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 "صإيلياصأبوصماضي"ص الااعصص ق ال:ص النصص
لكً حعلــــــم كــــــــليال كيف حعــــطيهـــــــــــا       خز ما اسخطعذ مً الــــذهيا و أَليها           .  .1

  ال دمىــــــــت خبثهـــــــــا حتى لســـــاكيهــــــــــــــا                  ا حــــــتى لساسكــــــــــهـــــــا   ـــــــــــــــــكــــــــــــً وسدة طيبه.  .2

به لـــــــــــــــى السماء طىث عــــــــــــــــىا دساسيهـــا    طـــــــــــــــــــــــــــــــــيء             أ كان في الكىن هــــــــــــــــىس حسذ.  .3

ــــــــــــــــاس لــــــــها أسج  ـــــــــــــــــــأو ك.  .4  لى كاهذ ألاسض ال جبـــــــذي أكـــــــاحيهـا                  ان في ألاسض أَص

 إن حبسذ َــــزي أغاهيها          سي     ــــإن الطيىس الـــــــذمى سيان في هغــــــــ.  .5
ُ
  و الــــــــِىسق

 في اليسش صاس غــــــــــىاَا مً مخاصيها                  ـــا  ـــمحاسنهـإن كاهذ الىــــفس ال جبــــذو .  .6

 أو سوحــــــــا جـؤاسيها  وسكسوحا جــــــــــــؤا         د ااال كل لي َل وحــذث به         ـــــــًا عاب.  .7

ث جــــــــــــــــــــىاسيـهـــا  ءا   كأهــــــــــــما َى ســــــــــــــــــى          ٌ و جطمــــــــــــــٍش      ــــحتى ما ًا صــــــــاح جخفي.  .8

 لم جصاحـــــبك ًا َــــــــــزا لخؤريهــــــا       راث لـــــها خــــــللذ         ـــــو جحــــــــشم الىفس ل.  .9
ْ
  إر

ها         ٌ          ــــــــــاهغش إلى ااــــــــــاء إن البـــــزل شيمخـ.  .10   ًأحي الحلـــــــــــــىل فــــــــيرويها و ًحــــــّيِ

 و الىفــــــــس كاااء جحكيه و ًحكيها             ا حعكــــــــــــش إال و َـــــــــــــــــى مىـــــــــــــحـبس         ـــــــــــفم.  .11

و ًظىيهـــــا  ًؤرًـــها  و السجً للىفس     ن للماء ًــــــــــــــــــــؤرًه و ًفســـــــــذٍ         ــــــــــالسج.  .12

 و جيبيهــا جزكيرال في اللـــــــــــــــــــــىل ــــــــــــ لع            ا        ــــــــــــــأسسلذ كــــــــــــــــــــــــــىلي جمثيال و حشبيه.  .13
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.صص(صنقطة12)ص: اللااص امفعرصص صأأوصص
ص

ٍس  .1 ِ
ّ
؟ إالم ًذعى الشاعش إلاوسان و ممَّ ًحز

ً ًخفيه  .2 اعش إلى ااال ، و مىكفه ممَّ
َّ

ح هغشة الش . وّضِ

بيعت في اللصيذة ؟ .3
َّ
اعش اغاَش الط

َّ
 عالَم ًذلُّ جىعيف الش

ذ  .4 اعش مبادئ ااذسست التي ًيخمي إليها، اركش حسَّ
َّ

الش

  .  أسبعت منها  مً خالل الىص

 باسٌص ،ما َى  .5
ٌ
ص همط

َّ
 معاركش مؤششيً له ؟في الى

مثيل
َّ
  . الخ

ص مظمىن ألابياث السبعت ألاخيرة  .6 ِ
ّ
 . (13—07)لخ

 

ص
ص

ص.ص(صنق اط08)ص:ص اللااص الغورصثانياص 
ص

زي جىذسج جحخه َزٍ ألالفاظ  .1
َّ
:" سّمِ الحلل الذالليَّ ال

اسا ، حلىل   " .وسدة ، دمىت ، الطيىس ، أَص

ابع غشض ما  .2 امً(7)الاسخفهام في البيخين السَّ
ّ
 ؟(8)و الث

ال  .3 ص إعشاًبا مفصَّ
َّ
 في الى

ٌّ
. أعشب ما جحخه خط

اعش كلمت  .4
َّ

س الش أسبع مشاث ، ما داللت رلك « الىفس» كشَّ

في الىص ؟ 

صىسة بياهيت ، اششحها  ( 02 )اسخخشج مً البيذ الثاوي  .5

ا هىَعها و أثَشَا البالغّي 
ّ
 مبيى

 

 

 

 اةصص                                                          ألسئ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْش 
َّ
ك

َ
ز

َ
* بلذس الكذ جكدسب ااعالي :  ج

   و مً طلب العال سهش الليالي                             

* و مً سام العال مً غير كذ

   أطاع العمش في طلب ااحال                            


