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الـمتال  :اظؼرآنماظؽرؼؿمواحلدؼثماظشرؼػ

الموضوع  :اهلدىمواظعؾؿممصـم53

أوال:ماظػفؿمواالدؿقعابممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 .1ضعمسـقاغامآخرمظؾقدؼثماظشرؼػ.ممممممممممممممممـماظعؾؿمشقثممممـماظعؾؿمواإلميانم.................
 .2ادؿـؿجماظغاؼةم"اهلدف"معـماحلدؼثماظشرؼػم.م
ـمحثماٌلؾؿنيمسؾكمرؾبماظعؾؿموايرصمسؾقف،موخاصةماظعؾؿماظشرسلمواظعؿؾمبف.م
ـماظؿلابؼمإدي اظعؾؿ اظشرسل اٌلؿـؾط عـ اظؽؿاب واظلـة وعا ؼؿعؾؼ بفؿا م.مم
ـمبذل اظعؾؿ وتعؾقؿف ظؾـاس

ـماالغؿػاع باظعؾؿ اظذي وصؾـا .م

 .5بنيمادلؼصقدمبؽؾمعـ:ماهلدىمواظعؾؿم.م
• الهدى  هو إرشاد البشر إلى اإليمان بكل ما يتعمق بالعقيدة الصحيحة 0
• العمم  ويقصد به الفهم التام لكل تعاليم الشرع وفروعه0

والعمم هنا يشمل عموم الدين والدنيا  ،وكل عمم نافع يستفيد منه اإلنسان 0

 .4وضحمعػفقممطؾمعـم:م(ماألرضماظـؼقةم–مواألرضماألجادبم–مواألرضماظؼقعانم).مممم
ـماألرضماظـؼقةم:ماظلفؾةماظطقؾةماظيتمتشربماٌاءمصؿـؾتماظزرعم.

ـماألرضماألجادبم:موػل األرض اظصؾؾة اظيتممتلؽ اٌاء صال تشربف وهػظفمظقـؿػعمبفماظـاس.م
ـماألرضماظؼقعانم:مػلماألرضماٌلؿقؼةماظيتمالممتلؽماٌاءموالمتـؾتماظؽألم.م
 .3ضلٓؿمػذاماحلدؼثماظشرؼػماظـاسمَميفمعقضػفؿمعـماهلدىمواظعؾؿمثالثةمأضلام،مصؿامػلم؟م
أ-ماٌؤعـماظعاملماظذيمبؾغفماهلدىمواظعؾؿمصققػظفموؼفديمضؾؾف،موؼعؿؾمبفموؼعؾـّؿفمشريه،موؼؿؾقرمصقفموؼلؿـؾطمعـف،م
صقـؿػعموؼـػع.م
ب-ماٌؤعـماظذيمؼؾؾغفماهلدىمواظعؾؿمصققػظفمثؿمؼـؼؾفمإديمشريهمظقـؿػعمبفموالمؼؿؾقرمصقف.م
ج-ماظؽاصرماظذيمؼؾؾغفماهلدىمواظعؾؿمصرصضفموملمؼـؿػعمبف،موملمحيػظفموملمؼـؼؾفمظغريهم.م
 .6ضلؿماحلدؼثماظشرؼػماظـاسمإىلمثالثةمأغقاعم.مادؿـؿجمطؾمغقع،موبنيمسالضؿفممبامذُؾفمبف؟م
مممممممممممممممممممممأغقاعماظـاسمععماظعؾؿممم

مممأغقاعمماألرضمععمادلطرم

معـمتؼؾؾقا معامجاءمبفماظردقلم -مصؾكمآمسؾقفمودؾؿم -موسؾؿقهموسؿؾقا ممبام األرضماظطقؾةماظيتمتؼؾؾتماٌاءمصأغؾؿتماظؽألم
صقف،موسؾّؿقاماظـاس،مصفؤالءمػؿمأصضؾماظـاسمألغفؿماغؿػعقامبفموغػعقامشريػؿ .

واظعشبماظؽـري،مصأطؾماظـاسمعـفام.م

عـمتؼؾؾقا معامجاءمبفماظردقل م -مصؾكمآمسؾقفمودؾؿ م -موريؾقه مإديماظـاسم األرض ماظيت محػظت ماٌاء ،مصادؿؼك معـف ماظـاس،م
صاغؿػعقامبف،مظؽـفؿمملمؼؿػؼفقامصقف،موضؾماجؿفادػؿميفماظعؿؾمبف .

وذربقامعـف،موظؽـماألرضمملمتـؾتمذقؽا.مم

عـممل مؼلؿػقدوا مممامجاءمبفماظردقلم -مصؾكمآمسؾقفمودؾؿم -موملمؼعؿؾقا مبفم اظؼقعانماظيتمالممتلؽمعاءموالمتـؾتمطألم.م
أومؼـؼؾقهمإديماظـاس،موػؤالءمعذعقعقنم.م

م

 .7وضحماظعالضةمبنيمسـقانماظـصموعضؿقغفم.مم
مممماذؿؿؾمايدؼثماظشرؼػمسؾكماظؿـؾقفمسؾكمذرف اظعؾؿ واظؿعؾقؿ،موسظؿمعقضعفموذؼاء معـمظقسمعـمأػؾفموذطرم
أضلامماظـاس:مذؼقفؿمودعقدػؿموصقفمدالظةمسؾكمأنمحاجةماظعؾادمإدي اظعؾؿم طقاجؿفؿمإديماٌطرمبؾمأسظؿموأغفؿمإذام
صؼدوا اظعؾؿ صفؿممبـزظةماألرضماظيتمصؼدتماظغقثم.م
 .8وضحمسؾةماجلؿعمبنيماهلدىمواظعؾؿميفماحلدؼثماظشرؼػم.م
ألنميفمطؾقفؿامغػعماظـاس;مصاهلدىمواظعؾؿمصقفؿامحقاةمظألرواحمواألبدانم.مم
 .9عاماظعالضةمبنيماهلدىمواظعؾؿميفماحلدؼثماظشرؼػم؟م
ػـاكمسالضةموثقؼةمبقـفؿا،مصاهلدىمؼؤديمإديماظعؾؿ،مطؿا مأنماظعؾؿ مودقؾة مظؾفداؼة موطؾؿا مازداد ماظعؾؿ مازداد ماإلغلانم
ػداؼةمصفلمسالضةمتالزمموالمخريميفمسؾؿمالمؼقصؾمظؾفدىموإنمطانمتؼدؼؿماهلدىمؼدلمسؾكماػؿؿام اإلدالممبأنمؼصؾم
اٌرءمإديمأسؾكمعراتبماظصالحمواظػالحمثؿمؼـطؾؼمإديمايؼقؼةماظؽربىماظيتمتلاغدمصؽرهمواهماظعؾؿممبكؿؾػمصروسف.م
 .01بقِّـمأثرماظعؿؾمباحلدؼثماظشرؼػميفماظػردمواجملؿؿعم.م
ـميفماظػرد:مؼؼقىمإميانماظػردموؼزدادمععرصةمبأحؽامماظدؼـموؼـالماٌؽاغةماظؽرميةميفماظدغقامواخآخرة.مم
ـميفماجملؿؿع:مصالح محال ماجملؿؿع مسـ مررؼؼ مغشر ماظعؾؿ ماظشرسل موعا مؼصاحؾف معـ مغشر ماظؼقؿ ماظلؾقطقة ماإلجيابقةم
واظيتمتؤديمإديمازدػارماجملؿؿعمومتادؽمأصرادهموصقزهمدغقاموآخرةم.م
 .00خلصمععـكماحلدؼثماظشرؼػمبأدؾقبؽ.مم
اظردقلمـمصؾكمآمسؾقف مودؾؿ مـم مععؾؿماظؾشرؼة،موإعامماٌعؾؿنيمؼعطلمدرداًميفمأدؾقبماظؿعؾقؿ ،مذظؽؿمػقمضربم
األعـالمظؿؼرؼبماظػؽرةمظدىماظلاععني،مصاظردقلم -مصؾكمآمسؾقفمودؾؿم -مػـامؼشؾفماظـاسمباألرض،موؼشؾفماظعؾؿم
باظغقث ،والمشـكمأليمعلؾؿمسـماظعؾؿ،مإذمبفمؼعرفمدؼـف،موطقػمؼؤديمسؾادةمربف،موطقػمتؼقممسالضؿفمععماظـاس،م
صقاجةماظـاسمظؾعؾؿمأذدمعـمحاجؿفؿ مإديماٌطر،موعامارتػعمصردمأومأصرادمإالمباظعؾؿم،وضدمجعؾماظردقلمـمصؾكمآم
سؾقفمودؾؿمـماظـاسميفمتؼؾؾفؿمظؾعؿؾمثالثمدرجات،موسؾكماٌلؾؿمأنمحيرصمأنمؼؽقنمعـماظؼلؿماألسؾكماظذيمؼلؿؼؾؾم
اظعؾؿموؼعؿؾمبفموؼـشرهمبنيماظـاس.م
ـماظـاس عؿػاوتقن يف ضؾقهلؿ اهلدى واظعؾؿ  ،صؿـفؿ اظعامل اظعاعؾ اٌعؾؿ  ،وعـفؿ اظعامل شري اظعاعؾ  ،وعـفؿ عـ ال
سؾؿ وال سؿؾ.م
 .02حددماألدؾقبماظؿعؾقؿل اظذي اتؾعف اظردقل صؾك اهلل سؾقف ودؾؿ يف احلدؼث اظشرؼػ.م
األدؾقب اظؿعؾقؿل اظذي اتؾعف اظردقل صؾك آ سؾقف ودؾؿ يف ايدؼث اظشرؼػ ػقممضرب األعـال ٌامصقفمعـم
تؼرؼب اٌعـك إديمذػـماظلاععموأخذماظعربمواظعظات.م

ةانرا:ماظـروةماظؾغقؼةممممممممممممممممممممممممممم
 )0ػاتمعرتادفماظؽؾؿاتماآلتقة:م
اظؽؾؿةم

ععـاػام

صؼفمم

مصارمساٌامبأصقلماظشرؼعةموأحؽاعفامم

اظغقثم

اٌطرماظـاصعم

غؼقةم

رقؾةمخصؾةم

اظؽألم

اظقابسمواظرربمعـماظـؾاتم

اظعشبم

طؾماظرربمعـماظـؾاتم

أصابم

غزلمسؾقفامم

 )2ػاتمعػردمعامؼؾل:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ـمأجادب:م...................ممجدبممممممممممممممممممممممممممممممممم
ـمضقعان:م.....................ممضاعم
 )3ػاتممجعماظؽؾؿاتماآلتقة:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ـمأرض:م.....................ممأراضٍم/م َأ َرضقنم/م َأرِضقنم/مأرُوضمم
ـمرائػة:م........................ممرقائػم–مرائػاتمممممممممممممممممم
ـمدؼـ:م........................مأدؼانم
 )4بنيمععـكمطؾؿةم"بعثم"ميفماظلقاضاتماظؿاظقةمم:مم
ـمبعثماهللماخلؾؼ.مم......................مممممممممممممممممممممأحقامممممممم
ـمبعثماظرئقسماظلػريمظؾدوظةماجملاورة.م...............ممأردؾمم
ـمبعثماظشعرميفماظـػقسماحلؿادة.م....................ممأثارموػقجموأؼؼظممم
ـمبعـتماألمماظلرورميفمضؾبمابـفامم....................مممأذاستمم

 )3ضعماظؿصرؼػمادلـادبمظؽؾؿةم"معلؽم"معؽانماظـؼطميفماظعؾاراتماظؿاظقة:م(إعلاكم–ممتادؽم–مادؿؿلؽم)م
ــم.......................ماظشعبماظؽقؼيتمأعامماظعدوم.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(ممتادؽم)ممم
ــمعـم.........................مبدؼـماهللمنام.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(مادؿؿلؽم)م
ــم................ماظصائؿمسـماظطعاممواظشرابمعـمرؾقعماظػفرمإىلمشروبماظشؿسم.ممممممممم(مإعلاكم)م

ةالةا :اظؿذوقماظػينممممم
 .0ادؿـؿجماثـؿنيمعـممساتماظؾالشةماظـؾقؼة:مم
أمـمضرب مادلـؾ:مبدأماظردقلم -ممصؾكماهللمسؾقفمودؾؿم -مماحلدؼثمبضربمادلـؾ.مواهلدفمعـمضربماألعـالمػق:م
تؼرؼبماٌعاغكماجملردةمظؾذػـموتصقؼرػامبصقرةماحمللقسمظقلفؾمإدراكماٌعـكموصفؿف،مألخذماظعربةمواظعظةمعـفام.م
بمـمحلـماظؿؼلقؿمبنيماىؿؾميفمسددماظؽؾؿات:ممظقعطلمغغؿةمعقدقؼقةمتعذبفاماألذن:م
عـؾ:ممـم"صؽانمعـفامغؼقةمضؾؾتماٌاءم،......موطاغتمعـفامأجادبمأعلؽتماٌاء".م
مممممممـم"وعـؾمعـمملمؼرصعمبذظؽمرأداً،موملمؼؼؾؾمػدىمآماظذيمأردؾتمبف" .م

 .2دلاذامادؿكدممماظردقلمصؾكماهللممسؾقفممودؾؿمادلـؾميفمػذاماحلدؼثم؟م
مظؿؼرؼبمصؽرهمودسقتفمظؾـاسمحقثمصقرماٌعاغلماجملردةمظؾذػـمبصقرةماحمللقسمظقلفؾمإدراكماٌعـكموصفؿف.مم

 .5ادؿكرجمصقرةمبقاغقةموبنيمأثرػاميفمادلعـك:مم
هلدَىموَا ْظعٔؾْؿِم َطؿَـَؾِما ْظغَقِثٔماظْؽَ ٔـريِمأَصَابَمَأرِضّا;مصَؽَانَمعٔـِفَامغَؼ َّٔقةٌ مضَؾٔؾَتمادلَاءَ مصَأَغِؾَؿَتم
ـم(معَـَؾُمعَام َبعَـَـٔلماهللمبفمعٔـما ُ
اظْؽَؾَأَموَاظْ ُعشِبَماظْؽَ ٔـريَم.)..................ممم
ـمتشؾقفممتـقؾلمحقثمذؾفماظردقلمـمصؾكمآمسؾقفمودؾؿ مـمحالمتؼؾؾمضؾقبموسؼقلماظؾشرمظؾفدىمواظعؾؿمحبالمتؼؾؾم
األرض مظؾغقث ،موطالػؿا مؼـؼذ معـ ماهلالك موذؾف متـقع ماظؾشر مواخؿالصفؿميف متؼؾؾ ماهلدى مواظعؾؿ موتػاسؾفؿ مععف مبأغقاعم
األرضميفمتؼؾؾفاماٌاءموإغؾاتفاماظعشبمواظؽألم.ممممأثرهم:بقانمأػؿقةماظعؾؿموحاجةماظـاسمإظقف.م
مـم(مملمؼرصعمبذظؽمرأداًم)مممممممممممطـاؼةمسـمسدمماالػؿؿاممورصضمضؾقلماظـػعمواإلسراضمسـفم.م

 .4اذرحماظصقرةميفمطؾمممامؼؾلممعؾقـاممدرماجلؿالم.م
مـم(صؽَانَمعٔـِفَا مغَؼ َّٔقةٌمضَؾٔؾَتٔما ْظؿَاءَ م) ممادؿعارةم:حقثمذؾفماألرضمبإغلانمؼؼؾؾموحذصف موجاءمبشلءمعـمظقازعفموػقم
اظؼؾقل،مودرماىؿالماظؿشكقصمم
ـمطَاغَتِمعٔـِفَامَأجَادٔبُمَأ ِعلَؽَتٔما ْظؿَاءَ.مادؿعارةمحقثمذؾفماألرضمبإغلانمميلؽموحذصفموجاءمبشلءمعـمظقازعفموػقم
اإلعلاكم،مودرماىؿالماظؿشكقص

 .3ادؿكرجمحملـامععـقؼامعـماحلدؼثماظشرؼػم:مم
صؽانمعـفامغؼقةمضؾؾتمادلاءمم....................مومأصابتمعـفامرائػةمأخرىمإمنامػلمضقعانمم.مم
عؼابؾةمتؾنيماظػرقماظشادعمبنيمعـمتعؾؿموسؿؾموسؾؿموبنيمعـمملمؼؿعؾؿموملمؼعؿؾ.مم

 .6بنيمغقعماحمللـماظؾدؼعلمصقؿامؼؾلم-:م
ـم(صأَغِؾَؿَتٔممـمموَالَمتُـِؾٔتُ)ممممممممممممممممممممممممممـم(طَاغَتِمعٔـِفَام َأجَادٔبُمَأ ِعلَؽَتٔماظْؿَاءَمـمالَم ُت ِؿلٔؽُمعَا ّء)ممم
رؾاقمباظلؾبموػقمؼقضحماٌعـكموؼربزػـمحقثمؼؾنيمصائدةماألخذممبامجاءمبفماظردقل،مصؾكمآمسؾقفمودؾؿ.م
عؾققزة:مميفماحلدؼثمطؾفمعؼابؾةممتؾنيمادلػارضةمبنيممعـمتعؾؿموسؿؾموسؾؿموبنيمعـمملمؼؿعؾؿموملمؼعؿؾموملمؼعؾؿم.م

اظؿؼقؼؿم
اضرأماظػؼرةماظؿاظقةمثؿمأجبمسؿامؼؾقفامعـمأدؽؾة:م
سـمأَبٔلمعُقدَكم َسـِماظـَّؾٔلِّ مصَؾَّكماظ َّؾفُمسَؾَ ِقفٔموَدَؾَّؿَمضَالَم((:معَـَؾُمعَام َبعَـَـٔلماظ َّؾفُم ٔبفٔم ٔعـِماظْفُدَىموَا ْظعٔؾْؿِمطَؿَـَؾِما ْظغَقِثٔم
اظْؽَ ٔـريِمأَصَابَمَأرِضّا،مصَؽَانَمعٔ ِـفَامغَؼ َّٔقةٌمضَؾٔ َؾتِماظْؿَاءَمصَأَغِؾَ َؿتِماظْؽَألموَا ْظعُ ِشبَماظْؽَ ٔـريَ،م َوطَاغَتِ معٔ ِـفَامَأجَا ٔدبُمأَعِلَ َؽتِماظْؿَاءَم
خرَى،مإِغَّؿَامػٔلَمضٔقعَانْمالَمتُؿِلٔؽُمعَاءّ،موَالَمتُـِؾٔتُم
صَـَ َػعَماظ َّؾفُم ٔبفَاماظـَّاسَمصَ َشرِبُقاموَدَؼَقِام َو َزرَسُقا،موَأَصَا َبتِمعٔ ِـفَامرَائٔ َػةًمُأ ِ
طَألً،مصَذَظٔؽَمعَـَؾُم َعـِمصَ ُؼفَمصٔلمدٔؼـِماظ َّؾفٔ،موَغَ َػ َعفُمعَام َبعَـَـٔلماظ َّؾفُم ٔبفٔ،م َصعَؾٔؿَموَسَؾَّؿَ،موَعَـَؾُم َعـِ مظَؿِم َؼرِ َصعِمبٔذَظٔؽَمرَأْدّا،موَظَؿِم
ؼَؼْؾَؾِمػُدَىماظ َّؾفٔماظَّذٔيمُأرِدٔ ْؾتُم ٔبفٔم)).مم
 .1صغمسـقاغاًمآخرمظؾقدؼثماظشرؼػ.مم.....................................................................
 .2ادؿـؿجماظغاؼةم"اهلدف"معـمايدؼثماظشرؼػ.م............................................................
................................................................................................................م
 .3بنيماٌؼصقدمبؽؾمعـ:ماهلدىمواظعؾؿم.م
................................................................................................................م
 .4ػاتمعامؼؾل:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممـمعرتادف:م"اظؽأل":م..............................م
ممممـمعػردم:م"أجادب"م:م..............................مممـمذيع:م"األرض":م.............................م
 .5حددماٌعـكماظلقاضلمظؾؽؾؿؿنيماٌكطقطمهؿفؿامصقؿامؼؾل:
ــمبعثمآماًؾؼ.مم......................ممممممــمبعثماظشعرميفماظـػقسمايؿادة.م...........................
 .6عـمتصرؼػاتم"علؽ"ماذؿؼمطؾؿةمأخرىمثؿمضعفاميفمذيؾةمعػقدة.
ممم ..................................................................................................................م
 .7م(عََـؾُمعَامَبعَـَـِلمآمبفمعِـماهلُدَىموَا ْظعِؾْؿِم َطؿََـؾِما ْظغَقِثِما ْظؽَـِريِم َأصَابَمأَ ِرضّا;م َصؽَانَمعِِـفَامغَؼِقَّةٌمضَؾِؾَتماٌَاءَم َصأَغِؾَؿَـتما ْظؽَؾَـ َأم
وَا ْظعُشِبَما ْظؽَـِريَم.)...............ماذرحماًقالميفمايدؼثماظشرؼػمعؾقـاًمأثرهميفماٌعـك.مم..................م
...................................................................................................................
...................................................................................................................
 .8بنيماحمللـماظؾدؼعلمصقؿامؼؾل:م"أغؾؿت،مالمتـؾت"م........................................................
 .9حددمغقعماألدؾقبموأجزاءهميف:مـمغعؿ اًؾؼ اظقصاء.م........................................................
 .10مذممطؾؿةم"اظضعػ"محبقثمؼؽقنماظػاسؾمادؿمإذارةمعرةموادؿمعقصقلمعرةمأخرى.
................................................................................................................
 .11صقبماًطأمصقؿامؼؾل:م"األعاغةمحؾذا".م..................................................................م

رابعاً:ماظلالعةماظؾغقؼةم
أدؾقبمادلدحمواظذمم
األمةلــة
 .1اإلرضــــــاح
ب

أ

ـمغعؿماظشعارماىد.م

ـمبؽسمصػةماظؿؽادؾم.م

مـمغعؿمعؾدأماٌرءماألعاغةم.م

ـمبؽسمعامؼؿصػمبفمراظبماظعؾؿماهلزلم.م

مـمحؾذاماىؾقسماظصاحلم

ـمالمحؾذامعصاحؾةماألذرار
 .2يور فادل ( نعم وائس )

ـمغعؿماظشعارماىدم.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممـمبؽسماظصػةماظؿؽادؾ.م
ـمغعؿمعؾدأماٌرءماألعاغةم.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممـمبؽسمخؾؼماإلغلانماظـػاقم.م
ـمغعؿمضقالًماظصدقم.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممـمبؽسمجاراًماٌعؿدي.م
ـمغعؿمعامؼؿصػمبفمراظبماظعؾؿماهلزلم.ممممممممممممممممممممممـمبؽسمعامؼؼالماظـؿقؿةم.م
 .3إدراب المجيوص االمدح

ـماظصربمغعؿماًؾؼم.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممـماظغدرمبؽسماظصػةم.م
ـمغعؿماًؾؼماظصربم.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممـمبؽسماظصػةماظغدرم.م
ـمإنمصربتمصـعؿماًؾؼم.ممممممممممممممممممممممممممممممممممـمإنمشدرتمصؾؽسماظصػةم.م
االحبنباج:

أدؾقب اٌدح  :أدؾقب ظغقي ؼراد عـف اٌدح سؾك دؾقؾ اٌؾاظغة .مممم
وؼؿؽقن عـ ) صعؾ ظؾؿدح  +صاسؾ  +خمصقص باٌدح(
وأصعال اٌدح ػل ) غعؿ  /حؾذا (

غعؿ اظلؾقك اظصدق .ممممممممممممحؾذا اظصدق .م

أدؾقب اظذم  :أدؾقب ظغقي ؼراد عـف اظذم سؾك دؾقؾ اظذم.ممممممممم
وؼؿؽقن عـ ) صعؾ ظؾذم  +صاسؾ  +خمصقص باظذم(
وأصعال اظذم ػل ) بؽس  /ال حؾذا ( مممممممبؽس اظلؾقك اظؽذب.مممممممال حؾذا اظؽذب .م
الحظ أن اظػاسؾ يف غعؿ وبؽس عا بعدػؿا وػل طؾؿة ) اظلؾقك ( يف اىؿؾ اظلابؼة
أعا اظػاسؾ يف حؾذا و ال حؾذا صفق ادؿ اإلذارةم(مذا) م
الحظ أن اٌكصقص ػق اظؽؾؿة اظيت وضع سؾقفا اٌدح أو اظذم ) اظصدق  /اظؽذب(مم )صاسؾ غعؿ  /بؽس( م

فادل ) نعم  /ائس ( له أراع ثاالت:

 .1ععرف بأظــم:مممغعؿ اًؾؼ اظقصاء.مممممم اظػاسؾ  :اًؾؼممممـم غقع اظػاسؾ  :ععرف بأل
 .2عضاف دلا صقف أظــ  :مغعؿ دؾقك اٌرء اظقصاء  .اظػاسؾ  :دؾقك اٌرء  .غقع اظػاسؾ  :عضاف.م
 .3ضؿري علؿرت عػلر بـؽرة عـصقبة تعرب متققزا .غعؿ دؾقطا اظصدق  .اظػاسؾ  :ضؿري علؿرت .غقع اظػاسؾ:مضؿري علؿرت.
 .4ادؿ عقصقل )عا ( أو ) عـ ( مممممبؽس عـ تصاحب األذرار .

اظػاسؾ  :عـ غقع اظػاسؾ  :ادؿ عقصقل

إدراب المجيوص االمدح أو الذم:

1ـم إذا تأخر ؼعرب ) عؾؿدأ عؤخر أو خرب ٌؾؿدأ حمذوف(
غعؿ اًؾؼ اظصرب  .مممماظصرب  :عؾؿدأ عؤخر عرصقع أو خرب ٌؾؿدأ عرصقعم
2ـمإذا تؼدم اٌكصقص ؼعرب ) عؾؿدأ ( ممممممممممماظصرب غعؿ اًؾؼ.ممم اظصرب  :عؾؿدأ عرصقع باظضؿة.
مالثظات:

 .1ذام:م يف حؾذا ػل اظػاسؾ  ،واٌكصقص ؼعرب عؾؿدأ عؤخر  ،وذيؾة ) حؾذا ( ػل خربه  .م
حؾذا اظصدق  .اظصدق  :عؾؿدأ عؤخر عرصقع باظضؿة .م
 .2جيقز يف ) غعؿ أو بؽس ( أن ؼؿؼدم اٌكصقص  ،وال جيقز ذظؽ يف ) حؾذامـم ال حؾذا(
صال جيقز  :اظصدق حؾذا .م
 .3ضد حيذف اٌكصقص باٌدح أو اظذم إذا صفؿ عـ اظؽالم.م
ـم إن صربت صـعؿ اًؾؼ.مممممممممممممممممم ) اٌكصقص حمذوف تؼدؼره  :اظصرب ( .م
ـ "غعؿ اظعؾد إغف أواب.مممممممممممممممممممم ) اٌكصقص حمذوف تؼدؼره  :أؼقب( م
ـ "صؾؽس عـقى اٌؿؽربؼـ.مممممممممممممممممم ) اٌكصقص حمذوف تؼدؼره  :اظـار( م

تدرؼؾاتم
0ـمسنيمأجزاء أدؾقب ادلدح أو اظذم صقؿا ؼأتل :م
صعؾمادلــــدحم

اجلؿؾـــــــةم

ادلكصقصمبادلدحم

اظػـاســـــؾم

ـمحؾذاماألعاغة.مم

م

م

م

ـمبؽسمعامؼشغؾماظشؾابماظؾفق.م

م

م

م

ـمغعؿمخؾؼاًماظؿقاضع.مم

م

م

م

ـمغعؿماظرجؾماظصادق.مم

م

م

م

–2محددماظػاسؾ،موغقسفمصقؿامؼؾل:م
اجلؿؾـــــــــــــــــــــةم

اظػاســــــــــــــــــؾم

غقســــــــــــــــــــفم

 غعؿ ادلؾدأ اظؿلاعح م غعؿ ذعارا اظعؿؾ .م بؽس ضقل ادلرء اظزور .م بؽس عا تؿصػ بف اظغش .م -حؾذاماظصدق.م

5ـم"جيب سؾك اإلغلان أن ؼؽقن صادضا،مصـعؿ دؾقطاماظصدق" .حددممما دؾؼ .مم
أ.مأدؾقب عدح:م.................................................مب.مصعؾ ادلدح:م.....................................م
مج-ماظػاسؾ:م....................................................ممد.مادلكصقص:م.....................................

4ـمصقٓبماخلطأ صقؿا ؼأتل:مم
ـماظصدق حؾذا.ممم اظصقاب:م............................ممـمحؾذا ادلؿػقضني.مممماظصقاب:م...............................م

3ـماضؾطمعا هؿفمخط:ممممممـمبؽس دؾقك ادلرء اظؽذب.مممممم.....................ممممـمغعؿمصػةماظقصاءم.مم.....................مممممممممممممممممممممممممم

6ـم صغ عـ إغشائؽ أدؾقب عدح أو ذم حبقث ؼؽقن اظػاسؾ:مم
مأ ـمععرصا بأل:م.......................................................................................................... ..ممم
ب ـمعضاصا إىل عا صقف أل:م................................................................................................ ..م
جمـم ضؿريا علؿرتا:م..................................................................................................... ..م
دمـ امسا عقصقال:م........................................................................................................ ..م

7ـم"غعؿ عا تؿصػ بف اظقصاء" ادؿؾدل اظػعؾم"غعؿ"مبػعؾمآخر ظؾؿدح.م
8ـم"ال حؾذا اظؽلؾ" ادؿؾدلمبػعؾ اظذم صعال آخر ظؾذم.م............................................................. ..م

الـمتال  :ضراءةميفماظرتاث
الموضوع  :جابرمسـراتماظؽراممصـم75

أوال:ماظػفؿمواالدؿقعابمممممممممممممممممممممممممممممممممممم
س.بممبنيمأػؿقةماظؼراءةميفماظرتاثم؟مممممممممممممممممممممممممم
س.بميفمأيمطؿابموردتمتؾؽماظؼصةم؟مم
ج-م(مإسالمماظـاسممباموضعمظؾرباعؽةمععمبينماظعؾاس)مٌؤظػفمحمؿدمبـمدؼابماإلتؾقديم
 .0وضحمعػفقمماظرتاثمعلؿدالمسؾقفمعـماظـصم.م
*ماظرتاث:مػقمطؾمعاماغؿؼؾمظؾفقؾماياظلمعـماظلابؼني،معـمسؾقمموصـقنموآدابموتارؼخموساداتموتؼاظقد.مم
*مواجؾـامحنقه:ماحملاصظةمسؾقف،ماالسؿزازمبف،مهؾقؾفموغؼدهمظؿعزؼزمعامصقفمعـمحلـموتركماظلقئمعـف.م
اإلذاراتماظرتاثقةماظقاردةميفمادلقضقع:م
م*متـاولمصرتةمتارخيقةمعـمتارؼخماألعة،مػلمصرتةمحؽؿمدؾقؿانمبـمسؾدماٌؾؽ.م
م*مذِطرمبعضماظشكصقاتماإلدالعقة،مذاتماألثرميفمحقاةماٌلؾؿني.م
م*مإبرازمبعضماظؼقؿماإلدالعقةمعـؾم(اظؽرم،مسزةماظـػس،ماظقصاء،ماإلحلان،ماألعاغة).مم
 .2ادؿكؾصمعـماظـصمبعضماظؼقؿمادللؿػادةم.م


ـماظؽرمممممـماٌروءةمممـماظعدلمممـمسزةماظـػسمممممـماظصربمسؾكماظشدائدمممـمندةماٌؾفقفممـمردماىؿقؾممـماإلحلانمـم
اظؿلاعحمـماظؿقاضعمـماظقصاءمـمايؽؿة.

 .5ادؿكؾصمعـماظـصمصػاتماظشكصقاتماظقاردةمصقف.مممأػؿمذكصقاتماظؼصةم-:


-مخزميةمبـمبشر:مرجؾمذومعروءةمزاػرةموغعؿةمحلـة،موصضؾموبرمباإلخقان،مسزؼزماظـػس.م



-مسؽرعةماظػقاض:مذومعروءةمومغُؾؾمومطرم،مدائؿماظؿصدقمدراً،مصابرمسؾكماظشدائد،معلاعح.



-مزوجةمسؽرعة:مذاتمذطاءموصطـة،مشققرةمسؾكمزوجفامووصقةمظف،محؽقؿة،محلـةماظؿصرف.



-مزوجةمخزمية:موصقّة،مصابرة.ممممممممممممممممممممممممممممممم-مدؾقؿانمبـمسؾدماٌؾؽ:مذومطرممومعروءةمومحزم.

 .4سددمبعضمادلقاضػماظقاردةميفمػذهماظؼصةم.ممممممم
ـمعقضػمزوجةمخزميةمبـمبشرمعـمتؾدلمأحقظفمعـماظلعةمإديماظػؼرم.م
ـمعقضػمخزميةمبـمبشرمعـمسؽرعةماظػقاضمحنيمسرفمأغفمجابرمسـراتماظؽرام،محقثمغدممأذدماظـدممسؾكمعامصعؾم
عـمدفـمسؽرعة،مصلارمإظقفموأخرجفمعـمدفـف،موذػبمبفمإديمدؾقؿانمبـمسؾدماٌؾؽ.م
ـ معقضػ مزوجة مسؽرعة معـ مدفـ مزوجفا ،موحزغفا ماظشدؼد مظلفـف ،مبعد معا مبذل معـ مععروف موحماوظؿفا مإغؼاذهم
حبؽؿةموذطاء.م
ـم عقضػمدؾقؿانمبـمسؾدماٌؾؽمعـمسؽرعةماظػقاضمحنيمسرفمبأغفمجابرمسـراتماظؽراممصأطرعفموسقـفمأعرياًمسؾكم
اىزؼرةموأرعقـقةموأذربقفان.م
ـمعقضػمسؽرعةماظػقاضمعـمخزميةمبـمبشرمبعدمأنمأصؾحمأعريا،مصؾؿمحياولماظـقؾمعـمخزميةموظؽـفمردهمإديمسؿؾف.م

 .3ختريمعقضػامعـمػذهمادلقاضػمعؾقـاًمأػؿقؿفم.م
عـمأػؿمعقاضػمػذهماظؼصةمعقضػمسؽرعةماظػقاضمعـمخزميةمألغفمؼدلمسؾكمذفاعؿفموغؾؾفموطرممأصؾف محقـؿامملم
خيربهمبأغفمػقماظذيمضدممظفماٌالموصضؾماظؾؼاءميفماظلفـمواظؼققدمحؿكمالمميـمسؾكمخزمية.مم
 .6أيمادلقاضػمصقفامالمترضاهم؟مودلاذام؟م
ـمعقضػمرصؼاءمخزميةماظذؼـمتؾارأوامسـمعلاسدتفمعالالمبعدمأنمأغػؼمطؾمعاظفمسؾقفؿ.م
 .7حددمررؼؼةماظعرضميفماظـصم.موأثرػامسؾكمادلؿؾؼلم.م
ـمدؾؽماظؽاتبمررؼؼةماظلردمواظقصػم(ماظعرضماظؼصصلم)محقثمضاممبلردمجمؿقسةمعـمحقادثمعؿلؾلؾةموعرتابطةم
عـمخاللمذكصقاتموعقاضػ،موحقاراتمترتابطمصقؿامبقـفامظؿقؼقؼماهلدفمعـماظؼصة.م
ممممممـمأثرػامسؾكمادلؿؾؼلم:مػذهماظطرؼؼةمتؤديمإديماظشعقرمباٌؿعةمواظؾففة،مطؿامتؿؿقزمباظؼدرةمسؾكمجذبماالغؿؾاه،م
واظؿشقؼؼ،موإثارةماًقال،موأخذماظعظةمواظعربةمواظؼدوةماظصاية.م
 .8ادؿـؿجمبعضمسـاصرماظؿشقؼؼميفمػذهماظؼصة.
ـماخؿقارماظعـقانماٌـادب.ممممممممممممممممممممممممممممـمتصقؼرماظصراعماظداخؾل.م
ـماغؿؼاءمسؾاراتمعقحقة.مممممممممممممممممممممممممممممـماظعؼدةموايؾم
ـمجاذبقةمعقضقعماظؼصةممممممممممممممممممممممممممممممـمجاذبقةماظشؽؾماظؼصصل.ممممممممممم.م
 .9حددمعـماظـصمعامؼؿػؼمععمضقلماظردقلمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ:ممم(مصـائعمادلعروفمتؼلمعصارعماظلقءم)م
ـمطانمادلعروفماظذيمصـعفمسؽرعةمػق:م أغفمٌاممسعممبأعرمخزميةمريؾمأربعةمآالفمدرػؿميفمطقس،موخرجمدرام
إديمأنموصؾمبقتمخزمية مصطرقماظؾابموسـدعامخرجمظفمخزميةمغاوظفماظؽقسموضالمظف:مأصؾحمبفمذأغؽ،موٌامدأظفم
خزميةمسـمذكصقؿفمضال:مأغامجابرمسـراتماظؽرامم.م
مممـمصؽاغتماظـؿقفةمأنمناهمآمسزموجؾمعـماظؽربماظشدؼدماظذيمأصابف،مسـدعامسؾؿتمابـةمسؿفممبامأصابفمسؾكم
ؼد مخزمية مأردؾت مجارؼؿفا مإدي مخزمية مظؿؼقل مظف معا مطان مػذا مجزاء مجابر مسـرات ماظؽرام معـؽ ،مطاصأتف مبايؾسم
وايدؼد.مصؾؿامزفرتمحؼقؼةمسؽرعةمحزنمخزميةموغدممغدعامذدؼدامواسؿذرمظفموأطرعفمبعدمأنمصؽمضقده.م
مممممممم ميـؾمذظؽمسػقمخزميةمسـمسؽرعةماظػقاضموإرالقمدراحفمواسؿذارهمعـفمثؿمخدعؿفمبـػلفموذظؽمدلامصـعم
عـمععروفممبلاسدتفمدراًموددمحاجؿف.م
 .01أثرمعضؿقنماظػؼرةماظؿاظقةممبامتراهمعـادؾا.مم

"متغريتمبفماظلـقنمبعدمأنمطانمواظلماىزؼرةمموبعدمأنمطانمجقاداًمؼعنيماٌـؽقبموؼؼقؾماظعـراتم"م
........................................................................................................م

ةانراً:ماظـروةماظؾغقؼةممممممممممممممممممممممممممم
 .0ػاتمعرتادفماظؽؾؿاتماآلتقة:م
الكلمة

مرتافها

الكلمة

مرتافها

عروءةم

إغلاغقة

أضـاه

أتعبه وآلمه

إدراجم

وضع السرج عليها

راسف

أخاصفموأصزسف

ارتابت

ذؽت

وباالً

الفساد والشر

 .2ػاتمعػردمعامؼؾل:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ـمضققد:م.........ممضقدممممممممـمحقائج:م.............ممحاجةموحائفةممممممممـمشؾؿان:م...........مشالمم
 .5ػاتممجعماظؽؾؿاتماآلتقة:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ـماعرأة:م...........ممغلاءمممممممممممـماظقاظل:م..........مماظقالةممممممممممممـمغصققة:م...........مغصائحم
م

 .4بنيمدالظةمطؾؿةم"أغػذم"ميفماظلقاضاتماظؿاظقةمم:م
ـمأغػذماظطاظبمعامطؾػمبف.م...........مأنزمممممممممممممم
ـمأغػذماظصقادماظلفؿميفمصقده.م..........مجعؾفمخيرتضفم
ـمأغػذتماظدوظةمسؼقدػا............موصتموأعضتممممممم
ـمأغػذماظؽؿابمإىلمصدؼؼف.م..............مأردؾفمظف
ـمأغػذماألرػالمصػقفماظشؾابمادلارؼـميفماظشارع.مم................مصرضقػؿموعشقامودطفؿم
 .3ضعماظؿصرؼػمادلـادبمظؽؾؿةم"مجرب"معؽانماظـؼطميفماظعؾاراتماظؿاظقة:م
ـمطانماظـيبماظؽرؼؿم....................مظؾؼؾقبمادلـؽلرة.مممممجابرامممممممم
ـمتػققمزعقؾلميفمسؾؿم.........................ممممممممممممممماىربم
ـمالمؼصحماظطالقمسـدم.......................مممممممممممممممممممماإلجؾارمممممممم
ـمعـمأمساءماهللماحللـكم....................مممممممممممممممممماىؾارم
ـمأغام......................مسؾكمػذاماألعر.ممممممممممممممممممممممجمربمـمجمؾقرمممممممممم
ـمضامماظطؾقبمبم................ماظعظاممادلؽلقرة.مممممممممممجربم

ةالةاً :اظؿذوقماظػينممممم
 .0بقٓـمسـاصرماظعؿؾماظؼصصلميفماظـص.مم
 اظؾقؽة:مماظزعانم:مميفمزعـماًالصةماألعقؼةميفمأؼامم"مدؾقؿانمبـمسؾدماٌؾؽم"م.م
مماٌؽان:موضعتمأحداثماظؼصةمميفمبالدماظعراقميفماىزؼرةمواألعاطـماظيتمترددمسؾقفاماألذكاصم(صؾلطنيمـماظرعؾة).م
 اظشكصقات:ممممخزميةمبـمبشرممـمزوجةمخزميةمـمسؽرعةماظػقاضممـمزوجةمسؽرعةمـمدؾقؿانمبـمسؾدماٌؾؽم
 اظؾـاء:مممممـماظعؼدة:متؿؿـؾميفمحؾسم"مجابرمسـراتماظؽرامم"مممممممممـمايؾ:ميفمإرالقمدراحف.
 األحداث:موػل جمؿقسة األحداث واٌقاضػ اظيت تؿؽقن عـفا اظؼصة.
 ايقارم:موطانمايقارمدؾلامذقؼام.
 اظػؽرةم(اهلدفمـماٌغزى):متأصقؾماظؼقؿماإلدالعقةماظـؾقؾةميفماجملؿؿع.مممم
 .2حددماظعؼدةميفماظؼصةموحؾفا.م
اظعؼدة:مسزلمسؽرعةمووضعفميفماظلفـ.م
احلؾ:مزفقرمبراءتفمسـدعامأردؾتمزوجؿفماىارؼةمًزمية،مصػؽمأدرهموأسقدمظؾقالؼة.
 .5اذرحماظصقرةماظؾقاغقةماظؿاظقة،معؾقـاًمأثرػا.مممم"مصؾؿامالحمظفمتغريػؿم"
ممممممممـمادؿعارةمحقثمذؾفمتـؽرمإخقتفمظفمبشلءمعاديمالحموزفرمواظصقرةمتعؽسمختؾقفؿمسـف.م

 .4سؿَّمؼُؽـكمباظؿعؾرياتماظؿاظقة:م
ـممضعدمبفماظدػر.ممم(طـاؼةمسـماالصؿؼارموتغريمايال)مممممممممم
ـممأشؾؼمبابفموظزممبقؿف.ممم(طـاؼةمسـماظؿعػػ)
ـمغؽسمرأدف.مممم(طـاؼةمسـماالدؿققاء)مممممممممممم
ـمتؾفبموتؾفػمدؾقؿانمبـمسؾدماٌؾؽ.م(طـاؼةمسـماظؿشقق)مم
ـمظلتمممـمؼصقنمعاظفمبعرضفم.ممممممممم(مطـاؼةمسـمسزةماظـػسمواظشرفمواظؽراعةم)م
سمبمعامدرممجالماظؽـاؼة؟ممممممممممممممماإلتقانمباٌعـكمعصققبامباظدظقؾميفمإجيازموولقؿمم

 .3حددماحمللـماظؾدؼعلميفم:م"تؾفبموتؾفػ"ممواذطرمأثرهميفمادلعـك.م
ـمجـاسمغاضصم.ممممممممممممممم
ـمأثره:محيدثمجردامعقدقؼقامىذبماظؼارئ.م

رااعاً :اظلالعةماظؾغقؼةممممم
البيغرر

ص 62

األمثلة والشواهد :
(أ)

مأحدثماظلقؾمغفرياميفماظطرؼؼةم.ممممممممممممممممممممممممممممممممم-ميفمعزرسؿـامؼـزلم.مم(ب)

مظقسمػذامذاسراًموظؽـةمذقؼعرم.مممممممممممممممممممممممممممممممممم-مإغفمصقؼـعمشريمعؿؿؽـمعـمصـعؿفم.م(ج)

مضالمردقلماهللم–مصؾكماهللمسؾقفمودؾؿم"محبلبمابـمأدممظؼقؿاتمؼؼؿـمبفامصؾؾاًّم"مم(د)

متعقدماظطققرمإىلمأسشاذفامضؾقؾماظغروبم.ممممممممممممممممممممم-ماغصرفمادلؿػرجقنمبعقدمادلؾاراةم.مم(و)

معدردؿـامضرؼبمادللفدم.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-معـزظـامبعقدماجلؿعقةم.مم(ى)

مضالمردقلماهللم–مصؾكماهللمسؾقفمودؾؿم.م"خذوامغصػمدؼـؽؿمسـدمػذهماحلقؿراءم"م(هـ)

ميفمجلؿماإلغلانمعالؼنيمعـماظشعرياتماظدعقؼةم.ممممطرؼاتماظدمماحلؿراءمتعؿؾمسؾكمتقصقؾماألطلفنيميفماجللؿم"اخلالصةم"ممم
م
م
م
م

م
أ -اظؿصغري.:ممممتغقريميفمبقـةماظؽؾؿةمظغرضمعؼصقدم،موعـمعالحظؿـامأغفمؼؿؿمطؿامؼؾلم:

ب-عـمأشراضماظؿصغري:م
م
 اظدالظةمسؾكمصغرماحلفؿمممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 هؼريماظشأنم
 تؼؾقؾمسددمادلصغرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 تؼرؼبماظزعانم
 تؼرؼبمادلؽانممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 اظؿدظقؾمواظؿؾؿقحم
 تأطقدماظؿـاػلميفماظصغرم

تدريبات
س0مسنيماألمساءمادلصغرةمصقؿامؼأتلمواذطرمعؽربػامودالظؿفام:مم
 تـريماظرؼاحمحؾقؾاتماظرؼحم.ممم ......................................................................... حلبمابـمآدممظؼقؿاتمؼؼؿـمصؾؾفم.م ................................................................... ضابؾتمصدؼؼيتمضؾقؾماٌقسدماحملددم.م ..................................................................م

س2بنيماظدالظةماظصقققةمممامبنيماألضقاسمظؾؽؾؿاتمادلصغرةميفماجلؿؾماآلتقةم:م
1م–مادؿؿعتمإديمعطريبماظققمم.ممممممممممممممممممممممممممم(ماظؿؿؾقحمم-مماظؿقؼريمم-مماظصغرم)م
2م–مذاػدتمرائرامؼؼػمسؾكمخنقؾةم.ممممممممممممممممممممم(ماظؿقؼريمم-مماظصغرم-ماظؿؼؾقؾم)م
3م–محبلبماؼـمآدممظؼقؿاتمؼؼؿـمصؾؾفم.ممممممممممممممممم(ماظصغرمم-مماظؿؼؾقؾمم-مماظؿقؼريم)م
4م–معامأحؾؽمإديمضؾيبمؼامبـقيتم.ممممممممممممممممممممممممم(ماظؿؼرؼبمم-مماظصغرمم-مماظؿؾؿقحم)م
س5مصغرماظؽؾؿاتماظؿاظقة:ممـمرعح:م....................ممـمأذن:م.......................ممـممشس:م...............م
س4ممصغرماظؽؾؿاتماظؿاظقةمواذطرمأوزاغفام:ممممم
(جؾؾمم-مسصػقرمم-معؾعبمم-مأممم-مزؼـبم)مممم(وظدممـمعِؾِرَدممـمضِ ْطؿِريمـمضطُّممـمساعرمـمعَ ِشفُقر)م
س3مصقبماخلطأمصقؿامؼأتل:م
أم-مميفمشرصيتمضـقدلمصغريمؼضلءمشرصيتم.ممممممممممممماظصقابم:م.......................................م
ب-مأصابمسقؼـةماظطػؾمعرضمرعدماظعققنم.مممممممممممماظصقابم:م.......................................م
ج-ممبـكمأبلمعـقزؼالميفمعزرسؿـام.مممممممممممممممممممممماظصقابم:م.......................................مم
دم-ممصققماظشفرةمسصقػرمذيقؾم.مممممممممممممممممممممماظصقابم:م.......................................م
ػـمـمػذامذعريمعغؿقرممممممممممممممممممممممممممممممممممماظصقابم:م.......................................م
ومـمظؾطائرمدقؼؼمضعقػمممممممممممممممممممممممممممممممماظصقابم:م.......................................م
زمـمغؾتمظؾطػؾمدـنيمممممممممممممممممممممممممممممممممماظصقابم:م.......................................م
س6مموردتماظؽؾؿاتماظؿاظقةمعصغرة،مصاذطرمعؽربمطؾمعـفا:ممممماظؽقؼتم-ممحلنيم–مخضريم-ممصفقدم–مزػريم
س7مادؿكرجمممامؼأتلمامسامعصغراًمعؾقـامدالظؿف:م
مممممممممممممممممممممممممايؿدمٓمغالماظـاسمحظفؿممممممممممموأخطأتينمععمادؿقؼاضفاماظرؼبمم
ممممممممممممممممممممممممموساضينمسـمرالبفامأصقؾقةمممممممممممؼأبكمصراضفؿماإلذػاقموايدبُمم
وضالمذاسرمضدؼؿم:مممظقالمأعقؿةمملمأجزعمعـماظعدممممممممممممموملمأضاسماظدجكميفمحـدسماظظؾؿمم
س8مصغريمطؾمادؿمممامؼأتلم:مممممممطػمممممـمرجؾممممممـمرحابمممممممـمضػدعممممممممـمعلرحمم

