
1 
 

(4                                                                                                                             )   
 )طور الّتخميس( 

اطوارِِِلو  طو َ ِِِم ُم  طو  ِِِ ل   ملط ملطهوِِِلطمِِِ  طرخمِِِ، وطوِِِلطرِِِلَ طورُُينِِِم   طورِِِاُن ا  ّرَط أِِِانأل طوارِِِلو  طورِِِبطدَ ِِِ األ َُِِ طمِِِ  طيألطهسِ
ّرَططهطيفطورغ،رب طان ططختنم ،وط ّ طو َِِين  :طهططيَ  أ ّ طور ُِِ ططاألطمِِ طط مت ططعا طلطعب، ٌ طويفطور ُ  َيضِِ،َ طيرمِِه ططمليفطقصِِمان  طمِِ،طأ
ط طق بألل  ّ طم ا  طيىلطّ طرشطَططثالث ألططفَطمضمَطملطفيفطو أىنطهور ،فم  طهط ،سبَطم،طيَططآخأّلططش،ع :ط)واصِِل طهطورذيطوخُِِ، ألططوربمت  ري 

ط)واصل طه ألطرَمين ُط طوإلض،ف  طعلىطوربألمت   .معألطد اُنم 

ّي ططوربمِِتَطملطيذ طّ طرشِِطَطط ألطمخ ِِألططوجملنلعَططصبحَطفمَط أ طشِِألططور ُِِ ا  ّيا طيُكِِلَ طمِِ  طكنِِ،طوِِلطمألِِلمملطهورأجِِ َططملان َطورصُِِطهمهِِ،طط:ط
ّهَ طوُرذيطيَأان طرصالوطوربمتَطهمث،َلطذركطوذوط  :طو أ

َر َأْضلُِعي ْوِط َكسَّ   1)أَنِْعْم َجَوااًب ََي ُحَسْْيُ َأَما تَ َرى                ِِشَْر اخلََنا اِبلسَّ

ط ططٌّطش،ع ططيرمه ططرض، ألطهقان  طّ طرشطَططثالث ألطآخَّ طم األ طورُثالث طويألططر مكل ألطورُ أَّ ط:طو َِِيُن ملطهواشطَّ

                                               َجَرِت املََداِمُع يَ ْوَم ِِشٌْر َِشََّرا             َعْن َساِعَديِْه َوَمْْتَ زَيْ َنَب أَث ََّرا
 َصَرَخْت َوََنَدْت َوالُفَؤاُد تَ َفطََّرا 

ّوءألَ طرل  ط: مالحظة طق طرهطالطد حصَّ ّ طرهط مُِِ   أ طور ُِِ األ طهوخِِان طمِِ  ّرَط بمت  طابخلن   طرشطّ طف طملط ل طيَ  ورُُينم  
ِِ،مط طِِِل  ط ِ طوخلُ  ِِ، وط بمِِِت  ِِه طوجمللَِِِ طرخمِ َُبط ِ َِِ ِِ،وملطهخلِ َِِِصمب  طريضِ طورِِِاُن اطهوِ  ّرَط أِِِانأل ِِ طوارِِِلو  طورِِِبطدَ ِ األ ملطف ِِِلطمِِِ  ِِّ ركثِ

طيفطور ُط طو،دئ  ّوء ط  ألكل  ّ طورثُ،ين.ورُُينم طيفطورُ طّطواه لطم  َهطهور   ط

طططوِر الّتخميس:كيفّيُة 

ط ّيطولطورُصانَ ملطرهطورأج ملطهورُُينمَ طيأُنِِاَنطعلِِىطو ِِانُ طهورُ  مِِع  أ طور ُ  طور  طّ طيفطوربمت  د اُنمطر  طو  صلدألطم األ
ّ طريض،و.طيفطهسألط ّيطمعطو انُ طيفطآخّ طور  ط طوربمتطورُ أ طشطّ طم األ طَكلُ  طط 

ط
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 :الّتطبيق

                                                                                    أَث ََّراَوَمْْتَ زَيْ َنَب  َساِعَديْهِ َعْن      َِشََّرايَ ْوَم ِِشٌْر  املََداِمعُ َجَرِت 
                                                            تَ َرى ََي ُحَسْْيُ َأَما  َجَواابًَ أَنِْعْم       تَ َفطََّراَوالُفَؤاُد  َوََنَدتْ َصَرَخْت 

َر اخلََنا ِِشَْر  ْوِط َكسَّ   2)طَأْضلُِعياِبلسَّ

 :طور الّتخميِس بعد الّدرج تطبيق

                                                   حاديهاوَمْن  هاسائقَ ِر ابألسْ  تْ سرَ إذا  يكونُ  نْ مَ  ساُؤكنِ هذي 
 أبيها بِّ سَ بِ  ََيُدوهاُر مْ والشِّ   ُمتوِِنا زجٌر بضربِ ها أيسوقُ 

 

 
 موضع المّدِّ والتّرجيع.( الخط الذي تحت الكلمة يُشيُر إلى 1)


