الدرس

األول

ط  " 1إن للىكذ مفاهيم مخػذدة ومخباًىت  ,جذاولتها ألاحياٌ اإلاخػاكبت غبر العىحن والػصىس واخخلفذ في جفعحرها بحعب
ؤهذاف ول حيل ومؽاسبه ولىً اجفم الجميؼ غلى ؤهميخه وغلى ؤهه هجز الزي إرا كذسه ؤلاوعان  ,وغشف هيف ٌعخخذمه ,
اظخؼاع ؤن ًملً ول ش يء "
ؤ -ما مفشد " مفاهيم " ومػنى " جذاولتها ومؽاسبه " ومظاد " مخباًىت " في حمل مً إوؽائً ؟
ب -ما الاجفاق الزي الخلى غليه الجميؼ بخصىص الىكذ ؟
حـ -لخص الخجشبت الػمليت التى كام بها ألاظخار لبيان ؤهميت الىكذ ؟
د -ما ؤهميت الىكذ ؟ اظخذٌ غلى رلً بػع ألاكىاٌ ؟
ط " 2ؤحابه ألاظخار" :صذكذ  ...ولىً ليغ رلً هى العبب الشئيغ  ....فهزا اإلاثاٌ ٌػلمىا ؤهه لى لم هظؼ الصخىس الىبحرة
ؤوال ,ما وان بئمياهىا وطػها ؤبذا ....زم كاٌ" :كذ ًدعاءٌ البػع :وما الصخىس الىبحرة؟ "
ؤ -ما مشادف " بئمياهىا " ومظاد " ؤحابه " ومفشد " الصخىس " وحمؼ " ألاظخار"
ب -ما اإلاثاٌ الزي ًخحذر غىه ألاظخار ؟
حـ  -ما العبب الزي رهشه الؼالب ؟
د -ما الصخىس الىبحرة هما فهمذ مً الذسط ؟
ا ا
ط " 3كام ؤظخار حامعي  ,في كعم إداسة ألاغماٌ بئللاء محاطشة غً ؤهميت جىظيم الىكذ وإداسجه حيث غشض مثاال حيا ؤمام
الؼلبت لخصل الفىشة لهم  ...وان اإلاثاٌ غباسة غً اخخباس كصحر" .
ؤ -هاث مً الػباسة بمػنى كذم ومظاد ػىٍل ؟
ب -ما اإلاثاٌ الزي كذمه ألاظخار؟
حـ  -ما هذف ألاظخار مً هزا اإلاثاٌ ؟
" ؤحاب ؤحذ الؼلبت بحماط" :إهه مهما وان حذوا اإلاشء مليئا باألغماٌ ,فئهه ٌعخؼيؼ غمل اإلاضٍذ واإلاضٍذ بالجذ والاحتهاد" " .ؤ-
ما مشادف " اإلاشء " ومظاد " بحماط " وحمؼ " حذوٌ " فى حمل مً حػبحرن ؟
ب -فى ؤي مىكف كيلذ هزه الجملت ؟
حـ  -جحذر الذسط غً الصخىس الىبحرة  ,فمارا ٌػنى بها ؟
ا
د -هاث مثاال آخش غحر ما وسد فى الذسط ًبحن كيمت الىكذ

الدرس

الثانى

ط :1ؤًً وان ألاظذ الصغحر غىذما ؤخبره اللشد ؤن ابً آدم اصؼاد ؤباه؟
ط :2مارا كاٌ ألاظذ الصغحر غىذما غلم باصؼياد ؤبيه ؟
ط:3لم وان الحصان ًجشي غىذما كابله ألاظذ ؟
ط :4غم ظإٌ ألاظذ الحصان ؟ وبم ؤحاب ؟
ط :5بم وصف الحصان ؤباه؟
ط :6هيف خذع ابً آدم الحصان ؟
َ
فلذ َ
َ
إول ,فلاٌ ُله :إلاارا ُ
كابل ؤبى وهى ًَ ُ
ٌ
مػخذٌ ,ووغذه ؤن
البرظيم فى فمه وهى
جخػب سكبخً الجميلت؟ ,واكترح غليه ؤن ًُؼ ِػ َمه
ُّ
ُّ
َ
ولىىه فى َ
َ
ٌ
ٌعخؼيؼ إػػامه ,زم اكترح غليه ؤن ًلىم ؤبى بحمله غلى
مخػب ,ولً
اليىم الخالى اغخزس ألبى بإهه
ًلىم بهزا ول ًىم ...
ظهشه وهى ًؼػمه فىافم ؤبى ,فما ؤن حلغ ؤبً آدم غلى ظهش ؤبى حتى ظل ًحمله بليت غمشه,
ط :7مارا ػلب الحصان مً ألاظذ ؟ وإلاارا؟
ط :8بم وغذ ألاظذ الحصان ؟
ط :9إلاارا هؽش ألاظذ غً ؤهيابه غىذما سؤي الجمل ؟
ط :11ما السحش الزي ًمخلىه ؤلاوعان مً وحهت هظش الجمل ؟
ط :11مارا كاٌ ألاظذ للشحل العجىص ؟ وبم ؤحابه الشحل ؟
ط :12إلاارا بذث غلى ألاظذ غالماث الخىف مً الشحل العجىص ؟ ومارا فػل ؟
ط 13ما صىػت الشحل ؟ وغم ًبحث فى الغابت ؟
ط:14ابدعم الشحل وابدعم ألاظذ فما ظبب ابدعامت ول منهما ؟
ط :15هيف ؤكىؼ العجىص ألاظذ بالذخىٌ فى اللفص ؟
ط :16متى غشف العجىص ألاظذ بىفعه ؟ وما ؤزش رلً غلى ألاظذ ؟
ط :17بم محز هللا ؤلاوعان غلً الحيىان ؟ وغالم حمذ الشحل سبه؟

الدرس

الثالث

" الػشب ظبلىا الػالم هزه حليلت ًؤهذها الخاسٍخ ,فمىز اللشن الثاوي الهجشي بذؤ الػشب نهظت غلميت في الفلً والهىذظت
والؼب والفحزًاء ,والىيمياء وغحرها مما ظبلىا به الػالم "
 -1جخحر الصىاب مما بحن اللىظحن إلاا ًلي :
 مظاد " الحظاسة " ( البذاوة – الخخلف – اللذم – ألاولي والثاهيت ).ََ
ُ
ُ
( الفلً – ألافالن – اإلافالً – الفليياث ) .
 حمؼ " الفلً " مػني " اللشن " ( غام – غؽشة ؤغىام – مائت غام – ؤلف غام ). -2ما الذليل غلي ؤن الػشب هم صاوػىا الحظاسة ؟
 -3مً كام بإوٌ محاولت للؼحران ؟ ومارا وان ٌعخخذم ُ ؟
 -4طؼ غالمت ( √ ) ؤو (  ) хؤمام آلاحي :
)
(
ؤ -اظخخذم ( غباط بً فشهاط ) مظلت هبحرة لللفض بها مً فىق مىاسة الجامؼ
)
(
ب -هبغ الػشب في الؼب والجشاحت وواهذ مؤلفاتهم جذسط في ؤوسبا
)
(
ج -ؤلف ( الشاصي ) هخاب اللاهىن في الؼب
)
(
د -حػذدث سحالث الػشب البحشٍت في اإلاحيؽ ألاػلس ي
)
(
هـ -هضٌ ( الحعً بً الهيثم ) مصش وغاػ بها

الدرس

الرابع

عالم من ذهب

د  /مصطفى السيد

ط  : 1فلذ هجح الذهخىس مصؼفى العيذ بمػاوهت فشٍله الزي ًلىده بمذًىت ؤػلىؼا ألامشٍىيت فى الخىصل ألوٌ مشة لؽفاء
ظشػان الجلذ بيعبت 111 %غلى الحيىاهاث ,ورلً باظخخذام كظبان رهب ؤو فظت فائلت الذكت والصغش في سصذ الخالًا
العشػاهيت والالخصاق بها ,زم بئػالق ؼػاع "لحزس" مىخفع الؼاكت ,جىدعب هزه اللظبان حشاسة وافيت إلجالف الخالًا
الؽشٍشة ,بيىما ال ُّ
جمغ الخالًا العليمت فى الجعم
ؤ) هاث فى حمل:مشادف (ًلىده) ومفشد (كظبان) ومظاد (مىخفع).
ب) وضح مً خالٌ الفلشة ؤهميت الػمل فى فشق غمل ومجمىغاث.
ج) هيف ٌػالج العشػان بالزهب والفظت ؟
د) ما الجىائض التى حصل غليها الذهخىس مصؼفى العيذ ؟
َّ
ُ
العشػان بلزائف الزهب الىاهىٍت خالٌ ظبؼ ظىىاث مً آلان غلى ؤلاوعان ,وهزه
غالج
ِ
ط : 2وٍخىكؼ جؼبيم هزا في ِ
الخصائص حعتهذف خالًا العشػان الخبيثت؛ وبزلً ُ
ًمىنها سصذ ّ
ؤي وسم بالجلذ؛ حيث جخجمؼ دكائم الزهب الىاهىٍت لدؽيل
ا
ا
ػبلت مظيئت غلى حعم الخليت اإلاشٍظت وحذها غىذ الشصذ جحذ اإلاجهش ,بيىما ال جشي الخالًا العليمت ,فخبذو مثل هىهبت
َ
مىخفع الؼاكت غلى هزه الذكائم جخحىٌ إلى حشاسة بامخصاص
مظيئت وظؽ حعم مػخم ,زم بدعليؽ ؼػاع "لحزس" مشِئ ّى
ِ
طىء "اللحزس"؛ فخزًب الخليت العشػاهيت)
ؤ) هاث مفشد (كزائف) ومشادف (الخبيثت) وحمؼ (ؼػاع ؟
ب) وضحذ الفلشة هيفيت اللظاء غلى مشض العشػان وضح رلً.
ج) واهذ سحلت هجاح الذهخىس مصؼفى العيذ ظلعلت مخىاصلت مً الىجاح والىفاح وضح رلً.
د) هيف وظف الذهخىس مصؼفى العيذ اهخمامه بالزهب والفظت لخذمت البؽشٍت ؟
ط : 3ومىح في حامػاث ؤمشٍىيت مشمىكت الػذًذ مً الجىائض  ,منها كالدة الػلىم الىػىيت ألامشٍىيت التي حػذ مً ؤسفؼ
ألاوظمت ألامشٍىيت في الػلىم غشفاها بئهجاصاجه في مجاٌ الخىىىلىحيا الذكيلت اإلاػشوفت باظم "الىاهى جىىىلىجي " وجؼبيله لهزه
الخىىىلىحيا في غالج العشػان هما حصل غلى حائضة اإلالً فيصل الػاإلايت للػلىم ,هما حصل غلى الػذًذ مً الجىائض
ا
َّ
ألاوادًميت الػلميت مً مؤظعاث غذًذة ,وجىلى غلى مذاس ؤهثر مً غؽشًٍ غاما سئاظت جحشٍش مجلت غلىم الىيمياء
والؼبيػت,وهى مً ؤهم اإلاجالث الػلميت في الػالم.
ؤ) هاث فى حمل مشادف (كالدة) ومفشد (ألاوظمت) وحمؼ (الؼبيػت)
ج) هيف ٌػالج العشػان بالزهب والفظت ؟
ب) ما الجىائض التى هالها الذهخىس مصؼفى العيذ ؟
د) هيف ظيؤدي اهدؽاف الذهخىس مصؼفى العيذ إلى جخفيف آالم مشض ى العشػان ؟
ط : 4لم يهخم الػالم اإلاصش ّي اإلاىلذ واليؽإة مصؼف العيذ ,بجماٌ الزهب والفظت وسوهلهما ,هما لم جفخح ؼهيخه كيمتهما
ا
ْ
ا
واظخلصاء
الػاليت للىج ِز ِِ والحياصة ,ولىً الخصائص الؼبيػيت والىيميائيت ألصغش دكائلهما,هى التى ؤزاسث فظىله؛ بحثا
ا
ّ
الؼب.
ودساظت ,فى إػاس ما ًؼلم غليها "الىاهى جىىىلىجي" ,والػىىف غلى الخؼبيلاث الىاغذة فى غذة مجاالث ,ومنها
ؤ) جخحر الصىاب مما بحن اللىظحن
 )1مشادف (سوهلهما) (إلاػانهما – بشٍلهما – ظػشهما – ألاولى والثاهيت)
 )2مؤهث (ؤصغش) (صاغش – صغشي – مصغش – جصغحر)

 )3حمؼ (إػاس) (ؤػش – مأػحر – مؼاساث – ؤواػش)
ب) وضح ما الزي فخح ؼهيت الذهخىس مصؼفى العيذ فى الزهب والفظت ؟

الموضوع الخامس

الــــــــكـــمــــــــــــمــــــــة

ط:1إلاارا حلغ ألاب مؼ ؤبيه؟
ط :2ما مظاهش جلذًش الػشب لليلمت ؟
ا
ط :3مارا كاٌ سظىٌ هللا ﷺ مؽحرا إلى بالغت لعاهه وفصاحت مىؼله ؟
ط :4مارا ًفػل ؤلاوعان كبل ؤن ًىؼم ولمخه ؟
ط :5مً هى الػاكل ؟ ومً الغبي ؟
ط :6هيف ًخمىً ؤلاوعان مً مػشفت ما ًترجب غلى اليلمت التى ظيىؼلها ؟
"
ط :7متى جؼلم هزه اليلماث ؟
ط :8بم ؼبه الابً اللغت ؟ وغالم ًذٌ هزا الدؽبيه ؟
ط :9إلاارا اظخإرن الابً ألاب واهصشف ؟
ط:11مارا كاٌ ألاب لالبً غىذ اهصشافه ؟
ط :11مارا حػلمذ مً هزا الذسط ؟

اإلاىطىع العادط

لــــــــــــــــغـــة خــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

(  ...اللغت الػشبيت التي وعخخذمها اليىم هي مً ؤكذم اللغاث الحيت غلى وحه ألاسض ,فلذ ؤمظذ مً الضمان ما ًضٍذ غلى
ؤلف وظخمائت ظىت  ..مىدؽشة في مػظم ؤسحاء اإلاػمىسة ).
ما مشادف ( الحيت )  ( ,اإلاػمىسة ) ؟ وما مفشد ( ؤسحاء ) ؟
في الػباسة حليلت ودليل غليها  .وضح رلً.
ؤغشب ما جحخه غ في الفلشة العابلت.
ا
طؼ غىىها مىاظبا للفلشة العابلت.
ما الذليل غلي اظخخذام الحظاساث اللذًمت للغت الػشبيت في بىاء جلذمها؟
هيف هحافظ غلي لغ ِخىا ؟

