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 ألوىلااحملاضرة 
26/11/2121 

 أسعد اهلل أوقاتكم...
وظٌأيت يف  املقالح، ظأميل عٌٌوم خالصحش حىي املقالح الػرةيحملشسهم ًهزج جًفصٍ هى 

جالمضححن مح أمٌٌه عٌٌوم، وأمضنح أمس ؼعش ال نرث وأددحءنح وأؽذجدنح جًلذمحء مل ًعشفىج جمللحًس وال 
دٌنام مح هضذه جًعشخ هحن عذحسز عن  ن هم أهٍ جًنلذ وجملرسح.ى وجًٌىنحنٌ ،جًلصس وال جملرسح

ضحذعس وصم نلٌهح ئىل جألدخ ئسهحصحش فٌام ًضعٌم دحمللحًس وجًشوجًس وجًلصس وجملرسح ألنهح فنىن مع
ون نلٌ  يف جألدخ وهم جًزًن ًضسعوىن دحًلذًم هح هحن صعذحً، ورًى دعذر جملححفـنيجًعشيب ًو

 …وال ًإًذون جًحذًػ
 جًغشخ من ؽحءصنح فلذ...( جمللحًس – جملرسح – جًلصس – جًشوجًس) جًحذًغس جألددٌس جًفنىن أمح
ون ػىًٌس صوىن مح غحًذحً  وجمللحًس  جًصحٌفس هى ًٌسلحًس جًذجفث جًحظن فان جًعشدٌس جًذوي يف ًو

زًى وجًؾشًذز  جنضرشش جمللحًس دأن جًلىي نعضؼٌع جمللحًس عن حذًغنح معشض ويف كصريز صوىن ًو
 مؾالش فٌهح وأنؽأوج مرص ئىل هحؽشوج جًٌذنحنٌني جألددحء من جًوغري وأن هام مرص، يف دورثز

 عرشجش من وغريه(مرص يف وعحػ ًذنحن من) جًلؼشًن ؼحعش مؼشجن خٌٌٍ مغٍ وصحف،
زًى جألددحء  جًنهظس يف مرص ئىل جملهحؽشًن جًؽحمٌني جملهحؽشون أعش: )صلىي هضر هنحن ًو
ٍٍ أًذًىًىؽٌضه  (.جًحذًغس جألددٌس دٌنام جًشجفعٍ جملرصي صـهش يف هضحدحصه جألخالق وجًلٌم.  فٌو

ىؽٌس ال ميون جًضخيل عنهح دعهىًس فهٍ صأيت  نضٌؾس معضلذجش وكٌم معٌنس وعىجمٍ وجألًذًو
 جكضصحدًس وظٌحظٌس وعلحفٌس.

 ال ًلذٌىن جًضؾذًذ يف جًؽعش. وًون هزج جًوالَ غري ظٌٌم.   املحافظىنإذن 

: من ًوضر فن جًشوجًس هم طعحف جًٌغس جًعشدٌس ومن ًوضذىن جًؽعش فيقىل الرافػي املرصي
جًنـشز جظضسشش حضى عنذ دعع أددحء  هم أكىًحء جًٌغس وهزج جًوالَ غري صحٌح ػذعحً، وهزه

ٍِ جًلشوي رجَش مشٍز عن سأًه يف جًؽعش وجًنرث فلحي ئن جًؽعش دشؽىجصي جدن  جملهؾش حٌػ ُظت
دشؽىجصي وأمح جًنرثُ فهى فالح جدن فالح. ئنَّ جًؽعش ًضسٌض دحًىصن وجًلحفٌس وًلىَ عىل جًضوغٌف، 

حفس أي ؼخص من خالي كشجءصه ًٌشوجًس أي ًعرب جإلنعحن عام ًشًذ دحخضصحس، وجًٌىَ صلحط عل
 وجمللحًس، فارج هحن ًلشأ جًشوجًس وجمللحًس فهى مغلف. 

ئن جًفنىن جًنرثًس هٌهح ًٌعط عشدٌس، فحًلصس أو جًشوجًس هٍ صنحعس غشدٌس وئن هحن ًهح 
  ئسهحصحش )دذجًحش( يف أددنح جًعشيب جًلذًم.

وال مرسح وال كصس وال سوجًس وجهضسىج فلؽ وهام كٌنح ظحدلحً فانَّ جًعشخ مل ًون ًذًهم ملحًس 
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 ، ألنه ًىحٍ دوٌامش كٌٌٌس معحٍن هغريز.دحًــــ ))جًؽعش((، وهحنىج ًلىًىن ))ئنَّ ًوٍ ؼحعش ؼٌؼحنه((

ئرن هم رهشوهح أي جمللحًس ًونهم مل ًعضخذمىنهح، فحملصذس كحي ًلىي ملحًس مىؽىد وهم مل 
صذذأ دحًذعسٌس وصنضهٍ دحًذعحء ملن أسظٌط ًه جًشظحًس، دٍ عشفىج جًشظحًس وجًضٍ ، ًعشفىج جمللحًس

س وجًعذحسز غري  وهحنط جًشظحًس صلىَ عٍ أًفحؾ صعذس وأؽذجدنح هحنىج ًععىن ئىل جألًفحؾ جًؾًض
 جملفهىمس ؿنحً منهم أن هٌام ؽتط مبغٍ هزه جألمىس فأنط من جًؽعشجء جًوذحس أو جًفحىي...

ملاذا دقىل ما ال لٌٍ أليب متحَ صححر مزهر جًصنعس حضى ئنَّ دعظهم ؽحء دأدٌحش مل صُفهم ف
 يُفهم؟ فردَّ غليهم قائالً: ملاذا ال دفهمىن ما أقىل؟

 عىل هٍ ححي دذأش جمللحًس يف فشنعح ومن عم جنضلٌط ئي دالدنح جًعشدٌس.
سجةذ جًشوجًس يف  حنا ميناوهى سجةذ جملرسح جًعشيب،  سػد هي ونىسًؾر أن صعٌسىج دأن  

وهام كٌنح فٌلذ كحي جًشجفعٍ وهى من جملححفـني أن جألدخ … سوجًس  55جًىػن جًعشيب دأهرث من 
 جًحذًػ هحًشوجًس وجًلصس هٍ آدجخ صفعذ جًنحؼتس.

 جًٌغس نعضسذ أن ًوفٍ وال جًضعشًر، خالي من جًىظحةٍ دؽضى ًغضنح ًضؼىًش نععى أن عٌٌنح ًزًى
 جًغشخ. صؾحسخ من جالظضفحدز عٌٌنح ًغضنح نؼىس وًيك ىسًضؼ يشء هٍ ألن جًلذميس
  .جًصٌنني دني جًضفحهم وًغس جًعٌم ًغس هحنط جًضٍ جإلنوٌٌضًس جًٌغس عىل ًعضسذون جًصٌنٌىن هحن
 منؼلس ًغس وهٍ جًخحنٌّس جًٌغس جنضرشش حضى 9141 عحَ جًحوم صىنغ صيس محو صعٌّم أن ومح
 حشوفهح عذد أن جملضخصصىن وًلىي جًضخٌف، من جًخحنٌس جًصٌنٌس جًٌغس صعحين وهحنط دوني،
 جًصٌنٌىن جخرتعهح هحصذس آًس أوي وهحنط جًحشوف، عذد دضخفٌع جًصٌنٌىن دذأ عم حشفحً، 44444
 .حشف ومتضٍ أًفني من صضوىن

 صنسٌس صإظغ أن ظنس عالعني خالي جًصني جظضؼحعط جًصعىدحش هزه من جًشغم وعىل
 ًألمس جألوي جًعذو عحًىظ عىل نهحةٌحً  وكظط نىعهح، من فشًذز وعٌسٌس وجؽضامعٌس جكضصحدًس
 وجًهٌذسوؽٌنٌس، جًزسًس جًلنذٌس وفؾشش جًؼذٌعس، وأًىجن وجًؾىع جملشض يف وجملضسغٍّ جًصٌنٌس
 وأصذحط ًٌلحسجش، جًعحدشز جًصىجسًخ وصنعط هىهذنح حىي ًذوس صنعهح من صنحعٌحً  كسشجً  وأسظٌط
س أهم جًصني  .جًعحمل يف صنحعٌس دًو

ػذعحً مل ًهضم جًعشخ دحًنرث فظحع أهرث من جًنرث جًعشيب، وجهضسىج فلؽ دحًؽعش، مل ًعشفىج 
، ومل ًوضر مرسحًٌس كَؽُّ دٍ هحنط ئسهحصحش، وصنحع جمللحًس وجًلصس  جمللحًس ومل ًوضذىج ملحًًس كَؽُّ

 صنع من هٍ نجًفنى  هزه فانَّ وجملرسحٌس هم جًغشخ وصأعشنح دهم نضٌؾس جًذعغحش وجًرتؽسس، 
 ئنَّ ) جًشفحعٍ صحدق ًلىي حٌػ جًفنىن هزه طذ هحنىج جملححفـىن أددحءنح من وجًوغري جألوسدٌىن،

 صفعذ جًضٍ جًلظحًح عرشجش ًحضىي جًفن هزج ألن رًى وكحي فححسدىه جًنحؼتس ًفعذ جًفن هزج
  .صحٌح غري هالَ وهزج جًشوجًس، ده وًلصذ( جًنحؼتس

دذأنح نوضر جمللحًس يف منضصف جًلشن جًغحمن عرش، عىل ؼوٍ سظحةٍ وجًشظحةٍ جًعشدٌس هحنط 
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جًشحسن جًشحٌم( وصنضهٍ مبن دعغط ًه وهزج هحن يف جًلذًم، أمح يف  هيصذذأ دحًذعسٌس )دعم 
 جًعرص جًحذًػ صغريش جملعحدًس هحًشظحةٍ جًحذًغس جًضٍ أسظٌهح غعحن هنفحين ئىل مٍ...

جًٌىَ عنح هضحخ مرسحٌس عـامء مغٍ محسذ جملحغىغ وحنح مٌنح وظعذ هي ونىط ومعـسهح 
ُمغٍِّ عىل خؽذس جملرسح. وحنح مٌنس ًذًه مؾسىعس طخسس من جملرسحٌحش وأهرث من خسعني سوجًس، 

(، حٌػ أحر دمؽم لن دلده امرأجوأًظحً ًذًنح جًؽحعش جًعىسي جًوذري نضجس كذحين جًزي كٌنح )
ح هحًعسوس متىش خحسؼ جملٌحه وهى هزًى نضجس كذحين فانه ميىش يف ححي صشن دمؽم وكحي أن

ونه أؽرب عىل رًى.  ًو
نحن نورب دحًوذحس، أمغحي نضجس كذحين ونؾٌر محفىؾ وظعذ هي ونىط وجملحغىغ  نئر

 وجًوغريًن...
دؼذٌعضهم وجًعشخ يف جًخالصس جهضسىج دحًؽعش فلؽ وأهسٌىج جًنرث وجمللحًس وجًشوجًس وجًعشخ 

هحنىج ًذحغىن عن أصعر جألًفحؾ، جألًفحؾ جًؾزًس وكٌٍ أليب متحَ مشز ملحرج صلىي مح ال ًُفهم، 
 فلحي ًهم ملحرج ال صفهسىن مح صلشؤون.

زًى عٌٌنح  وؽٌٌنح جًحذًػ ال ًحر جًلشجءز يف جألدخ جًلذًم، وال ًحذىن جًلشجءز دؽوٍ عحَ. ًو
ىًشهح، فلىز جًٌغس جًعشدٌس من كىز أهٌهح، وجألمس جًعشدٌس جالهضامَ دحًٌغس جًعشدٌس وجًعسٍ عىل صؼ

 أمس غنٌس دحًذرتوي وجًغحص. وًونهم فلشجء ًغىًحً...
 "جًىظخ غعٌٌهح نرش صحر ال عحَ دؽوٍ جًعشخ"نعم نحن أمس ال صهضم دٌغضهح و

 ةالنستح للمقالح فيجث أن دحقق ةها رشوط غدج:
 ًٌسلحًس رشوغ محذدز أؽسَع عٌٌهح جًذححغىن، ًعٍ أدشصهح وأهسهح: 

 أن صوىن مخضرصز مىؽضز ئر ئنَّهح صُنرش يف جًصحف وجملؾالش. .9
 أن صوىن وجطحس يك صُلشأ من جًنحط جًعحدًني أو أنصحف جملغلفني وجملغلفني. .2
ــال  .3 ــهٍ ف ــىع جًع ــن جًن ــزج جًؾــنغ جألديب م ــىن ه ــرثجً وأن ًو ــر ن ــ يذصنننؼأن صُوضَ ه فٌ

: جًوضحدــس دأظــٌىخ صــعر دــحالعضامد عــىل جًعــؾع وجًؼذــحق وجًذــذًع وجًذٌــحن، الصنننػحجملإًــف )
 من جملحعنحش جًٌفـٌس(. ىوجًؾنحط وئىل مح هنحً

 ًؾر أن صوىن مفهىمس وغري معحؿٌس.   .4
 أن صحسٍ ؼٌتًح من جًنلسس )جًٌىَ( جًضٍ ًحذدهح جًوحصر. .5
 مه.أن صوىن مؽىكس ًٌلحسب، أي أن صحـى دحذه وجهضام .6
ــه أطــحف ؼــٌتًح  .7 ــى ًؽــعش دأن ــس حض ــحسب مــن جمللحً ــٍ جًل أن صحســٍ هــذفحً فــام أن ًنضه

 ئىل معٌىمحصه وأن هزج جًوالَ أعَّش فٌه.
 عن وجًذعذ جًٌغس، وظهىًس هضحدس، ًغس جًنرث وجعضامد وجًحؾم، جًؼىي ملخص رشوط املقالح:

 أن ًوضر جمللحي، دعوغ جًؽعش وجًشوجًس.  وعٌلحً. وميون أليٍّ هحن جصصحالً دحًوحصر وجصصحًهح جًضوٌف،

 



 

Arabic 4.1+2                AYDI 2022 /T1 5 

 لثانيةااحملاضرة 
3/12/2121 

 أسعد اهلل أوقاتكم...
ظأميل عٌٌوم فٌام دعذ مح ًضعٌم يف جمللحًس دؼشًلس منـسس وأهحدميٌس )صعشًفهح، نؽأصهح، 

  .أنىجعهح ومؽوالش هضحدس جمللحًس(
: هنحن مؾسىعس من جًنصىص ظأمٌٌهح عٌٌوم وصضظسن أظتٌس صضعٌم دحًنحى جًعشيب مٌحىؿس

 وهزه جًنصىص هٍ فلؽ جًضٍ ظضأيت يف جالمضححن )حشفٌحً(. 

 :قال الشاغر يىسف الثالث() 

 أهٌـــــــــْى فحذـــــــــِى كـــــــــحصيل إن أغنننننننننائُ  

 

 

 (املحننننننننث قذننننننننيالً )يلقنننننننن أن  وال غننننننننرو   

ــــــــريز   وأمننننننننا  ــــــــىي فوغ ــــــــؾىين يف جًه  ُؼ

 

 

 

 

ـــــــن  ـــــــٌالً وًو ـــــــِى كٌ ـــــــرَب عن ـــــــذُش جًص  وؽ

 وجًهــــــىي وجًىؽــــــذَ  الشننننننى    أقننننننايأدٌــــــُط  

 

 

ــــــــــزهحسِ   ــــــــــٌالً دض ــــــــــىدِ  وً ــــــــــىًالً جًعه  ػَ

ـــــــىِ   ـــــــ هيِّ  سنننننننال ُ  عٌٌ ـــــــح َح ـــــــحةم  م  نَّ ه

 

 

ـــــــذًالً  ـــــــىن َه ـــــــشّي جًغص ـــــــحَح كُس ـــــــح ن  وم

 جرشح معحين جألدٌحش دٌضح دٌضحً. -1 
   أعشخ مح صحضه خؽ ئعشجخ مفشدجش ومح دني كىظني ئعشجخ ؽسٍ. -2
 عذد ححالش دنحء جًفعٍ جملحيض مع جألمغٌس -3
 عذد ححالش رصف جالظم جملسنىع من جًرصف مع جألمغٌس -4
 عذد أنىجع جملنحدي مع جألمغٌس -5
 هٌف ميوننح صؼىًش جًٌغس جًعشدٌس وؽعٌهح ًغس حٌس يف جآلدجخ وجًعٌىَ. -6

 األجىةح:
 ال غشَو: ال طرَي، ال عؾر. -
 يذاً.السؤال األول: ارشح مػاين األةياخ ةيذا ة 
ًخحػر جًؽحعش محذىدضه عحةؽس كحةالً: ئن أصحدنٍ جًهالن وجملىش فحذى هى ظذر رًى،  .9

 حضفهم. ًلىجًزًن  جًعؽحقوال عؾَر يف رًى فورث  هُم 
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ئنَّ صعٌلٍ دِى أمش  هذري وًه صذعحصه وكذ ححوًط جًصر فام جظضؼعط نعٌحنى، )رشح آخش(:  .2
جًحٍ دحًصرب وحضى ًى هحن جًصرب ال ًؾذي ًذي أحضجن وؼؾىن وصعحؤالش هغريز وًوننٍ وؽذش 

 يف مغٍ هزه جألمىس.
وجًؽىق ئًٌهح وخحصًس عنذمح ًلحيس جًحر ًعرب جًؽحعش ملحذىدضه عن آالمه وعزجده فهى  .3

ففٍ جًيل صغلٍ عيلَّ جًهسىَ وصؽضذ صذحسًح جًهىي عنذ جًعحؼلني، فٌنضحده ًوىن وحٌذجً يف جًٌٌٍ، 
 جًؽىق وصٌم ده جًزهشًحش وًضزهش مح دٌنه ودني جًحذٌر. ومييض وكضه دحًعزجخ.

ًهذي ؼحعشنح ظالمه ًٌسحذىخ ًذعى ًٌسحر دحًعالَ وًحٌٌه صحٌس جملحذني، ػحملح هنحن  .4
جملعرب عن جًؽؾىن وجألمل وؼحعشنح هنح ًؾعٍ جملضذحيك و عؽحق، وػحملح حن جًحامَ دصىصه جًؾسٌٍ 

. وهٍ صىسز كذميس عنذ جًعشخ يف هسىَ جًؽحعش هنح ئرشجن ًٌؼذٌعسجًؼذٌعس صضعحػف معه، و 
 دارشجن جًؼذٌعس دلصحةذه.

 :السؤال الثاين اإلغراب 
: منحدي مشخم مذنٍ عىل جًظم يف محٍ نصر غائُ  : جًهسضز حشف نذجء ًٌلشًر، أغائُ   -

 عىل جًنذجء.
.: إن -  حشف رشغ ؽحَص
 نحفٌس ًٌؾنغ صعسٍ عسٍ ئنَّ ال:  -
-  :  جًنحفٌس ًٌؾنغ جًعحمٌس عسٍ ئنَّ مذنٍ عىل جًفضح يف محٍ نصر.جظم ال غرو 
(: ؽسٌس فعٌٌس صٌس جملىصىي جًحشيف ال محٍ ًهح من جإلعشجخ. ويف يُلق  املحث قذيال) -

 –جإلعشجخ ًؾر جالنضذحه ًٌعحمٍ وجملعسىي. ونلىي صٌس جملىصىي جالظسٍ دعذ جألظامء جملىصىًس )مح 
 )جًؾسٍ هى ئعشجخ جًعحمٍ وجملعسىي( .جًٌضحن ... ئًخ( –جًزي 
)هٍ ًٌعط من أدوجش  صحسٍ معنى جًرشغ: رشػٌس ؿشفٌس )صذي عىل ؿشف جًضمحن( أما -

 جًرشغ(. وؽىجدهح ًؾر أن ًشصذؽ دحًفحء.
  : مذضذأ مشفىع.ُشجىين -
 : جًفحء وجكعس يف ؽىجخ أّمح، هغريز: خرب مشفىع.فكثريج   -
سس جمللذسز عىل جًٌحء ًٌغلٍ. وجًفحعٍ طسري : فعٍ مظحسع مشفىع وعالمس سفعس جًظأقاي -

 .معضرت وؽىدح صلذًشه أنح
 .: مفعىي ده منصىخ دحًفضحسالشى  -
 : صفس ًٌالً منصىخ مغٌه دحًفضحس جًـحهشز عىل آخشهط ىيالً -
: مذضذأ مإخش مشفىع دحًظسس جًـحهشز عىل آخشه. وصأخش جملذضذأ، ألن ظذم دؽذه ؽسٌس سال ُ  -

 . )عٌٌى( ؽحس ومؾشوس
 ؤال الثالث: غدد حاالخ ةناء الفػل املايض مؼ األمثلح.الس 

 وجًعوىن(وجًظم  )جًفضحًذنى جًفعٍ جملحيض عىل 
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ًنلعم جًفعٍ دحعضذحس صمحنه ئىل محض ومظحسع وأمش وجًفعٍ جملحيض مح دي عىل معنى يف 
  (صعٌم َ – )ؽحءَ نفعه ملرتن دحًضمن جملحيض مغٍ 

 الفػل املايض متني  دوماً ويتن : املايض:حاالخ ةناء الفػل 
 أو صحء جًضأنٌػ جًعحهنس. جالعننيجصصٌط ده أًف  ئرج مل ًضصٍ ده يشء أو ئرج غىل الفذح -9

  هَضَذَْط -هضذح  –هَضََر  مغحي:
  دــ:ئرج جصصٍ  غىل السكىن -2
 طسري سفع مضحشن ونىن جًنعىز و "نح" جًذجًس عىل جًفحعٌني -
 جًؾامعس:ئرج جصصٌط ده وجو  غىل الضم -3
o  َّمىج مغحالً يف جًعؼحء. وئرج هحن جًفعٍ جملحيض معضٍ جآلخش وجصصٌط ده وجو جًؼالخ كذ

  مغحي: جًعحهنني:فان حشف جًعٌس ًحزف منعحً الًضلحء  (ظلىج –سطىج  – )أصىججًؾامعس 
o مذنٍ عىل جًظسس جمللذسز عىل جألًف جملحزوفس منعحً الًضلحء جًعحهنني. :سقىا 
 الراةؼ: مذ  يرصف االسم املمنىع من الرصف السؤال 

ئرج  هرسـز وال ضنـىًنه دال ًؾىص أن نٌحل جالظم جًزي جالظم جملسنىع من جًرصف هىمٌحىؿس: 
 مل ًون مظحفحً.

 :جعنضني ًرصَّف يف ححًضنيو

 .كشأش دلصحةِذ جًعٌحخ.مررخ ةالكنائِس واملساجدِ مغحي:  إذا غرّف ةأل الذػريف ، 

 .مررُخ مبساجِد القريح وكنائِس املدينح. مغحي: إذا أضيف 
 :السؤال الخامس: غدد أنىاع املنادي مؼ األمثلح 

مفعىي ده ًٌفعٍ )أنحدي( جملضسغٍ جظم ًُنحدي دأحذ أدوجش جًنذجء وهى هى من جًضىجدع و جملنحدي 
 جًنذجء. وأؼهش أدوجش جًنذجء هٍ:يف أدجز 

 جًهسضز وًنحدي دهح ًٌلشًر .9
 جألدوجش جظضخذجمحً. : وهٍ أهرثإياي .2
 : ًٌنذدس )وج معضصام(.وا .3
 : جظضخذجمهح كٌٌٍ.أيا .4

ح أن ًوىن منصىدحً أو مذنٌحً  وله غدج أنىاع ومن ناحيح اإلغراب يأيت يف حالذني اثنذني. ئمَّ
 عىل جًظم يف محٍ نصر.

 أكعحَ:وهى ًلعم ئىل عالعس  منصىب:منادي  (9
 الػهِد.يا حافظ   هلىًى: ئًٌه.وهى عذحسز عن مظحف ومظحف  :مضافمنادي  . أ
 عحمٍ )جظم مفعىي أو جظم فحعٍ(.ًأيت من مؽضٍم  :ةاملضافمنادي شتيه  . خ

 )جظم فحعٍ( جتالً.يا طالػاً  هلىًى:
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o  ًمنصىخ.: منحدي ؼذٌه دحملظحف طالػا  
o :ًمنصىخ.مفعىي ده الظم جًفحعٍ )ػحًر(  جتال 

 )جظم مفعىي( يا محمىداً ِفػلههلىًى: 
o  ًدحملظحف منصىخ.: منحدي ؼذٌه محمىدا 
o نحةر فحعٍ الظم جملفعىي ِفػلُه : 
 .ةرشفقادل  يا جندياً  /يا طالتاً اجذهد هلىًى: :مقصىدجمنادي نكرج غري  . ش
o :ًيا  وكىًى:...  دحًفضحس جًـحهشز عىل آخشه. منحدي نوشز غري ملصىدز منصىخ طالتا
 ادرسىا.طالةاً 

 لتس  الغاُر غليه األرجىانا    صّفق املجُد له جهاداً يا جًؽحعش: وكحي 
o  ًمنحدي نوشز غري ملصىدز منصىخ ... :جهادا 
 كعامن:وهى  :متنيمنادي  (2
 فلسطنُي.يا  –أحمُد  يا-دمشُق يا  –هنُد  ًح- يا شا ُ  هلىًى: :غلممنادي مفرد  -1
o : ُجًنذجء.منحدي مفشد عٌم مذنٍ عىل جًظم يف محٍ نصر عىل  شا 
 اجذهد.يا طالُث  –يا ةنُر  هلىًى: :مقصىدجمنادي نكرج  -2
o :جًنذجء.منحدي نوشز ملصىدز مذنٍ عىل جًظم يف محٍ نصر عىل  طالُث 

 وًٌسنحدي أنىجع أخشي: ًٌسنحدي أنىجع أخشي: ملحىظح: 
 مشخم فشًحيُفُر:  ....، ًح دنُُث()أفحػم، ًح فُشُّ  كاملنادي املرّخم -

ٍِ  َهزج دَعَع  َمهالً أ فاِطم    فَأَؽِسيل رَصمٍ أَصَمعِط  كَذ هُنِط  َوئِن       جًضََذًُّ
  صُضٌَُف  جًنَفــــُغ  هحَدِش  ئاِّل  جًَذهشِ  ِمنَ        َمشَّزً  ةث   يا جًنَفُغ  رَهَشَصىِ  َومح
o وج معضصام( منادي االسذغاثح( . 
o وج أدضحه(.منادي الندةح( . 
 وجًعٌىَ: السؤال السادس: كيف ميكننا دطىير اللغح الػرةيح وجػلها لغح حيح يف اآلداب 

هٌف نؼىس جًٌغس جًعشدٌس ونؾعٌهح ًغًس حٌس مضدهشز 
 وظأميل عٌٌوم مىطىع جًٌغس جًعشدٌس يف جملححرضز جًلحدمس.… جًٌغس جًعشدٌس ال متىش

 


