بسم هللا الرحمن الرحيم

مدزسح حلفا الثاوويح الىموذجيح تىني
اللغح العستيح الصف الثالث  -سيىاء – أسلوب الركس
س 1ما يْ القاعدٔ العامٕ للركس ؟ أوه حيسه إذا أوحي مبعان تزيد الكالم قوج وتأثريا
س 2ميت حيطو الركس ؟ أوه حيسه إذا أوحي مبعان تزيد الكالم قوج وتأثريا
س3أذكس أغساض الركس ؟  /1تقُِٕ املدح 2
 /3التلرذ بركس ما هى حمبب ايل الىفس

 /إظهاز االسي واحلزن

 /4تأكيد معين مه املعاين

وضح الغسض الثالغي للركس يف اآلتي :
 /1إنا املهعمُى إذا قدزنا

َانا املًلكُى إذا أتّها .

َانا املهعمُى إذا أتّها

َانا العاشمُى إذا عصّها .

الغسض :تقُِٕ املدح
/2قالت ارتهطاء تسثْ أخايا صدسا :
َإى صدسا لتأمت اهلدأ بٌ

كأنٌ علم يف زأضٌ ناز

َاى صدسا ذتامّها َضّدنا

َاى صدسا اذا نصتُ لهخاز

ج /الغسض  :إظًاز االضْ َاذتطسٔ
 /3أال لّت لبهٖ مل تكو لْ خلّلٕ

َمل تلقين لبهٖ َمل أدز ما يّا

ج /الغسض  :التلرذ بركس احملبُبٕ
 /4أنا ِا أخْ العسبْ ضًساى َحتت ِدٓ الطالح
أنا ِا أخْ العسبْ قد أعددت نفطْ للكفاح .
ج /الغسض  :تأكّد األخُٔ
 -أتسٓ أى تكساز الصاعس كلمٕ (أخْ ) جانبا بالغّا ؟ َضح ؟ نعم

.......................................................................................................................................
تدزية ()1
 /1حنو اذتاكمُى اذا اطعها

َحنو العاشمُى اذا عصّها

حنو التازكُى ملا ضدطها

َحنو اآلخرَى ملا زضّها

ج /الغسض :تقُِٕ املدح
َ /2إى صدسا ملقدام إذا زكبُا

َإى صدسا إذا جاعُا لعقاز

ج /الغسض  :اظًاز االضْ َاذتطسٔ
 /3باهلل ِا ظبّٕ الباى قلو لْ

لّالٓ مهكم أم لّلْ مو البصس

ج /الغسض  :التلرذ بركس احملبُبٕ
ِ /4ا عمسَ ما لْ عهك مو صرب

ِا عمسَ َا أضفا علْ عمسَ

ج /الغسض  :إظًاز االضْ َاذتطسٔ
 /5أنت لْ شيسٔ علْ شاطئ األحالم
أنت شًس االنطام ََضُضٕ الفجس

تسَٓ مبًجيت َتظلل
ذابت علْ حفّف الطهبل

ج /الغسض  :التلرذ بركس احملبُبٕ
 /6متفسد بكآبيت متفسد بصبابيت متفسد بعهائْ
ج /الغسض  :اظًاز االضْ َاذتطسٔ
ِ /7ا دازٔ عبلٕ بادتُاء تكلمْ

َعمْ صباحا داز عبلٕ َاضلمْ

ج /الغسض  :التلرذ بركس احملبُبٕ
 /8يْ أم الهاز َالهُز معا

يْ أم السِح َاملاء معا

ج /الغسض :تقُِٕ املدح
 /9الُطهّٕ اذتقٕ أى ختلص لُطهك َالُطهّٕ اذتقٕ أى تليب نداءٍ

ج /الغسض :تأكّد معين مو املعانْ (تأكّد الُطهّٕ )
 /10أخْ إى َزدت الهّل قبل َزَدٓ

فًْ ذمامْ عهدٍ َعًُدٓ

أخْ اى نصلت الصاطئني فطلًما

ميت فصال ما بّهها حبدَد

ج /الغسض :تاكّد معين مو املعانْ (تأكّد األخُٔ )
مع أمىيايت لكم بالتىفيق
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