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 اًٌغح اًػسةٌح
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 أسعد اهلل أوقاتكم...

 نذاةؼ من ةدأناه يف املحارضج اًظاةلح وكد وصٌنا إىل اًذظسةح اًوىزًح...

  :الكىزيح الذخسةح .1

وهنان اًذظسةح اًوىزًح إذ اطذطاغر هىزًا اًظنىةٌح ةظنىاٍخ كٌٌٌح أن دصتح من أهرب 
اًدوي يف صناغح اًظٌازاخ واًظسازاخ وما إىل ذًى وًلىي اًتاحشىن إنَّ هىزًا اًظنىةٌح ًها 

فلد امذٌى ( اًشٌلًٌح) اًدميىكساطٌح هىزًامدخىي مايل ًػادي ةرتوي اًظػىدًح طنىًاً، أما 
ُد هىزًا اًشٌلًٌح من ًرزًح واًهٌدزوطٌنٌح وهٍ دهدد أمسًوا، اًلنتٌح ا  شٌىغٌح دوًح أزكىودُػَّ
 وًظمٌها اًذلدَ خدمح يف أًظاً  فهٍ اًسأطٌلًٌح اًظنىةٌح هىزًا أما كىًح، دوًح وهٍ آطٌىًح

 خالي اًدوي هره اطذطاغر وكد آطٌا، كازج يف اًظدد اًصناغح غٌلًلح من واحدج اًغسةٌىن
 .حظاةها ًحظث دوالً ودصتح ودصدهس   دنمى   أن كسن زةؼ

إال أننا نحن اًػسب مل نظذطؼ أن منذٌى ناصٌح اًػٌم واًتحص، )وكد ذهسخ يف 
محارضاخ طاةلح اًذظسةح اًصٌنٌح وهٌف طىزوا أنفظهم زغم أنهم هانىا مذخٌفني أهىت مّنا( 

 ونذٌظح ًظػف األمح اًػسةٌح وانطفاء طدوخ اإلةداع مل نظذطؼ اًذطىز.

ًٌذخٌص من هرا اًظػف يف اًٌغح واًحٌاج غامح ال ةد من سىزج صناغٌح وال نلتٍ ةاًحٌىي 
 اًظصئٌح، واًيشء اًشاين الةُد من اًٌظىء إىل اًرتطمح واًذػسًث.

 : نلٍ هذاب من ًغح أطنتٌح إىل اًٌغح اًػسةٌحالرتحمح -
األمس  : طصء من اًرتطمح وًون غىل كىاغد غسةٌح وصٌاغح غسةٌح ألن هراالذعسيث -

 ًحذاض إىل أمىاي طائٌح ومؤطظاخ وإزادج كىًح من املظؤوًني.

وغىل املظذىي اًداخًل الةد من إًظاد األطذاذ اًلادز ودغم اًظامػاخ واملدازض 
 مبظذٌصماخ اًذػٌٌم وأن ًوىن ًإلغاَل أسسه يف اًذطىز واًنٌلء.

ٌٌنا أْن نهذم ةها ةوٍ ما إنَّ اًٌغح هٍ هىًذنا وأمنا وهٍ دػرب غن زكٍ األمح أو طػفها، وغ
نظذطٌؼ فاًػسةٌح ًغٌح طمٌٌح وهٍ ًغح اًلسآن اًوسًم ودصًد من مسوءج اًسطٍ وًلىي أحد 
 غٌٌلء اًٌغح وهى اًشػاًتٍ: من أحثَّ هي أطثَّ زطىًه ومن أحثَّ زطىًه أحث اًذنصًٍ اًوسًم.

ٌاح غنٌاح مبفسدادهاا أن ًوىن مشلفاً وذو ًغح كىًح، ألن ًغذناا اًػسة يخث عىل الكادثن إذ
 وهنا أوزد ًوم مشاي حىي كىج اًٌغح ...

هنر أغمٍ مدكلاً يف إحدي اًظسائد، وًىطد صىزج ًِطفٌٍح صاغةج، ودحار اًصاىزج ةٌار 
 من اًشػس ًلىي:
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   .... محتوىةذ  َفلةوح
     

  
 ةفذح اًطاء دػنٍ اًفذاج يف اًػرشًنٌاخ...، إذاً ًظث أن ًنذته اًوادث ملا ًوذته... والطفلةح

 واًظاً من األخطاء اًشائػح يف اًٌغح اًػسةٌح كىي ةػع املرًػاخ...

 اًٌُغىي ... :)اًٌ غىي( وهرا خطأ حٌص ًظث أن ًُلاي

 ًنوذث نصاً ًٌذطتٌم: كاي اًشاغس

 من شػساء املهظس.كاي اًشاغس إًٌٌا أةى مايض، شاغٌس 

 داء  وماااااااااااا ِةاااااااااااى   الشووووووووووواي أيهوووووووووووا
 

 

 وخ  غٌااااااااااٌالدو إذا غااااااااااد  دغاااااااااا كيوووووووووو ف  
ر  إِنَّ    ن فااااااااااااااااٌع  األ زِض  يف اًُظناااااااااااااااااجِ  شف

 
 

 

 

ٍ   (دفذفوووووووووىف   )  ٍِ  ك تااااااااا  اًاااااااااس حٌال اًس حٌااااااااا
د ااااااااسي  ااااااااىن   و  د ػمااااااااى اًااااااااُىزودِ  يف اًش   و 

 
 

 إِهٌاااااااااٌال اًن ااااااااادي ف ىك هاااااااااا (دفوووووووووسي) أ ن 
اًَّاااااااااااري  اااااااااااةِ  ن فُظاااااااااااهُ  و  اااااااااااٌليٍ  ِةغ   ط 

 
 

اااااااااٌ اً  اًُىطاااااااااىدِ  يف ً اااااااااسي ال  ماااااااااٌال ش   ط 
ُّه اااااااااااا   داءٌ  ِةاااااااااااى   و ماااااااااااا اًشااااااااااااي أً 

 
 

مااااااااٌالً هُاااااااانْ   مااااااااٌال اًُىطااااااااىد   دفووووووووسف  ط   ط 
 األسئةح: 

 ارشح األةٌاخ اًظاةلح ةٌذاً ةٌذاً. .1
2. . ٍٍ  أغسب ما دحذه خط إغساب  مفسداٍخ وما ةني كىطني إغساب  طم
 األمشٌح املناطتح.دوٌم غىل اًذىهٌد اًٌفظٍ مؼ  .3
 غدد حاالخ ةناء فػٍ األمس مؼ األمشٌح. .4
 دحدز غن أهمٌح أدب املهظس وأسسه يف دطىًس أدةنا اًػسيب اًحدًص. .5

أدب املهظاااس وطاااأمًل غٌاااٌوم يف محاااارضاخ كادماااح ماااا ًذػٌااام ةاااأدب املهظاااس، و 
ظاااهسٌج غسًتااح وزائػااح، ومل دواان طمٌٌااح طااروزها يف األمااسًوٌذني ويتازهااا يف اًااىطن 

 اًػسيب اًوتة.

ماان ًتنااان يف أواخااس اًلااسن اًذاطااؼ غشاااس  اوهاام مظمىغااح ماان األدةاااء هاااطسو 
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ومطٌااؼ اًلااسن اًػشاااسًن وأكااامىا يف أمسًوااا اًشااٌلًٌح )اًىالًاااخ املذحاادج(، وةػظااهم 
 زحٍ إىل أمسًوا اًظنىةٌح والطٌٌل األزطنذني واًرباشًٍ.

، أّمااا أدةاااء اًظنااىب فىطاادوا وكااد وطااد  أدةاااء اًشااٌلي مظذمػاااً مذلاادماً فذااأسسوا ةااه
مظذمػاااً مذخٌفاااً، فوااان ًهاارا األمااس دااأسة هتااة يف نذاااطهم األديب. )هااٌل كٌاار طااأمًل 

 غٌٌوم املىطىع يف محارضاخ كادمح(

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

 األحىةح:
ااٌع منااصالً وميواانوم اًشاااسح السوولاا األوا: الشوووس    وهاارا اًشاااسح هااى منااىذض ًو

 ةغة هره اًذػاةة.

ًخاطاااث اًشااااغس اإلنظاااان وًااادغىه ألن ًواااىن مذفاااائالً وأن ًنظاااس إىل اًااادنٌا  .1
حاًااى ةػااني اًظااٌلي وًظااأًه مظااذنوساً، إنَّااى دشااوى وأناار طااٌٌم مػااا ، فوٌااف طااٌوىن 

 إذا أصتحر  مسًظاً غٌٌال.
مٌػاااده أوانااه و ًذمنااى املااىخ كتااٍ  أمااىت األمااىز رشاً وحصناااً أنْ إنَّ ًلااىي اًشاااغس:  .2

 حٌٍ غن هره اًحٌاج.وًسطى دامئاً اًس 
ااىن وًنظااسون ةنظااسج اًحااصن واًذشااا َ إنَّ هااؤالِء اًناااض اًاارًن ًذاارمسون  .3 ًذناط 

فهاام ًااسون اًااىزدج ةشااىهها شااٌ اً غااة  اًظااٌلي وال ًااسون ماان اًحٌاااج إالَّ وطههااا األطااىد.
 طمٌٍ وًذناىس طٌلًها وزوغح اًندي املىطىد غٌٌها.

فاإلنظااان اًااري ال ًحماااٍ ظااان ًؤهااد اًشاااغس أنَّ اًظااٌلي ًنتااؼ ماان ذاِخ اإلن .4
فماان هااان مااا ه ةداخٌااه اًظااٌلي واالطم نااان ًظااد اًحٌاااج ًىحااًح طااىداء ال طااٌلي فٌهااا، 

ز ما ه ًس   ٍَّ يشٍء طمٌٍ ومن دودَّ  هٍ يشء أطىد  كامتاً. صافٌاً منةاً ًسي ه
أًهااا اًشاااي وأناار طااٌٌم ًحاااي هُااْن ًخاطااث اًشاااغس اإلنظااان وًلااىي ًااه:  .5

ٍَّ  مذفائالً دس    يشٍء طمٌالً وملتىالً.ه

: رشح اًشاااػس ًإاااء إىل اًشاااػس، فٌظاااث غٌٌناااا أن نفهااام اًشاااػس ال أْن مةحىظوووح
 نرشحه.

 السلاا الثاين: اإلعساب

 مسفىغح ألي ةاًظمح امللدزج غىل اًٌاء منؼ من ظهىزها اًشلٍ.أليُّ : صفح الشاي -

 .وميون إغساةها ةدي
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)زمبا ًأوت طؤاي غدد حاالخ دلدَ  .(ِةكف ) : متذدأ مؤخس مسفىع وخربه شته طمٌحداء   -
 اًخرب غىل املتذدأ(.

 دغدو.ًٌفػٍ اًناكص اطم اطذفهاَ متنٍ غىل اًفذح يف محٍ نصث خرب ملدَ  :كي ف  -

 : ننظس إىل ما ةػد هٌفقاعدج كي ف 

 إذا هان ةػد اطم أو طمة ًوىن يف محٍ زفؼ خرب. -
  ناكص ًوىن يف محٍ نصث خرب اًفػٍ اًناكص. إذا هان ةػده فػٍ -
 طمٌح فػٌٌح يف محٍ زفؼ صفح ًنفع. :(دفذفىف   ) -
 : حسف مشته ةاًفػٍ.إنر  -
 : اطمها منصىب ةاًفذحح اًظاهسج وخربها نفٌع.شر  -
 طمٌح فػٌٌح صٌح املىصىي اًحسيف ال محٍ ًها من اإلغساب. (:دفسي) -
o املصدزي اًناصث.: ةػد أن اًحسف صةح املىصىا الحسيف 
o  حمةح وما، و: اًظمٍ اًذٍ دأوت ةػد اًري واًرًن واًٌذان ومن صةح املىصىا االسم
 .املىصىا ال محل لها من اإلعساب صةح
ٍِ  واملصدز املؤوي من أنْ  -  مفػىي ةه. نصٍث  مؼ ما ةػدها يف مح
فػٍ مظازع مظصوَ وغالمح طصمه حرف حسف اًػٌح من آخسه ألنه واكؼ يف : دفسف  -
 .اًطٌث واًفاغٍ طمة مظذرت وطىةاً دلدًسه أنر   طىاب

يئا   -  : مفػىي ةه منصىب ةاًفذحح اًظاهسج غىل آخسه.شف

 السلاا الثالث: الذىكيد الةلظ 

 –هى أحد اًذىاةؼ )اًصفح أطٌىب يف اًػسيب ًؤهت ةه ًذىهٌد اًواَل وةٌانه الذىكيد: 
ه د واًغاًح منه  وهى ًفظ ًرهس ةػد مذتىغه اًتدي(. –اًذىهٌد  –اًػطف  اًري ًُلاي غنه مؤَّ

دلىًح هرا املذتىع ودشتٌذه يف ذهن اًظامؼ وإشاًح أي احذٌلي ًٌظهى أو اًغٌط أو اًنظٌان 
 واًذىهٌد نىغان: ًفظٍ، ومػنىي. نحى: أكٌػر اًطائسج اًطائسج

دوساز اًٌفظ مسدني،  فهىًذم ةئغادج املؤهد نفظه، : هى اًذىهٌد اًريالذىكيد الةلظ أما 
 مشٍ:ًذىطٌح ودىهٌد املػنى وشًادج اًذأهٌد وًأوت يف حاالخ غدج أو اًظمٌح، 

 : مشٍ نظح نظح املذفىق.دىكيد اللعل .1
o فػٍ ماض :  نظح 
o .دىهٌد ًفظٍ ال محٍ ًه من اإلغساب :  نظح 
 : اًىطن اًىطن غاٍي.دىكيد االسم .2
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o اًىطُن: متذدأ مسفىع 
o  ًٍه من اإلغساب.اًىطُن: دىهٌد ًفظٍ ال مح 
 ةشٌنح: طمٌٍ: ال ال أحث امللرصًن وهلىي دكساز الحسف .3

 ال ال أةوووووووووى  ةحوووووووووث ةث وووووووووح إ هوووووووووا
 

 

 وعهووووووووووىد أ وووووووووورخ عوووووووووو ر مىا وووووووووو  
  

 )دلىق املخذهد دلىق املخذهد( : طاء شًٌد طاء شًدٌ دكساز الخمةح اللعةيح .4
o اًظمٌح اًشانٌح دىهٌد ًٌفظٍ اًظمٌح األوىل ال محٍ ًها من اإلغساب. 
 ، شًٌد ناطٌح شًٌد ناطحٌ هى غاملٌ هى غاملٌ  :االسميحدكساز الخمةح  .5
 دىكيد الضمري: أ رف أ رف مخذهد   .6
 دكساز شته الخمةح: .7

  فىق اًظطح هٌٌث فىق اًظطح هٌٌث   :الظسفدكساز 

 غٌٌااى طاااَل هي، غٌٌااى  : يف ةٌذنااا ًااٌص يف ةٌذنااا ًااٌص.دكووساز الخوواز واملخووسوز
 هي. طاَل

األوي ًػااسب حظااث موانااه، واالطاام اًشاااين ًػااسب دىهٌااد ًفظااٍ ال االطاام مالحظووح: 
 محٍ ًه من اإلغساب.

 حاالخ ة اء فعل األمس مع األمثةحالسلاا الساةع: 

وهاى ًادي غاىل حادٍز مطٌاىٌب دحلٌلاه يف شمان املظاذلتٍ فػٍ األمس هاى متناٍ دومااً 
 رشًطح أن ًدي ةنفظه غىل اًطٌث من غة شًادٍج غىل صٌغذه

 شهداء أمذنا. : غ ظِّم حى -

 وله أزةع حاالخ ة اء:وهى مت    دامئا  

 غىل اًظوىن، غىل اًفذح، غىل حرف حسف اًػٌح، غىل حرف اًنىن -

  عىل اللذح: أوال : 
 .ساعدنر املحذاجف :  حى إذا ادصٌر ةه إحدي نىين اًذىهٌد اًشلٌٌح واًخفٌفح .1

o : نر  واًنااىناًشلٌٌااح فػااٍ أمااس متنااٍ غااىل اًفااذح الدصاااًه ةنااىن اًذىهٌااد  سوواعدف
.  حسف ال محٍ ًها من اإلغساب، واًفاغٍ طمة مظذرت وطىةاً دلدًسه أنر 

o :  مفػىي ةه منصىب. امل حذاجف
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. مثاا آ س عىل  ىن الذىكيد الخليلح: ْن طٌفى   أهسِم 

o    ن  واًنااىناًخفٌفااح فػااٍ أمااس متنااٍ غااىل اًفااذح الدصاااًه ةنااىن اًذىهٌااد  :أكووسِمف
.حسف ال محٍ ًها من اإلغساب، و   اًفاغٍ طمة مظذرت وطىةاً دلدًسه أنر 

o  مفػىي ةه منصىب.ضيلكف : 

   عىل السكىن:  ا يا : 
 ."أكسِم  ضيلك"إذا هان صحٌح األخس ومل ًذصٍ ةه يشء نحى:  .1
  ".أيذها اللذياخ أقتة نف عىل العةمِ " :إذا ادصٌر ةه نىن اًنظىج نحى .2

o  واًنااىن طاامة يف فػااٍ أمااس متنااٍ غااىل اًظااوىن الدصاااًه ةنااىن اًنظااىج  :أقووتة نف
 محٍ زفؼ فاغٍ.

   أو واو اًظٌلغااح  االسناانيإذا ادصااٌر ةااه أًااف  : عووىل حوورف ال ووىن: الثووا
 أو ًاء املؤنشح املخاطتح.

 : حافظا عىل العهد: 1مثاا

o فػااٍ أمااس متنااٍ غااىل حاارف اًنااىن الدصاااًه ةااأًف االسنااني واألًااف  :حافظووا
 طمة مذصٍ يف محٍ زفؼ فاغٍ.

  :املذلىقف أكسمىا : 2مثاا

o واًااىاو طاامة مذصااٍ  متنااٍ غااىل حاارف اًنااىن الدصاااًه ةااىاو اًظٌلغااح: أكسمووىا
 .متنٍ غىل اًظوىن يف محٍ زفؼ فاغٍ واألًف ًٌذفسًم

 : ساعدي املحذاج: 3مثاا

o أو  : فػااٍ أمااس متنااٍ غااىل حاارف اًنااىن الدصاااًه ةٌاااء املؤنشااح املخاطتااحسوواعدي
 ألن مظازغه من األفػاي اًخمظح.

   ومل ًذصااٍ ةااه إذا هااان مػذااٍ ا خااس  العةووح:: عووىل حوورف حووسف زاةعووا
ى. ونحى انع  إطاءج املإء.:  حىيشء   اغنِت ةحدًلح منًص
o :ها مىاكؼ. مةحىظح  انع  همصج وصٍ دٌفظ وال دوذث، ًو

  أمس الثاليث.  يس ... ا سف 

 املايض الخاميس وأمسه ومصدزه مثل اسذخسج 

 اسذعمس  املايض السدايس وأمسه ومصدزه مثل 

  العشوسج وه :األسامء 
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. اطمني، اطٌلن، إًٌه، واملنظىب ومشناه اطم .1 ٍّ  اطم
 ومشناه. اةن .2
 .ومشناه اةنح .3
 ومشناه. امس  .4
 ومشناه. امسأج .5
 اسنني. اسنان، .6
 اسنذني. اسنذان، .7
 )ُدةس اإلنظان( اطر .8
 .اًلظم يف امين .9
 .اةنم .11

: ادُع اًطااالب إىل دحٌااح اًػٌاام. ادُع: فػااٍ أمااس متنااٍ غااىل حاارف حااسف اًػٌااح 2مثوواا
 آخسه. من
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