صِ اَ لْ مُ 

 اٌ قْ بُ 
 

 
  ٌ اَّ قَ مُ   ٌ خَ 

ىلَ طلْ 

 اٌ  َ رَ حَ 
  ُ بِ شْ اُ 
  ثَ  َ 
ي   قَ بِ

ةٌ يرَ غِ صَ  انٌ بُ 
 فِ رْ حَ  َ 

 الِ ال َّ 
 

  ءِ  ْ ي البَ فِ انِ الب   يلُ صَ اا  
يءِ البَ  يلِ صَ  يا    ِ سَ االاَ 

 ةٌ يرَ بِ  َ  انٌ ب
ي فِ  اٌ لَ صِ اَّ مُ 

 اِ يَ يتَ الب  
ةِ َ رِ فَ بْ  يلمُ 

 يرةٌ غِ صَ  انٌ بُ 
( 7) قمَ رَ   ُ شبِ اُ 
قمرَ تي  َ فُ رْ  َ ا

(8)

نيْ لَ صِ اَّ مُ ( ن  ي) ةُ ارَ صُ نيْ  َ رِ فَ بْ مُ ( ن  ي) ةُ ارَ صُ 

 

 يرٌ غِ صَ  أ ٌ رَ 
ن مِ   ٌ قاَّ مُ 
ى لَ إِ  نِ يمِ اليَ 

يرِ سَ اليَ 

  ٌ بُ لُ 
ى لَ إِ  ارُ  ُ يَ 

يرِ سَ اليَ 

    

 ر  قِ اَ سْ يَ اَ  انَ الب    ُ بِ شْ يُ  مٌ سْ مِ 
ين اَ  َ قْ بُ   ُ اَ حْ اَ  رِ  ْ ى السَّ لَ لَ 

يناَ لَ صِ اَّ مُ 

 

    ءِ  ْ ي البَ فِ يءِ اليَ  يلُ صَ اا  
يءِ البَ  يلِ صَ  يا    ِ سَ االاَ 

ييء رامعا 
ما رفا

نيْ لَ صِ اَّ مُ ( ن  ي) ةُ ارَ صُ ين َ رِ فَ بْ مُ ( ن  ي)  ةُ ارَ صُ 

 
 الش قَن واليَاَ  فِي َخّطِ الشَّْس ِ يُرَسَمان َعًَى الشَّحْق اا ي: : َ َذَ َُّر  َنَّ 
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َمانِ  الَةُ َعًَى الزَّ ًَِماُت الدَّ  الَ 

ا –ِرخا    –َصْيب ا َ  –لَْي     نََاار 

الَةُ َعًَى الَمَ انِ  ًَِماُت الدَّ  الَ 

ًْاَ  –َرَماا   – ََماَم   –َوَسَط   َخ
َماِن:  يل.ى أفِ شَ عْ مَ  نُ مَّ ضَ خَ يَ , لِ عْ البِ  وثِ دُ دُ  انِ مَ ى زَ ًَ  عَ ال  يَ  يةِ فِ رْ ى الظَّ ًَ عَ  ق ٌ  ُ شْ مَ  مٌ اسْ  َظْرُف الزَّ

 

 ى أفيل.شَ عْ مَ  نُ مَّ ضَ خَ يَ , لِ عْ البِ  وثِ ددُ  انِ  َ ى مَ ًَ ال  عَ يَ  ةِ يَّ فِ رْ ى الظَّ ًَ عَ  ق ٌ  ُ شْ مَ  مٌ اسْ  َظْرُف الَمَ اِن:
 
 . ِ يْ فِ  سَ ًَ وَ  لَ عْ البِ  نَّ ؛ ألَ للي ِ فِ  قا  عُ بْ أ مَ أ انِ  َ والمَ  انِ مَ ي الزَّ فَ رْ ظَ  نْ مِ  ل  ى  ُ مَّ سَ يُ و

  فِ رْ ظْ 
......................

  فِ رْ ظَ 
....................

.............  . ىلَ إِ  مُ سِ قَ بْ يَ 
يلُ  َ مِ 

يلُ  َ مِ 
  يمَ مَ أَ 

ين  مَ زَ 

ين   َ مَ 

 ً يْ لَ 
فُ رْ الظَّ 

(ي فِ الُ عُ فْ المَ )

 
 

 
 ق ِ ًُ سْ األُ  عُ قْ نَ  باراتُ العِ 

 الخََّمشِّي ليَت الَعاِلـَم ابن الجزري نشر   اميم  في البًدان المخخًبة.
 ااْسخِْبَاامُ   َي  ِسّرٍ فْيَك  َي َاا الِجَااُز الَجبَّاُر؟
 نَِدا ُ  يا ًَاِرئِي, َطاِلب ا ُ ْشَت  َْم َعاِم   .....

نابِقَةَ  َْشنَدِرُت  َْحننَت منا يُْعنَرُف بِالُجَمننِل الئًََّبِيَّنِة أالَّخِني يُئْ  ِم, الخََّمشِّني, ااْسننخِْبَاا ِمثْنَل: ال ََياُ  َرنْيٍ  َمنن ًَننُب بَِانااألَسناِليَب السَّ
 األمِر, الشَِّداِ .

 اُ""االْسِميَّ  الُمملَاُ الَخبَِريَّاُ الَمبِفيَّاُ : اطُْسلُاُ  الل َغِاي  
ًُْب  -1 نَة   لَْيَستْ الِرَسالةُ الخي يَ خُبُاا القَ ًَِماٍت. ُمَ قَّ  ِمْن َ 

 .َيًِْيق ا لَْيسَ َمذَا الخَّْسِجيُل  -2
 ل ما –ل أ ا ق الجمًة ااسمية بأيوات  بيد الشبي مشاا ما مق فعل مثل أ ليس ل ومشاا ما مق درف مث سب القاعد  :

 

  الُمملَاُ الَخبَِريَّاُ الَمبِفيَّاُ : اطُْسلُاُ  الل َغِاي  
 "االْسِميَّاُ"

ْبُف الل غَِاي   َميِن : الص ِ  ينِ  َ المَ اُظُراُف الزَّ
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اُ  الُمْملَُا الفِْعلِيَّ

.............................. َفيِللٌ فِْعلٌ ..............................

َيُ ل  َللَىَيُ ل  َللَى
.............................. َحَ ث  

..............................َمْن َقيَم ب ِ 

..................................................................................

الفِْعلِ َزَمين  

. ٌ مَّ حَ مُ   َ مَ بَ 
ِمَ يلٌ 

 
 األَْمثًَِِة 
  َعَربَةَ الَخْيِل فِي اِاْنخِقَاِل. اإِلْنَسانُ اْسخَْخَدَم 

  اَراتِ  الشَّاسُ دــََرَص ًْــخِشَاِ  السَّيـَـّ  .َعــًى ا

  َْنَقاع ا ِمن الَحيََقانَاِت ِلًخَّشَق ِل. الش عُق ُ اْسخَْخَدَمْت  

   ثير  عًى رسام القًب ال اربائي    حسيشاتيخًت  

   القدما  طريقة صشس العجًة   الم ريقنا خشا 
 .َل الِبْعلَ : اْسٌم يَأ ِي بَْعَد فِْعٍل َمْبشِّيٍ ِلًَمْعًُقِم َمْرفُقٌع يَُدل  َعًَى َمْن فَعَ البَاِعلُ 

 

 يَُ قُن البَاِعُل 
ا  .1 ا َظاِمر   .ِمثَاٌل: َطًََس الشُقرُ     اْسم 

ا  .2 ا بَاِرز   .ِمثَاٌل: نَْحُن فَِاْمشَا    َْو َفِمير 

ا  .3 ا ُمْسخَخِر   .ِمثَاٌل: َطاِرٌ  فَِامَ   َْو َفِمير 

4.  

 رع  رفة لب ح إلى الحقل وزالباعل إقا  ان فميرا مسخخرا ي قن  ااسخخار  ائرا  و وا با مثل : أ قمب ال 

   قندير  ارخمًت الجمًة عًى فعًين : األول أ قمنبل وفاعًن  اسنم ظنامر, والثنانيأ زرعل وفاعًن  فنمير مسنخخر
 مق ل يعقي عًى الب ح , ومشا يجقز  ن يظار الباعل , فخققل : أ زرع الب ح  رف لأ

  الباعل فيانا محً  , بيشما  مًة أ نسخذ ر الدرسللذلك ي قن د م اسخخار الباعل  ائر  ,ألن ااسم الظامر يحل 
 فمير مسخخر و قبا: ألن   ايحل محً  ااسم الظامر.

 ْ ِسيٍرل.َعْيِ , وَ ْمسِ  َ الٍم بَشَق َْعًَُم  َنَّ اِاْسَم يَْشقَِسُم ِمْن َدْيُث العََدِي إِلى: ُمْبَرٍي, وُمثَشَّى, َوَ ْمسٍ أسَ 

الَفيِللُ الُمَ بَّىالَفيِللُ الُمْفر 
الَفيِللُ َمْمُا 
يلِمِ  ِر السَّ الُمَه َّ

َل َمُا 
ْفِا  الرَّ
اُ  مَّ الرَّ

الَفيِللُ َمْمُا 
ْ ِسيرِ  الاَّ

الَفيِللُ َمْمُا 
يلِمِ الُمَؤبَّث  السَّ

َل ََمُا 
ْفِا  الرَّ
(ا)اطَلِفُ 

َل ََمُا 
ْفِا  الرَّ
(ا)الَااا

ٌث  ُمَؤبَّ
َسيلِمٌ 

َمْمُا 
َاْ ِسير  

َفيِللٌ 
ُمْفَر ٌ 

ٌر َسيلِمٌ ُمَ بَّى ُمَه َّ
 

ِل اُمخََحرِّ  نَّث ا لَِحقَِت الِبْعَل  َاٌ  َساِ شَةٌ فِي آَِخِر الَماِفي, َو َا ٌ إِقَا َ اَن البَاِعُل ُمضَ   لبِّْعِل الُمَضاِرعِ.َ ةٌ فِي  َوَّ

 الفَيِللُ : الَاِظيفَاُ البَّْحِايَّاُ 
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ًِيَل األَْسبَاِ , والشَخَائلِ الُمخَعًَِّقَِة بِأََدِد الَمقَ  ًَْجنأُ َدى الُمْشِ  دْ اًِِا  ْو إِ ِعْشَدَما يَُ قُن الَاَدُف  َْح لَنى إِ ِت الَقاِرَيِ  فِني النشَِّ , نَ

ْ َدَدَث؟ أ نََمِط أالسَّبَِب والشَخِيَجِةل, َوقَِلَك بِاإِلَ ابَِة َعْن  ُسَضالَْين: ِلَماقَا َدَدَث َما  ثِيُر َما َدَدَث فِي ؟ أنَخِيَجةٌل. َسبٌَبل, وَما  َأ

 ْسنننننبَاِ ,َمنننننِة, ثُنننننمَّ األَ ي الُمقَدِّ اليَب فننننني منننننذا النننننشََمِط: األََوُل َعنننننْرُض الشَخِيَجنننننِة فِنننننَويَخْبَنننننُس الَ ا ِنننننُب  ََدنننننَد ثَ ثَنننننِة  ََسننننن
َمِة, ثُمَّ الشَخَائِل, الثَّاِلُث: يَخِم  َسْرُي ا ًُْسنِل الَزّمشِنّيِ  َْو َدَسنَدَسنبَ  والشَخَائِلِ  ألّْسبَا ِ الثَانِي: َعْرُض األَْسباِ  فِي الُمقَّدِ َب  الخََس

يَِّة.األَمَ   ّمِ

ِة:  ..ٍث  َِ ُل إِلى ُعْقَدٍ   َشخَاي بَِحلٍ َدٍث  َْو  َْدَدا َدْقَل دَ ِدَ ايَةٌ  ََيبِيَّةٌ نَثِْريَّةٌ َدِقيِقيَّةٌ  َْو َخيَاِليَّةٌ  َُدورُ  َمْبُاقُم الِق َّ
ِة لِ  ًِيِل الِق َّ  نبحث عن:خَْح

  ِة  ُمَضلُِّا الِق َّ

  ٌِة:أ َواًِِعيَّة  َخيَاِليَّةٌل -نَْقُع الِق َّ

  ٌبِي ة خَ ُ: أ َعَج   ِريَّةٌلإْنَ اِريَّةٌ َخبَ  -الُجْمًَةُ الَّخِي بََد َ الَ ا ُِب بَِاا ًِ َّ

  ِة  َزَماُن ُدُدوِث الِق َّ

  ِة  َم اُن ُددوِث الِق َّ

  ُالشَّْخِ يَّات 

  ُالِبْ َر ُ األََساِسيَّة 

 :ًِاا ًُْس ِة َدَسَب  ََس   أ الشِّاايَةُلالَحل   -َسُطل العُْقَد ُ أالقَ  -ايَةُ األَْدداِث بِدَ   ََمم   َْدَداِث الِق َّ

  ِِة َمَس الخَّْعًيل  الرَّ ُي الشَّخ ي  فِي الِق َّ
 

 
ًِيَِّة الِ خابَِة   َمرادَل َعَم

 ل َمْرَدًةُ َما ًَْبَل الِ خاَبِة أااْسخِعداُي والخَّْخِئيُطل1أ

َيِ لل َمْرَد2ًأ ًِيَِّة أِ خابةُ الُمَسقَّ  ةُ الِ خَابَِة الِبْع

 ل َمْرَدًةُ َما بَْعَد الِ خَابَِة  أالُمَراَ عَةُ واإِلْنخاُتل3أ
 

 ِلماقَا َسأ خُُب الَمقُفقَع؟ 

 َما الَِّذي  ُِريُد ًَْقلَ ُ َوِ خَابَخَ ُ فِي الَمْقُفقعِ؟ 

 ِلَمن َسأ خُُب الَمقُفقَع؟ 

  َْقُفقَع؟َ ْيَا َسأْعِرُض الم 

ًَِاا  َوْ خَِماِم بِ  َ خُُب  َْفَ اِري َوَمْعًُقَما ِي َعًَى الَقَرِ , َ َما  َِرُي إِلَى العَْقِل ُيْوَن اامْ  -2 ًُْس    َْ ِحيحِ األَْخَئاِ  فِياا:خََس

  َْ َمُس األَْفَ اَر والَمْعًُقَماِت الُمخََماثًِةَ َمع ا فِي ُ ّلِ َيائِرٍ : -3

 َ اَر َوالَمْعًقَماِت فِي إِطاِر الُخئَِّة الَّخِي  َْعَدْي ُاا. ََفُس األَفْ 

ًَْر ُ األَْ َزاَ  ُمخَِّ ًَة .   َْبَد ُ بِِ خِابَِة ُ ّلِ ُ ْزٍ  َعًَى َ انٍِب, ثُمَّ  َ

  ًَُاِرُن ُخئَّخِي بِالُخَئِط األُْخَرى الَّخِي ا َّبَعَاا ُزَم ئِي, َو ُنَاًُِشُام فِياا.

ًِيماِت الَمْقُ قي َ َعْن يَِميشِ   َْملُ  -4 َّبُِس الخَْع ِة  ََماِمي, ثُم  َ   ي:ُمَخئََّط الِق َّ

اِ بَِ ايُا القِصَّ
َزَميَن 
اِ  القِصَّ

َمَ يَن 
اِ  القِصَّ

  َشْخِصيَّيتِ 
اِ  القِصَّ

فِْ َرةَ 
اِ  القِصَّ

ُاَار  ُ 
 

اِ َاَسُ  القِصَّ
ِسْلِسلًَا ِمْن اطَْحَ اِث الُمْبَاَ َرِة ِمن الَخَييِل أَْا 

ِمَتي َحاَّى َاِصلَ إِلَى ِ لَِا ِمْن الَااقِِا َاَاأَز  .ْرَااِتيالُمَع َّ
َاْعِرضُ 

 

اِ بَِتيَيُا القِصَّ
ُاَبي نُ 

ِا  َاَحلَّ الُعْقَ ِة  (.الُمْشِ لَاِ )بَِتيَيَا القِصَّ
 

: اَْخِ يُ  ِ اَيبِا الَمْاُراعِ   اط اُء ال ايبي 

 الاااصل ال ايبي : )  ايبا قصا خييليا (
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 اسخرا يجية الخحدث  : 

 آيا  المقابًة المشبذ  في الحقار : 
 دسن ااسخماع ويًة ال  م, والبشارة, و قي  األسئًة ودسن عرفاا.

َعنِة: ُمبَاِرنَر ٌ, ُمْغًَقَنةٌ, مَ وإفبا  المخعنة : إثار  الخباعل  .  ََجش نِب الُمقَاَطعَنِة ثِينَر ٌ, َغِريبَنةٌ ْبخُقَدنةٌ, مُ َطنْرُح األَْسنئًِِة الُمخَشَّقِ
 َغْيِر ال ئِقَِة فِي الَ  ِم.

ا  و منسنألة : مياا  ال المبارر بين رخ ين  و   ثنر باندف  منس المعًقمنات دنقل ًضنية منا  و م مباقم المقابًة
 الخعريا بالشبس وإم انا اا  وخبرا اا والدعاية لاا 

 الَمَااَراتُ 

 الد ُخقُل فِي الَمقُفقعِ ُمبَاَرَر  , ُيوَن الَخْقِض فِي  َبَاِصيَل ثَانَِقيٍَّة. 

 ُمَجاَمًَةُ الُمِجيِب. 

 .َ ْقَي ُ الَخا َِمِة: القُْدَر ُ عًَى  َْرِسي ِ َما َوَرَي فِي الَمْقُفقعِ  

 :  من  نقاع األسئًة
  سئًة مغًقة  ضئر المخحدث إلى إ ابة محدي  
 قَماتاٍر َوَمْعًُ  َْو  َْقِديِم َما لََدْيِ  ِمن  َْف َ  و سئًة مبخقدة :  عئي المخحدث فرصة لشرح و اة نظره. 

 من ررط صياغة  سئًة المقابة  

ُع. الخسًسل –القفقح  –اإليجاز   , الخَشَق 
 ة من رروط اإل اب 

ةُ الً غَِة. . ر يب األف ار و را بئاا –االخزام بالمئًق    ا خِماُل الَمْعشَى, ِصحَّ
 

 
ْب! فَ يٍق لََك, فِي الُمْسخَْقبَِل القَِريِب, ِعْشَدَما  َْسَمُس َرنِيَن َما ٍِا يَأ ِي ِمْن َياِخَل فَِم َصدِ  ًِيق نا   يََضنُس َما ِب نا يَ ْق ابُدَّ  َنَّنإِ    َخَعَجَّ

اراِت لَنِة أالَمْحُمقلَنِةل َوَ نذَِلَك اإِلَرناِييَّنِة والشَقَّاقا ِنِا العَ َويُْمِ ُن ِلَاذَا الَاا ِِا  َْن يَخًََقَّى الُمَ الَماِت ِمْن الاَ  ِ د ا بَْيَن  َْسشَانِ .
ًِْ ّيِ والُ ْمبيق َرات ًِْميَّةَ ِمْن  َْ ِاَزِ  ال َِّس ًِ  ي نَِظنامِ َوفِن . إِنَّ ُ اْخخِنراٌع َعِجينٌب.الرَّ يِق الَمنْزُروعِ َياِخنَل  َْسنشَانَِك, الَانا ِِا الندَّ

ننَك َيْوَر الَاننَقائِّيِ َوَر ُسننَك يَْعَمننُل َ ِجَانناِز اْسننخِْقبَاٍل, َوِمننْن  ِت َ ننَرِس الُمشَبِّننِ  ُيوَن  َْن شُننَك َسننَماُع َصننقْ مَّ يُْم ِ ثَنن ًَعَننُب ِعظنناُم فَّ ِ
ًِْت الَحاِفِر, َ ُمْسخَْقبٍِل فَقَ  ُزْ   .ْط.ِعَل ا َخِرين. َويَعَمُل أَما ُِا األْسشَاِنل فِي الَق
 
 

 البَُّص اإِل َْرا ِي  

(اْساَِرااِيِميَّاُ َمَتيَرِة الاََّح  ثِ    )إِْمَراُء ُمقَيبَلَا 
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   نوادر وقيمالوحدة الثانية :  
 

 َمَقاًِسِ البَّْحِث َعًَى الَشبََ ِة العَْشَ بُق ِيَِّة.

 بَْعِ  الُ خُِب ِمثَْل: 

 اِدِظ.البَُخ ِ  لًجَ  -

ًِين ابْن الجْقِزّيِ. -  األَْقِ ياِ  َو ْخبَاِر الَحْمقَى َوالُمغَبَّ

ًِي ِلَشقًِي َفْيا. - اِم  العَْ ِر الجَّ

 
ان انت لن  عاي نارخار  دد األغشبيا  في مديشخ  بال رم الشديد خاصة مس البقرا  والمسا ين و ان قا مال وفير ول ن  

ال  منام عنفقد  ان يخباخر عًى المسا ين ومق يعئيام ال دًات فإقا طًب مش   دد يمما  ان يققل ل  ب نقت سيئخان 
 الشاس يرمم وادد ؟  نا ا  عئي  دد يرمما فقط خذ مذه عشر  يرامم 

لَنن ُ  ََمنناَم  يَقُنقلُ ًَة  َ نناَن ًنْد  َْعَئنناهُ َصنندَ  و نان  يضننا يمننن عًنى البقرا بعنند  ن يعئننيام ال ندًات فمننث  إقا مننر عًنى فقيننر
ًْتَ  ُ ُل بِالِماِل الَِّذي  َْعَئيخُ ُ لََك؟ َمْل َدًَ ًَْت  َي َاا الرَّ  َك بِِ ؟ َمَشاِ ًَ الشَّاِس: َماقَا فَعَ

 َوِلذَِلَك َ اَن البُقََراُ  يَْ َرُمقنَ ُ َرْغَم  َنَّ ُ يَخََ د ُ  َعًَْيِام. 
نيَ بَْل اْسخََمرَّ  ْل َعْشَااَمِذِه العَاَيِ  السَّيِّئَِة َولَِ شَّ ُ لَْم يَْعدِ  َوَ انُقا يَخََمش قَن لَْق يَُ ا  َعنْ  ًِ ُك َوبَِمنا يُْعِئني خَبَامى  ََماَم الشَّاِس بَِمنا يَْم

نَن َمنذَا  َر  ََدنُد الظ َرفَناِ   َْن يًَُقِّ نا ا يَشْ لغَشِنيَّ يَ االبُقََراَ  والَمَساِ يَن ِمْن  َْمَقاٍل. فَقَرَّ عًَُن ُ لَنْيَس  َبَند ا َويُعًََِّمن ُ  َنَّ َمنا يَبْ  َسناهُ ْرس 
ا َسْقَف يَُضيُِّس ثَقابَ ُ. ا بَْل يُعَد  َخَئئ ا َ ْبير   َصِحيح 

 معبياي ال لما اي معن ال لما
 مفااحي م قابي يافيخر يابياى
 ِف خِ لَى  لَ رِ يُِري ُ أَبَّ ُ ُماَِّصٌف ِبيلَخيْ  يرا ي اطمر الما رر في حييابي العي ة

 َمي ُاَا َلَلْي ِ 
 ِسَماِت العُْشَقاِن الَجيِِّد:

  ُ اإِلثَاَر 

  ُالُقُفقح 

  ُ ْد  الّ ِ

  ُاإِليَجاز 

 . َِّالخَّْعبيُر َعْن َمْضُمقِن الش 

 

 
 ل ااسخئ عمن خئقات القرا   المخعمقة أ األولى الخئق  

 لالمخعمقة أ األسئًة  الخئق  الثانية من خئقات القرا  

 لخحقيل الب ر  الرئيسية في البقر  إلى سضال  و   ثر  •

 ثم  خابة السضال عًى الاامش  •

  عين الجمًة المبخادية لًبقر  الخالية و بين مقفعاا :

فنة المعر  ا  في  ثير من  خب العًم واألي   ثير من الشقاير الخني ثثنر فني النشبس و حنرك النذمن و ندخل عًنى الب نر
 وعًى الشبس السرور فخ قل و جقل عبر  زمشة الخاري  ......  خا  الئالبة ص 

  ددي الب ر  الرئيسية في البقر  الخالية 

لشسنب ا حا العربي : اسم  ي ين بن ثابت اليربقعي و شيخ   بق الغ نن يضنر  بن  المثنل فني الحمنق والغبًنة عربني 
خنا  مداعبنة ومنزاح وننقاير  نقفي فني خ فنة الماندي العباسني  فزاري القبيًة  قفي المشبت عرف عش   ن  صنادب 

 .الئالبة ص
 

 الخ اة ال يبيا :  قراءةالاساراايميا 

 الفتم القرا ي ) الص قا اال ا   (

 م خل الاح ة
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 ا   ن فيبا ثقي            ي ره الشاس لقا ك

 ا   ن عبئا عًيام          ا  حمًام عشا ك

 ليس من قنب  ناس          ن ي قنقا  ًربا ك

 فيام مسا ك فخحل ال بح فيبا          واص 

  نت ا  دري إلى  م          زعل الخل إزا ك

 ًد  راه مسخمدا             لك من ًقم عشا ك

 ًد  راه مسخعيرا           لك من  ار غئائك

 إن  زر فًيك غبا             ثم ا   ثر بقا ك

 معبياي ال لما اي معن ال لما
 ال ديق       الخل     دمل       عب  
 وعا  ما      الزير        الضيا        نزيل
 .مـ  1358مـ و قفى سشة 1302:  محمد الاراوي راعر م ري ولد سشة  ًائل الش 
 الشَّْرُح األََيبِّي:

 يش ح الشاعر الضيا بأاَّ ي قَن عبئ ا عًى الشاس, و ا يحمًام ما ا يئيققن.

 ي قن خبيب ا.دذر الشاعر من  ن يثقل الضيا  ًقس , ويجب عًي   ن 
 

 
 الخشقين: 

ة ال ًمنة نقن سا شة  ًحق آخنر األسنما  نئق نا ولنيس  خابنة, مثنل : أعًنٌمل بيشمنا الشنقن األصنًية دنرف  صنًي فني بشين
 .يشئق وي خب مثل : أ انل.

   اطم لا   
   م يبي* خل محي الممل  فلم يم  من يبتض للقي   أا يرح  ب  فمل  حيث ام  
  لليتم      ال احملتم لبيءك  لب ي* ال ا ن 
  ها في ا رامي را لي االب مي مر الغبي أميم  قيل ل  يي أخي العر  ال يم ن أن  يسيرااباظر الظريف  اقاي

 ال ا  ؟
   مب  في الارا   مزءااأخفى  فيرغيصغير   ابياارا أميم 
  اأبي لب  غبي (( رااه أحم  ار ا  لشري   الهي أشرك ب شي ي)) ....امن أشرك بي   
  ق  اراه مسام ا            لك من قام لشيءك * 
 ل ما اباين البص  فاحاين اا ا  للى الحرف اآلخير من ال لما :  القاعد 

 الف الاباين ألف زا  ة الحق بعض اطسميء لب  ابايبتي اباين بص  
ًَِماٌت ا ََّ ًَْت بَِاا  َِلُا الخَّْشِقينِ   َماٌت لَْم  َخَِّ ْل بَِاا  َِلُا الخَّْشِقينِ َ ًِ  َ 

 ِرَيا    َفْيب ا
 َخَئأ   َمَ ان ا
 ِعَماَمة   ِعْبئ ا
ًْخ ا  ُمَدى   َو

 

 

                                
 

 َدْرف القاف           =            سم الش قن           +            ر س البَّا ِ 

 

 ماصلين بخ  الرقعا   –  ( مبفر ين  -الرسم ال ايبي ) رسم حرفي ف

 رسم ال لميت المبابا اباين بص  :الرسم اإلم  ي

 البص الشعري   ) الريف ال قيل   (
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ُن ِمنْن األَْ نَزاِ  قَا ِانا, َولَِ ننَّ َر ََسنَاا ُمْسنخَِديَر ٌ ُمْبَرَغنةٌ َدْرَف البَاِ  فِي َخطِّ   الشَّْسن ِ يَخََ نقَّ
 َ الَقاو. 

ًْعَِة.  فَة  َ َما ِمَي فِي الر   َو َخَِّ ُل بَِما بَْعَدَما  َْو ًَْبًََاا  َْو  َأْ ِي ُمخََئّرِ

ُن ِمْن  َدرفَ  نْئِر القَاِف فِي َخّطِ الشَّْس ِ يَخََ قَّ األَْ َزاِ  قَا ِاا, َويَْشِزُل ِ ْسنُم الش نقِن  َْحنَت السَّ
 .َو ُْرَسُم الش ْقَئخَاِن ُمخََجاِوَر َْينِ 

 َويَخَِّبُق فِي البَْدِ  َوالَقَسِط َمَس البَاِ  َويُْرَسُم فِي الشَِّاايَِة  الُمْشبَِرِي.

 خ ًخينصقر  أف,  ل م صقر  أف,  ل مشبري ين

 

 

 

 
 

 

 َهاَ يَن الَغِبي  
َميل  َافِير  

الَمْاقُِا 
اإلِْلَرابِي  

الَحيلَُا 
اإلِْلَرابِيَّاُ 

َل َمُا 
                 اإلِْلَرا ِ 

َخَبُر َ يَن 
َمْبُصا ٌ 

اطَلِفُ 

َ يِبت َيَرُا  أَبُاَظلَّ 
ِ ْرَاًمي َاَراَء آََخر

الَاااْ 

اْسمُ َظلَّ 

َمْرفُاعٌ 

َيي : َقيلَ أََحُ ُام
...الَعَرِ   

                
 

ُمَبيَ ى

َمْبُصا ٌ 

اطَلِفُ 
 

:اطَْسَميَء الَخْمَساَ 

فُاُهاَحُماأَُباأَُخا

      ال ما رفعتي َاِاَي ُاْرَفُا 
          ال ما بصبتياُاْبَصُ  

............َاامر ال ما مراي 

الااا
اطل ف

 الي يء

 الصبف اللغاي ) اطسميء الخمسا (
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  ََساِليُب الشَّْاي  ََساِليُب الشَّْبيِ 

ائُِر َبقَاَ هُ ِعْشَد الُمِضياِ  -  ا  َُ ْن َفْيب ا ثَْقي    - .ا يُِئيُل الزَّ
 ََاَ  ُْبِئًُقاْ َصَدًَا ُِ م ِباْلَمّنِ َواألقَى ب ا ثَِقي   .اَ  َُ قُن َفيْ  -
ًُِم  ََخاهُ . - ًِْمُز الُمْس ِحَكَ َا  ُْ ثِرِ  اَ يَ  الضَّ

  َ َشَبَّ ُ إِلَى َفْبِط الِبْعِل بَْعَد أال فِي  ُْسًُقبَي الشَّْبيِ والشَّْايِ. 

  :ا. وع مة  زم المضارع بعدما ي قن مجزوم   درف  زم البعل لم :

 .(ا خرألم يحدث الس قن,إقا  ان صحيح -1

 .( ان معخل ا خرألم يخشَ  دذف درف العًة, إقا -2

 .( ان من األفعال الخمسة ألم يذمبقا دذف درف الشقن إقا -3
 

  :المضارع بعدما ي قن مش قب ا. وع مة ن ب  درف ن ب البعل لن :

 . خر بالقاو  و اليا  ان صحيح ا خر  و معخل ا البخحة الظامر  إقا -1

 . ان معخل ا خر باأللا البخحة المقدر  إقا -2

 .من األفعال الخمسة دذف الشقن إقا  ان -3

 

 
ًِي الَقَظائِِا الشَّْحِقيَِّة, َو َْوَ َل الُحُضقرَ   ااْ خَِماعِ, َولَِ شَّن ُ ا َرئِيسُ ِ يٍَّة َعَرفَاَ  إِلَى َرخْ غاَ  البَاِعُل َعْن اْ خَِماعِ ُمَمثِّ
نَب بَِانا  ْخِ نيَّةِ اْخخَبََر قََ اَ  الَحاِفِريَن بِنِإيَراِي ِصنبَا ِاا ُيوَن الخَّْ نِريحِ بِاْسنِم َمنِذِه الشَّ  َعنَرَض بَْعنَ  ِصنبَا َِاا وَ فََردَّ

بَاُت ِمَي:  فََاا الَحاِفُرون, َوَمِذِه الّ ِ  ِليَخَعَرَّ
  َْد الِبْعِل َولَِ شَّ ُ ا يَْحُدُث ِمْش ُ الِبْعلُ اْسٌم َمْرفُقٌع يَأ ِي بَع. 

  َاِعلِ البَ  يَخََميَُّز بِِ بَا ِِ  فِي ُوُ قِي البَاِعِل ِوإِنََّما ابُدَّ ِمْن ِغيَا ِ  ا. 

  َِع َماُت إِْعَرابِِ  ِمثُْل َع ََماِت إِْعَراِ  البَاِعل. 

  ُ َيَخَغَيَُّر بِشَاُ  الِبْعِل َوَرْ ًُ ُ َمع. 

  ِيقَةٌلْبَر ٌ َعمِ دُ أالُ ْقُ  ُدِبَرْت  َْحخَ ُ  ْن  ََماِ ِن ُوُ قِيِه فِي نَّ ِ البَْاِم الِقَرائِّي:م 
 

 األمثًة  : 

 بِشَاُ  الِبْعِل َمَس البَاِعِل أِلًَمْعًُقِمل: الِبْعلِ  نَْقعُ 

  :ز  من ال ق  في الخرا الظريا  خبي  -1مافي     
 :ال ق  في الخرا   ز  منالظريا يخبى  -2 مضارع    

  
 للًمجاقلبِشَاُ  الِبْعِل َمَس البَاِعِل أ: الِبْعلِ  نَْقعُ 
  :خبي  ز  من ال ق  في الخرا  -1مافي     
 :يخبى  ز  من ال ق  في الخرا  -2 مضارع    
  َةَ َوَدَرَ ةَ َدْرفِِ  َما ِل  َْصبََحْت الضَّ وَّ ِ  األَ ْرفِ الخَّغييُر ِفي ِبشَاِ  الَماِفي َمَس نَائِِب البَاِعِل ألًَمْجُاقِلل  َنَّ دَرَ ةَ د مَّ

 .ًَْبَل األَِخيِر  َْصبََحت اْلَ ْسَر َ 

   َِل  َْصبََحتِ ْرفِِ  األَ دَ َ ةَ الخَّْغييُر ِفي ِبشاَِ  الُمَضاِرعِ َمَس نَاِئِب البَاِعِل ألًَمْجُاقِلل  َنَّ َدر ةَ وَّ مَّ َوَدَرَ ةَ َدْرفِِ  َما   الضَّ
 البخحة.ِخيِر  َْصبََحِت ًَْبَل األَ 

 القاعد  : 

 نائب الباعل يشق  مشا  الباعل عشد فقد الباعل  و  اً  ويأخذ  ميس  د ام     -1

 األريا  الخي  شق  مشا  الباعل :

 .الظرف –المبعقل ب    الجار والمجرور 
 

 الاظيفا البحايا  ) بي   الفيلل  (

 اطُْسلُاُ  الل غَِاي  
 الُمْملَاُ الَخبَِريَّاُ الَمْبِفيَّاُ )الِفْعِليَّاُ(
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نَدِم إِلَننى األَْدنندَ يُ َمشِننّي أَدْينُث ًُْسننُل الزَّ َل الننشَّّ ِ نََظناٌم ُمعَننيٌَّن, ِمننْن قَِلنَك: الخَّسَ ِلخَخَنابُسِ الِبْقننَراِت َواألَْفَ ناِر َياِخنن ًْ ِث  َو ْبننَد ُ ِمننَن األَ

ًُْسننُل الَمَ ننانِي  أ ننَرِ ,  َْو ِمننَن عَننِد إِلَننخَقَننُل ِمننْن األَبْ َدْيننُث يُشْ العَْ ننِس, َ َمننا فِنني القََ ننِ , َواألَْدننَداِث الخَّأِريِخيَّننِةل. َوالخََّس ًْ ى األَ
 ِ يَّاِتل. ْو الشَّخْ األَْعًَى إِلَى األَْسبَِل,  َْو َعْ ِسِاَما, َ َما فِي َوْصِا الَمشَاِظِر الئَّبِيِعيَِّة  َ 

  ََماِن: قَاَت يَْقٍم, قَاَت َمَساٍ , بَْعَد, ًَْبل الَِة َعًَى الزَّ  ا,...إِلَ . , ِعْشَدَما, إِقَ , ِديشَئِذٍ ِمْن األَْلبَاِظ الدَّ

 ,الَِة َعًَى الَمَ اِن:  َْحَت, فَْقَ ,  ََماَم,  َْيَن,  َْيشََما  ..إِلَ . َدْيثَُما,. ِمْن األَْلبَاِظ الدَّ

َمنناُن بِالعَْ ننِر الَّننِذي َ ننَرْت فِيننِ  األَْدننَداُث َوَعاَرننْت فِينن  وُف بِيئَخِاننا  ُاننا, َوُظننرُ يَّاُت, َوَعاَياِ  الشَّْخِ ننَويَننْر َبُِط الَمَ نناُن والزَّ
 َوَم بُِسَاا...إل .

منن و خيالينة و: طريقة في ال خابة يسق  فياا ال ا ب ددثا  و  دداثا  و خبنرا  و  خبنارا دقيقينة   الش  السريي مق
  نقاع  :

, َوِرْعِري   , َسْرِيي  إِْخَباِري  ًََ ِ ي  , َسْرِيي    َوْصِبٌي, ِدَقاِري 

  قن بشيخاا من  عخبر الق ة ن ا سرييا ديث  خ

 –  سًسننل األدنداث لًقصننقل إلننى الحننل –العقنند   -4 سًسننل األدنداث  -3دندث مبننا ئ  -2القفنس األولنني  ماينند  -1
 المغزى من الق ة     –القفس األخير 

 َطِريٌق فِي الشََّجَر ِ 

ننْن يَْقننِدُر َعًَننى ًُقا ِدنذَاَ هُ فَ ْن يَْسننرِ َعًَننى  َ  َ ناَن ُ َحننا َمننَس َ َماَعننٍة ِمنْن الُشننبَّاِن فِنني نُْزَمننٍة فَننا َّبَقُقا فِيَمنا بَْيننشَُام  خََسنناَ لُقا َعمَّ
 َ عُقِي إِلَى  َْعًَى الشََّجَرِ , فَأَْسَرَع ُ َحا بِاإِلْيَجاِ , فََري وا َعًَْيِ  بِأ  ْقِدُر.يَ نَّ ُ اَ ال  

 
  َُراِعي ِعْشَد الِ خَابَِة:

ِل الِبْقَرِ  بِ   ًَِمٍة, َوإِْنَااَ َما بِشُْقَئٍة.  َْرَك َمَسافٍَة فِي  َوَّ  ْمقََداِر َ 

ْمًَةُ األَِخيَر ُ الَّخِي  َْشخَِاي ِعْشَدَما الِبْ رَ     ُ.  َنَّ نَِاايَةَ الِبْقَرِ  ِمَي الج 

ينُر قَِلَك بِأَْن يَِقنَس الَحنْرُف األَخِ  َواِدٍد, وَ  ِْسّيٍ ى َخّطٍ رَ  َْشِظيَم الَاَقاِمِش بَِئِريقٍَة  َْجعَُل الُجْمًَةَ األَِخيَر َ فِي ُسُئقِر الِبْقَرِ  َعًَ  
ِل َوَمَ ذَا.  .                                ِمْن السَّْئِر الثَّانِي  َْسبََل الَحْرِف األَِخيِر ِمْن السَّْئِر األَوَّ

 
 

 يشاًشقن وفقعا معيشا  لقا  مبخقح يخحاور في  ممقعة من األرخاص  عريا الشدو 

 :   نقاع الشدو 
  ةٌ َ الشَننَدَواِت خِْجَقابِيَّ ِمْشَاننا أُمشَاًََشننةُ بَْحننٍث, نَننْدَو ٌ اْسننننندو  مغًقننة :  قخ ننر عًننى المشننار ين ولاننا منندير خنناص

ًِِبْزيُقنِيَِّةل.  الخِ

  ًِِيَق َعًَْيَاا َوَطنْرَح ِوْ َاناِت ْسئًَِةَ والخَّ ْئَرُح األَ  الَِّذي يَ نَْدَو ٌ َمْبخُقَدةٌ:  َُ قُن الُمَشاَرَ ةُ فِيَاا َمْبخُقَدة  ِمَن الُجْمُاقر ْع
ًِبَِة بَْعَد اْنخَِااِ  األَْعَضاِ  ِمْن نِقَاِرِامْ   الشََظِر الُمْخخَ

ًْشَاعُ   اإِل

ثُ الخَّأْثِيُر فِي ا َخِرين َو َْعِديُل  َْفَ اِرُمم ِلخَُقافَِق َما يَْدُعق إِلَْيِ  الُمخَحَ   ا واْخخِياٍر.بِِرف   ّدِ

 َفَماُن البَْامِ 

 ًَِةل.أَرْبُط األَْفَ اِر بِأْريَاَ  َمْحُسقَسٍة فِي َديَا ِشَا, اْسخِْخَداُم الَشَقاِمِد َواألَْمثِ 

 إِثَاَر ُ ااْنخِبَاهِ 

 أإِثَاَر ُ الخَّْبِ يِر ِمْن ِخ ِل  َْسئًٍَِة ُمثِيَرٍ .

 .ِأل.َداُم  َْلبَاٍظ َغْيِر ُمبَاِرَرٍ  فِي  َْقِفيحِ الَخئَ أالِ شَايَةُل: أاْسخِخْ  الخَّْ شِيَةُ 
 

 الاااصل الشفتي  اساراايميا الاح ث ) إ ارة ب اة(  

 الفن ال ايبي  -اساراايميا ال ايبا  
 احايل بص سر ي إلى بص حااري
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     أعالم سابقون الوحدة الثالثة   : 
 

ًِمل ومم المشاقرون المعروفقن في  ي مجال   ع م  مٌس ,مبري  أَعًٌَمل والبعل مش  أَع
 الجمًة نقعان

 فعًية اسمية
 مبعقل ب  علفا فعل خبر مبخد 

قِري  َطِبيٌب بَاِرعٌ  قِري  اْلبِ يَ  ال    يَُئقُف ال  

قِري  اْلبَاِدِثينَ        َْيَمَش ال  
 

 َدافَِظةُ اْلُمخَشَبِّي

ا َوُمق اًِيَن  َنَّ  َبَا الئَّيِِّب اْلُمخَشَبِّي َ اَن ِعْشَدهُ يَْقم   َوَرًَنة  ُ نٌل بِِ خَناِ  نَْحنٍق ِمنْن ثَ ثِنينَ  رَ  ٌم, فََجناَ هُ ُغنِديشَئِنٍذ  َرَوى  ََدُد اْلَقرَّ
ًْبََل يَُراِ ُس َصبَحَ  ا َملَّ ا ِ  ُ ًَّ ِليَبِيعَ ُ, فَاْسخَأْقََن  َبُق الئَّيِِّب فِي  َْخِذ اْلِ خَاِ , َو َ  ًَ ُ ًَائِ  : َصاِدُب اْلِ خَاِ  قَِلَك اْسخَْعجَ َاا, فًََمَّ

ًْخَشِي َعنْ   ِلَك بَِعيٌد َعًَْيَك.ْلقَِ يَرِ , فَذَ اْلبَخَْرِ  ا بَْيِعِ , فَِإْن ُ ْشَت  َْبِغي ِدْبَظ ُ ُ ًَّ ُ فِي َمِذه يَا َمذَا لَقْد َعئَّ
 ًَاَل اْلُمخَشَبِّي: فَِإْن ُ ْشُت َدِبْظخُ ُ ُ ًَّ ُ فََما ِلَي َعًَْيَك؟ 

ُ ُل:  ُْعِئيَك إِيَّاهُ.  ًَاَل الرَّ

اُ :فَأَْمَسننْ تُ  نن ِ إِلننى آِخننِره, ثُنمَّ  خَّنى انخَاننىاْلِ خَنناَ   َُراِ ننُس َصنبََحا ِِ  َوالغُنن ُم يَخًُْننق َمننا بِننِ  دَ  ًَناَل الَقرَّ   اْسننخًََبَ ُ فََجعًََنن ُ فِنني ُ ّمِ
 َوَمَضى ِلَشأْنِِ .

 

 
 ِمن آَياِ  الخِّ َوِ :

  ِيم ِ  ااسخِعَاقَ ُ ِمَن الشَّيَئاِن الرَّ

  َوالسَِّ يشَةُ الُخُشقُع 

 .قِت  الخَّر ِيُل َو َحِسيُن ال َّ

 .الخََّدب ُر 
ِ َوَمْن يَْشُ ْر فَإِ ًال  عالى: } َ َغشِني  وَ ُ ُر ِلشَْبِسنِ  نََّمنا يَْشنَولَقَْد آَ َْيشَا لُْقَماَن اْلِحْ َمةَ  َِن اْرُ ْر ّلِِلَّ ل 12ِمينٌد أدَ َمنْن َ بَنَر فَنِإنَّ  َّ
ِ إِنَّ الشِّ  َوإِْق ًَاَل لُْقَمانُ  ن ُ  ل13ًٌْم َعِظيٌم أْرَك لَظُ ِاْبشِِ  َوُمَق يَِعُظ ُ يَا بُشَيَّ َا  ُْشِرْك بِاّلِلَّ ْنَساَن بَِقاِلَدْيِ  َدَمًَخْن ُ  ُم  ْيشَا اإْلِ َوَوصَّ

َوإِْن َ اَمَداَك َعًى  َْن  ُْشِرَك بِي َما لَنْيَس  ل14 أِ يرُ َوْمش ا َعًَى َوْمٍن َوفَِ الُ ُ فِي َعاَمْيِن  َِن اْرُ ْر ِلي َوِلَقاِلَدْيَك إِلَيَّ اْلمَ 
ْنيَا َمْعُروف ا َوا َّبِْس َسبِيلَ  ًٌْم فََ   ُِئْعُاَما َوَصاِدْبُاَما فِي الد  بَِما ُ ْشخُْم  َْعَمًُنقَن  إِلَيَّ َمْرِ عُُ ْم فَأُنَبِّئُُ مْ  اَ  إِلَيَّ ثُمَّ  َمْن  َنَ لََك بِِ  ِع

نشَيَّ إِنََّاا إِْن  َُك ِمثْقَاَل َدبٍَّة ِمنْن َخنْرَيٍل فَنخَُ ْن فِني َصنْخَرٍ   َوْ ل يَا بُ 15أ ُ إِنَّ  َماَواِت  َْو فِني فِني السَّ َ  اأْلَْرِض يَنأِْت بَِانا  َّ َّ 
ننَ  َ َو ُْمنْر بِناْلَمْعُروِف َواْننن َ َعنِن اْلمُ 16لَِئينٌا َخبِينٌر أ نَّ قَِلنَك ِمنْن َعننْزِم إِ ًَنى َمنا  ََصننابََك َواْصننبِْر عَ ْشَ نِر ل يَننا بُشَنيَّ  ًَِنِم ال َّ

َ 17اأْلُُمقِر أ نا إِنَّ  َّ ْر َخدََّك ِلًشَّناِس َوَا  َْمنِش فِني اأْلَْرِض َمَرد  ًِْ نْد فِني 18ُخنقٍر أفَ  ُ نلَّ ُمْخخَناٍل  َا يُِحنب  ل َوَا  َُ عِّ ل َوا
 {ل  19اأْلَْصَقاِت لََ ْقُت اْلَحِميِر أ َمْشيَِك َواْغُضْ  ِمْن َصْق َِك إِنَّ  َْنَ رَ 

 معبياي ال لما معبياي ال لما
 ما بر مخايل معمبي مرحي
 فِ يُم ُ  فَِصيلُ  الاَِ ل َااََاسَّ   اقِص 
 ِل يصَّ الِعلُم البَّيفُِا َاالعََمُل ال الِح َماَ  ِبيل َّيَلاِ  يَبَصُح ُ َاَيأُمُرهُ  يَِعُظ ُ 
 أقب  أَبَ رَ   ُ ُ فَّ ُ َااخِفرْ  اغُرض
 لخقافنس,  وصى لقمان ابش : بخجشب الشرك باهلل, وإًامنة ال ن  , واألمنر بنالمعروف, والشاني عنن المش نر, وا

معنة ل ن ح و جشب الخ بر, و ممية الخأي  مس هللا والشاس, وال بر عًى ما يخعب الشبس؛ ألن مذه القصايا  ا
 يين المر  وينياه  ًياما.

  ِبرِ بِ  ا يَاتُ  َطالَبَت شاي عن لمعروف والألن األمر با ن الُمشَ رِ الَمَ اِ  بَعَد األَمِر بِالَمعُروِف َوالشَّاي عَ  َعًَى ال َّ
عن مذا  لخخًيالمش ر في  مشقة عًى الشبس؛ إق ي ًي في سبيً  اابخ   واألقى, لذا  مره بال بر وعدم ا

 القا ب.

 الفتم القرا ي  ) ماالظ لقمين البب    (

 م خل الاح ة
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قَِة أاألَسئًَِةُل. الُخئَقِ  الثَّ   انِيَِة ِمن ُخُئَقاِت الِقَراَ ِ  الُمخَعَّمِ

قَِة:  الُخئَق ُ الثَّاِلثَةُ ِمن ُخُئَقاِت الِقَراَ ِ  الُمخَعَّمِ

    ِة.ِلًَمقُفقعِ بِخَرِ يٍز َوانخِبَاٍه ِلًبَحِث َعن  َ ِقبٍَة ِللَسئًَِِة الَمئُرودَ القرا 

    بِشَا   َعًَى نَخَائِلِ الِقَراَ ِ .ِلخَعِديِل األَسئًَِِة القرا 

  عين الجمًة الخي  حمل البقر  الرئيسية في البقر  الخالية : 

  سخئًس البقرات لخحديد الب ر  الرئيسية ثم  دقل الب ر  إلى سضال  

لشسن  رى صالح المأمقن مًك الروم عًى  ن يأخذ ما عشده من  خب القدما  و رسل بعقثا من ثقنات المسنًمين والش نا
 ما يضن مًك الروم بإخرا   من ال خب فا خمس لًمأمقن بذلك خزانة عظيمة من ال خب 

لسنضال إو ا:  ًد ا  جيب البقر  عن السضال المئرح  و  جيب عش  وعن  ريا   خنرى فنإقا  نان  نذلك يجنب  عنديل   شبي 
 .إفافة سضال آخر إلي 

 

 
 هللا عش لأعمر بن الخئا  رفي 

ًانا صنبات  ميز عمنر رفني هللا عشن  بنالقق  والشنجاعة , والعندل والردمنة , والغينر  والبئشنة , واإليمنان القثينق ف 
قيشن  النذي م يشة في  ا  خبى عًى  دد ؛ لذا وصنا بالعبقرينة نظنرا  إلنى  عمالن  الخني ًندماا , وسناعده عًنى قلنك   

 قدر  . عً  مسخعدا  لخًك األعمال مضئًعا  بخًك ال

 عشن  هللافاا مي ً خ  مس ال بية الجياع الخي رواما مقاه  سًم يليل عًى ردمخ  , إق يقنقل خر شنا منس عمنر رفني 
 لًيل والبري.ُ َر بام اإلى َدّر  و ًم دخى إقا  شّا بضرار إقا نار  َُضّرث , فقال : يا  سًم , إني  رى ما مشا ر بانا ًَ 

ال يخضنناغقن.فق ,فننإقا بننامر   معاننا صننبياٌن لاا,َوًِننْدٌر مش ننقبة عًننى نننار, وصننبياناافخر شننا نَُاننرول دخننى ّينْقنننا مشام
الت : يُن عمر:السنن م عًنني م يا مننل الضننق .و ره  ن يققل:يننا  صننحا  الشننار. فأ ابخنن :وعًي م السنن م.فقال:  ينق؟فق

 بخير  و يْع. فدنا مشاا فقال:ما بال م؟ ًالت:ًَُ ر بشا الًيل والبري. 

خامًننال: ومننا  بنن  دخننى  بننال مننضا  ال ننبية يخضنناغقن؟ًالت:الجقع! ًننال و ي رننيٍ  فنني مننذه القنندر؟ًالت: منناٌ   َُسننّ ِ
أًبنل فغبنل عشنا؟! يشامقا.وهللا بيششا وبين عمر! فقال:  ْي ردمك هللا, ومنا يُندري عمنر ب نم؟! فقالنت: يخنقلى  مرننا ثنم ي

 ...........................عًيَّ فقال:انئًق بشا.
 معبياي ال لما معبياي ال لما

 المصي   البي بيت رر  من السير بين الع ا االمشي الترالا)بترال(
 صفا ل ل حيه  قاي الف با الهب  ااط م   الازر )ازري(

احرير حريرة ااي الحسيء من  أحر  
 الم   اقلا الخير قح  ال قيق اال سم

 

ُف الَ ا َِب:   َ َعَرَّ

م. نان عضنقا  فني مجمنس 1889ومب ر وصحبي وراعر م ري, ولد في  سقان عام  عباس محمقي العقاي: مق  ييب
أليبيننة ويعنند العقنناي  دنند  مننم  خننا  القننرن العشننرين فنني م ننر, وًنند سننامم بشنن ل  بيننر فنني الحيننا  ا الًغننة العربيننة. 

 م.1964والسياسية, و فاف لًم خبة العربية   ثر من مائة  خا  في مخخًا المجاات.  قفي في القامر  عام 
 

 
 األمثًة   

 لب ه .  اط بيءرشي  ال ين فعيب  ر ي   ي يفئفرأى الملك البيصر أن  -1
 ا ( .قليل من أشراي )  اي  اط اي شيئارك رشي  ال ين مصبفيت   يرة لم يصلبي مبتي إال  -2
 ن ...م امرؤب  إيلاا ل  الرام اهباا ب  إلى مل تم قلب مي أسر ) لب  هللا بن حهاقا ( في حر  المسلمين ما  -3
 بن حياة  رميءالفاى  ال ب ي  بشأاق   -4
 ص   لتم مميعي  ر ءا ين  -5
  ايا   بساءفاصف للخليفا رمل  -6

   للى ااا  للى ييء -للى ألف –التمزة الما رفا لتي صار اع  ة مبتي للى الس ر : القاعد  
 لاي ا ا  لليتي التمزة الما رفا احر االحرفيلهي قبلتيابيك ل قا بين الصارة ا

 الرسم اإلم  ي ) التمزة الما رفا  (  

 ) الازير الح يم ( الاحليل اط بي

 اراايميا قراءة الخ اة ال يل ا  اس
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. 

 ُصقَر  ُالَحرِف َوَما فِي ُد ِمِ  ُمخَِّ     ُصقَر ُ الَحرِف َوَما فِي ُد ِمِ  ُمشبَِري ا 

 

 

 

 
 

 
  َفعَاُل  َمرٍ  اٌل ُمَضاِرَعةٌ  َفعَ   َفعَاٌل َماِفيَةٌ 
 َصَدًُقا

 َصًَّى
 ا خََمعَت

  َسخَقبِلُ 

 يَدُعق
 يَُئقفُ 

 َصاِدب

 اصبِر
 ايعُ 

 
الَّةُ َعًَى َدَدٍث ُمقخََرٍن بَِزَمٍن. الِبعلُ  ًَِمةُ الدَّ  :  ُمَق الَ 

 َويَشقَِسُم إِلَى: 

 َماٍض, َوُمَضاِرعٍ, َو َمٍر.  
 

:  يَشقَِسُم الِبعُل ِمن َديثُ  َحِة َوااعخِ ِل إِلَى َصِحيحٍ َوُمعخَّلٍ  الّ ِ

ِحيُح: -1 ًِيَّةُ ِمن  َدُرِف الِعًَِّة, َوُمَق ثَ  الِبعُل ال َّ  : ًََسامٍ   ثَةُ َما َخًَت ُدُروفُ ُ األَص

  .  ًِيَِة َممَز  الَماُمقُز: َما َ اَن  ََدُد  َدُرفِِ  األَص

 بَاِعي  الُمَضعَُّا: الث  ثِي  الَِّذي  ََما لَ ُ : َما  َشَ ثََل ثَانِيِ  َوثَاِلثُ  َو ُيِغما, َوالر   ِ . َس ثَاِلثِِ  َوثَانِيِ  َمَس َرابِعِ مَ ابَ َ  َوَّ

  .ًِيَّةُ ِمن الَامَزِ  َوالخَّضِعيِا ًَِمت  َدُرفُ ُ األَص  السَّاِلُم: َما َس

 الِبعُل الُمعخَل :  –2

 ًِيَِّة َدرَف ِعًٍَّة, َو ًََساُم ُ: َما َ اَن  ََدُد  َدُرفِِ  األَصمق 

  .لُ ُ َدرَف ِعًٍَّة  الِمثَاُل: َما َ اَن  َوَّ

  . ِاألَ َقُف: َما َ اَن َدرُف الِعًَِّة فِي َوَسِئ 

  .الشَّاًُِ : َما َ اَن َدرُف الِعًَِّة فِي آِخِرِه 
 

 

 ) اطفعيل الصحيحا االمعالا  (: الصبف اللغاي

 ض ( -ص -ش-ف )   ارسم حر: الرسم ال ايبي
 ماصلين بخ  الرقعا   –مبفر ين 
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أِبيِث َايُء  الاَّ
يِ َباُ  السَّ

ماضٍ 
مضارعٍ 

 مر

أ اات البص  أبيت
االمزم

   
افس

َظِر إَِلى َزَمِب ِ أَقَسيمُ الفِعِل  ِبيلبَّ

َل َمياُ ُ 
الَفيِلِل َايُء 

َ اِ  الُمَاَحر 

بان 
الاا ي 

 
  

ِة  ًََساُم البِعِل ِمن َديُث  حَّ َوااعخِ لِ ال  

َسالِمٌ 

َماُمقزٌ 

ُمَضعَّاٌ 

ُربَاِعي  

ُمعخَل  

ِمثَالٌ 

نَاًِ ٌ 

َصِحي ٌ 

أماف
يَ    

 
 

 
 شاا مس مجمقعخي  سًق  الخق يد  ًر  البقر  الخالية و سخخً  م

زمنة دفي  سقياوفماا   ًااعًى المقت يعا  بشا ه و مر بإدضار رمادام  عيش عشدما  ررف الماًب بن  بي صبر  
 منر  نل  فًم يسخئس  دد مشام قلك فئًب مشام  ن يبرًقما ثنم مجخمعةربئاا ثم طًب من  ل مشام  ن ي سرما  و د م

لرمناح لنن اينا  بشنائي  ن نم مثنل منذه  اعًمنقابساقلة فقال لانم : اعًمنقا   ميعالرماح مشام  ن ي سر رمح  ف سروا ا
 مش م  عدا  م ما يمخم مجخمعين .... لن يشاليشال 

  صقغ ربايا عًى غرار األمثًة 

   ابشخا ال ديق    ًخامماعائشة و سما 

  مضسس عًم العروض عيش الخًيل بن  دمد البراميد. 
 إفا  

سناوره لغقي  سخعمل فية  لباظ مخ قصة من   ل  ثبيت معشى معين في نبنس السنامس ,وإزالنة منا يالخق يد  سًق   
 من ر قك دقل  .

ل بانذه  ًخنا ل ويخ ن - ن  - نل – مينس -عنين  –ل  نقعان : لبظني ,سنمعت ا قان , ا قان معشنقي: و لباظنة أ نبنس 
ت ير والثأنيني اإلفنراي الخثشينة والجمنس , وفني الخنذ األلباظ فمير يعقي عًنى المض ند , ويئابقن  فني  مينس  دقالن  : فن

 وفي اإلعرا  مثل: دبظت السقر   ًاا.

 اطسلا  اللغاي ) الاا ي  (
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 :  اطم لا 

  بيل الصاري شترة    -1
  أ اش رشي  ال ين البيح ين    -2
 ارك رشي  ال ين مصبفيت  – 3
   لي ملك الرام أسيرين من المسلمين    -4
 ي  المسلمان إلى الم يبا أخبراا أبي حفص بيلهي ح ث  المي ل -5
 لق   بى الازير خلفيء ببي أميا للى الشر اأاص   ابتم أبااب    -   6
 القيل ة : 

 المفعال ب  اا من اقا للي  فعل الفيلل  -1
  الخمسا  سميءالمفعال ب  ق  يأاي مفر ا ام بى اممعي سيلمي ببالي  امما ا سير ااسمي من اط -2
   المفعال ب   ا مي يبص -3
 

 
 لًَّنقِن, ااسنخِعَماِل,....إلَ .ِم, الشَّن ِل, اجنِمثنَل: الحَ  ِلًُمقَاَرنَِة بَيَن األَرنيَاِ  َوالشَّناِس َواألََمناِ ِن َواألَفَ ناِر,  ُسنخَخَدُم َمعَنايِيُر,

ًِيِل.شََاا, إِلصَداِر ُد ٍم َعًَياا َمَس الخَّ ُوُصقا  إِلَى  َوُ ِ  اا ِّبَاِ   َو ااخخِ ِف بَي  ع

الَِّة فِي َمذَا األُسنًُقِ : ُمقَاَرنَنة   ًِنُا َعشن ُ, يُشنبِ ُ, مِ بِ*ِمن األَلبَاِظ الدَّ غِم, ثًُن ُ  ََما, يَخخَ نا, بِنالر  , َوِمنن نَاِديَنٍة َمنم  , لَِ ننَّ َس  َنَّ
  ُخَرى... إِلَ .

 

 نَّ ٍ ِدَقاِرّيٍ إِلَى نَّ ٍ َسرِيّيٍ   َحِقيلُ : البَن  الِ خَابِي  
لُ   الشَّ   األَوَّ

ًُِمقَن, فِي َغزَوِ  الَخشَدِ  اخخَنَرَ  بَعنُ  فُرَسناِن الُمشنِر يَِن الَخشنَدَ  الَّنِذي َدبَنَرهُ المُ  ًَنِقي  يََخافُن ُ  ِمنشُام ُمقَا ِنلٌ وَ سن
ًِِميَن؛ ِليَخُرَت إِلَينِ  َمن ًِني  بنُن  َبِني مَّ نَناَيى فََخنرَ  ََدنٌد, ثُن ن يُبَناِرُزهُ, فًََنم يَخنُرتالش جعَاُن, فَشَاَيى َعًَى الُمس َت إِلَينِ  َع

ُسقلُ  ًِني  َعًَنى “ ًَين ِ ًَُّانمَّ  َِعشن ُ عَ ال”قُنقُل: يَ  -َصًَّى هللاُ َعًَينِ  َوَسنًَّمَ - َطاِلٍب َرِفَي هللاُ َعش ُ ِليُبَاِرَزهُ, َوالرَّ َعنَرَض َع
قِر فَقَخًََ ُ َوَ بَّ الُمشِرِك اإِلس َم لَ ِ  ًِي  َ ال َّ ا.َر الُمسشَّ ُ َرفََ  فََاَجَم َعًَيِ  َع  ًُِمقَن فََرد 

 الشَّ   الثَّانِي

مخَِحش نا: ِل, فَقَاَل لَن ُ ُعَمنُر مُ َراعٍ ِمن الَجبَ  َدَر إِلَي ِ إِلَى َم َّةَ فَانحَ  -َرِفَي هللاُ َعش ُ -َخَرَت  َِميُر الُمضِمشِيَن ُعَمُر بُن الَخئَّاِ  
 يَا َراعٍ, بِعشِي َرا   ِمن َمِذه الغَشَِم. 

 فَقَاَل: إنِّي َراعٍ َوا  َمًُُك الغَشََم.
ئُب.   فَقَاَل ُعَمُر: ًُل ِلَ اِدبَِاا  ََ ًََاا الذِّ

اِعي: فَأَيَن هللاُ؟  فَقَاَل الرَّ
 فَبََ ى ُعَمُر. 

لُ  يق د فياما  الشَّ   األَوَّ
 رخ يات,

 .بداية ونااية

 الشَّ   الثَّانِي
يخ قن من ,   سريي يعخمد عًى الح ايةن

 .ددث محرك, وعقد , ودل
ن  دقاري, يعخمد عًى السضال : نقع 

 والجقا  يخ قن من ريوي   ميَّة.
 
 

 الاااصل ال ايبي 
 ) احايل بص حااري  إلى بص سر ي   (

 البحايا  ) المفعال ب  ( الاظيفا
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    عريا اإللقا 

لب نر  ات  سندية ودر ينة  سناعد عًنى إيضناح مي الئريقة الخي  شئق باا الجمل والعبارات وما ي ادباا من  عبيرا
 .ونقل اإلنبعاات العاطبية  

ا ُ شَ الثَّ وَ  مدُ الحَ 

ان َ ايَ اَ الشَّ 

ى ًَ عَ    ُ ال َّ 
ي  بِ الشَّ 

 ايِ اَ سخِشاارضِ العَ ةِ مَ د  قَ المُ 
ةِ لَّ يِ األَ بِ 

ةِ مَ ا ِ الخَ 

قلِ القَ  ةُ  صَ خُ 

 ا ُ عَ الد  
والش ر 

 اطِ قَ نِ  رحُ رَ 
 قعِ قفُ المَ 
  سَ ا مَ اَ يًُ حًِ  َ وَ 

 ايِ شاَ ااسخِ 
 ةِ يَّ قًِ العَ  ةِ لَّ يِ األَ بِ 

ةِ يَّ قًِ الشَّ وَ 

الُخئبَةبِشَاُ  
يخ قن من

 
 

 إِلقَاُ  الُخئبَِة يَعخَِمُد َعًَى:

  ِ َ الُجر 

 الئَّ ًَة 

 الثِّقَة 

 الخَّشِغيم 

 .َس ََمِة الَمقًِِا 

 .بِط  َس ََمِة الضَّ

 .اسخِخَداِم َدَرَ اِت الَق ِ  َوالَجَسِد 

  الُجمُاقِر ُيوَن َخقٍف  َو َخَجلٍ القُدَر ُ َعًَى ُمَقاَ َاِة 

 .فََ اَدةُ الش ئِق وانِسيَاُ  األَلبَاِظ َواألَفَ اِر 
 

 الاااصل الشفتي  
 اساراايميا الاح ث ) إلقيء خ با محفليا  (  
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 ة الزبينر بننصحابية  ًيًة ,  بير  بعقًاا , وعز  نبساا , وًق  إراي اا , مي ابشنة  بني ب نر رفني هللا عشن  , وزو ن

 لجشة , ووالد  عبد هللا بن الزبير رفي هللا عشاا  . العقام ,  دد العشر  المبشرين با

ا , وما رت وزو اا الزبير ومي دامنل بقلندما عبند هللا , فقفنعخ  بقبنا   ول م قندمام  سًمت بعد سبعة عشر رخ  
 المديشة . 

 عنن ولاننا عنند  مقاًننا  نندل عًننى دسننن   ننرفاا وق ائاننا , مشاننا : عشنندما خننرت رسننقل هللا صننًى هللا عًيننة وسننًم  وم
شانا ولنم عصادب   بق ب ر رفي هللا عش , و ا   بق  ال إلى مشزل  بي ب ر يسأل ويخقعد , ف خمت السنر  رفني هللا 

  خبره بم اناما. 

ر رفني و انت   شس الئعام و حمً  مس ًربة ما  إلى غار ثقر ديث يخخبي  الرسقل صنًي هللا عًين  وسنًم و بنق ب ن
 ا ما يربئقا ب  السبر  والقربة , فقالت  سما  :هللا عش  , وعشد وصقلاا إلياما لم يجدو

 . وبسنبب قلنكًالت ألبي ب ر : ما   د إا نئناًي ؟ فقنال : رنقي  بناثشين فناربئي بقادند مشانا السنقا  وبنا خر السنبر 
  سماما رسقل هللا صًى هللا عًي  وسًم  قات الشئاًين . 

هللا إنني فقنال : و -وًند قمنب ب نره-ًيشا  دي  بنق ًحافنة ومن مقاًباا  يضا ما رو   , بعد مجر  ال ادبين , يخل ع
قفنعخاا فذت  دجنارا ألراه ًد فجع م بمال  مس نبس  . ًالت : ًًت:    يا  ب  , إن  ًد  رك لشا خيرا  ثيرا. ًالت : فأخ

 في  ق  في البيت  

النت : فقفنس عًنى منذا المنال . ً ان  بي يضس فياا مال  , ثم وفعت عًياا ثقبا ثم  خذت يد, فقًت : فس يدك يا  بت 
 يده , فقال : ا بأس إن  ان  رك ل م مذا, فقد  دسن , فبي مذا ل م ب غ .

:  ا  نانا ًالنت ما المقًا ا  ي فيحدي سير اا مس زو اا الزبير رفي هللا عشن  ووًقفانا إلنى  انبن  , دينث نُِقنَل عشان
ضنخن  , مئ غير فرس  . ًالت : ف شت  غًا فرسن  و  بين   زو شي الزبير وما ل  في األرض مال,وا ممًقك , وا ر
 و ي  الشقى لشافح  , و شت  نقل الشقى من  رض الزبير.

 

ا مديد ا ًار  المائة سشة ولم يسقط لاا سن , ولم يش ر لاا عقنل , ورنادت م  قخنل ابشانا ,وعارت رفي هللا عشاا عمر 
 ت.ف برت , و عد خا مة َمن مات من الماا رين والماا را

 قنقل  وعرفت بأناا قات  قي و رم ا  ندخر رنيئ ا لغند, ف اننت  منرض المرفنة فخعقنق فيانا  نل ممًنقك لانا , و اننت
ا  بضنًن رنيئ   لبشا اا وألمًاا :  نبققا  و  نبقن و  دًن وا  ششظرن البضل فإن ن إن انخظر ن البضنل لنم  بضنًين لنم

 .وإن   دًن لم  جدن فقده.
 دديث ا.56وًيل  58 عًي  وسًم عد   داييث بًغت وًد روت عن الشبي صًى هللا

فني هللا  مذه مي  سما  الخي  انت سير اا مقاًا وصمقيا وثبا نا عًنى المبند  , ورنجاعة عشند المقا انة , ا  خناف 
 لقمة ائم. 

 

 )أسميء ببت أبي ب ر( هات الب يقين
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