
 



 07/700 07 4 07 أوس العزّة     في العربي التخصص  ...  إبداعال سلسلة                      

 

 1 اليوم حلم... وغداً نجم                                                                               فصل الأول   الثاني الثانوي / ال الصف |

 

 
 أأوالً: النحو والصرف

 الصفحة الموضوع الوحدة

ّن ( وجوبً  الأولى  5 - 2   كسر همزة ) ا 

 22 - 6  أأحوال الفاعل والمفعول به )تقديمًا وتأأخيراً( الثانية

 21 - 21 اال بدال الثالثة

 22 -22 التصغير الرابعة

 12 - 22 اال ضافة الخامسة

 اي الأدبيةالقضا: اثنياً 
 الصفحة الموضوع الوحدة

 ندلسيقضااي الشعر في العصر الأ  الأولى

 ندلسيقضااي النثــــر في العصر الأ 

12 - 91 

52 - 51 

 قضااي الشعر في العصرين الأيوبيي والمملوكي الثانية

قضااي النثـــر في العصرين الأيوبيي والمملوكي

  

59 - 62 

62 - 62 

 الأدبيي البالغة والنقد: اثلثاً 

 الصفحة الموضوع الوحدة 

 22 - 62 المعاني علم البالغة ( 2)  

 26 - 22   العباسي العصر في الأدبيي النقد النقد  ( 2)

 12 - 22  الحديث العصر في الأدبية المذاهب النقد ( 1)

 أأعزائي الطالب...

الب في الس نوات السابقة... ولكنه يبقى نتاًجا بشراًي حرْصنا في هذا العمل أأن يكون كاماًل، ما أأمكن، وهو ما عهده منا الط

 قد يشوبه نقص، واستيالء النقص على جملة البشر طبع الزم، فالكمال لله وحده.

ننا نس تقبل مالحظاتكم واس تفساراتكم بصدر رحب.  لذا فا 

 

    ةزّ ـــــــأأوس الع     

      2212252922     
 

 سلسلة اال بداع في العربيي التخصص
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 النحو والصرف 
 ( وجوًبا إن  ) كسر همزة 

 العربيي التخصص

 الفصل الأول الوحدة الأولى

 (أأّن ، كأأّن ، لكّن ، ليت  ، لعل ) ا ّن ،؛ معانيها وعملها، وعرفت أأنّـها س تة أأحرف هي: ) ا ّن وأأخواتها (في صّفٍّ سابق  ت  درسْ   
 )فنتصب المبتدأأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها(.ية أأنها تدخل على الجملة االسم : وحكمها

ّن ( و )أأّن( في االس تعمال، تجنّبًا للَّبس. فلكل منها مواضع.الفرق )ا ّن وأأخواتها(  ومن أأهم القضااي المتعلّقة بـ   بين ) ا 

 .حاالت ك سر همزة ا ّن وجوبً  وما نحن بصدده الآن تعّرف

 

ّن (  :جاءت اا ذ وجوبً  تُكسر همزة ) ا 

 مس تقاًل. معنىً  وتؤّدي الكالمُ  يبتِدُئ بها  جملةٍّ  كلّ      (الكالم بداية) الكالم أأول -١

 )بعد نقطة أأو فاصلة( في أأول الكالم، أأو في أأثنائه، منقطعة عّما قبلها                                           

نْ  كالّدواِء؛ الكالم   ا نّ  -      نْ  ، نفع   منه أأقللت   ا   ضّر. منه أأكثرت   وا 

 

 يقول ...التي س بقها قول، أأو كلمة تدل على قول: )قال، قلُت، الجملة هي      بلقول. محكيةال  جملةال أأول - ٢

 .يُس تثنى من ذلك )قال تعالى( )قال  الشاعر(..        

ك تَّ  قالوا        مفتاحُ  الّشرِّ  باِب ـ لِ  الجواب   ا نَّ       لهمْ  قلُت  خوصْمت   وقدْ  س 

 

  أألفاظ القسم: واللِه، بللِه، اتللِه، ل ع مري     قسم.ـ ال  جواب جملة أأول - ٣

ّ  والله، ونفس يّة، جسديّة مشكالتٍّ  المخّدراُت  تسببُ  -       ن ــ ا  آفة   هاــ  .خطيرة   أ

 

ا االس تفتاح يحرف بعد - ٤ باً  تُْمِطرُ  ال الّسماء   ا نّ  أأال -   أأال،أأم  ه    .واعملوا لوافاعقِ  ِفّضة، وال ذ 

نساِن بلصبر. ا نّ أأما  -        الصوم  يعود على اال 

 

 .حقيقةال  لك   يكشف  التّريّث   ا نّ  حيث االس تْعجاِل، عدمُ  الأفضلِ  من -   (  ا ذ ، حيث الظرفين) بعد - ٥

ذ  -       ّ أأحببُت علم  النحِو، ا  ن ــ ا   وجدتُُه سهاًل. نيـــ

 

 زائدة ومتّصلة بخبر ا ن.حلقة: الم مفتوحة و الالم المز      المزحلقة بلالم خبرها اقترن - ٦

اللَّ قال تعالى: )                                           َّ  ي ْعل مُ  هُ ــو  ن
ِ
ُسولُهُ ــل   ك  ــا اللَّ  ر  نَّ  ي ْشه دُ  هُ ــو 

ِ
ـــ الُْمن اِفِقين   ا ـ   (ك اِذبُون  ـــل

 

 

 

نه يعرب: ن ضمير: فا  ذا اتّصل ب   ا 

 ضمير متصل مبني في محل نصب اسمها
ّن(   .ويكون الجوابدائما، ننظر قبل )ا 

ال في  لى خبر  الحالة السادسةا  ننظر ا 

ْن اتصلت به الالم المزحلقة ّن ونرى ا   ا 

ذا تواجد  نّ  أأكثر من سببا   لكسر همزة ا 

ّن( لليمينبلأغلب   نختار الأقرب لـ )ا 

ذا اجتم ال ا   ع االبتداء والالم المزحلقةا 

 نختار الالم المزحلقةفقط هنا 
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 ّن() كسر همزة ا    22/21ص الكتاب أأس ئلة

ّن ( في كسرِ  سبب   اذكرْ   ١ تدريب  :يأأتي ما همزة ) ا 

نّهم ُهم الُمفِسدونتعالى: " قال  -١  نما نحُن مصلحون أأال ا  ذا ِقيل  لهْم التُفِسدوا في الأرض قالوا ا   يشعرونولكن ال وا 

نّ   -٢        .مانملك قيمة ندرك   أأن بل نملك، ال ما على الحصولِ  في ليسْت  الّسعادة   ا 

نِّي  -٣  آ     زمانُه اَلخير   ُكنُت  و ا نْ  وا  ت ِطْعه لمْ  ِبما تٍّ ل         الأوائلُ  ت س ْ

نّي واللِه،  -٤      .طموحاتي أأحقِّق   حتى جهدي قصارى سأأبذلُ  ا 

 

 :يأأتي ما همزة ) ا ّن ( في اضبط( ٢تدريب)

 وأأصلّي وأأفطر، أأصومُ  لكني له قاكموأأت لله، لأخشاكم (انّي  ) والله " أأما :وسلم عليه الله صلى الله رسول قال -١ 

 ."مني فليس سنّتي عن رغب فمن النّساء. وأأتزوجُ  ، وأأرقدُ  

لك  تجلُب  اال نصاِت  على القدرة   (اّن  ) حيث ، اال صغاءِ  سوءِ  عن ينتُج  الفهم سوءِ  من كثيًرا (اّن  ) -٢ 

 ، ذ للجميع؛ صديقًا يكونُ  الجيّدُ  فالمصغي الأصدقاء   االنتباه، على والقدرة   النفِس  مقاومة يتطلُب  اال صغاء   (اّن  ) ا 

لى تميلُ  والنفُس  لى منها أأكثر التّحدِث  ا  تقانها الّضرورة من مهارة   االس تماع (اّن  ) فوالله، طال. كلّما تملّه اال صغاِء،وتكادُ  ا   .ا 

  .عليل   الهواء   (اّن  ) حيثُ  البحرِ  شاطئِ  على أأجلس   أأنْ  أأحب   - ٣ 

ذ  ، الّسموحُ  الّصادُق  الفتى يعجبني - ٤  سنٍّ  ُخلُق ذو (انّه  )ا    .ح 

 

ّن ( المكسورة الآتيةِ  المعاني عن عبّر   ٣ تدريب  : مطلوب   هو ما حسب   همزتها بس تخداِم ) ا 

ياتنا في العلمِ  أأهميّةُ  -١     المزحلقِة( بلالم الخبر )اقتران  .ح 

    القسم( جواب جملة )أأول   الوطِن. حب   -٢ 

     الكالم( )بداية   والفرُج. برُ الّص  -٣ 

 

 :تليه التّي الأس ئلةِ  عن أأجبْ  ثمّ  الآتي النص   اقرأأ    ٤ تدريب

ه ثقات ه وأأنفذ مريض   أأنّه الأايمِ  من يوًما أأنوشروان الملكُ  أأظهر     وأأن وأأكناف  واليتِه بالِده، أأقطار   يطوفوا أأن وأأمناء 

ذ بها؛ داوىليت خربةٍّ  قريةٍّ  في عتيقة ل ِبن ة له يطلبوا ليهِ  واليته وعادوا جميع   فطافوا ذلك، له وصفوا الأطباء ا نّ  ا   ما : له فقالوا ا 

 هل لأعلم   مملكتي؛ واختبار   واليتي، تجريب   أأردُت  ما :وقال الله وشكر   أأنوشروان ففرح . عتيقة لبنة وال خرابً  مكاانً  وجدان

ره، خرابٍّ  موضع الواليةِ  في بقي   نه وحيث لأعّمِ  الأحوالُ  وانتظمْت  ، المملكةِ  أأمورُ  تمت فقد عامر هو ا ال مكان   فيها يبق لم ا 

لى العمارةُ  ووصلْت  ،   الكمال. درجةِ  ا 

ّن ( فيهما ُكسرْت  جملتان النِّص  وردت في  ما علة كسرها. وجوب، همزة ) ا 
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 س يةكما وردت من ا دارة المناهج والكتب المدر لأس ئلة )كسر همزة ا ن (اال جابت النموذجية 

ّن ( في كسرِ  سبب   اذكرْ   ١ تدريب  :يأأتي ما همزة ) ا 

   جاءت أأول الجملة المحكية بلقول  أأ( -١ 

 جاءت بعد حرف االس تفتاح)أأال( ب(   

 .جاءت في بداية الكالم -٢ 

(ــ)ل خبرها اقترن بلالم المزحلقة -٣  آتٍّ  أ

 القسم.جواب جاءت أأول جملة  -٤ 
 

 :يأأتي ما همزة ) ا ّن ( في اضبط( ٢تدريب)

 جاءت أأول جملة جواب القسم.      لأخشاكم لله   (نّي ا   )والله  -١ 

  جاءت في بداية الكالم.      كثيراً من سوء الفهم.  (ّن ا   ) -٢ 

  جاءت بعد الظرف حيث.     القدرة على اال نصات... (ّن ا   )حيث      

ذ          .عد الظرف ا ذجاءت ب    اال صغاء يتطلب مقاومة النفِس... (ّن ا   )ا 

تقانها. االس تماع   (ّن ا   )فوالله        جاءت أأول جملة جواب القسم.   مهارة  من الضرورة ا 

  جاءت بعد الظرف حيث.       .عليل   الهواء   (ّن ا   ) حيُث  - ٣ 

ذ  - ٤  سنٍّ  ُخلُق ذو (انّه  )ا  ذ       .ح     .جاءت بعد الظرف ا 
 

ّن ( المكسورةب الآتيةِ  المعاني عن عبّر   ٣ تدريب  : مطلوب   هو ما حسب   همزتها س تخداِم ) ا 

ياتنا في العلمِ  أأهميّةُ  -١  مهم  في حياتنا.  المزحلقِة( بلالم الخبر )اقتران  .ح  ـ  ّن العلم  ل  ا 

 والله ا ّن حبَّ الوطِن واجب  علينا  القسم( جواب جملة )أأول   الوطِن. حب   -٢ 

ّن الّصبر  مفتاُح الفرجِ.    كالم(ال )بداية   والفرُج. الّصبرُ  -٣   ا 
 

 :تليه التّي الأس ئلةِ  عن أأجبْ  ثمّ  الآتي النص   اقرأأ    ٤ تدريب

ه ثقات ه وأأنفذ مريض   أأنّه الأايمِ  من يوًما أأنوشروان الملكُ  أأظهر     وأأن وأأكناف  واليتِه بالِده، أأقطار   يطوفوا أأن وأأمناء 

ذ بها؛ تداوىلي  خربةٍّ  قريةٍّ  في عتيقة ل ِبن ة له يطلبوا ليهِ  واليته وعادوا جميع   فطافوا ذلك، له وصفوا الأطباء ا نّ  ا   ما : له فقالوا ا 

 هل لأعلم   مملكتي؛ واختبار   واليتي، تجريب   أأردُت  ما :وقال الله وشكر   أأنوشروان ففرح . عتيقة لبنة وال خرابً  مكاانً  وجدان

ره، خرابٍّ  موضع الواليةِ  في بقي   نه وحيث لأعّمِ  الأحوالُ  وانتظمْت  ، المملكةِ  أأمورُ  تمت فقد عامر هو ا ال مكان   فيها يبق لم ا 

لى العمارةُ  ووصلْت  ، ّن ( فيهما ُكسرْت  جملتان النِّص  وردت في الكمال. درجةِ  ا   ما علة كسرها. وجوب، همزة ) ا 

ّن الأطباء2)  ذ ا  ذ (  ( ا   لأنها جاءت بعد الظرف ) ا 

نّه لم يبق  2)   ءت بعد الظرف )حيث(.لأنها جا  ( حيث ا 

 

 انتهت الوحدة الأولى
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 أأحوال الفاعل والمفعول به  النحو والصرف 

 تقديًما وتأأخيًرا

 العربيي التخصص

 الفصل الأول الوحدة الثانية
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 :الجملة الفعلية 

  :الزم + فاعله.الفعل الــــ أأركاُن الجملِة الفعليّة 

  الفعل المتعدي + فاعله + مفعوله.      

 

لى يحتاج وال بفاعله يكتفي الذي الفعل هو الالزم: الفعل تمام به مفعول ا   الولُد. ضحك     المعنى. ال 

لى الفاعل يتعدى الذي الفعل هو المتعدي: الفعل تمام أأكثر أأو واحد به مفعول ا   خالداً. اللهُ  رحم   المعنى. ال 

 

  : مالحظات 

لى نضيف ، متعد( أأم هو )الزم الفعل لمعرفة -2 آخره ا  ذا متعدٍّ  فالفعل المعنى اس تقام فا ذا ، ( ه ) الضمير أ  .فالزم يس تقم لم وا 

لى تتعدى أأفعال هناك -2  . لعب / أأ قر  / شرب / أأكل : مثل ، جداً  كثيرة وهي ، واحد به مفعول ا 

لى تتعدى أأفعال هناك -1  ر.صيّ  / وهب / حسب / ظنّ  / رأأى / منح / كسا / علم / أأعطى / سأأل : مثل ، مفعولين ا 

لى تتعدى أأفعال هناك -9  ... أأخبر / أأنبأأ  / أأعلم / أأرى : مثل ، مفاعيل ثالثة ا 

 

 يلي: فيما المتعدي من الالزم الفعل ميّز : تدريب

 بلع قتل رحم اس تخرج انم أأكل ضحك

      متعد الزم

 فتح لبس حمل وجد قفز رغب نصر

       

 

 (١تدريب)   د  بهالمفعول   الفاعل  الفعل  :الآتية الأمثلةِ  في الفعليةِ  الجملةِ  عناصر   حّدِ

 النجاح    الطالُب   يدركُ      .بلمثابرة النجاح الّطالب يدركُ  -١ 

ها - تكالنباات – الحيّة الكائناِت  بعُض  تصنع -٢  ها  بعُض   تصنعُ  .بنفسها غذاء   غذاء 

 أأخاه  اال نسانُ   يلقى    .ببتسامة أأخاه اال نسانُ  يلقى أأنْ  جميل   -٣ 

نا أأنْ  أأسأألُ  الله   -٤   الله ضمير مس تتر  أأسأألُ   .والعمليّة العلميّة مسيرتنا في يوفقِّ

 المال    عفيُف   يرجعُ    .النّفس عفيُف  ا ال المفقود   المال   يُرِجع ال -٥ 

 عيناكِ   عينيّ   خاطبْت  عينّي في لغة الهوى عيناكِ  وتعّطلْت لغُة الكالِم وخاطب ْت  -٦ 
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 وجوًب: به المفعولِ  على الفاعلِ  تقّدم االتح 

هما زُ ـــتميّ  قرينةٍّ  وجودِ  لعدمِ  اللبِس  خش ية -١    الآخرِ  من أأحد 

ذا كان الفاعلِ  -٢  متصاًل  ضميًراأأو  هًرا ظا اسما به المفعولو  ضميًرا متصاًل  ا 

 

 علل؛ تقّدم الفاعل على المفعول به وجوًب في الأمثلة الآتية:سؤال: 

لمى هنأأْت  -١  هما تميّزُ  قرينةٍّ  وجودِ  لعدمِ  اللبِس  خش ية  .الّسفر من عودتِها بمناس بةِ  نُهيى س    الآخرِ  من أأحد 

هما تميّزُ  قرينةٍّ  وجودِ  لعدمِ  اللبِس  خش ية     .عيسى موسىضرب         الآخرِ  من أأحد 

 

دفاتي  عن الغّواص   واـــسأأل فهلْ  كامن   الّدر   أأحشائِهُ  في البحُر  أأان -٢   ص 

 والمفعول به اسم ظاهر. ضميًرا متصاًل  لأن الفاعلِ 

 

ُ  هُ ــتُ ــ قابلْ  -٣   والمفعول به ضميرمتصل. ضميًرا متصاًل  لأن الفاعلِ    شكرتـُـك    ــــوني   //  ضرب

 

م   علّلْ  ( ٢تدريب)  :يأأتي مّما كّلٍّ  في خط تحته ما في وجوبً  به المفعولِ  على الفاعلِ  تقد 

ّن الحس ناِت  -١   الفاعل ضمير متصل  والمفعول به اسم ظاهر.  "يُذهبْن السيّئاتقال تعالى: " ا 

 .الفاعل ضمير متصل  والمفعول به اسم ظاهر    ."القيامة يوم ظلمات الظلم فا نّ  الظلم اتقوا" -٢ 

 الفاعل ضمير متصل  والمفعول به اسم ظاهر.  أأكثرْ  الأرض يعشقون .لكْن.. الورد يعشقون -٣ 

 خش ية اللبس لعدم وجود قرينة لفظية أأو معنوية. .التّطوعية الأعمال في لمشاركته عيسى موسى كّرم -٤ 

 اسم ظاهر.الفاعل ضمير متصل  والمفعول به    وكثرتِه ...    مالي عن الناس   تسأألي ال -٥ 

 خش ية اللبس لعدم وجود قرينة لفظية أأو معنوية  .واحترامٍّ  بلباقةٍّ  س ياس يةٍّ  أأمور في ذاك هذا انقش -٦ 

  لأن الفاعل والمفعول ضميرين.  .تركُتـــــــه أأساء وم ن ، شكرتُـــــه لي أأحسن   من -٧ 

 ول به اسم ظاهر.الفاعل ضمير متصل والمفع   .الراحلة محبوبته وداد   يتذكرا معه أأن -٨ 

 

 .ًتدريب صفي: اس تخرج من النص جملة تقّدم فيها الفاعل على المفعول به وجوبً، معلال 

  يؤّهله الذي المحلّ  وتُِحل وه أأخيكم، ِشعر في الجميل كمـــرأأي فيه تعلنون الأهرام جريدة في المنشور حديثكم قرأأُت  فقد

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 بً في جملة ) اس تقبلت ليلى سلوى (علل؛ تقّدم الفاعل على المفعول به وجو      

......................................................................................................................................................................................................................... .............................................. 
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    والمعنوية: اللفظية القرينة 

 )بشرط أأحد االسمين يكون مذكر(  اتء التأأنيث الساكنة -١     اللفظية: القرينة

 النعتالضمة على  -٢                    

 

نسا     المعنوية: القرينة  ن وجماد(أأحد االسمين قادر على القيام بلفعل )ا 

 يكون جائًزا:ا ن ُوجدت القرينة فالترتيب : مالحظة

  

ْت  -  م   لبنى. المؤنث هو الفاعل   أأنّ  على دليل   الفعلِ  في )اتء التأأنيث(القرينة لفظية.  لُبنى. يحييى أأكر 

 قي(الفاعلأأن)صدي صفة لصديقي دليل   هي على العزيز التّي )الضمة(القرينة لفظية. عّمي.  العزيزُ  صديقي اس تقبل   - 

 . الرواية يقرأ   الّذي هو لأنّه الفاعل؛ هوأأخي  )المعنى(.قرينة معنويةال  روايتي. قرأأ أأخـــــــي - 

 

 :يأأتي ما في به المفعولِ  من الفاعلِ  تمييز في الغموض   أأزالتّ  التّي القرينةِ  نوع ما   (٣) تدريب

 الفاضل: نعت(الضمة على ة : )قرينة لفظي  .المرضى زايرة على أأخي الفاضلُ  والّدي حث -١ 

لى مصطفى عاُل أأرشدْت  -٢   قرينة لفظية:  )اتء التأأنيث( .أأعمالِه لتنظيمِ  خطةٍّ  عمل ا 

 قرينة معنوية  .لها لحاجتِها محفظتي صديقتي اس تعارْت  -٣ 

 قرينة معنوية   .مدربيي الخط في تدريبيي صقل   -٤ 

ْت  -٥   قرينة لفظية:  )اتء التأأنيث(  . ن  المطالعي أأوائلِ  مسابقةِ  في هدى عيسى انفس 

 

 

 

 :تدريب صفي: وضح القرينة التي أأزالت الغموض في تمييز الفاعل عن المفعول به في ما يلي 

 :لى جواز تق تدريب صفي  ّدم الفاعل على المفعول به في ما يلي:ما نوع القرينة التي أأّدت ا 

 ................................................................................................................................................................................... رّمم والدي المبنى. -١ 

 ................................................................................................................................................................................... هنأأْت أأسامة خولة. -٢ 

 ................................................................................................................................................................................... قرأأ أأبيي كتابيي -٣ 

 ................................................................................................................................................................................... مّزق صورتي أأخي. -٤ 

 .............................................................................................................................................................. صديقي ضرب  أأخي القوي   -٥ 
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 وجوًب: الفاعل على به المفعول تقّدم حاالت 

ذا -١    .به فعولِ الم على يعودُ  ضمير   بلفاعلِ  اتّصل ا 

ذا -٢  ظاهًرا.  اسًما والفاعلُ  ضميًرا متصاًل، به المفعولُ  كان ا 

 

 تقّدم المفعول به وجوًب على الفاعل في الأمثلة الآتية:علل؛ سؤال: 

 به.  المفعول على يعودُ  ضمير   بلفاعل اتصل   لأنّه  .ُمحياه تعلو واالبتسامةُ  مس تحق ها الجائزة   اس تلم   -١ 

ذا قومي يس يذكرن -٢   رظاه اسم والفاعلمتصاًل  ضمير به المفعول لأنّ    ... جّدُهمْ  جدّ  ا 

 

ِّنْ ٤تدريب)  :يأأتي مّما كلٍّ  في الفاعلِ  على به المفعولِ  تقّدمِ  سبب   (  بي

 يعود على م.به ضمير لأنه اتّصل بلفاعل   " ينفُع الّظالِمين معذرتُــــــهمقال تعالى: " ال  -١ 

ْن قال تعالى: "  -٢   ضمير والفاعل اسم ظاهرلأن المفعول به    بنبأأ فتبيّنوا " جاءكم فاسق  ا 

 ضمير يعود على م.به لأنه اتّصل بلفاعل   .أأصحابها الأرض   ويعشق ،أأهلُه الوطن   يحمي -٣ 

 لأن المفعول به ضمير والفاعل اسم ظاهر      عيناكِ  أأوحتْه ما القصائدِ  أأحلى -٤ 

ــ ت زين  الليالي -٥  ــ ــــ  والفاعل اسم ظاهر لأن المفعول به ضمير    الأقمار ــــــــــهاــ

  يعود على م.به لأنه اتّصل بلفاعل ضمير      . امالُكه الأرض   حرث   -٦ 

ة المصلحة يقّدمون الّذين   المواطنون يعجبني -٧   والفاعل اسم ظاهر لأن المفعول به ضمير  .العام 

 لأن المفعول به ضمير والفاعل اسم ظاهر   .موتك عند تُولد صالح ولد يخلُفك حين -٨ 

 ضمير يعود على م.بهلأنه اتّصل بلفاعل       .الحسنُ  ُخلُقه اال نسان   ينفع -٩ 

 

  :اضبط ما تحته خطتدريب صفي. 

 ، فالغرور صفة سلبية يجب التخلص منها. المرء غرورهال ينفع  -١ 

 .الرسالة صاحبــهاكتب  -٢ 

 الدراسة سهلة.أأّن  ياةالح علمتني  -٣ 

 

 .:تدريب صفي: بين سبب تقدم المفعول به على الفاعل وجوب في ما يلي 

 .............................................................................................................................................................................................................................. .أألقى القصيدة  قائلُها -١ 

 .............................................................................................................................................................................................................................. .يعجبني المتفائلُ  -٢ 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  .رحمك اللهُ  -٣ 
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 وجوًب: والفاعل الفعل على به المفعول تقّدم حاالت 

ذا -١    .االختصاص على يدل   منفصال نصبٍّ  ضمير   به المفعولُ  كان ا 

ذا -٢   .وكم االس تفهامية والخبريّة الّشرط وأأسماء االس تفهام كأأسماء :الّصدارة حّق  لها التّي الألفاِظ  من به المفعولُ  كان ا 

 يأأتي: مّما كل في وجوبً  والفاعلِ  الفعلِ  على به المفعولِ  تقّدم سبب بين

اّيك  نس تعيُن " -١  اّيك  نعبُد وا   االختصاِص  على يدل   منفصلٍّ  نصبٍّ  ضميرُ  لأنّه  قال تعالى: " ا 

 .ةله حّق الصدار  لأنّه اسم اس تفهام   الّصيفيِّة ؟ العطلةِ  في قرأأت كتابً  كم - ٢ 

 

اّيِك ، ضمائر النصب المنفصلة:  -١ اّيك  ، ا  اّيه ، ) ا  اّيان ، ا  اّيهم ، ا  اّيُكم... ا  اّيُكما ، ا   (ا 

نها لها حّق الصدارة في الكالمتتقدم على الفعل والفاعل وجوًب أأسماء االس تفهام، وأأسماء الشرط، وكم الخبرية،  -٢  .لأ

ْن ، أأسماء االس تفهام:  - ن شاركت  في واجبك  ؟    (  ...ماذا ، أأيَّ  ما ،) م   م 

ْن ، مأأسماء الّشـــــرط:  - ن     ...(، مهـما ، ا ) م   ِه. ـوجهِ في فابتسمْ  تقابلْ  م 

 كم طالبًا نجح؟    كم االس تفهاميـــة:  -

 كم مريضٍّ شفاُه الله.    : كم الخــــــــــبريــة -
 

 :كتابً كم قرأأت  ؟     صّوب الخطأأ......................................................................................................................................... 

 :وجوبً  اسم اس تفهام مبني في محل نصب مفعول به مقّدم  شاركت  في واجبك  ؟ م ن أأعرب ما تحته خط 

 ............................................................................................................... هِ ـوجهِ في فابتسمْ  تقابلْ  م ن

اّيك  ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم وجوبً   أأقصد ا 

      
 تييأأ  مّما كل في وجوبً  والفاعلِ  الفعلِ  على به المفعولِ  تقّدم سبب حّدد   ٥ تدريب

نفسكم " ما تنفقواقال تعالى: " و  -١   لأنه من أألفاظ الصدارة )اسم شرط(   من خيرٍّ فلأ

 لأنه من أألفاظ الصدارة )اسم اس تفهام(     أأضاعوا ف تًى أأيَّ و  أأضاُعوني -٢ 

ُبهُ  الّدني ا من   ل قيُت  ماذا -٣  أأْعج   لأنه من أألفاظ الصدارة )اسم اس تفهام(      و 

اّيهاو  ، صدقة الطيبة الكلمة -٤  لُْق  يرتجي ا   لأنه ضمير نصب منفصل يدل على االختصاص    .الخ 

 لأنه من أألفاظ الصدارة )اسم اس تفهام(      المساء؟ هذا في زرت من -٥ 

 لأنه ضمير نصب منفصل يدل على االختصاص   جارة( اي واسمعي أأعني ايكِ ) ا    :العرب أأمثالِ  من -٦ 
 

 :الآتي النص في خط تحته ما اضبط    ٦ تدريب

  تبعثرها الّريح مهاب في همحيات   ون  ــينصب والّذين ،الحقائُق  هاــ تهدمُ  بلأوهامِ  همقصور   ون  ــيبن الّذين   أأنّ  الحياةُ  نيـــ علّمت 

  كافئفت ، اثبت   أأصل   له لما ا ال ثبات   وال ،الّرمالُ  تتحركُ  يوم بهم تميد الّرمال على همقواعد   يرسون والّذين ،العواصُف 

 .طموحاتِهم تحقيقِ  على ويصرون   اليأأس   يعرفون   ال الّذين العالية الهمم أأصحاب   الحياةُ 
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 :قوسين بين مطلوب هو ما بحسب الآتية الجملِ  صياغة أَِعدْ    ٧ تدريب

.  العلمِ  طالب يحب   -١   هيحب  العلم  طالبُ   الفاعل(. على وجوبً  مقّدم   به )المفعول العلم 

 حفّز معلمي أأخي.  به(. المفعول على وجوبً  مقّدم   )الفاعل  .أأخي المخلُص  معلمي حفّز -٢ 

ايك يقصد الضيف. والفاعل(. الفعل على وجوبً  مقّدم   به )المفعول   الضيُف. يقصدك -٣   ا 

 للطالب( )يترك   :مفيدة جملةٍّ  في وجوبً  الفاعلِ  على مقّدًما به مفعوالً  يأأتي مّما اسمٍّ  كلّ  اجعل     ٨ تدريب

ـهما المديُر وقابل ـــنا المديُر، وكّرم المعلمين مديُرهم.    .المعلمين المفعولية، )هما(،)ان( المتصل الّضمير   قابلـ 

 )يترك للطالب(   :مفيدة جملةٍّ  في وجوبً  به المفعول على مقّدًما فاعاًل  يأأتي مّما اسمٍّ  كلّ  اجعل ٩ تدريب

.      .اطبالمخ اتء نجوى، ، الفاعلية )ان(  ، وقابلْت نجوى ليلى، قابلْت  المدير   قابلــْـنا المدير 

 

 :تليها التّي الأس ئلةِ  عن أأجبْ  ثمّ  تمام، أأبيي للشاعر الآتية الأبياِت  اقرأأ    ١١ تدريب

ذا يْت  ــــــــــــج   ا  ِنيئًا ُخلُقٍّ  في ار   سواءُ  تجارِيه ومنْ  فأأنت     د 

ــ ـ يجت  الحرَّ  ُت ـيأأ ر   فاء الغ ْدرِ  عنِ  وي ْحِميهِ    خازيالم نُب ــــــ  الو 

بُْت  لقد رَّ تْني   حتَّى رــــــه الدّ  هذا ج  اِرب أأف اد  ناءُ  التّج   والع 

 رأأيُت الحرّ . ٢ خلقٍّ دنيئًا. جاريْت  في. ١     .وجوبً  به المفعولِ  على الفاعلُ  فيهما تقّدم جملتين اس تخرج

 أأفادتني التجارُب .٢ يحميه عن الغدِر الوفاءُ . ١     .وجوبً  الفاعلِ  على به المفعولُ  فيهما تقّدم جملتيناس تخرج 

 

براهيم  رب ـــه بكلماتٍّ ":  اال عراِب  في نموذج   ١١ تدريب ذ ابتلى ا   قال تعالى: "وا 

 . التّعذرُ  ظهورها من منع الألف، على المقدرة الفتحةِ  على مبني   ماضٍّ  فعل   :ابتلى 

براهيم   .الفتحة نصبه وعالمة منصوب وبً وج مقّدم به مفعول   :ا 

ليه مضاف جر محل في مبني   متصل   ضمير   والهاء مضاف، وهو الّضّمة رفعه وعالمة مرفوع مؤخر   فاعل   :رب ه   .ا 

 

 " يعقوب  الموُت ا ذ حضر أأم كنتم شهداء   قال تعالى: " -١ 

 :  بلضمة الظاهرة.فاعل مؤخر مرفوع  الموُت:  مفعول به منصوب بلفتحة الظاهرة. يعقوب 

 

حدْ  -٢   أألم ذي غ يرُ  عندي الأحبَّةِ  جرحُ    ك بدي في الّسهم   وك تمُت  تُهاج 

حدتُها:    نصب م.بهفي محل والهاء فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ج 

 

. أأقرِب  في يزوره أأن فقرر المشرقة، الأايمِ  أأحدِ  صباحِ  في موسى مصطفى تذكر  - ٣   وقتٍّ

آخره للتعذر.مصطفى:     فاعل مرفوع بلضمة المقدرة على أ

آخره للتعذر.موسى:    مفعول به منصوب بلفتحة المقرة على أ
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 النحو والصرف 
 اال بدال

 العربيي التخصص

 الفصل الأول الوحدة الثالثة

 

 :        اال بدال        -

بداُل:  -١ آخر، حرف مكان حرف جعل  اال    صيغة المعتلة في وفي الحروف الّصحيحة، الحروف في ويكون أ

ذا ومش تقاتها ) افتعل ( ومصدرها      :الحروف هذه أأحد فاؤها كانت ا 

 ضاد(  صاد،  طاء،  ذال،   دال، زاي،   ) واو،   

   الّصوتي الثّقل واجتناب بها، النطق وتسهيل الحروف، بين الّصوتي والتّجانس االنسجام تحقيق   غايته:  -٢

  .مخرجها في متباعدة أأو متقاربة أأصوات تجاور عن الناجم   
ذا -١  حاالته: -٣   .االفتعال اتء في تدغم ثم  ت( )و تُبدل(:فاء ) افتعل كانت ا 

ذا -٢     ()د في د( و )ذ في د تدغم ثم اتء االفتعال ) د (، تبدل (  ذ .ز. د(:) فاء ) افتعل كانت ا 

ذا -٣     .فقط ط( في ) ط تدغم ثم ) ط(، االفتعال اتء تبدل  ط.ص.ض((:) فاء ) افتعل كانت ا 

بدال يحدث في صيغة ) افتعل  ( ومصدرها   افتعال ( ُمفتع ل، ُمفتِعل، ، افتعلْ  ، ) يفتعلُ  ومش تقاتها: اال 

 دائًما.  اثلثّا حرفًا االفتعال (: وتأأتي نسّمـيها: ) اتء زائـدة فيها التّــــــــاء 

 

 :مصطلحات هامة 

ذاكان الأو الحرف حذف )نللحصول على المجرد   هو الحروف الثالثة الأصلية من الكلمة. الــمـــــــجّرد:  -١  أألفًا(ل والثالث. والخامس ا 

  )نأأتي بلمجرد ونكتب الحرف الأول منه( للحصول على فاء الفعل   الحرف الأول من مجّرد الكلمة. فاء االفتعال:  -٢
 من الكلمة وتكون زائدة الحرف الثالث اتء االفتعال:  -٣

 

 مالحظات هامة: 

     في الكلمة: لمعرفة الحرف الذي أأبدل  -١

  ،ذا كانت:نحضر المجرد وننظر لفاء الكلمة  فا 

 (تُبدل الواو اتء)  و 

 (تُبدل اتء االفتعال دال) د ، ذ ، ز 

 (تُبدل اتء االفتعال طاء) ص ، ض ، ط 

 

 

 =  ) ذخر (  اّدخر ، يّدخر ، مّدخر ، اّدخارأأ  (   احفظ مجّرد:   -٢

 = ) ذكـر (   اّدكر  ، يّدكر  ، مّدكر  ،  اّدكارب(    
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 :          الأولى القاعدة         -

ذا    فتعال(، ثّم تدغم في اتء االءات)تُبدل  (او)و  لافتعالافاء  جاءتا 

 

 : اال بدال في الكلمات الآتيةوّضح سؤال: 

 ّ  أأدغمت مع اتء االفتعالثم اتء  والوا فأأبدلت       ل واوافتعالافاء جاءت  وقى  مجردها بدليل اوتقى  أأصلها قى:ـات

 ّ  أأدغمت مع اتء االفتعالثم اتء الواو  فأأبدلت     ل واوافتعالافاء جاءت  وفق  امجرده بدليل اوتفق  أأصلها فق: ـات

 ّ  أأدغمت مع اتء االفتعالثم اتء الواو  فأأبدلت     واول افتعالافاء جاءت  وصل  مجردها بدليل اوتصل  أأصلها صل:ـات

 

 : وّضح اال بدال في الكلمات الآتية:تدريب صفّي

 .......................................................................................فأأبدلت.......................................................جاءت  ............................ مجردها بدليل ........................أأصلها  اتّكل:

 .......................................................................................فأأبدلت.......................................................جاءت  ............................ مجردها بدليل ........................أأصلها  اتّعظ:

 .......................................................................................فأأبدلت.......................................................جاءت  ............................ مجردها بدليل ........................أأصلها يتّصف: 

 .......................................................................................فأأبدلت.......................................................جاءت  ............................ مجردها بدليل ........................أأصلها  :ضحمتّ 

 ّ  .......................................................................................فأأبدلت.......................................................جاءت  ............................ مجردها بدليل ........................أأصلها   زان:ــات

 

 أأجب عن الأس ئلة الآتية:تدريب صفي: 

 ................................................................................................................................................................................. ( أأصل كلمة ) يـتّـصف (  قبل حصول اال بدال:2

  .................................................................................................................................................................................   ( مجرّد كلمة ) يـتّـصف (:2

 .................................................................................................................................................................................  ( فاء الفعل في كلمة ) يـتّـصف (:1

 ................................................................................................................................................................................. ( الحرف الذي أأبدل في كلمة ) يـتّـصف (:9

 د( اقتوى ج( اتقوى .ب( اوتقى  أأ( اتوقى قبل حصول اال بدال: ) اتّـقى (لمة ( أأصل ك5

 د( اقى   ج( اتق. ب( وقى  أأ( تقى    :) اتّـقى (( مجّرد كلمة 6

 د( الألف  ج( القاف ب( التاء  .أأ( الواو   ( فاء الفعل في كلمة ) اتّـقى (:2

ّ  ( الحرف الذي أأبدل في كلمة )2  د( الألف ج( القاف ب( التاء  .أأ( الواو  :( قىـات

 د( يتـمحور ج( يـتـصّرف .ب( يـتّـعظ أأ( يـتـذكر   الكلمة التي حصل فيها ا بدال:( 1

 د( اوصف .ج( وصف اتفب(  أأ( تصف  الثالثي المجّرد لكلمة ) اتّـصف (: (22

 د( الألف ج( الواو. ب( التاء  أأ( الياء  فاء االفتعال في كلمة ) يـتّكل (: (22

 انتقادد(  متصّوفج(  اتّزان.ب(  يـتـصّورأأ(   الكلمة التي حصل فيها ا بدال: (22



 07/700 07 4 07 أوس العزّة     في العربي التخصص  ...  إبداعال سلسلة                      

 

 16 اليوم حلم... وغداً نجم                                                                               فصل الأول   الثاني الثانوي / ال الصف |

 

 :          الثانية القاعدة         -

ذا   ( ال) داتء االفتعال تبدل( ال. زاي. ذالد)لافتعالا فاء تجاء ا 

 ( الدالفي  الذال( و )  الدالفي  الدالتدغم )  ثم

 

 : وّضح اال بدال في الكلمات الآتية

   اتء االفتعال دال. فأأبدلت ل زايافتعالفاء ا جاءت    زهر  مجردها بدليل ازتهر  أأصلها زدهر:ا

 الدال بلدال وأأدغمتاتء االفتعال دال  فأأبدلت دال لافتعالافاء جاءت    دعى  مجردها بدليل ادتعى  أأصلها ى:ـاّدع

 وأأدغمت الذال بلدالاتء االفتعال دال  فأأبدلت  ذال لافتعالافاء جاءت     ذكر  مجردها بدليل مذتكر  أأصلها   ّدكر:ا
 

 ي: وّضح اال بدال في الكلمات الآتية:تدريب صفّ 

 .......................................................................................فأأبدلت       ................................................جاءت   ...................مجردها بدليل ........................أأصلها  :ازدان

 .......................................................................................فأأبدلت       ................................................جاءت   ...................مجردها بدليل ........................أأصلها  :يّدكر

 .......................................................................................فأأبدلت       ................................................جاءت   ...................مجردها بدليل ........................أأصلها  :اّدخار

 .......................................................................................فأأبدلت       ................................................جاءت   ...................مجردها بدليل ........................أأصلها  :يّدعي

 .......................................................................................فأأبدلت       ................................................جاءت   ...................مجردها بدليل ........................أأصلها   :اّدهن

 

 تدريب صفي: أأجب عن الأس ئلة الآتية:

 ................................................................................................................................................................................. ل حصول اال بدال:أأصل كلمة ) ازدهى( قب( 2

 .................................................................................................................................................................................  ( ( الثالثي المجرد لكلمة ) ازدهى2

 .................................................................................................................................................................................  ( ( فاء االفتعال في كلمة ) ازدهى1

  .................................................................................................................................................................................  الحرف الذي أأبدل في كلمة ) ازدهى (( 9

 .خرـد( مذت ج( متذخر ب( مدتخر أأ( متدخر أأصل كلمة )مّدخر( قبل حصول اال بدال:( 5

 .د( ذخر ج( مـخر ب( دخر  أأ( تـخر   الثالثي المجرد لكلمة )مّدخر(( 6

 اتء االفتعالد(  .ج( الذال الدالب(   أأ( الميم   فتعال لكلمة )مّدخر(ال( فاء ا2

 االفتعال. اتء د( ج( الذال ب( الدال  أأ( الميم  كلمة )مّدخر(( الحرف الذي أأبدل في 2

 د( الـمدعّوون ج( الـمدعاة ب( الـمدعوّ  .الـُمـّدعي أأ(   الكلمة التي حصل فيها ا بدال( 1

 كرد( اذ  ج( ادكر  ب( ذكر  .أأ( دكر    مّجرد كلمة )اّدكار(( 22

 د( يدهي ج( يزهي ب( دهي  زهي.أأ(   كلمة ) يزدهي(ل الثالثي المجرد( 22

  د( ازترأأ  ج( ازتراء. ب( ازترى أأ( ازدرى ( أأصل كلمة ) ازدراء ( قبل حصول اال بدال22

 ) ذخر (   =    ، يّدخر ، مّدخر ، اّدخاراّدخر 

 =    ) ذكـر (   اّدكر  ، يّدكر  ، مّدكر  ،  اّدكار
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  :          الثالثة القاعدة         -

ذا  ( اء) طاالفتعال اتء تبدل ( اد. طاءض .ادص)لافتعالافاء  جاءت ا 

  .فقط ( اءطال في اءطال)  غمتد ثم

 

 وّضح اال بدال في الكلمات التي تحتها خط: 

 الطاء في الطاءدغمت أأ اتء االفتعال طاء ثم  فأأبدلت )ط( لافتعالفاء ا جاءت مجردها طرح  بدليل اطترح  أأصلها اّطرح:

 طاء  اتء االفتعال فأأبدلت  (ادفاء افتعل )ض جاءت مجردها ضجع  بدليل مضتجع  أأصلهاُمضطجع:

 اتء االفتعال طاء  فأأبدلت (ادفاء افتعل )ص جاءت مجردها صاد  بدليل أأصتاد  أأصلها أأصطاد:
 

 تدريب صفي: وضح اال بدال في الكلمات الآتية:

 .......................................................................................فأأبدلت       ......................................جاءت  ............................ مجردها بدليل ........................أأصلها  اصطرخ:

 .......................................................................................فأأبدلت       ......................................جاءت  ............................ مجردها بدليل ........................أأصلها  مصطفى:

 .......................................................................................فأأبدلت       ......................................جاءت  ............................ مجردها بدليل ........................أأصلها    :ـلـعاطّ 

 .......................................................................................فأأبدلت       ......................................جاءت  ............................ مجردها بدليل ........................أأصلها  مضطهد:
 

 تدريب صفي: أأجب عن الأس ئلة الآتية:

 ................................................................................................................................................................................. أأصل كلمة ) مصطفى ( قبل حصول اال بدال:( 2

 .................................................................................................................................................................................  ( الثالثي المجرد لكلمة ) مصطفى (2

 .................................................................................................................................................................................  ( فاء االفتعال في كلمة ) مصطفى (1

  ................................................................................................................................................................................. ( الحرف الذي أأبدل في كلمة ) مصطفى (9

 د( مطتهد ج( متطهد ب( مضتهد. أأ( متضهد ( أأصل كلمة )مضطهد( قبل حصول اال بدال:5

 طاعد(  طالعج(  ب( طلع.  أأ( اطلع  ع (الثالثي المجرد لكلمة ) اّطال( 6

 اتء د(  .الصادج(  الطاءب(  الألفأأ(    (اصطبر( فاء االفتعال لكلمة )2

 ب( اتء االفتعال طاء  اتء االفتعال ضادأأ(   (كلمة )مضطجع( الحرف الذي أأبدل في 2

 د( الطاء اتء   ج( الضاد اتء      

 مطابعد(  مطبّ ج(  مطلوبب(  أأصطاد. أأ(   الكلمة التي حصل فيها ا بدال( 1

 طرمد(  ضرم.ج(  طرامب(   ضرامأأ(    (اضطرام مّجرد كلمة )( 22

 صلح.د(  طلحج(  طالحب(  صالحأأ(   (اصطالح ( الثالثي المجرد لكلمة )22

 اتضرارد(  .اضترارج(  اطترارب(  اطضرارأأ(  ( قبل حصول اال بدال اضطرار( أأصل كلمة ) 22

نها تصطاد كّل أأحمق (الكلمة التي حصل فيها ا بدال في ( 21  جملة: ) ارغبوا بأأنفسكم عن المطامع فا 

 د( أأحمق ج( تصطاد. ب( أأنفسكم أأ( ارغبوا      
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 كما وردت من ا دارة المناهج والكتب المدرس ية( اال بداللأس ئلة )اال جابت النموذجية 

 وفق ، زاد ، زهي ، ضرم ( )   ( اضطرام ، هيالمْزد،  ازداد  ، اصطالح ، اتّفاق)  :يأأتي مّما المجّرد الثاّلثي هات   ١ تدريب

 (اضطرّ ، اّدخر،  ازدحم،  اتّزن) (  ضرّ  ، ذخر ،  زحم ، وزن)  وزن )افتعل(: على فعاًل  الآتية الأفعال من صغ   ٢ تدريب

 :الآتية الكلمات في اال بدال وضح  ٣ تدريب

 فأأبدلت اتء االفتعال طاء      ادص لاتعف الفاء ا جاءت   صرخ  بدليل مجردها يصترخون أأصلها  :يصطرخون - ١

 فأأبدلت اتء االفتعال طاء   ادص لافتعالاجاءت فاء   صفا  بدليل مجردها   أأصلها اصتفاك   :اصطفاكِ  - ٢

 دغمتأأ فأأبدلت اتء االفتعال دال و    الد لافتعالاجاءت فاء      دهن  بدليل مجردها    أأصلها ادتهنوا   :ااّدهنو  - ٣

 فأأبدلت اتء االفتعال طاء   ادض لافتعالاجاءت فاء      ضجع  بدليل مجردها   لها يضتجع أأص  :يضطجع -٤

  دغمتأأ فأأبدلت الواو اتء ثم    اوو  لافتعالاجاءت فاء    وهـم  بدليل مجردها    أأصلها اوتهم  :اتّهمُت  - ٥

 دغمت أأ فأأبدلت الواو اتء ثم    اوو  لافتعالاجاءت فاء      وصل  بدليل مجردها أأصلها اوتصاالت :االتّصاالت - ٦

 دغمتأأ ثم  فأأبدلت اتء االفتعال طاء      طاء لافتعالاجاءت فاء    طلع  بدليل مجردها    أأصلها يطتــلع  :يّطلع - ٧

 فأأبدلت اتء االفتعال طاء      صاد لافتعالاجاءت فاء  بدليل مجردها صاد      أأصلها تصتاد  :تصطادُ  - ٨

 فأأبدلت اتء االفتعال طاء      ضاد لافتعالاجاءت فاء  بدليل مجردها ضرب   ا اضترب    أأصله :اْضطرب - ٩

 دغمتأأ فأأبدلت الواو اتء ثم    واو لافتعالاجاءت فاء  بدليل مجردها وسع       أأصلها يوتسع :يتّسع – ١١

 أأبدلت اتء االفتعال طاءف      ادص لافتعالاجاءت فاء  بدليل مجردها صبر      أأصلها اصتبر : اصطبرْ  - ١١

 دغمتأأ فأأبدلت الواو اتء ثم    اوو  لافتعالاجاءت فاء  بدليل مجردها وسع      أأصلها موتسع :ُمتّسع - ١١

 فأأبدلت اتء االفتعال طاء      ادص لافتعالاجاءت فاء  بدليل مجردها صبر     أأصلها اصتبار      اصطبار   - ١٢

 

  فيها ا بدال في النص الآتي:الكلمات التي حصل  حّدد   ٤ تدريب

لى ُحسن الرأأي. يتّفقونعم  الجليُس لك، يساندك، به  يزدهيوال  يّدعيالكتاب  فهو ال  اصطحب  لسانك وقلبك ا 

 

   :خط تحته ما في أ بدل الّذي الحرف ما   ٥ تدريب

  داالً، وأأدغمت مع الذال، فأأصبحت داالً مشّددة.اتء االفتعال أأبدلت : تّدخرون  -١

   االفتعال أأبدلت داالً اتء  ّدعي:ـــــي  -٢

 أأبدلت اتء، وأأدغمت مع اتء االفتعال، فأأصبحت اتء مشّددة. الواو :ُمتّصفًا  -٣

 االبدال في الكلمات الآتية: أأجرِ   ٦تدريب 

 اتء االفتعال دال فأأبدلت    زاي فتعالالافاء جاءت   زحم    مجردها بدليل ازتحام     أأصلها  :  ازدحام 

 اتء االفتعال طاء فأأبدلت       صاد فتعالالافاء جاءت   صلى   مجردها بدليل اصتلى    أأصلها  : اصطلى 

 ادغمت الواو اتء ثم فأأبدلت       واو فتعالالافاء جاءت  وزن    مجردها بدليل موتزن   أأصلها   :  زنــــمتّ  

 اتء االفتعال طاءفأأبدلت      ضاد عالفتالافاء جاءت  ضرب   مجردها بدليل يضترب أأصلها   : بيضطر  

 اتء االفتعال طاءفأأبدلت      ضادفتعال الفاء اجاءت  ضهد    مجردها بدليل اضتهاد  أأصلها   : اضطهاد 
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 19 اليوم حلم... وغداً نجم                                                                               فصل الأول   الثاني الثانوي / ال الصف |

 

 تدريب شامل كل أأمثلة الكتاب: )مهم(

 فأأبدلت: جاءت: بدليل مجردها: أأصلها: الكلمة

     اتّـفاق

     اصطالح

     ازداد

     المزدهي

     اضطرام

     اتّـزن

     ازدحم

     اّدخر

     اضطر

     يصطرخون

     اصطفاك

     اّدهنوا

     يضطجع

     اتّـهمت

     االتّصاالت

     يـّطـلع

     تصطاد

     اضطرب

     يـتّـسع

     اصطبر

     مـتّـسع

     اصطبار

     اصطحب

     يّدعي

     يزدهي

     ـتّـفقي 

     تّدخرون

     مـتّـصف

     ازدحام

     اصطلى

     مـتّـزن
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 20 اليوم حلم... وغداً نجم                                                                               فصل الأول   الثاني الثانوي / ال الصف |

 

 النحو والصرف 
 التصغير

 العربيي التخصص

 الفصل الأول رابعةالوحدة ال

 

 :      التصغير       -

ياق.  هو صيغة  مخصوصة  تطرأأ على بنية الأسماء المعربة؛ للداللة على معانٍّ تُفهم من الس ّ

 

 : التصغير دالالت أأوالً: 

يْعرُ  اي تعلَّمْ  :  تقليل الشأأنالتحقير و . 2  عْك     تهجو كيف   ُشو   شاب فالرأأُس  الخنا ِمن   ود 

 .صيانتها أأو تركيِبها قبل الغّسالة مع المرف ق الكتيِّب   أأقراُ  :  . تقليل الحجم 2 

يْهمات ولو ، نفُعها عظيم   الّصدقة  :   تقليل العدد       .بُدر 

ْيد   المتفرجون غادر :  . تقريب الزمان1    .بنتظام المباراة بُع 

يْن   حناايه عطفْت  :  تقريب المكان        والِقسيْ  والحواِجِب  الأهلّةِ  عطف    سمائِهِ  ُدو 

يْرةالنبيي )صلى الله عليه وسلم( أأحد الصحابة بأأبيي  قّب  ل   :   . التحبب9   .ُهر 

يْراء)اي  –رضي الله عنها  –عائشة  وكان ينادي أأم المؤمنين  :      (.ُحم 

 

 يأأتي؟ مما كلّ  في خط تحته ما في التّصغير أأفاده الّذي المعنى ( ما١تدريب )

ُهُو ي ِعْظُه اي :تعالى قال-١  اُن البْنِِه و  ْذ ق ال  لُْقم 
ِ
 )التحبب(   ال تُْشِرْك بللِه"  بُن يْ " وا

ا  ":)ص( قال- ٢  َ  م  ل  ي   م  م  آد  ًرا  اءً ِوع   أ آدم  ش  ُبك  اي ابْن  أ س ْ ات  ِمن بطنٍّ ح   )تقليل العدد( " يُِقْمن  ُصلْب ك   لُق ْيم 

طفاء من المدنيّ  الّدفاع رجالُ  تمكّن- ٣   )تقريب المكان(   .الغابة في انتشاره قُبيل الحريق ا 

 )تقليل الحجم(     راء.والحم البيضاء الّدم ُكراّيت من المناعة جهاز يتأألّف- ٤ 

يْلمُ  أأما ، ُمتواِضع   أأنّه العاِلمِ  سمات من- ٥   )التحقير   .الجاهلِ  اس تكبارِ  سمة عليه فتطغى الُعو 
 

    يأأتي؟  مما كلّ  في خط تحته ما في التّصغير أأفاده الّذي المعنى ما: تدريب صفي

ْيمق -١  ن يصّدق اال شاعات. ال ح  ......................................................................      هو م 

لى ابنه  -٢   .....................................................................       .ُدب يْباً أأحضر الأب ا 

 .....................................................................     شروق الشمس. قُب ْيليبدأأ الفالُح عمله  -٣ 

يْقحلّقت الطائرة  -٤   .....................................................................       منازلنا. فُو 

يْهماتيعمل المعلم للحصول على  -٥   .....................................................................      .ُدر 
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 21 اليوم حلم... وغداً نجم                                                                               فصل الأول   الثاني الثانوي / ال الصف |

 

 .التصغير قواعد .

 الثيالث االسم 

 

ـْيـليُصغّر:    ( المذكر:2   ( ضمة، فتحة، ايء التصغير الساكنة) ( على وزن ) فُـع 

ْيد: سعد     ْيط: قطّ   نُه يْر: نهر   ُجب ْيل: جبل   ُسع   قُط 

 .................. :نْسر  .......................................... :قلم  .......................................... :غصن  ..........................................:ذئب    

 

ـْيـلـــة (  ر: على وزنيُصغّ   (التأأنيث بتاء مرالمختو غي)( المؤنث 2  (أأي تلحق به اتء التأأنيث بعد التصغير)) فُـع 

ْيدة: دعد  نُف يْسة: نفس  ُهن ْيدة: هند     يْنة: أأذن  ُدع   أ ذ 

 ............:شمس .......................................:حرب .......................................... :عين .....................................: أأرض    

 ............... :مرح .......................................... :فرح  .......................................... :وعد .......................................... :ِسنّ     

  
ليه الّزوائد.صغّ نُ   ()ان)ـة()اء() ى(مختوم ال ( 1 ـــْيـل ( ثّم تُرّد ا   ر الحروف الثالثة الأولى منه على ) فـُـع 

ة      .............. زهرة: .......................................... :وردة .......................................... بقرة:  شجرة: ُشجيْر 

يْراء      ..............حمراء: .......................................... حمقاء: .....................................خنساء:  صحراء: ُصح 

اّي : فدوى      ...........:يُسرى .....................................: سلمى  ..................................... :نجوى  فُد 

...........:مروان .....................................: عدانن ....................................: سلمان  ُعث ْيمان: عثمان    

     

لى أأصلها نعيد  ( الذي اثنيه أألف:9  ........................................................................................................................................................................الألف ا 

يْب: بب      ...........................(أأغوار هاعجم بدليل واو الألف أأصل)غار  (أأبواب جمها بدليل واو الألف أأصل). بُو 

نياب جمها بدليل ايء الألف أأصل). نُي يْب: انب      .......................(النور مصدرها بدليل واو الألف أأصل) انر  (أأ
 

 (مشّددةً  ايء ضع)نُرّد الحرف الثالث المحذوف)الواو أأو الياء( ويدغم مع ايء التصغير              ( محذوف الالم )الثنائي(5

يّة : يد     يّ ــُدم  : دم      .............. أأب: ..................................... :أأخ  يُد 

 ..........أأخت:  ..................................... :كرة ..................................... :أأم ..................................... :ابن    
 

 ايًء ويدغم مع ايء التصغير. حرف العلة يُقلب (ا ، و ، ي )( الذي اثلثه 6

يّة: ع صا      ............ :ندى .................................. :رحى .................................. :فتى  ُعص 

لو      ............ :رخو .................................. :وــهــ ب  .................................. :حلو .................................. :د 

ْبيي       ْدي   ................................ :ظ  بْـ ................................ :ه   .................................. :ي  ــد 
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 22 اليوم حلم... وغداً نجم                                                                               فصل الأول   الثاني الثانوي / ال الصف |

 

  الربعي االسم 

 

ـْيـِعـل    الربعيّ ( 2  ، كسرة (الساكنة صغيرضمة ، فتحة ، ايء الت) (على وزن )فُـع 

ْيِفر: جعفر              ................. :دفتر ................................:هدهد ..................................: مبرد  ُجع 

 ................. :بلبل ................................:معرض ..................................:مشهد ..................................: منزل    

 ................ :ا صبع .................................. :مقطع ..................................: بندق ..................................: أأحمق    

 

ليه الزوائد. تُصغّر الحروف الأربعة الأولى على )  (مختوم )ـة( )اء( )ان( ال 2 ـيْـِعـل (  ثم تُرد ا   فُـع 

 .............:جوهرة ..................................: عنترة .................................. :حنظلة  قُن ْيِطرة: قنطرة    

 ............... :أأربعاء ............................. :خنفساء ...................................:قرفصاء  ُعق يِْربء: عقربء    

ْيِفران: زعفران      .........:صولجان ...............................:كهرمان ..................................:شمعدان  ُزع 
 

 

 تُـقلب الألف واو  ( الذي اثنيه أألف1

يِْعر: شاعر     يْكٍّ : بكٍّ  ..................................: كاتب ..................................: طالب  ُشـو   بُو 
 ............... :ماشٍّ  ..................................: خالد ..................................: صالح ..................................: ماهر    

 
 

 ) ايء ( ويُدغم مع ايء التصغير.لعلة حرف ايُقلب   ( ا ، و ، ي) ( الذي اثلثه 9
 .............. :رشاد .................................. :قتال ..................................: صالح  يّدـ م  ـ عُ : عماد    

يّزـعُ : عجوز      ........... :هنوف .................................. :لحوح ..................................: عبوس  ج 

ُ : نبيل      ........... :خفيف .................................. :صغير ..................................: رـيـ ث ــ ك   يّلـ ب  ـ ن
 

 

 

 يصغر الصدر، وتطبق عليه أأحكام التصغير.   المركب االسم 

 : الدين عماد .................................. :عز الدين ..................................: الدين بدر ُعب ْيدالرحمن: عبدالرحمن    

  .......................... :الدين س يف .................................. :الدين اتج .................................. :الدين نصر    
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 23 اليوم حلم... وغداً نجم                                                                               فصل الأول   الثاني الثانوي / ال الصف |

 

 الخماسي االسم 
 

  ل ( بقلب حرف العلة ايء.ـيـ عِ ـ يْ ـ ع  ـ يُصغّر على وزن: ) فُ    علةرابعه حرف ( الذي 2

ْيِمين: رّمان       :مزمار ..................................: مفتاح ..................................: منشار  ُرم 

  :مجنون ................................: مخروط ................................: معجون ..................................: عصفور    

 :بشكير ..................................: عفريت ..................................: مسكين .....................................: منديل    

 

 تُقلب واًوا  (( أأو )ياالذي اثنيه )( 2

 ........ :جاموس .................................. :قابوس ..................................... :انقوس ..................................... :حاسوب    

 ........ :رةـــــدائ ....................................:قاطور .....................................:ساطور ..................................... :ورــــانط    

 ........ :الدـــيـــ م  .....................................: ميزان .....................................:يقاتــ م  .....................................:ادــــعـــيـــ م     
 

 

لى ميُ     القلة جمع   فرده.صغّر على لفظه ، وال يُنظر ا 

ن ..................................... :أأرجل  أ ن ْيهِر: أأنهر      ......... :فـأأسق ..................................... :ســـفـأأ

ال: أأحمال     يْم   ......... :القـــــأأث ..................................... :أأصحاب ..................................... :أأوزان  أأح 

يِْغف ة: أأرغفة      ......... :نةـ أأحص  ..................................... :ةــــنـــ أأزم  ..................................... :دةـئـ أأف   أ ر 

ة: لمةــغِ       ......... :ةـــــقـِرف ..................................... :ةـــيــــ ت ــــ فِ  ..................................... :يةــ ِصب   غُل ْيم 

 

 ( مذكر عاقل: ُجمع جمع مذكر سالم.                 2  يُصغر مفرده، فا ذا كان:    كثرةال  جمع 

 ( مؤنث أأو غير عاقل: ُجمع جمع مؤنث سالم.2       

يِْعرون(:شاعر)شعراء    يّبون (:أأديب)أأدبء ين -ُخب يّرون(خبير) خبراء ين–ُشو    ين – أ د 

 ..................................................... دراهم  ................................................ جبال  اتـمـيـل  ـ قُ (: مــلـق) أأقالم   

 ..................................................... فرـــحُ   .............................................هضاب       ْيالتـ ل  ـ تُ  (:ةـلّ ــــت) تالل   

 

 
 

ليه عالمة الجمع.  السالم  المذكر جمع   يُصغر مفرده، ثم تُرّد ا 

ليه عالمة الجمع.  مالسال المؤنث جمع    يُصغر مفرده، ثم تُرّد ا 

يْ ـالكُ (: كاتب) الكاتبين     .............................................الالعين .............................................الماهرون ينــ ب ـ تِ ـ و 

يْ (: ساعة) ساعات      ............................................. قُبالت ..............................................همسات اتــــعــــُسو 
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 24 اليوم حلم... وغداً نجم                                                                               فصل الأول   الثاني الثانوي / ال الصف |

 

 بط التام:صغّر الأسماء الآتية مع الض  (  2تدريب )

هل  وردة عمران راحة نجالء فتى نجوى ثوب رغد ِقطّ س 

يْ  ُسه ـْيل يْب ُرغ ْيدة طقُط  ـيَّا ثُـو  يّ  نُـج  ـْيـالء فُـتـ  يْـحة نُـج  ـيْران ُرو  يْدة ُعـم   ُور 
 

 

 ما ُمكبّر الأسماء الآتية؟ (1تدريب )

ايّ  ْيمان فُد  يْرة بُل ْيدة نُع  ْيء ُدو  يّة ُجز  يْـفة ب ـْيـهةالـُجـ  ُكر   أأبو ذؤيب ُحذ 

 ذئب حذفة الجبهة كرة جزء دار بلدة نعمان فدوى
 

 

 اس تخرج الأسماء المصغّرة في كل مّما يلي، ثم اذكر مكبّر كّل منها: ( 9تدريب )

 قال تعالى: " اي بُن ّي أأقم الصالة وأأُمر بلمعروِف وانْه  عن الُمنكر واصبر على ما أأصابك " -2

يْق ُجب ْيلٍّ شامِخ الّرأأس لم يكنْ   حجر: قال أأوس بن -2  لــــيْبلغه حتّى يكّل ويعمال  فُو 

ّي بن   قال رسول الله)ص(: -1 ـ  هم في أأمر الله عمُر، وأأقرؤهم لكتاب الله أ ب " أأرحُم أأّمتي بأأمتي أأبو بكر، وأأشد 

 كعب.

ّن ال  عليك  أأب ُعبيدة  فاصـــــــــــطنِعه  قال اسحق الموصلي: -9  ِعلم عند أأبيي ُعبيدةْ فا 

لى ذهـــــــاْب   أأبــُـن ــــيـــّـتي ال تـــْجـــــــــــــــــزعي قال أأبو فراس الحمداني: -5  كل  الأانِم ا 

ّن الــّركب  ُمـــْرت ِحل     قال الأعشى: -6 ة ا  يْر  ْع ُهر   وهل تُطيق وداعًا أأيّـها الرجلُ   وّدِ

ضِ   قال القحيف العقيلّي: -2 ذا ر  يْرٍّ ا  ــــــلّي بنو قُش  ــــــــعمُر الله أأعجبني رِضاها  ــي ــــْت ع   لـ 

ليها. -2 راً دقيقًة للمجتمعات التي ارتحل ا   من الرحالِة المشهورين ابُن ُجب يْرٍّ فقد نقل ُصو 

يَّ  المصغّر يْق/ُجب يل بُـنـ  يّ  فُو  بُن يّتي ُعب ْيدة أ بـ  يْرة أأ يْر ُهر   ُجب يْر قُش 

 جبر قشر هّرة ابنه عبدة أأب فوق/ جبل بنا مكبّره
 

 

 صغّر الأسماء الآتية مع الضبط التام: ( 5تدريب )

ـ ـْندق جولع  دير خ   ِكتاب زعف ران صاِحب   مــْحب رة غـ 

ــيِّلعـُ  ْيـدق ـج  ـر ُخــنـ  ِّ ي ـْيـب رة غُـد  ـْحـِـب ُمـح  ي ـيْـِفران ُصــو  ـب ُزع   ُكـت ـيِّ

 

 سم المصغر مّما يلي:اس تخرج اال ( 6تدريب )

فضال  وال توّسع" -2 يْـتـِـبٍّ يرُد مع صاحبه، ال سّن له وال ُشهرة، وال ا   قال أأبو حيّان الوحيدي في كاتب: " وما قدُر ُكـو 

 لِ وال يــــــــــــــظلمون النّاس  حبّة خرد   قــُـب ـــــيِّــــلة  ال ي ْغـــدرون ِبــــذّمــــــةٍّ   قال النجاشّي: -2

ـيْـِطُل من سفاهِة رأأيه  قال جرير: -1 جا ال خ   مــــــــــــــــــــــا لم يكن و أأب  ل ُه لِـُيـناال   و ر 

نوةً     يــْـمـــة قــــد علمتم، ع  يْـُل يُـــــمـــــــارُس الأغالال   قُْدان ُخــز   وش تا الــهُـذ 
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 ء.عجبُت من عقربٍّ تحمُل على ظهرها ُعـق ـْيـِرب -9

ِّـــلْ    في هـــــذه الـــــــــــــــــّداِر قلبيي قال الأصبهانّي: -5 ي  رهـــــــــــــــــــن  ِبــــــــــُحــّبِ غُـــز 

ـــــيِّلْ    أأسأأُل دمعـــــــــــــــــــي و أألوي    ــّدٍّ أ س   عنّــــــــــــــي بـــــــــــــــــخ 

ــ     ْحــــــــــــــ ــلْ    ـــــــــُته فرمــــانيماز  ــيِّ ــــرفٍّ ُكــح   ِبـــــــــــــــــــــــسهِْم ط 
2             2                           1                                                                                      9                             5 

يْـتِــ ـْيـِطلُ  قــُـب ـــــيِّــــلة   بٍّ ُكـو  يــْـمـــة ال خ  يْـلُ  ُخــز  ِّـــلْ  ُعـق ـْيـِربء الــهُـذ  ي ـــــيِّلْ  غُـــز  ــلْ  أ س  ــيِّ  ُكــح 

 

 صغّر الأسماء الآتية مع الضبط التام: ( 2تدريب )

 جمال الدين مخروط ِمنشار بدر الّدين منديل ِمفتاح انقوس ميراث

يِْر  يْـقِ  يثُمو  يْـدِ  يحُمـف ـْيـتِ  يسـ نُـو  يْر الّدين يلُمـنـ  يْـِشـير بُـد  ـْيـِر  ُمـنـ  ل  يطُمـخ  ـيِّ ُجـم 

 الّدين

 

 ما ُمكبّر الأسماء االتية؟ (2تدريب )

يْـريب يْطِ  ُمـز  يْرة الأرقم يرـ نُـو   ُسـي ـيْـف الّدولة ُدو 

 س يف الّدولة دار الأرقم انطور مزراب

 

 الجموع الآتية مع الضبط التام:صغّر  (1تدريب )

فنات ُركبان أأسطر  ورق أأغصان ِصبية ُخبراء أأْطِعمة ج 

ـْيـِطـر يْكبون/ين أ س  ـْيـِعـمة ُجـف ـْيـنات ُرو  ْيـصان ُصـب ـيّـة ـرون/ينُخب ـيّ  أ ط  يْـقات أ غـ   ُور 

 

 هات ُمصغّر الأسماء الآتية بصيغة الجمع المناس بة: ( 22تدريب )

 انقد كأأس ريفظ رجل نخلة

ـْيـالت ـيْـلون/ين نُـخ  يْفون/ ين ُرج  يْسات ُظـر  يْـقدون /ين ُكـؤ   نُـو 

 

 اس تخرج الأسماء المصغّرة في ما يلي، ثم اذكر مكبّرها: ( 22تدريب )

يْناكم فعاجلنا ِقراكــم قال عمرو بن كلثوم: -2 حوان  ق ر   قُب ْيل الّصبِح ِمرداًة ط 

لى العصوِر القديممِة.ُعرض في متحف عّمـان  -2 ب يْـريق  خزفي  يعوُد ا   أ 

1- . يْـنة  حي  من أأحياِء عمان   أ م  أ ذ 

يْـريق قُـب ـْيل االسم المصغر ـ  ب يْـنة أ   أ ذ 

بريق قبل مكبّره  أأذن ا 
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 اقرأأ النص الآتي، ثم أأجب عّما يليه: ( 22تدريب )

ةُ ـيْ ـ ل  ـ خُ  قالت ؤوال الّشؤونِ على  قادِ الرّ  قْبل      تكنْ  ولم ع راك   ما د   س 

ّن  ْيد ا  هُ  أأبكِ أأُخـلـ  خيــــــــال ةً ـجنببات  هـّمـانِ    ضــــاف  وســاد   و د 

نّــــــــي حلفُت على يمينٍّ   ال أأكذُب اليـــــــوم  الخليفة  قيال   بــــــّرةا 

ْن أأتيت أأب ُخـب ـْيبٍّ وافـــــداً   تبديالعتي يـــــومًا أأريــــــُد ِبـب ـيْ    ما ا 

يـــْـمرٍّ  ـــْيدة بن ُعــــو   فيزيـــــدني تضليـال دياله أأبغي    وال أأتـيُت نُـج 

 اس تخرج مثاالً على كّل مّما يلي:  -2

 ُخبْيب      أأ( اسم مصغّر ثالثي مذكر. 

 جيدةـ نُ      ب( اسم مصغّر ثالثي مؤنث تأأنيثًا معنواًي. 

لدة( ليدةُ خُ      يقيًا.اسم مصغّر ثالثي مؤنث تأأنيثًا حق  ج(   )خ 

 ُعويمر       د( اسم مصغّر ربعي. 

 . التحبب      بيات الّسابقة.بيّن داللة التصغير في الأ  -2

 صغّر ما تحته خط مع الضبط التام. -1

يْئلون ، ُشؤيْنات : هي الترتيب على  يْئلين أأو ُسو  ب   ، ُسو  يْ ـبُ  ، بةيْ ـ ن  ـ جُ  ، يّكـ أ  يّ  ، لْيديـ ب  ـ تُ  ، رةـر   . ُهد 

 الجملة الآتية من البيت الثّاني: ضاف  وسادُة هّماِن. أأعرب -9

آخره على الظاهر الفتح على مبني ماض فعل :ضاف   .أ

آخره، على الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب مقدم به مفعول :وساده   مضاف وهو أ

ليه مضاف جر محل في مبني متصل ضمير والهاء   .ا 

 .مثنى لأنه الألف؛ رفعه وعالمة مرفوع مؤخر فاعل :هّمان 

  .حرفان قبلها ساكنة ايء اثلثها أأن تصغيًرا مع كلمة)د خيال( تُعدّ  ال لماذا -5

  . مفتوح غير الثاني والحرف ، مضموم غير الأول الحرف لأن 

 ُمعلال. يح، ثم اذكر له الّصوابتصغيره غير صح  أأن له )ُوف يِّد(. أأثبت على النص في كلمة)وافًدا( تصغير زمالئك أأحد أأراد -6

يْفد (الصواب   ليقلب علة حرف يأأت لم الثالث والحرف ، واوا يقلب التصغير عند أألف الثاني الحرف لأن )ُوو 

   . التصغير ايء مع  ويدغم
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 )مهم جداً( الجدول الآتي يشمل كل تدريبات الكتاب:

 رالمصغّ  المكبّر المصغّر المكبّر المصغّر المكبّر

هل ايّ  فدوى ُسه ْيل س   ةيّ بُن   ابنه فُد 

يْب ثوب ْيمان نُعمان ثُو  يْق فوق نُع   فُو 

ْيط قطّ يْرة هّرة بُليدة بلدة قُط   ُهر 

يّا نجوى يْرة دار نُج  ب   أأب ُدو   يّ ـأ 

يّر ِقشر ُكريّة ُكرة ُرغ ْيد رغد  قُش 

 ُجب يْر جبر ُجزيء جزء فُت يّ  فتى

ْيالء نجالء يّل ع جول لُجبيهةا جبهة نُج   ُعج 

يْحة راحة نْدق ُحذيفة حذفة ُرو   ُخن ْيِدق خ 

يْران عمران يّر غ دير ذؤيب أأبو ِذئب ُعم   غُد 

يْدة وردة ْحبرة يّ ـن  ـ بُ  ابن ُور  ْيِبرة م   ُمح 

ْيفران زعفران يِْحب صاِحب ُكت يّب كتاب ُزع   ُصو 

يْريث ميراث يْقيس انقوس ُمو   ُمف ْيتيح مفتاح نُو 

 ُمن يْشير منشار بُديْر الدين بدر الدين ُمن ْيديل منديل

يْريط مخروط يّل الدين جمال الدين ُمخ  يْريب مزراب ُجم   ُمز 

يْطير انطور يْرة الأرقم دار الأرقم نُو   ُسي ْيف الدولة س يف الدولة ُدو 

يْرات أأسطر يِْعرون شعراء  ُسط  يْكبون ُركبان ُشو   ُرو 

 أ غ ْيصان أأغصان ُجف ْينات جفنات ُصب يّة صبية

ْيِعمة أأطعمة يْقات ورق أ ط  ْيلة نخلة ُور   نُخ 

يّف ظريف يّلون رجل ُظر   يْساتؤ كُ  كأأس ُرج 

يْقدون  انقد يْنة أأم أ ذن قُب ْيل قبل نُو   أأم أ ذ 

ب يْريق بريقا   يْنات شؤون أ  ياّل سؤوال ُشؤ   ُسؤ 
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 النحو والصرف 
 اال ضافة

 العربيي التخصص

 الفصل الأول خامسةالالوحدة 

 

 :          اال ضافة             

ليه. -  هي نس بة بين اسمين، يُسّمى الأول ُمضافًا والثاني مضافًا ا 

 تتكون اال ضافة من ركنين:  -

 ويُعرب بحسب موقعه من الجملة.الُمضاف،  -١   

ليه،  -٢     وحكُمه الجّر.الُمضاف ا 

 والتّنوين، و نون المثنّى وجمع المذكر السالم.أأل التّعريف،  يُحذف من الُمضاف: -

   

ليه في كل مّما يأأتي:: ؤالس        عيّن الُمضاف والُمضاف ا 

اّن مرِسلوا النّاقِة فتنًة لهم"2         . قال تعالى: " ا 

ن أ ذنْب    فلمْ  الوشاةِ  بأأقوالِ  تأأخذنّي ال. 2        الأقاويلُ  فيَّ  كثرْت  وا 

خالصٍّ  بواجباتِهِ  المواطنُ  يقوم   أأنْ  الحقّة المواطنةُ  تعنيهِ  ِمّما. 1        . ب 

 
 سالم.لأّن المضاف جمع مذكر  مرِسلوا النّاقِة فتنًة لهم" حذف النون في كلمة )مرسلوا( في  قوله تعالى: " ا انّ  علل؛
ا أأبيي لهبٍّ و علل؛  لأّن المضاف مثنى.   ت ْب " حذف النون في كلمة ) يدا ( في قوله تعالى: " ت بّْت ي د 

 

 

ليه المضاف صور -                                    :        ا 

    اسًما ظاهًرا، أأو ضميًرا. ) مفرًدا (: -١   

  اسميّة، أأو فعليّة. (: جملة)  -٢   

ليه: عيّن المضاف ليه، ثم بيّن صور المضاف ا    والُمضاف ا 

ذا   يوًما س يؤوُب  مسافرٍّ  وكل   -١    واال ايب الّسالمة رزق   ا 

  الأديبان مؤنس الرّزاز وهاشم غرايبة كالهما من أأدبء الأردن. -٢ 

  قال تعالى: " اللُه أأعلُم حيُث يجعُل رِسالت ه " -٣ 

 

 

   

ليه الُمضاف  صورته الُمضاف ا 

 مفرد مسافرٍّ  كلّ 

 ضمير هما كال

 حيُث 
يجعل 

 رسالته
 جملة

 اال ضافة

ليه المضاف  المضاف ا 

 معرفةاسم  اسم نكرة

 ضمير متّصل
 منيحذف 

 المضاف

 )ال( و التنوين

 ونون المثنى والجمع
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 ...............................................................................................................................................................................................................    : اال ضافة تـلزم التي الأسماء -   

لى المفرد. :  كال . كلتا . قبل . بعد . أأي . مع ()  -١   ......................................................................... تالزم اال ضافة ا 

ذ . أأذا (                ) حيُث.  -٢  لى الجملة. :  ا   .........................................................................تالزم اال ضافة ا 

    

 :             كلتا و كال         -

 ال ضافة للمفرد.ختّص ب) كال وكلتا ( ت 

عراب تعرب  ضمير + ( وكلتا كال ) -١  بلمثنى. الملحق االسم ا 

نه ملحق بلمثنى ) كال توكيد معنوي مرفوع بلألف                                   هما (لأ

نه ملحق بلمثنى ) كل  بلياءصوب توكيد معنوي من                                  هما (ـيـ لأ

نه ملحق بلمثنى ) كلـيـهما (  جرور بلياءـتوكيد معنوي م                                 لأ

 في محل جر بال ضافة(ضمير متصل مبني ) الضمير:و                               

 

عراب )تعرب ماســــ + ( وكلتا كال ) -٢  (ورصالمق در المف االسم ا 

 .   ركات الثالث عليها للتعذرتُقّدر الححسب موقعها و                             

ليه مجرور ) م:االسو                                     نه مثنى مضاف ا   (بلياء لأ

 

نه عنوي مرفوع بلألف توكيد م   كالهما رجالنجاء ال -١   ني في محل جر بال ضافةضمير متصل مب  )هما(ملحق بلمثنىلأ

 ضمير متصل مبني في محل جر بال ضافة)هما(ملحق بلمثنىلأنه لياء توكيد معنوي منصوب بكليهمااس تقبلُت الرجلين  - 

 ضمير متصل مبني في محل جر بال ضافة )هما(  بلمثنىلأن عنوي مجرور بلياء ملحق توكيد م  كليهماالتقيُت بلرجلين  - 

 

نه مثنى.  ل مرفوع بلضمة المقدرة للتعذر )كال(: فاع لينكال الرج جاء  -٢  ليه مجرور بلياء لأ  )الرجلين(: مضاف ا 

نه مثنى.ه منصوب بلفتحة المقدرة للتعذر)كال(: م. ب كال الرجليناس تقبلُت  -  ليه مجرور بلياء لأ  )الرجلين(: مضاف ا 

نه مثنى.   ة للتعذر.رور بلكسرة المقدر )كال(: اسم مج كال الرجلينالتقيُت ب -  ليه مجرور بلياء لأ  )الرجلين(: مضاف ا 

 

  :أأعرب ما ُخطّ تحته ا عراًب اتًما: 2س

آتت أ كُ  كلتاقال تعالى: "  -١   ..........................................................................................................................................................................لها "الجنتين أ

 ................................................................................................................................................................................الرجلين راغبا في قول الحّق  كال بدا -٢ 

 ..................................................................................................................................................................................مبدع  في اال نشاء كالهماالمهندسان  -٣ 

 لأنها مضافة لضمير   (كليهما وقعْت في أأحد الأثرين أأوملحق بلمثنى في )قد ا عراب ال (كليهما)تُعرب : 2س

 لأنها مضافة السم ُمحبّب عند  اللِه( ا عراب االسم المفرد المقصور كال الأمرينالتلبية والّدعاء، ) في (كال)تُعرب : 1س
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 تالزم اال ضافة للمفرد.   :         بعد و قبل        -

ليهبعد( + م )قبل و -١    )ظرف زمان أأو مكان منصوب بلفتحة ( .ضاف ا 

 )مقطوعان عن اال ضافة( )ظرف مبني على الضم في محل نصـب(   )قبل و بعد(.  -٢

 )مقطوعان عن اال ضافة( (رـــــــ)ظرف مبني على الضم في محل ج  ن ( + )قبل و بعد(.) مِ  -٣

 أأعرب ما تحته خط ا عرابً اتماً 

 ظرف زمان منصوب بلفتحة وهو مضاف.: بعد     موتِـها " بعد  به الأرض  قال تعالى: " فأأحيا  -١ 

:   الحس نِة"  قبل  قال تعالى: " ويس تعجلونك بلسيئِة  -    ظرف زمان منصوب بلفتحة وهو مضافقبل 

 .في محل نصبظرف مبني على الضم : بعدُ    منكم فا نّي أأعّذبه" بعدُ قال تعالى: " فمن يكفر  -٢ 

ن كانوا من قال تعا -٣   ظرف مبني على الضم في محل جر. :قبلُ   لفي ضالل مبين" قبُل لى: " وا 

 

  أأعرب ما ُخطّ تحته ا عراًب اتًما:

 .......................................................................................................:بعد    موتِـها " بعد  يي هذه اللُه قال تعالى: " قال أأنّى يُحي  -١ 

 ....................................................................................................... :بعدُ        .بعدُ أأّما  -٢ 

 ........................................................................................... :بعدُ قبُل،   " بعدُ ومن  قبلُ قال تعالى: " لله الأمُر من  -٣ 

 

 :         أأيّ          -

لى المفرد   ) أأّي ( اسم ياُلزم اال ضافة ا 

نسانٍّ أأيَّ   ) أأيَّ ( الشرطية -١ ليه مجرور بلكسرة.  تكرْم يكرْمك. ا  (: ُمضاف ا  نسانٍّ  )ا 

ليه مجرور بلكسرة. )الرجاِل(  الُمهّذُب ؟ الرجالِ أأي   ) أأي  ( االس تفهامية -٢  : ُمضاف ا 

ليه في:   أأيَّ حدّ  ..................................................................................................................  تحترمه يكرمك  رجل د المضاف والمضاف ا 
 

 ..................................................................................................................  تحترمه يكرمك(  رجلاضبط ما تحته خط في جملة: )أأيَّ 

 

 :         مع           -

لى ا ) مع       ليه نية أأو المكانيةوتحّدد داللته الزمالمفرد،.( ياُلزم اال ضافة ا   .من الُمضاف ا 

ليه مجرور... صوب بلفتحة()ظرف زمان من  ( + زمان ) مع   -١  وما بعده ُمضاف ا 

ليه مجرور... )ظرف مكان منصوب بلفتحة(  ( + مكان ) مع   -٢  وما بعده ُمضاف ا 
 

آِن مع  الفجِر ! -١ (: ظرف زمان منصوب بلفتحة ما أأجمل  تالوة  القرأ ليه مجرور بلكسرة )مع   )الفجِر(: ُمضاف ا 

(: ظرف م   سْرُت مع الشارعِ. -٢ ليه مجرور  فتحةكان منصوب بل )مع   رةبلكس)الشارع(:ُمضاف ا 

ّن  -٣   ................................................................................................................................................................................................ يُْسًرا" مع  الُعْسرِ قال تعالى: " ا 
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لى الجمل.  :         ( ا ذا . ا ذْ  . حيثُ  )   -  تاُلزم اال ضافة ا 

   )حيُث(: ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب.     ) حيُث (+جملة. -١

 الجملة في محل جرو         

   جر.    )حيُث(: ظرف مكان مبني على الضم في محل   ) ِمــن (+) حيُث (+ جملة.  -٢

 الجملة في محل جرو        

  :في كّل مما يأأتي ا عرابً اتماً  أأعرب ما تحته خط

 شئْتُما " " حيثُ قال تعالى: " وكاُل منها رغ ًدا  - 

 والجملة الفعلية في محل جر بال ضافة.   ) حيُث (: ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب.  

 وال تقرب هذه الشجرة "شئتما  حيثُ قال تعالى: " فُكال من   - 

 والجملة الفعلية في محل جر بال ضافة.  )حيُث (: ظرف مكان مبني على الضم في محل جر.     

 رسالته " حيُث يجعلُ قال تعالى: " الله أأعلم  - 

 والجملة الفعلية في محل جر بال ضافة.    ف مكان مبني على الضم في محل نصب) حيُث (: ظر     

           كن  الأهُل.س حيثُ سكنُت  - 

 والجملة الفعلية في محل جر بال ضافة.  ف مكان مبني على الضم في محل نصب) حيُث (: ظر  

 

 ............................................................................................. (اجلْس حيُث الهواء عليل   الضبط الصحيح لآخر كلمة ) الهواء ( في جملة ): 2س

 ........................................................................................... (حيُث العلم ترقى الشعوب   ( في جملة )كلمة ) العلم  الضبط الصحيح لآخر : 2س

لى الجملة في جملة)1س  ...................................................................... (أأتيت بعد الذي حصل عد من حيث : اس تخرج ظرفاً يالزم اال ضافة ا 

 

لى الجمل.      :         ( ا ذْ  . ا ذا )       -  تاُلزم اال ضافة ا 

ذا ( ظرف    ما يُس تقبل من الزمان. ) للمس تقبل (لِ       على السكون. مبني ) ا 

ْذ ( ظرف مبني على الس    (مضى  من الزمان.  )  للماضي  ِلما      كون.  ) ا 

ذا ( + جملة)  -١  .والجملة في محل جر بال ضافةرف مبني على السكون في محل نصب( )ظ  ا 

ْذ (  + جملة -٢  . والجملة في محل جر بال ضافة مبني على السكون في محل نصب( )ظرف  ) ا 

 

 .......................................................................................................................................................................... اللِه والفتح" ا ذا جاء نْصرُ قال تعالى: " : أأعرب 2س

ذا : موقع الجملة المخطوط تحتها 2س  ...............................................................................................................................................................ّممبطل التّي حضر  الماءا 

 : 1س
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   ا ذا كان االسم المضاف صحيح الآخر          

 يجب كسر االسم ويجوز فتح أأو تسكين ايء المتكلم    

 

 

 

 صديق + ي(  صديقـياي(:  

    يجب كسره  ( ما حكم المضاف لياء المتكلم:2   

   يجوز فتحها ويجوز تسكينها   ( ما حكم ايء المتكلم:2   

آخر المضاف:1    نه اسم صحيح الآخر  ( علل وجوب كسر أ    لأ

   لأّن المضاف اسم صحيح الآخر ( علل جواز فتح وتسكين ايء المتكلم:9

 

  يز  وطنــي عز   

 ...............................................................................................................................................................  ( ما حكم المضاف لياء المتكلم:2

 ...............................................................................................................................................................   ( ما حكم ايء المتكلم:2

آخر المضاف:1  ...............................................................................................................................................................  ( علل وجوب كسر أ

 ............................................................................................................................................................... ( علل جواز فتح وتسكين ايء المتكلم: 9

 
 :الجملة التي يجوز فيها فتح أأو تسكين ايء المتكلم 

 عداي لهم فضل  كبير ب(  ليالّي بعد الحبيب كئيبة   أأ( 

 .قلمـي جديد   د (    عصاي جديدة   ج ( 

 
 :الجملة التي يجوز فيها فتح أأو تسكين ايء المتكلم 

 فتاي نش يط  ب(   والداي مساِفـران أأ( 

ـّي رائعان ج (  ّن معلـم   .كتابـي مـمّزق    د (   ا 

 
  بأأبنائه المخلصين ( وطنـيحكم ايء المتكلم في جملة: ) يسمو: 

 وجوب الفتح ب(   وجوب التسكين أأ( 

 .جواز الفتح والتسكين د (   وجوب الفتح والتسكين ج ( 

 
 
 
 

 المضاف لياء المتكلم أأحكام

 ايء المتكلم صحيح الآخر 

 يجوز تسكينها يجوز فتحها يجب كسره
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 / عـــدا اــصــع       
 

 / ليالــي يـحامـم       

 

ـيـنمعلمـان / معل          م 

 

 معلمون / معلِمـيـن       

 

 

 

 

 

 

 ليالــــيّ        عصاي   

 يجب تسكينه ( ما حكم المضاف لياء المتكلم:2  يجب تسكينه ( ما حكم المضاف لياء المتكلم:2 

 فتحها يجب  ( ما حكم ايء المتكلم:2  فتحها  يجب  ( ما حكم ايء المتكلم:2 

آخر ا ( علل وجوب تسكين1  نه اسم مقصورلمضاف:أ آخر المضاف:1  لأ نه اسم منقوص ( علل يجب تسكين أ  لأ

 المضاف اسم منقوصفتح ايء المتكلم: وجوب( علل 9 مقصورلأّن المضاف اسم  فتح ايء المتكلم: وجوب( علل 9

 

  ّــي  معلــِمــيّ         معلــم 

 يجب تسكينه ياء المتكلم:( ما حكم المضاف ل 2  يجب تسكينه ( ما حكم المضاف لياء المتكلم:2

 فتحها يجب  ( ما حكم ايء المتكلم:2  فتحها  يجب  ( ما حكم ايء المتكلم:2

آخر المضاف:1 نه اسم مثنى( علل وجوب تسكين أ آخر المضاف:1  لأ نه  ج.م.س ( علل وجوب تسكين أ  لأ

 ج.م.س المضاف  لأن م:( علل وجوب فتح ايء المتكل9 مثنىلأّن المضاف اسم  ( علل وجوب فتح ايء المتكلم:9

 
  صّوب الخطأأ بين الأقواس:            فيها فتح ايء المتكلم: يجبالجملة التي 

لى طريق الّرشاد اللُه ) هاديِّ  -١  وطني له فضل  كبير أأ(   ................................................  ( ا 

 ................................................ له( في ال ي  ـهذان ) أأخوان -٢  معلمـي له فضل  كبير ب(

لى طريق العلمِ أأحترُم ) ُمرِشديِّ  -٣  .عداي لهم فضل  كبير ج (   ...................................( ا 

 صديقي له فضل  كبير  د ( 

 المضاف لياء المتكلم أأحكام

 المقصور 

 ينتهيي بياء المنقوص

 المثنى

 ج.م.س

 ينتهيي )ان ـ ين(

 ينتهيي )ون ـ ين(

 

 ايء المتكلم ينتهيي بأألف

 فتحهايجب  تسكينهيجب 

تحذف 

 النون

 عند

 اال ضافة
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ليه المضاف  و  المضاف   ( عين٢) تدريب ليه  مضاف     :يأأتي ما في ا   مضاف ا 

فّون   المْوِت ذائِق ُة  نْفسٍّ ُكل  " :لىتعا قال -١  نّما تُو     " القيامةِ يوم   كمأأُجور  وا 

 .هلسانـــو  هقلبــــ :ــهبأأصغريـــــــ المرء -٢ 

 المكارمُ  الكرامِ  قدرِ  على وتأأتي     العزائمُ  تأأتي العزمِ  أأهلِ  قدرِ  على - ٣ 

. نحو   وامِض  كبحاسديـــتباِل  ال - ٤    هدفك 

ذا      ذخرٍّ  أأجل   فهْو ك  أأخا ك  أأخا - ٥   الّزمانِ  انئبة انبتك   ا 

ِل. عن يُغني ما البحرِ  لُّجةِ  في - ٦  ش   الو 

 

ليه المضاف  و  المضاف   عيّنِ  (٣تدريب ) ليه المضاِف  نوع بيّنْ  ثمَّ  ،ا    :ا 

ْذ بْعد   قلوبناقال تعالى: " ربّنا ال تُزِغ  -١  يْتناا   / جملة / مفرد مفرد    رحمة" كلدنوهْب لنا من  هد 

 مفرد / مفرد / جملة   .الخالدة المعركةِ  رايحُ  تهب   حيثُ  اليرموك نهرِ  على للجلوِس  ــينفس تش تاُق  - ٢ 

 مفرد / مفرد   أأفُُق  هبعد   لُصبحٍّ  يكونُ  وهلْ    أ فُقٍّ  عن الليلِ  حدادُ  يزولُ  فهلْ  - ٣ 

 مفرد        .النّهر ضفّتي على اينعة الأشجارُ  - ٤ 

 مفرد / مفرد       .التّفوق جائزة اس تحقتا هماكلتا وأأمل اطمةف - ٥ 

ذا - ٦   مفرد    يبتسمُ  اللّيث   أأنَّ  تظنّنَّ  فال   برزةً  الليِث  نيوب   رأأيت   ا 

 مفرد / جملة     .حلّوا حيُث  والكرامةُ  العّزةُ  هممع  تسيرُ  الهاشميون - ٧ 

 مفرد / مفرد /    فرقدْ  أأنت   وال فحمة أأان ما   عنّي ك  بوجهــــ تُِملْ  ال ــيأأخ اي - ٨ 

 مفرد / جملة / جملة  "النُجُب  اس تقلَِّت  حيثُ  وي ْصحُبني    سافرُت  حيثُ  يعلمــــ يسافرُ  - ٩ 

 

لى المضاف اس تخرج   (٤)تدريب آخرِه حالة مبيّنًا يأأتي مّما كلّ  في المتكلّم ايء ا   :أ

نّه ربّيي أأحسن   :تعالى قال - ١  عاذ  اللِه ا   اسم مقصور يجب تسكين أآخره ويجب فتح الياء.  " مثواي  " م 

 .ج.م.س. يجب تسكين أآخره ويجب فتح الياء  " بُمصرِخيَّ " ما أأان بُمصرخكم وما انتم  :تعالى قال - ٢ 

 صحيحة الآخرضحكي، بكائي، زهوي، ضياعي،    وجواب رٍّ راق مثلٍّ  بكائيو  ضحكي يتأ لف - ٤ 

 ه مع جواز تسكين أأو فتح الياء.يجب كسر أآخر     .ياعيض  و  ويهْ ز   من حباًل  أأجّدلُ             

 اسم مثنى يجب تسكين أآخره ويجب فتح الياء.     .همجميع   معلميَّ و  والّديَّ  أأحترم - ٥ 

نْ  بالدي - ٦   صحيح الآخر يجب كسر أآخره مع جواز تسكين أأو فتح الياء.     عزيزة   عليّ  جارْت  وا 

 صحيح الآخر يجب كسر أآخره مع جواز تسكين أأو فتح الياء.   .العالية الهممِ  ذوي من رفاقي تخيّرُت   -٧ 

 ج.م.س. يجب تسكين أآخره ويجب فتح الياء.   .القانونيّة الّشؤون فيكلهم  محاميّ  أأستشيرُ  :الّشركة مدير قال -٨ 

 جب فتح الياء.اسم مقصور يجب تسكين أآخره وي  .سيزول الفجر بنور الليلِ  فظالم تحزن؛ ال فتاي اي -٩ 
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ليه والمضاف المضاف عيّن (٥)تدريب  :يأأتي مما كل في ا 

 "قولييفقهوا  لساِنيواحلل عقدًة من  أأمريويّسر لي  صدري" قال رّب اْشرْح لي  :تعالى قال  -١ 

نسانٍّ  كل    -٢   .متقّدًما مجتمعه يكون أأنْ  يودّ  ا 

نَّ  - ٣  ذا الغصون   ا  ذا يلينُ  وال   اعتدلْت  متهاقوّ  ا  ْتهقوّ  ما ا   الُخُشْب  م 

 الّسحرْ  ساعة نخيلٍّ  غابتا عيناكِ  -٤ 

ينُ  نشرْت  -٥  ــ صفحت  على لُج   .المتوازن الغذاء أأهمية عن مقالة اال لكترونيّة هاـ

ليه انزعتني   هعنْ  بلخلدِ  شغلُت  لو وطني -٦   يــنفس الخلدِ  في ا 

 !العالية الجبال قمم فوق   الثّلوجِ  منظر   أأجمل   ما -٧ 

  .مجتمعي   واجب   عِ ار الشّ  عبورِ  على فلِ الطّ  دريُب ت -٨ 

 .أأجلُس  حيُث  المجلس ُس رأأ  - ٩ 

 

 :برااال ع في نموذج - أأّوالً    (٦)تدريب

 .ونعشقه يعشقنا وطنٍّ  في أأهلُنا أأقام حيث ق ْمنا أأ  

 .وجوبً  ّدممق فاعل رفع محل في مبني متصل ضمير :ان بلّضمير التصاله الّسكون على مبنيّ  ماضٍّ  فعل : أأقمْ  

 .مضاف وهو نصب، محلّ  في الّضمّ  على مبني   مكان ظرف :حيث 

آخره. الفتح على مبني ماضٍّ  فعل :أأقام   .مضاف وهو الّضّمة، رفعه وعالمة مرفوع فاعل :أأهلُ  .الظاهر على أ

ليه مضاف جر محل في( أأهلنا أأقام)الفعلية والجملة بال ضافة، جر محل في مبني متصل ضمير :ان   .ا 

 

 يأأتي ا عراًب اتًما: ما أأعرب - نيًااث

 .الأّمةِ  ُرقيِّ  دالئلِ  من الفتيات تعليم ا ن  -١

ّن:   :    حرف توكيد ونصب.ا  ّن منوب بلفتحة الظاهرة وهو مضاف. تعليم   اسم ا 

ليه مجرور بلكسرة الظاهرةالفتياِت:    مجرور بلكسرة الظاهرة وهو مضافاسم دالئِل:حرف جرمن: مضاف ا 

ليه مجرور بلكسرة الظاهرة. : ُرقيِّ   ليه مجرور بلكسرة الظاهرة.  الأمِة: مضاف ا   مضاف ا 

 

 أأدري وال أأدري حيثُ  من الهوى ن  جلبْ     والجسرِ  صافةِ الرّ  بين المها عيونُ  -٢

ليه مجرور بلكسرة المقدرة للتعذر. المها:  مبتدأأ مرفوع بلضمة الظاهرة. وهو مضاف.عيون:   مضاف ا 

ليه مجرور بلكسرة الظاهرة.  مض الرصافِة: كان منصوب بلفتحة الظاهرة وهو مضاف.ظرف م بين:  عطف.و: اف ا 

:   اسم معطوف مجرور بلكسرة الظاهرة. الجسِر:  فعل ماض مبني على السكون جلبْن 

 جر حرف :من  مفعول به منصوب بلفتحة الظاهرة.الهوى:   ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. نون النسوة:

 عطف:و لمقدرة للثقل.فعل مضارع مرفوع بلضمة ا أأدري: .اسم مبني على الضم في محل جر بحرف الجرحيُث: 
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تاء، فصل عن يتحدث الّذي الآتي النّص  رأأ اق  (٦)تدريب  :يليه عّما أأجب ثمّ  الش ّ

ذ عِ ّراالزّ  أأغنياُت    غّصْت  لوالك   الحياة فصلُ  أأنت    تس يلُ  ما ا 

 وصولك،وتفتح قبل البشائر تنفخ ايحالرّ  مهاّب  ، أأندلسّيٍّ  ديوانٍّ  في الحواشي من أأحلى يف  الرّ  جعلت ،الخير طوفانُ  أأنت

 مزمار من أأطرب فهو ،الورق قصرا المًعا، خفيفًا، الغصن أأصبح سقوطك، يتهاوى حيث ب ــهاقل  الأرض

 

 :اس تخرج  -أأ 

لى اال ضافة يالزم اسًما  -  )قبل(  .مفرد ا 

لى اال ضافة يالزمان اسمين  - ذ( ،  .جملة ا   )حيُث()ا 

لى مضافًا  -  )وصولك(   .ضمير ا 

 

ليه مجرور بلكسرةالخيرخبر مرفوع بلضمة الظاهرة وهو مضاف. طوفاُن:    (:طوفان الخيرِ ) .خط تحته ما أأعرب -ب  : مضاف ا 

 

ليه مضافًا ( أأندلسيّ )  كلمة تعرب أأن يجوز ال لماذا  -ج   .مجرورة أأنّها مع ا 

 ها ال يجوز أأن تأأتي مضاف لأنها منونة.لأن الكلمة قبل 

 ه:يلي عما أأجب ثم ، الآتي النص اقرأأ   (٨)تدريب

 فربما ،تحب   نم   مع الجسور كل أأبداً  تكسر ال :قوله الأدبية شكس بير أأعمال في جاء ما أأجمل من(  انّ ) بُن ّي، أأي 

آخر لقاءً  يوماً  لكما الأقدار شاءت   يدري فمن رحل، قد الجميل العمر كان فا ذا انقطع ما ويوصل مضى ما يعيد أ

ذا .أأجمل ُعمر ينتظرك  فربما  أأن امنّ  يس تحق ال اقلبً  أأعطاان فمن جرًحا، له تترك فال صديقًا أأو احبيبً  تترك أأن قررت وا 

 فا ن ! الجميلّ  الزمن لحظات دائماً  روحيكما في يس تقرَّ  أأن أأجمل ما .تشقيه لحظة له نترك أأو سهماً  فيه نغرس   

ذا. صادق ا حساس كل غير تحب لمن تتذكر فال الأايم بينكما  تقفرّ  نسانٍّ  عن يوًما سأألوك وا   تشويه تحاول فال أأحببته ا 

 ليس الّصادق فالحب   والحكااي؛ رُ راالأس حيثُ  مخبأأ  قلبك من فاجعلْ  به ارتبطت الّذي اال نسانِ  لهذا الحلوة الّصورة 

 .عظيمة وقيم نبيلة بأأخالق ُمزدان   حب   بل فقط وأأحاسيس مشاعر 

 :يأأتي ما الّسابق النّصِ  من اس تخرج - أأوالً 

 )سأألوك(    . متصلين ضميرين به والمفعول الفاعل فيها جاء جملة -١

لى اال ضافة يالزم اسم  -٢ ذا(       .جملة ا   )ا 

ِّاًل ، ( ان) قوسين بين لما المناسب مكانها في الهمزة ضع - اثنيًا ل جابت ك ُمع  ّن( جاءت .ا   في ابتداء الكالم )ا 

ِّن -اثلثّا  قلبت اتء افتعل دال لأن فاء الكلمة زاي بدليل الجذر زان. (. ُمزدان)  الكلمة على حصل الّذي اال بدال بي

( )الصورِة()     رابعاً: اضبط ماتحته خط:  ينتظُرك  ُعْمر 
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 يليه: عما أأجب ثم ، الآتي النص اقرأأ   (1تدريب)

ّن معالجة    يحبيي، ا  يجابيًا ُمتأأماًل أأس باب ها بعد  اي ُصو  لى اصطراخٍّ، بل أأن تكون ا  المشكالِت ال يحتاُج منك ا 

ضِعك العالج  الُمالئم  لها، فحينئذٍّ  تحديِدها، و    تجاوزها وقد ِطبت  نفًسا !ما أأروع و 

 

 اس تخرج من النص مثاال على كّل مما يلي: -2

     للتحبب(  )صويحبيي:   اسم مصغّر واذكر داللته. -أأ 

لى ايء المتكلم -ب  )صويحبيي(   مضاف ا 

2-  

 لأنها وقعت في ابتداء الكالم.  علّل وجوب كسر همزة ) ا ّن ( في النص. -1

 فأأبدلت اتء االفتعال طاء  أأصلها يصترخون بدليل مجردها صرخ   جاءت فاء افتعل )ص(  وّضح اال بدال في كلمة ) اصطراخ (. -9

ْيد(. )عُلّيّج()  صغّر االسمين ) بعد ، عالج (. -5  بُع 

 

 

 ( املأ الفراغ بما يناس به: 22تدريب ) 

اّن جعلنا ما على الأرض زينة"  -2   جاءت في ابتداء الكالم. سبب كسر همزة )ا ن( في الآية: " ا 

  سبب تقّدم المفعول به وجوًب على الفاعل في: -2 

 ولكن يسيُر الجوُد حيُث يسيرُ   فما جازُه جود  وال حّل دونه  

 لأن المفعول به ضمير والفاعل اسم ظاهر.  

ْيبات. عند تصغير ) هضاب ( نقول:  -1   ُهض 

 

 

 ( اضبط ما تحته خط في ما يلي: 22تدريب ) 

ن أأنت  ؟ قال: ابن  -2  ، فقال: ابُن م   المؤمنين، قال:  أأمير  اي  الأدِب ُحكي أأّن رجاًل تكلّم بين يدي المأأمون، فأأحسن 

ليه.ِنْعم  النّسُب انت   سبت  ا 

، يبدأأ النّهوض بلوطن. مُ ـالعلْ حيُث  -2   النافُع والعمل الجاد 
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 القضايا الأدبية
 

 

 الوحدة الثانية:     الوحدة الأولى:  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 عر قضااي الش

 في العصر الأندلسي 

 . شعر الطبيعة 2

 . شعر راثء المدن والممالك2

  . شعر المرأأة1

 اال جتماعيشعر ال  .9

 

 قضااي النثر

 في العصر الأندلسي

 . الرسائل الأدبية التأأليفية2

 . فن القصص الفلسفية2

 

 

 

 قضااي الشعر

 في العصرين الأيوبيي والمملوكي 

 . شعر الجهاد. 2

 صدى الغزو الصليبيي في الشعر    

 صدى الغزو المغولي  في الشعر    

 . المدائح النبويّة2

 

 قضااي النثر

 في العصرين الأيوبيي والمملوكي

 . أأدب الرحالت2

 . الرسائل2

 . الخطابة1

 . الموسوعات9
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 القضااي الأدبية 
 سيل الأدب في العصر الأند

 العربيي التخصص

 الفصل الأول الوحدة الأولى

 
 ...زةموج اتريخية مقدمة 

يبيراي جزيرة ش به على الأندلس اسم العرب أأطلق  س بانيا( ا   الغرب من ويحّدها قارة أأوروب، غرب جنوب تقع التي  )والبرتغال ا 

 ثمانية المسلمون حكمها . وقد)فرنسا ( الفرنجة بالد الشمال ومن المتوسط، الأبيض البحر والشرق الجنوب ومن الأطلسي، المحيط

 ه897عام  غرانطة ه حتى سقوط12عام نصير بن وموسى زايد بن طارق دةبقيا فتحها منذ قرون

ندلس يون قتفوّ  آاثرها شاهدة تزال ما عظيمة حضارة وتركوا غزيًرا، أأدبً  وأأبدعوا الفنون، معظم وأأجادوا العلوم، مختلف في الأ  على أ

ًّا ا ال أأو ِعلًْما نجد نكاد فال عظمتهم، ندلس يين فن  .فيه يد   وللأ

 

 ؟الأندلس في اال سالمي الحكم مراحلما  سؤال:

 وحكمها والة تُعيّنهم الدولة الأموية ويتبعون لها.اس ُتكمل فتح الأندلس،    )ه138-92والوالية) . الفتح2 

 أأموية. دولة وتأأسيس الأندلس قريش( )صقر معاوية بن الرحمن عبد بدخول تبدأأ    )ه 422-211والخالفة) . اال مارة2 

 الأموية. الدولة أأنقاض على ودول ممالك عدة الحقبة هذه في قامت  ه(483 -422 ئف)الطوا ملوك . عهد1 

 .الطوائف ملوك على والقضاء الأندلس اتشفين بن يوسف دخول   )ه 540-ه484المرابطين) . عهد9 

 .العربيي للمغرب اتبعة والية الحقبة هذه في الأندلس أأصبحت   )ه 633-ه540الموحدين) . عهد5 

 .الأندلس في اال سالمي العربيي الحكم نهاية الحقبة هذه وكانت   )ه 897-ه633الأحمر) بني . عهد6 

 

    مّم تكّون المجتمع الأندلسّي؟ وما الدايانت السماويّة التي سادته ؟ سؤال:

س بان والبربر العرب من  لى الثالث السماوية الدايانت والصقالبة. وسادت واال   جنب. جنًبا ا 

 

 .الديني والتسامح االجتماعي التعايش في يُحتذى ومثالً  الحضاري، بنائه في متميًزا الأندلسي المجتمع علل؛ كان سؤال:

س بان بسبب تفاعل المجتمع الأندلسي)العرب والبربر   ( الثالث السماوية والصقالبة( و )وجود الدايانت واال 

 

 .الأندلسي الأدب يف البالغ أأثرهما الأندلسي المجتمع وطبيعة للبيئة علل؛ كان سؤال:

 الدائم. وخضارها أأرضها، وخصوبة مياهها، وغزارة مناخها، واعتدال تضاريسها، وتنوع طبيعتها لجمال 

 

نّة2 ما التّسميات التي أ طلقت على الأندلس ؟ سؤال:  المفقود. . الفردوس2 على أأرضه. الله . ج 

 

 .الأندلسي العصر في الشعر قضااياذكر  سؤال:

 االجتماعي شعرال ( 9)   ( شعر المرأأة.1)  ( راثء المدن والممالك.2)  عة.( وصف الطبي2)
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 الطبيعة وصف شعر :أأوالً 

 .الأندلسي العصر في وأأساليبه الشعر مضامين تطورتعلل؛  سؤال:

ندلس ية البيئة وجمال الس ياس ية، الأحداث كثرةبفعل مجموع من العوامل الس ياس ية واالجتماعية والبيئية. ف    .تضاريسها وعوتن الأ

  . تضاريسها وتنوع الأندلس ية البيئة وجمال ،وتنوعها الس ياس ية الأحداث كثرةما نتيجة  سؤال:

 .بلثقافات الأخرى واالندماج واالنفتاح الحريةعاش الناس في الأندلس حياة  

 الأندلس في الطبيعة وصف شعر ازدهار أأس باب بين / 2222 يصيف.الأندلس يين الشعراء بهتمام الطبيعة اس تأأثرتعلل؛  سؤال:

 الدائمة. وخضرتها أأرضها، وخصوبة مياهها، وغزارة مناخها، واعتدال تضاريسها، تنوع في المتمثل لجمالها 

 الأندلس: في الطبيعة وصف شعر مظاهر أأبرز 

 مفتاح الحفظ: ) اء (    .بجمالها والتغني محاس نها وبيان عام، نحو على الأندلس ية البيئة وْصف -1

 يقول ابن سفر المّريني ُمتغنّيا بلأندلس وجمالها:

لُسٍّ ـــأَنْ  ي أأْرِض ف   ذ   د  ال    ــــمـــاءُ ـــــــــن عْ  ت ــلْـتـ   جديد(2221)2222 توي.ش   ــّراءُ ــــالق لْب  س   فيـــــها يــُـفاِرُق  و 

ك ْيف     ــ يُبْ  ال و  بْص   هِجُ ــــــــــــ كُ     ُرْؤي ُتها ار  ـــالأ ْوضٍّ  ل  ـو  ِي صْنع في ِبها ر  ش   اءُ ــــالو 

الِمـْسـ ة  ــــِفضّ  أأن هاُرهـــــا   ــ  ـــكُ ـــو  ز     ــهاـ تُْرب تُ الخ  ْوضُتها  و  ر    ر  الد  ْصبـــــــ و   اءُ ـح 

ْت  ق دْ    ِّز  ِض  ِجهاِت  ِمنْ  ُمي ْت  حين   الأر  لّــــــــى  ف رِيدةً    ب د  ها و ت و  يْز   اءُ ــــــــالم م 

ْهرُ  فيها ي بُْسمُ  ِلذاك     بٍّ ـــــــــــط   ِمنْ  الزَّ ْيُر    ر  صغ ي شدو والطَّ
ِ
غ صاِن ا  اءُ ـو  ِللأ

   ُب،ِق(مفتاح الحفظ: )   .والبهار والياسمين والّسوسن والأقحوان كالنرجس والزهور والرايض الحدائق وصف -2

 يقول ابن النّظام الأندلسي واصفُا البهار:

ق ـــ     ْت  دْ و  ـــ ب د  ـ  ـــ ُطلوُعها ِمْسكًا ت ْعب ُق    ة  ـلِلْب هــاِر أَلِْوي  1222 يتكميل  ـــبُ ــع ج 

ــ      ق ة      ِفــّضة   ها ُرؤوُس ّرِ ـــــــــبُ  ُعيونُها نوًرا تُشِرُق    ُمو  ه   ذ 

يرُ      ايِض  ف هْو  أأم  فَّ  الّرِ  بُ ـــل جِ  ع ْسك ر   النَّورِ  ِمْن سائرِ    ِبهِ  ح 

  ويقول جعفر الُمصحفي في وصف سوس نة:

 جديد2221  وما لها غيُر طْعِم المسِك من ريق ِ   اي ُرّب سوسـنةٍّ قد ِبـت  أألثُمــــها   

 كأأنّها عاشق  في ِحـْجـِر  معشوق ِ  ُمْصف ــّرُة الوْسطِ ُمـْبـي ض  جوانبها   

نهار المائيات وصف -3 ْمديس ابن يقول والبرك. والسواقي والبحار كالأ  (،ورارامفتاح الحفظ:)ي :الحمراء قصر في ساحة ال ُسود انفورة واصفًا ح 

ك ن ْت     راِغمٍّ س  ض  ــــةٍّ  ع رين   و  ك ْت    ِرئاس  رير   ت ر  ئيـــرا فــــيهِ  الماءِ  خ   ز 

َّما    ــــها الن ضارُ  غ ّشى ف ك أأن اب     ُجسوم  أأذ   الب لّـورا فـي أأف واِهــــها و 

ّرِك   ك أأنَّ سكـون ها ــــد  أ سْ     ْت  ل وْ  النَّْفِس    في ُمت ح  د  ج   ُمثيرا ُهناك   و 

ت خــــالُها    الّشْمُس  و   نُورا اللَّواِحـــس   وأألُْسـن ها  انًرا   ل ْون هـــا ت ْجلو و 

ليها والمشاعر الهموم وبثّ  الطبيعة مناجاة- 4 ة بنا يقول أأتراحهمو  أأفراحهم الناس تشارك وجْعلها ا  فاج   ( ِب مفتاح الحفظ: )   ل.الجب مخاطبًا خ 

ــــــــــن     ع  أأر  ّمـــــــــاحِ  و  ؤاب ةِ  ط   جديد(2221)  اِرِب ـِبغ ماِء ـالسَّ    ان  ــــأأْعن   يُطاِولُ    بـاِذخٍّ  الذ 

ه بَّ  ي ُسد     ي ْزُحُم   ِوْجه ةٍّ  ُكلِّ  ْن ِمـ الّريحِ  م    ناِكـــــــــــــِب ــــ ِبلْم   هْبُه ـ ل ْياًل   شُ    و 

قـــــــــورٍّ    هْرِ  ـىع لــــــــــ و  َّهُ  الف الةِ  ظ  وال     ك أأن واِقـ في  ُمفِكر   اللَّيالي ط   ِب الع 

ل    ْخُت ا  ـــــرى بلعجائِب   يِه وهو أأخرس  صــــــــــامت  أأص   1222 يتكميل.  1222 ش توي   فحّدثني لْيُل الس 
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  2222  .2221 .تكميلي 2222 صيفي      ف الطبيعة:الخصائص الفنية لشعر وص

، فابن زهر جعل الزهر يبسم، براز الطبيعة في صور شخوص حيّة وبث الحياة فيهاوذلك ب    : التشخيص اس تخدام -2

نسان.تصغي     والأغصان  لى شدو الطيور، وخاطب ابن خفاجة الجبل كأأنه ا     ا 

لفاظ الغريبة: -2 ل  يبتعد عن الأ ندلس يةالسهلة الواضحة الـ المعاني ى وينحو ا    ُمس تمّدة من البيئة الأ

 كما في وصف البهار البن النّّظام و وصف انفورة الأسود البن حمديس الصقلّي.  : وجماله التصوير ِدقّة -1

 

 ُمالحظات هامة وُملزمة:

  يُشترط التشكيل( ال يُشترط الترتيب وال )   . يحفظ الطالب خمسة أأبيات شعرية لشعر وصف الطبيعة.2

 بالس تعانة بمفاتيح الحفظ( )  . يحفظ الطالب المظهر الذي يمثّله البيت من مظاهر شعر وصف الطبيعة. 2

 

 الطبيعة وصف شعرا جابت أأس ئلة 

 .الأندلس في الطبيعة وصف شعر ازدهار أأس باب بين 1-

 الدائمة.  وخضرتها أأرضها، وخصوبة مياهها، وغزارة مناخها، واعتدال تضاريسها، تنوع في المتمثل لجمالها

 :الطبيعة وصف مظاهر شعر من يأأتي مما بيت كل يمثله الذي المظهر اس تنتج 2-

مُ  (   أأ  بُ  ِمّما أأنْت   الب ْحُر أأْعظ  نْ    هُ ــت ْحس  أأى ما ي ْوًما الب ْحر   ي ر   ل مْ  م  با ر   )البحار( المائيات وصف) ع ج 

لُسٍّ   (ب ل  أأنْد  ُكـمُ   للهِ  يـــــــا أأه  ر  ِظل   ماء     د  أأْشــــجار   و  أأنْه و  ندلس ية عامة( ــــــــارُ ـو   )وصف البيئة الأ

اننيرِ  ِمثْل   ن ْرِجسٍّ  ع لى ( ج د ْت  الدَّ الب     بُُسطٍّ  ع لى   بُّدِ ّزٍّ  و  راِهمُ  هارُ ـ خ   )وصف الحدائق والرايض والزهور( د 

ر ابن يقول ليهت  التي الأس ئلة عن أأجب ثم الآتي، النص اقرأأ  -1  :نهر وصف في  القُضاِعيّ  الأبَّ

ن ـ   ــ و  بائِكُ  ك ما هْرٍّ ـــ ــــكى   ِفّضةٍّ  ذاب ْت س   اِقمِ  انِعطاف   ـحانيهِ ـِبم   ح   الأر 

ذا 
ِ
ت ْولى الّشف ُق  ا ضيًبا ت ب ّدى   اْحِمراُرهُ  ع ل ْيهِ  اس ْ  الصواِرمِ  دامي ِمثْل   خ 

تُْطِلُعــــهُ    ن واِعمِ  ع ل ْيهِ  ِلأْدواحٍّ  الل  ــــــــــــِظـ   ُزْرق ةٍّ  د  ــــب عْ   ُدْكن ةٍّ  يـف و 

    الطبيعة؟ وصف شعر مظاهر من السابقة الأبيات تمثله الذي المظهر ما  -أأ 

نهار (  وصف المائيات ) الأ

بيات من مثّل -ب  :الآتيتين الفنيتين الخصيصتين على السابقة الأ

  .والتشبيه . التشخيص2

به ماء الن   بلدماء الحمراءهر بلفضة السائلة ، وش بّه تعّرجات النهر بلأفاعي. وش بّه النهر حين ينعكس عليه الشفق الأحمر ش ّ

 .الأندلس ية البيئة من المس تمّدة . المعاني2

ندلس ية حين تحدث عن المياه والأشجار. لى جمال البيئة الأ نهار. كما أأشار ا   وصف النهر، فالأندلس تكثر فيها الأ

 .ذلك وضح وجماله، التصوير دقة في اللون عنصر الشاعر ّظفو   -ج

 ش بّه النهر الذي  ينعكس عليه الشفق الأحمر بلدماء الحمراء التي تقطر من الس يف.وظف الشاعر اللون الأحمر حين 

لى سوداء داكنة حين تظلها الأشجار. لى المياه الزرقاء التي تتحول ا   وأأشار ا 
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 2221 .ش توي     والممالكنيًا: راثء المدن اث      

  متى اش تهر شعر راثء المدن ؟ سؤال:

بن الحكم شهدها التي واالنقسام الضعف حالةبعد  الس ياس ية، واش تداد المواجهة  والتقلبات الطوائف، ملوك عصر اال سالمي ا 

 بين المسلمين وأأعدائهم، وما تبع ذلك من سقوط الحواضر واال سالمية مدينة تلو أأخرى.

 2222 يصيف.    .بذاته قائًما شعرايًّ  غرًضاحتى أأصبح   والممالك المدن راثء توّسع شعراء الأندلس في  ؛علل سؤال:

 بحسرة وأألم شديدين على مدن ذاهبة وممالك زائلة.الشعر لأن الشعر واكب الأحوال السابقة فعبّر  

 .العاطفة بحرارة والممالك المدن راثء شعر يتصف سؤال:

 قي ما يقول، فال يتصنع وال يتكّسب، بل يُصّور واقًعا مؤلًما. لأن الشاعر صادق 

 جديد(2221) والممالك: المدن راثء شعر مظاهر.

 ( ارمفتاح الحفظ: )      .وضيق كرب من بأأهلها نزل وما ودمار، خراب من بلمدن حلَّ  ما تصوير -2

ية( التي سقطت عام )         :ه(922كقول ابن خفاجة في راثء مدينة )ب ل نْس ِ

تـِكِ  عاث ْت        حــا         دارُ  ايــــــــــ الِعدا بِســــــاح  م  حاسِ  و  النّ  الِبلى ن كِ ــ م   (2222 (2222) توي.ش  ارُ ــــو 

ذا
ِ
د   و  ا دَّ ن فــــــــــــي ت ر  تِْعبارُ  فيِك  اْعتِبار   طـــــال     اِظر  نـــــ اِبكِ ـج  اس ْ  و 

رابها الأقـدارُ    ــــــــــــلهاأأرض  تقاذفْت الـُخطوُب بأأه  ْت بـــخ   و تمّخـــض 

اثنِ  ي دُ  ك ت ب ْت  د  ص في الح  ال ال أأنِْت أأنْتِ     اتِهاـــــــــــــع ر  يـــــارُ  و   ارـِدي الّدِ

 ( ادمفتاح الحفظ: )         ، وحاضرها المدن ماضي بين الموازنة -2

َّبّان ة في راثء  ْشبيلْي ة( مقارانً اد دولة بني عبّ كقول ابن الل
ِ
 :وبعد سقوطهابن عبّاد  حالها أأايم الُمْعت ِمد بين )ا

ماءُ  ت ْبكي بَّادِ  اءِ ِمـــــــْن أأب نـــ الب هاليلِ  ع لى   غـــــــــادِ  رائِـــحٍّ  ِبُمْزنٍّ  السَّ  2222 خاصة .دراسة ع 

َّتــــ الِجبالِ  ع لى ْت  ـيال كان تِ    ق واِعُدها ُهدَّ  أأْوتــــادِ  ذات   هُمْ ِمنـْ  اْلأْرُض  و 

ك ْعب ة      ال فيها عـاِكف   ال ف الي ْوم     اــت ْعُمُره الآمـالُ  تِ ــــــــــكان   و   1222 يتكميل. 2222 يصيف.   ـادِ ـبـــــ و 

  في ضّمِ رْحلك واجمْع فُضـــلة الّزادِ   اي ضيُف أأقفر  بيُت المكرمات فخذْ 

َّبَّانة ابن الشاعر بينها كما وبعد سقوطها، عبّاد بن المعتمد حكم أأايم ية( )ا شبيل  مدينة حال بين وازن سؤال:  .الل

آمالهم وطموحاتهم ، وكانت محًطا للكرم والكرماء. كانت ا شبيليه   شامخة عزيزة يقصدها الزوار لتحقيق أ

 ام.ت من الكرماء، فأأصبح الضيف يقتات من بقااي الطعلد سقوطها فقد أأقفرت من الزوار وخأأما بع 

 ( )ُر،روامفتاح الحفظ:    :(الحنيف الدين عن وابتعادهم وانقسامهم، المسلمين ضعف)من  الهزيمة ذْكر أأس باب -1

ليه حال ملوك الطوائف بسبب سوء تدبيرهم:  يقول ابن الجّد في وصف ما أ ل ا 

 تـــذرُ  دوائُر الـّســـــــــوِء ال تُبقي وال  أأرى الـُمـــلــــــــــوك  أأصابتهم بأأندلسٍّ 

رُ  جى ق د   واهـــــــوى بأأنـجمهم خسفًا فما شعرُ   انموا وأأْسرى  لهم تحت  الـد 

 الدين. عن ( ابتعادهم2)  وانقسامهم. المسلمين ( ضعف2)اذكر أأس باب هزيمة المسلمين في الأندلس كما ذكرها الشعراء. سؤال:

 ( سامفتاح الحفظ: )       :وانهمنصرة ا خ ا لى ودعوتهم هممهم واستنهاض بلمسلمين االستنجاد -9

ر كقول ابن  بعد سقوط مدينة ) بلنس ية (: الُقضاِعيّ  الأبَّ

ــ  أأْدِركْ  ْيــِلك  ِب ــْيـــــــلِ  خ  لُسا اللهِ  خ  نَّ   أأنْد 
ِ
لى الّسبيل   ا

ِ
نْجاتِها ا ســـــ م  ر   ـاد 

ْب  سْت  ما النَّْصرِ  ع زيزِ  ِمنْ  ل ها وه  لْ  ف ل مْ   الْت م  سا النَّصرِ  ِعز   ِمنْك   ي ز   ُملْت م 
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ْ  الب قاء علل؛ تُعتبر )نونية( أأبيي سؤال:  1222 يتكميل.   الأندلس. في والممالك المدن راثء في قيل ما أأشهر ِديـالّرن

نها ال( 2)  حال الأندلس يين جميعهم في تلك الحقبة. كّل الأندلس.  ترثي بل بعينها مدينة ترثي لأ

نها تُعبّر عن تجربة حق 2)  .يقية عاشها الشاعر( لأ

 ( بدأأها بحكمة عامة، ثم صّور ما حل بلأندلس من خطوب جليلة ال عزاء فيها وال تأأّسي دونها.1)

 

 يقول أأبو البقاء الّرندي في نونيّته:

ذا ِلُكّلِ شْيءٍّ 
ِ
يِْش  ِبطيِب  يُغ رَّ  ف ال   صانُ ــــنُقْ  ت مَّ  مــــا ا نْس الع 

ِ
 ـانُ ــــــا

ْدت  ك ما  الأُمورُ  ِهي   ــ شاه  ل   هاـ هُ    ُدو  رَّ ْن س  تْهُ  م  ن  ساء   أأْزمــــــــــــانُ  ز م 

هِذهِ   ل ها شــــــــانُ  حالٍّ  علــى الي دومُ  و     دٍّ ــــأأح   ع لى تُْبقي ال الّدارُ  و 

ــــــسّرات  وأأحزانُ   فـجـــائـــُع الـّدهِر أأنواع  منّوعــــة    وللـــــــــّزماِن م 

 ومـــــا لـمـا حلَّ بال سـالم ُسلوانُ   ن  يــُـسهـــّـلـهاو للحوادث ُسلوا

ْت ما تقّدمها  وما لـــها مع طول الـّدهِر ِنــس يانُ   تلك  الُمصيبُة أأنْـس 

ــــــْن ِلـــذلِة قومٍّ بعد  عّزهمُ   أأحال  حالـــــهم جــــــْور  وُطـغيانُ   اي م 

  

 2222 .ش توي        الخصائص الفنية لشعر راثء المدن والممالك:

 عند الحديث عما حّل بلمدن والموازنة بين ماضيها وحاضرها. وعمق الشعور بلأسى والحزن العاطفة حرارة -2

 . الّرنديالبقاء كما في أأبيات أأبيي  .والحكمة الدينية النزعة -2

نشاء أأساليب اس تخدام -1  مثل النداء، واالس تفهام والتحسر والتفجع. .الطلبيي اال 

 

 

 الحظات هامة وُملزمة:مُ 

  ال يُشترط الترتيب وال يُشترط التشكيل( )  .راثء المدن والممالكمسة أأبيات شعرية لشعر . يحفظ الطالب خ 2

 )بالس تعانة بمفاتيح الحفظ( . راثء المدن والممالكه البيت من مظاهر شعر . يحفظ الطالب المظهر الذي يمثّل2
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 والممالك ا جابت أأس ئلة راثء المدن

 .والممالك المدن راثء مظاهر شعر وضح أأبرز -2

 ودمار خراب من بلمدن حلَّ  ما تصوير -2 

 وحاضرها المدن ماضي بين الموازنة -2 

 الدين عن وابتعادهم وانقسامهم، المسلمين من ضعف الهزيمة ذْكر أأس باب -1 

لى ودعوتهم هممهم واستنهاض بلمسلمين االستنجاد -9  خو  ا   انهمنصرة ا 

 

 :يأأتي ما علل -2

 .بذاته قائًما شعرايًّ  غرًضا عندهم أأصبح حتى والممالك المدن راثء في شعراء الأندلس توّسع- أأ 

بن الحكم شهدها التي واالنقسام الضعف حالة بسبب الس ياس ية، واش تداد المواجهة بين  والتقلبات الطوائف، ملوك عصر اال سالمي ا 

 ك من سقوط الحواضر واال سالمية مدينة تلو أأخرى.المسلمين وأأعدائهم، وما تبع ذل

 .العاطفة بحرارة والممالك المدن راثء شعر يتصف -ب

 لأن الشاعر صادق قي ما يقول، فال يتصنع وال يتكّسب، بل يُصّور واقًعا مؤلًما.

 

َّبَّانة ابن رالشاع بينها كما وبعد سقوطها، عبّاد بن المعتمد حكم أأايم )ا شبيلية(  مدينة حال بين وازن 3-  .الل

آمالهم وطموحاتهم ، وكانت محًطا للكرم والكرماء. كانت ا شبيليه  شامخة عزيزة يقصدها الزوار لتحقيق أ

 أأما بعد سقوطها فقد أأقفرت من الزوار وخات من الكرماء، فأأصبح الضيف يقتات من بقااي الطعام.

 

فَّر بني دولة راثء في عبدون ابن يقول 4- لْ ( في الُمظ   :)ُيوسب ط 

ْهرُ  عُ  الدَّ يْنِ  ب ْعـــــــــــد   ي ْفج  ث رِ  الع  رِ  الأش باحِ  ع لى الُبـــــكاءُ  ف مـــــــــــا   ِبلأ و  الص   و 

ْهرُ  ْرب   ف الدَّ ْن أأب دى ح 
ِ
ا ةً  و  السّ    ُمسال م  الِبيُض  ودُ ـــــــو  الّسُمرِ  الِبيِض  ِمثْلُ  و   و 

مُ  ب ني ايَّ الأ فَِّر و  ـــ الُمظ  ـ  ْت ماب راِحــــــل     ـــــــــرِح  رى م  الو  ف رِ  ع لى ِمنْـــــــــــها و   س 

واِســـي   كانوا ِض  ر  ا ُمذْ  اللهِ  أأر  ْنها   ن أأو  ْت  ع  ت طــــــار  نْ  اس ْ ــ  ِبم  ل مْ  هافيـــــ  ت قرِ  و 

 (وحاضرها المدن ماضي بين الموازنة) .النص يمثله الذي المظهر اس تنتج -أأ 

  :على النص من مثل -ب

ْهرُ      .الحكمة توظيف .2  ْرب   ف الدَّ ْن أأب دى ح 
ِ
ا ًة... و   ُمسال م 

ْهرُ   .والحزن بلأسى الشعور وعمق العاطفة . حرارة2  عُ  الدَّ يْنِ  ب ْعـــــــــــد   ي ْفج  ث ِر... الع   ِبلأ

 

نْدي الب قاء أأبيي قصيدة اش تهرت  -ج  ذلك سبب بين ،غيرها من أأكثر والممالك المدن راثء في الرَّ

نها ال( 2)  حال الأندلس يين جميعهم في تلك الحقبة.كّل الأندلس.  ترثي بل بعينها مدينة ترثي لأ

نها تُعبّر عن تجربة حقيقية عاشها الشاعر2)  ( لأ

 ( بدأأها بحكمة عامة، ثم صّور ما حل بلأندلس من خطوب جليلة ال عزاء فيها وال تأأّسي.1)
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 جديد(2221)2222ش توي)    أأةاثلثًا: شعر المر        

 .الأندلس في المرأأة مكانة وضح سؤال: 

 علل؛ حظيت المرأأة بمكانة عالية بلأندلس. سؤال: 

 واالنفتاح مختلفة)كاتبة وشاعرة وعالمة( بسبب أأجواء الحريةوتولت مناصب  العامة، شاركت في الحياة 

  ية ؟عالم يدل مشاركة المرأأة الأندلس ية في الحياة الأدب  سؤال:

 الحرية. من كبيًرا يدل على أأنها انلت قسًطا 

   اذكر بعض النساء التي كان لهن نفوذ س ياسي. سؤال:

ْري م2  ْسماعيل . م 
ِ
 . غاِلب بنت . أأْسماء2  أأم ا

      :الأندلس المجيدات في أأهم الشاعراتسّمِ  سؤال:

 2222 خاصة دراسة . 2222 لنحو والتفسير ولها مجلس علم(كانت عالمة في اللغة وانُضار بنت أأبيي حيّان الغرانطي. ). 2 

 )كانت تجمع الأدبء في مجلسها لدراسة الشعر ونقده( واّلدة بنت المس تكفي.. 2

ة .5  القاضي. بنت اله ناء . أأم9  التَّميميّة. . ُحّسان ة1 ْفص  كونية. ح   . تميمة بنت يوسف.6  الرَّ

ة2  ْمد  نها ب)خنساء لقبت 1222 تويش  .الُمؤ ِدّب. زايد بنت . ح    الراثء. في شعًرا قالت المغرب( لأ

 

 المرأأة افيه تنظم التي الشعرية الأغراض

 ( )ِد،ِديمفتاح الحفظ:            المدح: . 2

 1222 يتكميل.        لشاعرة الأندلس ية للمدح في شعرها؟لجأأت الم  سؤال:

 نجدة. طلب ظالمة أأو رفع مثل ذاتية رغبة يقتحق ( ل 2)  .واال خالص الود مشاعر عن للتعبير( 2) 

  قالت ُحسانة التميمية في مدح الحكم بن انصر بعد أأن حقق طلبها ورفع ظالمتها:

يْنِ  اْبن       ــْيـــر   الهِشــام  ةً ــم   اِس النـــّـ خ  ـْيـــر       أْث ر  خ  ــعٍّ  و  ـج   2222 يصيف.  ـُرّوادِ لِ  ي ْوًما ُمــنْـتـ 

نْ 
ِ
ــــزَّ  ا غـ ي ْوم   ه  تِهِ ــــالو  ْعد  بيب ها   ـى أأثْناء  ص   ِفْرصادِ  ِمْن صْرِف  روى أأان 

ماِم أأاي   قُلْ 
ِ
ــْيــر   ِلال رى خ  آبءٍّ  ن  ب ــــْيــ الً ُمــــــقاب ــ   ن ســــًبا الـــو  أأْجــ أ  دادِ و 

ْدت   وَّ ْبعي ج  ل مْ  ط  ة   ت ْرض و  الم  ــ    لي الظ  ـــــــ  غادِ  رائِحٍّ  ث ناءٍّ  ف ضلُ  هاك  فـ 

ْن رحلــْـت  فقد زّودتني زاِدي  أأقـمـُت فــــــفي نُعـمــاك عـاطفةً  فا نْ   وا 

 

 ( مِ مفتاح الحفظ: )            الوصف: . 2

ة وصفت ْمد  فيه  الحصى وتبدو ظالله تتفيأأ  جلست حين دقيقًا برعًا وصفًاوهو وادٍّ قرب غرانطة  ( أآش )وادي الُمؤ ِدّب زايد بنت ح 

لى فيه انفرطت عقودهن كأأن فيه الناظرات فتظن الحسان ر،جواه  :تقول عقودهن، تلمس فيسرعن ا 

قــــــــاان       ــــــــة   و  ْمضــاءِ  ل ْفح  قاهُ       وادٍّ  الرَّ اع ُف  س  ميمِ  الْغ ْيِث  ُمض   2222 يصيف.  الع 

ل لْنا ــــــــــــهُ  ح  ْوح  نا د   طيمِ ــ ف  ال  ع لى ِضعاِت الُمرْ  ُحنُوَّ   اــــع ل ْينـ ف ح 

ـأأ ُزالال ـم  فن ا عـــــــــــــلى ظ   يُرد  الـــّروح  للقلِب الّســــقيمِ   و أأْرش 

 فـيْحـُجـُبـها و يأأذُن للـنّـس يمِ   يـــُصـــد  الــّشــْمــس  أأنّــى واجـهتنا 

صاهُ  ي روعُ  ــــــــــذارى حاِلي ة   ح  ُس    الع   مِ النَّظي دِ الِْعقْ  جاِنــب   ف ت لْم 
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 ( لـِم ،لـِمـي ال،ـمفتاح الحفظ: )           :الفخر. 1

 ومهاراتها. وعفتها وجمالها ونس بها بحس بها     بم افتخرت المرأأة الأندلس ية؟ سؤال:

 والمباهاة بنفسهار عن كبرايئها متنفس لها لتعبّ  وعفتها ومهاراتها. ة بحس بها ونس بها وجمالهاكيف تُفّسر افتخار المرأأة الأندلس ي سؤال:

ليها أأو أأن تنزل هي من مكانها السامي مفتخرة بنفسها يوُسف بنت ت ميمة قالت   :وأأنه يصعب الوصول ا 

ْسك نُها الشْمُس  ِهي   زِّ           الّسماءِ  في م  ميـ ع زاءً  الُفــــــــؤاد   ف ع   ــــالـــج 

ل نْ  ت طيـــــع   و  ل ْيهِ  ت س ْ
ِ
ل نْ    ود  الُصعــــ ا ل ْيك   و 

ِ
ت طيــع  ا ـــــــزوال ت س ْ ـ   الن

ْفصةو    :بحسن خطها الّركونية تفتخر ح 

َّة   اي ب َّة   اي ب لْ  الُحْسنِ  ر  ب مِ  ر  ّما ُجفون كِ  غُّضي   الك ر  هُ  ع  طَّ  يـق ل مِ  خ 

ديءِ  ت ْحف لي ال   ــــةً ــُمنِْعم   الُودِّ  ِبل ْحظِ  ت صفَّحيهِ  ـ ِبر  الك ِلمِ  طِّالخ   و 
 

 ص الفنية لشعر المرأأة:الخصائ

 الموضوع  بوحدة تتصفمقطوعات و  قصيرة قصائد -2

 ف.، وخلّوه من التكلوجماله بساطة التّصوير  -2

 

 ُمالحظات هامة وُملزمة:

   ال يُشترط الترتيب وال يُشترط التشكيل( )   يحفظ الطالب خمسة أأبيات شعرية لشعر المرأأة..2

 )بالس تعانة بمفاتيح الحفظ( المرأأة البيت من مظاهر شعر  لذي يمثّلهيحفظ الطالب المظهر ا. 2

 

 ا جابت أأس ئلة شعر المرأأة

 .الأندلس في المرأأة مكانة درست ما خالل من وضح 1-

 وذلك بسبب أأجواء الحرية واالنفتاح.وكان لها نفوذ س ياسي وتولت مناصب مختلفة)كاتبة وشاعرة وعالمة(  العامة، شاركت في الحياة

 :يأأتي مما بيت كل يمثله الذي الأدبيي الجانب اس تنتج 2-

اللِه أَْصلُحُ  أأان  : المس تكفي بنت والّدة قالت- أأ   عالي و  أأْمشي   لِلم  أأت يهُ  ِمْشــــــــــت ي و   )الفخر(  تيها  و 

ل ْيك  أأب      :التميمية ُحّسانة قالت -ب 
ِ
نّي ا
ِ
ة   العاصي ا ع  جَّ ق ْتهُ  أأب   ُمو  يِْن س  ي م   ُف الواكِ  الُحس   )المدح(  الّدِ

مامُ  أأنْت        
ِ
مُ  انْقاد   الَّذي اال لَّك تْ   ل هُ  الأان  م  قاليدُ  ـهُ ــــــو  ُممُ  الن هيى م     الأ

 :تليه التي الأس ئلة عن ثم أأجب الآتي، النص أأ  اقر 3-

لى زيدون ابن المس تكفي أأن بنت واّلدة علمت حين  ليه كتبت غيرها امرأأة مال ا   :ا 

ل مْ  جـــــــــاِري تي ت هْو   ل مْ    ب ْين نا ما اله وى في تُْنِصُف  ْنت  كُ  ل وْ     َّرِ  و  ي  ت ت خ 

ْكــــــــــــــــــــت      ت ر  ماِلهِ  ُمثِْمًرا غُصنًا و  ن ْحت    ِبج  ج   يُثِْمرِ  ل مْ  الَّذي لِلغُْصنِ  و 

ل ق دْ     تي ُدهيت   ل كنْ   الّسما ب ْدرُ  ِبأأن ني ع ِلْمــــــــــــــــت   و   ِبلُمشت ري ِلشْقو 

 )الفخر( تفتخر بجمالها السابقة؟ الأبيات تمثله الذي الشعري الغرض ما - أأ 

بيات من مثل -ب  المثمر وبكوكب المشتريلغصن غير غيرها بو هت نفسها بلغصن المثمر وبلبدر،ش ب .التصوير جمال على السابقة الأ
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 2221 تكميلي 2222 .صيفي   االجتماعي الشعر  :رابعاً       

 ا بن فترة الحكم العربيي. الأندلسي المجتمع امتازبم  سؤال:

 االجتماعي. والتفاعل الثقافي بلتنوع 

 االجتماعي. والتفاعل الثقافي بلتنوع الأندلسي المجتمع علل؛ امتاز سؤال:

نه تأألف  س بان، وبربر، عرب من والأداين، الأعراق مختلفة عناصر من لأ   وغيرهم. ويهود ومسلمين، نومس يحيي وا 

  بيّن س ياسة حكام الأندلس ا بن الحكم اال سالمي لها. سؤال:

 الأندلسي. المجتمع مكوانت واحترام والتسامح، التعايش على قائمةكانت  
 

 االجتماعي: الشعر مظاهر 

 ( ْر ، ُل ، اِب مفتاح الحفظ: )  بذلك: الغامرة وفرحتهم العيد الله لمراقبة الناس خروج مثل والأتراح، الأفراح في وتقاليدهم الأندلس يين عادات تصوير .2

 :الّشنْت مريبن هارون  الحسن أأبو يقول

ْحسانُكِ    اثِني ةً  ـْدِت ـُعــــ العيدِ  ل ْيل ة   اي           
ِ
عاد  ا َـّ و   2222 .ش توي                   ذي أأْذُكْر ال

ْذ أأْقب ل  
ِ
لى النّاُس  ا

ِ
 أأْصف ْر   نـاحِ  وِ ــالنِّض ِهاللِكِ    ي ْنُظرون  ا

ّرًِضا   ب لْ  ـي  ِبق ْوِلـ ُمْؤِمنًا ال فُقلُْت  ــــــــ ُمع   أأْكث ْر  ال المِ لِلكـ 

 أأْن ي ْظه ْر  ي كادُ  ال الَّذي هذا   ِهالِلُكمُ  في الّصْومُ  ب ْل أأثَّر  
 

 :بلعيد جهور بنحاكم قرطبة أأب الوليد مهنئًا زيدون ابن ويقول

ني     ْت  الَّذي العيدُ  ل ك   ئًاه  ت ْندى ِمنْهُ  الّضحى ت روُق    ِبك  أأصب ح   الأصائِلُ  و 

يّــ ِبلبُْشرى ت ل قّاك      ح   قاِبلُ  عاِمك   د  ــــب ْعـــــ ف بُْشراك  أألْف     ِبلُْمـــــنى ــاك  ـو 
 

ندلس يين عادات ومن  والأحزان: الأتراح في البيضاء الثياب لبس الأ

ذا    
ِ
لُسٍّ    ُحْزنٍّ  ِلباس   اُض ــــــــــالب ي كان   ا ــــــــذاك   ِبأأنْد   واِب ـالصّ  ن  ـــمِ  فـ 

ني أأل مْ     يْبيي اض  ـــــــب ي ل ِبْسُت  ت ر  َّي   ش  ن ِزنُْت  ق دْ  ِلأ ــ الشّ  ع لى ح   باِب ـــــــ

 .الأندلس في الديني التسامح مظاهر وضح سؤال:

 التهاني بهذه المناس بة وفي الأعياد، وارتداء اللباس الأبيض في الأتراح والحزان.خروج الناس لمراقبة هالل العيد وتبادل 
 

 ( رامفتاح الحفظ: )        .في الأندلس مناس باتهم  المس يحيين ُمشاركة -2

رة( المهرجان في عبدة أأبيى بن حسان الشاعر يقول ْنص   :)الع 

ى            جان   أأر  ت بْشرا ق دِ  الِمهْر  اسْ  الُمْزنُ  ب كى غ داة            اس ْ ــ و   1222 ش توي.   ت ْعب راـــ

سْرِبل تِ  ُجِلّل تِ    واف هاـالأرض  أأفْــ و  ْنُدس   و  أْخضرا الس    ال 

زَّ  ه  ــ  و  ايُح صنابـــــ هاـ الِرّ ع ـــتِ    ير  ن  الِمْسك   ف ضوَّ الع   ب راـــْ و 

 الُمْكِثرا ِبهِ  الُمِقل   و  ســـــــام     هُمْ ـ النّاُس أأل طاف   ِبهِ  ت هادى

قامة و العبادة، حريةمنحهم    ؟مناس باتهم عالم يدل ُمشاركة المس يحين  سؤال:  .الكنائس ا 

يد ميالد ( عيد2)  اذكر بعًضا من أأعياد النصارى التي شارك فيها المسلمون. سؤال:  .)النيروز عيد( المس يح الس ّ

رة  ( عيد2)         ْنص   )المهرجان( الع 
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 ( انُ مفتاح الحفظ: )        معاانتهم. وتصوير الناس بها يعمل التي هنالم  . وصف1

 :الِوراق ة حرفة كساد الأندلسي مصّوًرا سارة ابن كقول 

ا      ــ  الِوراق ةُ  أأمَّ ــ      ِحْرف ةٍّ  أأْنك دُ  هْيي  فـ  ثِماُرها هاأأْوراقُـــــــــ  2221()جديد1222ش توي. الِحْرمانُ  و 

ةٍّ  صاِحببِ  ش بَّهُْت صاِحب ها ْبر 
ِ
ِجْسُمها الُعراة   ت ْكسو   ا   ُعْراينُ  و 

 

 ( الامفتاح الحفظ: )       والكنائس. والمساجد كالقصور العمراني التطور مظاهر وصف -4

 :في ا شبيلية الزاهي قصر وصف في وهبون ابن يقول

لِل ُحس نًا الك ماُل س نًا ّزاهيـــو  ِسع   اـمـك     و  ـــالل ة   و  الك   الج   ماالو 

طواًل  ْرًضاــع   ْكِلهِ ــــبِش يُحاُط  لِكنْ    و   االـمـج   هِ ِبــــ حاُط ـيُ  ال و 

قور   ُمْختال     ث بْتًا ْودِ ــــالطَّ  ُرْكنِ  ِمثْل   و   اْخِتياال الُحْسنِ  ِمن   و 

الشْمسا   وَّْب ــــــيُص   ل مْ  شهابً  أأب قى ف ما ال تُنيرُ  و   الالــــِهـ و 

 

 

 

 2222 خاصة دراسة . جديد(2221       للشعر االجتماعي:الخصائص الفنية 

  )خصوصًا عند وصف المهن وتبادل التهاني(   يرة.قص  شعرية مقطوعات شكل على جاء 1-

 )ليلة العيد، والنيروز، والمهرجان، والوراقة(  .السائدة االجتماعية والألفاظ السهلة اللغة يوظف 2-

لى يميل  -1 برة التي تكسو الناس( السهلة. الشعرية الصور فويوظ البس يطة المعاني ا   )كتشبيه صاحب الوراقة بال 

 

 

 

 ُمالحظات هامة وُملزمة:

  ال يُشترط الترتيب وال يُشترط التشكيل( )   يحفظ الطالب خمسة أأبيات شعرية للشعر االجتماعي. -2

 بالس تعانة بمفاتيح الحفظ() يحفظ الطالب المظهر الذي يمثّله البيت من مظاهر الشعر االجتماعي.  -2
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 ا جابت أأس ئلة الشعر اال جتماعي

 .درست ما خالل من الأندلس في والتفاعل التعايش مظاهر بين 1-

 دة وبناء الكنائس وتبادل التهانيومنحهم حرية العباالمناس بات  احترام جميع مكوانت المجتمع الأندلسي ومشاركة أأتباع الأداين المختلفة

 .الأندلس في الديني التسامح مظاهر وضح 2-

 خروج الناس لمراقبة هالل العيد وتبادل التهاني بهذه المناس بة والأفي الأعياد، وارتداء اللباس الأبيض في الأتراح والحزان.

 :االجتماعي الشعر مظاهر من بيت كل يمثله الذي المظهر اس تنتج -1

ةٍّ  الِكتاب ُة أأْعلى قالوا  -أأ   ةُ  لُْت قُ  ُرِفع ْت     ُخطَّ  )وصف المهن ... (  أأقوامِ  ِعْند   أأْعلى الِحجام 

شقِ  ب ْعد   ق ْصرٍّ  ُكل    -ب  م  م   الّدِ نى طاب   فيهِ    يُذ  فاح   الج   )وصف مظاهر التطور العمراني(  الِمشم   و 

جانِ  ِبي ْومِ  بُْشرى  -ج  َّهُ  الِمهْر  ن
ِ
ْون ُق  اْحِتفائِك   ِمن   ع ل ْيهِ  ي ْوم     ف ا  اركة المس يحيين أأعيادهم()مش   ر 

 :تليه التي الأس ئلة عن أأجب ثم الآتي، النص اقرأأ  -9

لى مشيًرا المبارك، الأضحى بعيد صديقه مهنئًا خفاجة ابن يقول  :الأضحية ا 

رى ك  ــــــِلُيهْنِ  ف ْصُل سُ  ف سّرى   واِفُد أ نْسٍّ س  ْق  ــرورٍّ ــــو  ر   ط 

ْردٍّ  ماءِ  ِمنْ  ف ما ِشئْت   ا  ِبِه  و  ِمنْ  ق  أأر  ْق  ُحْسنٍّ  ـــْوِب ــث   و   أأر 

ْوداء   ًرا ِبهِ  ْدمىــــتُ  وس  نْح  ض   ك ما   م  َّْيلُ  اْعت ر   الشف ْق  ت ْحـت   الل

ت ْخل عُ  ْحوًة  ِمنْ  س   واد    ف ْرِوها ض  جى س   الف ل ْق  ب يــــاِض  ع نْ  الد 

 .السابقة الأبيات تمثله الذي االجتماعي المظهر اس تنتج  -أأ 

ندلس يين وتقاليدهم، وتبادل التهاني في الأعياد. تصوير عادات  الأ

 .الأندلس في االجتماعي الشعر خصائص على السابق النص من مثّل -ب

بيات مقطوعة شعرية قصيرة.2  . الأ

لفاظ السائدة في المجتمع الأندلسي مثل: ماء، ورد، ثوب حسن، ...2  . يوظف اللغة السهلة والأ

 قد ش به جلد النعجة وفروها الأسود بلليل المظلم.. الصورة الشعرية البس يطة، ف1
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 الأندلسي العصر في النثر من قضااي

 العربيي. وضح ذلك المشرق في بلنثر الأندلس في النثر تأأثر سؤال:

 فلسفيةال  والقصص التأأليفية الرسائل في وأأبدعوا ووصااي وخطب وشخصية ديوانية رسائل من المشرق في معروفًا كان ما أأخذوا 

 من قضااي النثر في العصر العباسّي: سؤال:

 ( فن القصص الفلسفيّة.2)  ( الرسائل الأدبية التأأليفية.2) 

 أأواًل: الرسائل الأدبية التأأليفية.

 جديد(2221)2222 يصيف.        .التأأليفيّة وضح المقصود الرسائل الأدبية سؤال:

 خيالي مصورة  قصصي بأأسلوب الحقائق شرحو  ،النفس بما تلذ قراءته عن هالترفيرسائل أأدبية تتنوع أأهدافها بين مجموعة 

 الناس وأأهواءهم. عواطف

 

  ما الهدف من الكتابة التأأليفيّة ؟ سؤال:

 خيالي قصصي بأأسلوب الحقائق شرحو  ،النفس بما تلذ قراءته عن الترفيه

 

  أأشهر من كتب في هذا المجال؟ سؤال:

لفة والأالّفف ( ابن حزم: )طوق الحمامة2)     (ي الأ

 ( ابن ُشهيد: )التوابع والزوابع(2)

    

لفة والأاّلف: ( رسالة 2   )البن حزم(طوق الحمامة في الأ

ليه من مدينة أألِمرية يسأأله أأن يُصنّف له رسالة في صفة الحب ومعانيه وأأس بابه على رسالة رّد بها ابن حزم  سائل بعث ا 

الحب في نشأأته وتطّوره مة في ثالثين بًب، يتناول فيها ابن حزم طوق الحمايقة. ويقع وأأغراضه، وما يقع منه على سبيل الحق 

 .فيه والتعاسة السعادة مكامنأأنواعه و و  ودرجاته وأأغراضه

 .الأندلسي حزم بنا 2222 ،2222 ش توي  مؤلفها

 . فيه والتعاسة السعادة مكامنأأنواعه و و  ودرجاته وأأغراضهالحب في نشأأته وتطّوره  2222 .ش توي  موضوعها

ليه من مدينة بها  ردّ     سبب تأأليفها  وأأغراضه. رية يسأأله في صفة الحب ومعانيه وأأس بابهمِ ـلأأ على سائلٍّ بعث ا 

  التكلف. عن بعيدة عباراتها قصيرة سلسة( 2)     خصائصها الفنية

نساني مس تخدمة ( 2)        .ل المنطقيسالتسل تعالج عاطفة الحب من منظور ا 

  .المعنى لتوضيح بلشعر تستشهد( 1)      

 :يقول ابن حزم في بب عالمات الحب

دمان النظر، والعينُ  ليها الذكي. فأأولها ا  بب النفس بلشارع، وههيي المنقبة عن  وللحب عالمات يقفوها الفطن، ويهتدي ا 

ل المحبوب، وينزوي بنزوائه، ويميل سرائرها، والمعبرة لضمائرها، والمعربة عن بواطنها، فترى الناظر ال يطرف، يتنقّل بتنق

 حيث مال كالحربء مع الشمس.

نصات  ّن التكلّف ليس تبين لمن يرمقه فيه، واال  قبال بلحديث، فما يكاد يقبل على سوى محبوبته ولو تعمد ذلك، وا  ومنها اال 

ذا حّدث، واس تغرابكل ما يأأتي به ولو أأنه عين الُمحال وخرق العادات.  لحديثه ا 
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  )البن شهيد(لتوابع والزوابع: ( رسالة ا2

 الأندلسي. ابن ُشهيد 1222 يتكميل.  مؤلفها

لى عالم الجن واتّصاله بتوابع الشعراء والك تاب، فناقشهم   موضوعها يحكي ابن ُشهيد في رسالته، رحلته ا 

آرائه النقدية في الأدب واللغة، وكثيرًا من  نماذج شعره وانقشوه، وأأنشدهم وأأنشدوه، وعرض بعض أ

ونثره، ودافع عن فنّه، وانتزع من توابع الشعراء والكتاب الذين حاورهم شهادات بتفوقه في الشعر 

 والأدب. 

نه لم  1222 يتكميل.     سبب تأأليفها  الكتابة. على قدرته لنظرائه يثبت فأأراد أأن النقد، ا ال وعلمائه عصره من أأدبء ينل لأ

 . بلتفوق له فاعترفوا ونثرهفأأسمعهم من شعره ش ياطين للشعراء والكتاب المشهورين  رعاخت 1222 ش توي.كيف أأثبت قدرته على الكتابة

آرائه النقدية في الأدب واللغة فاعترفوا ونثرهفأأسمعهم من شعره       في الأدب. بلتفوق له وأ

نه جعل مسرحها  جديد(2221)  :سبب تسميتها         ياطين.في ما عداه( من الش  )واتّخذ كل أأبطابها  ،عالم الجنلأ

نسان أأينما ذهب.) التوابع (:       جمع اتبع أأو اتبعة، وهو الجن أأو الجنيّة، يكوانن مع اال 

     جمع زوبعة، وهو اسم ش يطان، أأو رئيس الجن.) الزوابع (:     

 خيالية(. بكر وهو شخصية بأأبيي كناه لشخص )    ِلم ن كانت ُموّجهة

 ا جابت الرسائل الأدبية التأأليفية.

 بين الهدف من الكتابة التأأليفيّة. -2

 خيالي مصورة عواطف الناس وأأهواءهم. قصصي بأأسلوب الحقائق ( شرح2)  النفس بما تلذ قراءته. عن ( الترفيه2) 

 علل؛ تسمية ابن ُشهيد رسالته " التوابع والزوابع". -2

نه جعل مسرحها عالم الجن،      في ما عداه( من الش ياطين.)واتّخذ كل أأبطابها  )التّابعة والزوبعة(،لأ

 أأهم خصائص رسالة ابن حزم: -1

نساني مس تخدمة ( 2)  .( عباراتها قصيرة سلسة بعيدة عن التكلف2)   .ل المنطقيسالتسل تعالج عاطفة الحب من منظور ا 

  .تستشهد بلشعر لتوضيح المعنى (1) 

 قه في الأدب؟كيف انتزع ابن ُشهيد من توابع الشعراء والخطباء شهادة بتفو  -9

آرائه النقدية في الأدب واللغة  .عن طريق اتّصاله بش ياطين الشعراء والكتّاب  فناقشهم وانقشوه وأأنشدهم من شعره وعرض أ

 فاعترفوا له بلتفوق في الأدب. 

 وازن بين رسالتي )طوق الحمامة( و )التوابع والزوابع( من حيث: سبب التأأليف والموضوع -5

 عالموضو  سبب التأأليف 

 طوق الحمامة
ليه من مدينة بها  ردّ  رية يسأأله في مِ ـلأأ على سائلٍّ بعث ا 

 وأأغراضه. صفة الحب ومعانيه وأأس بابه

أأنواعه و  ودرجاته وأأغراضهالحب في نشأأته وتطّوره 

 . فيه والتعاسة السعادة مكامنو 

 التوابع والزوابع

نه لم  فأأراد أأن النقد، ا ال وعلمائه عصره من أأدبء ينل لأ

 الكتابة. على قدرته لنظرائه يثبت

آراء ابن ُشهيد النقدية، واالعتراف له  ُعرضت فيها أ

بلتفّوق والعبقرية في زمانه ممن انقشهم من 

 ش ياطين الشعراء والكتّاب.
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 اثنيًا: القصة الفلسفيّة...

 

 1222 يتكميل. (جديد2221)2222 .ش توي       الأندلسي.  العصر في التأأملية الفلسفية القصصة علل؛ كثر  سؤال:

آرائهم وفلسفتهم فكرهم عن للتعبير وس يلة يتخذونها لأن كتّابها   .وأ

 ابن ُطفيل .  أأشهر من كتب في هذا المجال؟  سؤال:

 

 البن ُطفيلقّصة )حّي بن يقظان( 

 ابن ُطفيل.   مؤلفها

أليفها آراءه لتكون :  الهدف من تأ    د.في الكون والوجو  وس يلة للتعبير عن فكره وفلسفته وأ

لى طفل يُدعى ) حّي بن يقظان (  سبب التسمية    .نس بة ا 

  جديد(2221) 1222 ش توي.   الفنية خصائصال

آن بمضامين ( التأأثر2)       بها اس تأأنس التي والنار التابوت ذكر عند موسى بقصة س يدان والس يما الكريم، القرأ

لى شق صدرهافا الظبية وفاة بعد والكون، الخلق في والتفكر التأأمل( 2)     .أأصابها ما لمعرفة هتدى ا 

 واعتماده على نفسه الأش ياء واكتشاف المهارات حوله وما الظبية من الطفل عند تعلموالسرد، الوصف دقة( 1)   

هذه القصة تلخيص فلسفي تأأملي جميل لأسرار الطبيعة والـخـ ليقة، ُعرضت من خالل طفل يُدعى )حي بن يقظان( 

  .خالقًا الكون لهذا وتفكيره أأنّ  يدرك بفطرته أأن التدريجي والتأأمل بلمالحظة الطفل هذا اس تطاع ولة، وقدمجه جزيرة في أ لِقي  

حتى وقع صوته في يذكر ابن ُطفيل أأّن الجوع قد اش تّد بلطفل حّي بن يقظان، فأأخذ يبكي ويس تغيث ويعالج الحركة، 

لى التابوت ففحصت عنه أأذن ظبية كانت قد فقدت ولدًا لها )فلما سمعت الصوت ظنّ  ته ولدها فتبعت الصوت حتى وصلت ا 

بأأضالفها وهو يئّن من داخله حتى طار عن التابوت لوح من أأعاله( فوجدت الظبية في هذا الصغير عوضًا عن ولدها، فحضنته 

 )وأأروته لبنًا سائغًا وما زالت تتعهده وتربيه وتدفع الأذى عنه(. 

يتعلم الطفل من الظبية ومما حوله من الحيوان في الجزيرة كثيرًا من الأش ياء التي يسرد ابن طفيل في قصته بدقة كيف 

تعينه على كشف الحقائق واكتساب المعارف والمهارات، ويحكي جميه ما يمعه من أأصوات، ثم تموت الظبية التي قامت على 

لى شّق صدر  لمعرفة ما أأصابها، فيكتشف أأّن ها في محاولة رعايته، فيهتم لذلك ويقف أأمام جثتها في حيرة، حتى يهديه تفكيره ا 

لى طريقة دفن جسد الظبية بعد أأن تعفّن. وبعد ذلك يعتمد  شيئًا ما قد فارق الجسد؛ به تكون الحياة أأو ال تكون. ثم يهتدي ا 

 على نفسه مس تخدما معارفه في اكتشاف ضرورايت الحياة من النار وبعض أألوان الطعام.

في بعض الأحيان أأن انقدحت انر في أأجمة... فلما بصر بها رأأى منظرًا هاله، وخلقًا لم يعهده  يقول ابن طفيل: ) واتّفق

من قبل، فوقف يتعجب منها مليًا، وما زال يدنو منها شيئا فشيئًا، فرأأى للنار من الضوء الثاقب والفعل الغالب، حتى ال تعلق 

لى نفسها، فحمله العجب بها ال أأتت عليه، وأأحالته ا  وبما ركب الله تعالى في طباعه من الجرأأة والقوة على أأن يمد يده  بشيء ا 

ليها، فأأراد أأن يأأخذ منها شيئا فلما بشرها أأحرقت يده، فلم يس تطع القبض عليها، فاهتدى أأن يأأخذ قبسًا لم تس تول النار على  ا 

ليه... لى موضع كان يأأوي ا  نها كانت تقوم جميعه، فأأخذ بطرفه السليم والنار في طرفه االخر فحمله ا  . فكان يزيد أ نسه به لياًل لأ

ليه(.  مقام الشمس في الضياء والدفء، فعظم به ولوعه، واعتقد أأنها أأفضل الأش ياء ا 
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 ا جابت أأس ئلة القصة الفلسفيّة...

أليف قصة ) حي بن يقظان(. -2  بين هدف ابن ُطفيل من تأ

آراءه.  لتكون وس يلة وس يلة للتعبير عن فكره وفلسفته وأ

 

 مثّل على الخصائص الفنية لقصة حي بن يقظان: .2

آن بمضامين . التأأثر2 آدم كيف يواري سوءة أأخيه( القرأ  الكريم، )قصة الغراب الذي بعثه الله ليعلم ابن أ

 . التأأمل والتفكر في الخلق والكون، حين أأخذ بتصفح الأش ياء التي في عالم الكون والحياة. 2

 قة تعلمه دفن جثة الظبية وحواره مع نفسه.. دقة الوصف والسرد، حين وصف طري1

 

 . وازن بين رسالة )التوابع والزوابع( و قصة )حي بن يقظان( من حيث: سبب التسمية ، والهدف من التأأليف.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف من التأأليف سبب التسمية 

 حي بن يقظان
لى بطل القصة  صة فكره أأراد ابن طفيل أأن يعرض من خالل الق )حّي بن يقظان( الطفل نس بة ا 

آراءه في الكون والوجود.  وفلسفته وأ

 التوابع والزوابع
نه جعل مسرحها عالم الجن، واتّخذ كل أأبطابها   لأ

        في ما عداه( من الش ياطين.)

نه لم ال وعلمائه عصره من أأدبء ينل لأ فأأراد  النقد، ا 

 الكتابة. على قدرته لنظرائه يثبت أأن
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ِفل العصران الأيوبيي والمملوكي بلأحداث الجسام. سؤال:   علل؛ ح 

 نتيجة للغزوين الصليبيي والمغولي. 
 

  ما دور الأدب في تلك الفترة ؟ سؤال:

ِّهم على الجهاد وتحرير أأراضي المسلمين.تصوير تلك الأحداث عمل على    و استنهاض الهمم وحث
 

 متى كان الغزو الصليبيي لداير اال سالم ؟ سؤال:

لى أأواخر القرن السابع الهجري.   امتّد من أأواخر القرن الخامس الهجري ا 
 

 ما الذي شهدته هذه الحقبة من أأحداث بين أأمراء الدول واال سالمية وقادتها؟ سؤال:

لى ضعف قوتهم العسكرية.نزاعات د   اخلية أأّدت ا 
 

 ما نتيجة النزاعات الداخلية بين أأمراء الدول واال سالمية وقادتها؟  سؤال:

 ) الحروب الصليبية (تحت ُمسّمى هيأأ لدول أأوروب أأن تغزو المشرق العربيي وتحتل بعض مدنه  
 

 أأسماء بعض القادة الذين واجهوا الغزو الصليبيي. سؤال:

 ( صالح الدين اليوبيي.1( نور الدين زنكي.      )2ين زنكي       )( عماد الد2) 
 

 ؟انجازات هؤالء القادةما  سؤال:

 . توحيد صفوف المسلمين في بالد الشام ومصر.2 

مة حقها وهيبتها.2   . تحرير ما احتلّه الأعداء بعد حروب طاحنة أأعادت للأ
 

 ليبية؟الحروب الص مواكبة في  والشعراء ما دور الشعر سؤال:

 . مدح أأبطالها وقادتها.1. أأشاد بلفتوحات.   2 . صّور أأحداثها تصويًرا دقيقًا2 

 التي اقترفها الصليبيون في القدس والمدن اال سالميةالنكبات والجرائم الوحش ية  . وصف9 
 

 .أأشعارهم في الصليبيي الغزو أأصداء انعكست الذين أأبرز الشعراء سؤال:

بيوردي. 2   .الساعاتي ابن. 1  .لنابلسيا الرش يد. 2 الأ

 

 

 

 

 

 في العصرين قضااي من الشعر ية القضااي الأدب 

 "الأيوبيي والمملوكي"

 العربيي التخصص

 الفصل الأول الوحدة الثانية
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 هادـ ج ـ أأوالً: شعر ال 

 الشعر في الصليبيي الغزو "صدى -2

 

 الصليبيي: الغزو في الشعر مضامين

 مفتاح الحفظ)ِم، ات(       .الصليبيين بأأيدي المقدس بيت ( تصوير سقوط2)

ب ي أأحمد بن محمدمن القصائد المبكرة التي صّورت هذا الحدث قصيدة الشاعر  ْرديّ الأ  هـ912الصليبين بيت المقدس س نة بعد احتالل و 

ْجنا ِدمــ ز  موعِ  اءً م  َّا ي ْبق   ف ل مْ    الّسواِجمِ  ِبلد  ـــــــ ِمن ـراِحمِ  ــة  ع ْرص   لِلم 

شر  ِسالحِ  ْرءِ   و  ْمع   الم  ذا  يُفيُضهُ  د 
ِ
ْرُب ُشبَّْت  ا  ِبلّصـواِرمِ  انُرها الح 

ـفواتٍّ أأيقـظت كــــّل انئــــمِ   نهاوك ْيف  تناُم العيُن ملء  جفو   على ه 

ي 
ِ
نَّ  ب نِي هًاـ ف ا

ِ
ســـالِم ا

ِ
ُكمْ  اال راء  قائِع     و  رى يُلِْحْقن   و  ـــــــــناِسمِ  الذ   ِبلم 

 

 يبكي ما حّل بلمسجد الأقصى ويربط بين الأماكن المقّدسة في أأحزانها:: المجاور ابن لاقو 

ـــيَّ  ْينـ  ــــــــرْ  ال أأع  ــ ال  ِمن   ق يْ تـ  ب راِت ـــ  ِبلُبُكراِت  الآصال   الُبكا في ِصـلي  ع 

درهُ   على موِطِن اال خباِت والّصلواِت   على المسجِد الأقصى الذي جّل قـ 

تُ    ِبأأْسِرها الدُ ـــــالبِ  ْدِس الُقـ ع لـــى ِلت ْبكِ     حاِت  ـزانِ ــــــِبلأح   نـلـِ عْ ـو  الت ر   2222 .ش توي  و 

فاِت   يها مـــكـّـة فـهْيي أ ْخـــــــــــتهاع لــ  ِلت ْبكِ  لى عر   وتشكو الذي القت ا 

 

 مفتاح الحفظ)ُب(        .المقدس بيت س يما وال المدن تحرير ( الدعوة ا لى2)

نقاذ بيت المقدس في قصيدة  القيسراني ابن ولكق لى ا   (عموريّة فتح) قصيدته في تمام أأبفيها  يعارضيدعو القائد نور الدين زنكي ا 

زائِ  هذي        عـــــــي ما ال مُ ــــالع  ذي       الُقُضبُ  ت دَّ  2222 يصيف. الُكتُبُ  قالتِ  ما ال كاِرُم،ــــالم   و 

هِذهِ  ــــــــهِــ ال  و  تــى الاّلتي ـمُ م  ب ْت  م  ط  ْت    خ  َّر  ث لْف ــــها ت ع  ُب  الأْشــعار خ  الُخط   و 

ت ها الّدينِ  دِ اـِعـم ْبن   اي اف ْحت  ـــــــص ْرو  ةٍّ    ذ  ساعــــــــــــي ِبراح   ت ع بُ  دون ها لِلم 

لى
ِ
ْسِجدِ  ف انْه ض ا بٍّ  ِبذي الأْقصى الم   ُمْرت ِقبُ  ف الُقْدُس  الُمنى يوليك  أأق صى   ل ج 

  2222 يصيف.       أأبو تمام من الشاعر الذي عارضه ابن القيسراني في قصيدته؟ سؤال:

 .الروي وحرف العام وموضوعها والقافية الوزن في معها تشترك مشهورة، قصائد سابقة نمط علىنسجها قائلوها  هي قصائد :شعريةال  المعارضات سؤال: 

نباًء من الكتُِب مطلع قصيدة )فتح عمورية( لأبيي تمام:  ْيُف أأصدُق ا   في حّده الـحد  بين الــِجــّد واللــــــــعِب   الس ّ

 (،ُر،ِب مفتاح الحفظ)ان     المقدس: بيت فتح والس يما بلفتوحات هنئةوالت  االنتصارات، ( تسجيل1)

 ه( ُمـش يدا بلبطل صالح الدين صاحب الـنّصر الأغر، فبيّن مكانة هذا الفتح العظيم:125قال ابن الـّساعاتي في )فتح طبريّة( س نة )

لْت        ماتُ ج   2222 .ش توي  ناــ الُمْؤِمني  ُعيونُ  ْت رَّ ــــق   ف ق دْ       بـــيناـُ الم  الف ْتح   ك  ـــع ز 

ْدت   د  ي ر  ة  ــأأخ  سْ  ذ 
ِ
مينا ِبها الق ضاءِ  صْرُف  داغ     ّماــــل   المِ ــاال  ض 

ِة الأايِم خاالً غ ــ ْجـنـ   وفي ِجـــيِد الـُعـال ِعْقدًا ثمينا   دْت في و 

ْت قـُـلوبنا ــــــرَّ  يوانواي للِه كــْم أأبكــــــْت عُ    فيا للِه كـْم س 

ـــــــــدي   ال ه  ـْن أأكّفِ الالمسينا   وما طبرِيّـــــة ا  فـــّـُع ع  ر   تـ 

 



 07/700 07 4 07 أوس العزّة     في العربي التخصص  ...  إبداعال سلسلة                      

 

 56 اليوم حلم... وغداً نجم                                                                               فصل الأول   الثاني الثانوي / ال الصف |

 

آنذاك، وضح ذلك مستشهًدا بنصوص شعرية. سؤال:  كان لمعركة حطين وتحرير بيت المقدس صدى كبير في الشعر العربيي أ

يوبيي على الصليبيين،مسلمون بقيادة صالمعركة حطين الخالدة هي الموقعة الفاصلة في التاريخ اال سالمي، انتصر فيها ال  وتمكنوا ح الدين الأ

قول كالمسلمين، فترك ذلك أأثًرا طيًبا في نفوس  من تحرير بيت المقدس ثم تحرير معظم ما كان محتال من داير االسالم في بالد الشام.

 الرش يد النابلسي:

روا ِبما وام  ـــــللِه أأق   وِف ـــــــــف لْيُ    رُ ــــــــــــت نْت ظِ  الآمالُ  كان ِت  الَّذي هـــذا  ن ذ 

ة  ـهْـ ب   اي ْسالمِ    ل مــــع   هِ ـــبِ  حىـالُقــــْدِس أأن  أأضْ  ج  ّيٍّ  ب ْعدِ  ِمنْ  اال  ْهو   ط   ُمنْت شرُ  و 

ــِعــر  لــــــــهُ   ُشـــم  الـّذرى وتكاُد الأرُض تنفطـرُ    اللُه أأكــــــــبُر صوت  تقش 

راُز الـّساحلي  ثـ رىً ما اْخضرَّ هذا الـ ْفــرُ    ّطِ ال لتعلو ِبــــِه  أأْعــــالمك  الــص   ا 
 

 

  لما تحررت مدينة عكا على يد السلطان المنصور س يف الدين قالوون: الحلبيي الدين شهابقال 

ل ب   ل وْ  الآمالُ  تِ ـــكان   ذيــــال هذا ل   ِمن   ال س ت ْحي ْت  النَّْومِ  في رْؤايهُ     ْت ـط   ِب ـالطَّ

ــْواًل ولـْم تشـِب    اي أ ّم الـحروِب فكم قـْد أأنشـأأِت ِفـتناً   شاب  الـــوليـُد بــها ه 

ب ق   ْيت  ــ س  ـ ل ق ْد أأنْ  ع ــكّا ي ْوم   اي اس   م الُفتوحُ  ِبهِ     ْت ــم   ِب ـتُ ــُ ك ـ ال  ُخطَّ فـي ق ــدْ  اـو 

ـْت  ه ـج  ق ـّر عْينًا ِلــــهذا الفتـِح وابْـتـ   ـْشرِِه الــكعبُة الــغّراُء في الــــُحُجِب ِبـبِ    فـ 

 

 شعر الجهاد

 الشعر: في المغولي الغزو "صدى -2

 متى كان الغزو المغولي للعالم اال سالمي؟ وما هي نتائجه؟ سؤال:

 هـ( 656س نة )وا عاصمتها بغداد ر المغول العالم اال سالمي قبل انتهاء الحروب الصليبية. فقضوا على الخالفة العباس ية ودّمر غزا

 وعاثوا في الأرض قتاًل لأهلها ودمارًا لدايرها وحرقًا لمكتباتها.

 كيف تفاعل الشعراء مع أأحداث الغزو المغولي؟ سؤال:

آاثرها في داير المسلمين.   صّوروا أأحداث الغزو وأأشادوا ببطوالت قادتها من المسلمين، وراثء شهدائها وتبيان أ

 لي:المغو  الغزو في الشعر مضامين 

 مفتاح الحفظ)ُر،روا،ِد(          المدن سقوط ( تصوير2)

 اليسر في سقوط بغداد بيد المغول: أأبيي بن الدين تقيقول ِمن أأجمل المراثي التي تش يع الأسى وتثير الشجون، 

ْمــ ِلسائِلِ  ِ الدَّ ْخبارُ  ع نْ  ــــع
ِ
الأْحباُب  ُوقوفُك   ف ما   ب ْغداد  ا  واق ْد سارُ  و 

لـــ زائِرين   اي
ِ
ْوراءِ  ـــىا ال الِحمى ِبذاك   ف ــما  ت ِفدوا ال الزَّ رُ  ّدارِ ـــــو  ايَّ  د 

بـــْـعُ  الِخالف ةِ  اتجُ  الرَّ ُرف ْت  و  ــعاِلمُ  ِبهِ    الَّذي ش  فّاهُ  ق دْ  الم  قْ  ع 
ِ
 فارُ ــــــــــــا

بِْعِه أأث ر   في الِبلــى ِلع ْصِف  أأْضحى موعِ    ر  لِلد  آثالآ  ـىـــــــع ل و   ارُ ـــــاثِر أ

ل ْيك  
ِ
َّنا اي   ا ب الـباغون   ِبلّدينِ  لَّ ـــح   ما  ت رى ف أأنْت   الّشْكـوى ر   فُّجارُ  و 

 وس بيي النساءد،الأوال الأموال،واسترقاق النفوس،ونهب وقتلعلى يد القائد المغولي غازان الأواتري عند سقوط دمشق  عليوقول 

ْشُق  اي اللهُ  ــن  أَْحســـــــ       غانيكِ  ــيفـــ      ع زاكِ  ِدم   جديد(2221)1222 ش توي. الِبالدِ  ِعماد   اي م 

نــــــاسٍّ   )قاس يون  ( ِبـ  ِبأ نْسٍّ  و   ْغن ًما ب حواأأْصـــ   و  لِ  م   الف سادِ  ِلأه 

ق ْتهُمْ  رَّ هرِ ـــال واِدُث ـح   ط  ن هِْب  لِ ـــــ   ِبلق ْتــــــ دَّ والِ  و  الدِ  الأم  الأو   و 
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 مفتاح الحفظ) ـْه، ها(          .النتصاراتا ( تسجيل2)

 كان لمعركة عين جالوت صدى كبير في الشعر العربيي زمن الغزو المغولي، وضح ذلك مستشهًدا بنصوص شعرية. سؤال:

يره العميق ه( بقيادة السلطان قطز بداية تحرير البالد االسالمية من المغول، وكان لهذا الحدث العظيم تأأث 652كانت معركة عين جالوت )

في نفوس المسلمين جميًعا، وكان فرًحا وأأعظم تأأثيًرا في نفوس الشعراء فتغنوا بهذا النصر المؤزر فقال أأحدهم مصورا مصير المغول 

 ومش يًدا بلسلطان المظفر قطز:

ل ك       آمِ الّشــ في الُكْفرُ  ه  ميًعا أ دَّ    ج  اس ت ج  ْسالمُ  و 
ِ
 جديد(2221)  وضهْ ــُدح ب ْعد   اال

ليكِ ِب  فَّرِ  لم  ِلكِ  الُمظ  عِ  الم  ــ   الأْرو  ْسالمِ  ْيِف ســــ
ِ
 نُهوضهْ  ِعْند   اال

ِلك   نـــــــــ م  ْزمٍّ  اجاء  ْزمٍّ  ِبع  ح  ْزان    و  ِببيضهْ  بُِسْمِرهِ  ف اْعــــــــــــت ز   و 

ب   ج   فُروِضهْ  واِجباِت  ـــل  ــِمثْـ دائًِما    ع ل ْينا ذاك   ْكر  اللُه ش أأو 

لى جانب المظفر قطز في معركة عين جالوت الأنصاري الدين وقال شرف  :يمدح الملك المنصور الثاني الأيوبيي ا 

لَّ ُعروشها الِعدى ُرْعت      ِمْنت  ش  ل قيت ها   ف ض  ـــــــْذت   و   1222 ش توي.  ُجيوِشها ف لَّ  ف أأخ 

ْت  ْرِب  ر حى دار  بــــ الح  ْت    ع ل ْيهِمُ  ــونِ الزَّ ريِشها ُحـطام   مُ ُرؤوُسهُ ف غ د   ج 

يْت   و  ط  راِحلٍّ  ح  ف سيـــــ ِمْصرٍّ  ع نْ  و  ب يْن   بْرك تِها ب يْن   ما   م  ـــــ و   ـريِشهاـــع 

تّى ِفْظـــــ ح  ها الِعبادِ  ع لى ـت  ح  لى أ ْحبوشها ُروِمها ِمنْ    ِبالد 
ِ
 الأق صى ا

 

 جديد(2221)         الخصائص الفنية لشعر الجهاد

 .جالوت عين معركة الأنصاري الدين شرف وصف مثل مباشًرا، وصفًا المعارك أأحداث وصف خالل نم الواقعية  -2

آاثر الآاثر )كالجناس: البديعية الفنون اس تخدام -2 ّرت لله فيا )الطباق: ،)أ  .)عيوان أأْبك ت كم لله واي قلوبً  كم س 

آسي وتصوير المدن قوطعن س الحديث عند والس يما ،المشاعر وتدفق العاطفة بحرارة يتميز -1  بالنتصارات. والفرح المأ

 

 

 ُمالحظات هامة وُملزمة:

 ) ال يُشترط الترتيب وال يُشترط التشكيل(  .مثّلة لقضية شعر الغزو الصليبيييحفظ الطالب خمسة أأبيات شعريّة مُ  -2

 رتيب وال يُشترط التشكيل() ال يُشترط الت  لقضية شعر الغزو المغولي.شعرية ُممثلة خمسة أأبيات يحفظ الطالب  -2

 )بالس تعانة بمفاتيح الحفظ(.يحفظ الطالب المضمون الذي يمثّله البيت من مضامين الشعر في الغزوين الصليبيي و المغولي.  -1
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 ا جابت أأس ئلة شعر الجهاد

 اذكر ثالثة من الشعراء الذين انعكست أأصداء الغزو الصليبيي في أأشعارهم. -2

بيوردي2   . ابن الساعاتي.1  . الرش يد النابلسي.2  . الأ

 

آنذاك، وضح ذلك مستشهًدا بنصوص شعرية. -2  كان لمعركة حطين وتحرير بيت المقدس صدى كبير في الشعر العربيي أ

يوبيي على الصليبيي ن، معركة حطين الخالدة هي الموقعة الفاصلة في التاريخ اال سالمي، انتصر فيها المسلمون بقيادة صالح الدين الأ

 وتمكنوا من تحرير بيت المقدس ثم تحرير معظم ما كان محتال من داير االسالم في بالد الشام.

 فترك ذلك أأثًرا طيًبا في نفوس المسلمين، يقول الرش يد النابلسي:

 

 اس تنتج المضمون الذي يمثله كل مما يلي:  -1

   خيرُ صــــــــالح  ونــــــصر  و   وللناس بلملك الناصر الصـــالح أأ. 

لى القدس يشفي الغليل  لى تحرير المدن ... (  بفتح الفتوح وماذا عسير  نهوًضا ا   )الدعوة ا 

 )تسجيل االنتصارات و ...(  فافتّر مبسمه واهتّز ِعطفاهُ    فتح  أأعاد على اال سالم بهجته ب. 

 

 مستشهًدا بنصوص شعرية. كان لمعركة عين جالوت صدى كبير في الشعر العربيي زمن الغزو المغولي، وضح ذلك -9

ه( بقيادة السلطان قطز بداية تحرير البالد االسالمية من المغول، وكان لهذا الحدث العظيم تأأثيره العميق 652كانت معركة عين جالوت )

صير المغول في نفوس المسلمين جميًعا، وكان فرًحا وأأعظم تأأثيًرا في نفوس الشعراء فتغنوا بهذا النصر المؤزر فقال أأحدهم مصورا م 

 ومش يًدا بلسلطان المظفر قطز:

ل ك   آمِ الّشــ في الُكْفرُ  ه  ميًعا أ دَّ    ج  اس ت ج  ْسالمُ  و 
ِ
 ُدحوضهْ  ب ْعد   اال

ليكِ  فَّرِ  ِبلم  ِلكِ  الُمظ  عِ  الم  ــ   الأْرو  ْسالمِ  ـْيِف ســـ
ِ
 نُهوضهْ  ِعْند   اال

 

 لأيوبيي والمملوكي.بين دور الأدب في تسجيل الأحداث ومواكبتها في العصرين ا -6

آاثرها ووصف النكبات ... .2  عايش الأدب أأحداث العصرين وتفاعل معها بتصويرها واال شادة ببطوالت قادتها وبيان أ

لى تحرير المدن، وتسجيل االنتصارات... .2  أأهم المضامين: تصوير سقوط المدن وخصوصا بيت المقدس، والدعوة ا 

 

 والعصرين الأيوبيي والمملوكي:. وازن بين راثء المدن في العصر الأندلسي 2

 العصر الأندلسي العصران الأيوبيي والمملوكي 

 تصوير ما حّل بلمدن من خراب ودمار تصوير سقوط بيت المقدس بأأيدي الصليبييين 2

لى تحرير المدن وال س يما بيت المقدس 2  الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها الدعوة ا 

 االستنجاد بلمسلمين واستنهاض هممهم فتوحات...تسجيل االنتصارات والتهنئة بل  1
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 اثنيًا: المدائح النبويّة...

 (2221()جديد2222 يصيف        النبوي. المديح وّضح المقصود بمفهوم سؤال:

لقية الُخلُقية وتعداد صفاته محمد)ص( النبيي بمدح يُعنى هو فن شعري  ظهار والخ    ماكنالأ  وزايرة وزايرته، الشوق لرؤيته وا 

 .بغزواته واال شادة والمعنوية، المادية معجزاته ذكر مع بحياته، ترتبط التي المقدسة 
 

 2222 .ش توي      راثًء. ال مديًحا )المديح النبوي( فن يـمّ ـعلل؛ سُ  سؤال:

 .أأجلها من بُعث التي ومبادئه وسنته برسالته ،المسلمين نفوس في حي   الرسول لأن 
 

 يح النبوي؟متى نشأأ المد سؤال:

 الأيوبيي والمملوكي. العصرين في ظاهرة يشكل وأأصبح والعباسي، وتطّور الأموي العصرين في اال سالم، واس تمر صدر في نشأأ  
 

 2222 يصيف.  الأيوبيي والمملوكي. العصرين فيتسترعي االنتباه  ظاهرة يشكل علل؛ أأصبح شعر المدائح النبوية سؤال:

  حزان التي تعاقبت على المسلمين، بعد الهجمات الصليبيّة والتتريّة.والأ  والمصائب ويالتلكثرة ال 

لى )فتوسلوا   وجودهم(. على تقضي كادت التي النوائب من ينجيهم لكي الله عند لهم يكون شفيًعا محمد أأن الكريم الرسول ا 
 

 عصرين الأيوبيي والمملوكي..ولهفة في ال بشغف عليه الناس وأأقبل النبوي، المديح في النَّْظم ك ثُرعلل؛  سؤال:

 1222 تكميلي     العصرين الأيوبيي والمملوكي.ازدهر شعر المدائح النبوية في  علل؛ سؤال:

نهم وجدوا   .عبادتهم أأماكن و ومحافلهم مجالسهم في وأأنشدوه فتدارسوه النفس ية، وراحتهم وسعادتهم فرحتهم فيه لأ
 

 شعرائه: من أأشهر سؤال:

 الآتية ا لى أأصحابها: انسب الدواوين سؤال:

 اسم الشاعر اسم الديوان

نوار معارج( 2)  الّصْرصري 1222 ش توي.المختار. النبيي في سيرة الأ

 اليعمري الناس ابن س يد 1222 كميلي     الحبيب. بذكرى اللبيب بشرى( 2)

 المصري نباتة ابن النبوية. المدائح في الهدية منتخب( 1)

 الدنيسري العطار ابن المختار لنبييا مدح في الأشعار فرائد( 9)

 الدمشقي عربشاه ابن الكريم النبيي بمدح الكليم شفاء( 5)

لى صاحبه.هامة وُملزمة:  ةُمالحظ  يحفظ الطالب اسم الديوان وينس به ا 

 

   2222 شعر المدائح النبوية.  ظاهرة أأشهر من يمثل سؤال:

ّرية )الكواكببسم  فةالمعرو ()البردة قصائد أأشهرها جملة ولهالبوصيري(: ) :مطلعهابيتًا(  262في ) وتقع البرية( خير مدح في الد 

ك رِ  أَِمــــــــــــــــــــنْ   ل مِ  جيرانٍّ  ت ذ  ْجت     ِبذي س  ــــــــــــز  ْمًعا م  ــرى د  مِ  ُمْقل ةٍّ  ِمنْ  ج   ِبد 
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 النبوية: المدائح شعر موضوعات

 مفتاح الحفظ)ِم(    .شفاعته ا لى الناس وحاجة والعجم، للعرب وقيادته وس يادته بصفاته ( التغني2)

لى شفاعته.كقول البوصيري   : يتغنى بصفات وس يادة الرسول وقيادته للعرب والعجم وحاجة الناس ا 

د  س يِّدُ  مَّ َّق ـل ْيـــــــ الك ْون يْنِ  ُمح  الث الف ريق يْنِ  ـــــنِ    و  ِمنْ  ُعْربٍّ  ِمــنْ  و  مِ  و   ع ج 

بيبُ ا ُهو   ُتهُ  الَّذي لح  ـــــــــ ِلـكُلِّ   تُْرجى شفاع  ْهوالِ  ِمـن   ْولٍّ ه  مِ  الأ  ُمْقت ح 

ميسٍّ  ب ْحر   ي ُجر   ـــ خ  ْرمي   ـــةٍّ ــف ْوق  ساِبح  ـ  ـــــــ ي ب طالِ  ِمـن   ْوجٍّ ـِبم   ُملْت ِطمِ  الأ

نْ  ســـــــ ت ُكنْ  وم  تُُه  اللهِ  ولِ ِبر  نْ   نُصر 
ِ
آجاِمها في ـــــــدُ ـــــالأسـ ت لْق هُ  ا  ت ِجمِ  أ

 

ليه2)  مفتاح الحفظ)ِب(      .منه الشفاعة وطلب ( بيان منزلة الرسول الرفيعة، والتوسل ا 

ليه وطلب الشفاعة منه: كقول الشاب الظريف:   وقد بين منزلة الرسول الرفيعة والتوسل ا 

ْحمنُ  ل ك   ي ْرضى كان   ما نِْزل ةً  الرَّ ف     م  لْقِ  يـا أأْشر  اّل  أأشْ  الخ  ف  ـــا  ت ِب  ر   الر 

نْب   ُذنوِبيي   نْ ـمِ  لــي َّه ِب  ن  ـــــــــمِ  تُْنجيني ِمنْك   شفاع ة    ف ع سى واِفر   ذ   الل

لُْت  ـــع  ًدا ُذْخًرا لي ُحبَّك   ج  ُمْعت م  ِب  اِظرِ ـن نْ ــــــــمِ  انِظًرا لي ف كان     و   الن و 

ل يْ 
ِ
هُْت  ك  ــا جَّ آمالي و  نَّ  جوِدك   بِب  ع نْ    ُحِجب ْت  ف ال أ

ِ
ْوت   ا  الُحُجِب  في الم 

 

 مفتاح الحفظ)ِن(       والمعراج: اال سراء حادثة وخاصة معجزاته، ( وصف1)

ري كقول  بيتًا: 252 أأبياتها عدد في قصيدة تجاوز الّصْرص 

ْبحـــان   ب روِت  ذي س ُ البُرهانِ  الج  الِعــــــ   و  ل كوِت  زِّ و  الم  لْطانِ  و  الس   و 

ــــرامِ  الب يْتِ  ِمن   ىأأْسر  لى الح  ى  ِبِه ا  ساِجدِ  أأْقص  س نانِ  ل يْس   الم    2222 خاصة دراسة ِبلو 

كان  أأشر البُراق   ف ع ال ْرك بٍّ  ف  ـ  و  ي رانِ  سْرع ةِ ـ بِ  فار  الِقــــ ي ْطوي   م   الطَّ
 

 اح الحفظ)ُل(مفت     السماوية: الكتب في عليه والثناء المطلب، عبد جده وفضيلة غزواته ( ذكر9)

 الساعاتي: ابن يقول

ـــــْت     َـّ ت هُ  ب ث ذْ  نُُبوَّ
ِ
ق ْت  الأْخباُر ا ث ْت    ن ط  دَّ نْـــــــــــــهُ  ف ح  نْجيلُ  ت ْوراة   ع 

ِ
ا   جديد(2221)  و 

ْبدِ  ِمنْ  ُعرِف ْت  ف ضيل ة   ِلبٍّ  ع  ْرعى   ُمطَّ الق ْوُم ص  ْهو   ك ع ْصفٍّ  و  أأْكولُ  و   م 

ـــــادي دَّْت أأع  ئِذٍّ  ب ْدرٍّ  في هِ ر  ي ْوم  ْيـ الُقب   ِجـياُدهُ    و  الطَّ بيلُ  ـــرُ ـــــو   الأب 

 التي مطلعها: جديد(2221) قصيدة ابن الساعاتي السابقة جاءت ُمعارضة لقصيدة )كعب بن زهير(

ْتبولُ  ْوم  ـالي   ف ق لْبيي ُسعادُ  بــان ْت  ها  م  ثْـــــر 
ِ
 ْكبولُ م   ـــد  يُْفــــــ ل مْ  ُمــت يَّم  ا

 

 

 

 

 

 الخصائص الفنية لشعر المديح النبوي

 .شفاعته وطلب ومعجزاته شمائله عن الحديث عند الرسول تجاه المشاعر وتدفق بروز العاطفة -2

 .القصيدة وطول الموضوع وحدة -2

آن مضامينها تأأثر -1  ، والطير الأببيلوذكر النبيي في الكتب السماوية الحديث عن حادثة اال سراء والمعراج. الكريم بلقرأ

 .زهير بن كعب فيها عارض التي الساعاتي ابن قصيدة ذلك مثال ،المعارضات فن فيها يش يع -9
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 ُمالحظات هامة وُملزمة:

 ) ال يُشترط الترتيب وال يُشترط التشكيل(  . يحفظ الطالب خمسة أأبيات شعريّة ُممثّلة لقضية المدائح النبوية.2

 )بالس تعانة بمفاتيح الحفظ(. يمثّله البيت من مضامين شعر المدائح النبوية.  . يحفظ الطالب المضمون الذي2

 

 ا جابت أأس ئلة المدائح النبوية

 علل؛ تسمية شعر المدائح النبوية مدًحا وليس راثًء. -2

 .أأجلها من بُعث التي ومبادئه وسنته برسالته المسلمين نفوس في حي   الرسول لأن  

 التي أألفت في المديح النبوي، ومؤلفيها. اذكر ثالثة من الكتب  -2

 اسم الشاعر اسم الديوان

نوار معارج( 2)  الّصْرصري 2222 .ش تويالمختار. النبيي في سيرة الأ

 اليعمري الناس ابن س يد 1222 تكميلي      الحبيب. بذكرى اللبيب بشرى( 2)

 المصري نباتة ابن النبوية. المدائح في الهدية منتخب( 1)

 الدنيسري العطار ابن المختار النبيي مدح في الأشعار ائدفر ( 9)

 الدمشقي عربشاه ابن الكريم النبيي بمدح الكليم شفاء( 5)

 الأيوبيي والمملوكي. العصرين لم ازدهر شعر المدائح النبوية في -1

 ريّة.والأحزان التي تعاقبت على المسلمين، بعد الهجمات الصليبيّة والتت والمصائب ويالتلكثرة ال 

لى )فتوسلوا   وجودهم(. على تقضي كادت التي النوائب من ينجيهم لكي الله عند لهم يكون شفيًعا محمد أأن الكريم الرسول ا 

 اذكر موضوعين من موضوعات شعر المدائح النبوية ، ومثل عليها. -9

ليه  كقول الشاب الظريف:منه:  الشفاعة وطلب بيان منزلة الرسول الرفيعة، والتوسل ا 

ْحمنُ  ل ك   ي ْرضى كان   ام نِْزل ةً  الرَّ ف     م  ف   يـا أأْشر  اّل  أأْشر  لِْق ا  ت ِب  الخ   الر 

نْب   ُذنوِبيي   ِمنْ  ـيـل َّه ِب  ِمن   تُْنجيني ــــك  ـِمنْـ شفاع ة    ف ع سى واِفر   ذ   الل

ري كقولوالمعراج:  اال سراء حادثة وخاصة معجزاته، وصف  في  الّصْرص 

ــــرامِ  الب يْتِ  ِمن   أأْسرى لى الح  ى  ِبِه ا  ساِجدِ  أأْقص  س نانِ  ل يْس   الم   ِبلو 

ف   البُراق   ف ع ال كان  أأشر  ي رانِ  ْرع ةِ ـبِس فار  الِقــــ ي ْطوي   ْرك بٍّ ــم   و   الطَّ

 مثل على خصيصة ش يوع المعارضات الشعرية في شعر المديح النبوي. -5

   :قول ابن الساعاتي

ـــــْت  َـّ ت هُ  ب ث ذْ ا نُُبوَّ
ِ
ق ْت  لأْخباُر ا ث ْت    ن ط  دَّ نْــــــــــــ ف ح  نْجيلُ  ت ْوراة   ـهُ ع 

ِ
ا  و 

 وقد عارض بها قصيدة )كعب بن زهير( التي مطلعها:

ْتبولُ  الي ْوم   ف ق لْبيي ُسعادُ  بــان ْت   ها  م  ثْـــــر 
ِ
ْكبولُ  يُْفـــــــــد   ل مْ  ُمــت يَّم  ا  م 

 مدائح النبوية في كل مما ايتي:اس تنتج الخصيصة الفنية لشعر ال -2

 ) بروز العاطفة وتدفق المشاعر( وللشـــــــــــــــــهادة تجريح  وتعديل  هو البشير النذير العدل شاهده أأ.

آن الكريم أأقصى المساجد ليس بلوس نان  أأْسرى من البيت الحرام به ا لى ب.  )تأأثر مضامينها بلقرأ
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 لمملوكيثر في العصرين الأيوبيي واالن  قضااي

 أأوالً: أأدب الّرحالت:

اء. أأقربها ا لى و أأمتعها و النثرية الأدبية الفنون أأبرز من  الرحالت أأدب علل؛ يعد سؤال:  2222 .ش توي    القرَّ

  وحياتهم. النّاس ( اللتصاقه بواقع2) 

 .الشعبيي والتراث والمذكرات، كالقصص، أأخرى بفنون المتزاجه (2) 

 جديد(2221)2222 يصيف.       امات الّرّحالة في رحالتهم.علل؛ اختالف اهتم سؤال:

 ممن اس تهوتهم المغامرة والسفر والترحال. ،بسبب تنوع ثقافاتهم وعلومهم 

 1222 تكميلي        كبيرة. علمية قيمة ذو الّرحالت علل؛ يُعتبر أأدب سؤال:

 .والسكانية المكانية البالد لمعرفة أأحوال عليها ديُعتم وثقافية واجتماعية وجغرافية اتريخية لما يتضمنه من واثئق 

 بطوطة. ( ابن2)   ُجبير. ( ابن2)   .والمملوكي الأيوبيي العصرين في الرّحالة أأشهر سؤال:

 

 ( رحلة ابن ُجـبير:2)

 ه. 629العداننية، تُوفّي س نة  المضرية كنانة من ضمرة بني أأحمد، ِمن بن هو محمد -

 كاتًبا. العمل من مكّنته ونثرية شعرية مواهب ا، وأأظهربه وشغف الدين علوم درس -

 الأسفار(. اتفاقات عن بلأخبار )تذكرةاسم كتابه:  -

 أأهم ما الأمور التي اعتنى بوصفها في رحلته: -

 والمسجد النبوي. الحرام كالبيت الأماكن الدينية: ( وصف2) 

 ومشافي. وحصون وأأسوار البلدان والمدن وما فيها من أأسواق ( وصف2) 

 .فيها االس تقرار ودرجة بها، مرّ  التي البلدان لساكني واالجتماعية والس ياس ية االقتصادية ( وصف الأحوال1) 

 
 

 ( رحلة ابن بطوطة:2)

 ه. 779الطنجي. توفي س نة الله عبد بن هومحمد -

آس يا طافلأنه:   المسلمين. الرحالة أأميرلقبه:  -  عاًما12 رحلته وروب.واس تغرقتقارة أأ  بلدان وبعض أأفريقيا و قارتي أ

 جديد(2221).الأسفار( وعجائب الأمصار غرائب في النظار )تحفةاسم كتابه:  -

 و أأهلها وعادات وحكامها فيها، العمران ومظاهر بينها والمسافات ومواقعها زارها التي البلدان أأهم ما اعتنى بوصفه في رحلته: -

 صناعتها. وطريقة وأأنواعها الأطعمة وصف كما داللتها،و  وحيويتها أأشكالها و أألوانها و أألبس تهم

 
 

 

 

 الخصائص الفنية لأدب الّرحالت 

آنيّة  -2  الأشعار الشريفة أأو النبويّة الأحاديث أأواالقتباس من الآايت القرأ

 . التفاصيل وبذكر بلوصف يعتني -2

لى -1 يقاع ذات المتناغمة القصيرة العبارات يميل ا   1222 ش توي.        .الموس يقيّ  اال 
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  الرسائل فن  :اثنيًا

 جديد(2221)   ما العوامل الس ياس يّة التي أأدت ا لى ازدهار فن الرسائل في العصرين الأيوبيي والمملوكي؟ سؤال:

لى اقتضت التي الّدولة دواوين ( كثرة2)   .أأمورها لتس يير الرسائل كتّاب الحاجة ا 

لى اس تخدامها ل  والأمراء السالطين ( حاجة2)   .الأخرى البلدان مع العالقات توطيد أأو العزل لتعيين أأوا 

 2222 يصيف.   االجتماعية التي أأدت ا لى ازدهار فن الرسائل في العصرين الأيوبيي والمملوكي؟  ما العوامل سؤال:

 القضاة(. وكبار الوزراء منزلة منزلتهم قاربت والملوك، ) السالطين عند الرسائل ُكتّاب منزلة ( علوّ 2) 

 ..(. والشكر والمواساة والتعزية والمدح التهنئة ) اجتماعي، تواصل وس يلة الرسائل ( اتخاذ2) 

 العلمية التي أأدت ا لى ازدهار فن الرسائل في العصرين الأيوبيي والمملوكي؟  ما العوامل سؤال:

نشاء ( ديوان2)  ليه تعود منه أأو تخرج كانت التي وكثرة المكاتبات  اال   عهود.و  مبايعات من ا 

 .الكتابة في وبراعتهم ثقافتهم في ا ظهار الُكتّاب ( رغبة2) 

 جديد(2221)       العصرين الأيوبيي والمملوكي: في الرسائل كتاب أأشهر سؤال:

  الظاهر. عبد بن الدين ( محييي2)  الفاضل ( القاضي2) 

 1222 تكميلي 2222 يصيف         العصر راءذكر شع في العصر وجريدة القصر كتاب: خريدةصاحب   الأصفهاني ( العماد1) 
 

 (ه516ت )القاضي الفاضل  ( 2)

 . الكتابة فنّ  وتعلّم الحماسة، وديوان الشرعيّة العلوم درس .البيساني علي بن الرحيم عبد علي أأبو  اسمه: -

 (. الفاضل )القاضيوالدين(  و)مجير الدين( )محييي  ه:لقابأأ  -

نشاء ديوان في عمل عمله: -   .الأيوبيّي  الّدين صالح زمن اال 

  1222 ش توي.في العصرين؟ئل عُّد القاضي الفاضل أأهم أأعمدة كتاب الرسا  . /الكتابة في طريقته على عصره في الرسائل كتّاب سار علل؛  -

بداع على لهم ومحفزة للُكتّاب، الهداية كانت ن هْج الكتابة في وطريقته لأن رسائله   .اال 

 

 ه(612)ت الظاهر: ( محي الدين عبد 2)

 النثرية. الكتابة في والأدب، برع والسير التاريخ ودين، درس علم بيت في ولد الفضل، أأبو الدين محييي اسمه: -

  2222 .ش توي          .الظاهر الملك سيرة في الزاهر الروض( 2)مؤلفاته: -

 .المنصور الملك في سيرة والعصور الأايم تشريف( 2) 

نشاء ديوان تولى عمله: -  .خليل الأشرف وابنه وقالوون بيبرس الّظاهر عهد في اال 

 
 

 1222 تكميلي          الخصائص الفنية للرسائل

آن التأأثر 1-  الكريم. بلقرأ

 .المقدس بيت فتح في الفاضل القاضي رسالة في كما اتريخيًّا ف تع د سجاًل  العصر، لأحداث تؤرخ 2-

 الطباق.و  كالسجع البديعية، كثرت المحس نات 3-

لفاظ. وأأما بعض بغرابة الفاضل القاضي رسالة تمتاز 4- لى فقد الّظاهر عبد ابن الأ  السهلة الألفاظ اس تخدام مال ا 
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  الخطابة :اثلثًا

 1222 تكميلي     الأدبية. الفنون أأهمِّ  من والمملوكي الأيوبيي العصرين في الخطابة فن   يُعد   سؤال:

نه أأسهم2)    الفاضلة. القيم عن اعالّدف عملية في ( لأ

قناع2)  آراء الجماهير ( ا   س ياس ية. أأفكار و بأ

. هذا تنش يط في والمغولية الصليبية الحروب علل؛ أأسهمت سؤال:   الفّنِ

نها وفرت   والأفكار. المعاني من كبيًرا مخزوانً  للخطباء لأ

 وكي.علل؛ ازدهرت الخطابة الس ياس ية والدينية في العصرين الأيوبيي والممل سؤال:

 بسبب الغزوين الصليبيي والمغولي والظروف الس ياس ية وفّرت للخطابة الس ياس ية والدينية دواعيها ومحفّزاتها. 

 جديد(2221)2222 يصيف.     العصرين الأيوبيي والمملوكي. فيومحفزاتها  الخطابة ازدهار)دواعي(  عوامل سؤال:

ب طو  والزوااي المساجد بناء حركة نشاط -1   الِجئ الفقراء من الصوفية()م .الر 

 .منزلتهم ورفع للخطباء السالطين تقريب 2- 

  الس ياس ية. الخطابة ازدهار على عملت التي والعسكرية الس ياس ية والظروف المغولي والغزو الصليبيي الغزو 3- 

 

 ه(552) تمحي الدين ابن الزكي 

 الّدين. زكي ببن عروف:الم الدين، بمحييي :الُملقّب القرشي، محمد المعالي أأبو هو - 

نشاء، حسن أأديب، خطيب فقيه -   .الأيوبيي الدين السلطان صالح عند رفيعة منزلة له كانت اال 

  تحريره. بعد الأولى الجمعة في الأقصى بلمسجد خطب من فكان أأّول المقدس بيت فتح شهد - 

 

 (2221 ش توي()2222 ش توي)        قصى()كما تمثلت في خطبته في المسجد الأ  الخصائص الفنية لأسلوب ابن الزكي

 .الكريم بلقرأآن التمثل عند خاصة فيها الدينية العاطفة تبرز 1- 

 .السهلة المعاني ذات الواضحة الألفاظ اختيار في تتأأنق 2- 

  والجناس كالسجع البديعية والمحس نات البيانية الصور توظف 3- 
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 الموسوعي التأأليف :رابًعا
 

 ّرف الموسوعة.ع سؤال:

  .هجائيا ترتيبًا مرتبة المعرفة، ميادين مختلف في والمعارف العلوم من معلومات ش تّى يجمع كتابهي  
 

  متى كانت بداية التأأليف الموسوعي؟ سؤال:

 في العصر العباسي، في القرن الثالث الهجري. 
 

 مملوكي.علل؛ لم تكن ظاهرة الموسوعات جديدة في العصرين الأيوبيي وال سؤال:

نه ظهر في العصر العباسي بعض المصنفات ذات االتجاه الموسوعي.مثل:   لأ

بيي فرج الأصفهاني.2  . كتاب ) الحيوان ( للجاحظ.2   . كتاب ) الأغاني ( لأ
 

 ما العوامل التي أأدت ا لى ازدهار التأأليف الموسوسي في العصرين الأيوبيي والمملوكي؟ سؤال:

نشاء. ديوان -2  والمغولي. الصليبيي أأثر الغزوين -2   اال 

 المهاجرين. للعلماء والّشام مصر اس تقطاب -9  الضخمة. المكتبات انتشار -1 
 

 ما دور ) الغزو الصليبيي والمغولي ( في ازدهار التأأليف الموسوعي. سؤال:

 مية.اال سال الأمة لمقدرات وفكري ثقافي تدمير ُخِسر من ما لتعويض الموسوعات حّث الُخطى لتأأليف 
 

نشاء ( في ازدهار التأأليف الموسوعي. سؤال:  2222 يصيف.       ما دور ) ديوان اال 

 والأدب... والتاريخ الشرعية بلعلوم دراية على يكونوا أأن وجب تطلّب معرفة موسوعيّة لكل من يعمل فيه، فقد 
 

نشاء أأو كتّاًب ف  ؛ كان أأشهر كتّاب الموسوعاتعلل سؤال:  يه.رؤساء لديوان اال 

لى معرفة واسعة في  الفقه والأدب والس ياسة والتاريخ والجغرافيا و...   لأن الكتّاب والعاملون فيه بحاجة ا 
 

 أأشهر كتّاب الموسوعات في العصرين. سؤال:

  ( المقريزي.1)   ( الصفدي.2)   ( القلقش ندي.2) 
 

نشاء(. سؤال:  وضح المقصود )بديوان اال 

 ة واس تخبارية في الوقت نفسه.مؤسسة أأدبية وعلمية وديني 
 

 ( في ازدهار التأأليف الموسوعي. المكتباتما دور )  سؤال:

 وكثرتها، ثم التأأليف. المعارف لتنوّع فأأاتح المجال والمخطوطات؛ الكتب نفائس وحوت العلم طلبة لخدمة أأُوِقفت 
 

 جديد(2221)  في ازدهار التأأليف الموسوعي.(  المهاجرين للعلماء والّشام مصر اس تقطاب)هجرة العلماء ما دور  سؤال:

  .الخصوص وجه على والشام مصر في متميزة وأأدبية علمية نهضة قيام كان لتمازج علماء الأندلس والهند والعراق أأثر كبير في 
 

 أأشهر العلماء المهاجرين. سؤال:

 2222 .ش توي       االجتماع. علم مؤسس خلدون ( ابن2) 

 الصيدلة. في العرب علماء أأشهر البيطار ( ابن2) 
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 سوعات العصرين الأيوبيي والمملوكيأأشهر مو اذكر  سؤال:

 2222 ش توي بلوفيات الوافي( 2)

 .صالح الدين الّصفدي  :المؤلف - 

 وهو من أأوسع كتب التراجم.  صنفها: - 

 يقع في ثالثين مجلّدًا. مالحظات: - 

 :ضحةالفا النقائص الواضحة وُعرر الخصائص غرر( 2)

 جمال الدين الوطواط  :مؤلفال - 

 أأدب  صنفها: - 

 كتاب يقع في س تة عشر بًب، يش تمل كل بب منها على س تة فصول ضّمنها مخترات من الشعر والنثر مالحظات: - 

 جديد(2221)      الأدب فنون في الأرب نهاية( 1)

 شهاب الدين النويري  :مؤلفال - 

 فيا واتريخأأدب  وطبيعة وجغرا  صنفها: - 

الأرض والمعالم  أأقسام: السماء والآاثر العلوية، قُّسمت خمسة موسوعة تقع في ثالثين مجلّدا، مالحظات: - 

نسان لية،السف  لى عصره.اال   والحيوان الصامت، والنبات والتاريخ من بدء الخليقة ا 

 2222 صيفي الأمصار ممالك في الأبصار مسالك( 9)

 ليعمريابن فضل الله ا  :مؤلفال - 

 ةوجغرافي واتريخ تراجم  صنفها: - 

 الواسعة في التراجم والتاريخ والجغرافية. القيمة والمعلومات كتاب يقع ي أأكثر من عشرين جزءًا حافلة بلفوائد مالحظات: - 

 2221 تكميلي           النبالء أأعالم سي ر( 5)

  الذهبيي  :مؤلفال - 

 تراجم  صنفها: - 

 خم يقع في ثالثين مجلّداً كتاب ض مالحظات: - 

نشا في صناعة الأعشى صبح( 6)  اال 

  أأبو العباس القلقش ندي  :مؤلفال - 

 أأدب  صنفها: - 

نشاء،   مالحظات: -   كتاب ضخم يحتوي مقدمة وعشر مقاالت في فضل الكتابة وصفات الكتّاب، والتعريف بديوان اال 

 كتابة وتطورها، وأأنواع المناصب من رجال الس يف والقلم.وقوانينه، واتريخ ال                               

 نس يم الصبا( 2)

 بدر الدين الحلبيي  :مؤلفال - 

 وصف الطبيعة والأخالق والأدب  صنفها: - 

 كتاب يقع في ثالثين فصاًل في وصف الطبيعة والأخالق والأدب. مالحظات: - 
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 ا جابت أأس ئلة أأدب الرحالت

ل -2  ) البن بطوطة(  الأسفار. وعجائب الأمصار غرائب في النظار تحفةأأ.   ى مؤلفيها:انسب الكتابين الآتيين ا 

 ) البن جبير (    الأسفار. اتفاقات عن بلأخبار تذكرةب.     

أتي:علل ما ي -2   أ

  التراثو  والمذكراتقصص،كال أأخرى بفنون المتزاجهو وحياتهم النّاس اللتصاقه بواقع الفنون النثرية. واحًدا من أأمتع  الرحالت أأدب يعدأأ. 

 بسبب تنوع ثقافاتهم وعلومهم.ب. اختالف اهتمامات الّرّحالة في رحالتهم

 .والسكانية المكانية البالد لمعرفة أأحوال عليها يُعتمد وثقافية واجتماعية وجغرافية اتريخية كونه واثئق كبيرة.  علمية قيمة الّرحالت لأدب ج.

آس يا طافلأنه: ؟ الة المسلمين(بطوطة ) أأمير الرح لم لقب ابن -1  اعامً 12 رحلته قارة أأوروب.واس تغرقت بلدان وبعض أأفريقيا و قارتي أ

 والمملوكي الأيوبيي :العصرين في الرسائل ا جابت أأس ئلة فن

 العلمية التي أأسهمت  ازدهار فن الرسائل في العصرين الأيوبيي والمملوكي؟  وضح العوامل -2

نشاء ( ديوان2)  ليه تعود منه أأو تخرج كانت التي المكاتباتوكثرة   اال   وعهود. مبايعات من ا 

 .الكتابة في وبراعتهم ثقافتهم في ا ظهار الُكتّاب ( رغبة2) 

 لم عُّد القاضي الفاضل أأهم أأعمدة كتاب الرسائل في العصرين الأيوبيي والمملوكي؟ -2

بداع على لهم حفزةوم للُكتّاب، الهداية كانت ن هْج الكتابة في وطريقته لأن رسائله  .اال 

 ا جابت أأس ئلة الخطابة في العصرين الأيوبيي والمملوكي

 بين أأهمية الخطابة في العصرين الأيوبيي والمملوكي. -2

قناع2الفاضلة  ) القيم عن الّدفاع عملية في ( أأسهمت2) آراء الجماهير ( ا   س ياس ية. أأفكار و بأ

 صرين الأيوبيي والمملوكي.علل؛ ازدهرت الخطابة الس ياس ية والدينية في الع -2

 بسبب الغزوين الصليبيي والمغولي والظروف الس ياس ية وفّرت للخطابة الس ياس ية والدينية دواعيها ومحفّزاتها. 

 اس تخرج من النص الخصائص الفنية للخطبة: -1

آن الكريم.  2  لمحس نات البديعية.. توظف ا1  .السهلة المعاني ذات الواضحة الألفاظ اختيار في .تتأأنق2. التمثل بلقرأ

 والمملوكي الأيوبيي العصرين في الموسوعي ا جابت أأس ئلة التأأليف

 .هجائيا ترتيبًا مرتبة المعرفة، ميادين مختلف في والمعارف العلوم من معلومات ش تّى يجمع كتابعّرف الموسوعة.  -2

 بين دور كل مما يأأتي في ازدهار الموسوعات في العصرين الأيوبيي والمملوكي: -2

نشاء:  ... والتاريخ الشرعية بلعلوم دراية على يكونوا أأن وجب تطلّب معرفة موسوعيّة لكل من يعمل فيه، فقد أأ. ديوان اال 

 اال سالمية. الأمة لمقدرات وفكري ثقافي تدمير ُخِسر من ما حّث الُخطى للتأأليف لتعويض ب.الغزو الصليبيي والمغولي:

 وجه الخصوص على والشام مصر في متميزة وأأدبية علمية نهضة قيام أأثر كبير فيكان لتمازج العلماء ج. هجرة العلماء:

 انسب الكتب الآتية ا لى مؤلفيها: -1

نشا:  للصفدي( الوافي للوفيات:للذهبيي، سير أأعالم النبالء: للقلقش ندي ،  )صبح الأعشى في صناعة اال 

 صنف الموسوعات التي درس تها ا لى  -9

 انظر للجدول أأعاله ج. موسوعات الطبيعة والجغرافيا والتاريخ عات الأدب:ب. موسو  أأ. موسوعات تراجم:

 

 انتهت القضااي الأدبية
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 الوحدة الأولى     

 لثاً أأوالً                                   اثنيًا                                        اث                     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 علم المعاني:

 .مفهومه2

 . أأبوابه2

 . فائدته1

 

 

 الخبر:

بتدائي2  .اال 

 . الّطـــلبيي2

 . اال نكاري1

 

 اال نشاء:

 اال نشاء الطلبيي

 ال نشاء غير الطلبييا
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 البالغة
 علم المعاني

 العربيي التخصص

 الفصل الأول الوحدة الأولى

 
 أأوالً: مفهوم علم المعاني

 هو علم تُعرف به أأحواُل اللّفظ العربيي التي بها يُطاِبق ُمقتضى الحال.  علم المعاني: -

نشاء، والتّقديُم والتأأخير، والحذْ   من أأبوابــه: - صل.الخب ر واال  يجاز واال طناب، والف صُل والو   ُف والّذْكر، واال 

  الوقوف على الأسرار التي يرتقي بها شأأن الكالم وي ْفُضل بعُضه بعًضا، بموافقته لمراد المتكلم، وحال  ه: فائدتــــــ -

 المخاطب، ومراعاته لقواعد اللغة وأأصولها وأأعرافها.  

لى تغيير في المعنى حسب مراد المتكلم، بما يوافق مقتضى حال المخاطب.أأي تغيير يطرأأ على الجملة بتقديم أأو تأأ  -  خير يؤدي ا 

  آِن ال يأأتوا بمثله"  اال نُس والجن  قال تعالى: " قُل لئِن اجتمعِت  على أأْن ي أأتُوا ِبِمثِْل ه ذا القرأ

ياق ومقتضى الحال، فس ياق الآية يتناول البالغة وص   وغ الكالم...تقّدمت كلمة "اال نس" مراعاة للس ّ

  ا ْن اس تطعتُْم أأْن تنفُذوا من أأقطار السماواِت والأرض فانفذوا"  الجّنِ واال نسقال تعالى: " اي معشر 

 تقّدمت كلمة "الجن" لأن س ياق الآية يتناول النفاذ من أأقطار السماوات والأرض والجن أأقدر على ذلك. 

 

 ا جابت أأس ئلة علم المعاني

الوقوف على الأسرار التي يرتقي بها شأأن الكالم وي ْفُضل بعُضه بعًضا، بموافقته لمراد المتكلم، وحال   وضح فائدة علم المعاني. -2

 ومراعاته لقواعد اللغة وأأصولها وأأعرافها. المخاطب،

 

 الحياة كلها تعب   :يقول أأحدان متذّمًرا -2

ال ِمن راغبٍّ في ازدايد  ــــت عب  كلّها الحياة فما أأْعـــــ لكن المعري الذي ُعرف بتشاؤمه يقول: ب  ا   ج 

 ماداللة تقديم الخبر " تعب " على نفس ية الشاعر؟ 

 فقد قصر الحياة على الشقاء والتعب متناس يًا ما فيها من راحة وسرور وسعادة.لدى المعري داللة على النظرة التشاؤمية   

 

 وضح قول الجرجاني:   -1

ق ْت داللُتها وتالقْت معاني )ليس الغرُض بنظِم الك ِلِم أأْن ت وال     ها على الوجِه الذي اقتضاه العقل(ْت أألفاُظها في النّطق، بْل أأْن تناس 

لى المخاطب، مع مراعاة حال المخاطب وقواعد  يصاله ا  اللغة أأي أأن نظم الكالم وترتيبه يكون حسب مراد المتكلم والمعنى الذي يريد ا 

 وأأصولها وأأعرافها. واللفاظ
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 الخبراثنياً: 

ذا كان ُمطابقًا للواقع كان صادقًا، و ، فمونه الّصدق  أأو عدم الّصدقهو ما يحتِمل مض الخبر: - ن كان غير  ُمطابق فهو غير صادقا   .ا 

 الأساس الذي يبحث فيه علم المعاني هو الجملة وتقسم ا لى: -

 تفيد الثّبوت.الجملة اال سمية:  -

 ن معين، وقد تفيد التّجّدد واالس تمرار.تفيد التجّدد والحدوث في زم الجملة الفعلية: -

 

 ا جابت أأس ئلة الخبر

 ميّز الجملة التي أأفادت التجّدد من الجملة التي أأفادة الثبوت في كل مما يأأتي:

. الحفاُظ ( 2)  )الثبوت(    على البيئة مسؤولية كلَّ فْردٍّ

 لتجّدد()ا  المرأأة الأردنية حضوًرا متميًّزا في المحافل الّدوليّة. حقّقت( 2)

 )الثبوت(     المرِء بُحسِن أأخالِقِه. مكانةُ ( 1)

 )التجّدد(     النجاُح بلعزيمة واال صرار. يتحقُق ( 9)

 )التجّدد( الل في الخامس والعشرين من أأاير.الأردنيون بعيد االس تق يحتفلُ ( 5)

 

 اثلثاً: أأضرب الخبر

 يُلقى على خالي الّذهن)ليس لديه علم مس بق به() ت(، الخبر خالًيا من أأدوات التوكيد )المؤكدا ( االبتدائي: 2)

    (د أأو الّشاّك في قبول الخبريُلقى على الُمتردّ )  الخبر ُمؤ كًَّدا بأأداة توكيد واحدة،  ( الطلبــــي: 2)

 (يُلقى على المنكر)  الخبر ُمؤ كًَّدا بأأدات ي توكيد أأو أأكثر،  اري: ـ( اال نك1)

 

ّن ،  الُمــؤكّدات:  -  التنبيه أأما ، أأال ، نوان التوكيد ، القسم ، قد للتحقيق ، أأحرف الالم المزحلقة ، أأّن ، الم االبتداء ، ا 

ذا ) الأحرف الزائدة مثل    ظالمٍّ للعبيد(ــبليس )... وأأن الله  في خبر ليسالزائدة بء الجر أأتقنت عملك أأحببته(،  ماا 

 

 حّدد ضرب الخبر في ما يلي: سؤال:

 ...................................................    ذيع يُقّدم برانمًجا في التلفاز: ) حلقُة اليوِم عن أأضرار التّدخين (قال مُ ( 2 

 ...................................................     زاد  عدُد الجامعاِت الأردنيِّة في المّدة الأخيرة على نحو واضح.( 2 

نّك صحيح الجسم (يقول ( 1   ...................................................    الطبيب للمريض الذي يشعر أأنه مريض: ) ا 

بداعٍّ وابتكار(( 9  ّن فّن الرسم التشكيلي وس يلُة ا   ....................................................يقول أأحد الفنانين التشكيليين لمعارضي هذا الفن: ) أأال ا 

  

 

 

لتمييز الجملة التي أأفادت التجدد من 

 :الثبوت

 ننظر للكلمة الأولى في الجملة

( اسم: فالجملة اسمية = تفيد 2)

 الثبوت

 ( فعل: فالجملة فعلية= تفيد التجّدد2)
 

 االسم يقبل )ال( التعريف.
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 ا جابت أأس ئلة أأضرب الخبر

 حّدد ضرب الخبر في كل مّما يأأتي: ( 2) 

ـهو الق صُص الحق  " -أأ   ّن هذا لـ  نكاري(       قال تعالى: " ا   )ا 

آن " -ب نـّــها لـــتعدُل ثُلث  القرأ نكاري(  قال )ص( في فضل سورة اال خالص:"والذي نفسي بيده ا   )ا 

نكاري(      ّن الشعر  وجدانُ ا    أأال ايطائر الفردوس -ج  )ا 

بداعٍّ. -د  )ابتدائي(        الأردُن وطُن حّريةٍّ وا 

 )ابتدائي(    فأأنت خاِفُقنا والّروُح والبدنُ   على هواك  اجتمعنا أأيّها الوطن -ه

ليَّ مــن قصرٍّ ُمنيِف   هِ ـــــــبيت  تخفُق الأرواُح فيــل   -و   )طلبيي(    أأحب  ا 

  بتدائي في الجملة الآتية مرًة طلبيًا ومرًة انكاراًي.( اجعل الخبر اال2)

  :االمتحاُن سهل   

ّن االمتحان سهل  ( طــــلبيي: 2   ا 

ّن االمتحان ل  ( أأنكاري: 2   سهل  ــــ ا 

  ( بين سبب مجيء الخبر الأول طلبًيا والثاني ا نكاريًأأ في قوله تعالى: 1)

ليهم اثنين فكّذبوهما فعّززان بث ذ أأْرسلنا ا  ليكم ُمرسلونالث فقالـــــــــوا " ا  نـّـا ا  اّل بشر  مثلنا وما أأنزل الرحمن من  ا  قالوا ما أأنتم ا 

الّ تكذبون قالوا رب نا يعلم  ليكم لـــُمرسلونشيء ا ن أأنتم ا  نـّـا ا   " ا 

ليكم ُمرسلون نـّـا ا  ليكم لـــُمرسلون  :)مؤكد واحد( )شاك أأو متردد( ا  نـّـا ا   (.:)مؤكّدين( )منكر للخبر ا 

 ( عبّر عن مضمون الخبر الآتي بضرب مناسب من أأضرب الخبر: 9)

نك س تجد عماًل بعد صبرك وبحثك. )ابعِث الأمل  في نفس شاب يئس من حصوله على فرصة عمل(      أأال ا 

 

 اقرأأ النص الآتي: (5)

ــ تمت"  ــف يس ــرف كي ــذب  يع ــليم  مه نســان ذوق  س ــون لال  ــاة أأْن يك ــاج بلحي ــي االبته ــّم ســبب ف ّن أأه ــعور ا  ــرم ش ــف يحت ــاة، وكي ُع بلحي

 الناس وال ينغُّص عليهم، بل ويدخل الّسرور على نفس صاحبه ونفس من حوله.

ّن  ــل ا  ــذوق، ب ــأأبه ال ــل ي ــظٍّ أأو أأي عم ــأأي لف ــرِه ب ــب جــرح  ا حســاِس غي ــردٍّ يتجنّ ــّل ف ــرى ك ــّذوق الســليم، ن ــا ال تصــّور أأســرة ســاد فيه

لى حّدِ أأْن يتخيّر الكلمة اللطيفة و   العمل الظريف الذي يُدخل السرور على أأفراد أأسرته.ذوقه يرفعه ا 

ــور  ــال الزه ّــُب النظــام  وُحســن  الترتيــب، واالســ تمتاُع بجم ــّدة الغضــب، ويتطل ــأأبيى ِح ــزاع، وي ـــيأأبيى الن ــت ل  ــي البي ــذوق الســليم ف ّن ال ا 

ذا قلنا:  ّن رقّي الذوق أأكثر وجمال النظافة وجمال كل شيء في البيت، فلس نا ُمبالغين ا  ثًرا فا   ".ي الّسعادة من رقّي العقلا 

بتدائي:   اس تخرج من النص : أأ.   فالذوق الّسليم قادر على اس تجالب القلوب. خبر ا 

ثًرا في الّسعادة من رقّي العقل. خبر طلبيي:          ّن رقّي الذوق أأكثر ا   ا 

نكاري:      ّن الذوق  الّسليم  في  خبر ا  .اا  ـــــيأأبيى النّزاع  ـ   لبيِت ل
 

تجالب على قادر   السليم الذوق " :جملة أَتُفيدب.   ضح ا جابتك و الثبوت؟ أأم التجُدد "القلوِب  اس ْ

نها جملة اسمية.  تفيد الثبوت لأ
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نشاء.  رابعاً: اال 

نـ  - مه.اء: ــــــــشـــــــــــاال  دق أأو ع د   هو الكالُم الذي ال يحتمل مضمونه الّصِ

نشائية:  -  هام ، النداء ، التمنّي ، التعّجب ، القسم.الأمر ، النّهيي ، االس تف الأساليب اال 

 في الجمل الآتية ال نس تطيع أأن نصف  مضامينها بلّصدق أأو عدمه، ا ذ ال تتضّمن ا خباًرا:

 )يس تعلم الّسائل عن قراءة الرواية (   هل قرأأت  رواية " العتبات " لمفلح العدوان ؟( 2 

 )يطلب القائل تعلّم ُحسن  االس تماع(   حديث.تعلّْم ُحسن  االس تماع كما تتعلُّم ُحسن  ال( 2 

 )يتعّجب من جماِل ُصور التكافل في وطنه(     ما أأجمل  ُصور  التّكافل في وطني !( 1 

 )يُقسم على المحافظة على نظافة بيئته(     والله، لأحافظّن على نظافِة بيئتي. ( 9 

 

نشاء.  أأقسام  اال 

نشاء طلبيي: 2)   )طلب شيء غير حاصل وقت الطلب(  مطلوًب غير حاصل وقت الطلب.هو الذي يس تدعي  ( ا 

آتوا الزكاة "."  . الأمر:2     وأأقيموا الصالة وأ

 ال ترجعّن بعدي كفاًرا يضرب بعضكم رقاب بعض ".   . النهيي:2   

 كم يبلغ طول النهر ؟ "  . االس تفهام:1   

 ايرّب ..."   . النداء:9   

 وليتك ترضى والأانم ِغضاب  ا والحياة مريرةفليتك تحلو   . التمني:5   

 

 

نشاء غير طلبيي: 2)   )ليس فيه طلب(     هو الذي اليس تدعي مطلوًب. ( ا 

 لعمرك ما بلعقل يكتسب الغنى ( واللِه، بللِه، اتلله، لعمريصيغه)  . القسم:2   

 لله دره فارًسا     ما أأعظم الخالق" . التعجب2   

 

نشا  ءا جابت أأس ئلة اال 

نشاءأأو  خبر( صنّف ما تحته خط في كّل مّما يأأتي ا لى 2)   :ا 

ّمعةً أأ. قال )ص(: "  ْن أأحسن  الناُس أأحس نّاتقولون:  ال تكونوا ا  ن ظلموا ظمنا ،  ا   " ولكن وّطنوا أأنفسكموا 

ق    أأان ُهناب. وطُن النجوِم  ْن أأان أأتذُكرُ حّدِ   ؟ م 

 ا بس يفك.خير  لك من أأن تُشقّهُشّق طريقك ببتسامتك ج. 

 انْحنى لهُم الصْخرُ ِرماُل الفيافي و   د. نعم، نحُن أأبناُء الذين  انْحنْت لهم

 و حبًا في  لياليها ـْن أأماانً ـــُكــو  ُكن نخياًل يُظلّلنا اي أأيّــــــــها الشعرُ ه. 

 قٍّ زاكٍّ و من عْزمٍّ شديدِ ــُخلُــ فـــــــي ما فيك  من ال يُحيطُ الّشعرُ و. 
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 نشاءاال   الخبر 

ْن أأحسن  الناُس أأحس نّا أأ  ّمعةً  ا   ولكن وّطنوا أأنفسكم/                   ال تكونوا ا 

ْن أأان ؟ أأان ُهنا ب  أأتذُكُر م 

 ُشّق طريقك ببتسامتك  ج

  انْحنى لهُم الصْخرُ  د

 ـْن أأماانً ـــُكــ /           اي أأيّــــــــها الشعرُ   ه

  ال يُحيطُ الّشعرُ  و

 

نشاء:( م 2)  نشاء الطلبيي من غير الطلبيي في ما تحته خط، ُمحّدًدا أأسلوب اال   يّز اال 

ّن ذلك من عزم الأموِر  واصبْر على ما أأصابك وانْه  عن الُمنكر وأأُمْر بلمعروِف  أأِقْم الّصالة   ايبُن يَّ . قال تعالى: " 2  خّدكوالتُصغّر ا 

 " وال تمِش في الأرِض مرًحا للناِس 

نش)      اء طلبيي، نداء(ايبُن يَّ : ا 

نشاء طلبيي، أأمر (       ) أأِقْم الّصالة  : ا 

نشاء طلبيي،     أأمر()وأأُمْر بلمعروِف:ا 

نشاء طلبيي، أأمر (   ) وانْه  عن الُمنكر ا 

نشاء طلبيي، أأمر (   )واصبْر على ما أأصابك: ا 

نشاء طلبيي، نهيي (    )وال تُصغّر خّدك للناِس : ا 

نشاء)وال تمِش في ا  طلبيي، نهيي ( لأرِض مرًحا : ا 

ــ   .  أأبنْت  الّدهِر عندي كل  بنتٍّ 2 نشاء طلبيي، اس تفهام(    ـيف وصلِت أأنِت من الّزحامِ فكـــــ  )ا 

ِب المْجد تْمًرا. 1 آِكلُهُ  ال تْحس  ق  الّصبراــــــــــلْن تبلُغ  المج  أأنت  أ نشاء طلبيي، نهيي(     د  حتّى تلْع   )ا 

نشاد ك  الّشْعر  . 9 نشاء غير طلبيي تعجب(           ! ما أأبْدع  ا   )ا 

ْحـــــالم  مـــْن ِذكراكِ   طِربُْت وعادني اي جارة  الوادي. 5 نشاء طلبيي، نداء(     ما يُْشـــــــــِبُه الأ   )ا 

نشاء طلبيي، اس تف      ــــــــــــــو قـــــلب ِك الُقــل ـــباــللِه أأشكــ  ؟ ذا حتّى وال مْرحبًاأأهكـــــــــ. 6   هام()ا 

 

نشائك مثاال على كل من:1)  )يترك للطالب حرية التعبير(   ( هات من ا 

نشاء الطلبيي )االس تفهام(2 نسان حين يبتسم في وجه الآخرين؟   . اال   ماذا يخسر اال 

نشاء غير الطلبيي )التعجب(2  أأكرْم بال بء ُخلقًا!   . اال 

نشاء غير الطلبيي )القسم(1 ّن الّسعادة في   . اال   العطاء. والله، ا 

نشاء الطلبيي )الأمر(9  احرص على تطوير ذاتك وقدراتك بلعلِم.    . اال 
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نشاء الطلبيي:  اال 

لزام واالس تعالء.  ر: ـــــــالأمــــــ ( 2)      هو طلب ُحصول الفعل. على وجه اال 

لزام:  - يكون على وجه   الأمر الحقيقي:   بمعنى أأنّك ُمكلّف وُملزم بفعله. اال 

لى الأدنى منزلة. االس تعالء: -                    من الأعلى منزلة ا 
 

 " قال تعالى: " اي أأيها النّاس اتّقوا ربّكم الذي خلقكم من نفسٍّ واحدة 

لزام؛  دنى منزلة.على وجه االس تعالءلأنهم مكلفون تقوى الله.    على وجه اال   ؛ لأن الطلب من الأعلى للأ

   ك ْعها في مكانها.قالْت الأم  البنها: رتّْب أأغراض     ، وض 

لى الأدنى. الأمر حقيقي:  بن ُملزم وُمكّلف بترتيب أأغراضه ووضعها بمكانها، والطلب من الأعلى منزلة ا   لأن اال 

 .قال المديُر للمعلّمين: راُعوا الفروق  الفرديّة بين الطلبِة   

لى الأدنى منزلة.فون بمراعاة الفروق، والطلب لالمعلمون ُملزمون وُمكّ  الأمر حقيقي: لأن   من الأعلى منزلة ا 
 

 

 صيغ الأمـــر:

 عباد  الله ا خواان. كونوا:    ( فعل الأمـر 2) 

 مثااًل أأعلى يحتذيه الناس في الأخالق الحميدة.  نكنلــــِ :  (  المضارع المقرون بالم الأمر 2) 

آ  هيّا:   ( اسم فعل الأمر 1)   مين: اس تجب () حّي: أأقبل (نُنّظف حديقة المنزل.) صه:بمعنى اسكت () أ

 " ا حساان" وبلوالدين :  ( المصدر النائب عن فعله 9) 

 

 

ليها يخرج التي المعاني        :     اس تعالء( وال فيها ا لزام )ال الأمر ا 

 . : ) عندما يصدر من اال قل منزلة ا لى الأعلى منزلة (  ( الّدعاء 2) 

 قلوب نا على طاعتِِك ". صّرِْف " اللهمَّ اي ُمصّرِف  القلوِب،    

 ( -الجمادات  -: ) كّل أأمر يُوّجه ا لى غير العاقل   ( التمني 2) 

ِليأأال أأيّها الليل الطويُل أأال      لـــــبصبحٍّ وما اال صباُح منك بأأمث  انْج 

لزام ( ( النصح واال رشاد 1)  : )عندما يكون الأمر متضّمنًا معنى النّصيحة واال رشاد من غير ا 

ذا انبتك انئِبـــة  سِ  رْ شاوِ     ْن ُكنت  من أأهل المشوراِت   واك  ا   يوًما وا 

 )شيء مس تحيل(: )كّل أأمر ال يقوى الُمخاطب على فعله، يُقصد ا ظهار عجزه وعدم قدرته(.  ( التعجيز 9)  

 بِسورة من مثِلِه " فأْتُوا"    

 ن قْدًرا ومنزلة(: ) كّل أأمر يكون فيه الُمخاطب والقائل متساويي  ( االلتماس 5) 

 بسقط اللوى بين الدخول فحومل  نبِك من ذكرى حبيب ومنزل قفا   
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نشاء الطلبيي ) الأمر(  ا جابت أأس ئلة اال 

 ( ميّز الأمر الحقيقي من الأمر الذي خرج  ا لى معنى بالغي في كّل مّما يأأتي:2) 

ّن الله  ومالئكت ُه يُصل ون  على النّبيي اي أأيّه  آمنوا صل و عليه وسلّموا تسليًما "أأ. قال تعالى: " ا   )حقيقي( ا الذين  أ

ْمُر أأيْسُر مّما أأنت تُضمُرهُ    )أأمر بالغي(   فاطرح أأذاك ويّسر كل ما صعبا  ب. الأ

 )أأمر بالغي(   ي صباًحا دار  عبلة  واْسل ميوِعم  ج. اي دار عبلة بلجواء تكلّمي 

نجازات الّشهر الحالّي فد. قال ُمدير لأحد موّظفيه: اكتْب لي تقريًرا    )حقيقي(   ي الشركة.عن ا 

 )أأمر بالغي(    تس ت ِفْد من كّل اثنيةٍّ فيه.ه. قال معلم لأحد طلبته: ِلُتنّظم وقتك، ولْ  

 )حقيقي(   ْم المخّطط في تنفيذ المشروع.و. قال صاحب المشروع للمهندس الُمنفّذ: التِز  

نسااًن كاماًل.ز. قال أأحدهم مخاطبًالآخر يعيب الناس: ها   )أأمر بالغي(     ت لي ا 

ْن ل وى   )أأمر بالغي(    فع ساُه يُصبُح اتئًبا مّما جنى  ح. صبًْرا على وْعِد الّزماِن وا 

 

ليه الأمر في كّل مّما يأأتي:2)  ( بين المعنى البالغي الذي خرج ا 

 )الّدعاء(    والمؤانت" أأ. قال تعالى: " رّب اغِفْر لي ولوالدّي ولمن دخل بيتي ُمؤمنًا وللمؤمنين

دارِك واْخمدي ْن م  آجالِ   ب. فيا شْمُس ُكفّي ع   )التمني(   واي ُشهُْب غُوري في دايجيِر أ

ذا كنت   رشاد(  حكيًما وال توصه لْ ــــــــــــــــفأأرس   اجةٍّ مرسالــــــــــــــفي ح ج. ا   )نصح وا 

ـواًدا مات  هْزاًل لع  ــ د. أأرينــي ج   )تعجيز(   خلّداو بخياًل ُمــــــــــما ترين  أأ  أأرى   لّنيــــ

آميــــــــــهـــــــذا ِعراقي  و ذاك  ش   ـــــــــــلين  جهالةً ه. فدعوا مقال  الجاه   )التماس(   أ

ـ     ــــــــــامكم برواِجِح الأحالمِ ــــأأْرحـ   ا بأأبيي وأأمي أأنتمُ ـــــــداركو ـــــــــــوتـ 

 

 ( وضح ما يأأتي:1)

لى الناِس تس تعِبْد قُلوب هم أأحِسنْ  خروج الأمر )أأْحِسْن( ا لى النصح واال رشاد:. 2 نسان  ا حسانُ   ا   فطالما اس تعبد  اال 

لى فعل حسن  لزام بل اال رشاد ا  نسان على سبيل النصيحة، والنصيحة ال تكون على وجه اال  نه يخاطب اال   لأ

ْن جنحت    . خروج الأمر )اتِّخْذ( ا لى التعجيز:2 ليه فا   الأرِض أأوُسلًّما في الجو فاعتز  نفقًا في  فاتّخذْ ا 

نسان وعجزه عن اعتزال الناس والعيش وحيدا في بطن الأرض أأو في السماء  نه يريد ا ظهار عدم قدرة اال   لأ

لّياني( ا لى االلتماس في:1 ِّيانياي خليل يَّ  . خروج الأمر )خ  ل ليَّ عهْد    و مــــا بـــــــي خ  باِب أأو أأعيدا ا   الش ّ

 لأن الشاعر يخاطب صديقيه وهما في منزلته نفسها، والأمر هنا من نّد لنّد ليس فيه اس تعالء. 

بِح منك الِفْتن ة   فِصباِك الغض  ُمنسِرح   تخّطري . خروج الأمر ا لى التمني في مخاطبة )عمان(9  يُضفي على الص 

فّقيو       ًحا و  ص  ــــر   مالبّيى و ما غلبا فكم من الحّبِ   فرًحا اس تبشريم 

نه يخاطب غير العاقل، وهي مدينة عمان.   لأ

ْر. . خروج الأمر )يّسْر( ا لى الّدعاء5 ْر وال تُعّسِ  في القول:   رّب ي ّسِ

على منزلة، على سبيل طلب التيس يير.  لى الله )جل وعال( الأ نسان الأدنى منزلة ا   لأن الأمر موجه من اال 
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نشاء الطلبيي:  اال 

 )االس تفهام الحقيقي(  هو طلب الِعلِم بشيءٍّ لْم يكن معلوًما من قبُل. تفهام: االس   ( 2) 

  أأْين  تقُع دائرة المكتبة الوطنية ؟   

ن ، ما ، متى ، أأاين ، كيف ، أأين ، كم ، أأي أأدواتــــــــه:   هل ، م 

 

ليها االس تفهام:  المعاني التي يخرج ا 

 له، )فال يقصد الّسائل طلب العلم بما يجهله فالمعرفة حاصلة لديه( قد يُراد بالس تفهام غير المعنى الحقيقي -

 )هل( جاءت بمعنى )ما((.)ما النافية غالباً ( النفي) يكون عندما تجيء أأداة االس تفهام للنفي، أأْي يُمكن ا حالل أأداة النفي محلّها 2) 

اّل اال حسان ".           قال تعالى: " هل جزاء اال حسان ا 

ثبااًت ونفيًا (. ( التقرير 2)   يبدأأ بـ ) أأليس ، أألم (    ) يكون بحمل المخاطب على اال قرار بما يعرفه ا 

 ين بطون راح ؟وأأندى العالمــ   مطايــــا أألس تم خير من ركب ال - 

قرار بتّصافه بصفتي)الفضل والجود(   الشاعر ي ْحِمل الممدوح على اال 

 صة عمل: أألْم تُصّر أأنت على دراسة هذا التخّصص؟يقول أأب البنه الذي يتذمر من عدم وجود فر  - 

 ماله(يبدأأ بــ )كيف،     ( التعّجب) ويكون حين يقِصد السائل التعّجب من أأمر ما (. 1) 

    عٍّ وحبِس ــــــــــــــع  بمنْ ُمولـــما لُه  وِك بخيل  ـــاي ابنة الي ّمِ، ما أأب - 

لى هذه -        نجازات في مّدةٍّ وجيزة؟كْيف وصلت المرأأُة الردنية ا   اال 

 فكيف وصلِت أأنت من الزحاِم ؟  أأبنت  الّدهر عندي كل بنتٍّ  - 

 يقع بعد همزة االس تفهام     ) عندما يكون الأمر الُمس تفه م منه ُمنكًرا (.  ( اال نكار 9) 

 قال تعالى: " أأنُلْزُِمُكُموها وأأنتم لها كارهمون " 

ُق غيرك  عن الّسير في ال  ّوِ  طريق ؟أَتُع 

 ) هل أأدلك(   ( التشويق) حين يقصد الّسائل تشويق المخاطب ا لى أأمرٍّ من الأمور (. 5) 

ذا فعلتموه تحاببتم ؟ أأفشوا السالم  بينكْم ".  ال أأدلّكم على شيءٍّ ا   قال)ص(: " أأو 

 هل أأُدلّك على طريقةٍّ تُطّور بها مهاراتك في لُعبة الّشطرنج ؟ 

 تِجارة تنجيكم من عذاب أأليم".قال تعالى: " هل أأدلّكم على  

نسان ميت    ( التّحسر ) يكون حين يقصد الّسائل ا ظهار التحّسر على أأمر ما (. 6)   مدينة مدمرة أأو ا 

   أأهلي وال جيرانُها جيراني ؟  ما للمنازل أأصبحْت ال أأهلُها  
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نشاء الطلبيي )االس تفهام(  ا جابت أأس ئلة اال 

 ن االس تفهام الذي خرج  ا لى معنى بالغي في كّل مّما يأأتي:( ميّز االس تفهام الحقيقي م2) 

لى الُمدّرجِ الروماِنّي في عّمان ؟2 ياح ُمواطنًا أأردنًيا: كيف أأِصُل ا   )حقيقي(    . سأأل أأحد الس ّ

ه2 ذا ُكنت  ت بنيِه وغيُرك ي هْدُم ؟  . متى يبلُغ البنياُن ي وًما ت مام   )بالغي(    ا 

 )بالغي( يله بعد تكرار تأأخره عن العمل وتحذيره المس تمّر له:أألم أ حّذرك من التأأخر عن العمل" . قال أأحد الموظفين لزم 1

ليه االس تفهام في كل مّما ايتي:2)       ( بيّن المعنى البالغي الذي خرج ا 

آدُم هل أأدلّك على شجرِة الُخلِد وُملْكٍّ ال يبلى"2 ليه الش يطاُن قال اي أ  التشويق()   . قال تعالى: " فوسوس  ا 

ْن سأألْت  بها كثيرة  2  )النفي(    وأأي  النّاِس ليس  به عيوُب ؟  . ُعيوبيي ا 

لى الله أأشكو بلمدينة حاجةً 1  )التعجب(    وبلشاِم أأخرى كيف يلتقيان ؟   . ا 

نكار(         . أأفي هذا الّزمان تُصّدُق ِظلّك ؟9  )اال 

 )التحسر(    يِح وفيه يُمسي ؟أأيُصِبُح في الضر    . فيا لهفي عليه ولهف  أأّمي5

لُف قادني6 ذا اال  لُف جائُز ؟  . أألم تعلمي أأنّي ا  لى الجوِر ال أأنقاُد ة اال   )التقرير(    ا 

 ( وضح ما يأأتي:1)

آمنوا هل أأدلّكم على تجارةٍّ تنجيكم من عذابٍّ أأليم "2  . خروج االس تفهام ا لى معنى التشويق في قوله تعالى:" اي أأيها الذين أ

لى معرفة نوع التجارة الرابحة التي تنّجيهم من العذاب. لأن الله  عز وجل يثير فضول النّاس ا 

 . خروج االس تفهام ا لى معنى التقرير في سؤال المذيع لشاب موهوب اخترع أأداة ُمفيدة؟ " أألست  من اخترع  هذه الأداة ؟2

قرار أأمام المس تمعين أأنه اخرع هذه   الأداة، من بب المدح.لأن المذيع يقصد حمل الشاب على اال 

آزر أأت تِّخُذ أأصناًما أ لهُة ".1 ذ قال ا براهيم لأبيه أ  . خروج االس تفهام ا لى معنى اال نكار في قوله تعالى: " وا 

براهيم ينكر عبادة أأبيه وقومه للأصنام ويرفضها، وقد وقع الأمر المنكر بعد همزة االس تفهام.لأ   ن س يدان ا 

ّن كّل ما تملكه اليوم سيتفّرق يوًما ما، لذلك أأْعطِ منه الآن؛ ليكون  " لعمري، ليس  في ثروتِك شيء   (9) تْقدُر أأْن تستبقيه لنفِسك، ا 

نّي أأحب  أأْن أأْعطي، ولكِن المس تحقّين فقط. فكيف تنسى ، اي صاحِ، أأّن  فصُل العطاِء من فصول حياتك. وطالما سمعُتك تقول: ا 

 الُقطعان في مراعيك ؟ "الأشجار في بُس تاِنك ال تقول قولك ؟ ومثلها 

ّن(  . أأ. تُمثّل جملة " ا ّن كّل ما تملكه اليوم سيتفّرق يوًما ما " خبًرا طلبيًا.2 نها تضمنت مؤكًدا واحًدا )ا   لأ

نها تخلو من المؤكدات.    تُمثّل جملة " وطالما سمعتك تقول" خبًرا ابتدائيًا.ب.     لأ

نشاء طلبيّي.2  ـــعمريل     . اس تخرج من النص أأسلوب ا 

ليه االس تفهام في العبارة: 1     . ما المعنى البالغي الذي خرج ا 

راعيك ؟ "  التعجب " فكيف تنسى، اي صاحِ، أأّن الأشجار في بُس تانك ال تقوُل قولك؟ ومثلها القطعان في م 

لزام أأو   . هل الأمر في عبارة" لذلك أأعط منه الآن" حقيقي أأم غير حقيقي؟9  تكليف)نصح(غير حقيقي، ليس فيه ا 
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 س نوات سابقة ) البالغة(  امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامةأأس ئلة 

 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (2222)ش توي 

ّن الشمس كوكب  مضيء  بذاته، وهي أأعظم الكواكب المرئية لنا منظرًا، وأأجزلها للأرِض  بعث حياتنا؛ الذي  ا  اه البحر يحيل مينفعًا، فهيي م 

 ؟ويقلّها في الجو غيومًا، وينزلها الأرض أأمطارًا، فهل لنا في ذلك عبرة   ،بخاراً 

نشاًء طلبياً   أأ( خبرًا طلبياً  من النص جملة ثمثل: اس تخرج( 2  ب( ا 

 ( هل تدل الجملة التي تحتها خط في النص على التجّدد أأم الثبوت؟2

ليه االس تفهام 1 آدُم هل أأدلّك على شجرِة الُخلِد في قوله تعالى: ( ما المعنى البالغي الذي خرج ا  ليه الش يطاُن قال اي أ " فوسوس  ا 

 وُملْكٍّ ال يبلى"
 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (2222يصيف)

، وق نساِن وتتّسُع عند الجمعِ بين الألوان في صورة واحدةٍّ أأو رسمٍّ واحدٍّ مرّد هذه ذلك! وما د تضيق نفسه، فما أأعجب تراتح عين اال 

ّن االنسجام لأساس  من أأسس الجمال، وكذا الألوان قد تجتمع  .فـاعقل ذلكعلى جمال، وقد تجتمع على غيره،  الراحة أأو هذا الضيق؟ ا 

نكارايً أأ( خبرًا  من النص جملة ثمثل: اس تخرج( 2 نشاء   ا   غير طلبييب( ا 

 تحته خط في النص؟ ما الصيغة التي جاء عليها الأجاء عليها الأمر في ما( 2

ليه االس تفهام في قول الشاعر:   المعنى البالغي( 1  ؟ راح بطون العالمــين وأأندى   المطايــــا ركب من خير أألس تمالذي خرج ا 

نكار  -د  التشويق -ج  التقرير -ب  النفي -أأ   اال 
 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (1222ش توي)

ـْيت ة، ونسيُء قال جعفر بن أأبيي ط الجوار، فكنّا  الب، رضي الله عنه: أأيها الملُك، كنّا قومًا أأهل  جاهلية، نعبد الأصنام ، ونأأكل الـم 

لى الله لنوّحده ونعبده. لينا رسواًل منا، فدعاان ا   على ذلك حتى أأرسل الله ا 

نشاء  اس تخرج( 2  .طلبيي من النص جملة ا 

 نص على التجّدد أأم الثبوت؟هل تدل الجملة التي تحتها خط في ال ( 2

 ( حّدد ضرب الخبر الذي تمثله جملة ) نُسيُء الجوار ( الواردة في النص.1

لى المعنى البالغي الأمرفيه  خرج( المثال الذي 9  التمني ا 

ذا ِسواك   شاِورْ   -أأ   نْ  يوًما  انئِبـــة   انبتك ا   المشوراِت  أأهل من ُكنت   وا 

 رّب يّسر أأموران -ب 

نساان كامالً  هات لي -ج   ا 

آجال  فيا شمُس ُكفّي عن مدارك واخمدي  -د   واي ُشهب غوري في دايجير أ
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 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (1222جديد)

ّن المحبة ِمفتاح الرحمِة، والذين يملكون قلوًب ملي  ممدودة ائمًا ئة بلمحبة تكون أأايديهم دازرعوا المحبة في قلوبكم وفي قلوب الناس، فا 

 .فالمحبة أأساس الخيرللآخرين، 

نشاًء طلبياً  :من النص  اس تخرج( 2  ب( خبرا طلبياً   أأ( ا 

 ؟التجّدد أأم الثبوت( هل تدل الجملة التي تحتها خط في النص على 2

ليه كل من: المعنى البالغي( ما 1  الذي خرج ا 

 ) رّب يّسر أأموران(.في جملة  )يّسر(في الفعل  الأمر - 

 وأأي  النّاِس ليس  به عيوُب ؟  ُعيوبيي ا ْن سأألْت  بها كثيرة   في قول الشاعر: الس تفهاما - 

 

 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (1222تكميلي)

دهم والقبيح عن فالحسن عندهم ما اس تحسنتقال عتبة بن أأبيي سفيان لمؤدب أأوالده:أأول ما تبدأأبه من ا صالح أأبنائي ا صالحك نفسك،

ّن ازدحام الكالم لـمعضلة للفهم. لى غيره حتى يحكموه، فا   ما اس تقبحت، ال تخرجهم من علم ا 

نشاء طلبييأأ(  من النص : اس تخرج( 2  ضرًب من الخبر جاء ا نكارايً ب(   جملة ا 

 ؟التجّدد أأم الثبوت( هل تدل الجملة التي تحتها خط في النص على 2

مر للتمني في قول ال 1  شاعر:( علل؛ خروج الأ

آجال  فيا شمُس ُكفّي عن مدارك واخمدي   واي ُشهب غوري في دايجير أ
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 س نوات سابقة ) البالغة(  امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامةا جابت أأس ئلة 

   (2222)ش توي 

ّن الشمس كوكب مضيء بذاته. ( 2    ب( فهل لنا في ذلك عبرة ؟  أأ( ا 

 التجدد ( 2  

 التشويق ( 1  

 

     (2222يصيف)

ّن االنسجام لأساس من أأسس الجمال. ( 2    ب( فما أأعجب ذلك! أأ( ا 

 فعل الأمر ( 2  

 ب: التقرير ( 1  

 

   (1222)ش توي

 أأيها الملك ( 2  

 التجدد ( 2  

 االبتدائي ( 1  

آجال  فيا شمُس ُكفّي عن مدارك واخمدي  -د ( 9    واي ُشهب غوري في دايجير أ

 

   (1222جديد)

ّن المحبة مفتاح الرحمة  أأ( ازرعوا المحبة (2    ب( فا 

 الثبوت ( 2  

 الدعاء - (1  

 النفي -   

 

   (1222تكميلي)

لى غيره حتى يحكموه. ( 2   ّن ازدحام الكالم لـمعضلة للفهم. أأ( ال تخرجهم من علم ا   ب( فا 

 الثبوت ( 2  

 لأن الأمر موجه لغير العاقل (1  
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 النقد الأدبيي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النقد في 

 العصر العباسي

 الفــــحولة الشعريـّـة

 الّطــــبع والّصــــنعة

 اللفـــــــظ والمعـــنى

 الصدق والكذب في الشعر

 

 

 

 

 

 

 المذاهب الأدبيّة

 في العصرالحديث

 المذهب الكالس يكي

 )مدرسة اال حياء والنهضة(

 المذهب الرومانسي

 المذهب الواقــــعي

 المذهب الرمــــزي
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 النقد الأدبيي
 النقد في العصر العباسي

 العربيي التخصص

 الفصل الأول الوحدة الثانية
 

 .علل؛ تميّز النّقد الأدبيي في العصر العباسي عن غيره من العصور الّسابقة سؤال:

 ( لتأأثّره بما شهد العصر من نهضة واسعة شملت جوانب الحياة جميعها.2) 

 ره بحركة التجديد، في الشعر العربيي.( لتأأثّ 2) 

آفاقه مع اّطالع النقّاد على الثقافات: )الهنديّة، والفارس يّة، واليواننيّة(.1)   ( توّسع أ

 وضح المقصود )بحركة التّجديد( في الشعر العربيي في العصر العباسي. سؤال:

 و أأسلوبها.محاوالت بعض الشعراء التجديد في شكل القصيدة العربية أأو مضمونها أأ  

 1222 يش تو      ".نقًدا منهجًيا وضح المقصود بلعبارة الآتية: " أأصبح  النقد في العباسي  سؤال:

 أأي أأصبح له قواعده وأأصوله التي يُقاس بها. 

 انسب الكتب النقدية الآتية في العصر العباسي ا لى ُمؤلّفيها: سؤال:

 المؤلّف اسم الكتاب

 ن ساّلم الُجمحياب ( طبقات فحول الشعراء. 2)

 الجاحظ ( البيان والتّبيين.2)

 ابن قتيبة. ( الشعر والشعراء.1)

 ابن طباطبا. ( ِعيار الشعر.9)

 قُدامة بن جعفر ( نقد الشعر.5)

 الآمدي ( الموازنة بين أأبيي تّمام والُبحتري.6)

 ابن رش يق القيرواني ( الُعمدة في صناعة الشعر ونقده.2)

 عبد القاهر الُجرجانيّ  ز.( دالئل اال عجا2)

 ُمالحظات هامة وُملزمة: يحفظ الطالب اسم الكتاب وينس به ا لى صاحبه.

 

 ا جابت أأس ئلة المدخل ا لى النقد العباسي

 )انظر الجدول في الأعلى( سّمِ ثالثة من الكتب النقدية في العصر العباسي، وانس بها ا لى مؤلفيها. -2

 د في العصر العباسي نقًدا منهجًيا"وضح العبارة الآتية: "أأصبح النق -2

ِّفت بها، يُقاس التي العلمية وأأصوله قواعده له أأصبح  آ  وتنوعت نقدية كتب وأ ل  .فيها النقاد راء أ

 علل؛ ميّز النّقد الأدبيي في العصر العباسي عن غيره من العصور الّسابقة.  -1

 جميعها. ( لتأأثّره بما شهد العصر من نهضة واسعة شملت جوانب الحياة2)

 ( لتأأثّره بحركة التجديد، في الشعر العربيي.2)

آفاقه مع اّطالع النقّاد على الثقافات: )الهنديّة، والفارس يّة، واليواننيّة(.1)  ( توّسع أ
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 القضااي النقدية العامة في العصر العباسي
 

 ما القضااي النقدية العامة التي تناولها النقد العباسي ؟ سؤال:

 ( الصدق والكذب في الشعر9)  ( اللفظ والمعنى1)         ( الطبع والصنعة2)  شعرية.( الفحولة ال 2) 

 

 2222 صيفي          ( الفحولة الشعرية: 2) 

 تعني قُدرة الشاعر الفنيّة وتمي زه. 
 

 ؟ة ، كما عّدها النقّادالفحولة الشعري التي يصل بها الشاعر ا لى الوسائلما  سؤال:

 عرب وروايتها.( حفظ أأشعار ال2) 

 (تُمكّنه من طرق المعاني المختلفة)؛  ( امتالك ثروة لغوية واسعة2) 

لمام بمناقب القبائل ومثالبها1)   (لُيضمنها في شعره بمدح أأو ذم)؛  ( اال 
 

 1222 جديد       ؟ التي يُحكم بها للشاعر بفحولته الشعرية المعاييرما  سؤال:

 ( وفرة القصائد الطوال.1) غراض الشعرية.الأ  ( تعّدد2)  ( جودة الشعر.2) 

 1222 يش تو          التي وضعها النقاد لجودة الشعر؟ المقاييسما  سؤال:

لى المعاني. (2)  جزالة اللفظ. (2)  ْبق ا   ُحسن التّصوير والتّشبيه. (1)  الس ّ

 علل؛ قّدم النقاد كُثيّر عّزة على جميل بُثينة. سؤال:

 عّدد الأغراض الشعريةوذلك لتفوقه عليه بت 

 2222 ش.معيار الفحولة الشعرية الذي أأقر به ابن سالّم الجمحي للأعشى في قوله: )هو أأكثرهم( مدًحا وهجاًء وفخًرا ووصفًا؟ سؤال:

 تعّدد الأغراض الشعرية. 

ئل عن الشاعر الحادرة:معيار الفحولة الشعرية في قول الأص سؤال:  1222تل قصيدته لكان فحالً س قصائد مث)لو قال خممعي حين س ُ

  وفرة القصائد الطوال. 

 

 أأس ئلة درس الفحولة الشعرية

 ( ما المقصود بـ "الفحولة الشعرية"؟2

 تعني قُدرة الشاعر الفنيّة وتمي زه.

 وس يلة ا لى الفحولة الشعرية؟ حفظ أأشعار العرب وروايتها، لِـم  عّد النقاد العباس يون في رأأيك( 2

نه يمكن الشاعر   من االس تفادة من التجارب الشعورية للآخرين، فيتعلم جزالة اللفظ، والمعاني، وحسن التصوير والتشبيه...لأ

 )هو أأكثرهم( مدًحا وهجاًء وفخًرا ووصفًا؟: " وقال أأصحاب الأعشى لأعشى عن الشاعر اابن ساّلم الجمحي ( قال 1

 ي للأعشى؟ما معيار الفحولة الشعرية الذي أأقّر به ابن سالم الجمح    

 تعّدد الأغراض الشعرية.
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 ( الطبع والصنعة: 2)  

 هم من يملكون الموهبة وال يبالغون في مراجعة نصوصهم. ( أأدبء الّطْبع )الّسليقة(:2)

 )يبنون النّصوص بيُسر، وال يعتمدون المراجعات الدائمة وطول النظر في ما ينظمون أأو يؤلّفون(   

 

 1222 جديد هم من يملكون الموهبة ويراجعون ما نظموا وأألفوا من أأجل االرتقاء بنتاجهم الأدبيي. عة: ــــــــــــــن( أأدبء الصّ 2)

 )يس تغرقون في التأأليف زمنًا طوياًل(   
 

 1222 تكميلي          عّرف الحوليّات. سؤال:

 ل أأن يخرجها للناس(هي القصائد التي يُمضي بها شعرائها عامًا كامال في نظمها. )مقلًبا رأأيه ونظره قب 

 
 

 علل؛ يتميّز أأدبء الصنعة بلتأأني المبني على النظر العقلّي. سؤال:

نهم يس تغرقون زمنًا طوياًل في التأأليف، ويعتمدون المراجعات الدائمة وطول النظر في ما يؤلفون.   لأ
 

 

بداع الأدبيي التي تقود للنتاج الأدبيي الجيّد. سؤال:  2222 يصيف      عّدد حوافز اال 

  ( البواعث النفس يّة.2) 

لى تحصيل المعارف المتنّوعة.2)    ( الّسعي ا 

كثار من ممارسة التأأليف الأدبيي.1)   ( اال 
 

 

بداع الأدبيي في كل مّما يأأتي: سؤال:  ميّز نوع الحافز ا لى اال 

نسان لتأأليف ر الأوقات وأأنت قليل الهموم، صفر من الغموم، واعلم أأّن العادة في الأوقات أأ يّ خـت (2  شيء أأوحفظه  ْن يقصد اال 

 )البواعث النفس يّة(  وقت الّسحر، وذلك أأّن النفس  قد أأخذت حظها من الّراحة وقسطها من النّوم. في

 )تحصيل المعارف المتنوعة(    معرفة أأنساب العرب، والبراعة في علم النحو. (2 

اي( 1  جابتها ا    2222 ش توي. )البواعث النفس يّة(   ك.ُخذ من نْفِسك ساعة نشاطك وفراغ بلك وا 

نّك لُتكثر، فقال: أ كثر لتمرين اللسان.( 9  كثار من ممارسة التأأليف الأدبيي(   قيل لأحد الخطباء: ا   )اال 
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 ( اللفظ والمعنى: 1)  

 (الجاحظ )

 وضح رأأي الجاحظ في قضية اللفظ والمعنى. سؤال:

 1222 تكميلي     كمن في أألفاظه أأكثر من معانيه.القيمة الجمالية والفنيّة في النص ت    

 1222 يش تو    تكمن في أألفاظه أأكثر من معانيه. عند الجاحظ علل؛ القيمة الجمالية والفنيّة في النص سؤال:

لفاظ فتختلف في مس تواها وقيمتها من أأديب لآخر.      لأّن المعاني معروفة ومشتركة بين الأدبء، أأما الأ

 احظ بلصياغة اللفظية، ولم يُهمل المعنى تماًما، وضح ذلك.اهتّم الج سؤال:

ُرف المعنى ... ة أأن يكون المعنى شريفًا كريًماأأكّد ضرور      ذا اجتمع في الأدب ش  ليه، فا   تقبله النّفوس، وتنجذب ا 
 

 (قتيبة ابن) 

  في قضية اللفظ والمعنى. قتيبة وضح رأأي ابن  سؤال:

لى أأربعة أأقسام ب    ال يعدهما وحدة متماسكة.      .حسب اللفظ والمعنىقسم الشعر ا 

 وضع ابن قتيبة ) للّفظ والمعنى ( في الشعر مجتمعين، أأربعة أأقسام. اذكرها سؤال:

ُسن  لفظه وجاد معناه.2     ذا فتّش ته لم تجد هناك فائدة في المعنى(2  . ضرب  ح  ُسن  لفظه وح ال. )ا   . ضرب  ح 

 . ضرب  تأأخر معناه وتأأخر لفظه.9  فاظه.. ضرب  جاد معناه وقصرت أأل1 
 

با ابن) باط   (ط 

 وضح رأأي ابن طباطبا في قضية اللفظ والمعنى. سؤال:

 اللفظ والمعنى وحدة متماسكة  كالعالقة بين الروح والجسد.   شيئًا واحًدا يرى العالقة بين اللفظ والمعنى 
 

 (القيرواني رش يق ابن)

 1222 جديد 2222 ش توي     ي في قضية اللفظ والمعنى.وضح رأأي ابن رش يق القيروان سؤال:

 اللفظ والمعنى وحدة متماسكة ال يمكن الفصل بينهما.كالعالقة بين الروح والجسد عّد اللفظ والمعنى شيئًا واحًدا  

 " اللفظُ جسم وروحه المعنى، وارتباطه كارتباط الروح بلجسد ؛ يضعف بضعفه، ويقوى بقّوته" يقول: 
 

 رس نظرية اللفظ والمعنىأأس ئلة د

 ( هل يختلف رأأي ابن قتيبة عن رأأي ابن طباطبا وابن رش يق القيرواني، في قضية االلفظ والمعنى؟ وضح ا جابتك.2

لى اللفظ والمعنى على أأنهما وحدة متماسكة على نحو العالقة بين الروح والجسد.  نعم، يختلف؛ لأّن ابن طباطبا وابن رش يق نظرا ا 

لى أأربعة أأقسام بحسب الأأما ابن قتيبة   فظ والمعنى ويظهر أأنه ال يعدهما وحدة متماسكة.لفقسم الشعر ا 

عر أأن الجاحظ ( يرى2 ، أأخرى لغة ا لى تُرِجم   ا ذا الّشِ ل   ذلك؟ في الحكم ا لى ا لى دفعه الذي السبب ما ب ط 

 والمعاني فقط، المعاني على الحفاظ تعني أأخرى لغة لىا   النص وترجمة. معانيه من أأكثر أألفاظه في تكمن النص في والفنيّة الجمالية القيمة

قامة من: يتبعها وما اللغة أأما وغيره، العربيي بين فيها فرق ال  .فستتغير اللفظ وتخير الوزن ا 

 ( هل تجد لكل من: اللفظ أأو المعنى، مزية على الآخر في الأدب؟ وضح رأأيك1

 فنية بين اللفظ والمعنى، وكل منهما انعكاس للآخر.ال مزية لأحدهما على الآخر، فال يمكن فصل القيمة ال 
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 ( الصدق والكذب في الشعر 9)  

 هو عدم ُمطابقة الصورة الأدبية ِلما يُناس بها في الواقع، وعدم التّقيّد بمعايير العقل والمنطق.الكـــذب في الشعر:  -

 رية حقيقيّة، فالخيال مقبول قريب على حدود المنطق.هو أأن تكون الصورة الشعرية معبّرة عن تجربة شعو الّصدق في الّشعر:  -
 

 :مبادئ الّصدق والكذب في الّشعر 

           أأكذبه الشعر أأعذب( 2) 

 أأجاز أأصحاب هذا المبدأأ عدم ُمطابقة الصورة الأدبية ِلما يُناس بها في الواقع، وعدم التّقيّد بمعايير العقل والمنطق.
 

ُن حالةً لوا ل البحتري مادًحا الشيْب:و قك  يوم  الوغى مْن صارمٍّ لْم يُصق لِ   ّصارُم المصقوُل أأْحس 

خالف البحتري الواقع وحدود المنطق، حين مدح الشيب وهو ُعرفًا عالمة على التقّدم في السّن، فش بّهه من انحية اللون 

 خيال المقبول()الصورة ضمن دائرة ال بلس يف الذي صقل فيكون لونه أأبيًضا قاطًعا فاعال في ساحة المعركة.
 

  ، فأأخذوا مثاال على ذلك:قول المتنبيي مادحًا:وضع أأصحاب هذا المبدأأ للكذب حدودًا ال يتخطاها الشاعر

  

نــــ لوال   كفى بجسمي نُحوال أأنّني رُجل      ـيُمخاطبتي ا اّيك لم ت ر 

فراطًا خارجًا  ا ذ تجاوز المتنبيي  على الحقيقة.حدود الخيال المعقول، ورأأوا في مثل هذا البيت ا 
 

لى نفس المتلقي، لذا  لى اس تخدام أأدوات تُقّرب المبالغة ا   فاس تحس نوا أأن يس تخدم أألفاظا مثل:)لو، يكاد(دعا النقّاد ا 

 1222 جديد ُركُن الحطيِم ا ذا ما جاء يس تلمُ   رفاُن راحتهِ يكاُد يُمسكه ِعــــــ  دًحا:وقول الشاعر ما

 اولة ا مساك الجدار يده، وهذه المبالغة قّربها اس تخدام اللفظ )يكاد(.يُعبر الشاعر عن عظم كرم الممدوح بمح
 

 1222 تكميلي          صدقه:أأ  الشعر أأعذب( 2) 

 هو أأن تكون الصورة الشعرية معبّرة عن تجربة شعورية حقيقيّة، فالخيال مقبول قريب على حدود المنطق.
 

لْن  نُجوًما  قوم  ربُط الخيِل وسط  بيوتهم قالت ليلى الأخيلية:  1222 جديد 2222 يصيف وأأس نّة  ُزرق  يُخ 

 وهي صورة مقبولة وال خروج عن حدود المنطق.صورت الخيول المجتمعة وسط البيوت بلليل، والّرماح بنجوم الليل، 

 ما المبدأأ النقدي في موضوع الصدق والكذب الذي يتفق مع كل بيت في ما يلي: سؤال:

ّن أأحسن  بيتٍّ أأنت  قائلُ  ذا أأنشْدته: صدقا   هوا   أأعذب الشعر أأصدقه  بيت  يُقـــــــــاُل ا 

 ّ  عر أأكذبهــأأعذب الش  في عن صدِقه كذبُهــــــوالّشعُر يك  فتموان ُحدود منطقــــــــــكمكل

، ك ِبْرت   :قالْت   قال ابن المعتز  سؤال: قائعِ  غُبارُ  هذا  ل ها: قلُت  وِشبْت   الّدهر و 

 صور الشيب في رأأسه بغبار الحروب الذي يعلو الرأأس. نيّة:أأ. وضح الصورة الف  

 ب. هل ترى البيت من بب الكذب أأم الصدق؟ وضح ا جابتك. 

 للواقع. مطابقة تكن فلم الصورة في والمنطق العقل معايير على خرج الشاعر لأن الكذب؛ بب من 
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 النقد الأدبيي
 المذاهب الأدبية في العصر الحديث

 العربيي التخصص

 الفصل الأول الوحدة الثالثة

 

 المذهب الأدبيي:

 هو جملة الخصائص الفنيّة التي ت صُبغ نتاًجا أأدبًيا ما بِصبغة غالبة تُميّز ذلك النّتاج من غيره في فترة زمنية معينة

 

 المذهب الأدبيي ال يقتصر على فردٍّ واحد. وضح ذلك. سؤال:

نه يشمل عدًدا كبيًرا من المبدعين جمعت بي    نهم خصائص عامة متشابهة.)مع التنبه لوجود ميزات خاصة لكل أأديب عن غيره(.لأ

 

 المذهب الأدبيي ال يأأتي فجأأة وال يزول فجأأة. وضح ذلك سؤال:

آاثر مذهب سابق مع مذهب الحق، ثم تزول الآاثر القديمة رويًدا رويًد، حتى تتالشى.  نه يتكون تدريجًيا حيث تتعايش أ  لأ

 

 ب الأدبية في الغرب، ثم انتقل تأأثيرها ا لى أأدبنا العربيي الحديث بفعل أأمرين. اذكرهما.ظهرت المذاه سؤال:

 . حركة الترجمة)مع بداية عصر النهضة العربية(2  . االتصال الثقافي.2 

 

 )هامش( عصر النهضة:عّرف  سؤال:

امن عشر، وما رافقها من اتّصال بين الشرق مصطلح يُطلق على الفترة التي بدأأت بحملة انبليون على مصر في أأواخر القرن الث 

لى ارتقاء الآداب العربية بعد تدهور أأحوالها في العصر العثماني.   والغرب أأّدى ا 

 

 أأشهر المذاهب الأدبية: سؤال:

 ( المذهب الكالس يكّي. )مدرسة اال حياء والنهضة(2) 

 ( المذهب الرومانسّي.2) 

 ( المذهب الواقعّي.1) 

 الّرمزّي.( المذهب 9) 
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 أأوالً: المذهب الكالس يكّي. )مدرسة اال حياء والنهضة(

 

 (والنهضة اال حياء مدرسة)العربيي الأدب في الكالس يكي المذهب

 هي الحركة الشعرية التي ظهرت في أأوائل العصر الحديث، والتزم فيها الشعراء النّْظم على نهْج الشعراء في عصور ازدهار الشعر.

 

 1222 تكميلي        ؟اال حياء والنهضة مدرسةه د هذرائمن هو  سؤال:

 الشاعر المصري: محمود سامي البارودي. 

 المذهب الكالس يكي في الأدب العربيي: أأبرز شعراء )مدرسة اال حياء والنهضة( سؤال:

براهيم، علي الجارم.من مصر:    عبدالمنعم الرفاعي.من الأردن:        أأحمد شوقي، حافظ ا 

 خير الدين الزركلي. من سورية:   الجواهريّ عبدالمحسن الكاظمي،جميل الّزّهاوي،معروف الّرصافي، من العراق: 

 النهج الذي سار عليه البارودي وأأتباعه في تقليد الشعراء القدامى: سؤال:

 ُمشابهة أأساليبهم وصورهم ومباني قصائدهم وأأغراضهم. 

 

 2221 جديد   (والنهضة اال حياء لمدرسة الفنيّة ائصالخص) :العربيي الأدب في الكالس يكي المذهب خصائص

 يُحاكي القدماء في بناء القصيدة العربية من حيث تعدد الموضوعات. ( 2)

 يلتزم القافية الواحدة. ( 2)

لفاظ. ( 1) لفاظ وجزالتها، وفخامتها، والحرص على فصاحة التراكيب والأ  سالمة الأ

 2222 ش توي   (.الموازنة بين العقل والعاطفةم الصورة الشعرية الحس ية والمادية، )االبتعاد عن الخيال الجامح بس تخدا ( 9)

ذا جاء سؤال وضح الخصائص الفنية أأو أأهم معالم المذهب الكالس يكي في مالحظة هامة جداً:   أأحمد شوقيأأو قصيدة  المية البارودي ا 

 ...اكتب الخصائص السابقة    

 

 1222 ش توي      لكالس يكي بين العقل والعاطفة؟كيف يوازن أأتباع المذهب ا سؤال: 

 .الشعرية الحس ية والماديةاس تخدام الصورةو البتعاد عن الخيال الجامح ب 

 اس تطاعت )مدرسة اال حياء والنهضة( ا ضافة شيء جديد للأدب العربيي الحديث. وضح ذلك سؤال:

ية جديدة لم تكن معروفة في اس تحدثوا أأغراًضا شعر س يكيّة،لكالمع التزامهم نهْج القدماء ومحافظتهم على الخصائص الفنيّة ل 

 العربيّي، بما يناسب عصرهم وما اس تجّد فيه من ظروف وأأحداث. الشعر

 الشعر المسرحّي.( 1 .الشعر االجتماعيّ ( 2 .الشعر الوطنيّ ( 2 ها أأتباع المذهب الكالس يكي؟اال غراض الشعريّة التي اس تحدث ما  سؤال:

 2222 يصيف     ؟الأغراض شعريةأأتباع المذهب الكالس يكي حداث أأس باب اس تما  سؤال:

 لتناسب عصرهم، وما اس تجّد من ظروف وأأحداث. 
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 لمذهب الرومانسّي.ااثنياً: 

 

 :المذهب الرومانسيّ 

يال، واهتّموا فأأطلقوا الِعنان للعاطفة والخ  مذهب أأدبيي أ طلق على الذين اندوا بضرورة التحّرر من القواعد والأصول الكالس يكيّة.

نسان الفرد وهمومه لى الآخرين. المشاعر تلك، ووّظفوا الطبيعة للتعبير عن بلحديث عن مشاعر اال   ونقلها ا 

 1222 يش تو      علل؛ اندت الرومانس يّة بضرورة التحّرر من القواعد والأصول الكالس يكيّة. سؤال:

بداع الأديب  نّها قيود تُُحد من ا  لى الآخرين. ته الشعوريةوقدرته على نقل تجرب  لأ  ا 

 أأقسام المذهب الرومانسّي في الأدب العربيّي: سؤال:

براهيم عبد القادر  العقّاد وعبّاس محمود شكّلها كل من: ) ( جماعة الّديوان:2)   المازني، وعبدالرحمن شكري(ا 

يليا أأبو ماضي، نسيب عريضة. ( شعراء المهجر:2)   منهم: ُجبران خليل ُجبران، ا 

براهيم انجي. جماعة أأبولـــو: (1)   منهم: أأحمد زكي، ا 

 

 1222 تكميلي       في الأدب العربيي: المذهب الرومانسيّ خصائص 

 عن التقاليد الموروثة في بنية القصيدة العربية. االبتعاد( 2)

 ( رفض القواعد والأصول.2)

 فيها ، وعبروا عن ذلك بمعان عاطفية وأألفاظ سهلة() فقد وّظفوا الطبيعة واندمجوا  ( ا طالق الِعنان للعاطفة والخيال.1)

 ( الصورة الشعرية ُمس تمّدة من الطبيعة.9)

ذا جاء سؤال وضح الخصائص الفنية في  مالحظة هامة جداً:  قصيدة فلسفة الحياة )ال يليا أأبيي ماضي( أأو قصيدة أأبو القاسم الشابييا 

 ...اكتب الخصائص السابقة    

 عن التقاليد الموروثة في بنية القصيدة العربية. وضح/ علل. ابتعد الرومانس يون سؤال:

 هجروا المقّدمة الطللّية، ودخلوا في موضوعهم الشعري ُمباشرة، والتزموا الوحدة الموضوعيّة. 

 1222 جديد        .التحّرر من قيود القافية دعا الرومانس يون ا لى  سؤال:

بداع الشاعر، فنجد لديهم  نها تُحّد من ا   تعّدًدا في القافية في القصيدة الواحدة. لأ

 من الطبيعة الحيّة. من أأين يس تمد الرومانس يون صورهم الشعرية؟ سؤال:

ليها على أأنها كائن حّي ينبض بلحياة.  بيّن نظرة الرومانس ية ا لى الطبيعة. سؤال:   نظروا ا 

 وازن بين الكالس يكية والرومانس يّة من حيث: سؤال:

 نس يةالروما الكالس يكية 

ُمحاكاة للقصيدة الجاهلية في تعدد  بناء القصيدة

 الموضوعات وتلتزم وحدة القافية.

هجروا المقدمة الطللية والتزموا الوحدة 

 الموضوعية وال تلتزم القافية

 أأطلقوا العنان للعاطفة والخيال ابتعدوا عن الخيال والعاطفة العاطفة

 مس تمدة من الطبيعة حس يّة ومادية مأألوفة شائعة الصورة الشعرية

 أألفاظ عاطفية سهلة وأأساليب رقيقة أألفاظ جزلة فخمة، فصاحة التركيب لغة الشعر
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 اثلثاً: المذهب الواقعي

 

            المذهب الواقعي:

 هو المذهب الذي يُعنى بوصف الحياة اليوميّة كما هي من غير أأيّة مثاليّة. 

آخذ ما هي ال سؤال:   ؟على الرومانس يّين نوّ الواقعيالتي أأخذها مأ

 ابتعادهم عن حياة النّاس الواقعيّة ومشكالتهم وهمومهم( 2) مبالغتهم في الخيال ( 2) 

 1222 يش تو       ؟، وشخصيّاتهمن أأين يس تمد الكاتب الواقعي مادته الأدبية سؤال:

 تصوير للواقع ممزوج بنفس الأديب( ةوشخصياته من الطبقة الوسطى أأو طبقة العمال.)فالواقعيمن مشكالت العصر االجتماعية، 

 علل ظهور المذهب الواقعي.  سؤال:

 ، فأأبرز الأدبء عيوب المجتمع وصوروا مظاهر الحرمان والبؤس.االجتماعية وقضاايه الس ياس ية الواقع العربيي بمشكالتهلتصوير  

 )يوميات انئب في الأرايف( توفيق الحكيم./  في الأرض( )الُمعّذبون طه حسين.  :دبء الواقعيون في الأدب العربييأأبْرز الأ اذكر  سؤال:

     عبدالرحمن الشرقاوي. )الأرض(                  /  يوسف ا دريس. )الحرام(/  )همس الجفون(. نجيب محفوظ 

  ؟اتّجاهات المذهب الواقعي سؤال:

 ( الواقعية النقديّة: 2)  

 ه.فساد فيكّز على جوانب الشّر وال هي التي تتناول مشكالت المجتمع وقضاايه، وتر  -

ظهار عيوبه وتسليط الضوء عليه. غايتها: انتقاد المجتمع و  -  2222 يـصيف    .ال تُْوِجد الحلول للمشكالتوا 

 1222 ش توي    القصة والرواية مجالها الأكبر، وتليهما المسرحيّة.أأكثر الفنون الأدبية التي تمثلها:  -
 

 :( الواقعية االشتراكية 2) 

 ين(.الرأأسماليين والبرجوازي طبقة ) و العمال والفالحين(طبقة هي التي تجعل العمل الأدبيي قائًما على تصوير الّصراع الطبقي بين ) -

بداع فيهم.و   في الحياة اليين والبرجوازيين مصدًرا للشرالرأأسمطبقة تجعل  -  تنتصر للفالحين والعمال وتُظهر جوانب الخير واال 

صالح مشكالتهم.غايتها: تحس  -  يصيف     .تقّدم حلواًل للمشكالت ين حياة النّاس وا 

2222 
 

 العربيي: الأدب في الواقعيّ  المذهب خصائص

 يُصور الواقع ويبتعد عن اال غراق في العواطف والخيال. ( 2)

 اس بة.يُركّز على القضااي االجتماعية، فينقد المجتمع، ويبحث عن مشكالته، ويقترح بعض الحلول المن ( 2)

 يعتمد على الكتابة القصصية والّروائية بشكل كبير ثم المسرحيّة. ( 1)

لفاظ و المعاني ( سؤال:  2222 ش توي    وازن بين المذهب الواقعي والمذهب الرومانسي من انحية ) الأ

 الرومانس ية الواقعية 

لفاظ السهلة العاطفية لغة الحياة اليوميةمس تمدة من  الألفاظ  تس تخدم الأ

 تس تخدم المعاني التي تشع بلعاطفة والخيال الواقعية من غير المبالغة في الخيال تصّور حياة الناس لمعانيا
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 رابًعا: المذهب الرمزيّ 

 

 2222 ش توي           :المذهب الرمزيّ 

يحاء في التعبير عن المعاني الكامنة في نفس الأديب.  1222 يش تو        مذهب أأدبيي يعتمد اال 
 

يحائياً.عل سؤال:  ل؛ يلجأأ الرمزيّون ا لى اس تخدام الألفاظ والتراكيب في س ياقات معينة تضفي عليها بُعداً رمزاًي ا 

 أأتباع المذهب الرمزي. علل؛ كثرة اس تخدام الرمز لدى سؤال: 

  التعبير عن الأش ياء حسب تأأثيرها في نفوسهم أأدق  من التعبير عنها في ذاتها.لأّن  

يحاءفنيّ ال  دواتالأ  ما سؤال:  عند الّرمزيين؟ ة التي تساعد على تكثيف اال 

يقاع الّشعر وموس يقاه.   عنايتهم الخاصة ب 

 1222 تكميلي            فيم تكمن أأهميّة الّرمزيّة؟ سؤال:

 كيف تسهم الرمزية في االرتقاء بمس توى النص الأدبيي؟ سؤال:

يجاد   بأأفكار ودالالت أأكثر عمقًا، للنهوض بلمس توى الجمالي للنص،  وتكون محّملة ،لغة جديدة تتجاوز المعنى المعجميب 

لى نفس المتلقي.فاعليته،   وزايدة  وجعله أأكثر تشويقًا وأأقرب ا 

 ( أأدونيس.9)  صالح عبد الصبور.( 1)   2222 يصيف ( محمود درويش.2) ( بدر شاكر الس يّاب.2) أأبرز شعراء الّرمزيّة: سؤال:

 :المذهب الرمزيّ خصائص 

يحائية بوصفها أأداة فاعلة للتعبير.( 2)  اس تخدام التعبيرات الرمزية واال 

لفاظ الخاصة.2)  ( اعتناؤه عناية فائقة بلموس يقا الّشعرية المنبثقة من الأوزان الشعرية والأ

ذا جاء سؤال وضح الخصائص الفنية في  مالحظة هامة جداً:  ...ابقةاكتب الخصائص الس بدر شاكر الس ياب)رحل النهار( قصيدة ا 

 

يحائية. سؤال:  بوصفها أأداة فاعلة للتعبير عند الرمزيين. علل؛ اس تخدام التعبيرات الرمزية واال 

 لأن اللغة العادية عندهم التس تطيع التعبير بعمق عّما في النفس من أأفكار ومشاعر. 

لفاظ والتراكيب الرمزية عند الرمزيين في قصائدهم: سؤال:  بعض الأ

يح  رحل النهار:   اء بفقدان الأمل بلشفاء واليأأس من العودة.ا 

يحاء بهموم الحياة وأأحزانها وأ المها وتحّدايتها وعقباتها.  :الذي يصرخالبحر      ا 

 المرض الذي أأضحى سجنًا يعيش فيه. المحار:ء،الدم،القلعة السودا 

 الهداية ، العزة   الشمس:  

 عاشت فيه فترة طويلة قبل ظهور اال سالم.تخلصت من الضالل الذي   اس تفاقت من بعد رقاد:  

 المحتلون الصهاينة. الظلم والقهر.  الأش باح الغربن الظلمة: 


