
 المجــــال :    الحدٌث الشرٌف

 الموضوع :     الهدى والعلم

 س ـ اشتمل الحدٌث الشرٌف علً معان سامٌة . اذكر ثالثة منها .

 العمـ واليدى حياة القموب ونور البصائر وشفاء الصدور .      -
 اإلنساف كاألرض  تزداد قيمتو كمما زاد نفعو لنفسو وغيره . -
 تعالى تحتاج إلى عمـ وىدى .الدعوة إلى اهلل  -

م الحدٌث الشرٌف الناس حسب موقفهم من الهدى والعلم إلى ثالثة أقسام . حددها.  س ـ قسَّ

 . وفَوَيْنَفعُ  وف, َفَيْنتَِفعُ ـُو َغْيرىونِبِو, َوُيَعمِّمُ  وف, َوَيْعَممُ ـبيو َقم ْحَياتَ ُو فوناْلُيَدى َواْلِعْمـ َفَيْحَفظُ  ـَيْبُمُغيُ  اس* أن 
ـْ ُقُموب اس* أن ـْ َأْفَياـ ثَاِقَبة, َفي َلُي  . حكامومـ يرزقوا تفقيًا في معانيو وال استخراجًا ألَحاِفَظة, َلِكْف َلْيَسْت َلُي
ـْ ُقُموب َحاِفَظة, َواَل َأْفَياـ َواِعَية, َفِإَذا َسِمُعوا اْلِعْمـ الَ  , َلْيَستْ اسأن*   . َيْحَفُظوَنُو ِلَنْفِع َغْيرىـْ َيْنَتِفُعوَف ِبِو, واََل  َلُي
 

 س ـ للعمل بما جاء فً الحدٌث الشرٌف أثر علً المجتمع . وضح ذلك .

 ٌجعل المجتمع متدٌنا محبا للعلم ، نافعا فً نفسه ولغٌره ، مما ٌترب علٌه رقٌه وازدهاره . 

 

 س ـ عبر عن مضمون الحدٌث الشرٌف بثالث جمل وافٌة بأسلوبك .

 الناس متفاوتون فً قبولهم الهدى والعلم ، فمنهم العالم العامل المعلم ، ومنهم العالم غٌر العامل ، ومنهم من ال ٌعلم وال ٌعمل 

 س ـ )علل( : ٌعتبر العلم الشرعً فً مقدمة العلوم المطلوبة .

 ألنه ٌإدي إلى إصالح القلوب  ، وهو الطرٌق إلى تحصٌل شتى العلوم بما ٌإدي إلى الفوز 

 برضا هللا تعالى فً الدنٌا واآلخرة .

 س ـ ما الهدف الذي أراد النبً صلً هللا علٌه وسلم تحقٌقه من خالل الحدٌث ؟

 . موأى فْ ليس مِ  فْ التنبيو عمى شرؼ العمـ والتعميـ, وعظـ موقعو وشقاء مَ   -

 الدعوة إلى طلب العلم للحصول على األجر العظٌم . -

 س ـ ما األسلوب الذي اتبعه الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً التعلٌم والتوضٌح  ؟

 لما لهذا األسلوب النبً على أسلوب التمثٌل والتشبٌه من خالل ضرب أمثلة من الواقع  اعتمد الرسول الكرٌم 

 .وتقرٌب المعانً إلى األذهانتوضٌح المراد  بالغ على من أثر

 ربط الرسول صلى هللا علٌه وسلم منفعة الناس باألجادب .أ ـ   س ـ ) علل ( : 

 
 ألن األرض الجدباء تمسك الماء وتحفظه ،  فٌنتفع به الناس دون أن ٌنبت فٌها الكأل .

 
 الربط بٌن الغٌث والهدى والعلم فً الحدٌث الشرٌف .ب ـ 

 

 لما فً كل من الحٌاة ، فالغٌث ٌحًٌ األرض المٌتة وكذا الهدى والعلم المتمثلٌن فً 

 بعثته صلى هللا علٌه وسلم بهما تحٌا القلوب القاسٌة المٌتة .

 
 س ـ استخلص ثالثا من القٌم المستفادة من الحدٌث الشرٌف .



  -التقدير العالي لطالب العمـ .                    –السعي إلى  نشر العمـ    –الحرص عمى التفقو في الديف .   -
 . الفيـو حسف اإلنصات واالستماع   -     ٓالعمـ الحذر مف المعرضيف عف ديف اهلل .       اليقيف بأىمية 

 ػ أىمية ضرب المثؿ في تقريب المعنى   ٓتمقى العمـ مف أىموالصبر عمى   -
 

 س ـ وضح مدلول األلفاظ اآلتٌة  :

  توحً بعظم المسإولٌة ) الرسالة ( وقٌمة وقدر المكلف بها .  بعثنً                : توحً بالفهم واإلدراك .  فقه : 

 

 س ـ اكشف فً معجمك عن مترادف الكلمات اآلتٌة :

والرطب الٌابس النبات الكأل   أرسل    بعث    

الرطب النبات العشب   اإلرشاد    الهدى    

 نزل أصاب   المطر    الغٌث 

 قطعة طائفة   طٌبة     نقٌة  

 

 س ـ وضح المقصود بالعلم فً الحدٌث الشرٌف .

 بما ٌصلح فٌه من أمور الدنٌا واآلخرة . –صلى هللا علٌه وسلم  –معرفة مراد هللا تعالى ، ومراد نبٌه 

 الذي أرسمت بو ( ؟) ولم يقبل ىدى اهلل –صمى اهلل عميو وسمم  –س ـ ما المعنى المفيوم من قولو 
 إف ىذه الطائفة أعرضت عف اليدي النبوي ولـ تستفد بو, ولـ تعمؿ بو , أو تنقمو إلى الناس , فيي طائفة خاسرة مذمومة  .

 
 س ـ ما العالقة التً تربط بٌن الهدى والعلم فً الحدٌث الشرٌف ؟

ألف في تالزميما صالح الديف والدنيا , وبيما معًا مسبب عف العمـ والعمـ سبب لميدى , فاليدى  ) ىي عالقة المسبب بالسبب ( -
 تستقيـ حياة الفرد والمجتمع .

 هام جدا    تظهر فً النص الشرٌف  سمات البالغة النبوٌة . استنتج اثنتٌن منها .  س ـ

 اإلٌجاز     -ضرب األمثلة       -التشبٌهات المحكمة            -

 

 س ـ هات معنى ما تحته خط فً كلتا الجملتٌن : 

 )   أرسل   ( هللا الرسل بالحق .           بعث             هٌج  (  -)   أثار   الشاعر فً النفوس حماسة .  بعث

 

 س ـ عالقة قوله صلى هللا علٌه وسلم : " فذلك مثل من فقه فً دٌن هللا " بما قبلها :

 (   نتٌجة    )         (  تعلٌل                             )         

 (   تدلٌل    *)      (  تؤكٌد                                 )      

 

 س ـ " كمثل الغٌث الكثٌر أصاب أرضاً "  بٌن نوع الصورة الخٌالٌة ، واشرحها .

 :  حٌث شبه حالة الهدى بإحٌابه القلوب  بحالة الغٌث الذي تحٌا به األرض المٌتة .  تشبٌه تمثٌلً

 س ـ امأل كل فراغ مما ٌأتً بتصرٌف مناسب مشتقاً من كلمة " طائفة " :

 الكعبة حول    طائفات  مسلمات هإالء             . الشٌطان من  طائف  مَسه  الرجل هذا  . 

 المطاف .سٌتحقق هدفً فً نهاٌة                  .  الناس عند الفكر   طوائف  تعددت 



 س ـ ) لم ٌرفع بذلك رأسا ( حدد نوع الصورة الخٌالٌة فً العبارة السابقة مبٌنا قٌمتها الفنٌة .

 : ) عن اإلعراض عن الهدي النبوي، والتكبر .كناٌة ) لم ٌرفع بذلك رأسا 
 

 اإلتٌان بالمعنى مصحوبا بالدلٌل علٌه . قٌمتها الفنٌة : 

 لما جاء بو من الدين مثال بالغيث ،فبم تعمل ذلك ؟ –صمى اهلل عميو وسمم  –ضرب الرسول  -س
 ألف الغيث يحيي األرض بعد موتيا , فتخرج الزروع المختمفة , وكذلؾ عمـو الديف تحيى القمب الميت . 

 يف بين الطائفتين األوليين ، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة عمل ) جمع المثل في ىذا الحديث الشر -س
ألف الطائفتيف األولييف تقبمت ىدى اهلل تعالى لكف األولى عممت بو والثانية نقمتو لغيرىا وفي ىذا مدح ليذيف الصنفيف 

 وترغيب بيما الشتراكيما في االنتفاع بيما .
وي فيي طائفة مذمومة لعدـ النفع بيا, فقد أفردىا الحديث لُيظير قبحيا, وفي أما الطائفة الثالثة فيي أعرضت عف اليدي النب

 ىذا ترىيب وتنفير منيا .
 س ـ شبو الحديث الشريف اليدي النبوي بالغيث ، فما أوجو التشابو بينيما ؟

 إف الغيث ُيحيي البمد الميت فكذلؾ اليدي النبوي ُيحيي القمب الميت . -
 فادة متفاوت لكؿ مف الناس لميدي النبوي أو مف األرض لمغيث. وكذلؾ القدر مف االست -
 كما أف الغيث رحمة عمى األرض فتحيا بو األنعاـ والحرث , وكذلؾ رسولنا الكريـ ىو رحمة اهلل تعالى الميداة إلى الخمؽ . -
ا أف الناس محتاجوف لمغيث فيـ أف يبيف مدى حاجة الناس إليو واضطرارىـ لو ,فكم -صمى اهلل عميو وسمـ  -كما أنو أراد  -

 محتاجوف كذلؾ لمرسالة .
 خصائصيا .الكريم في الحديث الشريف مبينا أىم اشرح الوسيمة التعميمية التي استخدميا الرسول  -س 

 المثؿ لتقريب فكره ودعوتو لمناس . –استخدـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 
 ومن خصائصو : 

 ارتباط المثؿ بالبيئة  . -اإليجاز .   . -بيف الممثؿ والممثؿ بو .دقة التصوير وصدؽ المماثمة  -
براز األمور المعنوية في صورة محسوسة لتكوف أكثر تأثيرا - وذلؾ حيف شبو المعقوؿ وىو الديف بالمحسوس وىو المطر  وا 

 وشبو المعقوؿ وىو تقبؿ اإلنساف لميدى بالمحسوس وىو تقبؿ األرض لمغيث .
 احكم بالصواب أو الخطأ عمى العبارات التالية : -أأسئمة لممناقشة :

 األرض النقية تمثؿ العالـ العامؿ المعمـ لغيره . )   /   ( -
 مف الشروط التي وضعيا الحديث الشريؼ لمعالـ المسمـ أف يكوف عامال بعممو .) / (  -
 ×    () وكانت منيا أجادب (  , األجادب ىي األرض التي تنبت . )     -
 × (الطائفة المذمومة في الحديث الشريؼ ىي الطائفة التي حفظت العمـ لكنيا لـ تعمـ غيرىا . )   -

 س ـ أكمل الفراغات التالٌة فً ضوء فهمك للحدٌث الشرٌف :

األرض الطٌبة التً تنتفع بالمطر فتحٌا به بعد أن كانت مٌتة ، وتنبت الكأل فٌنتفع به الناس  :األرض النقٌةهً  -أ

 اب والدو



من بلغه الهدى والعلم الشرعً فحفظه ، وأحٌا قلبه  وعمل به وعلـّمه غٌره ، وهإالء هم العلماء العاملون  و تمثل :

مون لغٌرهم .  بعلمهم ، المعلـِـّ

وهً األرض التً التقبل االنتفاع فً نفسها ، لكن فٌها فابدة ، وهً إمساك الماء لغٌرها   هً : األرض الجدباء -ب

 .الناس  فٌنتفع به

 من بلغه الهدى والعلم الشرعً فحفظه ثم نقله إلى غٌره لٌنتفع به .وتمثل :

فهإالء الناس لهم قلوب حافظة ، لكن لٌست لهم أذهان ثاقبة، وال رسوخ فً العلم ٌستنبطون به المعانً واألحكام ، ولٌس 

 لدٌهم اجتهاد فً العمل به ، لكنهم نفعوا غٌرهم بما بلغهم .

 هً األرض المستوٌة السباخ التً ال تنبت ، فهً ال تنتفع بالماء، وال تمسكه لٌنتفع بها غٌرها. هً :  القٌعان -ج

 من بلغه الهدى والعلم  فؤعرض عنه ولم ٌحفظه ولم ٌعمل به ، وال نفع به غٌره.  و تمثل :

 بالغة   ) الخطبة (

 للخطابة أنواع .  اذكرها  . -1

 تتصل بؤمور الدٌن وتدعو إلى الفضابل ومكارم األخالق . الدٌنٌة : -   

 تتصل بشإون الدولة وعالقتها السٌاسٌة . السٌاسٌة : -   

 التحمٌس على الجهاد والصبر والثبات فً مواجهة األعداء . ة :ـــالحربٌ -   

 تتصل بالمناسبات االجتماعٌة والعالقات بٌن الناس . االجتماعٌة: -  

 تتصل بالمحاكم وما ٌلقٌه المحامون من مرافعات . ة : ـالقضائٌ -

 مم تتكون الخطبة ؟ -2

لتهٌبة األذهان ، وقد ٌستغنً الخطٌب عنها ،  أما الخطبة الدٌنٌة فٌلتزم الخطٌب فً مقدمتها تقلٌدا ممٌزا وهو  المقدمة :

 ) حمد هللا والثناء علٌه واإلقرار بالشهادتٌن مع الصالة والتسلٌم على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  (.

 وفٌها خالصة أفكاره مركزة موجزة .   الخاتمة :       وفٌه ٌتناول الموضوع عرضا وتحلٌال وتدلٌال . العرض :

 حدد معاٌٌر الجودة فً الخطبة من خالل الحدٌث الشرٌف . ) ممٌزات الخطبة الجٌدة ( -3

 براعة االستهالل ) اتصال المقدمة بالموضوع ( .

 وحدة الموضوع ) تدور الخطبة حول موضوع أساسً ( .

 اع والقلوب( .بقاء األثر ) ٌظل صدى الخطبة فً األسم

 اذكر ممٌزات األسلوب الخطابً .4

 مناسبة األسلوب ألحوال السامعٌن .         وضوح الفكر ، وسوق األدلة على صحتها .

                     إثارة مشاعر السامعٌن .

 تنوع األسلوب بٌن الخطابة و الغٌبة و الخبر و اإلنشاء إلبعاد السؤم وإٌقاظ العقول .

 الحدٌث الشرٌف على ضرب األمثلة. اشرح مثالً ، مبٌناً أثره .ـ اعتمد 5

الماء فانتفعت ونفعت غٌرها .      مثل الحدٌث المإمن الذي ٌحفظ العلم وٌستنبط أحكامه فٌنتفع وٌنفع اآلخرٌن باألرض النقٌة التً قبلت

 ( : إٌصال الفابدة والحث على العمل بها .  أثره)  



    الـمجال : القراءة للنقد

   اإلســـالم حيارب الســـلبيت
 ما أىمية النقد ؟ -1

 النقد ضرورة لكؿ مجتمع إلصالح أوضاعو وتعديؿ مسيرتو نحو األفضؿ . -      
  ما األسس العممية لمنقد كما وردت في النص ؟ -3
 الموضوعية. -ٕ وجود منيجية واضحة.                        -ٔ  
 التفكير اليادئ والمنطؽ الواضح . -ٗ األدلة والبراىيف ) الوثائؽ والنصوص( .        -ٖ  
 تحميؿ الظاىرة بعقالنية وحكمة. -٘  
 اذكر أىم صفات الناقد التي ُذكرت في النص : -ٗ

 التوثيؽ . االستدالؿ و  - ٗالثراء الثقافي.    -ٖالتفكير المنطقي.       -ٕالموضوعية والحياد .    -ٔ       
 ما رأيك في عممية النقد التي مارسيا ىذا الموضوع ؟  -٘

 تناوؿ الكاتب ظاىرة السمبية في ضوء موقؼ اإلسالـ منيا ,وكيفية محاربة المسمميف األوائؿ ليا. وقد أجاد  -     
 الكاتب في ضرب األمثمة التي تؤيد ما ذىب إليو ,وقّصر في عدـ تعرضو  لآلثار السمبية في واقعنا المعاصر .         

 حدد الظاىرة التي تناوليا الكاتب في الموضوع ؟ -6
 انتشار السمبية وعدـ التفاعؿ في المجتمع وعدـ اىتماـ الفرد بشأف اآلخريف . -    

 التً انتقدها الكاتب . ـ ٌوضح أسباب الظاهرة7

 البعد عن القٌم                        -تفكك المجتمع      -. انتشار الجهل والتخلف . عدم وجود هدف ٌسعى إلٌه الفرد      

 ما رأٌك فٌما ذهب إلٌه الكاتب من خالل الموضوع ؟ـ 8

 أوافق الكاتب فً تجنب السلبٌة  والحذر منها .

 السلبٌة تفكك المجتمع وتدمر الفرد . -            العامة للموضوع .استخلص الفكرة ـ 9

 اذكر مفيوم السمبية لغة واصطالحا : -11
 . مفيـو السمبية لغة : السمب و االنتياب وحمؿ النفس عمى االنعزاؿ والفراغ -   
 فرار مف المسؤوليات , عدـ االىتماـ بشأف الغير والتخمص مف التبعات , والمفيـو السمبية اصطالحا :  -   
لقاء األحماؿ بعيدا عف النفس والذات ..      واألنانية , واألثرة , والتواكؿ , وا 

 ما أبرز المظاىر التي تؤكد انتشار السمبية في المجتمع ؟ -8
 إلقاء األحماؿ عمى اآلخريف . -عدـ تحمؿ المسؤولية وشيوع االتكالية .               -      
 انتشار الجيؿ والتخمؼ . -انعداـ المشاركة والتعاوف .                           -      
 . تفشي األنانية -ضعؼ العزيمة .          -ضياع القيـ وسيطرة حب الذات .                    -      

 بين ىدف الكاتب من الموضوع ؟  -9
يجابية مف خالؿ مني  اإلسالـ العممي الذي يقـو فيو كؿ فرد بتحمؿ مسؤولياتو تنفير الناس مف السمبية والدعوة إلى اإل -   

 كاممة .
 اذكر أىم صفات الشخصية السمبية ؟-11

 خور العزيمة واألنانية واألثرة .  -تفاىة الشخصية .        -حب الذات .             -         



 ما مفيوم اإليجابية ؟ -11
 تحقيؽ الذات والتعبير عف اليمة والمشاركة بالعزائـ والنيوض بالتبعات والواجبات . -   
 اذكر أنواع السمبية ؟  - 11

 سمبية التفكير . -سمبية اإلتباع .         -سمبية العمؿ .          -سمبية القوؿ .               -     
 ؟يو وسمم  الذي صور أتباعو بالبنيان المرصوصما الذي نتعممو من حديث الرسول صمى اهلل عم -13
 نتعمـ مف ذلؾ حقيقة اإليجابية وأف نبتعد عف السمبية . -   
 ما المقصود بسمبية اإلتباع ؟   -11
 سمبية اإلتّباع : أف تؤّمف عمى كالـ كؿ ناطؽ ومف ال عقؿ لو وال رأي وال فكر وال استقالؿ شخصية,متابعة عمياء.    
 حاربة اإلسالم لسمبية اإلتباع.دلل عمى م -11

 قوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ  ) ال يكف أحدكـ إمعة ( . -     
 بين اثر انتشار السمبية عمى الفرد والمجتمع. -16

 التخمؼ والجمود وعدـ النيوض .أثرىا عمى المجتمع :  *   الخواء النفسي وضعؼ الشخصية .أثرىا عمى الفرد :  * 
 اإلسالم السمبية في مجال العمل والقول والتفكير؟كيف حارب  -11

حٌث دعا المسلمٌن إلى فعل الخٌرات وترك دعا إلى فعؿ الطيبات والخيرات ومقاومة الشرور واآلفات :  في العمل*  

ع الشر المنكرات وتقدٌم الخٌر والنفع والمعونة لكل محتاج واالهتمام بؤمر المسلمٌن ودفع الشر عنهم وجلب الخٌر لهم ومن

 من االستفحال والتنفٌس عن كل معسر .
  الحث عمى الجير بالكممة الطيبة والقوؿ النافع ومحاربة التميع في الرأي والتبعية لمغير . : * في القول   

 .قال تعالى :" ولتكن منكم أمة ٌدعون إلى الخٌر وٌؤمرون بالمعروف وٌنهون عن المنكر وأولبك هم المفلحون "     

 حيث دعا إلى إعماؿ العقؿ والتفكير, " كما شجع عمى االجتياد في الرأي وصوال إلى الحؽ .فقد قاؿ :  التفكير في*    
 ) ص (   : " مف اجتيد فأصاب فمو أجراف ومف اجتيد فأخطأ فمو أجر واحد " .        
 لماذا حارب اإلسالم السمبية؟ -18
 حارب اإلسالـ السمبية ؛ ألنيا تقتؿ روح التعاوف بيف األفراد فتتفكؾ العالقات االجتماعية ويتمزؽ المجتمع . -    
 اذكر طرق ومنيج اإلسالم في عالج السمبية . -19

 القياـ بالواجبات والتبعات وتحمؿ المسؤوليات . -الدعوة إلى تحقيؽ الذات وحفز اليمـ .                    -
 التفاعؿ مع المجتمع والتعاوف مع اآلخريف . -حمؿ اإلنساف عمى اإليجابية والبعد عف السمبية .          -

  ؟ ما األدلة التي أتى بيا الكاتب إلبراز دور اإلسالم في محاربة السمبية -ٕٓ
 اإلسالـ عمـ أبناءه أف يحققوا ذواتيـ واف يعبروا عف ىمميـ وأف يشاركوا بعزائميـ .  -
 اإلسالـ يدعو أبناءه إلى التالحـ ليكونوا كالبنياف المرصوص . -
 تدريب الرسوؿ الكريـ أتباعو عمى اإليجابية ومقاومة السمبية . -اإلسالـ يحث عمى االىتماـ  باآلخريف .  -
لى مقاومة السمبية المؤذية المخربة . -  القرآُف الكريـ يدعو إلى التعاوف اإليجابي وا 
 كره الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ  )  مف لـ ييتـ بأمر المسمميف فميس منيـ ( .الحديث الذي ذ -

 حدد حقٌقة  أشار إلٌها الكاتب فً الموضوع . -11

 الضرر الناتج من شٌوع السلبٌة على كل من الفرد والمجتمع .



 ماذا يترتب عمى ترك الشر دون مقاومة ؟ مع ذكر الدليل.   -11
يؤدي ذلؾ إلى دمار الجميع . قاؿ الرسوؿ الكريـ :) إف الناس إذا رأوا الظالـ فمـ يأخذوا عمى يديو أوشؾ أف يعميـ  -     

 بعقاب منو ( 
 متى يكون اإلنسان ميتما بأمر أمتو ؟  -ٕٗ
 عندما يعرؼ آالميا وآماليا ويسعى في جمب الخير ليا ويسيـ في دفع الشر عنيا.  -    
 عالى : " وتعاونوا عمى البر والتقوى وال تعاونوا عمى اإلثم والعدوان " قال ت -11

 بّين موقف اإلسالم من التعاون كما تفيم من اآلية الكريمة السابقة .       
لى مقاومة السمبية المؤذية المخربة .  أف القرآف الكريـ يدعو إلى التعاوف , ويحرض عمى اإليجابية في مياديف -  الخير , وا 

 بذؿ الطاقة في سبيؿ الوصوؿ إلى الحؽ. -              ما المقصود باالجتياد ؟ -ٕٙ
 اذكر موقفا يبرز محاربة اإلسالم لمسمبية في مجال التفكير . -ٕٚ
 موقؼ معاذ بف جبؿ عندما أرسمو النبي إلى اليمف وسألو كيؼ يقضي بيف الناس فأجاب  بأنو سيتبع  -    

 القرآف والحديث  فإذا لـ يجد الحكـ منصوصا عميو فييما فإنو سيجتيد برأيو ففرح النبي بذلؾ.       
 كان رسول اهلل_ صمى اهلل عميو وسمم_ المثل األعمى في محاربة السمبية . وضح ذلك مع الدليل .  -18
 مشكالتيـ , والنيوض بتبعاتيـ , وىو  لـ يدخر الرسوؿ _ صمى اهلل عميو وسمـ _ وسعا في معاونة الناس وحؿّ  -    

 يحمؿ نفسو ما ال تحممو نفس أخرى .        
 جاءه رجؿ يسألو , فقاؿ لو النبي_ صمى اهلل عميو وسمـ _ : ما عندي شيء , ولكف ابتع عمّي ) أي اشتر عمى  -    

 , ما كمفؾ اهلل ما ال تقدر عميو , حسابي ( فإذا جاءنا شيء قضيناه , وكاف عمر حاضرا فقاؿ : يا رسوؿ اهلل        
 فكره النبي ذلؾ , وىنا قاؿ أحد األنصار : يا رسوؿ اهلل أنفؽ وال تخؼ مف ذي العرش إقالال , فبدأ البشر في       
 وجو الرسوؿ وقاؿ : بيذا ُأمرت .      

 هات موقفٌن من الحٌاة أحدهما ٌمثل السلبٌة واآلخر ٌمثل اإلٌجابٌة  . -9ٕ

 ال ٌإدي عمله بإخالص ، وٌتكل على غٌره فً إنجازه . * شاب ٌدفع األذى عن مظلوم .................... .*موظف 

 

 اذكر النتائج المترتبة على شٌوع كل من اإلٌجابٌة والسلبٌة .س ـ 

 : اإلٌجابٌة -

بتحمػػؿ المسػػؤولية بنػػاء الفػػرد والمجتمػػع مػػف خػػالؿ زرع قػػيـ اإليجابيػػة فػػى النفػػوس فيصػػمح المجتمػػع وتقػػوى األمػػة 
 والتبعات .

العزيمػة  خورو  , مشخصيةلتفاىة , و  مذاتل حب : هدم الشخصٌة  وضعف المجتمع  بما ٌكون من :السلبٌة  -
  . األنانية واألثرةو 

 
 وضح ثالثا من القٌم المستفادة من خالل الموضوع .ـ س 

 بالواجبات والتبعات وتحمل المسإولٌات .القٌام  -                 .الدعوة إلى تحقٌق الذات وحفز الهمم  -

 التفاعل مع المجتمع والتعاون مع اآلخرٌن . -       حمل اإلنسان على اإلٌجابٌة والبعد عن السلبٌة . -

 
 



 

 الثروة المغوية :
 

 األخذ االنتهاب االنتشار الذٌوع

 ضعف خور المسإلٌات التبعات   

 رافع صوته ناعق القوي المتٌن المرصوص 

 مقلد الٌثبت على رأي إمعة خفف ، فَرج نفس  

 ٌتعاظم وٌتفاقم ٌستفحل احملوا  وّطنوا  

 ـ امأل كل فراغ مما ٌأتً بتصرٌف مناسب مشتقاً من كلمة  )  نَفس  ( :33

   فً فعل الخٌر  . منافسة ُتجرى بٌن المإمنٌن 
   عن المكروبٌن . تنفٌس إن الدعاء 
  نفٌس هذا خاتم من معدن     . 

 هات معنى " وَطن " فٌما ٌأتً :ـ  ٖٔ 

 سكن  (   -العرب قدٌماً فً الصحراء.    )  أقام    وَطنهٌؤ  (         -الكرٌم نفسه على فعل الخٌر .  )  عَود    وَطن

 التذوق الفني :
  . ومف أبرز سماتو : عممي متأدباألسموب :       ما نوع األسموب في الموضوع  ؟ وما أبرز سماتو ؟  -

 تنوع األساليب بيف الخبر واإلنشاء .             -ٕظيور عاطفة الكاتب.                          -ٔ        
 حسف العرض , وجماؿ الصياغة   -ٗالصور الخيالية.                              -ٖ        

 االستشياد باآليات القرآنية والحديث الشريؼ  -ٙاالعتماد عمى الحجة والبرىاف .               -٘

 وضح حقٌقة اإلٌجابٌة ومقاومة السلبٌة فى كل حدٌث مما ٌلى :س : 

 ..... مثل المسلمٌن فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد -

وكلل ملنهم راعلى وناصلح ومنصلوح ومعلٌن ومعلان اإلٌجابٌة تكمن فى أن كل مسللم ملن المسللمٌن راع وم -

 ٌسهم بما ٌستطٌع لٌكون الجمٌع من أهل النجاح والفالح .

 " .......... " من لم ٌهتم بأمر المسلمٌن فلٌس منهم -

 اإلٌجابٌة تتمثل فى االهتمام بؤمر األمة والبحث فى شبونها ومعرفة أآلمها وآمالها وجلب الخٌر لها          

 مؤمن كربة نفس هللا عنه م القٌام " ........... من نفس عن"  -

 اإلٌجابٌة تتمثل فى تقدٌم الوجوه الكثٌرة فمن الخٌر والنفع والمعاونة إلى كل محتاج -

 "  من رأى منكم منكرا فلٌغره بٌده فإن لم ٌستطع فبلسانه ..........."  -

 الشرور واآلفاتاإلٌجابٌة ال تتمثل فى فعل الطٌبات والخٌرات فحسب بل فى مقاومة  -

 :األساليب   
 أسموب خبري غرضو الفخر واالعتزاز .نحن قوم إذا ما صعب األمر كفينا :  - 
 أسموب إنشائي أمر غرضو الحث .)ولتكن منكم ( :  - 
 



 الـــــــــاملقــ
 بشخصلٌته  هو قالب فنلً نثلري ٌعلالج موضلوعا ملا لٌعلرض فٌله رأٌله أو ٌرسلم صلورة ، أو ٌقلرر فكلرة مصلطبغة

 ومحملة برإاه.

 : أجزاء المقال   
 . وقد ٌعرض المقال دون تمهٌدقد ٌبدأ المقال بتمهٌد ٌهٌا القارئ لتقبله  : مقدمةـ  1

 : وفٌه ٌعرض الكاتب موضوعه ، وتختلف أسالٌب الكتاب تبعا لثقافتهم ومٌولهم ودوافعهم وأدواتهم الفنٌة . عرضـ ٕ

 : وهً تلخٌص وتركٌز لمضمون المقال ، وقد تؤتً على صورة تساإل ٌثٌر عقل القارئ أو تهز مشاعره . خاتمةـ ٖ

  : ٌكون سٌاسٌا ، فنٌا ، اجتماعٌا ، اقتصادٌا ، .... إلخ .   ـ  على حسب الموضوع :1تصنٌف المقال 

 ال ٌعد من النثر الفنً .أدبً ، علمً متؤدب . أما العلمً ف  ـ على حسب األسلوب :2                 

 ًهام (   ال ٌكون المقال من النثر الفنً إال إذا توافرت فٌه الشروط التالٌة::  عناصر المقال الفن ( 

  اإلقناع عن طرٌق سالمة الفكر ودقتها ووضوحهاـ ٕ              ترابط الفكر وتسلسلها وبعدها عن التفكك .ـ ٔ

 الجذاب .التؤثٌر عن طرٌق العرض المثٌر ـ ٖ

 : ًطبٌعة الموضوع أ ـ          وضح كٌف ٌتأثر المقال بكل مما ٌأت : 

إذا كان المقال ٌدور حول فكرة فإن كاتبه ٌركز على صحة الفكر ودقتها ووضوحها ، وإذا كان ٌدور حول ظاهرة نفسٌة 

أدبٌلا وجلدنا االهتملام بالصلور أو اجتماعٌة فإن كاتبله ٌركلز عللى حٌوٌلة العلرض ودقتله وطرافتله ، وإذا كلان األسللوب 

والخٌللال واإلٌحللاء ، وإذا كللان علمٌللا أدبٌللا وجللدنا دقللة األلفللاظ والعبللارات الواضللحة والمصللطلحات وال ٌخلللو مللن بعللض 

 الخٌال .

 :شخصٌة الكاتب وثقافته ب ـ 

 وأسلوبهألن المكونات العقلٌة والنفسٌة للكاتب والبٌبة التً ٌحٌا فٌها تنعكس على أفكاره واتجاهه     

للاب ٌتفللاوتون وٌتمللاٌزون فٌمللا بٌللنهم  مللن خللالل عمققق الفكققر  ـ   وخصققوبة الخٌققال    ـ وطرائققق :   للذلك فالُكتا

 العرض .

 ج ـ وسٌلة النشر :   ) تؤثر فً توجٌه المقال (

 جالت المتخصصة .ألن طبٌعة القراء تتحدد بدرجة كبٌرة تبعا لوسٌلة النشر ، فقراء الصحف الٌومٌة غٌر قراء الم         

 فٌم تتجلى مهارة كاتب المقال ؟

 مصطبغا بشخصٌة كاتبه . وكون المقال انعكاسا وجدانٌاالشابق للقراء ،  فً اختٌار الموضوعمن خالل مهارة الكاتب    

 :مالحظات 

 ـ المقالة ال تتسع للتقصً واالستقراء كالمباحث العلمٌة وال تتقٌد بقٌود الصنعة اللفظٌة .  1

 ـ لٌس المقصود بكون المقالة انعكاسا وجدانٌا أن موضوعها ٌنحصر فً الكاتب نفسه بل نعنً أن كل ما ٌعرضه الكاتب   ٕ 

 فٌها مصطبغا بشخصٌته .            

 . وكانت الصحافة عامال الزدهاره،  من االنفتاح الثقافً على الحضارة الغربٌةـ المقال فن جدٌد وفد على األدب العربً ٖ

 

 



 المجــــال :  األدب ٌحدث راحة نفسٌة

 الموضوع :  الغبطة فكرة

 . وضح ذلك.  س ـ األدب ٌحدث راحة نفسٌة

٠زغٍٝ دٚس األدة فٟ رؾم١ك اٌشاؽخ إٌفغ١خ ٌإلٔغبْ ثّعبٌغخ ِّ٘ٛٗ ، ٚرجص١شٖ ثأعجبة ععبدرٗ ِٓ خالي ٔجز ا١ٌأط        

 ٚاٌزؾبؤَ ، ٚدعٛرٗ إٌٝ اٌزّزع ثّب رّٕؾٗ اٌؾ١بح ِٓ فشؿ اٌغعبدح  ، ٚاغزٕبَ  ٌؾظبد إٌٙبء اٌزٟ ال رزىشس وض١شا .

 مصادر الراحة النفسٌة                س ـ ما الذي ٌحدث راحة نفسٌة فً النص؟ 

 . اٌذعٛح إٌٝ اٌغشٚس ٚاالثزٙبط ٚاغزٕبَ ٌؾظبرٙب ، ٚث١بْ ا٢صبس اإل٠غبث١خ ٌزٌه 

 فبم تعل لذلك؟.  مثل هذه القصٌدة ٌكتب لها الخلودس ـ 

 دعٛح اإلٔغبْ إٌٝ اٌجٙغخ ٚاٌزفبؤي ثبٌؾ١بح ، ٔٙب أل ٛ٘ٚ ، ّٟ ِزغبٚصح ؽذٚد اٌضِبْ رّضً ِٛلفب ٔفغ١ب را ثعذ إٔغبٔ

 ٚاٌّىبْ ٌزؾًّ وً إٔغبْ ثصشف إٌظش عٓ ٌغزٗ ٚد٠ٕٗ ٚعٕغٗ .

 س ـ استخلص الفكر الرئٌسة من خالل األبٌات . 

 (  ٘  ٔاألبٌات )  استسالم الناس للٌؤس ٌخطف البهجة من نفوسهم .                       -  

 (  ٖٔ  ٙاألبٌات )  السعادة فكرة تنبع من داخل النفس منعكسة على الكون .                -  

 (  ٕٓ  ٗٔاألبٌات )  ال قٌمة للعبوس والبكاء ، والسعادة فرصة ال تتكرر .                   -  

 س ـ ما الدعوة التً وجهها الشاعر فً قصٌدته؟

   .لالستمتاع بجماليا, واغتناـ لحظات السعادة الدعوة إلى نبذ األحزاف والتشاؤـ, واستنياض اليمـ باألمؿ والتفاؤؿ 

 ـ ما المشاعر المسٌطرة على الشاعر فً األبٌات ؟س 

 اإلؽفبق عٍٝ ؽبي إٌبط اٌّغزغ١ٍّٓ ١ٌٍأط . -ٔجز اٌؾبعش ٌٍزؾبؤَ ٚاٌّزؾبئ١ّٓ .               -

 اإلعغبة ثّٓ ٠غزُٕ ٌؾظبد اٌغعبدح  . -اٌفشػ ٚاالثزٙبط فٟ ؽ١بح اإلٔغبْ .رمذ٠ش أصش  -

 ـ ما الغبطة التً ٌقصدها الشاعر فً األبٌات؟س 

  . اٌغجطخ ٟ٘ ؽغٓ اٌؾبي ٚاٌّغّشح ، ٠ٚمصذ اٌؾبعش ثٙب اٌغشٚس ٚاٌجٙغخ ٚاٌغعبدح 

 من خالل األبٌات .ـ ما الدلٌل الذي ساقه الشاعر على أن الغبطة فكرة؟ وضح رأي الشاعر س 

 أن السعادة مصدرها النفس البشرٌة فهً تنبع من ٠شٜ اٌؾبعش أْ ) اٌغجطخ ( ال رشرجػ ثفمش أٚ غٕٝ ،ٚ

 داخل اإلنسان ذاته ، فاإلنسان قادر على إٌجاد السعادة لنفسه مهما كانت ظروفه . 

 ـ كٌف بدت نفس الشاعر فً األبٌات؟س 

  ٍٝاٌؾ١بح ثزفبؤي ٚأًِ ، سافعخ ٌٍعجٛط ٚاٌزجشَ ثبٌؾ١بح ..ثذد ساظ١خ ِغزجؾشح ِمجٍخ ع 

ٌَّن هذا األثر.  ـ للسعادة أثر إٌجابً إذا حلت فً النفوسس   . ب

  فٟ ِغزّعٗ  اٌغجطخ رجعش فٟ إٌفٛط اٌؾ١بح ٚاألًِ ، ٚرغعً صبؽجٙب ألذس عٍٝ اٌعطبء ، ف١صجؼ فبعال را ل١ّخ.  

 خالل واقع نظرته؟ـ ما رأٌك فٌما ذهب إلٌه الشاعر من س 

 أوافق الشاعر فً نظرته المتفابلة المستبشرة للحٌاة ، وأن اإلنسان ٌنبغً علٌه اقتناص لحظات السعادة 



 لٌمتع نفسه والمحٌطٌن به بما ٌرضً هللا عنه ، وال ٌخالف تعالٌم دٌننا الحنٌف ، فالنفس تتوق إلى ما ٌإنسها 
 بهذه األلفاظ .ـ علل :بداٌة الشاعر ونهاٌته للقصٌدة س 

 بدأ الشاعر بؤلفاظ تدل على الحزن والعبوس لٌصف حال الناس وهم ٌستقبلون العٌد ، وأنهاها بؤلفاظ تدل على

 الفرح والسعادة لٌقدم خالصة نظرته فً الحٌاة . 

 ـ استخلص ثالثا من القٌم الواردة فً النص .س 

 مقاومة الٌؤس وعدم االستسالم له .                             -والتبرم .          القناعة والرضا والبعد عن الشكوى -

 رٕجع ِٓ داخً اإلٔغبْ ٔفغٗ .اإل٠ّبْ ثأْ اٌغجطخ فىشح ـ       .اغزٕبَ ٌؾظبد اٌغعبدح فٟ اٌؾ١بح اٌؾشؿ عٍٝ  -

 ـ تظهر فً النص بعض سمات شخصٌة الشاعر . اذكر ثالثا منها .س  

 عدم االستسالم للٌؤس    ـ خبٌر بالحٌاة والناس  -محب للتفاإل واألمل       

  ـ عبر عن مضمون األبٌات فً ثالث جمل تامة .س 

  . استسالم الناس للٌؤس سلوك مرفوض ال مبرر له .       * السعادة تنبع من داخل النفس البشرٌة 

  .ًاإلنسان السعٌد ٌرى كل شىء فً الحٌاة جمٌال 

 اكشف فً معجمك عن معنى الكلمات اآلتٌة :ـ 8

كالحة   والمفرد ، العبوس شدٌدة كالحات    العالٌــة المشمخرة   

فٌها طالقة ال عابسة منقبضة مكفهرة     جلَْتـــها صقلتها   . 

 مهالً  روٌدا   . أصابهم عراهم  

 استبشر تهلل    السعادة الغبطة  

   ) ِغرر)   والجمع ،  غفلة غرة  

 

 سعادة المرء من ذاته .                                  ـ ضع عنواناً آخر للنص .س 

 حدد فكرتٌن جزئٌتٌن من أربعة األبٌات األولى .س ـ 

 الٌابسون ال ٌفرقون بٌن النافع والضار . -النفس المتشابمة ال تشعر باألحداث السعٌدة .    -

 ـ كٌف استقبل الناس العٌد؟س 

 اعزمجٍٛا اٌع١ذ ثبٌعجٛط ٚاٌٛعٖٛ اٌىبٌؾخ ٚاٌؾىٜٛ اٌّغزّشح ٚا١ٌأط ِٓ اٌؾ١بح .

 ـ ما مظاهرعبوس الناس كما فهمت من األبٌات؟س 

 * ال فشق ٌذ٠ُٙ ث١ٓ إٌفع ٚاٌّعشح .* ٠أط ٚاعزغالَ ٌٍعجٛط .         * ؽىٜٛ دائّخ .* ٚعٖٛ وبٌؾخ ؽذ٠ذح اٌعجٛط .    

 . آثارها النفسٌة على صاحبها، وضح ذلك من خالل فهمك لألبٌاتالغبطة فكرة لها ـ س 

 * رغعً ٌٗ ل١ّخ فٟ ِغزّعٗ  .ّىٓ صبؽجٙب ِٓ اإلٔزبط ٚاٌعطبء.       * ر إلجبال عٍٝ اٌؾ١بح .         * رغعٍٗ أوضش

 ٌٍج١ذ األٚي  . األث١بد رذ١ًٌ ٚ رفغ١شـ            ـ ما عالقة األبٌات من الثانً إلى الرابع بالبٌت األول؟س 

 ٠ذعٛ إٌٝ األًِ ٚاٌزفبؤي ٚالزٕبؿ أٚلبد اٌغعبدح لجً أْ رضٚي .          ـ إالم ٌدعو الشاعر فً البٌت األخٌر ؟س 

 حدد معنى ما تحته خط فٌما ٌأتً :س ـ 



  متجهمة (  -) عابسة             أمام الحادث المفجع .   مكفهرةصارت وجوه القوم 

  سوداء  (   -.                               ) متراكمة    مكفهرةتغٌر الطقس والسحب 

 ـ امأل كل فراغ مما ٌأتً بتصرٌف مناسب مشتقاً من كلمة  "  تهللَ  " :س 

 المتكلم فصاحة على تدل   الستهاللا  براعة*                       . رمضان شهر   هالل   أبصرت  . 

 وجه الطالب من أثر النجاح . تهلل*               . الخٌر بفعل وجهه   متهلل  الرجل هذا 

 س ـ قدم حكماً على سلوك ٌظهر لك من خالل ما قرأت من األبٌات .

 إن عبوس الناس وهم ٌستقبلون العٌد سلوك مرفوض ألن السعادة مصدرها القلب .

 س ـ ما السلوك الذي ٌدعو إلٌه الشاعر فً األبٌات ؟

  .لالستمتاع بجماليا, واغتناـ لحظات السعادة استنياض اليمـ باألمؿ والتفاؤؿ واإلقباؿ عمى الحياة 

 . إنسانٌة أبعاد ذات نفسٌة تجربة             ؟ الشاعر خاضها التً التجربة نوع ما:  س

 س ـ ما الهدف الذي ٌسعى إلٌه الشاعر من وراء هذا األبٌات ) المقطع األخٌر ( ؟

 الدعوة إلى التفاإل ، ونبذ األحزان والتشاإم ، واغتنام لحظات السعادة .

  ؟(  مرة الغٌر حٌاة تجعل ال – مرا تكن ال – العابس أٌها – الباكً أٌها: )  قوله فً التدرج أفاد ماذا:  س

 والتجهم العبوس إلى به فٌصل البكاء ٌنتهً حتى هكذا وٌظل ، منه ضاع ما على وٌتحسر ، حاله على ٌبكً المتشابم اإلنسان •

 . باآلخرٌن إلحاقه إلى به الضرر إلحاق تتعدى التً النظرة تلك.  الحٌاة إلى المتشابمة والنظرة

ٌّن:  س  . ذلك وضح.  علٌه هو ما خطأ العابس لإلنسان الشاعر ب

 . العبوس على أجرة تتقاضى لن -                                  . فاسدا ٌصلح ال البكاء -

 .  الضحك على القدرة ٌمتلك اإلنسان -                  . اآلخرٌن وٌإلم قاسٌة صعبة حٌاتك ٌجعل العبوس -

 . تضٌعها فال مواتٌة السعادة فرصة -               .       الناس الحٌاة مع ٌتجاوب ال جامد العابس الفتى -

ٌِّن:  س  : ٌلً مما كل فً المعنى إلى  خط تحته ما أضافه ما ب

 ( به ٌقتاتون ما أقل ٌوجد فال. )  المدقع الفقر ـ                . كسرة الكوخ فً وما الكوخ استوطنت ربما •

 ( عادٌة قصورا لٌست فهً. )  وأرفعها القصور أفضل ـ                    . المشمخرة العالٌات القصور منها وخلت •

 (   والجمال الحٌاة ٌبث فهو. )  للغبطة الجمٌل األثر بٌان ـ               . نضرة الغصن فً فإذا المعرى الغصن تلمس •

 من الصور الفنيت :
 وٕب٠خ عٓ اٌفمش . يا فٙ انكٕخ كضرج : -                                اعزعبسح ِى١ٕخ .  اصرٕطُد انكٕخ : -

 : اعزعبسح ِى١ٕخ . رفد عهٗ انقفـر -                   وٕب٠خ عٓ ا١ٌجظ ٚاٌغفبف . انغصٍ انًعـرٖ : -

ِْ : -    رؾج١ٗ ث١ٍغ ، ٠ج١ٓ أصش اٌغعبدح فٟ ٔفظ صبؽجٙب . ْٙ درج : - ٌُ ال َْٚعــِذُل َررَّ  .فمذاْ اٌم١ّخوٕب٠خ عٓ  فانكـٕ

 سح ِى١ٕخ .اعزعبال ذكٍ يرا : ـ                      وٕب٠خ عٓ عذَ اٌغذٜٚ . ال ٚضذ انذيع ثغرِ : -

ٍَ انذُْر: -         رؾج١ٗ ث١ٍغ . انفرٗ انعاتش صخرج : - ِْ:  -         اعزعبسح ِى١ٕخ. َصكـَ  رؾج١ٗ ربَ .انعٛــــَذ يثم انُعْرِس يـَرَّ

 

 



 : األساليةمن 

 أعٍٛة إٔؾبئٟ ) ٔذاء ( ، غشظٗ ) اإلؽفبق ( .أُّٚٓا انثاكٙ / أٚٓا انعاتش :  -

 أعٍٛة إٔؾبئٟ ) أِش ( ، غشظٗ ) إٌصؼ ٚاإلسؽبد ( . ـ رٔٚــذاً:

- : ِْ اً ، ٔال ذجَعـــْم حٛاجَ انغِٛر يـُرَّ ٍْ ُيرَّ  أعٍٛة إٔؾبئٟ ) ٟٔٙ ( ، غشظٗ  ) إٌصؼ ٚاإلسؽبد ٚف١ٗ رٛث١خ ٚرمش٠ع ( . ال ذك

- : ِْ ٌل عهٗ انضحِك ٔقـُْذَر ْٕ ٌَّ يٍ ٚثكٙ نُّ َحــ  أعٍٛة خجشٞ ٠ف١ذ اٌزمش٠ش ٚاٌزأو١ذ  إِ

َٓــهَّْم ٔذَــَرََّْى: -  أعٍٛة إٔؾبئٟ ) أِش ( ، غشظٗ ) إٌصؼ أٚ اٌؾش أٚ االعزٕٙبض (. فرَ

 ما المقصود بالتجربة الشعرٌة ؟ -1

 شرٌكا ٌجعله مإثرا خطابا المتلقً الشاعر بها ٌخاطب ، إنسانٌة تجربة أو موقف أو انفعال من الشاعر بها ٌمر التً هً

 . بها واالنفعال القصٌدة تذوق فً فاعال

 .. إنسانٌة أبعاد ذاتٌة نفسٌة تجربةما نوع التجربة الشعرٌة من خالل األبٌات  ؟              ـ  -2

 العاطفة      ـ   الفكرة    ـ  اللغة الشعرٌة ما مقومات التجربة الشعرٌة ؟                 -3

 . الشاعر عرضها التً الشعرٌة التجربة عناصر) مقومات ( وضح:  س

 . الحٌاة فً التفاإل أهمٌة على التنبٌه فً ٌتمثل :الفكر

 .علٌه اإلنسان وقدرة التفاإل بؤهمٌة واإلٌمان التشاإم نبذ فً تتمثل : العاطفة

 . مثلى صورة فً إلٌنا الشعرٌة تجربته نقل استطاعت غنٌة الشعرٌة إٌلٌا لغة:  الشعرٌة اللغة

 .  العاطفة وحدها كافٌة لتصنع اإلبداع ؟وضح ما تقولـ هل 4.

العاطفة وحدها لٌست كافٌة لتصنع ) اإلبداع ( إذ ال بد أن ٌكون الشاعر قادرا على توصٌل انفعاله إلى المتلقً  خالل 

 صٌاغة لغوٌة لهذه المشاعر قادرة على التؤثٌر ونقل االنفعال .

 ـ كٌف نستدل على عاطفة الشاعر ؟

العبرة بالعاطفة وقوة انفعال الشاعر بل العبرة بقوة االنفعال الذي ٌحدثه الشاعر فً المتلقً كما تقاس عاطفة الشاعر لٌست 

 بمدى تؤثٌرها بالمتلقً وقوة وحرارة انفعاله لهذه العاطفة  .

 . ـ هل الفكرة وحدها معٌاراً صحٌحاً لنقد الشعر؟وضح ذلك6

ر الذي تقاس به جودة القصٌدة ، ولكن روعة الشعر ال تتوقف علً الفكرة التً ٌتضمنها هناك من ٌعتقد أن الفكرة هً المعٌا

 .بل علً الطرٌقة التً صٌغت بها كً تحقق القوة والتؤثٌر

 ـ ما العناصر التً اعتمد علٌها الشاعر فً اللغة الشعرٌة من خالل النص .7 

 ) الخارجٌة " الظاهرة " ( و ) الداخلٌة " الخفٌة " ( الموسٌقا   .  الصور واألخٌلة   . المفردات والتراكٌب   -

 ـ علل : تعتبر اللغة الشعرٌة مفتاح األسرار .8



إن اللغة الشعرٌة أساس لمعرفة ما ٌتضمنه النص من فكر وعاطفة وخٌال ، ومن أجل ذلك كان لزاماً علٌنا أن نولً لغة 

 النص االهتمام األكبر .

 . لشعرـ قارن بٌن نقد المقال ونقد ا9

 أوال : نقد المقال : 
  ٓ* تكوف  األىمية األولى  لمفكرة وتأتي الصياغة والتعبير في المرتبة الثانية مف األىمية   

 فالسؤاؿ األوؿ الذي يمكف أف نطرحو عندما نقرأ مقاال ىو : ما الذي يريد الكاتب أف يقولو )فكرتو ( في  المقاؿ ؟      
 والسؤاؿ الثاني الذي يميو ىو : كيؼ صاغ الكاتب فكرتو وعبر عنيا ؟      

 ثانيا : نقد الشعر : 
  ٓ* تكوف األىمية واألولوية لمصياغة والتعبير والتشكيؿ المغوي وتأتي الفكرة في المرتبة الثانية    

 أي أف السؤاؿ األوؿ في تذوؽ الشعر ىو : كيؼ صاغ الشاعر فكرتو وما خصائص المغة الشعرية التي تشكؿ      
 بيا النص ؟        
 ثـ بعد ذلؾ يأتي السؤاؿ الثاني وىو : ما الذي تضمنتو القصيدة مف فكرة أراد الشاعر أف يعبر عنيا ؟       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 من القدر الخلٌجً المشتركالمجــــال :    

 الموضوع :     المها العربً

 ما الفكرة التً ٌدور حولها الموضوع ؟س ـ 

 اٌّٙب اٌعشثٟ ِعٍُ رشاصٟ ِٓ ِعبٌُ اٌخ١ٍظ ٠غت اٌؾفبظ ع١ٍٗ .

 لم ٌحظى شبه الجزٌرة العربٌة باهتمام علماء البٌئة؟س  ـ 

 اٌعشثٟ.ألْ إٌّطمخ اٌغٕٛث١خ اٌؾشل١خ ِٕٗ ث١ئخ غج١ع١خ ٌٍّٙب 

 هناك  دوافع تقف وراء تضافر الجهود فً دول الخلٌج العربٌة على حماٌة المها. اذكرها.س ـ 

 ألٔٗ ِعٍُ رشاصٟ ِٓ ِعبٌُ دٚي اٌخ١ٍظ اٌعشث١خ . -

 ألٔٗ ؽ١ٛاْ ٔبدس ِٙذد ثبالٔمشاض ٠غت اٌؾفبظ ع١ٍٗ . -

 لٍخ اٌّشاعٟ اٌطج١ع١خ . -

 وما سماته ؟ ؟العربً أٌن ٌعٌش المها ـ س 

ِٓ اٌٛاؽابد ٚأِابوٓ اٌعؾات اٌطج١ع١اخ ِاأٜٚ ٌاٗ ، ِٚاالراج ِآ اٌغاٛ، ٚاٌعطاؼ ، ٚٔابدساج ِاب ٠عا١ؼ فاٟ ٠زخز  -

 اٌصؾشاء اٌغشداء.

 ىو أكثر أنواع الميا جمااًل وأحسنيا شكاًل ويستفاد مف لحومو وجموده وقرونو . -:  صًاذّ

 ع١ٕ١ٙب عؾش فٟ ثٗ اٌؾغٕبء اٌّشأح اٌؾعشاء ؽجٗ ٌٚزا اٌع١ْٛ عّب١ٌخ وغّبي ٌّعبْ سِضاج  وبْ -

 للمها أنواع ثالثة ، اذكرها مبٌناً أماكن تمركز كل نوع.ـ  س 

 : ِٛغٕٗ األصٍٟ اٌعشاق اٌمذ٠ُ ٚؽجٗ اٌغض٠شح اٌعشث١خ. انًٓا انعرتٙ األتٛض 

 : ِٚٛغٕٗ إٌّطمخ ِٓ اٌجؾش األؽّش إٌٝ ؽّبي رٕضا١ٔب. يٓا تٛزا 

 : ٙوبٌٙبسٞ " إٌٝ " أٔغٛال ".ِٚٛغٕٗ عٕٛة إفش٠م١ب ِٓ ث١ٓ صؾشاء "  يٓا عزان 

 بم تعلل رغبة الكثٌرٌن فً اصطٌاد المها العربً ومالحقته.؟ـ س 

 لالستفادة مف لحومو وجموده وقرونو . -

 بم ٌسمى المها عند البدو ؟ وما تسمٌته عند أهل عمان؟ـ  س 

o .ٗ٠غ١ّٗ اٌجذٚ ثبٌٛظ١ؾٟ ؛ ٌؾذح ث١بض ٌٛٔٗ ٚٚظٛػ سؤ٠ز 

o ."٠ٚغّٝ فٟ عٍطٕخ عّبْ : " اثٓ عٌٛع 

 ؟ قذًٚاً (  تانًعٕل)   انًٓا صًٙ س ـ نى

 اٌّذثت اٌّعٛي سأط ٠ؾجٗ اٌّٙب لشْ ؽىً ألْ رٌهـ   

 ـ ما الهدف الذي ٌسعى الكاتب إلى تحقٌقه من خالل الموضوع ؟س 

 اٌعشث١خ . اٌذعٛح إٌٝ اٌّؾبفظخ عٍٝ اٌّٙب اٌعشثٟ ، ألٔٗ ِعٍُ رشاصٟ ِٓ ِعبٌُ دٚي اٌخ١ٍظ -

 ما القضٌة التً عالجها الكاتب فً الموضوع ؟ س ـ 

 تسلٌط الضوء على المها العربً وجهود المحافظة علٌه كمعلم تراثً عربً .



 

 اذكر الحقٌقة التً أشار إلٌها الكاتب فً موضوعه .س ـ 

 دول الخلٌج .تعرض المها العربً لالنقراض    ـ   المها العربً ٌمثل معلما من معالم التراث فً 

 

 لهجرة فلول المها من شمال شبه الجزٌرة إلى مناطق منعزلة فً جنوب الجزٌرة أسباب . فما هً ؟ـ س 

 

 * أعذاَ اٌّشعٝ فٟ ؽّبي ؽجٗ اٌغض٠شح اٌعشث١خ. * لٍخ األِطبس .  * اصد٠بد اٌص١ذ .

 

 حدد القٌم المستفادة من خالل الموضوع .ـ س 

 الحرص عمى البيئة بمكوناتيا النباتية والحيوانية. -والتنسيؽ بيف دوؿ الخمي  العربي.    الحرص عمى التعاوف   -

 اإليماف بأىمية المحافظة عمى المعالـ التراثية لمدوؿ . -

 . ـ  وضح واجبات الشعب الخلٌجً تجاه التحدٌات التً وردت فً الموضوعس 

 عابق من خالل رإٌة علمٌة وخطط مدروسة .ضرورة التعاون والتنسٌق بٌن تلك الدول لمواجهة أي 

 ـ اكشف فً معجمك عن معانً الكلمات اآلتٌة :س 

 

 

 

 

 

 وضح الجهود المبذولة لكل من الحكومة واألفراد تجاه القضٌة التً ٌعالجها الكاتب .س ـ 

 أوالً علي املستوى احلكومٌ:

  فٙ انضعٕدٚح :

 ( ٠ؾشَ ص١ذ اٌّٙب .6796صذس لبْٔٛ ) 

 اٌش٠بض. أل١ّذ ِضاس، ٌزشث١زٗ ، ٚاؽزفع ثمط١ع ِٓ اٌّٙب فٟ ؽذ٠مخ ؽ١ٛاْ

  فٙ عًاٌ :

 ؽبفظٛا ع١ٍٗ ثبعزجبسٖ ِعٍّب رشاص١ب ِٓ ِعبٌُ اٌغٍطٕخ .

 أل١ّذ ؽظبئش ٌز١ّٕزٗ ، صُ أع١ذ ٌج١ئزٗ األص١ٍخ فٟ ) عذح اٌؾشاع١ظ ( .

  فٙ قطر :

 ـ لبِذ ٚصاسح اٌصٕبعخ ٚاٌضساعخ ثبإلؽشاف ع١ٍٗ ٚاعزف١ذ ثأصؾبة اٌخجشاد فٟ ٘زا اٌّغبي .

 ج١عزٗ فٟ ) اٌؾؾب١ٔخ ( فزعبعف عذدٖ ، ٠ٚٛعذ لط١ع ِٕٗ فٟ ؽذ٠مخ ؽ١ٛاْ اٌش٠بْ.ـ أل١ّذ ِٕطمخ ِٕبعجخ ٌط

 ثانيا :أما علي املستوى الفردً:

 ( ثإؽعبس أٚي ع١ٕخ ِٓ 6764فٟ لطش لبَ اٌؾ١خ لبعُ ثٓ ؽّذ آي صبْ ٚص٠ش اٌزشث١خ اٌغبثك فٟ )  -

 ٍِغأ مأوى متكاثر متوافر   

 حرص علٌه ــ طمع فٌه رغب تعاونت تضافرت  

 اٌطبئفخ ِٓ اٌغُٕ ٚإٌعُ قطٌع االخزفبء االندثار 

 تطوٌر ـ  إنعاش ـ ازدٌاد إنماء ٌقٌم فً المكان ٌستوطن  

   إنقاذ ـ إخراج –تخلٌص  انتشال  



 عزٗ ثبٌغ١ٍّٟ ؽّبي اٌذٚؽخ اٌّٙب ؽ١بج إٌٝ لطش ِٓ اٌشثع اٌخبٌٟ ثبٌغعٛد٠خ ٚاؽزفع ثٙب فٟ ِضس

 ٚأؽشف عٍٝ رشث١زٙب ٚإّٔبئٙب.

 ـ ٌُ ٠مزصش اال٘زّبَ ثبٌّٙب عٍٝ رٌه ثً اِزذ ١ٌؾًّ اإلِبساد ٚاٌى٠ٛذ ٚاٌجؾش٠ٓ اٌزٟ رؾزفع ثعذد ِٕٗ 

 فٟ ِضسعخ خبصخ ٚعٍّذ اٌذٚي اٌخ١ٍغ١خ ِزصٍخ ٌزشث١زٗ ٚر١ّٕزٗ.

 .حانٛاً  انعرتٙ انًٓا فهٕل ذًركز يُاطق س ـ حذد

 . ِٕٗ اٌؾشلٟ ثبٌغٕٛة اٌشٚظبد ثعط فٟ ِزفشلخ عّبعبد فٟ عبؽذ ؽ١ش ، اٌعشث١خ اٌغض٠شح ؽجٗ عٕٛة فٟ •

 . اٌغعٛد٠خ اٌٍّّىخ ِٓ ثبٌمشة اٌخبٌٟ اٌشثع ٚؽشق •

 .ٚاألعؾبة األؽغبس  عٍٝ ٠زغزٜ ؽ١ش ٚعّبْ •

 ما واجبك تجاه ما ٌقدم من قضاٌا واردة فً الموضوع ؟س ـ 

 التفاعل مع تلك القضاٌا والعمل على المشاركة الفاعلة فً المحافظة على البٌبة والمعالم التراثٌة 

 فً الدولة ، ألن ذلك ٌعد من عالمات حب الوطن .

 ـ عالم تدل االتصاالت الهادفة بٌن دول الخلٌج العربٌة للمحافظة على المها؟س 

منطقة ، كما تدل على التعاون المثمر بٌن هذه الدول التً تدل على مدى الوعً البٌبً واإلنسانً فً هذه ال -

 ٌجمعها التواصل والتآخً.

   ولهذا رغب الكثٌرون المها العربً أكثر أنواع المها جماالً ، وأحسنها شكالً ، وٌستفاد من لحومه وجلوده وقرونه ، س ـ 

 قبلها هً :العالقة بٌن الجملة التً تحتها خط ، وبٌن ما .  فً فً اصطٌاده     

   )     *    (  تعلٌل                          )         (   نتٌجة                 )         (  تؤكٌد                           
 

 امأل كل فراغ مما ٌأتً بتصرٌف مناسب مشتقاً من كلمة  "  متوافر " . -س 

 .........ورثت ماالً   ........وفٌرا 

    توفٌر........  ما زاد عن حاجتً عند الحاجة إلٌه .ٌجب...... 

 .  هذه المالبس   .......متوفرة..........  فً كل مكان 

 ؟ في موضوع الميا العربي  ما نوع األسموب الذي استخدمو الكاتب -1

 عهًٙ يرأدب 

 اذكر سمات األسموب الذي اعتمده الكاتب من خالل الموضوع . -1

 صًاذّ: 

 شخصية الكاتب وآثار مف عواطفو. ظيور مالمح مف 

 .االىتماـ بحسف العرض وجماؿ الصياغة 

 .استخداـ األلفاظ والعبارات المألوفة 

 .المحافظة عمى دقة المعنى العممي ووضوحو 



 

بيف نوع األسموب في حديث اإلماـ محمد عبده عف الزكاة حيث قاؿ : " فرض اإلسالـ لمفقراء في أمواؿ األغنياء حقًا معمومًا  -ٖ
, سدًا لحاجة المعدوـ , وتفريجًا لكربة الغاـر , وتحريرًا لرقاب المستعبديف , وتيسيرًا ألبناء السبيؿ  ...  "  انظر كتاب 

 ...............................................علمً متأدب..............................٘ٛالبالغة الجزء األوؿ ص 

  ) اذكرها  (هناك ثالثة أنواع لألسالٌب   -ٗ

 األسلوب العلمً المتؤدب -   األسلوب األدبً     األسلوب العلمً المٌسرـ      األسلوب العلمً البحتـ 

 :  اذكر ممٌزات كل منـ ٘

 : األسلوب العلمً البحت  

 والمبالغة والخٌال العاطفة من التجرد                            . واتجاهاته ومٌوله الكاتب شخصٌة اختفاء. 

 العلمٌة والمصطلحات باألرقام االستعانة                   .البدٌعٌة والمحسنات اللفظٌة الزخارف من التجرد. 

 المعانً واضحة والتراكٌب الداللة محددة فاأللفاظ والوضوح، الدقة. 

 

  :   األسلوب العلمً المٌسر 

 .المتخصصٌن غٌر وأفهام ذهن من قرٌبة لتصبح العلمٌة المسابل تبسٌط إلى العالم ٌلجؤ-

 .العلمً المنهج شدة لٌخفف واألرقام المصطلحات بعض عن ٌستغنً -

 .ال تظهر فٌه شخصٌة أو عاطفة الكاتب  -

 

 :  ًاألسلوب األدب 

  مٌوله واتضاح الكاتب شخصٌة ظهور •

 .للوجدان مثٌرة قوٌة الكاتب عاطفة ظهور •

 .ومعنوٌة لفظٌة البدٌعٌة بالمحسنات العبارة تجوٌد •

 ومإثرة. ملهمة جدٌدة عالقات فً األشٌاء تضع التً الفنٌة الصور وإبداع الخٌال تحلٌق •

 أخرى. دالالت األصلٌة المعانً إلى تضٌف التً الموحٌة األلفاظ اختٌار •

 

  : األسلوب العلمً المتأدب 

 .ظيور مالمح مف شخصية الكاتب وآثار مف عواطفو 
  وجماؿ الصياغة.االىتماـ بحسف العرض 
 .استخداـ األلفاظ والعبارات المألوفة 
 .المحافظة عمى دقة المعنى العممي ووضوحو 

 
 



 
 ذذرٚة َحٕ٘

 وض١شاأِٓ ٚإخبء ٚعّبؽخ، ثش٠ئخ ِٓ اٌزعصت عبػ أثٕبؤ٘ب ِعب، ٚخبظٛا اٌجؾبس  داسغ٠ٍٛخ  لشٚٔب)ٌمذ ظٍذ اٌى٠ٛذ       

، ٚفٟ صشا٘ب ثعذ اٌؾ١بح ٠شلذْٚ، عٙبدا عظ١ّب  ٌزمذِٙب، ِٚٓ أعً عالِزٙب ٠غب٘ذْٚ رٍج١خ ِعب فٛق أسظٙب اٌط١جخ ٠عٍّْٛ

ِٕٚٙب ٠َٛ اٌم١بِخ ٠جعضْٛ، ٌزٌه فإْ أِٓ ٚغٕٕب ٚاعت ِمذط فٟ أعٕبلٕب ع١ّعب، ١ٌٚظ ِٕب ِٓ ٠غّؼ ألٞ ٠ذ أْ رّغٗ ثغٛء 

 اٌٛغٓ (. أسظبرمذ٠شا ٌفعٍٗ ِٚىبٔزٗ  ، فٕعُ 

 3            :                                                                          أخرج يٍ انفقرج -6

 ـ  فعال ِزعذ٠ب :                                                    ـ ٚآخش الصِب : 

 :                                                  ـ ِفعٛال ثٗ ٚلع ظ١ّشا :   ِفعٛال ِطٍمبـ 

 2                   :  تٍٛ صثة َصة انكهًاخ انًخطٕط ذحرٓا - 2

   ـ داس :                                                         وض١شا :                                       ـ 

  6.                      اجعم انفعم جعم فٙ جًهرٍٛ تحٛث ٚكٌٕ فٙ األٔنٗ فعال يرعذٚا نًفعٕنٍٛ ٔفٙ انثاَٛح فعال نهشرٔع-3

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

 6½                                      :                              أكًم انجًم انرانٛح تًا ْٕ يطهٕب تٍٛ انقٕصٍٛ -4

 (   ............           اٌؾك أْ ٠ٕزصش .             )فعال ِٓ أفعبي اٌّمبسثخ 

  )  ّٟٕاٌعبٌُ ٠ع١ؼ فٟ عالَ.       )ؽشفب ٔبعخب ٠ف١ذ اٌز         .............. 

 ) ًال ..............        فٟ اٌّذسعخ .               ) اعُ ال إٌبف١خ ٌغّع اإلٔبس ِعجٛغب ثبٌؾى 

 6 اععً اٌفعً ) عبػ ( ِزعذ٠ب فٟ عٍّخ ِف١ذح ، ٚغ١ش ِب ٠ٍضَ .  -5

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

 6 بي اٌظٓ ، ٚغ١ش ِب ٠ٍضَ .أدخً عٍٝ اٌغٍّخ اٌغبثمخ فعال ِٓ أفع أخٛن ِمجً عٍٝ اٌمشاءح "ـ " 6

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

 6 " ١ٌظ " ال إٌبف١خ ٌٍغٕظ فٟ اٌعجبسح اٌغبثمخ ٚغ١ش ِب ٠ٍضَ .ـ " ١ٌظ اٌمبسئْٛ عٙالء " اعزجذي ثـ  9

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

 6½                        : َّى انجًم اٜذٛح تًا ْٕ يطهٕب تٍٛ انقٕصٍٛـ 8

 ـ صسد ِعشض اٌىزبة ..............................................   ) ِفعٛي ِطٍك ِج١ٓ ٌٍعذد (  

 عٛي اٌّطٍك ِشادف اٌّصذس (ـ أؽججذ اٌمشاءح .....................................................      ) ٔبئت عٓ اٌّف  

 ـ  .........................اٌمشآْ اٌّغ١ٍّٓ اٌغٕخ ؽمب .                 ) فعال ِزعذ٠ب ٌضالصخ ِفبع١ً (  

 ـ ..............          اٌذٌٚخ اٌّز١ّض٠ٓ أٚعّخ اٌؾشف .             ) فعال ِزعذ٠ب ِٕبعجب (

 .     أدخً عٍٝ اٌغٍّخ فعال ِزعذ٠ب ١ٌٍم١ٓ ٚغ١ش ِب ٠ٍضَ .  انًٕاطٌُٕ يرعاٚشٌٕ فٙ ٔئاوـ 7

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

 

 



 تدرٌب نحوي : 

اإلنسان عجول ، ومتى ) اعتصم ( بالصبر واإلٌمان ) فسٌرى ( فً الظالم  "عٌن هللا ) ال تغفل (، ولكن    

ٌومــا قرٌبا أو بعٌدا  ، وكم من ظالم عاش ٌسرف فً ظلمه ومد له القــدر ثم نزلت به المحنة فنسً ظلمه 

الم مهما هللا فً خلقه ، فال راحة لظ حكموأصبح ذلٌال مستضعفا وهلل تدبٌر ) ال تدركه العقول  ( ، ما أعدل 

 الظالمون " . بشرا طال الزمن . فبئس 

  أعرب ما تحته خط في الفقرة السابقة :                                                                 – 1

 1حكم :                                                          بشرا :                                               

 1                 استخرج من الفقرة السابقة :                ـ  2

 * مخصوصا بالذم :                                  * جملة وقعت حاال :   

 ٖ                                                                    ما الموقع اإلعرابي للجمل التي بين القوسين ؟ـ  3

 ـ ال تغفل :  

 ـ اعتصم :   

 ـ فسٌرى :   

 ـ ال تدركه :  

 ٗ           :                                             ضع يكاٌ انُقظ يا ٚحقق اإلجاتح انصحٛحح نًا تٍٛ انقٕصٍٛ فًٛا ٚأذٙـ  4
 ـ اٌطبٌجبْ .......................... ِٙزثبْ                                                         ) رٛو١ذا ِع٠ٕٛب (.    

 ـ ؽفظذ اٌمص١ذح............................                                                        ) ثذي ثعط ِٓ وً (.    

 ـ اٌطبٌت ..................٠ؾبفع عٍٝ فعً اٌخ١ش فٟ سِعبْ .                               ) ثذي ِطبثك  (    

 ..................... .                                                    ) ثذي اؽزّبي  (ـ أعغجٕٟ اٌطبٌت ........    

 ٕ                                               حدد نوع االستفيام فيما يأتي من حيث التصور والتصديق  :ػ  ٘
 أ ػ " أترضى أف تكوف ظالما ؟ "         نوع االستفياـ ......................................  
 ب ػ " أترغب في التوبة مف الظمـ أـ تحب التمادي فيو ؟ نوع االستفياـ ....................... 
 ٕ                             ى .اجعل " التائبون من المعاصي " مخصوصا بالمدح مرة ، ومتعجبا منو مرة أخر ػ  ٙ
 ............................................................................................... 
 صوب الخطأ النحوي اآلتي :                                                             ػ  ٚ
  2الهدفان كلٌهما .                                  )                        (                                 ـ أعجبنً فً المبارة 

 ـ ما أروع المهتمون بالطفولة .                                          )                        (

 )                        (                        ـ إن الحلٌفة أبو بكر أول الخلفاء الراشدٌن .   

 ـ هل تحب جارك أم تكرهه ؟                                 )                     (

                     ٔ             ػ " ألـ تتألـ عند ظمـ اآلخريف "     أجب باإلثبات عف الجممة السابقة .                      ٛ
............................................................................................... 

 ٔػ  بمى , سأعتني بصحتي .       ضع سؤاال لإلجابة السابقة .                                         ٜ
.............................................................................................. 

 ٔػ امدح المتحابيف في اهلل بصيغة مدح فاعميا اسـ موصوؿ .                                           ٓٔ
 .............................................................................................. 



 
 


