حفظ
 -3رآه مستغرقا في نومه فـــــــــــرأى

فيه الجاللة في أسمى معانيهـا

 -4فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتمال

ببردة كاد طول العهد يبليهـــا

من األكاسر والدنيا بأيديهـــــا
 -5فهان في عينه ما كان يكبــــــــره
-1ػطاػطرادفػ(طدتعرشا)ػوطاػطضادػ(اضجالضظ)؟ػػوطغردػ(ػاألصادرة)؟ ػ
-2ػصغفػرأيػردولػصدرىػرطرػبنػاضخطاب؟ػوطاػأثرػذضكػرضغه؟ ػ
-3ػطاػاضجطالػسيػشولػاضذارر:ػ(ػسؼانػسيػرغظغهػطاػصانػغصبره-ػطدتعرشاػسيػظوطهػ–ػصادػطولػاضطؼدػ
غبضغؼاػ)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
ػ

 -6أمـنــت لما أقـمـت العـدل بينهـــــــــــم

فنـمــت نـوم قـرير العين هانيهــــــــا !

ػ

 -7يا رافعا راية الشورى وحارسهــــــــا

جــزاك ربــك خـيــرا عن محبيهــــــا

رغم الخالف ورأى الفرد يشقيهـــــا
 -8رأى الـجـمـاعـة ال تـشـقـى الـبـالد بـه
-1ػعاتػطضاد(ػأطظت)ػوجطعػ(ػاضجطارظ)ػوطرادفػ(أشغذػغؼا)ػسيػجطلػتاطظ .ػ
-2ػطاػأثرػردلػرطرػرضغه؟ػوطاذاػشالػردولػصدرىػرظه؟ ػ
-3ػطاػاضجطالػسيػشولػاضذاررػ(ػسظطتػشرغرػاضطغنػعاظغؼاػ–ػرأيػاضجطارظػالػتذػىػاضبالدػبهػ–ػجزاكػربكػخغراػ
رنػطحبغؼا) ػ
س:1ػطاػاضذيػأدعشػراطلػصدريػ؟ػ
س:2ػطاػطظاعرػتواضعػدغدظاػرطرػ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
س:3ػطاػاضغرقػبغنػرطرػوطضوكػاضغرسػ؟ ػ
س:4ػطاػاضضػبػاضذيػاذتؼرػبهػدغدظاػرطرػ؟ػوضطاذاػ؟ ػ

حفظ
رنػأبىػعرغرةػرضىػاضضهػتطاضىػرظهػشالػ:ػشالػردولػاضضهػصضىػاضضهػرضغهػودضمػ(ػصلػدالطيػطنػاضظاسػرضغهػصدشظػ
,ػصلػغومػتطضعػسغهػاضذطسػتطدلػبغنػاثظغنػصدشظػ,ػوتطغنػاضرجلػسيػدابتهػستحطضهػرضغؼاػأوػترسعػضهػ
رضغؼاػطتارظػصدشظػ,ػواضصضطظػاضطغبظػصدشظػوبصلػخطوةػتطذغؼاػإضىػاضصالةػصدشظػ,ػوتطغطػاألذىػرنػاضطرغقػ
صدشظػ) ػ
س:1ػطاذاػغطظىػباضصدشظػ؟ػػ ػ
س:2ػطاػجزاءػطنػغغطلػاضخغرػسيػاضدظغاػواآلخرةػ؟ ػ
ػس:3ػاذصرػبطضػأرطالػاضخغرػسيػاضحدغثػ(ػاضصدشاتػاضبدظغظػ)ػ؟ ػ
س:4ػطاػأعطغظػاضتطاونػسيػحغاةػاضغردػواضطجتطعػ؟ػ ػ
س:5ػطاػاضصدشاتػاضػوضغظػسىػاضحدغثػ؟ػػػػػ ػ
س:6ػعلػترتبطػاضصدشظػبدنػططغنػ؟ػ ػ
س:7ػاضصدشظػالػتػتصرػرضىػاضطالػسػطػ...ػوضحػذضكػ؟ػ ػ
س:8ػطاػاضطرادػبتطدلػبغنػاثظغنػ؟ػ ػ
س:9ػإطاطظػاألذىػرنػاضطرغقػضؼاػصورػصثغرةػوضحػ؟ ػ
س:11ػاصتبػطاػغرذدػإضغهػاضحدغثػ(ػطاػاضطدتغادػطظهػ)ػ؟ ػ

دراسة
شصدواػاضرغاضظػالربغنػوبغظؼمػػػػ

ػصـــرةػتــراضػبضطـــبؼاػاألجــدام ػ

وشغواػضؼاػطـتذــطٌـرغنػساضػـــغتػػػػػػػ ػسـتطــــــاورتــؼاػطـظـؼـمػاألشــدام ػ
 -1ما مرادف (تراض) وما جمع (كرة)؟
 -2ما اليدف من الرياضة؟ وكيف يبدأ الالعبون لعبتيم؟
 -3ما الجمال في قولو (تعاورتيا منيم األقدام – تراض بمعبيا الجسام)
وضػدػتحــضقػسيػاضؼواءػوإنػعـــوتػػػػػػػ ػذررواػاضرؤوسػسظاطحتؼاػاضؼام ػ
الػتدـــــــتػرٌػبحــــــاضـظػسصـأظـؼـاػػػػػػػػػػػػأطــــلػبــهػتـتـــػــــاذفػاألوعـــــام ػ
وتدورػبغنػاضالربــغنػســطحــجـِـمػػػػػػػػػػ ػرـظــؼاػوآخــــــــرػضــــاربػطـػـــدام ػ
 -1ضع ( مرادف (محجم) ومضاد(األوىام) وجمع( اليام) في جمل تامة.
 -2ىات من األبيات أسموب مؤكد وبينو .واستخرج تضاد وبينو.
 -3وصف الشاعر الكرة أثناء لعب الالعبين بيا ,فماذا قال؟
 -4ما الجمال في قول الشاعر ( ال تستقر بحال – شرعوا الرءوس فناطحتيا اليام)
راضواػبؼاػاألبدانػبطدػطـالبؼمػػػػػػػػ ػرـضــطـًاػتـراضػبـدردـــــهػاألسـؼـام ػ
البدػطنػعــــزلػاضظغــوسػسجـــدٌعاػػػػػػػػػػػػ ػتطـبًػوبطـضػطـزاحـؼـاػادـتجــطام ػ
أنػاضجــدومػإذاػتصـونػظذغطـ ًظػػػػػػػػػػػػ ػتػـــوىػبغـــضـلػظذــاطـؼاػاألحالم ػ
 -1ىات مضاد ( ىزل) ومفرد (األحالم) ومرادف (األفيام) في جمل تامة.
 -2ما اليدف من لعب الكرة؟ وبم شبييا الشاعر؟
 -3ىات الجمال في قول الشاعر (البد من ىزل النفوس )

حفظ
غػالػ:ػصاظتػشرغظػطططورةػ ػبأعضؼاػوػباضعظىػطعطـــورة ػ
سظضبػاضظبعػوػطاتػاضزرع

ػػوػزضبػاضحزنػوػدالػاضدطع ػ

 -1ىات مرادف ( معمورة ) وجمع (الدمع) في جممتين من تعبيرك.
 -2كيف كان حال القرية كما وصفو الشاعر؟
 -3بين الجمال في البيت الثاني.
ػػػػسػاضتػاضذغوخػضضذبـــــابػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػظػغمػدداػسبهػظحغظػاضططرػػػػ

ػاألطرػدؼلػوعوػسىػاإلطصان ػ
ػػػػػػػػػػػػوطظهػظروىػزررظاػرضىػشدر ػ

ما مرادف (سيل)؟ وما مضاد (نحفظ)؟ ما مفرد(الشبان – الشيوخ)؟
ما رأي الشيوخ في حل مشكمة القرية؟
ما الجمال في قول الشاعر (األمر سيل وفي اإلمكان -نروى الزرع عمى قدر)
سادتحدظواػطػاضؼمػجطغطاػػػػػػ ػوػظؼضواػضذعضؼمػدرغطا ػ
سأغظطـتػحػـوضؼــمػباضـصـدػػػػػػ ػوػزــردػاضذاللػسوقػاضدد ػ
ضع مرادف (مقاليم) ومضاد (الكد) في جممتين تامتين.
ما موقف الشبان من رأي الشيوخ؟ وعالم يدل ذلك؟
ما الجمال في (فاستحسنوا مقاليم – جميعا – غرد الشالل – سريعا).

ػ

دراسة

صنػبضدطاػإنػصـارػدعـركػػأرشـطاػػػػػػػػػػػػػػػوػحــــالوةػإنػصـــارػزـغـــركػرـضـػــطا
أحـدـنػوػإنػضمػتـجـزػحتىػباضثظاػػػػػػػػػػػػػػػػػأىػاضجـــزاءػاضعــغثػغبعــىػإنػعطـــى
 )1استخرج من األبيات  :معنى (حية خبيثة) ,ومضاد (مرارة) ومفرد (الغيوث).
 )2ما الجمال في قول الشاعر( :كن بمسما – أي الجزاء الغيث يبغي إن ىمى).
 )3بم أمر الشاعر اإلنسان ولماذا؟
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطنػذاػغصـــاســئػزعــــرةػسـواحــظػػػػػػػػػػأوػطــنػغثـــغبػاضبـضبـلػاضطتـرظـــطــا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردػاضصرامػاضطحدظغنػوػشدؼــمػػػػػػػػػػػػػػػبؼــــطاػتجـــدػعــذغنػطظؼـطاػأصـــرم
ػػػػػػػغاػصاحػخذػرضمػاضطحبظػرظؼـــــطاػػػػػػػػػػ

ػإظــــىػوجـــــدتػاضحــــبػرضــــــــطاػشغطا ػ

 )1ضع مرادف (المترنم) ومضاد (الحب) وجمع (صاح) في جمل تامة.
 )2ماالجمال في قول الشاعر(خذ عمم المحبة عنيما– من يثيب البمبل المترنم– عد الكرام المحسنين– يا صاح )
 )3كيف كان البمبل والزىرة قدوة حسنة لإلنسان؟
ػ

آيات من سورة الحجرات " للحفظ والتنفسير"
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 -1ىات مرادف (يسخر) ومضاد (آمنوا) في جممتي تامتين.
 -2نيى اهلل عباده الصالحين عن كثير من األفعال الخاطئة .فما ىي ىذه األفعال.
 -3ما الجمال في قول الشاعر (يا أييا الذين آمنوا–وال تنابزوا باأللقاب – ومن لم يتب فأولك ىم الظالمون– وال
نساء من نساء عسى أن يكن خي ار منين – بئس االسم الفسوق بعد اإليمان)
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 -1ما مرادف (الظن) وما جمع (أنثى) وما مضاد (أكرمكم)؟
 -2كيف نفر اإلسالم من الغيبة؟ وما مقياس التفاضل في اإلسالم

 -3ما الجمال في قول الو تعالى (إنا خمقناكم من ذكر وأنثى لتعارفوا– اجتبوا كي ار من الظن)

دراسة

إذاػأرادػاضـضــــهػخــغــراًػبـطـــــبـده ػ

ػعداهػبظورػاضغدرػسىػظضطظػاضطدر ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػإذاػذئتػأنػتحغاػدطغداًػسالػتصنػػػػػػػػػ ػضدوداػوالػتدسعػغدػاضـضغنػباضػدر ػ
 -1ما مرادف (لدود)؟ وما جمع (ظممة)؟
 -2انثر األبيات بأسموبك.
 -1ما الجمال ف يقول الشاعر( :وال تدفع يد المين بالقسر –نور اليسر)

والػتحــتــػــرػذاػســاشـــهػســـضربطـاػػ

ػضػغتػبهػذؼطاػغُبرُػرضــىػاضطـثـرى ػ

ػػػػػػػػػػػػػســـربػسػـــغرػغطـــألػاضػـــضبػحصطظػػػػػػػػػوربػزــظــىػالػغرغشػوالػغبــــــرى ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػوالػتطـترفػباضذلػسىػطـضبػاضعظىػ

ػػػػػػػػسإنػاضعظىػسىػاضـذلػذــرػطنػاضغػر ػ

 -1ىات مضاد (تحتقر) ومرادف (يريش) وجمع (شر) في جمل تامة.
 -2مم حذ الشاعر اإلنسان؟ ولماذا؟ وبم نصحو؟
 -3ما الجمال في قول الشاعر ( :شيما يبري عمى المثري – رب غني ال يريش وال يبري
– ال تعترف بالذل يمأل القمب حكمة)

