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ن    كسر همزة إ 

 أ ول إلكالم )إبتدإء إلكالم(
ن   ْن أ قللَت منه نفَع. إ  وإِء؛ إ   إلكالَم كالد 

ن  إلكلمة إلطيبة صدقة   إلكلمة مسؤولية صاحبها ، إ 

 أ ول إلكالم في إلجملة

 بعد نقطة أ و فاصلة

ن  إلطالب نش يط   أ ول إلجملة إلمحكية ابلقول  / قلت / يقول  ...أ لفاظ إلقول: قال  قال إلمعلم: إ 

رإُت مشكالٍت ،  أ ول جملة جوإب إلقسم ن ها وإللِه، تسبُب إلمخد   أ لفاظ إلقسم: وإللِه / ابللِه / اتللِه / لََعمري أ فة خطیرة   إ 

ن   أ ال بعد حرفي إالس تفتاح )أ ال، أ َما( ة.  إ  ماَء ال تُْمِطُر َذَهبًا وال ِفض     إلس 

ذ(  ضافةال  بعد إلظروف في محل جر ابإلجملة  إلت ري َث یكشف لَك إلحقيقة حيث إ ن  ، ال تس تعجلْ  بعد إلظرفین )حيث، إ 

ََّك لَـــــــَرُسولُُه  إقترن خبرها ابلالم إلمزحلقة ن
ِ
َُّه يَْعلَُم إ ن   َوإلل  مفتوحة/ زإئدة / متصلة بخبر إ 

ذإ توإجد 1) ( لليمینلكسر همزة إ ن  ابل غلب  أ كثر من سبب( إ  ن  ـ ك لَــرإئع   نختار إل قرب لـ )إ  ن  أ َما وإللِه إ 

ذإ إجتمع إالبتدإء وإلالم إلمزحلقة ( 2) ن  إلـحقَّ  هنا فقط نختار إلالم إلمزحلقة.       إ   ــوإضح  لَـإ 

 

ـ ك لَـطيُف إلمعشر( ١ إلجملة إلتي كسرت فيها همزة إ ن  ل نه إت صلت إلالم إلمزحلقة بخبرها ن ـ ك لَهيُف إلقلب٢  إ  ن  ( إ 

ن  إلس ي ارة ِلــصاحبها٣        ن  إلجن  ٤  ( إ   ة لَـمطلب  ( إ 

 

 أ س ئلة إلكتاب 

  ْيأ تي ما همزة ) إ ن  ( في كسرِ  سببَ  إذكر: 

ذإ ِقيَل لهْم التُفِسدوإ في إل رض قالوإ  قال  -١  نماتعالى: "وإ  ن همنحُن مصلحون أ ال  إ   ُهم إلُمفِسدون ولكن اليشعرون" إ 

 جاءت بعد حرف إالس تفتاح)أ ال(  جاءت أ ول إلجملة إلمحكية ابلقول      

عادةَ  إ ن    -٢   جاءت في بدإية إلكالم.       .مانملك قيمة ندركَ  أ ن بل نملك، ال ما على إلحصولِ  في لیسْت  إلس 

ن ِي  -٣  تَِطْعه لمْ  ِبما َل ٍت     زمانُه إَلخیرَ  ُكنُت  و إ نْ  وإ   خبرها إقترن ابلالم إلمزحلقة )لــأ ٍت(       إل وإئلُ  تَس ْ

ن ي وإللِه،  -٤   جاءت أ ول جملة جوإب إلقسم    .طموحاتي أ حق َِق  حتى جهدي قصارى سأ بذلُ  إ 

ن ي وإلله " أ ما :وسلم عليه إلله صلى إلله رسول قال -٥   جاءت أ ول جملة جوإب إلقسم   لله ل خشاكم إ 

ن   -٦  ن   حيث ، إال صغاءِ  سوءِ  عن ينتجُ  إلفهم سوءِ  من كثیًرإ إ     لك إل صدقاءَ  تجلبُ  إال نصاِت  على إلقدرةَ  إ 

 جاءت بعد إلظرف )حيث(    في بدإية إلكالمجاءت     

ن   حيثُ  إلبحرِ  شاطئِ  على أ جلَس  أ نْ  أ حب   -٧   جاءت بعد إلظرف )حيث(     عليل   إلهوإءَ  إ 

ادُق  إلفتى يعجبني -٨  موحُ  إلص  ذ  ، إلس  ن ــهإ   جاءت بعد إلظرف )إ ذ(    َحسنٍ  ُخلُق ذو إ 
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( ل نه إق   ترن خبرها ابلالم إلمزحلقة:إلجملة إلتي ُكسرت فيها همزة )إ ن 

ن ك لَعلى خلٍق عظيم. ن  ِلـصانعي إل  أ ( وإ  ن  إلبحر جميل    قرإِر رؤيةب( إ  ن  إلسعادَة لـَـیست في إلمال ج( إ   د( إ 

ه( ن  إلطالب يعمل من ِحس  ذ إ  ن  في جملة: )يعجبني إلطالب إلمجتهد، إ   سبب كسر همزة إ 

 د( إقترن خبرها ابلالم إلمزحلقة  ج( بعد إلظرف   إلكالمب( إبتدإء  أ ( أ ول إلجملة إلمحكية ابلقول

( ل نها جاءت في أ ول إلجملة إلمحكية ابلقول:  إلجملة إلتي ُكسرت فيها همزة )إ ن 

ن  تقدم إلمجتمع ضرورة ( إ ن  في حياتنا إلمنزلية نقصاً أ   ن ك لَرإئع   ب( أ ال إ  ن ي أ حذركم إلغش  ج( إ   د( قال إلمعلم: إ 

(: سبب كسر همزة ن  إلتعامل معها لَـصعب  ن  في جملة: )وإللِه إ   إ 

 د( إقترن خبرها ابلالم إلمزحلقة  ج( بعد إلظرف   ب( إبتدإء إلكالم ية ابلقول.أ ( أ ول إلجملة إلمحك 

 إلجملة إلتي ُكسرت فيها همزة إ ن  لوقوعها في إبتدإء إلكالم:

ن ك قادر على ذلك. ن ك قادر على إال جابة   أ ( ال تقْل ال أ س تطيُع إال جابة؛ فـا   ب( وإللِه، إ 

ن ك قادر على إال جابةج( قال إلمعلم للطالب إلم  ن ك قادر على إال جابة   تكاسل: إ  ذ إ   د( التقلل من قدرإتك، إ 

( لوقوعها أ ول جملة جوإب إلقسم:  إلجملة إلتي ُكسرت فيها همزة )إ ن 

ن   ن      إل ردن  خیر مثاٍل على ذلك.أ ( لَعمري إ   إالس تقالل من أ هم  هذه إال نجازإت  ب( أ ال إ 

ول ال تقوُم بمساحتهاج( فقال إلطالب: إ ن  مك ن ه تعبیر عن إال رإدة إلحرة    انة إلد  ذ إ  ، إ  نجاز   د( إالس تقالل إ 

( ل نها جاءت في إبتدإء إلكالم:  إلجملة إلتي ُكسرت فيها همزة )إ ن 

ن  إلتثب ت خیر  من إلظن ن ي أ حذركم إل أ ( لعمري إ  ن  لال همال عاقبة    دنيا.ب( إ  ن ها لوحة  جميلة    ج( أ ال إ   د( وإللِه إ 

( ل نها جاءت بعد حرف إالس تفتاح:  إلجملة إلتي ُكسرت فيها همزة )إ ن 

ن ه مهوى أ فئدة إلس ي اح  ذ إ  ن  إلصحرإِء وإسعة   أ ( إ  ن ه إلفجر أ ية.  ب( إ  ن ك صادق    ج( أ ال إ   د( لَعمري إ 

ن  ربيي يقذف ابلحق(سبب كسر همزة إ ن  في قوله    تعالى: )قل إ 

 د( بعد حرف إالس تفتاح   ج( إبتدإء إلكالم   ب( بعد إلظرف  أ ( أ ول إلجملة إلمحكية ابلقول

ن ي لَـأ خشاكم لله...(  قال رسول إلله صلى إلله عليه وسلم: )أ ما وإللِه إ 

 د( جميع ما ذكر  س تفتاح ج( بعد حرف إال ب( أ ول جملة جوإب إلقسم.  خبرها ابلالم إلمزحلقةأ ( إقترن 

ْن ُكنُت إَلخیَر زمانُه  ن ِي وإ  ن  في قول إلشاعر: وإ  تَِطْعه إل وإئل  سبب كسر همزة إ    َل ٍت ِبما لْم تَس ْ

 د( إبتدإء إلكالم   ج( بعد إلظرف ب( أ ول جملة جوإب إلقسم  أ ( إقترن خبرها ابلالم إلمزحلقة

)  لوقوعها بعد ظرف:  وإحدة من إل تية ُكِسرت فيها همزة )إ ن 

ن ني حرٌّ  نها مهوى أ فئدة إلسائحین.     أ ( إبتدإًء من إليوِم، إ  ذ إ   ب( جرش مدينة أ ثرية إ 

ن  غدإً لناظره قريب نها مهوى أ فئدة إلسائحین       ج( إ   د( جرش مدينة أ ثرية أ ال إ 
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 أ حوإل إلفاعل وإلمفعول به تقديمًا وتأ خیرإً 

 إً دج ماه لو دج

 ضمائر إلفاعل
 )َت/ ُت / ِت / وإ / إ / ن / ین(

 ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل
  ـي/ ال تسأ لــإلمعلـَم  ین/ تسأ ل إلمعلـمَ  اسأ لـ /إلمعلـمَ  ـوإ/ سأ لإلمعلـمَ  تسأ لــ

ضمائر إلمفعول 

 به

 )ه / ني / ك( 

 ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول 
 إللهُ ك إللُه   /  رحمــ نيإللُه  /  رحمــ  هرحمـــ

 مشترك بین إلفاعل وإلمفعول به إلضمیر )ان(
ــ        ماض مبني على إلسكون:  إلمعلـمَ نا )ان( فاعل: ضربْــــ

ــ  مضارع:ماض مبني على إلفتح /  هدفنا إلمعلـُم / يجمع  نا)ان( م.به: ضربَــــ

ايَك/ إلضمائر إلمنفصلة ايه/ / إ ايكِ  إ  ايكم/ إ ايان/ إ  عرإبها: ضمیر منفصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم وجوابً  إ ايهم  إ   إ 

 أ لفاظ إلصدإرة

 أ سماء إالس تفهام: َمْن ما ماذإ أ يَّ ( 1)

ـــــرط: َمْن ما مهما2)  ( أ سماء إلش 

    ( كم إالس تفهاميـــة: 3)

    ( كم إلخــــــــــبريــة: 4)

 مبني في محل نصب مفعول به مقدم وجوابً  إسم إس تفهام   َمن شاركَت في وإجبَك ؟

 نصب مفعول به مقدم وجوابً مبني في محل إسم شرط    وجهِـِه. في فابتسمْ  تقابلْ  َمن

 مبني في محل نصب مفعول به مقدم وجوابً إسم   ؟ إلعطلةِ  في قرأ ت كتاابً  كم

ُر كم م   مبني في محل نصب مفعول به مقدم وجوابً إسم   .  شكلٍة حلَّ إلتطو 

 

 
م إلفاعل على إلمفعول به وجوابً   تقد 

 ـيأ خ ي/ نصح أ بـ هذإ ذإك/ ضرب  ىلبنـ ىهنأ ْت سلم إسم  إسم +فعل +  خش ية إللبس لعدم وجود قرينة

 إل رَض   ونإلمعلـَم  / يعشق ُت ساعد + مفعول  (ضمیر فاعلفعل + ) إلفاعل ضمیر متصل وإلمفعول إسم ظاهر

 وك/ ساعد  وني/  ضربـــ  تـــــهشكر  (ضمیر م به( + )ضمیر فافعل + ) إلفاعل ضمیر متصل وإلمفعول ضمیر متصل

 

   باتك ل إ ةلئس  أ 

  ْمَ  عل ل ا كل ٍ  في خط تحته ما في وجوابً  به إلمفعولِ  على إلفاعلِ  تقد   :يأ تي مم 

ن  إلحس ناِت  -١   إلفاعل ضمیر متصل  وإلمفعول به إسم ظاهر.  "يُذهبْن إلسی ئاتقال تعالى: " إ 

 إلفاعل ضمیر متصل  وإلمفعول به إسم ظاهر.    "إلقيامة يوم ظلمات إلظلم فا ن   إلظلم إتقوإ" -٢ 

 إلفاعل ضمیر متصل  وإلمفعول به إسم ظاهر.   أ كثرْ  إل رض يعشقون .لكْن.. إلورد نيعشقو -٣ 

م -٤   خش ية إللبس لعدم وجود قرينة لفظية أ و معنوية.  .إلت طوعية إل عمال في لمشاركته عیسى موسى كر 

 ر.إلفاعل ضمیر متصل  وإلمفعول به إسم ظاه      وكثرتِه ... مالي عن إلناَس  تسأ لي ال -٥ 

 خش ية إللبس لعدم وجود قرينة لفظية أ و معنوية   .وإحترإمٍ  بلباقةٍ  س ياس يةٍ  أ مور في ذإك هذإ انقش -٦ 

  ل ن إلفاعل وإلمفعول به ضمیرین.  تركُتـــــــه أ ساء وَمن ، شكرتُـــــه لي أ حسنَ  من -٧ 
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 إلقرينة

 ( اتء إلتأ نیث إلساكنة1لفظية       )

 إلضمة على إلنعت (2)             

 بشرط أ حد إالسمین یكون مذكر

ـُـــــــــــــإسم +   + إسم ــــــــــــ

 يحييى لبنىت أ كرَمـــــ

 صديقي إلكريمُ إس تقبل أ خي 

 قـــــرأ  روإيتي أ خي أ حد إالسمین قادر على إلقيام ابلفعل معنوية

 

 يأ تي ما في به فعولِ إلم من إلفاعلِ  تميیز في إلغموَض  أ زإلت   إلت ي إلقرينةِ  نوع ما: 

ي حث -١   قرينة لفظية : )إلضمة على إلفاضل: نعت(  .إلمرضى زايرة على أ خي إلفاضلُ  وإلد 

لى مصطفى عاُل أ رشدْت  -٢   قرينة لفظية:  )اتء إلتأ نیث(  .أ عمالِه لتنظيمِ  خطةٍ  عمل إ 

 قرينة معنوية   .لها لحاجِتها محفظتي صديقتي إس تعارْت  -٣ 

 قرينة معنوية    .مدربيي إلخط في بييتدري  صقلَ  -٤ 

 قرينة لفظية:  )اتء إلتأ نیث(   . إلمطالعینَ  أ وإئلِ  مسابقةِ  في هدى عیسى انفَسْت  -٥ 

 

 

م إلمفعول به على إلفاعل وجوابً   تقد 

 ها/ يحمي إل رَض أ هلـُ   هاإس تلم إلجائزَة مس تحقـُ  إسم)ضمیر(فعل + إسم +  إت صل ابلفاعل ضمیر بعود على إلمفعول به

 إلحياةُ  نيإلمعلـُم  / علمت  كإللُه /   ساعد ــهرحم فعل + )ه / ني / ك( + فاعل إلمفعول به ضمیر متصل وإلفاعل إسم ظاهر

 

   باتك ل إ ةلئس  أ 

  ْمَ  عل ل ا كل ٍ  في خط تحته ما في لعافلإ ىلعوجوابً  به لمفعولِ إ تقد   :يأ تي مم 

اِلمین معذرتُــــــهمقال تعالى: " ال ينفُع  -١   ل نه إت صل ابلفاعل ضمیر يعود على م.به   " إلظ 

ْن  -٢   ل ن إلمفعول به ضمیر وإلفاعل إسم ظاهر   نبأ  فتبی نوإ "ب  جاءكم فاسق  قال تعالى: " إ 

 ل نه إت صل ابلفاعل ضمیر يعود على م.به  .أ صحابها إل رَض  ويعشق ،أ هلُه إلوطنَ  يحمي -٣ 

 ل ن إلمفعول به ضمیر وإلفاعل إسم ظاهر     عيناكِ  أ وحتْه ما إلقصائدِ  أ حلى -٤ 

 ل ن إلمفعول به ضمیر وإلفاعل إسم ظاهر    إل قمار تَزينــــــــــــــــــــها إلليالي -٥ 

  ل نه إت صل ابلفاعل ضمیر يعود على م.به     . امالُكه إل رَض  حرثَ  -٦ 

ینَ  إلموإطنون يعجبني -٧  مون إلذ   ل ن إلمفعول به ضمیر وإلفاعل إسم ظاهر  إلعاَمة. إلمصلحة يقد 

 ل ن إلمفعول به ضمیر وإلفاعل إسم ظاهر   موتك. عند تُولد صالح ولد يخلُفك حین -٨ 

 ل نه إت صل ابلفاعل ضمیر يعود على م.به     .إلحسنُ  ُخلُقه إال نسانَ  ينفع -٩ 

  به. إلمفعول على يعودُ  ضمیر   ابلفاعل إتصلَ  ل ن ه  .ُمحياه تعلو وإالبتسامةُ  مس تحق ها إلجائزةَ  إس تلمَ  -0١ 
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م إلمفعول به على إلفعل وإلفاعل وجوابً   تقد 

 إ ايك نعبد  / إ ايك أ قصدُ  إ ايك + فعل إلمفعول به ضمیر نصب منفصل

 َمن تقابْل فابتسْم به / كم كتااًب قرأ ت ؟ أ لفاظ إلصدإرة + فعل من أ لفاظ إلصدإرة

م إلمفعول به على إلفعل وإلفاعل وجواًب   ذإ كان من أ لفاظ إلصدإرة، ويعرب في محل نصب يتقد  إ 

 بشرط أ ْن یكون إلفعل متعٍد لم يسوِف مفعوله مفعول به:

 

 د م سبب حد  ا كل في وجوابً  وإلفاعلِ  إلفعلِ  على به إلمفعولِ  تقد   يأ تي مم 

 ل نه من أ لفاظ إلصدإرة )إسم شرط(  من خیٍر فل نفسكم " ما تنفقوإو قال تعالى: "  -١ 

 ل نه من أ لفاظ إلصدإرة )إسم إس تفهام(    أ ضاعوإ فَتًى أ يَّ و  أ ضاُعوني -٢ 

نيَا منَ  لَقيُت  ماذإ -٣   ل نه من أ لفاظ إلصدإرة )إسم إس تفهام(     َوأ ْعَجُبهُ  إلد 

هاو  ، صدقة إلطيبة إلكلمة -٤  اي   ل نه ضمیر نصب منفصل يدل على إالختصاص   إلَخلُْق  یرتجي إ 

 ل نه من أ لفاظ إلصدإرة )إسم إس تفهام(     إلمساء؟ هذإ في زرَت  من -٥ 

 ل نه ضمیر نصب منفصل يدل على إالختصاص   جارة( اي وإسمعي أ عني ايكِ إ  )   :إلعرب أ مثالِ  من -٦ 

 

 

 إلجملة إلتي تقدم فيها إلفاعل على إلمفعول به وجواًب:

م موسى عیسى  د( انقشْت سلمى موسى  يحييى لبنىهنأ ْت ج(   يعشُق إل رَض أ بناُؤهاب(     أ ( كر 

م إلفاعل على إلمفعول به: هذإ ذإكفي جملة: )انقش   في أ مور س ياس يٍة بلباقٍة وإحترإٍم( سبب تقد 

 ل ن إلفاعِل ضمیًرإ متصاًل وإلمفعول به إسم ظاهرب(     للبس لعدم وجود قرينةخش ية إأ ( 

 د( ل ن إلفاعِل إسم ظاهر وإلمفعول به إسم ظاهر  لل ن إلفاعِل ضمیًرإ متصاًل وإلمفعول به ضمیر متصج( 

 إلجملة إلتي تقدم فيها إلفاعل على إلمفعول به وجواًب ل ن كالهما ضمیر

 د( انقشْت سلمى موسى من أ حسَن لي شكرتُـــــهج(  ب( هنأ ْت سلمى لبنى  ي إلناَس عن مالي وكثرتِهــال تسأ لأ ( 

ي إلفاضُل أ خي على زايرة إلمرضى(نوع إلقرينِة إلت ي أ زإلت  إلغموَض   في تميیز إلفاعِل من إلمفعوِل به في )حث وإلد 

 ذكر د( جميع ما   قرينة معنويةج(  لفظية )إلضمة على إلنعت(ب(  لفظية )اتء إلتأ نیث إلساكنة(أ ( 

لى عمل خطٍة   أ عماِله( لتنظيمنوع إلقرينِة إلت ي أ زإلت  إلغموَض في تميیز إلفاعِل من إلمفعوِل به في )أ رشدْت عاُل مصطفى إ 

 ذكر د( جميع ما   قرينة معنويةج(  لفظية )إلضمة على إلنعت(ب(  لفظية )اتء إلتأ نیث إلساكنة(أ ( 
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 إلفاعِل من إلمفعوِل به في )إس تعارْت صديقتي محفظتي لحاجِتها لها(نوع إلقرينِة إلت ي أ زإلت  إلغموَض في تميیز 

 ذكر د( جميع ما   قرينة معنويةج(  لفظية )إلضمة على إلنعت(ب(  لفظية )اتء إلتأ نیث إلساكنة(أ ( 

م فيها إلمفعول به على إلفاعل وجواًب:  إلجملة إلتي تقد 

روإ أ هلَ  الب نقدإً لمعل مـهب(    إلِعلم أ ( اي لَـهم أ جدإُدان من ُعظماَء حین قد  ـه إلط   قد يُوج 

قاَت منهم إحترإماً عظيماً ج(  ـ  مُ د(     إحترموإ إلث  فيتقـب لـُـه إلمعلـ 

 ُمس تحقـها( إلجائزةتُعرب إلكلمة إلمخطوط تحتها في جملة: )إس تلَم 

ليه  ب( مفعول به منصوب ابلفتحة  أ ( خبر مرفوع ابلضمة   فاعل مؤخر مرفوع ابلضمةد(  مجرور ج( مضاف إ 

 بدمائِـهم(: وطنـهمإلضبط إلصحيح للكلمة إلمخطوط تحتها في جملة )إلجنوُد يفدون 

 د( إلسكون  ج( إلكسرة    إلضمةب(    أ ( إلفتحة

ها یرتجي إلَخلُْق(  اي  ك(: )إلكلمة إلطيبة صدقة، وإ  اي   تُعرب كلمة )إ 

 ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول بهب(     أ ( ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل

مج(   ضمیر منفصل مبني في محل جر ابال ضافةد(    ضمیر منفصل مبني في محل نصب مفعول به مقد 

عرإب إلكلمة إلتي تحتها خط في جملة )  ُزْرَت هذإ إلمساء؟(: َمنإ 

مإسم إس تفهام مبني في محل رفع ب(     أ ( إسم إس تفهام مبني في محل رفع مبتدأ    فاعل مقد 

مج(  مد(    إسم إس تفهام مبني في محل نصب مفعول به مقد   إسم إس تفهام مبني في محل رفع خبر مقد 

ْن جاءكم فاسق  بنبأ  فتبی نوإ(   :في قوله تعالى: )إ 

م إلفاعل على إلمفعول به جوإزإً أ (  م إلفاعل على إلمفعول به وجوابً      تقد   ب( تقد 

م إلمفعول به على  م إلمفعول به على إلفعل وإلفاعل وجوابً      إلفاعل وجوابً ج( تقد   د( تقد 

م فيها إلمفعول به على       إلفاعل وجواًب فيما يأ تي:إلفعل و إلجملة إلتي تقد 

 د( أ نِت تحترمیَن إلمعلماِت   كم كتااًب قرأ ت؟ ج(  ب( حق َق إلنجاَح أ خي  يعشُق إل رَض أ بناُؤهاأ ( 
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 إال بدإل

بدإُل: -  أ خر.  حرف مكان حرف جعل   إال 

وتي وإلت جانس إالنسجام تحقيق   غايته:  - وتي إلث قل وإجتناب بها، إلنطق وتسهيل إلحروف، بین إلص     إلص 

 

د: ذإ كان أ لفًا()نحذف إلحرف إل ول وإلثالث. و  للحصول على إلمجرد هو إلحروف إلثالثة إل صلية من إلكلمة. إلــمـــــــجر   إلخامس إ 

 ُمــعـــتـــمــد    إرتبــاط  إنـــتــصر       

د إلكلمة.فاء إالفتعال:     )نأ تي ابلمجرد ونكتب إلحرف إل ول منه(للحصول على فاء إلفعل   إلحرف إل ول من مجر 

 مــعـــتـــمــد   إرتبــاط  إنـــتــصر       

 كلمة وتكون زإئدةإلحرف إلثالث من إلاتء إالفتعال: 

 

 :د  إحفظ مجر 

 خــــــار خـــر، إد  خـــر، ُمد  خـــر، يد   )ذخر( إد 

 كـــــــــار كـــر، إد  كـــر، ُمد  كـــــر، يد           )ذكـر( إد 

   

 

ذإ كانت:  فة إلحرف إلذي أ بدل في إلكلمة:لمعر    نحضر إلمجرد وننظر لفاء إلكلمة، فا 

 لى اتء ثم أ دغمت مع اتء إالفتعال  ـصل = وصلمــتـ   )تُبدل إلوإو اتء(  و   أ بدلت إلوإو إ 

  

 لى دإل  إزدهــــر = زهر إالفتعال دإل()تُبدل اتء  د ، ذ ، ز  أ بدلت اتء إالفتعال إ 

هــــن = دهن       لى دإل ثم أ دغمت إلدإل مع إلدإل  إد   أ بدلت اتء إالفتعال إ 

خــــر = ذخر       لى دإل ثم أ دغمت إلذإل مع إلدإلأ بدلت اتء إالف   إد   تعال إ 

          

 لى طاء  مصطفى = صفى )تُبدل اتء إالفتعال طاء( ص ، ض ، ط  أ بدلت اتء إالفتعال إ 

لى طاء  إضطهـد = ضهد        أ بدلت اتء إالفتعال إ 

ــــلــــع = طلع       لى طاء ثم أ دغمت إلطاء مع إلطاأ بدلت اتء إالفتعال   إط   إ 

 

صل(مرإح ِصل  ل إال بدإل في كلمة )يــتـ  ِصل   أ ( يـتَـْوِصل ، يـْوتْـِصل ، يـتـ   ب( يـَوتْـِصل ، يـتَـْتـِصل ، يـتـ 

ِصل      ِصل   ج( يـْتـَوِصل ، يـتَـْتـِصل ، يـتـ   د( يـْوتَـِصل ، يـْتـتَـِصل ، يـتـ 

 د( إت َسمَ  ج( إتَـتَْسمَ  ب( إتْـَوَسمَ   أ ( إْوتََسمَ  إلصيغة إلنهائية من )وسم( على صيغة )إفتعل(:
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 :إلحرف إلذي أ بدل فاء إالفتعال: مجردها: أ صلها: إلكلمة

فاق      إتـ 

     إصطالح

     إزدإد

     إلمزدهي

     إضطرإم

زن      إتـ 

     إزدحم

     إد خر

     إضطر

     يصطرخون

     إصطفاك

هنوإ      إد 

     يضطجع

همت      إتـ 

     إالت صاالت

ـلع      يـط 

     تصطاد

     إضطرب

سع      يـتـ 

     إصطبر

سع      مـتـ 

     إصطبار

     إصطحب

عي      يد 

     یزدهي

فق      يـتـ 

خرون      تد 

صف      مـتـ 

     إزدحام
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قى ( قبل حصول إال   ـ   د( إقتوى ج( إتقوى ب( إوتقى  أ ( إتوقى بدإل:أ صل كلمة ) إت

قى (: ـ  د كلمة ) إت  د( إقى   ج( إتق  ب( وقى  أ ( تقى   مجر 

قى (:  د( إل لف  ج( إلقاف  ب( إلتاء  أ ( إلوإو   فاء إلفعل في كلمة ) إتـ 

قى (: ـ   د( إل لف ج( إلقاف  ب( إلتاء  أ ( إلوإو  إلحرف إلذي أ بدل في كلمة ) إت

بدإل:إلكل عظ  أ ( يـتـذكر  مة إلتي حصل فيها إ   د( يتـمحور ج( يـتـصر ف ب( يـتـ 

صف (:إلثال د لكلمة ) إتـ   د( إوصف ج( وصف  ب( إتف  أ ( تصف  ثي إلمجر 

 د( إل لف  ج( إلوإو  ب( إلتاء  أ ( إلياء  ال في كلمة ) يـت كل (:إالفتع فاء

بدإل:  د( إنتقاد ج( متصو ف ب( إت زإن رأ ( يـتـصو    إلكلمة إلتي حصل فيها إ 

خر( قبل حصول إال بدإل:  د( مذتـخر ج( متذخر ب( مدتخر  أ ( متدخر أ صل كلمة )مد 

خر(  د( ذخر  ج( مـخر  ب( دخر  أ ( تـخر  إلثالثي إلمجرد لكلمة )مد 

خر(  د( اتء إالفتعال  ج( إلذإل ب( إلدإل  أ ( إلميم   فاء إالفتعال لكلمة )مد 

خر(إلحرف إ  د( اتء إالفتعال  ج( إلذإل ب( إلدإل  أ ( إلميم  لذي أ بدل في كلمة )مد 

بدإل عي   إلكلمة إلتي حصل فيها إ  ون ج( إلـمدعاة ب( إلـمدعو   أ ( إلـُمـد   د( إلـمدعو 

رد كلمة )إد كار(  د( إذكر  ج( إدكر  ب( ذكر  أ ( دكر   مج 

 د( يدهي  ج( یزهي  دهي ب(  أ ( زهي  إلثالثي إلمجرد لكلمة ) یزدهي(

  د( إزترأ    ج( إزترإء ب( إزترى  أ ( إزدرى أ صل كلمة ) إزدرإء ( قبل حصول إال بدإل

 د( مطتهد ج( متطهد ب( مضتهد  أ ( متضهد أ صل كلمة )مضطهد( قبل حصول إال بدإل:

الع (  د( طاع ج( طالع  ب( طلع  أ ( إطلع  إلثالثي إلمجرد لكلمة ) إط 

 د( اتء  ج( إلصاد ب( إلطاء  أ ( إل لف   كلمة )إصطبر(فاء إالفتعال ل

 ب( اتء إالفتعال طاء   أ ( اتء إالفتعال ضاد إلحرف إلذي أ بدل في كلمة )مضطجع(

 د( إلطاء اتء   ج( إلضاد اتء     

رد كلمة ) إضطرإم(  د( طرم  ج( ضرم ب( طرإم  أ ( ضرإم   مج 

 د( صلح  ج( طلح ب( طالح  صالح أ (  إلثالثي إلمجرد لكلمة ) إصطالح(

 د( إتضرإر ج( إضترإر ب( إطترإر أ ( إطضرإر أ صل كلمة ) إضطرإر ( قبل حصول إال بدإل

نها تصطاد كل  أ حمق ( بدإل في جملة: ) إرغبوإ بأ نفسكم عن إلمطامع فا   إلكلمة إلتي حصل فيها إ 

 د( أ حمق ج( تصطاد ب( أ نفسكم  أ ( إرغبوإ     

صل(مرإحل إال بد ِصلأ ( يـتَـ  إل في كلمة )يــتـ  ِصل  ْوِصل ، يـْوتْـِصل ، يـتـ   ب( يـَوتْـِصل ، يـتَـْتـِصل ، يـتـ 

ِصلج( يـْتـوَ       ِصل  ِصل ، يـتَـْتـِصل ، يـتـ   د( يـْوتَـِصل ، يـْتـتَـِصل ، يـتـ 

 د( إت َسمَ  ج( إتَـتَْسمَ  َوَسمَ ب( إتْـ  أ ( إْوتََسمَ  إلصيغة إلنهائية من )وسم( على صيغة )إفتعل(:

ِخـر( ِخـر -ُمـْدَدِخر  -ُمـَذْدِخر  -أ ( ُمـْذتَـِخر  مرإحل إال بدإل في كلمة )ُمـدَّ ِخـر -ُمـْذَذِخر  -ُمـْذَدِخر  -ب( ُمـْذتَـِخر   ُمـدَّ  ُمـدَّ

ِخـر -ُمـْدَدِخر  -ُمـْذَدِخر  -ج( ُمـْذتَـِخر      ِخـر -ُمـْدَذِخر  -ُمـْدتَـِخر  -ِخر د( ُمـْذتَـ  ُمـدَّ  ُمـدَّ
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  إلتصغیر

 تصغیر إالسم إلثالثي

ْيد  على وزن فُـــــَعــــْيـــل -  . إلمذكر1  قط     قلم دبَیْب دب   أ سد أُس َ

 أ م     ورقة  بئر بَُؤیْرة  أ ذن أَُذيْنة  على وزن  فـــُـَعــــْيـــلـة - . إلمؤنث2

ــ  -  . إلمزيد3  سلمان    سلمى شجرة ُشَجیْرة خنساء ُخنَیْساء  ـَعــــْيـــل ونرد إلزوإئدفُــ

 مروإن  فدوى  نجوى      

 انر   غار  انب ابب بَُويْب   نعيد إل لف ل صلها - . اثنيه أ لف4

 كرة   إبن  أ ب أُبَـي    دم ُدَمي   نرد  إلمحذوف ويدغم مع ايء إلتصغیر -  . إلثنائي5

  حلو   ظبيي  دلو عصا ُعَصي ة يقلب ايء ويدغم مع ايء إلتصغیر - ه حرف علة. اثلث6

 

 تصغیر إالسم إلرابعي

 مقطع  منزل  درهم   ملعب ُملَْيِعب  على وزن فُـَعـْيـِعــل -  . إلمذكر1

 أ ربعاء  شمعدإن   حنظلة  فُـــــَعــــْيـــل ونرد إلزوإئد -  . إلمزيد2

 قاٍض   ماٍش   صالح   شاعر ُشَويِْعر    قلب وإوت - . اثنيه أ لف3

 صغیر  جمال  صالح  عماد ُعـَمي د يقلب ايء ويدغم مع ايء إلتصغیر - . اثلثه حرف علة4

 

 

 تصغیر إالسم إلخماسي

ان ُرَمْيِمین على وزن فُـَعـْيـِعـيـل - . رإبعه حرف علة1  عصفور  مفتاح  منشار  رم 

 ميالد  میزإن  حاسوب  ئرة ُدَويْـِئرةدإ   تقلب وإو - أ لف أ و ايء. اثنيه 2

 

 

 

 تصغیر إالسم إلمركب

 عماد إلدین  اتج إلدولة   ن ُسيَـْيف إلدینس يف إلدی وتُطب ق عليه إلقوإعد - يصغر صدره )إلجزأ  إل ول فقط(

 

 

 

 

 تصغیر جمع إلقلة
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 ِفعلة  أ فِْعلة  فعالأ    أ فُْعل  أ وزإن جمع إلقلة -  يُصغر على لفظه

 ِصبية ُصَبي ة أ رِغفة أَُريِْغفة أ ورإق أَُویْرإق أ نفس أُنَـْيفِس      

 

 تصغیر جمع إلكثرة

ذإ كان مذكر عاقل نضيف )ون  - يصغر مفرده     - ذإ كان مؤنث أ و غیر عاقل نضيف )إت( - ین(   -إ   إ 

    َريْـقاتأ ورإق )ورق( وُ  -   ین-ُشَويِْعرون )شاعر(شعرإء -   

 أ قالم -      خبرإء -   

 ُحفر -      أ دابء -   

 

 

 

 تصغیر جمع إلمذكر وإلمؤنث إلسالم

ليه عالمات إلجمع - يصغر مفرده   -      ترد إ 

 ساعات)ساعة( ُسَويـْـعات -  إلكاتبین)كاتب( إلُكـَويْـِتـبــین -   

  همسات -    ماهرون -   

 تقُبال -     العبین -        

 

 

  : دالالت ) معاني ( إلتصغیر 

 . لقيماتتناولت على إلغدإء  -   . ُدريْهماتيعمل إلمعلم للحصول على  -  . تقليل إلعدد .1

لى إبنه  -  . تقليل إلحجم .2   عن فدوى طوقان . ً ُكتی باقرأ ت  -     ُدبیْباً أ حضر إل ب إ 

 ، إتق إلله . بُني  اي  - . ُحمیْرإءؤمنین عائشة : اي كان رسول إلله ) ص ( ينادي أ م إلم -  . إلتحب ب .3

 شروق إلشمس . قُبْيليبدأ  إلفالح عمله  -     إلعصر . بُعْيدسافرت  -  . قرب إلزمان .4

 إلطاولة .  تُحْيتإلكتاب  -    منازلنا . فُويْقحل قت إلطائرة  -  . قرب إلمكان .5

ق إال شاعات . إلُحْيمق -      . عرُشويْ فالن  - . إلتحقیر وتقليل إلشأ ن.6  هو َمن يصد 
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 نَُويْطیر انطور إلمصغ ر إلمكب ر إلمصغ ر إلمكب ر إلمصغ ر إلمكب ر

  ُسَطیْرإت أ سطر بُنَي ة إبنه فَُداي   فدوى ُسهَْيل َسهل

 ُصَبي ة صبية فَُويْق فوق نَُعْيمان نُعمان ثَُويْب ثوب

ة بُليدة بلدة قَُطْيط قط    أَُطْيِعمة أ طعمة ُهَریْرة هر 

 ُظَري ف ظريف أُبَـي   أ ب ُدَویْرة دإر نَُجي ا نجوى

 نَُويْقدون  انقد قَُشی ر ِقشر ُكري ة ُكرة ُرغَْيد رغد

بريق ُجبَیْر جبر ُجزيء جزء فُتَي   فتى  أُبَیْريق إ 

 رقمُدَویْرة إل   دإر إل رقم ُعَجي ل َعجول إلُجبيهة جبهة نَُجْيالء نجالء

 ُشَويِْعرون شعرإء ُخنَْيِدق َخنْدق ُحذيفة حذفة ُرَويْحة رإحة

 ُجَفْينات جفنات غَُدی ر غَدیر ذؤيب أ بو ِذئب ُعَمیْرإن عمرإن

 ُوَريْقات ورق ُمَحْيِبرة َمْحبرة بُـنَـي   إبن ُوَريْدة وردة

 ُرَجي لون رجل ُصَويِْحب صاِحب ُكتَی ب كتاب ُزَعْيفرإن زعفرإن

 قُبَْيل قبل ُمفَْيتيح مفتاح نَُويْقیس انقوس ُمَویْريث میرإث

 ُشَؤيْنات شؤون ُمنَیْشیر منشار بُدیْر إلدین بدر إلدین ُمنَْيديل منديل

جمال  ُمَخیْريط مخروط

 إلدین

 ُرَویْكبون ُركبان ُمَزیْريب مزرإب ُجَمي ل إلدین
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ْذ قَالَ 
ِ
ي أ فاده إلت صغیرفي قوله تعالى: )وإ     ال تُْشرِْك ابللِه(  بُنَي  لُْقَماُن البْنِِه َوُهُو يَِعْظُه اي  إلمعنى إلذ 

 د( إلتحقیر وتقليل إلشأ ن  ج( تقريب إلزمان  ب. تقليل إلعدد  أ ( إلتحبب.

ُبَك اي إبَْن أ دَم  ي أ فاده إلت صغیر في قوله عليه إلصالة وإلسالم: )َحس ْ    ( يُِقْمَن ُصلْبَكَ  لُقَْيَمات  إلمعنى إلذ 

 د( إلتحقیر وتقليل إلشأ ن  ج( تقريب إلمكان  ليل إلعدد.ب. تق   أ ( إلتحبب

 د( ُسهَي لة  ج( ُسهَْيلة  ب( ُسهَي ل   أ ( ُسهَْيل. تصعیر كلمة )َسهل(:

ة  مكب ر كلمة )نَُجي ا(  د( نُـَجْيوى  ج( نَـْجوى.  ب( نُـَجـي ة   أ ( نَـِجيـ 

.  ب( فُـَديْـى   َديْوىأ ( فُ  مصغ ر كلمة )فدوى(:  د( فدإء   ج( فَُداي 

ان.  ب( ُمَريْوإن   أ ( ُمَراْين تصغیر كلمة )مروإن( ـ   د( ُمَری ن  ج( ُمَري

  د( ِعـمرإن.  ج( ُعـَمیرة  ب( ُعـَمـْيـر   أ ( ُعـمر مكبر كلمة )ُعـَمـْيـرإن(

ر تصغیر كلمة )شاعر(:  د( شاعرإت  ـر.ج( ُشَويْـعِ   ب( ُشعرإء   أ ( ُشَعـيـ 

ب.  أ ( ُكـَويْـتب تصغیر كلمة )كتاب(:  د( كًتَیْبات   ج( ُكتبْ   ب( ُكـتَـيـ 

( ل نها:  د( إسم ثالثي مؤنث  ج( إسم ثنائي.  ب( جمع كثرة أ ( جمع قلة نُصغر كلمة )دم( فنقول )ُدَمي 

 د( جمع مؤنث سالم   جمع مذكر سالمج(  ب( جمع كثرة. أ ( جمع قلةنُصغر كلمة )ورق( فنقول )ُوَريْقات( ل نها:

 د( جمع مؤنث سالم   ج( جمع مذكر سالم ب( جمع كثرة أ ( جمع قلة. نُصغر كلمة )أ ورإق( فنقول )أُویْرإق( ل نها:

الء  ب( نُـَجـْيالء.  ( نُـَجـْيلىأ   تصغیر كلمة )نجالء(  د( نَُجي ا   ج( نُـَجـيـ 

 د( ُمـَویْرإث  ج( ُمَويْـريث.  ُمـيَـْيـرإث ب(  أ ( ُمـيَـْيـريث تصغیر كلمة )میرإث(:

َويْلة تصغیر )س يف إلدولة(: ولة. أ ( ُسيَـْيـف إلد  َويْلة  ب( ُسيَـْيف إلد  ولة  ج( ُسَويْـف إلد   د( ُسَويْف إلد 

 د( نُـَويْـقاس  ج( نُـَويْـِقس  ب( نُـَويَـْيـقیس  يْـِقـیس.أ ( نُـوَ  تصغیر كلمة )انقوس(:

 د( عقرإء  ج( عقرابء.  ب( عقربة   أ ( عقرب )ُعـقَـْيـِرابء( مكبر كلمة

.  ب( فُـتَـِوي     أ ( فُـتَـي ا  مصغ ر كلمة )فتى(:  د( فُـتَـاي  ج( فُـتَــي 

ب.  ج( ُحَويْـسیب  ب( ُحـَسـي اب  أ ( حاسوب مصغ ر كلمة )حساب(:  د( ُحـَسـيـ 

ان  يْـزین.ب( ُمـوَ    أ ( ُمَویْزإن مصغ ر كلمة )مـيـزإن( ـ   د( ُمَويْـِزن  ج( ُمَزي

 د( ورود  ج( وردة.   ب( ورد  أ ( ُوَريْدإت مكب ر كلمة )ُوَريَْدة(:

 د( ُمـيَـْيـِقـيت  ج( ُمـيَـْيـِقـت  ب( ُمَويْـِقـت  ( ُمَويْـقيت.أ   تصغیر كلمة )ميقات(

 ر كلمة )ِجـمـال( على )ُجـَمـْيـالت(: ل نهانُصغ  

 د( جمع مذكر سالم  ج( جمع كثرة.  ب( جمع قلة  ابعيأ ( إسم ر   

ة.   أ ( ُكـَري    تصغیر كلمة )كرة( ـ  ت   ج( كَُوإرة  ب( ُكـَري  د( ُكـَراي 

 د( َوَرق.  ج( أ ْورإق  ب( أَْوِرقَـة   أ ( َوَرقة مكبر كلمة )ُوَريْـقات(

 د( َوَرق  ج( أ ْورإق  ب( أَْوِرقَـة   أ ( َوَرقة. مكبر كلمة )ُوَريْـقـة(

 د( َوَرق.  ج( أ ْورإق.  ب( أَْوِرقَـة   أ ( َوَرقة مكبر كلمة ) أَُويْـرإق(
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 إال ضافة )إلتركيب إال ضافي(

ليهـإلـم  -   ضاف + إلـمضاف إ 

 إل قاويلُ  فيَّ  كثرْت  وإ ن أُذنبْ    فلمْ  إلوشاةِ  بأ قوإلِ  تأ خذن ي ال    إسـم نكرة + إسـم معرفـــة   -

  

ا    ضمیر متصلإسـم نكرة +    - خالٍص  بوإجباِتــــــهِ  إلموإطنُ  يقومَ  أ نْ  إلحق ة إلموإطنةُ  تعنيــــهِ  ِمم   اب 

 

 إل سماء إلتي تلزم إال ضافة للمفرد )إسم ظاهر، ضمیر متصل(

 تختص ابال ضافة للمفرد(    )تعرابن حسب مابعدها( كال و كلتا( 

        هماجاء إلرجالن كلـــا   ل لف ل نه ملحق ابلمثنىتوكيد معنوي مرفوع اب )كال وكلتا( + ضمیر متصل  -

ــ   توكيد معنوي منصوب ابلياء ل نه ملحق ابلمثنى      هماضربُت إلرجلین كلـــيـ

ــ   توكيد معنوي مجرور ابلياء ل نه ملحق ابلمثنى      هماسلمُت على إلرجلین كلـــيـ

  ص ابال ضافة للمفرد()تخت    )تعرابن حسب مابعدها(كال و كلتا 

عرإب إالسم إلمقصورتعرابن حسب موقعها   )كال وكلتا( + إسم ظاهر  -  بتقدیر إلحركة للتعذر إ 

 كلتا إلجنتین أ تت أ كلها     

 كتبُت كال إلدرسین     

  َأ سماء غالبًا تالزم إال ضافة للمفرد(        قبَل و بعد( 

ليه -١     ( منصوب ابلفتحةظرف )مكان/ زمان قبَل و بعَد + مضاف إ 

  وتسمى ظرف مقطوع عن إال ضافة.  ظرف مبني على إلضم في محل نصب   قبُل و بعُد   -٢

  وتسمى ظرف مقطوع عن إال ضافة.  ظرف مبني على إلضم في محل جر  قبُل و بعدُ )ِمن( +  -٣

      موِتـها " بعدَ قال تعالى: " قال أ ن ى يُحييي هذه إللُه  -١     

به" بعدُ تعالى: " فمن یكفر  قال -٢      ن ي أ عذ      منكم فا 

ن كانوإ من  -٣         لفي ضالل مبین" قبُل قال تعالى: " وإ 

 

   ليه      أ ي ( هي إلمضاف وما بعدها إلمضاف إ   )إسم غالبًا تالزم إال ضافة للمفرد( )أ ي 

: إسم إس تفهام  - ُب ؟   أ ي     أ ي  إلرجاِل إلمهذ 

: إسم شرط  - نساٍن تكرْم یكرمْ     أ يَّ  ك .أ يَّ إ 

 

  َليه(  مع د داللته إلزمانية أ و إلمكانية من إلمضاف إ   )إسم غالبًا تالزم إال ضافة للمفرد(    )تُحد 

ليهمَع   -  ظرف مكان/ زمان منصوب ابلفتحة.   + مضاف إ 
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 إل سماء إلتي تلزم إال ضافة للجملة 

   حيُث     

 شئْتُما حيثُ وُكال منها رغًَدإ  ظرف مكان مبني على إلضم في محل نصب حيُث  + جملة )إسمية أ و فعلية(    -

 شئتما وال تقراب هذه إلشجرة حيثُ فُكال من  ظرف مكان مبني على إلضم في محل جر حيُث  + جملة )إسمية أ و فعلية( )ِمن(  -

ذإ كان إسم يُضبط )ضمة(       ترقى إلشعوب إلعلـمحيُث   ما بعدها إ 

 

 ذإ ْذ و إ                 إ 

ْذ + جملة )إسمية أ و فعلية(  - هطَل  إ ذجئُت  ظرف مبني على إلسكون في محل نصبتُعرب:  )ظرف لما مضى من إلزمان( إ 

 إلمطرُ 

ْذ + جملة )إسمية أ و فعلية(  - ذإ    ظرف مبني على إلسكون في محل نصبتُعرب: )ظرف لما يُس تقبل من إلزمان( إ   جاء نْصُر إللِه  إ 

 

 

   إسم + ايء إلمتكلم إلمضاف لـــياء إلمتكلم:أ حكام 

 ) صديِقــــَي ، صديِقــــْي ( صديق + ) ي (سم ويجوز فتح أ و تسكین إلياء(  ر أ خر إالـســــ ) يجب ك    . )صحيح إل خر (١

 = ) عصاَي (  عصا   + ) ي (    ( ) يجب تسكین أ خر إالسم وفتح إلياء )أ خره أ لف(  . )إسـم مقصور (٢

  = ) هــاديَّ (  هادْي  + ) ي (    ( ) يجب تسكین أ خر إالسم وفتح إلياء )أ خره ايء( إسـم منقوص(. )٣

 تحذف إلنون  = ) معلَميَّ ( معلَمیْن + ) ي (  ( ) يجب تسكین أ خر إالسم وفتح إلياء   )إن/ ین((مثنــىإل ســم  ال. )إ٤

 تحذف إلنون  = ) معلِميَّ ( معلِمیْن + ) ي (  ( ب تسكین أ خر إالسم وفتح إلياء) يج  )ون / ین(ر(ــــــــمذكإل. )جمع ٥

 

لى إلمضاف إس تخرج ا كل   في إلمتكل م ايء إ   :أ خرِه حالة مبي نًا يأ تي مم 

ن ه رب يي أ حسَن  :تعالى قال - ١   إسم مقصور يجب تسكین أ خره ويجب فتح إلياء.  " مثوإيَ " َمعاَذ إللِه إ 

 ج.م.س. يجب تسكین أ خره ويجب فتح إلياء.  " بُمصرِخيَّ " ما أ ان بُمصرخكم وما إنتم  :عالىت قال - ٢ 

 ضحكي، بكائي، زهوي، ضياعي، صحيحة إل خر   وجوإب قرإرٍ  مثلٍ  بكائيو  ضحكي يتأ لف - ٤ 

لُ               .يجب كسر أ خره مع جوإز تسكین أ و فتح إلياء   .َضياعيو  َزْهوي من حباًل  أ جد 

يَّ  أ حترم - ٥   إسم مثنى يجب تسكین أ خره ويجب فتح إلياء.    .جميَعهم ومعلميَّ  وإلد 

نْ  بالدي - ٦   صحيح إل خر يجب كسر أ خره مع جوإز تسكین أ و فتح إلياء.      عزیزة   علي   جارْت  وإ 

 ز تسكین أ و فتح إلياء.صحيح إل خر يجب كسر أ خره مع جوإ   .إلعالية إلهممِ  ذوي من رفاقي تخی رُت   -٧ 

ركة مدیر قال -٨  ؤون كلهم في محامي   أ ستشیرُ  :إلش   ج.م.س. يجب تسكین أ خره ويجب فتح إلياء.  إلقانوني ة. إلش 

 إسم مقصور يجب تسكین أ خره ويجب فتح إلياء.  .سیزول إلفجر بنور إلليلِ  فظالم تحزن؛ ال فتاي اي -٩ 

 

 

 



()ف 
 

 
16 

ليه إلمضاَف و  إلمضاَف  عین ليه  مضاف      :ييأ ت ما في إ   مضاف إ 

ن ما تَُوف وَن  إلمْوِت ذإئِقَُة  نْفٍس ُكل  " :تعالى قال -١     " إلقيامةِ يوَم  كمأ ُجورَ وإ 

 .هلسانـــو  هقلبــــ :ــهبأ صغريـــــــ إلمرء -٢ 

 إلمكارمُ  إلكرإمِ  قدرِ  على وتأ تي     إلعزإئمُ  تأ تي إلعزمِ  أ هلِ  قدرِ  على - ٣ 

 هدفَك. نحوَ  وإمِض  كحاسديـــبتباِل  ال - ٤  

ذإ      ذخرٍ  أ جل   فهْو كَ أ خا كَ أ خا - ٥  مانِ  انئبة انبتكَ  إ   إلز 

ةِ  في - ٦   إلَوَشِل. عن يُغني ما إلبحرِ  لُج 

 

ليه إلمضاَف و  إلمضاَف  عی نِ  ليه إلمضاِف  نوع بی نْ  ثمَّ  ،إ    :إ 

ْذ بْعَد  قلوبناقال تعالى: " رب نا ال تُزِغ  -١    مفرد / جملة / مفرد  رحمة" كلدنلنا من  وهْب  هَديْتناإ 

  مفرد / مفرد / جملة .إلخالدة إلمعركةِ  رايحُ  تهب   حيثُ  إلیرموك نهرِ  على للجلوِس  ــينفس تش تاُق  - ٢ 

  مفرد / مفرد  أ فُُق  هبعدَ  لُصبحٍ  یكونُ  وهلْ    أُفُقٍ  عن إلليلِ  حدإدُ  یزولُ  فهلْ  - ٣ 

 مفرد       .إلن هر ضف تي على اينعة إل شجارُ  - ٤ 

  مفرد / مفرد    .إلت فوق جائزة إس تحقتا هماكلتا وأ مل فاطمة - ٥ 

ذإ - ٦   مفرد   يبتسمُ  إلل يثَ  أ نَّ  تظن نَّ  فال   ابرزةً  إلليثِ  نيوَب  رأ يتَ  إ 

ةُ  هممع  تسیرُ  إلهاشميون - ٧   مفرد / جملة    .حل وإ حيثُ  وإلكرإمةُ  إلعز 

  مفرد / مفرد /  فرقدْ  أ نتَ  وال فحمة أ ان ما   عن ي كَ بوجهــــ لْ تُمِ  ال ــيأ خ اي - ٨ 

 

ليه وإلمضاف إلمضاف عی ن  :يأ تي مما كل في إ 

ر لي  صدري" قال رب  إْشرْح لي  :تعالى قال  -١   "قولييفقهوإ  لساِنيوإحلل عقدًة من  أ مريويس 

نسانٍ  كل    -٢  ًما مجتمعه یكون أ نْ  يود   إ   .متقد 

ذإ إلغصونَ  إ نَّ  - ٣  متها إ  ذإ يلینُ  وال   إعتدلْت  قو  َمْته ما إ   إلُخُشْب  قو 

حرْ  ساعة نخيلٍ  غابتا عيناكِ  -٤   إلس 

ــ  على لَُجینُ  نشرْت  -٥   .إلمتوإزن إلغذإء أ همية عن مقالة إال لكتروني ة هاصفحتـ

ليه انزعتني   عْنه ابلخلدِ  شغلُت  لو وطني -٦   ــينفس إلخلدِ  في إ 

 !إلعالية إلجبال قمم فوَق  إلث لوجِ  ظرَ من أ جملَ  ما -٧ 

 .أ جلُس  حيثُ  إلمجلس رأ ُس  -٨ 
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 إلجملة إلتي يجوز فيها فتح أ و تسكین ايء إلمتكلم:

.   عصاي جديدة  ج(   عدإي لهم فضل  كبیر ب( ليالي  بعد إلحبیب كئیبة  أ (   د ( قلمـي جديد 

 إلجملة إلتي يجوز فيها فتح أ و تسكین ايء إلمتكلم:

ن  معلـَمـي  رإئعان   ب( فتاي نش يط   وإلدإي مساِفـرإن أ ( .  ج( إ  ق   د ( كتابـي مـمز 

    إلجملة إلتي يجب فيها فتح ايء إلمتكلم:

  د ( صديقي له فضل  كبیر  ج ( عدإي لهم فضل  كبیر.     معلمـي له فضل  كبیر ب( أ ( وطني له فضل  كبیر

   إلظرف إلذي يلزم إال ضافة للمفرد  

ذإ    ج( إ ذ   ب( حيث   ( مع.أ      د( إ 

   إلظرف إلذي يلزم إال ضافة للجملة  

ذإ.    ج( كال    ب( أ ي     أ ( مع    د( إ 

  إلظرف إلمقطوع عن إال ضافة ورد في:  

 د( حيُث إلعلم ترقى إلشعوب  ج( أ ما بعُد.  بان كالهما مبدعب( إل دي  أ ( عُد من حيُث أ تیت  

 )إلهوإء( في جملة: إجلس حيُث إلهوإء عليلإلضبط إلصحيح لكلمة   

 د( إلسكون   ج( إلفتحة   ب( إلضمة.  أ ( إلكسرة  

 تعرب كلمة )كال( في جملة: جاء كال إلرجلین:  

   ب( توكيد معنوي مرفوع ابل لف    أ ( توكيد معنوي منصوب ابلياء  

 ر ابلياءد( توكيد معنوي مجرو    فاعل مرفوع ابلضمة إلمقدرة. (ج  

ُب  ضبط   جال إلمهذ  جال( في جملة: أ ي  إلر     كلمة )إلر 

 د( إلسكون   ج( إلفتحة   ب( إلضمة  أ ( إلكسرة.  

  ضبط كلمة )إلزمان( في جملة: أ حبك على مدى إلزمان  

 د( إلسكون   ج( إلفتحة   ب( إلضمة  أ ( إلكسرة.  

ان  مرِسلوإ إلن اقِة فتنًة لهم" ل ن إلمضافحذفت إلنون في كلمة )مرسلوإ( في قوله تعالى    : " إ 

 د( جمع مؤنث سالم   ج( إسم مفرد    ب( مثنى  أ ( جمع مذكر سالم.  

 جملة إلتي يجوز فيها فتح أ و تسكین ايء إلمتكلم إل  

 .د( وطني له فضل  كبیر   ج( معلِمـي  لهم فضل  كبیر كبیرب( معلَماي لهم فضل   أ ( عدإي لهم فضل  كبیر  

( في جملة:    . ليالـــي  حكم ايء إلمتكلم في كلمة )ليالـــي      بعد إلحبیِب كئیبة 

 د( جوإز فتحها وتسكينها   ج( جوإز تسكينها   وجوب فتحها.ب(   أ ( جوإز فتحها  

 ال تحزن؛ فظالم إلليِل بنور إلفجر سیزول. يجب فتح ايء إلمتكلم ل ن إلمضاف: فتايَ  اي  

 د( إسم منقوص   ج( إسم مقصور.   ب( جمع مذكر سالم  أ ( صحيح إل خر  

( ل نها مضافة السم:    أ صدقائي إلمخلصون منقِذيَّ من إلضالل. يجب فتح ايء إلمتكلم في كلمة )ُمنقِذيَّ

 د( إسم منقوص  ج( إسم مقصور  ب( جمع مذكر سالم.   أ ( صحيح إل خر  

 كلمإلجملة إلتي يجوز فيها فتح أ و تسكین ايء إلمت  

 ب( عدإَي لهم فضل علي   تي أ نعمت علي  وعلى وإلديَّ "أ ( قال تعالى: " رب  أ وزعني أ ن أ شكر نعمتك إل   

 د( يسمو وطنـــي بأ بنائِِه إلُمخلصین.      خلصون منقِذيَّ من إلضيقج( أ صدقائي إلم  



 

  

 

 ةعالمة الكاملال مكثف

 يشمل

  كامل المادة الدراسية وتخطيط شرح وتحليل 

 قضايا الشعر والنثر في العصر األندلسي الوحدة األولى:
  قضايا الشعر والنثر في العصرين األيوبي والمملوكي الوحدة الثانية:

  أسئلة القضايا األدبية  )أسئلة الكتاب(حل جميع 

 قوائم بأسماء الكتب والمؤلفين لكل وحدة 
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 ندلسيقضااي الشعر في العصر الأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفتاح الحفظ  مظاهر شعر وصف الطبيعة. 

  اء  الأبيات التي تنتهيي  ( وصف البيئة الأندلس ية1

ُق  َوال    مــاءُ ـنَعْ  تـَـلْـتَـذ   َأنــْـَدلُس   ي أأْرض  ف  اءُ القَلَْب َسـر   فيها يــُـفار 

 ُب / ق    الأبيات التي تنتهيي ( وصف الحدائق والرايض والزهور2

يَــــ بََدْت  َوقــَـدْ  ْسكًا تَْعبَُق    ة  ـل لَْبهــار  َألْو   بُ ـــــَعَجـــ ُطلوُعها م 

 ق   من ري وما لها غيُر طْعم  المسك    اي ُرب  سوسـنة  قد ب ـت  أألثُمــها

 را    الأبيات التي تنتهيي   ( وصف المائيات.3

م  َسكَنَْت   راَزئيـــ فــــيه   الماء   َخريرَ  تََركَْت    ر ئاَســــة   َعرينَ  َوَضراغ 

 ب   الأبيات التي تنتهيي    ( ُمناجاة الطبيعة.4

ـاح   َوأأَرَعـَن  ؤابَة   َطم  خ   الذ   ب  ار  ـب غ ماء  ـاَن الس  ــــأأْعنَ  يُطاو لُ    بـاذ 

 الخصائص الفنية لشعر وصف الطبيعة. 

براز الطبيعة بصور شخوص حية وبث  الحياة فيها( اس تخدام التشخيص 1  ا 

لى شدو الطيجعل الزهر يبسم، والأغصان تصغي  سفر المرينيابن  -  ور.ا 

نسان -  .وخاطب ابن خفاجة الجبل كأأنه ا 

ق ة2  وجماله: التصوير (  د 

ام و وصف انفورة الأسود البن حمديس الصقل يوصف البهار الب -    ن الن ظ 

ة ( االبتعاد عن الألفاظ الغريبة والمعاني3  رودأأنهار و و  :البيئة من ُمس تمد 

 أأس ئلة الكتاب )مهم جداً(

 :الطبيعة وصف مظاهر شعر من بيت كل يمثله الذي المظهر اس تنتج

ا أأنَْت  الَبْحُر أأْعَظمُ  م   اَعَجب َرأأى ما يَْوًما الَبْحرَ  يَرَ  لَمْ  َمنْ           هُ ــتَْحَسبُ  م 

 ()البحار المائيات وصف

ُكـمُ   لله   ا أأَهَل أأنَْدلُس  يــــ ل   ماء     َدر    ـارُ ـــــَوأأنْه َوأأْشــــجار   َوظ 

 وصف البيئة الأندلس ية عامة

س   عَلى ثْلَ  نَْرج  اننير   م  َدْت  الد  مُ  ارُ هـ َخز    َوالبَ  بُُسط    عَلى   بُد     َدراه 

 وصف الحدائق والرايض والزهور

 قصيدة ابن الأابر القضاعي في وصف نهر:

ــ َونـَ  بائ كُ  كَما هْر  ـــ ة   ذابَْت س َ ض  طاَف  ـحانيه  ـب مَ  َحــــكى   ف  م   انع   الأَراق 

ذا
ِ
فَُق  ا تَْولى الش  راُرهُ  عَلَْيه   اس ْ ى  اْحم  ثْلَ  َخضيًبا تَبَد   الصوار م   دامي م 

ـ   ُزْرقَة   دَ ــــبَعْ   ُدْكنَة   يـف ل ُعــــهُ َوتُطْ  أْدواح   الل  ــــــــــــظ  م   عَلَْيه   ل   نَواع 

 وصف المائيات )الأنهار(المظهر الذي تمثله الأبيات: 

به ماء النهر ابلفضة السائلة التشخيص والتشبيه   جات ال و ش    نهر ابلأفاعيتعر 

ب ه اعر اللون الأحمر حين ش  وظف الشتوظيف عنصر اللون في دقة التصوير 

 النهر الذي ينعكس عليه الشفق الأحمر ابلدماء الحمراء 

لى سوداء داكنة حين تظلها الأشجار لى المياه الزرقاء التي تتحول ا   وأأشار ا 

 

 

 

مة اتريخية موجزة  مقد 
 

 الأندلس في اال سالمي الحكم مراحلما 

 والة تُعي نهم الدولة الأموية اس ُتكمل فتح الأندلس، وحكمها   والوالية . الفتح1

  دولةال وتأأسيس الأندلس معاوية بن الرحمن عبد بدخول تبدأأ : والخالفة . اال مارة2

 الأموية. الدولة أأنقاض على ودول ممالك عدة قامت الطوائف ملوك . عهد3

 الطوائف ملوك على والقضاء الأندلس اتشفين بن يوسف دخولب المرابطين . عهد4

 العربيي للمغرب اتبعة والية الحقبة هذه في الأندلس أأصبحت  ينالموحد . عهد5

 الأندلس في اال سالمي العربيي الحكم نهاية الحقبة هذه وكانت الأحمر بني . عهد6

؟ وما الدايانت السماوي ة التي سادته ؟ ن المجتمع الأندلسي   مم  تكو 
 الثالث ةالسماوي الدايانت والصقالبة. وسادت واال س بان والبربر العرب من

 الديني والتسامح االجتماعي التعايشو  الحضاري بنائه في زمتمي الأندلسي المجتمع

 الثالث السماوية جود الدايانتووالصقالبةو  واال س بان بسبب تفاعل العرب والبربر

 .الأندلسي الأدب في البالغ أأثرهما الأندلسي المجتمع وطبيعة للبيئة علل؛ كان

 الدائم أأرضها،وخضارها مياهها،وخصوبة وغزارة خها،منا واعتدال طبيعتها جمالل

 الت سميات التي ُأطلقت على الأندلس؟

 المفقود. الفردوس( 2  على أأرضه. الله َجن ة( 1

 
 وصف الطبيعة: شعر أأوالً 

 الأندلسي. العصر في وأأساليبه الشعر مضامين علل؛ تطورت

 . بفعل مجموع من العوامل الس ياس ية واالجتماعية والبيئية 

 ابلثقافات  واالندماج واالنفتاح الحريةعلل، عاش الناس في الأندلس حياة 

  الأندلس ية البيئة وجمال ،وتنوعها الس ياس ية الأحداث كثرةنتيجة ل 

    .الأندلس يين الشعراء ابهتمام الطبيعة اس تأأثرت علل؛

 اذكر أأس باب ازدهار شعر وصف الطبيعة في الأندلس.

 الدائم أأرضها،وخضارها مياهها،وخصوبة اخها،وغزارةمن واعتدال طبيعتها جمالل

نتاج الشعري لوصف الطبيعة غزيراً ورقيقاً.علل؛   كان اال 

 لأن هذا الجمال صقل ذوق الأندلسي وجعله رقيقًا سلسًا. 

 علل؛ أأاثرت المائيات خواطر الشعراء، وأأبدعوا في وصفها.

 هاار أأنهث، ولكثرة مياه من جهات ثاللأن  الأندلس ش به جزيرة تحيط بها ال 
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 اثنًيا: شعر راثء المدن والممالك

ع الشعراء فيه  ؟متى اش تهر شعر راثء المدن والممالك وتوس 

 ادوالتقلبات الس ياس ية واش تداال سالمي   الحكم شهدها التي الضعف بعد حالة

 واال سالمية. الحواضر وأأعدائهم وسقوط المسلمين بين المواجهة

   .بذاته قائًما شعرايً  غرًضا والممالك المدن راثء غدا ؛علل

 لأن الشعر عب ر بحسرة وأألم شديدين على مدن ذاهبة وممالك زائلة.

 .العاطفة بحرارة والممالك المدن راثء شعر علل. يتصف

ب، وال يتصنع فال يقول، ما في صادق الشاعر لأن ر بل يتكس   مؤلًما اقًعاو  يُصو 

 مفتاح الحفظ     المدن والممالك.مظاهر شعر راثء 

 اُر (  ) ودمار    الأبيات التي تنتهيي خراب من ابلمدن حل   ما ( تصوير1

دا ب ســاَحتـ ك   عاثَْت  لى نَك  ــ َمحاس   َوَمحــا   دارُ  يـــا الع   ارُ ــــَوالن   الب 

()الأبيات التي تنتهيي     وحاضرها المدن ماضي بين ( الموازنة2  اد 

َ  ة  َوَكْعبَ   ـاد  ـبـــــ َوال فيها عـاك ف   ال فَاليَْومَ    تَْعُمُرهــا الآمـالُ  ت  ـــــكان

 ُر / روا () الأبيات التي تنتهيي       الهزيمة أأس باب ( ذْكر3

ـــوء  ال تُبقي وال تـــ  أأرى الـُمـــلـــوَك أأصابتهم بأأندلس    ذرُ دوائُر الـس 

جى قََدرُ   واهـوى بأأنـجمهم خسفًا فما شعرُ  انموا وأأْسرى  لهم تحَت الـد 

 سا ( )هممهم     الأبيات التي تنتهيي واستنهاض ابلمسلمين ( االستنجاد4

ــَخْيــل كَ  أأْدر كْ  ن   أأنَْدلُسا الله   َخــْيـــل   ب 
ِ
بيلَ  ا لى الس 

ِ
 ســاَدرَ  َمنْجات ها ا

 اذكر أأس باب هزيمة المسلمين في الأندلس كما ذكرها الشعراء.

 الدين. عن ( ابتعادهم2   وانقسامهم. مسلمينال  ( ضعف1

ي الَبقاء أأبيي( نونية) علل. تُعتبر نْد   المدن: راثء في قيل ما أأشهر الر 

ذا ل ُكل   شْيء  
ِ
نْس الَعيْش   ب طيب   يُغَر   فاَل   صانُ ــــنُقْ  تَم   مــــا ا

ِ
 ـانُ ــــــا

 الأندلس. كل   ترثي بل بعينها مدينة ترثي ال ( لأنها1

 الحقبة. تلك في جميًعا الأندلس يين حال ( تمثل2

ر ثم عامة، بحكمة فبدأأها الشاعر. عاشها حقيقة تجربة عن ( تعب ر3  حل   ام صو 

ي وال فيها العزاء جليلة خطوب من ابلأندلس  .دونها تأأس 
 

 الخصائص )السمات( الفنية لشعر راثء المدن والممالك. 

         عند الحديث عما حل  ابلمدن والموازنة  العاطفة وعمق الشعور ابلأسى. حرارة -1

 بين ماضيها وحاضرها                                           

ندي .والحكمة الدينية النزعة -2   أأبيات أأبيي البقاء الر 

 النداء واالس تفهام والتحسر والتفجع الطلبيي. اال نشاء أأساليب اس تخدام -3

 

 

 

 أأس ئلة الكتاب )مهم جداً(

شبيلية(  مدينة حال بين وازن  كما وبعد سقوطها، عب اد بن المعتمد حكم أأايم )ا 

 .الل ب انة ابن الشاعر بينها

شبيليه آمالهم وطموحاتهم ، وكانت  كانت ا  شامخة عزيزة يقصدها الزوار لتحقيق أ

 محًطا للكرم والكرماء.

قد أأقفرت من الزوار وخات من الكرماء، فأأصبح الضيف يقتات أأما بعد سقوطها ف

 من بقااي الطعام.

 :)بََطلُْيوس(  في الُمَظف ر بني دولة راثء في عبدون ابن يقول

ْهرُ  لأثَر   الَعيْن   بَْعـدَ  يَْفَجعُ  الد  َور   الأش باح   عَلى الُبـكاءُ  افَم   اب   َوالص 

ْهرُ  ْن أأبَدى َحْرب   فَالد 
ِ
ودُ   الََمةً ُمس َوا يُض  َوالس  ثْلُ  َوالب  يض   م  ُمر   الب   َوالس 

مُ  بَني ـــل     ر َحْت مابَـ الُمَظف ر  َوالأاي  ــ  َوالَورى َمراح  نْـ  َسفَر   عَلى هام 

ـــيَ  كانوا تَطـــاَرْت  َعْنها  نَأأَوا ُمذْ  الله   أأَرض   َرواس  ــ  ب َمنْ  اس ْ  تَقر   َولَمْ  هافي

 وحاضرها المدن ماضي بين الموازنة .النص هيمثل الذي المظهر اس تنتج

  :على النص من مثل

ْهرُ    .الحكمة توظيف .1 ْن أأبَدى َحْرب   فَالد 
ِ
 ُمسالََمًة... َوا

ْهرُ  .والحزن ابلأسى الشعور وعمق العاطفة . حرارة2 لأثَر   الَعيْن   بَْعـدَ  يَْفَجعُ  الد   اب 

 

 اثلثًا: شعر المرأأة

 / وضح؛ مكانة المرأأة الأندلس ية.  .كبيرة بمكانة س يةالأندل  المرأأة حظيت علل؛

 وعالمة( رةوشاع كاتبة)المناصب س ياسي،تولت العامة،لها نفوذ في الحياة شاركت

  ؟ الأدبية الحياة في الأندلس ية المرأأة مشاركة يدل عالم

 .الحرية من كبيًرا قسًطا انلت أأنها على يدل

 .يس ياس نفوذ لهن كان التي النساء بعض اذكر

ْسماعيل. أأم ( َمْريَم1
ِ
  .غال ب بنت ( أأْسماء2   ا

  )الشاعرات المجيدات(: الأندلس يات الشاعرات أأهم

 ملها مجلس علعالمة لغة ونحو وتفسير و  بنت أأبيي حي ان الغرانطي( نُضار 1

دة2  )كانت تجمع الأدابء في مجلسها لدراسة الشعر ونقده( المس تكفي بنت ( وال 

انَة3 كونية ( َحْفَصة4    .يمي ةالت م  ( ُحس      الر 

 ( تميمة بنت يوسف6 أأم الهناء بنت القاضي (5

 الراثء يف شعًرا قالت لأنها( المغرب خنساء)ـب لُقبت. الُمَؤد  ب زايد بنت َحْمَدة( 6

 علل؛ لجأأت المرأأة الأندلس ية للمدح في شعرها.

  واال خالص. الود مشاعر عن ( للتعبير1

 .نجدة طلب أأو ظالمة رفع مثل يةذات  رغبة ( لتحقيق2
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 اثلثًا: شعر المرأأة

 بم افتخرت المرأأة الأندلس ية ؟

 .ومهاراتها وعفتها وجمالها ونس بها افتخرت بحس بها

ر افتخار المرأأة الأندلسي بحس بها ونس بها وجمالهاا وعفتها ومهارا  ها.ت كيف تُفس 

 الفخر متنفس لها لتعب ر عن كبرايئها والمباهاة بنفسها.

 مفتاح الحفظ    المرأأة فيها نظمت التي الأدبية الجوانب

 (دي / د  )       ( المدح1

اس   َخـيْرَ  اله شــاَميْن   ابْنَ  ا يَْوًما ُمــنْـتَــَجــع   َوَخـْيـــرَ   َمأْثََرةً  النـ    د  ل ـُرو 

 م  ()      ( الوصف2

ْمضــاء   لَْفَحــــــةَ  َوقـــاان  الَعميم   الْغَْيث   ُمَضاَعُف  َسقاهُ    واد   الر 

 لم  / ال()               الفخر (3

يَ  ماء   في َمْسَكنُها الشْمُس  ه   ــــالـــَجميـ َعزاءً  الُفــــــــؤادَ  فََعز     الس 

ي   الكََرم   َرب ةَ  اي بَلْ  الُحْسن   َرب ةَ  اي ا ُجفونَك   غُض  هُ  َعم   يـقَلَم   َخط 
 

 الخصائص الفنية لشعر المرأأة

  .الموضوع بوحدة تتصف قصيرة قصائد (1

فصوره تخضع لعاطفة المرأأة المتدفقة، ويظهر ذلك  .وجماله الت صوير ( بساطة2

في قول حمدة بنت زايد المؤدب حين وصفت )وادي أآش( وش ب هت ظالل 

 فلها الفطيم، الأشجار بحنو الأم المرضع على ط 

 وكما في أأبيات تميمة بنت يوسف التي ش ب هت نفسها ابلشمس

 

 أأس ئلة الكتاب )مهم جداً(

 :يأأتي مما بيت كل يمثله الذي الأدبيي الجانب اس تنتج

ْشــــــــــتَي َوأأْمشي   ل لَمعالي لُحُ ـــــــــــــَوالله  َأْص  أأانَ    تيها  َوأأتَيهُ  م 

 )الفخر(

لَْيَك أأابَ 
ِ
ن ي ا
ِ
َعة   اصيــــــالع ا يَم   الواك ُف  الُحَسيْن  َسقَْتهُ  أأابَ   ُمَوج    الد  

مامُ  أأنَْت 
ِ
 الأُممُ  الن هيى َمقاليدُ  َوَمل َكْتـــــــهُ    لَهُ  الأاَنمُ  انْقادَ  ال ذي اال

 )المدح(

دة علمت حين لى زيدون ابن المس تكفي أأن بنت وال  ليه كتبت غيرها امرأأة مال ا   ا 

ُف  ُكْنَت  لَوْ   تَتََخي ر   َولَمْ  جـــــــــار يَتي تَهْوَ  لَمْ   بَْينَنا ما الهَوى في تُْنص 

ــ غُ  َوتََرْكــــــــــَت  ًرا صنًاـ ر   لَمْ  ال ذي ل لُغْصن   َوَجنَْحَت   ب َجمال ه   ُمثْم   يُثْم 

ْمــــــــــَت  َولَقَدْ  ما بَْدرُ  ب أأنَني عَل  ل  ل شْقَوتي ُدهيَت  لَكنْ   الس   ُمشتَرياب 

   السابقة؟ الأبيات تمثله الذي الشعري الغرض ما

 )الفخر( تفتخر بجمالها

 .التصوير جمال على السابقة الأبيات من مثل

 المشتري غيرها ابلغصن غيرالمثمر وبكوكبو  ت نفسها ابلغصن المثمر وابلبدرش به

 

 

 

 

 اعي  رابًعا: الشعر االجتم

 .الأندلسي المجتمع امتازبم 

 االجتماعي والتفاعل الثقافي ابلتنوع

 االجتماعي. والتفاعل الثقافي ابلتنوع الأندلسي المجتمع علل؛ امتاز

س بان وبربر، عرب من والأداين، الأعراق مختلفة عناصر من لأنه تأألف   و... وا 

  بي ن س ياسة حكام الأندلس ا ابن الحكم اال سالمي لها.

 الأندلسي. المجتمع مكوانت واحترام والتسامح، التعايش على قائمةت كان

 عالم يدل ُمشاركة المس يحين أأعيادهم واالحتفال بها؟

قامة و العبادة، حرية وُمنح فقد والتعايش؛ يدل على التسامح   .الكنائس ا 

 اذكر بعًضا من أأعياد النصارى التي شارك فيها المسلمون.

 )المهرجان)الَعْنَصرة  عيد( 2) (  لنيروزاالس يد المس يح ) ( عيد1)

 اذكر بعض مظاهر تفاعل مسلمي الأندلس مع النصارى في أأعيادهم.

 الأقارب. ويجتمع الوالئم ويقيمون الهدااي، يتبادلون

 اذكر بعض عادات الأندلس يين في الأفراح والمناس بات االجتماعية.

 .به وفرحتهم العيد هالل لمراقبة الناس خروج( 1)

 والأحزان. الأتراح في البيضاء الثياب ( لبس2)

 

 مفتاح الحفظ   أأبرز مظاهر الشعر االجتماعي.

() الأبيات التي تنتهيي وتقاليدهم الأندلس يين عادات تصوير( 1  ْر/ ُل / اب 

ْحسانُك     اثن َيةً  ُعــــــْدت   العيد   لَْيلَةَ  اي
ِ
ذي أأْذكُ  َوعاَد ا  رْ ـالـ 

حى تَروُق   ب َك أأصَبَحْت  ذيال   العيدُ  لَكَ  َهنيئًا نْهُ  الض   الأصائ لُ  َوتَْندى م 

ذا
ِ
 واب  ـالص   نَ ـــم   فَـــــــــذاكَ  ب أأنَْدلُس    ُحْزن   ل باَس  اُض ــــــــــالَبي كانَ  ا

 را () الأبيات التي تنتهيي أأعيادهم. المس يحيين ُمشاركة( 2

هَْرجانَ  أأَرى تَبْشرا قَد   الم  ــ َواسْ  الُمْزنُ  كىبَ  غَداةَ           اس ْ   تَْعبَراـــ

 اُن()الأبيات التي تنتهيي   .المهن وصف( 3

ا راقَةُ  أأم  ْرفَة   أأنْكَدُ  فَـــهْيَي  الو  ْرمانُ  َوث ماُرها أأْوراقُــها     ح    الح 

 ال () الأبيات التي تنتهيي .العمراني التطور مظاهر وصف( 4

اهيـــَول ل عَ  اـمـكَ    َوُحس نًا الَكماُل س نًا ز   َوالكَماال الَجـــاللَةَ  َوس 

 الخصائص الفنية للشعر االجتماعي   

 عند وصف المهن وتبادل التهاني  .صغيرة شعرية مقطوعات شكل على جاء 1-

 ليلة العيد، والنيروز  .السائدة االجتماعية والألفاظ السهلة اللغة يوظف 2-

لى يميل  -3  .هلةالس  الشعرية الصور ويوظف البس يطة المعاني ا 

 )كتشبيه صاحب الوراقة ابال برة التي تكسو الناس(

 ) وأأثر الصوم في الهالل حتى غدا نحياًل(
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 رابًعا: الشعر االجتماعي  

 أأس ئلة الكتاب )مهم جداً(

 

 :االجتماعي الشعر مظاهر من بيت كل يمثله الذي مظهرال  اس تنتج

ة   الك تابَُة أأعْلى قالوا َعْت  ُخط  جاَمةُ  قُلُْت    ُرف  ْندَ  أأعْلى الح   أأقوام   ع 

 وصف المهن 

َمشق   بَْعدَ  قَْصر   ُكل   شم   َوفاحَ  الَجنى طاَب  فيه     يَُذم   الد     الم 

 وصف مظاهر التطور العمراني

هَْرجان   ب يَْوم   بُْشرى ن هُ  الم 
ِ
نَ  عَلَْيه   يَْوم     فَا   َرْونَُق  اْحت فائ كَ  م 

 مشاركة المس يحيين أأعيادهم

 

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

ُد ُأنْس  َسرى ل ُيهْن ــــــكَ  ى   واف   َطَرْق  ــرور  ـَوفَْصُل ُســـ فَسر 

ئَْت  نْ  فَما ش  نْ  أأَراَق   ب ه   َوْرد   اء  م م   أأَرْق  ُحْسن   ثَـــــْوب   َوم 

 الشفَْق  تَْحـَت  الل ْيلُ  اعْتََرَض  كَما   َمنَْحًرا ب ه   تـــُـْدمى وَسْوداءَ 

تَْخلَعُ  نْ  س َ ها َضْحوًة  م  جى َسوادَ   فَْرو   الَفلَْق  بَيــــاض   َعنْ  الد 

 .سابقةال  الأبيات تمثله الذي االجتماعي المظهر اس تنتج

 تصوير عادات الأندلس يين وتقاليدهم، وتبادل التهاني في الأعياد.

 :الأندلس في االجتماعي الشعر خصائص على السابق النص من مث ل

 . الأبيات مقطوعة شعرية قصيرة.1

 . يوظف اللغة السهلة والألفاظ السائدة في المجتمع الأندلسي 2

 مثل: ماء، ورد، ثوب حسن، ...

 شعرية البس يطة. الصورة ال 3

 فقد ش به جلد النعجة وفروها الأسود ابلليل المظلم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةمالعلا نم لقأب لبقت ال

ةلماكلا  

ةعاس ربص ةعاجشلا  
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 ندلسيفي العصر الأ  النثرقضااي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أأوالً: الرسائل الأدبية التأأليفية

 العربيي. وضح ذلك المشرق في ابلنثر الأندلس في النثر تأأثر

تأأثر الأندلس يون بأأسلوب ابن المقفع، والجاحظ، وابن العميد، وأأبيي حيان 

 ديوانية رسائل من معروفًا كان ما أأخذواو  التوحيدي في العصر العباسي

 الفلسفية والقصص التأأليفية الرسائل في وأأبدعوا ووصااي وخطب وشخصية

  ما الهدف من الكتابة التأأليفي ة؟//  وضح المقصود ابلكتابة التأأليفية.

لى  تهدفمجموعة رسائل أأدبية   بأأسلوب الحقائق شرحو  النفس. عن الترفيها 

ر، خيالي قصصي  .ة عواطف الناس وأأهواءهمُمصو 
 

 بن حزمال (في الألفة والأالف )طوق الحمامة( رسالة 1)

 الأندلسي حزم ابن  مؤلفها

 الحب في نشأأته وتطور وأأغراضه ودرجاته ومكامن السعادة  موضوعها

   .وأأغراضه وأأس بابه ومعانيه الحب صفة بيان كتابتها هدف

ليه من بها  رد   تأأليفها سبب رية يسأأله في م  ـلأأ مدينة على سائل  بعث ا 

 وأأغراضه. صفة الحب ومعانيه وأأس بابه  

  .التكلف عن بعيدة سلسة قصيرة . عباراتها1 الفنية خصائصها

نساني، مس تخدمة 2   . تعالج عاطفة الحب من منظور ا 

 التسلسل المنطقي      

 .المعنى لتوضيح ابلشعر . تستشهد3  

  ابً يقع طوق الحمامة في ثالثين اب  مالحظة:

 التوابع والزوابع(. البن ُشهيد( رسالة )2)

لى رحلته ُشهيد ابن فيها يحكي خيالي ة قصة هي  موضوعها الجن المع ا 

 .والكت اب الشعراء بش ياطين وات صاله  

  أأن فأأراد النقد، ا ال وعلمائه عصره أأدابء من ينل لم لأنه  تأأليفها سبب

 .الكتابة على قدرته لنظرائه يثبت  

 من الش ياطين ماعداه وأأبطابها الجن عالم مسرحها جعللأنه  تهاتسمي  سبب

 الجني ة. أأو الجن وهو اتبعة، أأو اتبع جمع (:)التوابع  

 الجن رئيس أأو ش يطان، اسم وهو زوبعة، جمع (:)الزوابع  

هة كانت ل َمن  خيالية( شخصية وهو بكر بأأبيي كناه)  لشخص  ُموج 

ُ  بن ُزهير  ُشهيد ابن اتبع ما اسم  .ميرن

   كيف أأثبت قدرته على الكتابة

 فاعترفوا ونثرهفأأسمعهم من شعره اخترع ش ياطين للشعراء والكتاب المشهورين 

 .ابلتفوق له

 كيف انتزع ابن ُشهيد من توابع الشعراء والخطباء شهادة بتفوقه في الأدب؟

آرائه ونثره شعره من أأسمعهم  .دبالأ  في وقابلتف له فاعترفوا الأدب في النقدية وأ

  

 

 

 اثنيًا: القصة الفلسفية

  الأندلس في التأأملية الفلسفية القصص علل كثرت

آرائهم وفلسفتهم فكرهم عن للتعبير وس يلة يتخذونها لأن كت ابها  .وأ

 

 ( البن ُطفيل)قصة حي بن يقظان 

 أأبو بكر محمد بن طفيل، فيلسوف وُمفك ر وطبيب.  مؤلفها

آراءهل  لتكون وس يلة الهدف من تأأليفها  لتعبير عن فكره وفلسفته وأ

لى  سبب التسمية  جزيرة في ُألق يَ ( طفل يُدعى )حي  بن يقظاننس بة ا 

 والتأأمل ابلمالحظة اس تطاع ، وقدمن جزر الهند مجهولة  

 .خالقًا الكون لهذا تفكيره أأن  ب يدرك  أأن التدريجي  

  خصائصها الفنية

آن بمضامين التأأثر. 1   .والنار التابوت ذكر دعن موسى قصة س يدان - .القرأ

 قصة الغراب الذي علمه كيف يواري سوءة أأخيه. -      

  المهارات حوله وما الظبية من الطفل عند تعلم -. والسرد الوصف دقة. 2

 واعتماده على نفسه. الأش ياء واكتشاف        

حين وصف طريقة تعلمه دفن جثة الظبية وحواره مع  -      

 نفسه         

  .والكون الخلق في والتفكر أأملالت. 3

لى شق صدرها الظبية وفاة بعد -        ما لمعرفة اهتدى ا 

 .أأصابها        

 حين أأخذ بتصفح الأش ياء التي في عالم الكون والحياة. -           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهدق تنإ  
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 الشعر في العصرين الأيوبيي والمملوكيقضااي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعر الغزو الصليبييأأوالً: 

 متى كان الغزو الصليبيي لداير اال سالم ؟

لى أأواخر القرن السابع الهجري.امتد  من أأواخر   القرن الخامس الهجري ا 

 ما الذي شهدته هذه الحقبة من أأحداث بين أأمراء الدول واال سالمية وقادتها؟

لى ضعف قوتهم العسكرية.  نزاعات داخلية أأد ت ا 

 ما نتيجة النزاعات الداخلية بين أأمراء الدول واال سالمية وقادتها؟ 

 رق العربيي وتحتل مدنه ) الحروب الصليبية (هيأأ لدول أأورواب أأن تغزو المش

 أأسماء بعض القادة الذين واجهوا الغزو الصليبيي.

 ( صالح الدين الأيوبيي3( نور الدين زنكي.   )2( عماد الدين زنكي       )1)

 انجازات هؤالء القادة:

 . توحيد صفوف المسلمين في بالد الشام ومصر.1

 ب طاحنة أأعادت للأمة حقها وهيبتها.. تحرير ما احتل ه الأعداء بعد حرو2

 ما دور الشعر في الحروب الصليبية؟

ر أأحداثها تصويًرا دقيقًا1  . مدح أأبطالها وقادتها.3. أأشاد ابلفتوحات.   2 . صو 

 . وصفوا النكبات والجرائم الوحش ية التي اقترفها الصليبيون في القدس.4

 .أأشعارهم في الصليبيي الغزو أأصداء انعكست الذين أأبرز الشعراء

 .الساعاتي ابن. 3  .النابلسي الرش يد. 2 الأبيوردي. 1

 

 مفاتيح الحفظ  مضامين الشعر في الغزو الصليبيي:

 ت  () م  ،    . تصوير سقوط بيت المقدس.1

مــاءً  موع   َمَزْجنا د  لد  م   اب  واج  ن ا يَْبَق  فَلَمْ    الس  م   َعْرَصـــــــــة   م   ل لَمـراح 

الدُ  ْدس  القُ  ـىعَل ل تَْبك   لأحَ  نـل ـ عْ ـَوتُ    ب أأْسر ها الب   َوالت َرحات   ـزان  ــــــاب 

لى تحرير المدن. 2  ) ُب(   . الدعوة ا 

عـي ما ال الَعزائ مُ  هذي  الُكتُبُ  قالت   ما ال كار ُم،ــــالمَ  َوذي  الُقُضبُ  تَد 

 ) ان ، ُر ، ب  ( . تسجيل االنتصارات والتهنئة ابلفتوحات.3

ْت ــــقَ  فَقَدْ    بـــيناُـ الم  الفَْتحَ  كَ ـــَعَزماتُ لْت جَ  ني  ُعيونُ  ر   ناــ الُمْؤم 

 نََذروا ب ما وام  ـــــلله  أأقَ  وف  ــفَلْيُ    رُ ـتَنْتَظ   الآمالُ  كانَت   ال ذي ذاه

نَ  س تَْحيَْت ا الن ْوم   في رْؤايه   ْت َطلَب لَوْ  الآمالُ  كانَت   الذي هذا لَب   م   الط 

 لشاعر الذي عارض أأبيي تمام في قصيدته الشهيرة )فتح عمورية(اما 

نقاذ بيت المقدس. ابن القيسراني. لى ا   حيث دعا نور الدين زنكي ا 

  :عر ف المعارضات

 لقافيةوا الوزن في معها تشترك مشهورة، سابقة قصائد نمط على قصائد هي

 الروي. وحرف العام وموضوعها

 

 

 

 

 ياثنيُا: شعر الغزو المغول

 نتائج الغزو المغولي؟ متى غزا المغول العالم اال سالمي؟

 : القضاء على الخالفة العباس يةونتائجه  قبل انتهاء الحروب الصليبية. 

 و عاثوا في الأرض قتال لأهلها ودمارا لدايرها وحرقا لمكتباتها.
 

 مفاتيح الحفظ  مضامين الشعر في الغزو المغولي:

( )ُر ،   . تصوير سقوط المدن1  د 

ْمــــع   ل سائ ل   ْخبارُ  َعنْ  الد 
ِ
 واقَْد سارُ  َوالأْحباُب  ُوقوفُكَ  فَما   بَْغداَد ا

َمْشُق  اي اللهُ  نَ َأْحســـــ مادَ  اي َمغانيك   فـــــي   َعزاك   د  الد   ع   الب 

 ) ــــْه ، ها (   . تسجيل االنتصارات2

آم   في الُكْفرُ  َهلَكَ  ــأ ْسالمُ  َواس تََجد     َجميًعا الش 
ِ
 وضهْ ــُدح بَْعدَ  اال

ْنَت َشل  ُعروشها الع دى ُرْعَت  ها فَل   فَأأَخـــــــْذَت  َولَقيتَها  فََضم   ُجيوش 

 الخصائص الفنية لشعر الجهاد: 

 مباشًرا. وصفًا المعارك أأحداث وصف خالل من . الواقعية1

 .جالوت عين معركة الأنصاري الدين شرف وصف مثل

 لبديعية كالجناس والطباق.. اس تخدام الفنون ا2

آاثر الآاثر )كالجناس:  عيوان أأبْكَت كم لله واي قلوابً  كم َسر ت لله فيا الطباق: ،)أ

 . حرارة العاطفة وتدفق المشاعر 3

آسي وتصوير المدن عن سقوط الحديث عند والس يما  ابالنتصارات. والفرح المأ

 أأس ئلة الكتاب )مهم جداً(

 مما يلي: اس تنتج المضمون الذي يمثله كل

  صــــالح  ونــــــصر  وخيرُ   وللناس ابلملك الناصر الصـــالح

لى القدس يشفي الغليل   بفتح الفتوح وماذا عسير  نهوًضا ا 

لى تحرير المدن   وال س يما بيت المقدسالدعوة ا 

طفاهُ   فتح  أأعاد على اال سالم بهجته   فافتر  مبسمه واهتز  ع 

 فتوحات وال س يما فتح بيت المقدسالتهنئة ابل تسجيل االنتصارات و 

 

 يات الآتية لبهاء الدين البهائي:اقرأأ الأب 

ـه ن  طوارُق الحداثن    لَـهفي على تلك الـبُروج  وُحس نها  َحف ْت ب 

ُل الــــــــغزالن  ابلثيران    لَـهفي على وادي دمـشَق ولُطف ه    وتبد 

 ُأبدلْت بـدخان  نوَر الـمنازل    وشكا الــحريَق فُـؤاُدها لما رأأْت 

 المدن سقوط صويرت بين المضمون الذي تناولته الأبيات.

لى  مث ل على حرارة العاطفة في الأبيات. كرر الشاعر كلمة )لهفي( ا ضافة ا 

 تعبيرات الشكوى، والموازنة بين حال دمشق قبل سقوطها وبعده
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 المدائح النبوية: اثلثاً 

  .النبوي المديح مفهوم

 َخلقيةوال الُخلُقية صفاته وتعداد( ص)محمد النبيي بمدح يُعنى شعري فن هو

ظهار  .واتهبغز  واال شادة والمعنوية، المادية معجزاته ذكر مع ، لرؤيته الشوق وا 

  .راثءً  ال مديًحا الفن هذا ُسم ي علل؛

 .أأجلها نم بُعث التي وسنته برسالته المسلمين نفوس في حي   الرسول لأن 

 ي والمملوك الأيوبيي العصرين في ظاهرة النبوية المدائح شعر أأصبح علل؛

 .والتتري ة الصليبي ة الهجمات بعد والأحزان والمصائب يالتالو  لكثرة

لى فتوسلوا  النوائب من ينجيهم لكي الله عند لهم يكون شفيًعا أأن الرسول ا 

  ازدهار شعر المدائح النبوية علل؛

 النفس ية. وراحتهم وسعادتهم فرحتهم فيه وجدوا لأنهم

لى الآتية الدواوين انسب   :أأصحابها ا 

ْرصري  المختار النبيي سيرة في وارالأن معارج( 1)  الص 

 اليعمري الناس س يد ابن  .الحبيب بذكرى اللبيب بشرى( 2)

 المصري نباتة ابن  .النبوية المدائح في الهدية منتخب( 3)

 الدنيسري العطار ابن  المختار النبيي مدح في الأشعار فرائد( 4)

 قيالدمش عربشاه ابن  الكريم النبيي بمدح الكليم شفاء( 5)

  .النبوية المدائح شعر ظاهرة يمثل من أأشهر

ر ية الكواكب)المعروفة بـ ( البردة)وقصيدة ( البوصيري)  (البرية يرخ  مدح في الد 

 مفاتيح الحفظ   موضوعات المدائح النبوية

 ) م  (  والعجم. للعرب وقيادته بصفاته . التغني1

د   دُ  ُمَحم  ــنْ  َوالفَريقَيْن   ـن     َوالث قَـــَْيــــ الكَْونَيْن   س ي   نْ  ُعْرب   م   َعَجم   َوم 

 ) ب  (   الرفيعة. الرسول منزلة . بيان2

ْحمنُ  لَكَ  يَْرضى كانَ  ما ال َ  الَخلْق   أأْشَرَف  يـا   َمنْز لَةً  الر  تَب   أأْشَرَف  ا   الر 

 ) ن  ( والمعراج. اال سراء حادثة وخاصة معجزاته، . وصف3

نَ  أأْسرى لى ب ه   ـــرام  الَحـ الَبيْت   م  د   أأقَْصى ا  لَوس نان   لَيَْس  الَمساج   اب 

 ) ُل ( السماوية. الكتب في عليه والثناء غزواته، . ذكر4

ـــــْت  ـ  تَهُ  بَث ذْ  الأْخبارُ  نُُبو 
ِ
ثَْت   نََطقَْت  ا نْجيلُ  تَْوراة   َعنْـــهُ  فََحد 

ِ
 َوا

 الخصائص الفنية لشعر المدائح النبوية:

  دفق المشاعر.. بروز العاطفة وت1

 . وحدة الموضوع وطول القصيدة.2

آن 3  حادثة االسراء والمعراج وذكره ابلكتب السماوية. تأأثر مضامينه ابلقرأ

 .ن زهيركعب بقصيدة كمعارضة ابن القيسراني ل . يش يع فيه فن المعارضات. 4

 

 

 

 

 

 

 أأس ئلة الكتاب )مهم جداً(

 

 ية في شعر المديح النبوي.مثل على خصيصة ش يوع المعارضات الشعر 

   :قول ابن الساعاتي

ـــــْت  ـ  تَهُ  بَث ذْ  نُُبو 
ِ
ثَْت   نََطقَْت  الأْخباُر ا نْجيلُ  تَْوراة   ـــهُ َعنْــــ فََحد 

ِ
 َوا

 وقد عارض بها قصيدة )كعب بن زهير( التي مطلعها:

ثْـــــَره  َمْتبولُ  اليَْومَ  فَقَلْبيي ُسعادُ  بــانَْت 
ِ
 َمْكبولُ  يُْفـــــــــدَ  لَمْ  اُمــتَي م  ا

 

 اس تنتج الخصيصة الفنية لشعر المدائح النبوية في كل مما ايتي:

  وللشـــــــــــهادة تجريح  وتعديل  هو البشير النذير العدل شاهده

 ) بروز العاطفة وتدفق المشاعر(

لى   أأقصى المساجد ليس ابلوس نان  أأْسرى من البيت الحرام به ا 

آن الكريم)تأأثر مضامين   )حادثة االسراء والمعراج( ها ابلقرأ

 

 لم تُعد  قصيدة البردة للبوصيري من أأشهر قصائد المدائح النبوية؟

ال قبال الناس عليها بشغف ولهفة، فهم يجدون فيها فرحتهم وسعادتهم، وراحتهم 

 النفس ية، ويتدارسونها وينشدونها في مجالسهم ومحافلهم وأأماكن عبادتهم.

 

 ائد المدائح النبوية بطولها؟لم تمتاز قص

بسبب تعدد موضوعاتها، فهيي تتغنى بصفات الرسول وقيادته وس يادته للعرب 

 والعجم، ووصف معجزاته، وحاجة الناس لشفاعته.

 

 

 

 

 

الي  
تناه  
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 النثر في العصرين الأيوبيي والمملوكيقضااي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أأوالً: أأدب الرحالت

لى وأأقربها وأأمتعها النثرية الأدبية الفنون أأبرز من الرحالت أأدب   اءالقر   ا 

  .وحياتهم الن اس بواقع اللتصاقه  1)

 .الشعبيي والتراث والمذكرات، كالقصص، أأخرى بفنون المتزاجه  2)

الة اهتمامات اختالف علل؛ ح    .رحالتهم في الر 

 هوتهم المغامرة والسفر والترحالممن اس ت  وعلومهم ثقافاتهم تنوع بسبب

حالت أأدب يُعتبر علل؛   .كبيرة علمية قيمة ذو الر 

 السكانية.و  المكانية البالد أأحوال لمعرفة واجتماعية وجغرافية اتريخية ه واثئقلأن

 . رحلة ابن ُجبير   .

  بها، وشغف الدين علوم درس أأحمد، بن محمد اسمه: هو

 كاتبًا ملالع من مك نته ونثرية شعرية مواهب وبرز ميوله في علم الحساب وأأظهر

ن فيه مالحظاته ومشاه  داته.اسم كتابه الذي دو 

 الأسفار. اتفاقات عن ابلأخبار تذكرة 

 :رحلته في بوصفها اعتنى التي الأمور أأهم

 .النبوي والمسجد الحرام كالبيت: الدينية الأماكن . وصف1

 .ومشافي وحصون وأأسوار أأسواق من فيها وما والمدن البلدان . وصف2

 ن.البلدا لساكني واالجتماعية والس ياس ية االقتصادية الأحوال .وصف3

 . رحلة ابن بطوطة   .

 افط: لأنه . المسلمين الرحالة : أأميرلقبه. الطنجي الله عبد بن : محمداسمه

آس يا قارتي  عاًما33 رحلته واس تغرقت .أأورواب قارة وبلدان أأفريقيا و أ

ن فيه مالحظاته ومشاهداته.   اسم كتابه الذي دو 

 الأسفار. وعجائب الأمصار غرائب في النظار تحفة

 :رحلته في بوصفها اعتنى التي مورالأ  أأهم

 كامهاوح فيها، العمران ومظاهر بينها والمسافات ومواقعها زارها التي البلدان

 فوص كما وداللتها، وحيويتها أأشكالها و أألوانها و أألبس تهم و أأهلها وعادات

  .صناعتها وطريقة وأأنواعها الأطعمة

 الخصائص الفنية لأدب الرحالت:

آني ة ايتالآ  من . االقتباس1  ار.الأشع أأو الشريفة النبوي ة الأحاديث أأو القرأ

ا قد ُأحيط بنا( ـ   ما ورد في نص ابن ُجبير )وجاءان الموج من كل مكان، وظنن ا أأن

 . التفاصيل وبذكر ابلوصف . يعتني2

 مثل وصف ابن بطوطة الياقوت في جزيرة س يالن، 

لى صقلية عن طريق البحر  وفي وصف ابن جبير رحلته ا 

يقاع ذات المتناغمة القصيرة العبارات .3  .الموس يقي   اال 

فلما َجن  الليل اش تد  تالطمه، وصك ت الآذان غمائمه، واستشرى ُعصوف 

 الريح

 

 

 أأس ئلة الكتاب )مهم جداً(

 

 وصف ابن ُجبير لدمشق:

ُحس نه المشرق، وهي خاتمة بالد اال سالم التي  دمشق جنة المشرق،ومطلع 

اس تقريناها، وعروس المدن التي اجتليناها، وقد تحل ت بأأزاهير الرايحين، 

وتجل ت في حلل س ندس ية من البساتين... منها ربوة ذات قرار ومعين وماء 

سلسبيل تنساب مذانبه انس ياب الأراقم بكل سبيل... قد َسَمْت أأرضها كثرة الماء 

ماء، فتكاد تناديك بها الصم الصالب حتى ا  ش تاقت الظ 

َذا ُمْغتََسل  اَبر د  َوَشَراب  قال تعالى: )ا ٰـَ  (ْرُكْض ب ر ْجل َك ۖ َه

 

 ه فيقول: 595ويصف البغدادي المجاعة التي حلت بمصر س نة 

ودخلت س نُة س بع  مفترسًة أأس باب الحياة، وقد يئس الناس من زايدة الن يل، 

واد وارتفعت الأسعار، و  أأقحطت البالد، وأأشعر أأهلها البال، ... وانضوى أأهل الس 

لى الشام والمغرب والحجاز  لى أأمهات البالد، وانجلى كثير منهم ا  والريف ا 

ل ق، ودخل ا  قوا كل ُممز  م ى القاهرة ومصر منهواليمن، وتفرقوا في البالد،... وُمز 

تات ى أأكلوا المي الجوع حت ووقع المرض والمواتن، واش تد  ابلفقراء خلق عظيم،

 والجيف

 

 وازن بين النصين من حيث: 

آن الكريم   التأأثر ابلقرأ

َذا ُمْغتََسل  اَبر د  َوَشَراب  أأورد قوله تعالى: )ا الأول ٰـَ  (ْرُكْض ب ر ْجل َك ۖ َه

 تأأثر بقوله تعالى: )فجعلناهم أأحاديث ومزقناهم كل ممزق( الثاني

 

 اللغة 

 صالب،الأراقمتمتاز ابلصعوبة: الصم، ال الأول

 سهلة بس يطة الثاني

 

 الجناس والسجع 

 الجناس: الـَمشرق، الـُمشرق الأول

 (الرايحين، البساتين(، )اس تقريناها، اجتليناها)السجع: 

 عدم الميل للمحس نات الثاني
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 فن الرسائل: اثنياً 
 

لى أأدت التي الس ياس ي ة العوامل  العصرين...  في الرسائل ازدهار ا 

ولة. دواوين . كثرة1  الد 

لى مراءوالأ  السالطين . حاجة2  ... العزل أأو للتعيين اس تخدامها ا 

لى أأدت التي االجتماعية العوامل  العصرين...  في الرسائل ازدهار ا 

 اة(القض وكبار الوزراء منزلة منزلتهم قاربت)  الرسائل ُكت اب منزلة علو   . 1

 المواساة(و  والتعزية والمدح التهنئة)  اجتماعي، تواصل وس يلة الرسائل . اتخاذ2

لى أأدت التي العلمية املالعو   العصرين... في الرسائل فن ازدهار ا 

 اال نشاء. . ديوان1

ظهار في الُكت اب . رغبة2  .الكتابة في وبراعتهم ثقافتهم ا 

 :والمملوكي الأيوبيي العصرين في الرسائل كتاب أأشهر

  .الظاهر عبد بن الدين . محييي2   الفاضل . القاضي1

  العصر وجريدة القصر ريدةوكتابه: خ الأصفهاني . العماد3

 .   الفاضل القاضي    .

 .ه596 س نة تُوفي. البيساني علي بن الرحيم عبد علي أأبو: اسمه

 تولى ديوان اال نشاء في عهد صالح الدين الأيوبيي.عمله: 

  :عليه ُأطلقت التي الألقاب

 الفاضل. . القاضي3 الدين. . مجير2  الدين . محييي1

 .الكتابة في طريقته على عصره في الرسائل كت اب سار علل؛

 اال بداع على ومحفزة للُكت اب، الهداية نَهْج كانت الكتابة في وطريقته رسائله لأن

 .   الظاهر بن الدين محي  .

 اريخالت درس ودين، علم بيت في ولد الفضل، أأبو الدين محييي القاضي هو

 .النثرية الكتابة في برع والأدب، والسير

اهر عهد في اال نشاء ديوان تولىعمله:   .خليل فالأشر  وابنه وقالوون بيبرس الظ 

 مؤلفاته: أأشهر

   الظاهر الملك سيرة في الزاهر . الروض1

 المنصور الملك سيرة في والعصور الأايم . تشريف2

 الخصائص الفنية لفن الرسائل:

آن . التأأثر1  في رسالة القاضي الفاضل: )فعرفهم في لحن القول( .الكريم ابلقرأ

 وفي رسالة ابن عبدالظاهر: )يقاتلون قيامًا وقعوداً وعلى جنوبهم( 

 اتريخيًا. سجاًل  فَتع د العصر، لأحداث الرسالة . تؤرخ2

 .والطباق كالسجع البديعية، المحس نات . كثرت3

 )فأأمكن النقاب أأن يسفر للحرب النقاب(السجع 

 وداً(قيامًا وقع)واعتصم بمنعتها كل قريب منهم وبعيد، يقاتلون : والطباق

 (ولج)السماك، مرادع، مت. الألفاظ بعض بغرابة الفاضل القاضي رسالة . تمتاز4

اهر عبد ابن وأأما  لى مال فقد الظ   السهلة. الألفاظ اس تخدام ا 

 

 أأس ئلة الكتاب )مهم جداً(

 

وازن بين الرسالتين الآتيتين من حيث الخصائص الفنية للرسائل في العصرين 

 وكي:الأيوبيي والممل

 وصف عالء الدين بن غانم في رسالة له ا حدى القالع:

ذات أأودية ومحاجر، ال تراها العيون لبعد مرماها ا ال شزراً، وال ينظر ساكنها  

ال أأنها طالعة بين الجوم بما لها من الأبراج،  ال نزراً، وال يظن انظرها ا  العدد، الكثير ا 

ال أأن: )   هذا عذب فرات وهذا ملح أأجاج(ولها من الفرات خندق يحفها كالبحر، ا 

 

 ورد  الناصر قالوون على محمود غازان الذي طلب منه الصلح برسالة منها:

ال بأأهل ه(،  ُء ا  من سل  س يف البغي قُتل به، قال تعالى: )وال يحيُق المكُر السي 

ذا قطع بأأمر وقفتم عنده. لينا من خواص دولتك رجل يكون عندكم ممن ا   فيُرَسل ا 

 

 ص الفنيةالخصائ النص

 الأول

آن الكريم )هذا عذب فرات وهذا ملح أأجاج(  التأأثر ابلقرأ

 اج(أأج/ أأبراج،نزراً حس نات البديعية: كالسجع: )شزراً،اس تخدام الم 

 اس تخدام التشبيهات: )ولها من الفرات خندق يحفها كالبحر(

 الدقة في الوصف.

 الثاني

ُء ا   آن الكريم )وال يحيُق المكُر السي   ال بأأهل ه(التأأثر ابلقرأ

 تأأريخ الرسالة لأحداث العصر.

 وضوح المعنى وسهولة الألفاظ وصرامة الأسلوب.

 

 

حصحص  

بير ق كملح  
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 : الخطابةاثلثاً 

 .يةالأدب  الفنون أأهم    من والمملوكي الأيوبيي العصرين في الخطابة فن   يُعد  

فاع عملية في أأسهم لأنه. 1  .الفاضلة القيم عن الد 

قناع2 آراء الجماهير . ا   .س ياس ية أأفكار و بأ

 .الفن    هذا تنش يط في والمغولية الصليبية الحروب أأسهمت علل؛

 .والأفكار المعاني من كبيًرا مخزوانً  للخطباء وفرت لأنها

 لوكي.الممعلل؛ ازدهرت الخطابة الس ياس ية والدينية في العصرين الأيوبيي و 

بسبب الغزوين الصليبيي والمغولي والظروف الس ياس ية وف رت للخطابة 

 الس ياس ية والدينية دواعيها ومحف زاتها

 العصرين  هذين في الخطابة )دواعي(ازدهار عوامل اذكر

بَطو  والزوااي المساجد بناء حركة نشاط . 1 ئ) .الر   ة(الصوفي من الفقراء مالج 

 .منزلتهم ورفع اءللخطب السالطين . تقريب2

 والعسكرية. الس ياس ية والظروف المغولي والغزو الصليبيي . الغزو3

   .والمملوكي الأيوبيي العصرين خطباء أأشهر

 .   الزكـــــي ابن الدين محي  .

ين كيز  اببن: المعروف الدين، بمحييي: الُملق ب القرشي، محمد المعالي أأبو هو  .الد 

ل فكان المقدس بيت فتح شهد  .يرهتحر  بعد الأقصى ابلمسجد خطب نم أأو 

 الخصائص الفنية لأسلوب ابن الزكي: 

آن التمثل عند خاصة فيها الدينية العاطفة تبرز .1  .الكريم ابلقرأ

 .السهلة المعاني ذات الواضحة الألفاظ اختيار في . تتأأنق2

  البديعية والمحس نات البيانية الصور . توظف3

 لأولياء()مقر الأنبياء، ومقصد اكالسجع: 

 : )استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة(والجناس

 أأس ئلة الكتاب )مهم جداً(

اقرأأ النص االتي من خطبة ابن منير االسكندراني بعدما ملك التتار الشام، 

 الخصائص الفنية للخطبة: هااس تخرج من و 

ذا  ذا خشعت،... الموجود ا  ذا دمعت، والقلوب ا  الحمد لله الذي يرحم العيون ا 

ذا الأبواب امتنعت،... فس بحان من وسعت رحمته الأ  س باب انقطعت، المقصود ا 

عت السماوات والأرض  ذا وسعت، وس   كل شيء، وحق لها ا 

حين قال: )ائتيا طوعًا أأو كرها( فطاعت وسمعت،... أأيها الناس خافوا الله تأأمنوا 

ن كثروا؛ فا ن الخوف منهم شر   خفي. كفي ضمان وعده الوفي، وال تخافوا الخلق وا 

 من الخصائص الفنية للخطبة:

آن الكريم 1)  )ائتيا طوعًا أأو كرها( ( التأأثر ابلقرأ

( –)دمعت، خشعت  كالسجع:( اس تخدام المحس نات البديعية2) ، خفي  في 

 والطباق: )خافوا ، تأأمنوا(   

 )س بحان من وسعت رحمته، الموجود والمقصود..(( الألفاظ الواضحة السهلة3)

 اتالموسوع: رابعاً 
 

 علل؛ لم تكن ظاهرة الموسوعات جديدة في العصرين الأيوبيي والمملوكي.

 لأنه ظهر في العصر العباسي بعض المصنفات ذات االتجاه الموسوعي.مثل:

 لأبيي فرج الأصفهاني.. كتاب ) الأغاني ( 2 .للجاحظ. كتاب ) الحيوان ( 1

 .عيالموسو  التأأليف ازدهار في(  والمغولي الصليبيي الغزو)  دور

ر ما لتعويض الموسوعات لتأأليف الُخطى حث    كريوف ثقافي تدمير من ُخس 

 .اال سالمية الأمة لمقدرات

 .الموسوعي التأأليف ازدهار في(  اال نشاء ديوان ) دور

 ايةدر  على يكونوا أأن وجب فقد فيه، يعمل من لكل موسوعي ة معرفة تطل ب

 ...والأدب والتاريخ الشرعية ابلعلوم

 .فيه كت اابً  أأو اال نشاء لديوان رؤساء الموسوعات كت اب هرأأش  كان علل؛

لى لأنهم بحاجة  ...الجغرافياو  والتاريخ والس ياسة والأدب الفقه  في واسعة معرفة ا 

 .العصرين في الموسوعات كت اب أأشهر

  .( المقريزي3) . ( الصفدي2)  .القلقش ندي  (1)

 (اال نشاء بديوان) المقصود وضح

 .نفسه الوقت في واس تخبارية ودينية علميةو  أأدبية هو مؤسسة

 .الموسوعي التأأليف ازدهار في(  المكتبات)  دور

فت  مجالال فأأاتح والمخطوطات؛ الكتب نفائس وحوت العلم طلبة لخدمة أأُوق 

 .التأأليف ثم وكثرتها، المعارف لتنو ع

  ( في ازدهار التأأليف الموسوعي. العلماءاس تقطاب ما دور ) 

 وأأدبية علمية نهضة قيام ماء الأندلس والهند والعراق أأثر كبير فيكان لتمازج عل

  .الخصوص وجه على والشام مصر في متميزة

 أأشهر العلماء المهاجرين.

    االجتماع. علم مؤسس خلدون ( ابن1)

 الصيدلة. في العرب علماء أأشهر البيطار ( ابن2)

 ها. مالحظاتها.العصرين الأيوبيي والمملوكي. مؤلفها. صنف  وسوعاتمأأشهر 

 ابلوفيات الوافي

فدي.  المؤلف: -  صالح الدين الص 

 وهو من أأوسع كتب التراجم.  صنفها: -

 يقع في ثالثين مجل داً. مالحظات: -

 

 :الفاضحة النقائص وُعرر الواضحة الخصائص غرر

 جمال الدين الوطواط  المؤلف: -

 أأدب  صنفها: -

يش تمل كل ابب منها على  كتاب يقع في س تة عشر اباًب، مالحظات: -

نها مختارات من الشعر والنثر    س تة فصول ضم 

 

 

 : الخطابةاثلثاً 

 .يةالأدب  الفنون أأهم    من والمملوكي الأيوبيي العصرين في الخطابة فن   يُعد  

فاع عملية في أأسهم . لأنه1  .الفاضلة القيم عن الد 

قناع2 آراء الجماهير . ا   .ياس يةس   أأفكار و بأ

 .الفن    هذا تنش يط في والمغولية الصليبية الحروب أأسهمت علل؛

 .والأفكار المعاني من كبيًرا مخزوانً  للخطباء وفرت لأنها

 علل؛ ازدهرت الخطابة الس ياس ية والدينية في العصرين الأيوبيي والمملوكي.

بسبب الغزوين الصليبيي والمغولي والظروف الس ياس ية وف رت للخطابة 

 ة والدينية دواعيها ومحف زاتهاالس ياس ي

 العصرين  هذين في الخطابة )دواعي(ازدهار عوامل اذكر

بَطو  والزوااي المساجد بناء حركة نشاط . 1 ئ) .الر   ة(الصوفي من الفقراء مالج 

 .منزلتهم ورفع للخطباء السالطين . تقريب2

 والعسكرية. الس ياس ية والظروف المغولي والغزو الصليبيي . الغزو3

   .والمملوكي الأيوبيي العصرين خطباء شهرأأ 

 .   الزكـــــي ابن الدين محي  .

ين كيز  اببن: المعروف الدين، بمحييي: الُملق ب القرشي، محمد المعالي أأبو هو  .الد 

ل فكان المقدس بيت فتح شهد  .يرهتحر  بعد الأقصى ابلمسجد خطب من أأو 

 الخصائص الفنية لأسلوب ابن الزكي: 

آن التمثل عند خاصة فيها الدينية اطفةالع تبرز .1  .الكريم ابلقرأ

 .السهلة المعاني ذات الواضحة الألفاظ اختيار في . تتأأنق2

  البديعية والمحس نات البيانية الصور . توظف3

 )مقر الأنبياء، ومقصد الأولياء(كالسجع: 

 : )استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة(والجناس

 أأس ئلة الكتاب )مهم جداً(

اقرأأ النص االتي من خطبة ابن منير االسكندراني بعدما ملك التتار الشام، 

 الخصائص الفنية للخطبة: هااس تخرج من و 

ذا  ذا خشعت،... الموجود ا  ذا دمعت، والقلوب ا  الحمد لله الذي يرحم العيون ا 

ذا الأبواب امتنعت،... فس بحان من وسعت رحمته  الأس باب انقطعت، المقصود ا 

عت السماوات والأرض كل شيء، وحق  ذا وسعت، وس   لها ا 

حين قال: )ائتيا طوعًا أأو كرها( فطاعت وسمعت،... أأيها الناس خافوا الله تأأمنوا 

ن كثروا؛ فا ن الخوف منهم شرك خفي.  في ضمان وعده الوفي، وال تخافوا الخلق وا 

 من الخصائص الفنية للخطبة:

آن الكريم 1)  ها()ائتيا طوعًا أأو كر  ( التأأثر ابلقرأ

( –)دمعت، خشعت  كالسجع:( اس تخدام المحس نات البديعية2) ، خفي  في 

 والطباق: )خافوا ، تأأمنوا(   

 )س بحان من وسعت رحمته، الموجود والمقصود..(( الألفاظ الواضحة السهلة3)
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  الأدب فنون في الأرب نهاية

 شهاب الدين النويري  المؤلف: -

 أأدب  وطبيعة وجغرافيا واتريخ  صنفها: -

مت خمسة أأقسام:  مالحظات: - موسوعة تقع في ثالثين مجل دا، قُس 

لمعالم السفلية،اال نسان والحيوان والآاثر العلوية، الأرض وا  السماء 

لى عصره.    الصامت، والنبات والتاريخ من بدء الخليقة ا 

 

 

  الأمصار ممالك في الأبصار مسالك

 ابن فضل الله اليعمري  المؤلف: -

 ةوجغرافي واتريخ تراجم  صنفها: -

 كتاب يقع في أأكثر من عشرين جزءاً حافلة ابلفوائد القيمة  مالحظات: -

 ومات الواسعة في التراجم والتاريخ والجغرافية.والمعل  

 

 

   النبالء أأعالم سير

  الذهبيي  المؤلف: -

 تراجم  صنفها: -

 كتاب ضخم يقع في ثالثين مجل داً  مالحظات: -

 

  اال نشا صناعة في الأعشى صبح

  أأبو العباس القلقش ندي  المؤلف: -

 أأدب  صنفها: -

مقاالت في فضل الكتابة  كتاب ضخم يحتوي مقدمة وعشر مالحظات: -

 وصفات الكت اب، والتعريف بديوان اال نشاء، وقوانينه،   

  واتريخ الكتابة وتطورها، وأأنواع المناصب من رجال  

 الس يف والقلم. 

 

 

   الصبا نس يم

 بدر الدين الحلبيي  المؤلف: -

 وصف الطبيعة والأخالق والأدب  صنفها: -

 في وصف الطبيعة والأخالق كتاب يقع في ثالثين فصالً  مالحظات: -

 والأدب.  

 

 

 يغتبي يذلا ن  إ

 هاقلي ... هتمهب  ا  ئيش

  هتبر اح ولو

 ن  جلاو سنلإا

 



 

 

  

 

 ةعالمة الكاملال مكثف

 يشمل

  كامل المادة الدراسية وتخطيط شرح وتحليل 

 عةالطبع والصن  الفحولة الشعرية  القضايا النقدية: 
 الصدق والكذب  اللفظ والمعنى    

 الرومانسية  الكالسيكية المذاهب النقدية:
 الرمزية   الواقعية    

  أسئلة الكتاب(  النقد األدبيأسئلة حل جميع( 

 قوائم بأسماء الكتب والمؤلفين لكل وحدة 
 جداول ومقارنات 
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 النقد الأدبيي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   التي يُحكم بها للشاعر بفحولته الشعرية المعايير

 وفرة القصائد الطوال. 3    تعّدد الأغراض الشعرية. 2    . جودة الشعر1

              التي وضعها النقاد لجودة الشعر؟ المقاييس

لى المعاني.2   . جزالة اللفظ.1 ْبق ا   . ُحسن التّصوير والتّشبيه3    . الس ّ

 علل؛ قّدم النقاد ُكثيّر عّزة على جميل بُثينة.

 وذلك لتفوقه عليه بتعّدد الأغراض الشعرية

ما معيار الفحولة الشعرية الذي أأقر به ابن ساّلم الجمحي للأعشى في قوله: 

     وفخًرا ووصًفا؟)هو أأكثرهم( مدًحا وهجاًء 

 تعّدد الأغراض الشعرية.

ئل عن الشاعر الحادرة:  ما معيار الفحولة الشعرية في قول الأصمعي حين س ُ

    )لو قال خمس قصائد مثل قصيدته لكان فحاًل(. 

 وفرة القصائد الطوال.
 

      

 ( الطبع والصنعة2)

      )الّسليقة( عطبــــأأدابء ال 

 م.وال يبالغون في مراجعة نصوصههم من يملكون الموهبة 

          )عبيد الشعر( أأدابء الصنعة

 .زمنًا طويالً ما أألفوا هم من يملكون الموهبة ويراجعون 

   عّرف الحوليّات

  هي القصائد التي يُمضي بها شعرائها عامًا كامال في نظمها.

 علل؛ يتميّز أأدابء الصنعة ابلتأأني المبني على النظر العقلّي.
 ...يس تغرقون زمنًا طوياًل في التأأليف، ويعتمدون المراجعات الدائمة لأنهم

  عّدد حوافز اال بداع الأدبيي التي تقود للنتاج الأدبيي الجيّد.

          ( البواعث النفس يّة.1)

  ( تحصيل المعارف المتنّوعة.2)

 ( اال كثار من ممارسة التأأليف الأدبيي.3)

لى اال بداع الأدب   يي في كل مّما يأأتي:ميّز نوع الحافز ا 

 ة()تحصيل المعارف المتنوع . معرفة أأنساب العرب، والبراعة في علم النحو.1

 )البواعث النفس يّة( . ُخذ من نْفِسك ساعة نشاطك وفراغ ابلك.2

نّك لُتكثر .3  لتأأليف ممارسة االلسان أُكثر لتمرين  فقال: قيل لأحد الخطباء: ا 

ّ خـت. 4 الهموم، صفر من الغموم، واعلم أأّن العادة في ر الأوقات وأأنت قليل ي

أأّن  وقت الّسحر، وذلك حفظه في شيء أأولأوقات أأْن يقصد اال نسان لتأأليف ا

 )البواعث النفس يّة( النفَس قد أأخذت حظها من الّراحة وقسطها من النّوم.

 

 

 

 النقد في العصر العباسي

 ة.غيره من العصور الّسابقعلل؛ تميّز النّقد الأدبيي في العصر العباسي عن 

 ( تأأثّره بما شهد العصر من نهضة واسعة شملت جوانب الحياة جميعها.1)

 ( تأأثّره بحركة التجديد، في الشعر العربيي.2)

 ( توّسع أ فاقه مع اّطالع النقّاد على الثقافات: الهنديّة والفارس يّة واليواننيّة3)

 العربيي في العصر العباسي.وضح المقصود )بحركة التّجديد( في الشعر 

 محاوالت الشعراء التجديد في شكل القصيدة العربية أأو مضمونها أأو أأسلوبها.

  وضح المقصود بـــ " أأصبَح النقد في العباسي نقًدا منهجًيا " 

 أأي أأصبح له قواعده وأأصوله التي يُقاس بها.

 

 انسب الكتب النقدية ال تية لمؤلفيها:

 المؤلف الكتاب

 ابن ساّلم الُجمحي ( طبقات فحول الشعراء. 1)

 الجاحظ ( البيان والتّبيين.2)

 ابن قتيبة. ( الشعر والشعراء.3)

 ابن طباطبا. ( ِعيار الشعر.4)

 قُدامة بن جعفر ( نقد الشعر.5)

 ال مدي ي( الموازنة بين أأبيي تّمام والُبحتر 6)

 القيروانيابن رش يق  ( الُعمدة في صناعة الشعر ونقده7)

 عبد القاهر الُجرجانيّ  ( دالئل اال عجاز.8)

 

 

 القضااي النقدية في العصر العباسي

       :الفحولة الشعرية( 1)

ُّزه.  تعني قُدرة الشاعر الفنيّة وتمي

 الفحولة الشعرية، كما عّدها النقّاد. وسائل

 لأنه يمكن الشاعر من االس تفادة من ؛ ( حفظ أأشعار العرب وروايتها1)

التجارب الشعورية لل خرين، فيتعلم جزالة اللفظ، والمعاني، وحسن التصوير 

 والتشبيه

 ُتمكّنه من طرق المعاني المختلفة.ل  ؛  ( امتالك ثروة لغوية واسعة2)

لمام بمناقب القبائل ومثالبها3)  لُيضمنها في شعره بمدح أأو ذم.؛  ( اال 
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 ( مبادئ الصدق والكذب في الشعر4)

  الشعر: )أأعذب الشعر أأكذبه( في الكـــذب

 الواقع. في يُناس بها ِلما الشعرية الصورة ُمطابقة عدم

   الّشعر: )أأعذب الشعر أأصدقه(  في الّصدق

 حقيقيّة. شعورية تجربة عن معبّرة الشعرية الصورة تكون أأن هو

 

 : تموضوع الصدق والكذب الذي يتفق مع كل بيس: ما المبدأأ النقدي في 

ّن أأحسَن بيٍت أأنَت قائلُه. 1 ذا أأنشْدته:      وا   الصدق    صدقابيٌت يُقـاُل ا 

ـْنَ  ُزرٌق  بيوتهم    وأأس نّةٌ  وسطَ  الخيلِ  رابُط  . قومٌ 2  قالصدنُجوًما    يَُخلــــــــ

 

 الكذبيُصقَِل    لمْ  صارمٍ  منْ  الوغى حالًة    يومَ  أأْحَسنُ  المصقولُ  . والّصارمُ 3

 الكذب والّشعُر يكفي عن صدِقه كذبُه      كلّفتموان ُحدود منطقــــــــكم. 4

ِ  غُبارُ  هذا   لَها: قلُت  وِشبَْت، كَِبْرَت  :قالْت . 5  الكذب  رــــــــــــالّده َوقائع

اّيك ُمخاطبتي لوال      رُجلٌ  أأنّني نُحوال بجسمي . كفى6  الكذبتََرنــــــي  لم ا 

ذا ما الحطيمِ  ُركنُ       راحتهِ  ِعرفانُ  يُمسكه . يكادُ 7  الكذبيس تلُم    جاء ا 

 

  البحتري مادًحا الشيْب:قال 

 يوَم الوغى مْن صارٍم لْم يُصقَلِ   والّصارُم المصقوُل أأْحَسُن حالةً 

حين مدح الشيب وهو ُعرفًا عالمة على  الف البحتري الواقع وحدود المنطقخ

التقّدم في السّن، فش بّهه من انحية اللون ابلس يف الذي صقل فيكون لونه 

 أأبيًضا قاطًعا فاعال في ساحة المعركة

 

   قول المتنبيي مادحاً 

اّيك لم تََرنـــــي  كفى بجسمي نُحوال أأنّني رُجلٌ   لوال ُمخاطبتي ا 

ذ تجاوز المتنبيي حدود الخيال ا فراطًا ا  لمعقول، ورأأوا في مثل هذا البيت ا 

 خارجًا على الحقيقة.

 

لى اس تخدام أأدوات تقرّ دعا النقاد في  لى نفس المتلقيا    ب المبالغة ا 

 قول الشاعر مادًحا:كس نوا أأن يس تخدم الشاعر أألفاظ )لو، يكاد( فاس تح 

ذا ما جاء يس تلمُ   يكاُد يُمسكه ِعــــــرفاُن راحتهِ   ُركُن الحطيِم ا 

مساك الجدار يده، وهذه المبالغة  يُعبر الشاعر عن عظم كرم الممدوح بمحاولة ا 

 قّربها اس تخدام اللفظ )يكاد(.

 

  وأأس نٌّة ُزرٌق يَُخلَْن نُجوًما  قوٌم رابُط الخيِل وسطَ بيوتهم

، وهي بنجومالزرقاء صورت الخيول المجتمعة وسط البيوت ابلليل، والّرماح 

 حدود المنطق خرج عنتصورة مقبولة وال 

 ( اللفظ والمعنى3)

   .والمعنى اللفظ قضية في الجاحظ رأأي وضح

 .معانيه من أأكثر أألفاظه في تكمن النص في والفنيّة الجمالية القيمة

 .همعاني من أأكثر أألفاظه في تكمن والفنيّة للنص الجمالية علل؛ القيمة

 مس تواها في فتختلف الألفاظ أأما الأدابء، بين ومشتركة معروفة المعاني لأنّ 

 .ل خر أأديب من وقيمتها

 اهتّم الجاحظ ابلصياغة اللفظية، ولم يُهمل المعنى تماًما، وضح ذلك.

ليه، ف أأكّد ضرورة أأن يكون المعنى شريفًا كريًما ذا تقبله النّفوس، وتنجذب ا  ا 

 اجتمع في الأدب َشُرف المعنى

صاحب مقولة )المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربيي والبدوي 

قامة الوزن وتخيّر اللفظ وسهولة المخرج  نّما الشأأن في ا  والقروي والمدني، وا 

 وفي صحة الطبع وجودة الس بك

 الجاحظ

عر أأن الجاحظ يرى ذا الّشِ لى تُرِجمَ  ا   ؟ذلك في السبب ما بََطَل، أأخرى لغة ا 

 وترجمة. معانيه من أأكثر أألفاظه في تكمن النص في والفنيّة الجمالية القيمة

 .فسيتغير اللفظ أأما فقط، المعاني على الحفاظ تعني النص

 .والمعنى اللفظ قضية في قتيبة ابن رأأي وضح

لى أأربعة أأقسام بحسب اللفظ والمعنى   سكةال يعدهما وحدة متماوقسم الشعر ا 

 معناه.. ضرٌب َحُسَن لفظه وجاد 1

 ضرٌب َحُسَن لفظه وَحال.. 2

  . ضرٌب جاد معناه وقصرت أألفاظه.3

 . ضرٌب تأأخر معناه وتأأخر لفظه.4

 .والمعنى اللفظ قضية في طباطبا ابن رأأي وضح

 (تماسكةم  وحدة) والجسد الروح بين كالعالقة والمعنى اللفظ بين العالقة يرى

 والمعنى اللفظ في القيرواني رش يق ابن رأأي وضح

عّد اللفظ والمعنى شيئًا واحًدا كالعالقة بين الروح والجسد ال يمكن الفصل 

 بينهما

 المعنى، وارتباطه كارتباط الروح ابلجسد اللفظُ جسم وروحه :صاحب مقولة

 ابن رش يق القيروانـيّ 
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حاكي البارودي، التي يتتضح أأهم معالم هذا المذهب وسماته الفنية في المية 

 فيها القصيدة الجاهلية:

ْن هِ  نَـاِزلِ ْن َأْسَمـاَء َرْسَم الْمَ َأال َحــّيِ مِ 
ِ
 ائِلِ تَْرِجْع بَـَيانَـًا ِلسَ  ـَي لَمْ َوا

َواِمـُس َوالْتَـقَـْت َخالٌء تَعَ  ـْهَـا الرَّ  َواِفلِ َهـاِضيُب الْغُيوِم الْحَ ا أَ َعـلَْيه فَّت

مٍ عَ  ْليــاً فَـ اَر بَْعـَد تَـَرسُّ  اِغِليَأَراِنـي ِبهَا َما كَاَن اِبَلْمِس ش  َرفـْـُت الدَّ

بـَاِء َوَطالَمَ   ائِلِ َوًى ِللِْحساِن الَْعقَ أْ َي مَ غَنَْت َوهْ  اغََدْت َوْهـَي َمْرَعـًى ِللّظِ

َســــَوحْ َمَعاِرُف َأْطالٍل كَ   َد تَـْزاَيِل َأْهِلهَاعْ فَـِللَْعـْيـِن ِمـْنهَـا بَـ  ائِلِ ِي الرَّ

مْ  يـهَـا ِبـَواِكـٍف ــ فـَـأَْسـبَـلَِت الَْعـْيـنَـاِن فِ   رِي بَـْعـَد َسّحٍ ِبـَواِبـلِ عِ يَجْ ِمَن الدَّ

َِّتــي َهــاَجـْت عَ   الِبـلِ ِبـي الِعـِجـاِت الْبَ لْ َوَأغَْرْت ِبقَ  َصـبَـابَـِتـي لَيَّ ِديـاُر ال

ليه و . طللّية يُخاطب فيها رفيقه في السفرنلحظ الشاعر اختار مقدمة  يطلب ا 

لقاء التحية على داير محبوبتة  ا 

لى  وبعد المقدمة يواصل الشاعر النظم على نهج القدماء ابالنتقال من موضوع ا 

 أ خر بعيداً عن الوحدة الموضوعية.

َّْقـُتهَتَعَ  ْذ ِهـَي ِطفْ ل
ِ
ْذ َأانَ   لَةٌ ـا ِفـي الَْحـّيِ ا

ِ
لَيَّ َوَســـائِِلي َمْجـلُوٌب َوا

ِ
 ا

ثم ينتقل للموضوع الرئيس وهو الفخر بقومه الذين أأدركو من المجد والفضائل 

 الجميدة حظًا وافراً:

ال َداِخٌل ِفـي َوال مَ   ُدُهـْم ِفي ِشَماِلهِمْ ِمَن الْقَْوِم بَـاٍد َمجْ 
ِ
ْجَد ا

م  ائِلالشَّ

َذا َمـا َدَعـْوَت الَْمـْرَء ِمـْنهُـْم 
ِ
 َك غـَـْيــَر ُمــَســائِلِ عَلَى َعَجٍل لَبَّا ِلَدْعـَوةٍ ا

 نلحظ أأّن القصيدة تلتزم القافية الواحدة على نهج القدماء أأيضًا. -

 الألفاظ والمعاني الجزلة. -

 ل اس تعما -الموضوعات والمعاني مس تمدة من الموضوعات والمعاني القديمة -

 ذات الطابع الحسي المادي:الصورة الشعرية المأألوفة لدى القدماء  -

ْمعِ يَـْجـرِي بَعْ  لَْعـْيـنَـاِن فيهَـا ِبـَواِكـٍف بَـلَِت اسْ أَ فَـ  لِ ّحٍ ِبـَوابَد سَ ِمَن الدَّ

 فهو يش به الّدمع ابلمطر الغزير المنهمر.

 

قال أأحمد شوقي في وصف مدينة دمشق حين زارها، ُمعارضًا بذلك قصيدة 

 الرندي في راثء مدن الأندلسالشاعر الأندلسي أأبيي البقاء 

ََّق َوِانُشد َرسَم َمن ابنواقُم انجِ جِ   ت عَلى الَرسِم َأحداٌث َوَأزمانُ َمش ل

َدةٌ َدخَ   ُس فَوَق لَُجيِن الماِء ِعقيانُ َوالَشم  لُتها َوَحواش يها ُزُمرُّ

ذ يخاطب الشاعر الرفيق على عادة  يظهر في القصيدة محاكاة القدماء، ا 

 .ويقف على الأطاللالجاهليين، 

التزم وحدة القافية، ويحرص على الألفاظ الجزلة الفصيحة )ابنوا، الرسم، 

 حواش يها( ونجد المعاني المأألوفة الشائعة لدى القدماء.

لى العقل.   أأما الصورة الشعرية فجاءت حس ية ملموسة تحتكم ا 

 كقوله )والشمس فوق لجين الماء(

ذ ش به أأشعة الشمس ابلذهب، فابتعد   عن الخيال الجامح.ا 

 

 المذاهب الأدبية في العصر الحديث

 الأدبيي. وضح المقصود ابلمذهب

 ذلك تُميّز ة،غالب بِصبغة ما أأدبًيا نتاًجا تَصُبغ التي الفنيّة الخصائص جملة هو

 معينة زمنية فترة في غيره من النّتاج

 .ذلك وضح. واحد فردٍ  على يقتصر ال الأدبيي المذهب

 .هةمتشاب  عامة خصائص بينهم جمعت المبدعين من كبيًرا عدًدا يشمل لأنه

 ذلك وضح. فجأأة يزول وال فجأأة يأأتي ال الأدبيي المذهب

 ثم ،الحق مذهب مع سابق مذهب أ اثر تتعايش حيث تدريجيًا يتكون لأنه

 .تتالشى حتى رويًد، رويًدا القديمة ال اثر تزول

لى تأأثيرها انتقل ثم الغرب، في الأدبية المذاهب ظهرت  الحديث ييالعرب  أأدبنا ا 

 . الترجمة.2  .الثقافي . االتصال1   .اذكرهما. أأمرين بفعل

 

 والنهضة( اال حياء مدرسة)( المذهب الكالس يكي  1)  

 الشعراء هافي  والتزم الحديث، العصر أأوائل في ظهرت التي الشعرية الحركة هي

 .الشعر ازدهار عصور في الشعراء نهْج على النّْظم

     المدرسة؟ هذه من هو رائد

 .البارودي سامي محمود: المصري الشاعر

 اذكر ثالاًث من الشعراء الذين اتبعوا نهج البارودي؟

براهيم / الجواهري / عبد المنعم الرفاعي )من الأردن(  أأحمد شوقي / حافظ ا 

 .القدامى الشعراء تقليد في وأأتباعه البارودي عليه سار الذي النهجما 

 .وأأغراضهم قصائدهم ومباني وصورهم أأساليبهم ُمشابهة

 .اس تطاعت )مدرسة اال حياء والنهضة( ا ضافة جديد للأدب العربيي. وضح

اس تحدثوا أأغراًضا شعرية جديدة لم تكن معروفة في الشعر العربيّي، بما يناسب 

  عصرهم وما اس تجّد فيه من ظروف وأأحداث.

 غراض الشعريّة التي اس تحدثوهاالأ ما 

 الوطنّي، والشعر االجتماعّي، والشعر المسرحّي.الشعر 
    .شعريةال أأس باب اس تحداث الأغراض 

 لتناسب عصرهم، وما اس تجّد من ظروف وأأحداث.

  اال حياء( لمدرسة الفنيّة الخصائص) الكالس يكية خصائص

 .الموضوعات تعدد حيث من العربية القصيدة بناء في القدماء ( يُحاكي1)

 .الواحدة القافية يلتزم( 2)

 ...التراكيب فصاحة على والحرص وفخامتها، وجزالتها، الألفاظ سالمة (3)

مادية وال الحس ية الشعرية الصورة ابس تخدام الجامح الخيال عن االبتعاد( 4)

 (.والعاطفة العقل بين الموازنة)

  كيف يوازن أأتباع المذهب الكالس يكي بين العقل والعاطفة؟

 .الشعرية الحس ية والمادية اس تخدام الصورةو البتعاد عن الخيال الجامح اب
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يليا أأبو ماضي  :ة()فلسفة الحيا مالمح الرومنس ية في قصيدة ا 

ُّهَذا الش ذا غََدوَت عَليال  اكي َوما ِبَك داءٌ ـــــــــَأي
ِ
 َكيَف تَغدو ا

افتتح قصيدته مبتعداً عن المظهر التقليدي في مقدمة القصيدة الكالس يكية، 

لى التفاؤل فلم يقف على الطلل، بل بدأأ موضوعه مباشرة  وهو الدعوة ا 

 واالس تمتاع ابلحياة

 ثم ينهيي قصيدته ابلفكرة نفسها التي ابتدأأ بها فيقول:

ُّهَذا الشاكي َوما ِبَك داءٌ أَ   ن َجمياًل تََر الُوجوَد َجميالكُ   ي

 جعل القصيدة حلقة واحدة محكمة االتصال تتّسم ابلوحدة الموضوعية -

 اءأأخرى تحرر من ذلك كقصيدة المسالتزم القافية الموحدة، لكنه في قصائد  -

 الألفاظ والمعاني سهلة ذات البعد العاطفي )الشاكي، تتغنى، الورود(  -

 -اس تمد صوره من الطبيعة الحية؛ لتعبر عن أأفكاره ومشاعره ومعاطفته، -

 أأطلق الشاعر العنان لخياله الشعري وعاطفته.

 

 قال أأبو القاسم الشابيي: 

 فــال بــّد أأن يســتجيب القــدرْ  ذا الّشعُب يَْوَمًا أأَراَد الَْحيَـاَة ا  

ـِْل أأْن يَْنَجِلــيــــــوال بُـ َّي  َوال بُدَّ للقَْيِد َأْن يَـْنَكِسـر   دَّ ِلل

َهـا َوانْدَ    َوَمْن لَْم يَُعاِنْقُه َشْوُق الَْحيَـاةِ  ـَر فى َجِوّ  ثَـرتََبخَّ

تَتِر كَذلَِك قَالَـْت ِلـى الكَائِنَاُت    َوَحّدثَنـى ُروُحـهَا الُمس ْ

يُح بَيَْن الِفَجاجِ  َجر َوَدمَدَمِت الِرّ  َوفَْوَق الِجبَال َوتَْحَت الشَّ

ِلـى غَـايٍَة  َذا َما َطَمْحـُت ا   َرِكْبُت الُْمنَى َونَِسيُت الَحَذر ا 

ْهِر بَيَْن الُحَفـر َوَمْن اليحب ُصُعوَد الِجبَـاِل   يَِعْش َأبََد الدَّ

 اس تخلص منها خصائص الرومانس ية:

 ترك المقدمة الطللية -

رادة الشعب( -  الدخول ابلموضوع مباشرة )استنهاض ا 

 االلتزام ابلوحدة الموضوعية -

 أألفاظها سهلة عاطفية )يعانقه، شوق( -

 المعاني الجديدة غير المأألوفة مثل محاربة الظلم -

 الصورة الشعرية مس تمدة من الطبيعة كتشبيه اال رادة والطموح بصعود الجبال -

 أأطالق العنان لعاطفته وخياله. -

 

 

 ( المذهب الرومانسي 2) 

مذهب أأدبيي ُأطلق على الذين اندوا بضرورة التحّرر من القواعد والأصول 

والخيال، واهتّموا ابلحديث عن مشاعر الكالس يكيّة. فأأطلقوا الِعنان للعاطفة 

 اال نسان الفرد وهمومه، ووّظفوا الطبيعة للتعبير عن هذه المشاعر.
 

  علل؛ اندت الرومانس يّة بضرورة التحّرر من القواعد الكالس يكيّة.

بداع الأديب وقدرته على نقل تجربته الشعورية.لأنّها قيود تَ   ُحد من ا 

 الأدب العربيّي:أأقسام المذهب الرومانسّي في 

 الرحمن شكري( شكّلها كل من: )العقّاد والمازني، وعبد  ( جماعة الّديوان:1)

يليا أأبو ماضي، نسيب عريضة. : ( شعراء المهجر2)  ُجبران خليل ُجبران، ا 

براهيم انجي. أأبولـــو: ( جماعة 3)  أأحمد زكي، ا 

   :العربيي الأدب في الرومانسيّ  المذهب خصائص

 .العربية القصيدة بنية في الموروثة التقاليد عن ( االبتعاد1)

 .والأصول القواعد ( رفض2)

طالق3)  .والخيال للعاطفة الِعنان ( ا 

 .الطبيعة من ُمس تمّدة الشعرية الصورة( 4)

 .علل/ وضح. ةالعربي القصيدة بنية في الموروثة التقاليد عن الرومانس يون ابتعد

 الوحدة ُمباشرة، والتزموا الموضوع في الطللّية، ودخلوا المقّدمة هجروا

 الموضوعيّة

لى الرومانس يون دعا    .القافية قيود من التحّرر ا 

بداع من تُحدّ  لأنها  .الواحدة يدةالقص  في القافية في تعّدًدا لديهم فنجد الشاعر، ا 

لى الرومانس ية نظرة بيّن  .الطبيعة ا 

ليها نظروا  .ابلحياة ينبض حيّ  كائن أأنها على ا 

ليه قصيدة )فلسفة الحياة( لأبيي القاسم الشابيي؟ما   المذهب الذي تتبع ا 

 المذهب الرومانسي.

 

 موازنة بين الكالس يكية والرومانس ية

من 

 حيث
 الرومانس ية الكالس يكية

 بناء

 القصيدة

ُمحاكاة للقصيدة الجاهلية في 

تعدد الموضوعات وتلتزم 

 وحدة القافية.

 هجروا المقدمة الطللية

 الوحدة الموضوعيةوالتزموا 

 وال تلتزم القافية

 أأطلقوا العنان للعاطفة والخيال ةوالعاطف عن الخيال ابتعدوا العاطفة

الصورة 

 الشعرية
 مس تمدة من الطبيعة شائعة حس يّة مادية مأألوفة

لغة 

 الشعر
 أألفاظ عاطفية سهلة رقيقة أألفاظ جزلة فخمة
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 أأبرز الأدابء الواقعيين في الأدب العربيي

 قصصية مجموعة الأرض في الُمعّذبون .حسين طه

 رواية الأرايف في انئب يوميات .الحكيم توفيق

 قصصية مجموعة الجفون همس محفوظ نجيب

دريس يوسف  رواية الحرام .ا 

 رواية الأرض الشرقاوي الرحمن عبد

 قصة نظرة ملؤها الأمل أأمين فارس ملحس

 ية؟دبية تمثياًل للواقع لم كانت القصة والرواية والمسرحية أأكثر الفنون الأ 

لأنها الأقدر من خالل بنائها الفني على تصوير واقع الناس وحياتهم اليومية 

 الأخرى كالشعر.ية ومشكالتهم بعيداً عن الخيال. مقارنة ابلفنون الأدب 

 

 ( المذهب الرمزي 4) 
 

 .الأديب نفس في الكامنة المعاني عن التعبير في اال يحاء يعتمد أأدبيي مذهب

 .الرمزي المذهب أأصحاب لدى الرمز اس تخدام كثرة علل؛

 ذاتها في نهاع  التعبير من أأدقُّ  نفوسهم في تأأثيرها حسب الأش ياء عن التعبير

 :اال يحاء تكثيف على تساعد التي الفنيّة أأدواتهم من

يقاع الخاصة عنايتهم  .وموس يقاه الّشعر اب 

      الّرمزيّة؟ أأهميّة تكمن فيم

 الأدبيي؟ النص بمس توى االرتقاء في الرمزية تسهم كيف

يجاد لى ا تشويقًا أأكثر المعجمي وجعله المعنى تتجاوز جديدة لغة اب   لمتلقيا 

 :الّرمزيّة شعراء أأبرز

   .الس يّاب شاكر بدر ( 1)

   .درويش ( محمود2)

   .الصبور عبد صالح( 3)

 .أأدونيس( 4)

 :الّرمزي المذهب خصائص

 .بيرللتع  فاعلة أأداة بوصفها واال يحائية الرمزية التعبيرات ( اس تخدام1)

 .شعريةال  الأوزان من المنبثقة الّشعرية ابلموس يقا فائقة عناية ( اعتناؤه2)

 .الرمزيين عند واال يحائية الرمزية التعبيرات اس تخدام علل؛

 ومشاعر كارأأف من النفس في عّما بعمق التعبير تس تطيعال  العادية اللغة لأن

 

 

 

 

 ( المذهب الواقعي 3) 

  .ةمثاليّ  أأيّة غير من هي كما اليوميّة الحياة بوصف يُعنى الذي المذهب هو

 الرومانس يّين على الواقعيّين مأ خذ

 همومهمو  ومشكالتهم الواقعيّة النّاس حياة عن وابتعادهم الخيال، في مبالغتهم

   من أأين يس تمد الكاتب الواقعي مادته الأدبية، وشخصيّاته؟

 من مشكالت العصر االجتماعية، وشخصياته من الطبقة الوسطى أأو العمال.

 وقدراته الفنية.؛ الواقعية تصوير للواقع ممزوج بنفس الأديب علل

 من مشكالت العصر االجتماعية، لأنه يس تمد مادته الأدبية 

 وشخصياته من الطبقة الوسطى أأو العمال.

 .العربيي الأدب في الواقعي المذهب ظهور علل

 الس ياس ية وقضاايه االجتماعية بمشكالته العربيي الواقع لتصوير 

 

 النقديّة الواقعيّة

 يف والفساد الشرّ  جوانب على وتركّز وقضاايه، المجتمع مشكالت تتناول

 .المجتمع

     .للمشكالت الحلول تُْوِجد . ال1

  .لمسرحيّةا وتليهما ،مجالها الأكبر والرواية . أأكثر الفنون التي تمثلها القصة2

ظهار المجتمع انتقاد: . غايتها3   .عليه الضوء وتسليط عيوبه وا 

 

   :االشتراكيّة الواقعيّة

 ن:بي الطبقي الّصراع تصوير على قائًما الأدبيي العمل تجعل التي هي

 والبرجوازيين( الرأأسماليين)و  (والفالحين العمال) 

 والعمال ينللفالح  وتنتصر للشرور مصدًرا والبرجوازيين الرأأسماليين . تجعل1

 .فيهم واال بداع الخير جوانب وتُظهر

     .للمشكالت حلوالً  . تقّدم2

صالح النّاس حياة تحسين: . غايتها3  .مشكالتهم وا 

 

 :العربيي الأدب في الواقعيّ  المذهب خصائص

 .والخيال العواطف في اال غراق عن ويبتعد الواقع ( يُصور1)

 .لحلولا ويقترح مشكالته، عن ويبحث االجتماعية، القضااي على ( يُركّز2)

 .حيّةالمسر  ثم كبير بشكل والّروائية القصصية الكتابة على يعتمد( 3)
 

  قارن بين الواقعية والرومانس ية من حيث الألفاظ والمعاني:

 الرومانس ية الواقعية المقارنة

 سهلة عاطفية مس تمدة من لغة الحياة اليومية أألفاظها

 معانيها
تصور حياة الناس الواقعية 

 والحديث عن مشكالتهم

 غير مأألوفة تشع ابلخيال

 واالهتمام بمشاعر االنسان.
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 :قصائدهم في الرمزيين عند الرمزية والتراكيب الألفاظ بعض

 العزة الهداية، الشمس

 الضالل من التخلص رقاد بعد من اس تفاقت

 ، الّرعبالمحتلون الصهاينة  الأش باح

 الغرابن
، الشؤم الصهاينةالمحتلون 

 والخراب

 المحتلون الصهاينة. الظلم والقهر الظلمة

 .والصعاب هموم الحياة والعوائق والبحر أأوسُع ما يكون

 مظهر من مظاهر الطبيعة  والبحر دونك اي عراق

 فقدان الأمل ابلشفاء رحل النهار

 القلعة السوداء، الدم، المحار
المرض الذي أأصبح سجنا يعيش 

 فيه

يحاء ابلشعور ابلضياع والألم فالغيوم  ا 

 تجوب ببطء
يحاء بمزيد من الضياع والشعور  ا 

 ابلألم والضيق

 رمزاً للخير والعطاء الش تاء

 الأمل والفرح والسعادة )خصب( و )حب(

 

 

حساسه  اقرأأ المقطع ال تي من قصيدة )ش تاء ال يرحل( لتيسير س بول، يصف ا 

لى الفرح والسعادة، ثم بينابلألم والشعور ابلضياع وتفاؤله  أأهم  بتغير حاله ا 

 مالمح الرمزية فيه:

 على ُأفقنا تتمطى الغيوم ....  تجوُب ببطٍء تُخوم السماء

 وتوشك تهمس أأن الش تاء... تناهى ... ووّدع أأايمنا

 وخلّف في الأرض أأحالمنا.... ُوعوداً بخصب... ثمارًا لحب 

 َوعاَه ضمير الثرى والمطر

يحائية، ليرتق بقيمة النصأأضفى الشاعر   .أألفاظًا وتراكيب رمزية ا 

يحاء ابلشعور ابلضياع والألم. لأنها توحي ابلش تاء البارد  .)فالغيوم( ا 

يحاء بمزيد من الضياع والشعور ابلألم والضيق  .)تجوب ببطء( ا 

 لكن الش تاء يبقى رمزاً للخير والعطاء، فمن قلب المعاانة يتفاؤل الشاعر

 والسعادةابلخير والفرح 

 وتوحي كلمة )خصب( و )حب( ابلأمل والفرح والسعادة

 

نأ كل قحي  

كسفنب رخفت  



      

 

  

 

 

 

 

 

 

 ةعالمة الكاملال مكثف

 يشمل

  شرح وتحليل كامل المادة الدراسية 

 علم المعاني ... الخبر واإلنشاء ... المعاني البالغية لألمر واالستفهام
  أسئلة الكتاب(  البالغةأسئلة حل جميع( 

 جداول ومقارنات 
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 البالغة العربية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميّز الجملة التي أأفادت التجدد من الثبوت في كل مما يلي:

 )الثبوت(       على البيئة مسؤولية كلَّ فْرٍد. الحفاظ   -

 )التجّدد(     المرأأة الأردنية حضوًرا متميًّزا في المحافل الّدوليّة. حقّقت -

سِن أأخالِقِه. مكانة   -  )الثبوت(        المرِء بح 

 )التجّدد(       النجاح  ابلعزيمة والإصرار. يتحقق   -

 التجّدد()في الخامس والعشرين من أ ذار   الأردنيون بعيد الس تقالل يحتفل   -

تجالب على قادر   السليم الذوق) جملة  ( :القلوِب  اس ْ

 تفيد الثبوت لأنها جملة اسمية.

 

 أأضرب الخبراثلثًا: 

 ي لقى على خالي الّذهن . المؤكدات من خالي: البتدائي (1) 

ؤَكًَّدا: الطلبــــي  (2) ترّدد أأو الّشاكّ   واحدة. توكيد بأأداة م   ي لقى على الم 

ؤَكًَّدا: الإنكاري  (3)  ي لقى على المنكر أأكثر. أأو توكيد بأأداتَي م 

 ــؤكّدات  :الم 

 نوان لأأ  ، أأما ، للتحقيق قد ، الالم المزحلقة ، القسم ، البتداء لم ، أأنّ  ، اإنّ  

ذا )ما( ( ،) التوكيد  ليس )بـــ( (، ) اإ

 حّدد ضرب الخبر في كل مّما يأأتي:

نّ قال تعالى: "  - ــ  هذا اإ َ نكاري(    هو القَصص  الحقُّ "ل  )اإ

ــ : قال )ص( في فضل سورة الإخالص - نـّ نكاري تعدل  ث لَث القرأ نــ لَ  هااإ  ()اإ

نّ   ايطائر الفردوسأأل  - نكاري(    الشعَر وجدان   اإ  )اإ

بداعٍ. -  )ابتدائي(      الأردن  وطن  حّريٍة واإ

 )ابتدائي( فأأنت خاِفق نا والّروح  والبدن         على هواَك اجتمعنا أأيّها الوطن -

نيِف        هِ ـــبيت  تخفق  الأرواح  فيـــــ لَ  - ليَّ مــن قصٍر م   )طلبيي( أأحبُّ اإ
 

(اجعل الخبر البتدائي  جراي ال مرًة طلبًيا ومرًة انكارايً  )المتحان  سهل   الزمم 

ّن المتحانَ     )طلبيي( سهل   اإ

ّن المتحانَ  َ  اإ نكاري( ـسهل  ل  )اإ

نكارايً ر الأول طلبًيا بين سبب مجيء الخب  :  والثاني اإ

رسلون ليكم م  نـّـا اإ  لأن الخبر مؤكد بمؤكد واحد.  :اإ

ليكم لَ  نـّـا اإ رسلوناإ   لأن الخبر مؤكد بمؤكدين. :ــم 

 

 

 

    علم المعاني أأولً:  

قتضى الحال  .علم ت عرف به أأحوال  اللّفظ العربيي التي بها ي طاِبق م 

 أأبواب علم المعاني:

 ...والحْذف  والّذْكر، الخبَر والإنشاء، والتّقديم  والتأأخير، والَفصل  والَوصل

 فائدة علم المعاني:

ه بعًضا، بموافقته  ل بعض  الوقوف على الأسرار التي يرتقي بها شأأن الكالم ويَْفض 

 ها.لمراد المتكلم، وحال المخاطب، ومراعاته لقواعد اللغة وأأصولها وأأعراف 

لى تغيير في المعنى حسب  أأي تغيير يطرأأ على الجملة بتقديم أأو تأأخير يؤدي اإ

 مثل: مراد المتكلم، بما يوافق مقتضى حال المخاطب.

 (على أأْن يَأأت وا ِبِمثِْل َهذا القرأ ِن ل يأأتوا بمثله الإنس  والجنُّ ق ل لِئن اجتمعِت )

ياق ومقتضى  الحال، فس ياق ال ية يتناول تقّدمت كلمة "الإنس" مراعاة للس ّ

 البالغة وصوغ الكالم...

ْن اس تطعت ْم أأْن تنف ذوا من أأقطار السماواِت والأرض الجّنِ والإنساي معشر )  (اإ

تقّدمت كلمة "الجن" لأن س ياق ال ية يتناول النفاذ من أأقطار السماوات 

 والأرض والجن أأقدر على ذلك.

 الحياة فيها الراحة والسعادة والسرور والتعب جزء من الحياة الحياة كلها تعب: 

حياة على فقد قصر ال لدى المعري دللة على النظرة التشاؤمية  تعب كلها الحياة:

 الشقاء والتعب متناس يًا ما فيها من راحة وسرور وسعادة.

ها في النّطق،  وضح قول الجرجاني: ) ليس الغرض  بنظِم الَكِلِم أأْن تَوالَْت أألفاظ 

 بْل أأْن تناَسقَْت دللت ها وتالقْت معانيها على الوجِه الذي اقتضاه العقل (.

لى  يصاله اإ ظم الكالم وترتيبه يكون حسب مراد المتكلم والمعنى الذي يريد اإ

 وأأعرافها. وأأصولهافاظ المخاطب، مع مراعاة حال المخاطب وقواعد اللغة والأل

 اثنيًا: الخبر  

  )من خالل مطابقته للواقع وعدمه( .الّصدق عدم أأو الّصدَق  مضمونه يحتِمل ما

لى المعاني علم فيه يبحث الذي الأساس  علية()اسمية وف : هو الجملة وتقسم اإ

 الجملة السمية تبدأأ ب اسم / والجملة الفعلية تبدأأ بفعل

 دراسات المرأأة في الجامعة الأردنية متخصص مركز: الثّبوت تفيد :اسمية -

 يشارك الطلبة ال ن في مسابقة أأدبية: والحدوث التجّدد تفيد: فعلية -

 تأأتي على قدر الكرام المكارم: تفيد التّجّدد والس تمرار         

 

 

 



()ف البالغةفي     دباا اإل مكثف  العزّةأوس 
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حّدًدا أأسلوب الإنشاءميّز الإنشاء الطلبيي من غير   الطلبيي فيما تحته خط، م 

ْر ابلمعروِف  أأِقْم الّصالةَ   ايب نَيَّ . 1 نكر وأأم   واصبْر على ما أأصابك وانَْه عن الم 

ّن ذلك من عزم الأموِر   "ول تمِش في الأرِض مرًحا ول ت صغّر خّدك للناِس اإ

نشاء :  ايب نَيَّ )  نشاء: أأِقْم الّصالَة ) طلبيي، نداء(اإ  طلبيي، أأمر (  اإ

ْر ابلمعروِف  ) نكر ) : طلبيي، أأمر(وأأم  نشاءوانَْه عن الم   طلبيي، أأمر ( : اإ

نشاء: واصبْر  ) نشاء: ل ت صغّر خّدك ) طلبيي، أأمر ( اإ  طلبيي، نهيي ( اإ

نشاء :ول تمِش  )  طلبيي، نهيي ( اإ

 طلبيي، اس تفهام    فكيف وصلِت أأنِت من الّزحامِ .  2

 طلبيي، نهيي  أأنَت أ ِكل ه   ل تْحَسِب المْجد تْمًرا. 3

نشاَدَك الّشْعرَ . 4  غير طلبيي تعجب   ! ما أأبْدَع اإ

  طلبيي، نداء     طرِبْت  وعادني اي جارَة الوادي. 5

 طلبيي، اس تفهام   ؟ أأهكـــــذا حتّى ول مْرحبًا. 6
 طلبيي، اس تفهام هل قرأأَت رواية " العتبات " لمفلح العدوان ؟. 7

سَن ـتعلّ . 8 سَن الحديث.ْم ح   أأمرطلبيي،  الس تماع كما تتعلّم  ح 
وَر التّكافلِ . 9  غير طلبيي تعجب  في وطني ! ما أأجمَل ص 
 قسمغير طلبيي   والله، لأحافظّن على نظافِة بيئتي. . 11

  أأمرطلبيي،  حرص على تطوير ذاتك وقدراتك ابلعلِم.. ا11

ّن السعادة في العطاء.12  قسمغير طلبيي   . لعمري اإ

 

 ( الأمر ... 1) 

 .الإلزام والس تعالءالأمر الحقيقي: هو طلب حصول الفعل على وجه 

كلّف وملزم ابلفعل.الإلزام  : من أأعلى منزلة لأدنى منزلة.الس تعالء : م 
 

 علل؛ ي عتبر الأمر فيما خط تحته أأمًرا حقيقيًا:

 ربّكم الذي خلقكم من نفٍس واحدة " اتّقواقال تعالى: " اي أأيها النّاس  -

لزام؛   لأن الطلب من الأعلى للأدنى منزلة.اس تعالء؛ و   تقوى اللهب اإ

  أأغراَضَك، وَضْعها في مكانها. رتّْب قالْت الأمُّ لبنها:  -

لزام؛    لأن الطلب من الأعلى للأدنى منزلة.اس تعالء؛ و   ابلترتيباإ

  الفروَق الفرديّة بين الطلبِة. راع واقال المدير  للمعلّمين:  -

لزام؛   لأن الطلب من الأعلى للأدنى منزلة.اس تعالء؛ و   لمراعاةاباإ

 

 الأمر صيغ

 عباَد الله اإخواان. كونوا:    ( فعل الأمـر 1) 

  في الأخالق مثاًل أأعلى نكنلـِـِ :  (  المضارع المقرون بالم الأمر 2) 

  حيّ / أ مين/ صه/  هيّا:    ( اسم فعل الأمر 3) 

 " اإحساان: " وابلوالدين   ( المصدر النائب عن فعله 4) 

 

 الإنشاء... وأأقسامه:

دق أأو عََدمه.  هو الكالم  الذي ل يحتمل مضمونه الّصِ

  ( الطلبيي:1)
  الزكاة وأ توا الصالة وأأقيموا  )فعل أأمر(  :. الأمر1
  كفاًرا بعدي ترجعنّ  ل  )ل + ت(   :. النهيي2

  ؟ النهر طول يبلغ كم  )سؤال ؟( :الس تفهام .3

  ...رّب اي   )أأداة نداء(   :. النداء4

  مريرة والحياة تحلوا فليتك  )ليت(   :التمني. 5

  ( غبر الطلبيي:2)

 (واللِه، ابللِه، اتللِه، لََعمري)  صيغهالقسم و  .1

 لله دره!    ما أأعظَم الخالَق ! . التعجب2

 

لى  نشاءأأو  خبرصنّف ما تحته خط اإ  :اإ

ّمعةً  - ْن أأحسَن الناس  أأحس نّاتقولون:  ل تكونوا اإ ن ظلموا  اإ ولكن  ظلمنا،واإ

 .وّطنوا أأنفسكم

ّمعةً  نشاء طلبيي )نهيي(  ل تكونوا اإ  اإ

ْن أأحسَن الناس  أأحس نّا  خبر اإ

نشاء طلبيي )أأمر(  ولكن وّطنوا أأنفسكم  اإ

ناوطن  النجوِم  - ق  أأان ه    ؟َمْن أأان أأتذك ر  حّدِ

ناأأان   خبر   ه 

نشاء طلبيي )اس تفهام(   أأتذك ر    اإ

نشاء طلبيي )اس تفهام(   ؟َمْن أأان  اإ

ّق طريقك اببتسامتكج.  قّها بس يفك. ش   خير  لك من أأن تش 

ّق طريقك اببتسامتك نشاء طلبيي )أأمر(  ش   اإ

 انْحنى لهم  الصْخر  رِمال  الفيافي و  د. نعم، نحن  أأبناء  الذيَن انْحنْت لهم

 خبر   الصْخر  انْحنى لهم  و 

 وحبًا في لياليها ك ــــــْن أأماانً و  ك ن نخياًل ي ظلّلنا اي أأيّـها الشعر  ه. 

نشاء طلبيي )نداء(  اي أأيّـها الشعر    اإ

ــــــْن أأماانً  نشاء طلبيي )أأمر(  ك   اإ

ــٍق زاٍك ومن عْزٍم شديدِ  ـي ما فيَك منـف ل ي حيط  الّشعر  و.  لـ   خ 

 خبر   ل ي حيط  الّشعر  



()ف البالغةفي     دباا اإل مكثف  العزّةأوس 
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 ( الس تفهام ...2)

 هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوًما من قبل.الس تفهام الحقيقي: 

 ؟ هل ، َمن ، ما ، متى ، أأاين ، كيف ، أأين ، كم ، أأي ــــــــه:ـــــــــــأأدوات

ليها الس تفهام:  المعاني المجازية التي يخرج اإ

( ؟ وضع حرف نفي)ما،  ( النفي:1)  لن( محل الس تفهام)هل، أأيُّ

 أألم ( ) أأليس ، أألس تم ، :( التقرير2)

 ) كيف ، ماله( ( التعّجب:3)

نكر ( الإنكار:4)  ) أأ ( الس تفهام. همزة بعد يقع الم 

 ، هل أأدلكمهل أأدلك  ( التشويق:5)

نسان ميت ( التّحسر:6)  )حزن وأألم(التحّسر على مدينة مدمرة أأو اإ

 

ليه الس تفهام في كل مّما ايتي:    بيّن المعنى البالغي الذي خرج اإ

لٍْك ل يبلى" هل أأدلّكقال تعالى: " اي أ دم   لِد وم   )التشويق(  على شجرِة الخ 

ْن سأألَْت بها كثيرة   يوبيي اإ ؟ أأيُّ النّاِس و  ع   )النفي( ليَس به عيوب 

لى الله أأشكو ابلمدينة حاجةً   )التعجب( ؟يانكيف يلتق وابلشاِم أأخرى  اإ

 )الإنكار(     في هذا الّزمان ت صّدق  ِظلّك؟ أأ 

 )التحسر( أأي صِبح  في الضريِح وفيه ي مسي؟        لهَف أأّميعليه و  لهفيفيا 

 ير()التقر   وأأندى العالمـــــــين بطون راح؟   خير من ركب المطايـِـا أألس تم 

 )التعجب( وصلِت أأنت من الزحاِم؟ فكيف   أأبنَت الّدهر عندي كل بنتٍ 

وهاأأ  : "تعالى قال ك م   )الإنكار(  " كارهون لها وأأنتم ن لْزِم 

 )الإنكار(   الطريق؟ في الّسير عن غيركَ  ت َعّوِق  َأ 

 )التشويق( ".أأليم عذاب من تنجيكم تِجارة على أأدلّكم هل: " تعالى قال

 )التحسر( جيران ها جيراني؟أأهلي ول  ما للمنازل أأصبحْت ل أأهل ها 

ّل الإحسان ".هل قال تعالى: "   )النفي(  جزاء الإحسان اإ

 )التقرير(   ت صّر أأنت على دراسة هذا التخّصص؟ أألمْ 

ولما له   اي ابنة اليَّمِ، ما أأبوِك بخيل    )التعجب( عٍ وحبِس ـع  بمنْ م 

لى هذه الإنجازات في مّدٍة وجيزة؟ كْيف وصلت المرأأة  الردنية  )التعجب( اإ

 )التشويق( على تجارٍة تنجيكم من عذاٍب أأليمهل أأدلّكم اي أأيها الذين أ منوا 

 )التقرير(    من اخترَع هذه الأداة ؟ أألسَت 

براهيم لأبيه أ زر ذ قال اإ   )الإنكار(  تَتِّخذ  أأصناًما أ لهة   أأ  واإ

 تنسى، اي صاحِ، أأّن الأشجار في ب س تانك ل تقول  قولك؟ فكيف 

 )التعجب(    ومثلها القطعان في َمراعيك ؟

    

 
 

 

  

 

ليها الأمر:  المعاني المجازية     لزام فيها و)البالغية( التي يخرج اإ  ل اس تعالءل اإ

لى منزلة الأقل من  ( الّدعاء1)  منزلة الأعلى اإ

صّرَِف القلوِب،      قلوبَنا على طاعتِكِ  صّرِْف اللهمَّ اي م 

لى ي وّجه أأمر كلّ   ( التّمني2)   - الجمادات - العاقل غير اإ

 انَْجِليأأل أأيّها الليل الطويل  أأل   

رشاد نصيحةوالإرشاد  ( النصح3) لزام. غير من واإ  اإ

ذا انبتك انئِبــة   شاِورْ     ِسواَك اإ

ظهار عجزه  ( التعجيز:4) خاطب على فعله، ي قصد اإ  كّل أأمر ل يقوى الم 

 ِبسورة من مثِلهِ  فأْت وا  

خاطب والقائل متساويين قْدًرا ومنزلة ( اللتماس:5)  .الم 

 نبِك من ذكرى حبيب ومنزل قفا  
 

ليه الأمر في كّل مّما يأأتي:  بين المعنى البالغي الذي خرج اإ

 )الّدعاء(     لي ولوالدّي " اغِفرْ قال تعالى: " رّب 

ذا كنت في حاجٍة مرسال رشاد( حكيًما ول توصه فأأرسل اإ  )نصح واإ

خلّدا    َجـواًدا ماَت هْزًل لعلّني أأرينـي  )تعجيز( أأرى ما تريَن أأو بخياًل م 

 )التماس( هذا ِعراقيٌّ وذاَك شأ مي     مقاَل الجاهليَن جهالةً  فدعوا

 )تمني(    انَْجِليأأل أأيّها الليل الطويل  أأل 

 )تعجيز(   " مثِلهِ  من ِبسورة فأْت وا" قال تعالى: 

 )التماس(   ومنزل ... حبيب ذكرى من نبِك  قفا

ذا انبتك انئِبـة شاِورْ  رشاد(    ...ِسواَك اإ  )نصح واإ

ه  الأ  رشاد( )نصح فاطرح أأذاك ويّسر كل ما صعبا ْمر  أأيْسر  مّما أأنت ت ضمر   واإ

 )تمني( وِعمي صباًحا داَر عبلَة واْسلَمي اي دار عبلة ابلجواء تكلّمي

نسااًن كامالً  قال أأحدهم مخاطبًا  )تعجيز(  ل خر يعيب الناس: هات لي اإ

لى الناِس تس تعِبْد ق لوبَهم أأحِسنْ  رشاد(   اإ  )نصح واإ

ليه  ْن جنحَت اإ لًّما في الجو  الأرِض أأوفقًا في ن فاتّخذْ فاإ  )تعجيز(  فاعتزس 

ِّيانياي خليلَيَّ  باب  ومـِـا بـي َخل ليَّ عهَْد الش ّ  )التماس( أأو أأعيدا اإ

نسرِح   تخّطري  )تمني(      فِصباِك الغضُّ م 

 )تمني(   فرًحا اس تبشريَمــــَرًحا و  َصفّقيو 

 

 

 



      

 

 

  

 

    

 

 

  ( حروف الجر واألدوات 1) شرح وتحليل كامل المادة الدراسية 

 االستثناء( 2)       

 اإلعالل( 3)       

 ( عمل المصادر والمشتقات 4)       

 النسب( 5)       
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ِنمِ 

لىسأ دِمنِ+ِزمانِابتداءِالغايةِالزمانية ِالتاسعة رسِمنِالساعةِالسابعةِا 

لىِالمدينةِمنِ+ِمكانِابتداءِالغايةِالمكانية ِهاجرِالرسولِمنِمكةِا 

نقالِتعالى:"ِوالِتقتلواِأ والدكمِِتستبدلِبكلمةِبسببِالس ببية مالق"ِم  ِا 

نخذِ(ِتستبدلِبكلمةِبعضِالتبعيض ِ)أ موالهمِصدقةِِم 

نفاْجتَن ُبواِالّرْجَسِ(ِبيانِالنوعِبيانِالجنس ِ)ال ْوََثنِ ِم 

لى ِا 

لىِ+ِزمانِانتهاءِالغايةِالزمانية لىمنِالساعةِالسابعةِِا 
ِ
ِالساعةِالتاسعةِا

لىِ+ِمكانِانتهاءِالغايةِالمكانية لىهاجرِالرسولِمنِمكةِِا 
ِ
ِالمدينةِا

ِِأ بغضِالحاللِبمعنىِعندِالتبيين
ِ
ِاللهِالطالقِلىِ ا

ِعن
َُّهَِعْنهُْم"قالِتعالى:ِ"ِِالتركِواالبتعادِالمجاوزة َِولَقَْدَِعفَاِالل

ِِ َواْخَشْواِيَْوًماِاَلِ(ِتستبدلِبكلمةِبدلِالبدل َِعْنَِولَد  ز  َِوال د  ْْ َ ِ)ِي

ِعلى

ِالفلكِتحملونِ"علىِقالِتعالى:ِ"ِوعليهاِِوِعلىِ+ِمكانِحقيقيِاس تعالءِحقيقي

ِراحتيِعلىسأ حمُلِروحيِِعلىِ+ِمكانِمعنو ِءِمجاز اس تعال

ِكافأ ُتِالطالبِعلىِتميِّزِتستبدلِبكلمةِبسببِالس ببية

ِحبّكِعلىالبّرِالحقِأ نِتبذلِالمالِِمع()ابلرغمِمن(ِ)بمعنىِِالمصاحبة

ِفي

ِالثالجةِفيِالِتضعِالطعامِساخنًاِفيِ+ِمكانِحقيقيِظرفيةِمكانيةِحقيقية

ِقلوبناِفيِأ َثرِفوُزِمنتخبناِالفرحةَِِفيِ+ِمكانِمعنو ِجازيةظرفيةِمكانيةِم

ِالصباحِمفيدةِفيِممارسةِالرايضةِفيِ+ِزمانِظرفيةِزمانية

ِهّرةِفيدخلتِامرأ ةِالنارِِتستبدلِبكلمةِبسببِالس ببية

ِب

لصاقِحقيقي مساكِحقيقيِا  ِيدِصديقيبــِـِأ مسكُتِِا 

لصاقِمجاز  ِمباداهابــِـتقيدْتِسعاُدِِمجاز ِمعنو ِا 

ِذنبهِ"بـِقالِتعالى:ِ"ِفكالِأ خذانِتستبدلِبكلمةِبسببِالس ببية

ِالقلمِال زرقبـِكتبُتِِوس يلة/ِأ داةِنس تعينِبهاِاالس تعانة

ِل

ِقالِتعالى:"ِللهِماِفيِالسماواتِوال رض"ِملكِخاصِالملكية

نَُّةِل لُْمتَّق ينَِقالِتعالىِ:"ِِملكِعامِاالختصاص َْ ِالْ ِ"َوأُْزل فَت 

" قالِتعالى:"ِِتستبدلِبكلمةِبسببِالس ببية َّه  ِالل َوْجه  ُمُكْمِلـ  ََّماِنُْطع  ن
ِ
ِا
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ِتطبيقات:

لى(يفيدِحرفِالْرِِ(1 ليِّربِالسفي:ِ"ِ)ا  ليهُِْنِأ حبِا   "مماِيدعوننيِا 

ِابتداءِالغايةِالزمانية(ِدِ ِِ.التبينِ(جِِالبدليةِِ(ب ِانتهاءِالغايةِالمكانيةِِ(أ ِ

ِّيفيدِحرِالْرِِ(2 لى(ِفيِقولهِتعالى:ِ"ِأ ت لىِالليلِ")ا   ِِمواِالصيامِا 

ِ.انتهاءِالغايةِالزمانيةِ(دِ  التبيينِِ(جِانتهاءِالغايةِالمكانيةِِ(ب ِابتداءِالغايةِالمكانيةِِ(أ ِ

ِِِِ.جاءِمحمدِلالس تفادةِ:فيِجملةِ(م)الاليفيدِحرِالْرِِ(3

ِشيءِ(ِالدِِِِ.الس ببيةِ(جِِِاختصاصِ(بِِِالملكيةِِ(أ ِ

ِِِ"لهِتعالى:ِ"وأ تىِالمالِعلىِحبهفيِقِوِ)على(يفيدِحرفِالْرِِ(4

ِس ببية(ِدِِِِ.المصاحبةِ(جِِءِمجاز ال(ِاس تعبِِءِحقيقيِال(ِاس تعأ ِ

ِِ"غلبتِالرومِفيِأ دنىِال رض"ِلى:ِفيِقولهِتعاِيفيدِحرِالْرِ)في(ِ(5

ِالمصاحبةِ(دِِِالس ببيةِِ(جِِظرفيةِزمانيةِِ(بِِِحقيقيةِظرفيةِمكانيةِ(أ ِ

ِِ"لمسجدِأ سسِعلىِالتقوىِمنِأ ولِيوم:ِ"ِافيِ)من(يفيدِحرفِالْرِِ(6

ِابتداءِالغايةِالزمانية.ِ(دِِِالس ببيةِِ(جِِِالمصاحبةِ(بِِِظرفيةِمكانيةِِ(أ ِ

ِِِِ")عن(ِفيِقولهِتعالى:ِ"ِعفاِاللهِعنهميفيدِحرفِالْرِِ(7

ِالبدليةِ(دِِِالس ببيةِِ(جِِءِالس تعال(ِابِِِِ.المجاوزةِ(أ ِ

ِِالرحمنِالرحيمِ"ِ)الباء(ِفيِقولهِتعالى:ِ"ِبسمِاللهحرفِالْرِِيفيدِ(8

ِشيءِ(ِالدِِِلصاقِالِ (ِاجِِِ.س تعانةال(ِابِِِالس ببيةِِ(أ ِ

ِِِ(لمناارابيرصدِالفلكّيِالكواكبِ)ِ(ِيفيدِحرفِالْرِ)الباء(ِفي9

ِد(ِالس ببيةِِِج(ِاالس تعانة.ِب(ِاال لصاقِالمجاز ِِِِأ (ِاال لصاقِالحقيقي

ِِِزميلكِعنايِمحمدِ،ِأ جبِالذ ِأ فادِِالحرفِ)عن(:ِ(ِالمعنى01ِ

ِد(ِالبدلية.ِِِج(ِالس ببيةِِِب(ِاالس تعالءِِِِأ (ِالمجاوزةِ

نّيِأ سأ لكِ(ِالمعنىِالذ ِأ فادِِالحرفِ)من(:00ِ ِفضلكِمناللهمِا 

ِد(ِالس ببيةِِِج(ِالتبعيض.ِِِب(ِبيانِالجنسِِِأ (ِابتداءِالغايةِالزمانيةِ

نّماِنطعمكمِلوجهِاللهِ{(ِيفيدِحرفِالّْرِ)ِال02 ِِالمِ(ِفيِقولهِتعالىِ:ِ}ا 

(ِالملكيّةِِِِِِِِِِ ِدِ(ِالمجاوزةِِِِِِِِِِِِِِِِِِجِ(ِِالس ببية.ِبِ(ِاالختصاصِِِِِِِِِِِِِأِ 
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(قولهِتعالى:ِ(ِنوعِ)ما(ِفي0ِ ِد(ِاس تفهاميةِج(ِتعْبية.ِِِب(ِانفيةِِشرطيةأ (ِِ)قُتلِاال نساُنِماِأ كفِر

ِد(ِكافةِِشرطيةج(ِِِب(ِانفية.ِِأ (ِموصولةِنِبشير(نوعِ)ما(ِفيِقولهِتعالى:ِ)ماِجاءانِم(2ِ

ِد(ِاس تفهامية.ِج(ِتعْبيةِِِموصولةب(ِِِِأ (ِكافةِِ(ِنوعِ)ما(ِفيِجملة:ِ)ماِبكِايِصديقي(3

ِد(ِاس تفهاميةِج(ِشرطيةِِِب(ِكافةِِأ (ِموصولة.ِِ(ِنوعِ)ما(ِفيِجملة:ِ)تأ ملُتِفيِماِقلته(4

نّماِالمؤمنون5ِ ِد(ِكافةِج(ِتعْبيةِِب(ِانفيةِِأ (ِموصولةِِأ خوة((ِنوعِ)ما(ِفيِجملة:ِ)ا 

ِالِالّر واية(نوعِ)ال(:ِ)(6ِ ِد(ِعاطفةِِج(ِانهيةِب(ِانفية.ِأ (ِانفيةِللجنسِِِأ س تمتُعِبقراءةِالقّصة 

ِد(ِعاطفةِج(ِانهية.ِِب(ِانفيةِأ (ِانفيةِللجنسِِ:ِ)الِتبخسواِالناسِأ ش يااهم((ِنوعِ)ال(7ِ

ِد(ِعاطفةِِج(ِانهيةِِب(ِانفيةِأ (ِانفيةِللجنس.ِذلكِالكتابِالِريَبِفيه((ِنوعِ)ال(ِفيِقولهِتعالى:ِ)8

ِد(ِسكونِِج(ِكسرةِب(ِضمة.ِِأ (ِفتحةِ:ِ)الِيتهاونِالمؤمنِفيِصالته(يتهاون(ِفي)ِ(ِضبط9

 
ِ

ِال دوات

ِما

ِماِأ ثرِالتكنولوجياِفيِالتعليمِ؟ِسؤالِ/ِتنتهييِجملتهاِابل غلبِبـِ؟ِاس تفهامية

ليهِتحقّ ـــْقـــهِابلجّدِوالمــثــابرة.ِماِرط(ِ+ِ)جوابِالشرطِ(ماِ+ِِ)فعلِالشِاسمِشرط ِتطمْحِا 

ـــْيــُنِِتأ تيِوسطِالكالمِبمعنىِالذ ِاسمِموصول َْ ِلُــ ـــدُّ ليهاِماتـُـع  ُِطــل َبِا 

ِماِأ جمَلِالسماَءِ!ِماِ+ِأ فعَلِ+ِالمتعْبِمنهِ!ِتعْبية

ِشَِِمـاِوِتنفيِماِبعدهاِانفية ِالّداير  ِغَـْفَنِقَلـــبييُحبُّ

نِوأ خواتهاِوتكفهاِعنِعملهاِكافة ّ ــِتتصلِاب  ن ِال َمُمِال خالُقِِمـاا 

َِمن

َِِوَمنِْ"ِمنِ+ِِ)فعلِالشرط(ِ+ِ)جوابِالشرطِ(ِالشرطية ََّهِيَتَّق  َعلالل ْْ َ َُّهَِمْخَرًجاِي ِِ"ِل

ِ؟مؤلفِكتابِاالغانيَمْنِِيس تفهمِبهاِعنِالعاقلِ؟ِاالس تفهامية

نِالناسِِتقعِفيِوسطِالكالم،ِوتكونِبمعنىِالذ .ِالموصولة ِيصدقِقولهِفعلهَمْنِأ حبِم 

ِال

ت(ِِِِِِِِِِِانهية ـــلِِْالِ+ِِفعْلِِِِِ)يبدأِ  لىِالغد.ِالِتؤّج  ِعملِاليوم ِا 

ن/ِأ /ِ (ِِِِانفية ِفيِالحكمِعلىِالّرأ  ِال خرِالِأ تسّرعُِِالِ+ِِفعُلِِِِِ)يبدأِ 

ُِهًدىِل لُْمتَّق يَن"اَلَِريَْبَِِكِالْك تَاُبِ"َذل ِِالِ+ِاسمَِِانفيةِللجنس يه  ِف 

ِ.قميًصاِالِحذاءًِاشتريُتِمنِالّسوقِِاسمِ+ِالِ+ِاسمِِِِِِحرفِعطف
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ِاالس تثناءِ

ِمفهومِاالس تثناء

ِهوِا خراجِماِبعدِأ داةِاالس تثناءِمنِِِِِِِِاالس تثناءِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِحكمِماِقبلهاِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِ

الِخالداًِِِِِِِأ ركانِاالس تثناءِ ِحضرِالطالُبِا 

ِِالفعلِأ وِماِشابههِالحكمِِِِِِِِِِِِِِِِِ

الِِِِِِِِِِِِال داةِِِِِِِ ِ)عدا،ِخال،ِحاشا(ِ-)غير،ِسوى(ِِ-ا 

ِاالسمِقبلِال داةِالمس تثنىِمنهِِِِِِِِِ

ِدِال داةاالسمِبعِِِِِِِِِالمس تثنىِِِِِ

ِ

ِأ نواعِاالس تثناء

ِ،ِوغيرِمس بوقِبنفيأ ركانهِموجودةِالتامِالمثبتِِ

ِِِِِِِتثنىِوالمس تثنىِمنهِمنِنفسِالجنسالمسِ ِِِِِِِِِِِِِِ

الِخالداًِِِِِِِِِِِِِِِ ِحضرِالطالُبِا 

ِِِِِِِِأ ركانهِموجودةِ،ِوغيرِمس بوقِبنفيالمنقطعِِِِِِِِِِ

ِىِمنهِمختلفانِالجنسثنىِوالمس تثنالمس ِتِِِِِِِِِِِِِِِِِ

الِأ قالَمـــهمِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِحضرِالطالُبِا 

ِأ نواعِاالس تثناءِ

ِ،ِومس بوقِبنفيأ ركانهِموجودةِِِالتامِالمنفيِِ

ِِِِِِِاحذفِال داةِوالنفيِالِيكونِللْملةِمعنىِِِِِِِِِِِِِِِِ

الِخالدحضرِماِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِا  ِمنِالضيوفِأ حد 

ِدِأ ركانه،ِومس بوقِبنفينقصِأ حِالناقصِِِِِِِِ

ِاحذفِال داةِوالنفيِيكونِللْملةِمعنىِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

الِخالدِِِِِِِِِِِِِِِِ ِماِحضرِمنِالضيوفِا 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ال ِاالس تثناءِاب 

الِالمتشااـمَِِِِِِِِِِ ِا  ِغنّىِالْميعِفيِالحقل 

ِأ ركانِاالس تثناء

ِموجب()اتمِمثبتِِِِِِِِِنوعِاالس تثناء

ِواجبِالنصبِِِِِِِِحكمِالمس تثنى

عرابِالمس تثنى ِمس تثنىِمنصوبِِِِِا 

بليَسِِ الِا  ِسجدِالمالئكةِل دمِا 

ِأ ركانِاالس تثناء

ِمنقطعنوعِاالس تثناءِِِِِِِِ

ِواجبِالنصبحكمِالمس تثنىِِِِِِِِ

عرابِالمس تثنىِِِِِ ِمس تثنىِمنصوبا 

ِ

ِ

الِِِِِِِِِِِِِ ِا  ِالمخلصاال نسان()الِيقدُمِعلىِالمسؤوليةِأ حد 

ِس تثناءأ ركانِاال

ِاتمِمنفيِِِِِِنوعِاالس تثناء

ِجوازِالنصبِِِ/ِجوازِالبدلِِِِِِحكمِالمس تثنى

عرابِالمس تثنى ِمس تثنىِمنصوب/ِبدلِمرفوعِابلضمةِِِا 

ِماِسمعُتِليلَةِأ مسِا الِصوَتِالمطرِِِِِِِِِِ

ِأ ركانِاالس تثناء

ِمفرغ()انقصِِِِِِنوعِاالس تثناء

ِحسبِموقعهِِِِِِحكمِالمس تثنى

عرابِالمس ِت ِمفعولِبهِمنصوبِابلفتحةِِِِثنىا 

ِ

ِ
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ِغير/ِسوى()االس تثناءِبِ

 ِعراَبِاالسمِالواقعِبعد ِا  اّل(.ِ)تُْعَرابن  اّلِ()ا   تُـعامالنِنفسِمعاملةِالمس تثنىِبعدِا 

 ليه ِا  ِ.ماِبعدهماِمضاف 

ِشاركِالالعبونِفيِالمباراةِغيَرِالعب ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِموجب()اتمِمثبتِِِِِِِِِنوعِاالس تثناء

ِواجبِالنصبِِِِِِمِغير/سوىحك

عرابِغير/سوى ِمس تثنىِمنصوبِِِا 

عرابِماِبعدها ليهِمْرورالع)ِِِِا  (ِمضافِا  ِِب 

ِغيرِالجاحدِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ نسان  ِالِيتنكَّرِللْميلِا 

ِاتمِمنفيِِِِِِِِِِنوعِاالس تثناء

ِجوازِالنصبِِِ/ِجوازِالبدلِِِِِِِِِِِِِِِِحكمِغير

ِمس تثنىِمنصوب/ِبدلِمرفوعِابلضمةِِِِِِِِِِِِِعرابِغيراِ 

عراب ()ا  ليهِمْرورِِِِِِِِِِالجاحد  ِمضافِا 

ِ

ِ

ِوصلِالضيوُفِ)غيَر(ِأ متعـت ـهمِِِِِِِِ

ِمنقطعنوعِاالس تثناءِِِِِِِ

ِواجبِالنصبحكمِغير/سوىِِِِِِ

عرابِغير/سوىِِِ ِمس تثنىِمنصوبا 

عرابِماِبعدهاِِِِ ليهِمْرورأ متعت ـهم)ا  ِِ(ِمضافِا 

ِىِحلمِ وماِالدنياِسِوِ

ِانقصِ)مفرغ(نوعِاالس تثناءِِِِِِِِِِ

ِحسبِموقعهاِِِِحكمِغير/سوىِِِِ

عرابِغير/سوىِِِ ِخبرِمرفوعِابلضمةِِِا 

عرابِماِبعدهاِِِِ ليهِمْرورِِِا  ِ)حلم (ِمضافِا 

ِ

ِ

ِ

ِعدا/ِخالِ/ِحاشا()االس تثناءِبِ

ِِ
ِيْوزِاعتبارهاِفعاًلِماضياًِوماِبعدهاِمفعوالِبه

ِلمحتكـرَِأ حترُمِالتجاَرِعداِا

ِيْوزِاعتبارهاِحرفِجرِوماِبعدهاِاسماًِمْروراًِِ

ِأ حترُمِالتجاَرِعداِالمحتكرِ 

ِ

ِ

ِِِِ

ِِ

ِ(خالماعدا/ِمااالس تثناءِبِ)

ِِ
ِأ حترُمِالتجاَرِماِخالِالمحتكـرَِِِتعتبرانِفعلِماضِوماِبعدهاِمفعوالِبه

ِ

ِِِِِ

ِ
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الِمتخاذالً()(ِنوعِاالس تثناءِفيِجملة:0ِ ِِجاهدِالمواطنونِا 

 د(ِانقصِِِج(ِمنقطعِِِِِِِِِِب(ِاتمِمنفيِِأ (ِاتمِمثبت.ِِِِِِ

الِواحداً(ماِص)ِ(ِنوعِاالس تثناءِفي2 ِِعدِالمغامرونِالْبلِا 

 د(ِانقصِِِج(ِمنقطعِِِِِِب(ِاتمِمنفي.ِِِِِِِأ (ِاتمِمثبتِ

ِِلمِيفهمِالطالُبِالقاعدةِغيرِأ حمد():ِفيِغير()(ِضبط3ِ

 د(ِالْرِِج(ِالنصبِأ وِالرفع.ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِب(ِالرفعِِِِِِِِأ (ِالنصبِ

ِِحضرِالطالُبِجميعًاِعداِطالب()طالب(ِفيِجملةِ)(ِتعربِكلمة4ِ

 د(ِالِشيءِِِج(ِأ +ب.ِِِب(ِاسمِمْرورِِِِِأ (ِمفعولِبه

الِأ قالمهم(ِ.)(ِحكمِالمس تثنىِفيِجملة5ِ ِِِِحضرِالشعراءِا 

 د(ِمفعولِبهِِِج(ِحسبِموقعهِِِب(ِبدلِمرفوعِِأ (ِواجبِالنصب.ِِِ

ِِقرأ تِقواعدِالنحوِماِعداِقاعدة(.)(ِفيِجملة:ِقاعدة)(ِتعربِكلمة6ِ

 د(ِمفعولِبه.ِِِج(ِفاعلِمرفوعِِِب(ِاسمِمْرورِِِأ (ِمس تثنىِالنصب

عرابِلفظِالجاللةِ(7ِ ِابطل):ِالله(ِفي)ا  ِشيءِخالِالله  ِِِ(.كلُّ

 د(ِالِشيءِِِج(ِأ +بِِِب(ِاسمِمْرور.ِِمنصوبِِأ (ِمفعولِبه

الِصوَتِالمطر()نوعِاالس تثناءِفيِجملةِِ(8 ِِِماِسمعُتِليلةِأ مسِا 

ِد(ِانقص.ِِِج(ِمنقطعِِِب(ِاتمِمنفيِِِأ (ِاتمِمثبتِ

ِغيرِالجاحد()غير(:ِ)(ِضبطِكلمة9ِ نسان  ِِِالِيتنكَّرِللْميلِا 

ِد(ِأ +بِِِِج(ِكسرةِِِب(ِضمةِِِأ (ِفتحة

الِ)نوعِاالس تثناءِفيِجملةِ(01ِ ِِِمسافر(ماِعادِمنِالمسافرينِا 

 .د(ِانقصِِِج(ِمنقطعِِِب(ِاتمِمنفيِِِأ (ِاتمِمثبتِ

الِمسافر()نوعِاالس تثناءِفيِجملةِ(00ِ ِا  ِِِماِعادِمنِالمسافرينِأ حد 

ِد(ِانقصِِِج(ِمنقطعِِِب(ِاتمِمنفي.ِِِأ (ِاتمِمثبتِ

ِِقرأ تِمهاِديوانِالّشعرِغيرِثالثِقصااد()ثالث(ِفي:ِ)(ِضبطِكلمة02ِ

  د(ِأ +بِِِ(ِكسرة.جِِِب(ِضمةِِِأ (ِفتحة
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ِاال عاللِابلقلب

ِمفتاحِالحفظِمثالِالسببِ)حفظ(ِالحالة

ِتحّركتِوس بقتِبفتحةِتقلبِ)الواوِوِالياء(ِأ لفاًِ
ِكانِ/ِزانِِ

ِاغتدىِ/ِاهتدى

ِأ لفِفيِوسطِالكلمةِ

ِأ لفِفيِأ خرِالكلمة

ِ

 ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................أ صلها     قــَـاِل:

 ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................أ صلهاِِِِِِزان:

ِ

ِ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِاغتدى:ِِ

ِ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِاهتدى:ِِ

ِمفتاحِالحفظِمثالِالسببِ)حفظ(ِالحالة

ِتقلبِ)الواوِوِالياء(ِهمزة

وقعتِعينًاِفيِاسمِالفاعلِ

ِالثالثيِ

ِتطّرفتِبعدِأ لفِزاادة.ِ

ِ/ِماالِ/ِغائر اباعِ/ِقاال

ِسماءِ/ِغناءِ/ِرجاء/ِفاء

ِهمزةِفيِوسطِالكلمة

ِهمزةِفيِأ خرِالكلمة

ِ

 ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِاباع:ِِِ

 ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِقاال:ِِ

 ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِسماء:ِِ

ِ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِرجاء:ِِ

ِمفتاحِالحفظِمثالِالسببِ)حفظ(ِالحالة

ِيقلبِحرفِالمدِ)ا/و/ِ (ِهمزة
ل نِحرفِالمدِوقعِبعدِأ لفِ

ِصيغةِمنتهيىِالْموع
ِفعـــاالِسحاابِحدااقِِعرائس

 ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِسحااب:ِِِ

 ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِعرائس:ِِِ

 ....................................................................................................................السبب...........................................................................ناقلِب.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِحدااق:ِِِ

ِمفتاحِالحفظِمثالِالسببِ)حفظ(ِالحالة

ِتقلبِالواوِايء

ِفتِالواوِبعدِكسر.تطرِّ

ِوقعتِالواوِساكنةِبعدِكسر.

ِ.اجتمعتِ)ِوِ،ِ ِ(ِفيِكلمة

ِحايِ/ِشقيِ/ِالّداعيِ

ِميراثِ/ِميزانِ/ِميقاتِِ

ِس يّد/هيّن/منسّيِ/مقضيِّ

ِايءِفيِأ خرِالكلمة

ِايءِفيِوسطِالكلمة

ايءِمشّددةِفيِ

ِالوسط،ال خرِ

ــي:ِِِ  ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِِحا 

 ....................................................................................................................سبباِل...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِِِالداعي:ِِ

ِ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِِســيــّـد:ِِِ

 ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِهــيّــــن:ِِِ
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ِابلحذفاال عاللِ

ِمثالِالسببِ)حفظ(ِنحذفِِالحالة

ِنكرةِمنّونِابلضم.ِأ وِابلكسرِالياءِاالسمِالمنقوصِ)النكرة(
/ِِمررُتِِِماهرِ رام ِِهذا

ِ ِبــقاض 

ِ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................ليلبدِ.......................................................صلهاأ ِهذاِقاًضِ

ِِِِ ِ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِبــقاض 

ِمثالِالسببِ)حفظ(ِنحذفِِالحالة

ذاُِجمعَِجمعِمذكر ِالمنقوصِا 

ـــــــــيِ+ِونِ،ِين( ِ)الّداع 
ِالياء

ِل نهُِجــمـعَِجْمعِمذكرِسالمِ
ِاء()نضمِقبلِالواو(ِ)نكسرِقبلِالي

ِالّداُعـــــــون

ِ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِالداُعـــــونِ

ِ....................................................................................................................السبب...........................................................................لبناِق.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِمنِالداعينِ

ِمثالِالسببِ)حفظ(ِنحذفِِالحالة

ِاالسمِالمقصور

ِ+ِونِ،ِين(ِى)ال دنـــ
ِال لف

ِل نهُِجــمـعَِجْمعِمذكرِسالم
ِ)نفتحِقبلِال لف(

ِأ نـتمِال عـــلَـــون

 ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِونِال علَِ

ِ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِنِيال علَِ

ِمثالِِالسببِ)حفظ(ِنحذفِالحالة

ُِصـــْنِ/ِبـــعُِِْســكّ ـــنِأ خِرِأ وسطهِالفعلِال جوف

ِ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِِِِ:ُصنِْ

ِ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِِِِ:ِِب عِْ

ِمثالِِالسببِ)حفظ(ِنحذفِالحالة

ِيصْلِ/ِِصْلِِ/ِصلَـةِربناءِالمضارعِ/ِال مرِ/ِالمصدِالواوِِالفعلِالمثال

ِ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِِِِِِيصلِْ

ِ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِِِِِِِصلِْ

ِ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِِِِِِِصلة

ِمثالِِالسببِ)حفظ(ِنحذفِالحالة

س نادِِِحرفِالعلةِمنِأ خِرِقصالفعلِالنا ِايءِالمخاطبةواوِالْماعة،لا 
ِ

ـــينرَمـــواِِرُضــواِِ ِتمش 

ِ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِِِرَمـــواِِ

ِ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِِِرُضــواِِ

ـــين ِ....................................................................................................................السبب...........................................................................قلبنا.................................................................بدليلِ.......................................................صلهاأ ِِِِتمش 

 

 
ِ
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ِتطبيقات

عال(ِِو0 ِِِ:لِابلقلباحدةِمنِالكلماتِالتاليةِحصلِفيهاِا   د(ِال دنينِِج(ِالداعيِِِ.ب(ِقاالِأ (ِقاض 

عاللِابلقلب:ِ(2 ِ(ِال علَوندِالداعيِِ(جِِِ.كانِ(بِِداعِأ (ِِِواحدةِمنِالكلماتِالتاليةِحصلِفيهاِا 

عال3 ِد(ِاباعِج(ِسحاابِِِِب(ِعادِِ.صنِِْأ (ِِلِابلحذف:(ِواحدةِمنِالكلماتِالتاليةِحصلِفيهاِا 

عاللِابلحذفِ:(ِواحدةِمنِالكلماتِا4 ْشِِِقالِِأ (ِلتاليةِحصلِفيهاِا  ِد(ِقاالِج(ِحدااقِِِ.ب(ِتع 

لىِايءِالمخاطبةِنِ(ِعندِا س نادِالفعلِ)يسعى(5 ـينِِِقولِ:ا  ِد(ِتسعيينِِ.ج(ِتْسَعـينِب(ِتسعاينِِأ (ِتسع 

لىِواوِالْماعةِنقولِ:رضي)عندِا س نادِالفعلِ(6ِ ِاِو(ِرضيُِدِِ.رُضواِ(جِيواِضِ (ِِربِِواِضَِ(ِِرأ ِِِ(ِا 

لىِواوِاِ(رمى)عندِا س نادِالفعلِ(7ِ ِ.وامَِ(ِِردِِوِامَِ(ِِرجِيواِمَِ(ِِربِِرُمواِِ(أ ِِِلْماعةِنقولِ:ا 

لىِواوِالْماعةِنقولِ:ِ(مشي)ِيلِعندِا س نادِالفع(8ِ يونِِا  ونِ.ج(ِتمُشـونِب(ِتمَشونِأ (ِتمش   ِد(ِتمش 

لىِايءِالمخاطبةِنقول:ِعندِا س نادِالفعل(9ِ ِتقضيونِ(دِتقضيينِِ(جِِ.ينضِ ب(ِتِقِينِضَِتِق(ِأ ِِِ)تقضي(ِا 

لىِايءِالمخاطبةِنقولِ:ِ(يرجو)عندِا س نادِالفعلِ(01ِ ِد(ِترجيونِنج(ِترجييِب(ِترُجــون.ِأ (ِترَجـينِِا 

 

 

ِتحّركتِوس بقتِبفتحةِالياء(ِأ لفاًِِتقلبِ)الواوِو0ِ
ِكانِ/ِزانِِ

ِاغتدىِ/ِاهتدى

ِأ لفِفيِوسطِالكلمةِ

ِأ لفِفيِأ خرِالكلمة

ِ

...............................................................ِأ صلهاِِِِِِقــَـاِل:

ال........................................................................................قلبنا............................................................................بدليل

ِ................................................................................................................................................................سبب

...............................................................ِأ صلهازان:ِِِِِِِِِ

ال........................................................................................قلبنا............................................................................بدليل

ِ................................................................................................................................................................سبب

...............................................................ِأ صلهااغتدى:ِِِ

ال........................................................................................قلبنا............................................................................ليلبد

ِ................................................................................................................................................................سبب

...............................................................ِأ صلهااهتَدى:ِِِ
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 عملِالمصدر
ِلعاملِعملِفعلهِالمصدرِا

ليهِوينصبِمفعواًلِبههوِالذ ِي  ِِِِِِِِأ تيِبعدِِمضافًاِا 

 

 ِِ

 

 
0ِِِِ)اش تملتِعلىِمصدرِعاملِعملِفعله:ِالْملةِالتي ِعليكِاحتراُمِالكبير  ِواجبِ 2)ِ(ِمنِالواجب  ِِِ(ِاالحتراُمِللكبير 

ِللكبيرِ 4)ِِ(ِاحتراُمــكِالكبيَرِواجب3ِِِِِِِ)ِِِِِ ِ(ِاالحتراُمِواجب 

ِ

ِخيرِ 2)ِ(ِالقراءُةِالمس تمّرُةِتُـنميِالمواهَب0ِِ)ِملةِالتيِاش تملتِعلىِمصدرِعاملِ:الْ ِِ(ِاال جماُعِعلىِالرأ   

كـُرِِلمنِوقَفِمعنا3ِِِِِِِِِ)ِِِِِ ِالعقالء4َِ)ِِ(ِِالشُّ ِِ(ِمصاحبُةِالمرء 

 

بداعهم.  ِالصخَرِدليلِا   :ِنصبِمفعواًلِبه:ِالصخرَِعملهِِل نهِمضافِ:سببِعملهِنحُتِال نباط 

 

 الكتبَِ:ِنصبِمفعواًلِبه:ِعملهِِل نهِمضافِ:لهسببِعمِِمفيدةِمطالعتـــكِالكتبَِ 

 

 :عملهِِِ:سببِعملهِِمنْحِالمعلم ِالطالَبِجائزةًِ 

 :عملهِِِ:سببِعملهِِاتّخاذكِالحواَرِنهجًاِدليلِرقيّك 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ال........................................................................................قلبنا............................................................................بدليل

ِ................................................................................................................................................................سبب

ِواوِوِالياء(ِهمزةتقلبِ)ال2ِ
ِوقعتِعينًاِفيِاسمِالفاعلِالثالثيِ

ِتطّرفتِبعدِأ لفِزاادة.ِ

ِ/ِماالِ/ِغائر اباعِ/ِقاال

ِسماءِ/ِغناءِ/ِرجاء/ِفاء

ِهمزةِفيِوسطِالكلمة

ِهمزةِفيِأ خرِالكلمة

...............................................................ِأ صلهاِِِِِِِابا ــع

ال........................................................................................قلبنا............................................................................بدليل

ِ................................................................................................................................................................سبب

...............................................................ِأ صلهاِِِِِِقاال

ال........................................................................................قلبنا............................................................................بدليل

ِ................................................................................................................................................................سبب

..........................................................ِ.....أ صلهاِِِِسماء

ال........................................................................................قلبنا............................................................................بدليل

ِِ................................................................................................................................................................سبب

...............................................................ِأ صلهاِِِِِِرجاء

ال........................................................................................قلبنا............................................................................بدليل

ِ................................................................................................................................................................سبب

ِ

ِ

ِ

ِ

 

 المصدر
 

ِِ(ِاس تخرجِمصدراِعامالِعملِفعله:0

ِِِ(ِبينِسببِعملِالمصدر:2

ِِِِ(ِبينِعملِالمصدر:3

    ِ(ِاضبطِماِتحتهِخط:4
ِِِ(ِأ عربِماِتحتهِخط:5

ِِِِِ

 

ِ)َمنْح(ِ)اتّخاذ(ِِ

 نصبانِمفعولينِي

ِ

 مصدر
ِ

ليه  مضافِا 
 

ِ

 مفعولِبه
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ِعملِاسمِالفاعل

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِواحدةِمنِالْملِال تيةِاش تملتِعلىِاسمِفاعلِعاملِ:

ِِِِِأ ( ِالمثَلِبأ خالقهِِب(ِالـُمسل ـُمِالِيخوُنِالعهدَِِاللهِغافـُرِالذنب  ِِِِِِِِِِد(ِالـُمعـل ّـُمِضارب  ِج(ِالمرُءِالكريُمِواهُبِالمال 

ِالضبطِالصحيحِل خرِكلمةِ)أ موال(ِفيِقولنا:ِِالباذلونِأ موالــهمِفيِسبيلِاللهِالِعّدِلهم.

ِد(ِالسكونِِِج(ِالكسرةِِِب(ِالضمةِِِأ (ِالفتحة

ِملِال تيةِاش تملتِعلىِاسمِفاعلِعاملِ:واحدةِمنِالْ

ِالطالُبِمحاضرتَِ (ِأ ُمدر ك  ِدِ(ِقابلُتِمديرِالمدرسةِ ِ،ِأ غثنيِِِِِِِِجِ(ِايِواهبِالخيرِ ِِِايِمعطيِالمالِ بِ(ِه.ِِأِ 

ِ

ِالغيظَِونصبِمفعواًلِبه:ِرفعِفاعاًلِِ:عمـــــــــــلهِِِمعّرفِبأ لِ:سببِعملهِِالكاظمينِالغيطَِ

ِالدرَسِونصبِمفعواًلِبه:ِ:ِرفعِفاعاًلِــــــلهعمـــــِِس تفهامابِمس بوقِوِمنونِ:عملهِسببِ؟ِِِِالدرَسِِحافظ ِأِ 

ِماِ ِِ:ِرفعِفاعاًلِ)أ خوك(ِونصبِمفعواًلِبه:عمـــــــــــلهِِنفيبِِومس بوقِمنونِِ:سببِعملهِأ خوكِواجباتَه.ِانس 

ِِونصبِمفعواًلِبه:ِالخيرَِِعِفاعاًلِرفِ:عمـــــــــــلهِِنداء.بِِمس بوقِوِمنونِ:ِعملهِسببِِِِِِ.الخيرَِِصانًعاايِ

طةِ ِال جواءُِ ياحيَة.ُِمنّش  ياحةَِِ:عمـــــــــــلهِِويعربِخبرِمنونِِ:سببِعملهِالس ّ ِِرفعِفاعاًلِِونصبِمفعواًلِبه:ِالس ّ

ِِ:ِرفعِفاعاًلِِونصبِمفعواًلِبه:ِال جهزةَِعمـــــــــــلهِِويعربِصفةِمنونِِ:سببِعمله.ال جهزةَِِدةًُِمسانِ ِيؤّسسونِلجاانًِ

ِِِرفعِفاعاًلِِونصبِمفعواًلِبه:ِتنميةِ:عمـــــــــــلهِِويعربِحالِمنونِِ:سببِعمله.قاصدينِتنميةَِش بابِاِليشاركِ

ِ

ِشروطِعمله

ِ(ِِمعرفِبِ)أ ل(0

 منون(2ِ

ِعمله

ِيـــــرفـعِفـــاعـــلِ

 ينصبِمفعولِبهِ

ِ

 اسمِالفاعل
ذاِكانِالمش تقِ)منّواًن(ِيْب ِ:ا 

ِاس تفهام(ِ/ِنداءِنفي/ِ)ِبـيُس بقِ(0ِ)

 حـــال(ِ/ِصفةِ)خبر/ِأ وِيعرب(2ِ)
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ِعملِاسمِالمفعول

ِ

ِ

ِ

ِ
ِلىِاسمِمفعولِعامل:الْملةِالتيِاش تملتِع

ِعلىِالسماءِ  ِالِيحبّهِالناسِِِِأ (ِالغيوُمِمرسومة  ِأ غصانُـهاِِِِِِب(ِمذموُمِال خالق  عة  ِد(ِوقعُتِفيُِمعتَركِالحياةِ ِج(ِالشْرةُِمقطَّ

ِ:التيِاش تملتِعلىِاسمِمفعولِعاملِالْملة:

) َُّبِالثيابالمؤمنِمحمودِالخصالِِِِِِأِ  رأ سهِِقِموهومِِِِِِِِفجِ(ِالمناِِبِ(ِالطالبِمرت ِ.دِ(ِالمجاهُدِمرفوعِ 

رًةِأ ناته(ِهو: ِانابِالفاعلِالسمِالمفعولِفيِجملة:ِ)اشتريتِحاسواًبُِمطوَّ

(ِاشتريتِِِِِِِِ ِ.دِ(ِأ نامتهِِِِِِِِجِ(ُِِمطّوَرًةِِِِبِ(ِِحاسواًبِِِِِِِأِ 

ِ

 رفعِانابِفاعلِ)بطوالُت(ِ:عملهِِِبأ ل.ِفمعرِِّسببِالعمل:ِبطوالتُه.ِالمعروفةِنفتخُرِبجيش ناِ

 رفعِانابِفاعلِ)المتفوق(ِ:عملهِاس تفهام.ِمس بوق)منون(ِسببِالعمل:ِِالمتفّوُقِجائزًة؟ِِممنوحِ ِأ ِ

ِيساعدِال خرين.ِمذمومِ ماِ (ِ:عملهِعلىِنفي.ِس بوقِمِ)منون(ِسببِالعمل:ِرجل   ِرفعِانابِفاعلِ)رجل 

 ِرفعِانابِفاعلِ)فكُر(ِ:عملهِِعلىِنداءِمس بوق)منون(ِِ:سببِالعملِِِ.فكُرُِمثقَّفاِايِ

 ِرفعِانابِفاعلِ)حريُّة(ِ:عملهِِِعربِخبري)منون(ِِوِِسببِالعمل:ِحريُّتهاِفيِال ردّن.ِمصونةِ المرأ ةِ

مةًِقرأ تِروايًةِ  ِرفعِانابِفاعلِ)أ حداُث(ِ:عملهِِِعربِصفةي)منون(ِِوِسببِالعمل:ِِأ حداثُها.ُِمناَّ

ِِرفعِانابِفاعلِ)رؤوُس(ِِ:عملهِِِعربِحالي)منون(ِِوِسببِالعمل:ِ.ِهمرؤوسُِِمرفوعةربونِيعْبنيِالمغت

ِشروطِعمله

ِ(ِِمعرفِبِ)أ ل(0

 منون(2ِ

ِعمله

ِفـــاعـــلِانابِيـــــرفـعِ

 

ِ

 المفعولاسمِ
ذاِكانِالمش تقِ)منّواًن(ِيْب ِ:ا 

ِاس تفهام(ِ/ِنداءِنفي/ِ)ِبـيُس بقِ(0ِ)

 حـــال(ِ/ِصفةِ)خبر/ِأ وِيعرب(2ِ)
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ِعملِاسمِالصفةِالمش بهة

ِ

ِ

ِ

ِ
ِِِِالْملةِالتيِاش تملتِعلىِصفةِمش ّبهةِعاملة:

ِالرجَلِ ِِِِسريعَِأ (ِأ حبُّ ِِِجميلُِب(ِِكانِرسولُناِعليهِالسالمِِِالبديهة  ِِالوجه 

،ِماِأ روعكِِِِِِال خالِحَسنَِج(ِايِ ِِق  ِعقلُهِسليمِ د(ِالرايضيُّ

ِالِينْزِالعمل ِضبطِكلمةِ)فكر(ِفي:ِالحيراُنِفكِر

ِد(ِسكونِِج(ِكسرةِِِِِِضمةِِِِِب(ِِِِِِأ (ِفتحة

ِدروها ِفاعلِالصفةِالمش بهة:ِفيِال ّمِعايم 

ِد(ِمْتمعِِج(ِدورِِِِِِب(ِعايمِِِِِِِِِِأ (ِال م

ِ

ِ

ِ

ـُــها.ِالحمراءَِِأ حّبِالوردةَِ ِل نهاِمعّرفةِبأ ل.ِسببِالعمل:ِِرفعِفاعلِ)لوُن(ِعملها:ِِلونـ

سعيدةِ  ِاس تفهامِمس بوقة)منونة(ِِسببِعملها:ِِرفعِفاعلِ)رواُن(ِعملها:ِِِرواُنِفيِحصولهاِعلى...ِأِ 

ِنفيبِِمس بوقة)منونة(ِِسببِعملها:ِِرفعِفاعلِ)الحصوُل(ِعملها:ِِ.الحصوُلِعلىِالمركزِال ّولِصْعبِ ِما

ِنداءِمس بوقة)منونة(ِِسببِعملها:ِِرفعِفاعلِ)خلُق(ِعملها:ِِِِ.خلُقهِشهماًِايِ

ِ)منونة(ِوتعربِخبرِسببِعملها:ِِرفعِفاعلِ)هواُء(ِعملها:ِهواُؤهاِصيفًا.َِِرْطبِ ال جواُءِفيِال ردّنِ

ِ ِجلسُتِتحَتِشْرة  ِصفةِ)منونة(ِوتعربِسببِعملها:ِِرفعِفاعلِ)ساُق(ِعملها:ِِ.ساقُهاِعريض 

ِالمرَءِ ِِ)منونة(ِوتعربِحالِسببِعملها:ِِرفعِفاعلِ)لساُن(ِِعملها:ِِِِل َسانُه.ِعَْذابًِأ حبُّ

ِ

ِشروطِعمله

ِ(ِِمعرفِبِ)أ ل(0

 منون(2ِ

ِاعمله

ِـــــرفـعِفـــاعـــلِت

 

ِ

 الصفةِالمش بهة
ذاِكانِالمش تقِ)منّواًن(ِيْب ِ:ا 

ِاس تفهام(ِ/ِنداءِنفي/ِ)ِبـيُس بقِ(0ِ)

 حـــال(ِ/ِصفةِ)خبر/ِأ وِيعرب(2ِ)
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ِالْملةِالتيِوردِفيهاِمصدراًِعاماًلِعملِفعلهِهي:

ِب(ِاالنتصارِعلىِالعدوِيرفعِالمعنوايتِِِِِِأ (ِالّرحمةِواجبةِ ِ

يمانكد(ِقولِالحقِدليلِقوةِِِِِج(ِاالعتمادِعلىِالذاتِضرور  ِ.ا 

ِِالوّد(منِأ هّمِمسؤوليّاتكِاالجتماعيّةِحفاكِالوّد(:ِ)ضبطِكلمةِ)

ِد(ِالسكونِِِج(ِالكسرةِِب(ِالضمةِِِ.أ (ِالفتحة

ِهديّةِل مهِدليلِمحبته( عرابِكلمةِ)زايد(ِفيِجملة:ِ)تقديمِزايد  ِِا 

ليه.ِِب(ِفاعلِِِِأ (ِمفعولِبه ِد(ِانابِفاعلِِِج(ِمضافِا 

ِِعذر(ِفيِجملة:ِ)ماِمقبولِعذرِال خرين(الضبطِالصحيحِلكلمةِ)

ِد(ِالسكونِِِج(ِالكسرةِِ.ب(ِالضمةِِِِأ (ِالفتحة

ِِِالضبطِالصحيحِلكلمةِ)الخبر(ِفيِجملة:ِ)جئُتِزافاًِالخبر(

ِد(ِالسكونِِِج(ِالكسرةِِب(ِالضمةِِِ.أ (ِالفتحة

ِِِالضبطِالصحيحِلكلمةِ)خلفه(ِفيِجملة:ِ)ايِجمياًلِخلقه(

ِد(ِالسكونِِِج(ِالكسرةِِب(ِالضمةِِِأ (ِالفتحة.

ِِتعربِكلمةِ)حجه(ِفيِجملة:ِ)ايِمبروراًِحجه(

ليهِِِب(ِفاعلِِِِأ (ِمفعولِبه ِد(ِانابِفاعل.ِِِج(ِمضافِا 

ِرأ يهِمغلوب(ِل نها: ِِعملتِالصفةِالمش بهةِعملِفعلهاِفيِجملةِ)ماِسديد 

ِد(ِمنونةِومس بوقةِبنداءِِفي.ج(ِمنونةِومس بوقةِبنِب(ِمنونةِوتعربِخبرِِأ (ِمنونهِوتعربِحال

ِحقّهاِفيِاالنتخاابت(ِل نه: ِِعملتِاسمِالمفعولِعملِفعلهِ)المرأ ةِمحفوظ 

ِد(ِمنونةِومس بوقةِبنداءِِج(ِمنونةِومس بوقةِبنفيِب(ِمنونةِوتعربِخبر.ِِأ (ِمنونهِوتعربِحال

ِأ نتِلتلبيةِالمحتاج؟(ِأ نّها: ِسببِعملِالصفةِالمش بهةِفيِجملة:ِ)أ سريع 

(ِمعرِّ عرابهاِحالِِِِِِِِِِِِ.فةِبأ لأِ  عرابهاِخبرِِِِِِِبِ(ِا  ِدِ(ِاعتمدتِعلىِاس تفهامِِجِ(ِا 

ِأ نِتكونِكاذاًب(ِأ نّها: ِسببِعملِالصفةِالمش بهةِفيِجملة:ِ)ماِجميل 

(ِمعّرفةِبأ لِِِِِ عرابهاِخبرِِِِِِِ.جِ(ِاعتمدتِعلىِنفيبِ(ِاعتمدتِعلىِنداءِِِِِِِِِأِ  ِدِ(ِا 

ِمنطقه(ِأ نّها:ِسببِعملِالصفةِالمش بهة ِفيِجملة:ِ)طالبِالعلمَِحَسن 

(ِمعّرفةِبأ لِِِِِ عرابهاِنعتِِِِِِِبِ(ِاعتمدتِعلىِنفيِِِِِِِِأِ  عرابهاِخبرِِجِ(ِا  ِ.دِ(ِا 
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ِالنّسب

ِِاسم ِ+ِ ِِِّا ضافةِايءِمشّددةِل خرِاالسمِوكسرِماِقبلها.

ِأ ردن ــيّةِِِِِاالسمِالمنسوبِقدِيؤنث

ِأ ردن ــيّـونِِِِِاالسمِالمنسوبِقدِيُْمع

ِِةِ)أ صلية(دانِالياءِليستِزاستِأ سماءِمنسوبةِلِ لِيِيّيِحّيِ،ِنبِ ِِِِ)مشّددةِ+ِزاادة(لنسبِايءِا

ِمثالِالقاعدةِاالسم

ِطمةفاِِِِِ ِِس ياسةِِِِِِِّيِـــ:ِمكِ مكةِنحذفِاتءِالتأ نيثِمنِأ خرها.ِالمختومِبتاءِالتأ نيث

رـنِِّيِـــــكِ :ِملــَـكــل ِـمِ.نفتحِالعينِعندِالنسبِالثالثيِالمكسورِالعين دِـِِكِِِِِِِِِِِِم  ِب 

ِاالسمِالممدود

ِحسبِنوعِالهمزة

ِ:ِتبقىأ صلية

ِ:ِتقلبِواوزاادة

ِ:ِتبقىِ+ِتقلبِواومنقلبة

ـــــيِّ نشااـ  نشاء:ِا  قراءِِِِِِِِِِِِِا  ِا 

ِبيضاءِِِِِِِِِِِِِِصحراء:ِصحراو  ِّ

ــــّي،ِبناو  ِّ ِرجاءِِِِِِِِِبناء:ِبنااـ 

ِوراالسمِالمقص

ِحسبِموقعِال لف

ِواوِ،ِويفتحِماِقبلهاِال لفِالثالثة:ِتقلب

ِواوِِنضيفالثانيِساكنِ:ِال لفِرابعةِِو

ِِها:ِيْبِحذِفلفِرابعةِوالثانيِمتحركِأ وِخامسةالِ 

ِِرابِِِِِِِِِِِِِِِعصاِ:ِعَصو ّ ِ

ِِسلْمىِِِِِِِِِِِِِِّ ِفا:ِحيفاوِ ــحيِْ

ِشَطناِِِِِِِِِِِِِِحبَـكّيِِِحبَـكا:ِ

ِهولندا:ِِِِِِريك ــــّيِِِِِِِأ مريكا:ِأ م

لىِواوِمعِفتحِماِقبلها.ِاالسمِالمنقوص ِ:الثان ــيِِِِِِِِِو ّ ِِــ:ِالداعَِيــالداعِ ِتقلبِالياءِا 

ِال سماءِعلىِوزن

ِلةـيــــِعفُِ/ِِلةـيــفـَـِعِ

ِفتحِماِقبلِالياءِِوالياءِتاءاِلنحذفِ

ذاِكانِ ِمضعفًاِنحذفِاتءِالتأ نيثِفقط.ا 

ِفةُحذيِِِِِِِِِِِِِمدينةِِِحيفة:ِصَحـفّيِِِص

ُِِهريرةَِِِِِِِِِِِِجليلةِِِِِقيقة:ِحقيقّيِحَِ

ِ:اسمِِِِِِِِِِِِِابن:ِِِلُغةِ:ِِو ّ ِيدِ:ِيدَِِِهيُردِالحرفِالمحذوفِواو،ِوفتحِماِقبلِالالمِالمحذوفِالثالثي

ِ

ِ
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ِِ:واحدةِمنِالكلماتِال تيةِليستِاسماًِمنسوابًِ

ِد(ِأ ردنّيةِِِِِج(ِجاهلّيِِِِِِة.يِّقِضب(ِِِِأ (ِالعربّيةِ

لى ِِل نهِكلمةِ)شْرة(ِفنقول:ِ)شْرّ (ِننسبِا 

ِمكسورِالعيند(ِِِِاسمِمؤنثِِج(ِِِعيِب(ِاسمِرابِِِ.أ (ِاسمِمختومِبتاء

لىِكلمةِ ِِِِّ (ِل نه:حَذرِ )ِ:فنقولِ(رذِ ح)ننسبِا 

ِمماِذكرِالِشيءِ(دِِِمكسورِالعينِ(ِجِِِاسمِمذكرِِ(بِاسمِمفتوحِالعينِِ(أ ِ

لىِكلمةِ ِِِّ (ِل نه:وِ حمرا)ِ:فنقولِ(حمراء)ننسبِا 

ِد(ِالِشيءِمماِذكرِِِ.ممدودِهمزتهِزاادة(جِِممدودِهمزتهِمنقلبةِِ(بِممدودِهمزتهِأ صليةِِ(أ ِ

لىِكلمةِ ـِ:فنقولِ(ابتداء)ننسبِا  ِِِ(ِل نهِاسمِ:يِّ)ابتدااـ 

ِد(ِالِشيءِمماِذكرِِج(ممدودِهمزتهِزاادةِِِب(ِممدودِهمزتهِمنقلبةِِِ.أ (ِممدودِهمزتهِأ صلية

لىِكل ـِ:فنقولِ(بناء)مةِننسبِا  ِِِو ّ (ِل نها:يِأ وِبنا)بنااـ 

ِد(ِالِشيءِمماِذكرِِج(ممدودِهمزتهِزاادةِِِ.ب(ِممدودِهمزتهِمنقلبةِأ (ِممدودِهمزتهِأ صليةِ

لىِكلمةِ ِِ:هوِ(داـنَِ)كـِالنسبِا 

ـد(ِكنبِِِ ِّ(ِكنداِوأ ِ ِ. ِّ(ِكندِ دِِِِ ِّوِ د(ِكنجِِِِيِّااـ 

لىِكلمةِ ِِِ:هوِ(ثاـِرمِْ)النسبِا 

ــيِِِِّ.ب(ِرمثاو  ِِِّرمث ــــيِِّأ ( ِالِشيءِمماِذكرد(ِِِِج(ِرمثااـ 

لىِكلمةِ ِِ:(ِهوالماضي)النسبِا 

ــيِِِِّب(ِالمَضو  ِِِّأ (ِالماَضو ّ . ــيِِِِّج(ِالماض  ِد(ِالماضي 

لىِكلمةِا ِِ:(ِهوصحيفة)لنسبِا 

ــيِِِِّ.ب(ِصـَحـف ــيِِِّأ (ِصـحيف ــيِّ ِد(ِصحفاو  ِِِِّج(َِصـحاف 



 

 

  

 

       

 

 مكثف العالمة الكاملة

  كامل المادة الدراسية وتخطيط شرح وتحليل 

 في العصر الحديثالوحدة األولى: قضايا الشعر 
  في العصر الحديث النثرقضايا الثانية: الوحدة 

 )حل جميع أسئلة القضايا األدبية  )أسئلة الكتاب 

 قوائم بأسماء الكتب والمؤلفين لكل وحدة 

 

 

6  
 صفحات
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 قضااي الشعر في العصر الحديث

 مدرسة الإحياء والنهضة(الكالســــيــــكي ): التجـــــــاه أ ولا 

 وضح المقصود ابلتجاه الكالس يكي )مدرسة الإحياء والنهضة(. 

التزم شعراؤها النظم على نهج  شعرية ظهرت في أ وائل العصر الحديث،ركة ح

الشعر العربيي في عصور ازدهاره، ابلمحافظة على بنية القصيدة العربية 

 واتخاذها مثالا يُحتذى في أ وزانها وقوافيها، ومتانة أ سلوبها وجزالتها...

       في العصر الحديث؟ رائد التجاه الكالس يكي

 البارودي.محمود سامي 
 

 أ برز شعراء التجاه الكالس يكي )مدرسة الإحياء والنهضة(

براهيم الجيل ال ول:  محمود سامي البارودي / أ حمد شوقي / حافظ اإ

 معروف الرصافي / محمد مهدي الجواهري/ عمر أ بو ريشةالجيل الثاني: 

حياء التراث عند مدرسة الإحياء والنهضة   مظاهر اإ

 ِد / دي()   في بناء القصيدة.احتذاء نهج القدامى ( 1

 يوَأَطْرت أ يَّة شعلٍة بُفؤادِ   وِن قََدْحت أ ي زاند ـَأيََد المن

 ان / ِم()  انتشار شعر المعارضات الشعرية.( 2

لِْح أ ش باه   انئِحَ  اي  اـوادينـلِ  نَأ سى أ م ِلواديكَ  نَشجى            َعوادينا الطَّ

مْ  البَْرقِ  رائِـدَ  اي لى الغَمامَ  َواْحدُ            الَعـلَمِ  داَرةَ  يَـّمِ
ِ
 لَمِ ــــسَ  ذيِبــــ َحيٍّ  ا

 ل() ( التفاعل مع ال حداث الس ياس ية والجتماعية.3

ِّمِ  قُمْ  ـــــهِ  ِللُمــَعــل ِّمُ  كادَ            التَّْبجيال َوفِّ  َرســــــول يَكـــونَ  أ نَ  الُمَعل

 )ر(  ( تطويع الشعر العربيي لفن المسرح.4

ــــــْجتِ  أ نَتِ  تََعرَ  الشْوقِ  لِعـــــــــجَ        الَحشى  في أ جَّ  فاس ْ

 وضح المقصود بعمود الشعر العربيي.

 المحافظة على بنية القصيدة في أ وزانها وقوافيها ومتانة أ سلوبها وجزالتها

  وضح المقصود ابلمعارضات الشعرية.

 في معها تشترك مشهورة، سابقة قصائد نمط على قائلوها نسجها هي قصائد

 .وحركته الرويّ  وحرف العام والقافية وموضوعها الوزن

مام المعارضات الشعرية  أ حمد شوقي.              في العصر الحديث؟ اإ
 

مام المعارضات الشعرية في العصر الحديث.  علل؛ يُعّد أ حمد شوقي اإ

 زيدون.ل نه عارض ابئية أ بيي تمام، وس ينية البحتري، ونونية ابن 

لم أ دى تفاعل الشعر مع    والجتماعية؟ الس ياس ية ال حداثاإ

لىأ دى    : مثل جديدة شعرية أ غراض ظهور اإ

لى2  الوطني. الشعر. 1  .الحديثة النهضة . مواكبة3     التعليم . الدعوة اإ

 اذكر بعضاا من المسرحيات الشعرية التي نظمها أ حمد شوقي؟

 ة عنتر  .3           ليلى مجنون .2    كليوابترا مصرع. 1

لياذة الإسالمية.   وضح المقصود ابلإ

بيت  3333بلغت  ،كتبها )أ حمد محرم(ملحمة من الشعر القصصي التاريخي 

ا التسلسل  تحّدث فيها عن سيرة الرسول)ص( منذ ولدته حتى وفاته ملتزما

  الزمني في عرض ال حداث.

 

 

 

 الخصائص الفنية للكالس يكية

 الوزن وحدة حيث: من العربية القصيدة تقاليد في القدامى الشعراء يجاري( 1

 القديم. الشعري المعجم من ال لفاظ واختيار المعاني والّروي، وقوة والقافية

 ال عواد (. على الطلح، مطوقة انئح الشوق، لعج ( 

 والقصصي الوطني الشعر فظهر وموضوعاته، الشعرية أ غراضه في ( يجدد2

 .والمسرحي

  :شوقي قول في كما الخطابية، النبرة أ شعاره على ( تغلب3

ِّمِ  قُمْ  هِ  ِللُْمَعل ِّ ِّمُ  كادَ       التَّْبجيال َوف  َرسول                 يَكونَ  أ ن الُْمَعل

 
 أ س ئلة الكالس يكية

 :البارودي سامي محمود يدةص ق  مطلع بين ابهشالت  أ وجه بين

َّّذاِت  َوغَيْريَ          يَْطَرُب  ال غَاريدِ  ِبتَْحنانِ  سوايَ   َويُْعَجبُ  ـهويَلْ  اِبلل

 :يضالرّ  ريفشال  ابئية ومطلع

 أ َرغَبُ  الُحّبِ  في ُكْنُت  ما الُعال َولَْول         َوالتََّجنُّبُ  الِقال ِمنّي الُعال ِلغَيْرِ 

 التشابه في الوزن العروضي )بحر الطويل(، والوزن والروي، 

 والموضوع )الطموح والفخر والنفس(

       

 بمناس بة شوقي أ حمد قال :تليه التي ال س ئلة عن أ جب ثم ،الآتي النص اقرأ  

 :رينشالع  القرن مطلع في المصرية الجامعة افتتاح

ــــة   الِبالِد، تــــــاجَ  تْك         َوســـــالمُ  تَِحيَـّ  ال َحالمُ  صحَّتِ  وَ  ِمصُر، َردَّ

 يُراُم؟ َكْيــــَف  الس ِتْقاللَ  أ َرأ يََت         يُقاُم؟  َكْيـــــَف  الِعــــــلمِ  ُرْكنَ  أ رأ يَْت 

 َوِزمـــــــــــامُ  َجماعٍَة، ِلُكلِّ  حادٍ   َوالُعـال       الَحـــــضـاَرة في س ُبلِ  الِعلْمُ 

 تُسامُ  حــــــينَ  ال َوطانِ  َوَمثابَةُ           ابِنـــــياا تَنُْشـــــدُ  حينَ  الَممالِكِ  ابني

َّةِ        فَهَلْ  الوادي، في الِعلْمِ  ُربوعُ  قاَمْت   ِقياُم؟ َوالنُّبوغ ِللَعْبــــــــــــــــقَرِي

    ال َجسامُ  ِهيَ  تَْعــــــليمٍ  دورِ  أ و  ثَقافٍَة     دورِ  َوُكلُّ  الَحيـــــــــــاُة، فَهُما

   شوقي؟ أ حمد تناوله الذي الموضوع ماــ 

 والجتماعية )العلم وأ ثره في الحياة(التفاعل مع ال حداث الس ياس ية 

  :الآتية الفنية الخصائص على السابق النص من مثلــ 

  .القديم الشعري المعجم من ال لفاظ اختيارــ 

 زِمامُ  َجماعٍَة، ِلُكلِّ  حادٍ ، يُرامُ  َكْيــــَف ، َوسالمُ  تَِحيَّة   الِبالِد، اتجَ 

   وقوله:  ِمصُر، َردَّتْك الِبالِد، تــــــاجَ  .الخطابية النّبرةــ 

 يُراُم؟ َكْيــــَف  الس ِتْقاللَ  أ َرأ يََت         يُقاُم؟  َكْيـــــَف  الِعــــــلمِ  ُرْكنَ  أ رأ يَْت 
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  وضح المقصود ابلشعر المرسل.

  القافية. من ابلوزن ويتحرر يتقيد هو الشعر الذي

  تبدوا النزعة الذاتية واضحة في أ بيات العقاد التي يخاطب فيها طائر الكروان

 لس تخدامه ضمير المتكلم أ ان

جى َمعَ  غاب َحيثُ  َجناِحكَ  في أ انَ  نِ     الدُّ
ِ
َّرى عَلى اس تقَـرَّ  وا   ُجثْماني الث

 الديوان جماعة لشعر الفنية الخصائص

 ابلطبيعة والهيام الذات على ابلتركيز الشعرية المعاني في التجديد (1

 ذلك ويبدو المناس بات شعر عن والنصراف النفس ية ومعالجة الموضوعات

 .المغّرد الكروان العقاد طائر مخاطبة مثال في

 .للقصيدة العضوية الوحدة تحقيق( 2

 الفلسفي الفكري الجانب مضامينه بعض على يطغى( 3

 :شكري الرحمن عبد قول في كما 

 ما أ قَاصيــهِ  أ َدري لَسُت  َوَمهَْمه    أ َعرِفُُه    لَسُت  بَـــــــْحر   ِمنْكَ  يَحوُطني

 َمجاليهِ  تُْدَركْ  لَمْ  الكَْونُ  َوَحْولِيَ       لَْســـُت أ ْعرِفُهــــا ِبنَْفس َحياتي أ قَضي

 
 )جماعة الديوان( انسب الدواوين الشعرية الآتية ل صحابها

 عبد الرحمن شكري ( ضوء الفجر1 

 للعقاد          ( هدية الكروان/ عابر سبيل2

 
 حيث: من المحافظ تجاهوال الديوان جماعة بين وازن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :العقاد عباس يقول

َّما الَحياةِ  نَسلِ  ِمنْ  َوالَعْقلُ  ن  تَتََزيَّنُ  َوْهَي صغيَرة   شاَب  قَدْ      َواإ

ْفلُ   َويُلقَّنُ  نَْفســهُ  يُصاِحبُ  لُب    لَُه    َوما الَحياةُ  تََصحُبهُ  َوالّطِ

نَّ 
ِ
 ال عَيُنُ  تَـــــراهُ  ل َدليل   ِمنْها      يَقوُدان كَالّزِمامِ  الَعواِطَف  ا

 .مونضالم على الفلسفي الفكري الجانب طغيان على النص من مثّل

 )والعقل من نسل الحياة( و)دليل ل تراه ال عين(
 

 

 

 

 اثنياا: التجاه الرومانسي

 ( جماعة الديوان1)

 

  العربيي؟ ال دب الرومانسي في التجاه ظهور )عوامل(أ س باب
  العربيي. العالم وثقافية في واجتماعية س ياس ية تطورات . نتيجة1

 .الترجمة طريق عن أ و مباشر بشكل الغربية دابلآ ا على النفتاح . نتيجة2

 بجماعة الديوان في الشعر العربيي الحديث. وضح المقصود

 القرن من ال ول النصف في ظهرت الحديث الشعر في تجديدية حركة

ثر  ي.شكر  المازني، العقاد، أ عالمها: بين قامت فكرية صالت العشرين اإ

  .سمال   بهذا الديوان جماعة علل؛ تسمية

لى نس بة  .والمازني لعقادل (والنقد ال دب في الديوان) كتاب اإ

 »والنقد ال دب في الديوان «عّرف بكتاب 

 ال دبية، جماعتهم مبادئ فيه ووضعا والمازني العقاد أ لّفه نقديّ  كتاب هو

 الشعر في وُرؤاهم النقدية

 ؟الديوان جماعة شعر في الثقافية ثّراتؤ الم ضبعبين 

نجليزية ال دبية الثقافة نجليز وال دابء الإ  (وهازلت ش يلي) الرومانس يين الإ

لى الديوان جماعة علل؛ دعوة   عرشال  في الفني دقصال توخي اإ

 النفس ية العاطفية وتأ مالته وتجاربه الشاعر وجدان عن صادق تعبيره ل ن

 .والمجامالت المناس بات شعر عن الديوان جماعة تابتعدأ و  هاجمتعلل؛ 

 وتجاربه العاطفية وتأ مالته النفس ية. الفردية بذاتية الشاعر اهتموال نهم 

      مظاهر )مالمح( شعر جماعة الديوان.

 )ـِه(         ( التعبير عن النفس الإنسانية.1

 ما أ قَاصيــهِ  أ َدري لَسُت  َوَمهَْمه    أ َعرِفُُه    لَسُت  بَـْحر   ِمنْكَ  يَحوُطني

 )تبدأ  بـ أ ان(        ( التفاعل مع موضوعات الطبيعة الحس ية.2

جى َمعَ  غاب َحيثُ  َجناِحكَ  في أ انَ  نِ     الدُّ
ِ
َّرى عَلى اس تقَـرَّ  وا   ُجثْماني الث

 )ى(         ( الحديث عن الشكوى وال لم.3

هْدَ  َوَجْدُت  قَدْ   ِللَْحشى ْأشجى النَّْومَ  َوَوَجْدُت      لل سى أ َهدى السُّ

 )التنويع في القافية والروي(       ( التجديد في ال وزان والقوافي.4

خـــــــــاءُ  َخليلَيْ 
ِ
لى َوال ذا      َجفاءٍ  اإ

ِ
 الَصحيــحُ  الَشْوُق  يُْغِذهِ  لَمْ  ا

ِّمــارِ  في الَمرارةَ  نَْبلو َوقَــــــدْ    ثِماُر صـــْدقٍ  الصحاُب  :يَقولونَ   الث

لى شكَْوُت 
ِ
خـائي بَني الزَّمان ا

ِ
مـــــانُ  ِبـــكَ  فَجــاءَ      ا  أ ُريدُ  كما الزَّ

 )ْب(        الوحدة العضوية.( المحافظة على 5

" اي في أ يَنَ  َدتْنا     صحاْب؟ الَمْحِفِل "َمي   الِخطاْب  فَصلَ  ُهنا ها َعوَّ

 .والغموض العمق الديوان جماعة شعر على علل؛ يغلب

 ل نه يطغى على مضامينه الجانب الفكري الفلسفي، ويعالج ال مور النفس ية.

لى التجديد   . في الشعرعلل؛ ميل جماعة الديوان اإ

 لتأ ثرهم ابلثقافة الرومانس ية التي تحطم كل السدود التي تقف أ مام الشاعر

  وضح المقصود ابلوحدة العضوية.

ا القصيدةجعل  ا، جسدا  .بعده وبما قبله بما بيت كل حمحيث يلت واحدا

 

التجاه المحافظ  الديوان جماعة 

 )الكالس يكي(

 لغة العصر السهلة اللغة

 تبتعد عن ال لفاظ الجزلة

يختار ال لفاظ من 

 المعجم الشعري القديم

المؤثرات 

 الخارجية

تأ ثرت ابلثقافة ال دبية 

 الإنجليزية 

 قلدوا الشعراء القدامى

 ومعارضة القصائد القديمة

اللتزام 

بعمود 

 الشعر

ال وزان جّددوا في 

 والقوافي

 وظهر الشعر المرسل

التزموا بعمود الشعر 

 العربيي
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 الموضوعات حيث من أ بولوو  الديوان جماعة بين والختالف الش به أ وجه

 جماعة أ بولو جماعة الديوان 

 الش به

 .الهتمام ابلطبيعة ومناجاتها

 .البتعاد عن شعر المناس بات

 .ابل دب الغربييالتأ ثر 

 .الهتمام ابلطبيعة ومناجاتها

 البتعاد عن شعر المناس بات

 .التأ ثر ابل دب الغربيي

 الختالف

الهتمام ابلجانب الفكري 

 الفلسـفي والنفس النسانية. 

 الهتمام ابلوحدة العضوية.

الهتمام بحياة الريف. 

الحـــديث عن الحب 

 .والمعاانة

لى الوطن   .والحنين اإ
 

 
 

 :أ بولو لشعر جماعة الفنية الخصائص

لى يميل -1  الشعرية، الصورة اس تخدام خالل من والتجس يم التشخيص اإ

ِ  َعْيـنَها أ غََمضْت        ُورود   الغَديرِ  شـــــاِطى َوَعـــلى  فَــْجرِ  ِلَمْطلَع

اا الماءُ  َوسرى  َوصْخرِ  بيَن شْوكٍ  ما يُغَنّي هِ ــ يـ     حواف  فــــــي هاِدئ

لى المأ لوفة البس يطة ال لفاظ فتنتقل ،الموحية ال لفاظ يس تخدم -2  معانٍ  اإ

براهيم قول مثل .بعيدةٍ   :انجي اإ

ى لوعيضــــ ِمْلءَ  َّي      َوأ ْعَجُبهُ  لَظا بَتَرِدُ  اللَّهيِب  ِبهــــــــــذا أ ن  أ 

 وظف الشاعر لكن ؟ابللهيب يُبتَرد فكيف مفارقة، على البيت هذا ينطوي

 الشابّيي وظف حين وكذلك القصيدة، جو مع يتناسب بما اللفظ هذا

ا الرؤية يحجب الذي الضباب  :قوله في فجعله مس تنيرا

 الُمس تَنيرْ  الَضباُب  ــهِ   ــ   ييُغَشّ  الوادي انُْظري

 يتأ ثر حين الشاعر أ عماق من تنبع فالقصيدة ،الشعرية ابلتجربة يهتم -3

 لإبراهيم )الغريب قصيدة في كما انفعالية؛ له اس تجابة ويس تجيب بشيء

  .انجي

  الشابيّي، القاسم أ بيي للشاعر تيلآ ا صالن ا اقرأ  

يورِ  عَلى أ تَلو سـْوَف   نَْفسي ِبأ شواقِ  لَـها َوأ فُضي ـدي أ اَنشيــ      الطُّ

 ِحّسِ  يَْقَظةُ  النُّـــفوِس  َمـــْجدَ  أ نَّ      َوتَْدري الَحياِة، َمْعنى تَـْدري فَهْيي

َّْيــ ُظلَْمةِ  في ُهناك، أ قَضي ثُمَّ  لُـــــقي ــلِ      ــــالل لى َوأ 
ِ
 ِبَيأ سي الُوجودِ  ا

نَْوبَر، تَْحَت  ثُمَّ   َرْمـسي ُحْفَرةَ  الُس يولُ  تَُخطُّ ـــوِ  الُحلْـــ   النِّاضِر، الصَّ

يورُ  َوتََظلُّ  َّ  َويَشــــــدو       قَبْري عَلى تَلْغو الطُّ  سِبهَمْ  فَْوقي يمُ س  الن

 السابقة؟ القصيدة تناولته الذي وعضالمو  ما

 النغماس في الطبيعة، والتعلق بجمالها، وتشخيصها ومناجاتها

  .والتجس يم  صالتسخيعلى  السابقة القصيدة من مثّل

 تظل الطيور تغدو، يشدو النس يم، فهيي تدري معنى الحياة

 أ تلو، تلغو، بهمس .الموحية ال لفاظ اس تخدام

يرسم صورة شعرية فحين تقرأ  القصيدة تخال  .الشعرية ابلصورة التعبير

 منظر الطيور التي تشدو وأ شجار الصنوبر الجميلة والس يول

 

 

 

 ( جماعة أ بولو2)
 وضح المقصود بمدرسة )جماعة( أ بولو.

 العربيي. والعالم مصر في ينالرومانس يّ  شعراءال  بعض ضمت أ دبية، ةمدرس

 علل؛ تسمية جماعة أ بولو بهذا السم.

لى نس بة بذلك سميت  له اإ  .عند الإغريق والشعر الموس يقا اإ

  اذكر العوامل التي أ سهمت في نشأ ة جماعة أ بولو.

  الديوان. وجماعة التجاه المحافظ بين احتدم الذي . الجدل1

نتاج . تراجع2  الديوان.  لجماعة الشعري الإ

 .المهجر بأ دب والتأ ثر الغربية، على الآداب النفتاح . زايدة3

 شادي. أ بو زكي أ حمد          أ بولو؟مؤسس جماعة من هو 
 

 ما الجو الشعري الجديد الذي بعثه أ صحاب هذه الجماعة؟

 .الحديث ال وروبيي بابل د القديم الشعر تراثمزجوا 

 والمناس بات.  شعر المجامالت عن جماعة أ بولو داعلل؛ ابتع

 ال ش ياء البس يطة المأ لوفة.ل ن الشعر تجربة ذاتية تنبع من ال عماق، وتناولوا 

لى أ بولو جماعة نظرت كيف  ال خرى؟ الشعرية التجاهات اإ

  العقاد واس تكتبوا لجماعتهم رئيساا  شوقي فاختاروا وتقدير، احترام نظرة

        موضوعات شعر جماعة أ بولو.

 )ِر / ري(        ( النغماس في الطبيعة وتشخيصها.1

ى َحـواش يِه  في يََزلْ  لَمْ  ال َرض أ فُُق   َطــــيْرِ  ِبأ لْحانِ  حــــائِر   صدا

 )ُد(      ( الهتمام ابلحب والحديث عن المرأ ة.2

نّي      تَبْتَِعـُد؟ َكْيَف  الَقلـــْـِب  قاسيَ  اي
ِ
 ُمنَْفِردُ  الُفؤادِ  غَريـــُب  ا

 )ْه / ْر( ( الس تمتاع بحياة الريف وبساطتها وأ هلها.3

 ايِشـــــــــــياهْ  وَهلُّمي        ِخرافي اي فَـــــــــأ فَيقــي

يورْ  أ ســراِب  بَيْنَ        ـياهيشِ  اي َواتَْبعيـــــــني  الطُّ

 )ِن / ني( ( الحنين والشوق للوطن والذكرايت الجميلة4

 الَبيْنِ  ِللَْوعَةِ  َوصَحْت صَحْوُت       َعْيني اْغَرْوَرقَْت  فَلـــَـّما َطـَرفَْت،

ْيُتهُ  ما ِبأ َعزِّ       َذَهَبْت  قَدْ  الَّس نَواِت  ِمنَ  َخْمس    َوَطني ســــــــــمَّ

 .الطبيعة مناجاة شعر منجماعة أ بولو  أ كثرتعلل، 

ليه الآمن الذي بثوا مالذهمل نها   .أ حاسيسهم تشاركهم وجعلوها مشاعرهم، اإ

 وضح المقصود ابلتجربة الشعرية

 ا. انفعالي له ويس تجيب بشيء يتأ ثر حين الشاعر أ عماق من تنبع القصيدة
 

 انسب الدواوين الشعرية الآتية ل صحابها )أ بولو(

 أ حمد زكي أ بو شادي          ( الشفق الباكي1

براهيم انجي ( وراء الغمام2  اإ

 علي محمود طه                  ( المالح التائه3

 أ بو القاسم الشابيي     ( أ غاني الحياة4

سماعيلمحمود حسن  ( اتئهون5  اإ
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 ( شعر المهجر3) 
 / على من يُطلق الشعر المهجري. وضح المقصود بشعر الَمهْجر

لى بالد من هاجروا الذين العرب الشعراء نظمه الذي الشعر  أ مريكا الشام اإ

 .عشر التّاسع القرن أ واخر في الجنوبية وأ مريكا الشمالية

 المهجر؟ما العوامل التي أ سهمت في تكون شعر 

 تأ ثر العالم العربيي بظروف س ياس ية واجتماعية واقتصادية صعبة. -

 بعض العائالت العربية لل مريكتينوحروابا أ هلية أ دت لهجرة فتن داخلية،  -

 كيف حافظت الجاليات العربية على لغتها وهويّـتها؟

 ابط أ دبية، وأ صدرت مجالت ثقافيةأ ّسست رو

 اللتين أ سسهما شعراء المهجر.اذكر اسم الرابطتين ال دبيتين 

 ُجبران خليل ُجبران: ترأ سهاو  (،نيويورك في) الرابطة القـلمية:

 خوري َرش يد القرويّ  الشاعر: رأ سهاتو  (،البرازيل في) العصبة ال ندلس ية:

 المؤلف الديوان

 جبران خليل جبران ( المواكب1

يليا أ بو ماضي  ( الجداول2  اإ

 نعيمةميخائيل   ( خمس الجفون3

 نسيب عريضة  ( ال رواح الحائرة4

 الشاعر القروي رش يد خوري  ( لكل زهرة عبير5

 

 .المهجريين الشعراء في أ ثرت التي ما العوامل

 .   والنفتاح الحرية. أ جواء 1

  ابلسكان ال صليين . الختالط2

 .ال مريكي ابل دب . التأ ثر3

 والوضوح.علل؛ غلب على شعر المهجر الصدق والسالسة 

  ال مري ابل دب هموتأ ثر  ابلسكان طختاللوا والنفتاح الحرية أ جواءبسبب 

لى الوطن.  علل؛ من أ برز موضوعات شعر المهجر الحنين اإ

لى وشوق حنين من سهمو نف في يختلج عماوا عبّر   على وحسرتهم أ وطانهم، اإ

  بس يطة. وأ لفاظ صادقة بمشاعر أ هلهم فراق

 الرمز؟علل، يوظف المهجريون 

 للتعبير عن المعاني التأ ملية والإنسانية.

 ما القيم التي كرهها المهجريون؟ وكيف وّظفوا هذه القيم؟

 هاعن  للتعبير الرمز وظفوا والشّر، والبخل وال اننية كالظلم السلبية القيم رهواك

نسانية القيم عن المهجر شعراء عبرعلل:   .شعرهم في الإ

نساني، موقف عن تعبيرعندهم  الشعر نل    ينقلها الشاعر سامية رسالة وله اإ

لى لى تدعو واضحة، سهلة بلغة الناس اإ  .العليا القيم اإ

لم رمز أ يليا أ بو ماضي في قصيدته )التينة الحمقاء(؟   اإ

لى الإنسان ال انني. الذي يبخل بخيره على الناس.  رمز اإ

لم رمز ميخائيل نُعيمة في قصيدته )النهر المتجمد(؟  اإ

لى  قلبه الذي جُمدت أ مانيه رمز اإ
 

 

 

 .المهجريين بين والتعايش التسامح سادعلل: 

 المتبادل والحترام التعايش، على تقوم حياة المهجر فيوا عاشل نهم 

 .مناس باتهم في بعضا بعضهم ومشاركة التعصب ونبذ والتسامح

   موضوعات شعر المهجر.

لى الوطن. 1  )اب(   الحنين اإ

ِّلُ  نْ  نَْفسي أ عُل
ِ
  تَبّا لها تَبًّا ال يــّـامُ  َولِكنَّها        ِبـــــَعوَدةٍ  يَئْسُت  ا

 ْم / ْج()    وال مل . التّفاؤل2

ذا ا سمــــــــــــــــاؤكَ  اإ بَْت  يَْوما  اِبلُغيومْ  تََحجَّ

 ُمروجْ  الثُّلوجِ  تَْحَت  تُْبصرْ  ُجفونَكَ  أ غَْمض

 ما / وي()   والتعايش امحسالت  .3

سالم عَلى سـالم  
ِ
م ال  َوالَّسما ال َرض يَْعُمرُ  َعريض   َطويل        َمْجِدهِ  أ ايَّ

َّةِ  عيدُ   َدوي َوالَمْغرِبَْيـنِ  لَهُ  الْمشرِقَيْنِ  في       النَّــــبَوي الَمْولِدِ  عيدُ  البَرِي

 ْد / ُر()         الإنسانية . النزعة4

لّ  فَلْنَسرْ  ا   الَحّقِ     ِمنَ  أ َعَزليِن اإ  َوقــــائِدْ  حــــادٍ  َوالِفْكرُ  ســـالحا

َّها        عارِيَةا  الَحْمقاءُ  التّينَةُ  َوَظلَّتِ   َحَجرُ  أ وَ  ال ِرض في َوتَد   كَأ ن

لى . التجاه5   )التحرر من القافية الموحدة(  الطبيعة. اإ

 الَخريْر؟ َعنِ  فَانْقََطْعَت  ِمياُهكَ  نَضبَْت  َهلْ  نَهْرُ  اي

لى القومية العربية6  )ِب(  ( الدعوة اإ

لى َونْس بٍة      اِبتِّحادٍ  َوأ كَرِمْ  فَأ َعِظــمْ 
ِ
 َوالغَْرِب  الَّشرـْقِ  في تَْمتَدُّ  َدْولَةٍ  ا

 

 :المهجر لشعر الفنية الخصائص

  والإنسانية، التأ ملية المعاني للتعبير الرمز . توظيف1

يليا رأ ى فقد ا التينة الحمقاء في ماضي أ بو اإ نسان رمزا  .ال انني لالإ

والتعايش  كالتسامح الإنسانية القيم على والتركيز الموضوعات في التجديد. 2

  القافية من التحرر فيه ويش يع ، المجزوءة و القصيرة ال وزان على . النظم3

 نُعيمة لميخائيل )المتجمد النهر (قصيدة في كما

 :يأ تي مما بيت كل يمثله الذي الموضوع س تنتجا

 النزعة الإنسانية  فَْرقَدْ  َول أ نََت  َمة  فَْحـ أ انَ  ما //َعنّي ِبَوْجهـــِـكَ  تَِملْ  ل أ َخي اي

د   َّةِ  لُ بََطـــ َوُمَحمَّ ــ  البَرِي ِّ َعــلِ  ُهـــوَ // هاُكل مامُ  أ َجَمعينَ  ارِِب ل 
ِ
 التسامح الديني   ا

بوعَ  هاتيكَ  تََذكَّْرُت  بوعُ  تِلْكَ  َحبَّـــذا َواي//َوأ َهلَها الرُّ واِهيا الرُّ  لوطنالحنين ل الزَّ

انّ  نْ  اإ آمُ شــــال  نِ تَكُ  َواإ ْجمالِ  ْرِب ِللُعـ نافَُقلوبـُـ // ِدايَران  أ
ِ
 لقوميةالدعوة ل   اِبل

َّهُمَّ  َواْجَعلِ   ...َوالغَريْب ...  القَريْب  تْسقي...  واَحةا  قَلْبيي الل

يماُن، ماُؤها ا الإ جـــــــا       ُرسهاغَـ أ مَّ َّ َوا َوالُحبُّ  فَالرَّ ويلْ  صبْرُ ل  الطَّ

ها ْخاُلس، َجوُّ
ِ
ا ال ّ َوا فَالَوفا  شُمسها أ مَّ  الَجميلْ  َوالُحلْمُ  صــــــــْدُق ل

ذا
ِ
 الَبقاءْ  يْش تَْجلي الَّشــّكِ  شحاري في       َعَبثاا ـــريفْكــ راحَ  ما فَا

جاءْ  قَلْبيي ـــنِمــــــ يَْمتُّس اتئِباا       فََجثا ِبقَلْبيي َمنْهوكاا ـــرَّ َمـــــــ  الرَّ

   النزعة الإنسانية .اعرشال  عنه تحدث الذي ضوعو الم

 الحب والإخالص والصدق والوفاء .الإنسانية القيمىى عل  النص من مثّل

 )الهمزة والالم( نوّع في القافية القافية من التحرر ىعل النص من مثّل
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 اثلثا: شعر الثورة العربية الكبرى

                              الكبرى. العربية الثورة شعر (مبادئوعات )ضمو 

 )ُر(    العربيّة. ابلقوميّة العتزاز ( 1

م دالَتِ  لَقَدْ  ْهُر     َوانْقَلَبَ  ال ايَّ  ال ْمرُ  قُضيَ  قَدْ  َجنْكــيزَ  ِلَبني فَُقلْ  الدَّ

 )ِم / ُل(  ظلمهم. وْوصُف  العثمانيين، ةسس يا من ستياءال ( 2

َّنا الِعدى َظنَّ  ن  أ لَمِ  ِمنْ  ِللنِّيرِ  ِبما َول نُِحــــــسُّ   ِلُظلــْـِمهِمُ  نَْعنو أ 

ـــــة   بَيْتٍ  ُكلِّ  َوفي        َوَخليلُ  صاِحب   عودٍ  ُكلِّ  عَلى َـّ  لُ ـَوَعوي َرن

 )ا / ِب(   . وأ بنائه علي بن الحسين الشريف مدح( 3

َمما الَعهْدَ  يَْرعى فَِمثْلُكَ  َوانْهْض      َوالَحَرما الَبيَْت  َوَحيِّ  الَشريَف، َحيِّ   َوالّذِ

 )اِد(   الثَّورة. مع العربية ال ّمة تجاوب وصف( 4

رٍ  غَيْرَ  ِللَمــــْوِت         َوغاُلُمهُمْ  َكهْلُهُمْ  تََطوعَ  َعــــــــــَرب    ِبِقيادِ  َمسخَّ

 )ْم(   علي. بن الحسين الشريف راثء( 5

َّسماءِ  ال َرض في لَـكَ  آتِمْ  َوال  هِاشمْ  كِ الَمالئـِـ أ بَو فيها قامَ       َمأ

 )ِد(   الكبرى. العربيَّة الثورة بذكرى التغنّي(  6

 الميالدِ  شهاَدةَ  ُحرٍّ  ُكـــــــلَّ  َوتُعطي   أ َعَطْت، الّراايِت، أ مُّ  ِهيَ 

 ما ال لقاب التي لُقب بها الشاعر فؤاد الخطيب؟

 العربيَّة. النهضة . شاعر2   العربيّة الكبرى. الثورة . شاعر1

  علل؛ لُقّب الشاعر فؤاد الخطيب بشاعر الثورة العربية الكبرى.

أ برز الشعراء الذين مّجدوا الثورة بقصائد تعّد من عيون الشعر ل نه من 

القومي ومن أ برزها قصيدته المشهورة )تحية النهضة( التي أ لقاها بين يدي 

عالن الثورة مباشرة.  الشريف الحسين بعد اإ

 وقد الكبرى، العربيّة الثورة بذكرى س نوايًّ  الهاشمية ال ردنيّة المملكة تحتفل

 ، وضح ذلكال خرى ال عوام عن تميزه سمة) م (2016 للعام كان

 .الكبرى العربيّة انطالقة الثورة على عام مئة بمرور المملكة احتفلت

 العرِب؟ كلّ  ثورةُ  أ ّن الثورة العربية الكبرى على يُدلّلُ  الذي ما

ما ورد على أ لس نة الشعراء العرب من ال قطار العربية المتنوعة من حس بان 

 للعرب.الثورة ابدرة خير 

  ، عللالس ياس ية اتريخيا لل حداث سجالًّ  الكبرى العربية الثورة شعر عدّ يُ 

ل نه رسم لوحة واضحة المعالم تبين ال حداث وال شخاص والتواريخ وال وضاع 

ابن الثورة، كما بينت واقع حال العثمانيين.  والمواقف الس ياس ية التي كانت اإ

الالحقة كل الحيثيات التي جرت وبذلك يعتبر الشعر مدونة تعلم ال جيال 

 ضمن هذه الحقبة الزمنية.

 الخطابية؟ ابلنبرة الكبرى العربية الثورة شعر يتميز لمَ 

نظراا لطبيعة الظروف الس ياس ية التي تس تلزم استنهاض الهمم، واستثارة 

 النفوس في سبيل الوقوف في وجه الظلم ومن ثم قهره.

 

 

 

 الكبرى العربيّة الثورة لشعر الفنيّة الخصائص

نظراا لطبيعة الظروف الس ياس ية التي  علل؛ الخطابيّة النبرة. اس تخدام 1

 تس تلزم استنهاض الهمم، واستثارة النفوس.

 ُمنَْفصال كانَ  ما صالـُمتَّ  عادَ  قَدْ       وارِثُهُمْ  ْومَ اليَ  َوأ نَتَ  النَِّبيّيِ  بْنَ  اي

َّها اي مامُ  أ نََت    طاِلُعهُ  مونُ الَمْيــــــ الَمِلكُ  أ ي
ِ
 الغَلَِب  ل الشْرعِ  ِبَحــّقِ  ال

 العربية ابلقومية العتزاز خالل من وحرارتها العاطفة بسموّ  يتصف. 2

  .العربيّي  الشعر عمود يلتزم. 3

 
 .علي بن الحسين الشريف يةص شخ  في الديني البعد عن الحديث سبب ما

لى  ال مة العربية أ مة متديّنة بطبيعتها، والحديث عن البعد الديني يدفع الناس اإ

 اللتفاف حول أ بناء الساللة النبوية

 :يليهما عّما أ جب ثمّ  أ لتيين النَّصين اقرأ  

لى ( قصيدته في الخطيب فؤاد الشاعر يقول  :)العرب جزيرة اإ

ِنــّـ بَنيكَ  َوفي فيكَ  الُملْكُ   ِلل ْحفادِ  أ ل ابءِ  ِمنَ  ـق  َحـ       هُ َواإ

 عادِ  نَهْضةِ  يَْومَ  "ابِبلَ " َعهْدِ  ِمنْ         أ ْعناِقهِمْ  في اريخِ التّـــــ َوأ َمانَةُ 

ضرٍ  ِمـــــنْ  انَ ـعَْدن أ وْ     قَْحطانَ  بَني ِمنْ  اَلشاوِس  َوِمنَ   ابدِ  أ وَ  ُمتَّحِ

ذا
ِ
ى عَلى فيهِ  ونَ ـــيَْمش        سبيلُهُمْ  فَهْوَ  ِللَمــــْجدِ  انْبََروا فَا  َوسدادِ  ُهدا

لياس اعرشال  ويقول  :(الّرحمن عناية عين تحرسك( يدتهص ق  في فرحات اإ

 نِ اِلإعاْل في أ سَرْعتَ  أ مْ  أ بََطـــأ َت        عَْدانن فَتى اي كَ َعْرشـ الَعْرُش 

آمُ  تُهْدي لى الشأ
ِ
 ال َركانِ  َمـْحروسةَ  ـــــونَةا َمْيمــــــ      أ َريكَةا  الكَ ُعـ ا

 الِمْحسانِ  قُدوِمكَ  ِبيَْومِ  واعَِلمـــ       ِعْنَدما َطريِقكَ  في النَّفائَِس  واشفَرَ 

َّهُمْ  َولَو ِ  تَســــــــــــجَّلَ  َديْناا      َوفَْوا لَما الُقلــــوَب  فََرشوا ان  القاني اِبلنَّقيع

 السابقين؟ النصين من كل يمثله الذي الموضوع ما

 مدح الشريف الحسين بن على وأ بناءه، وتأ كيد أ حقيتهم في الملك.

 : فكرة كل يحمل الذي البيت اس تخرج

َّهُمْ  َولَو  علي بن الحسين بفضل العتراف  ... وَب الُقلـ فََرشوا ان

ذا   .المجيد ابلماضي التذكير
ِ
 ... ِللَمــــْجدِ  انْبََروا فَا

 .السابقين ينص الن  بين تركةش الم  الفنية الخصائص من ثالاثا  اس تنتج

 اس تخدام النبرة الخطابية )العرش عرشك، الملك فيك وفي بنيك(

 حرارة العاطفة وسموها )من خالل تأ كيد أ حقيتهم ابلملك(

 التزام عمود الشعر

 

 :يأ تي ما في بيت كلّ  يمثله الذي الموضوع اس تنتج

 النَّصرُ  فَلَْيْفَرحِ  الَمْجدِ  ِلواءَ  تُقيمُ        ِعّزِها ةِ صمنَ  في قَُريْش   َوعاَدْت 

 تأ كيد حق الهاشميين في الملك

نَّ  َجنْكيزَ  بَني
ِ
لْمَ  ا  قَرارُ  ِبهِ  يُِقرُّ  ل َوأ َمــــــــر         عار   الظُّ

 الستياء من س ياسة العثمانيين ووصف ظلمهم

ِّها الَجزيَرةِ  ش ْيخِ  عَلى سالم   َّقِ  اتريِخهِ  عَلى سالم        ُكل  الُمتَأ ل

 راثء الشريف الحسين بن علي
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 رابعاا: شعر المقاومة

 العربية ال قطار في المقاومة شعر أ ولا:

لى ظهور شعر المقاومة؟   ما العوامل التي أ دت اإ

ال حداث والصراعات التي عاشها العالم العربيي جراء س يطرة الس تعمار 

أ فرزته الحركة الصهيونية من ال جنبيي على الوطن العربيي ومقّدراته، وما 

 احتالل فلسطين.

 علل؛ حمل الشعراء في ال قطار العربية كافة مهمة استنهاض همم الشعوب.

من أ جل الوقوف في وجه المس تعمرين والخالص من طغيانهم واستبدادهم، 

 وأ ّن ال مة ستبعث من جديد.

   مضامين شعر المقاومة في القطار العربية

اثرتها لمقاومة المس تعمر.( استنهاض الهمم 1  )ْر(  واإ

ذا
ِ
ا الَّشْعبُ  ا  القََدرْ  يْس تَجيبَ  أ نَ  بُدَّ  فاَل       الَحياةَ  أ َرادَ  يَْوما

براز( 2  )اء، يـْة(  .المقاومة شهداء قدمها التي التضحيات أ همية اإ

 َمساءَ  احَ ـصب الوادي يَستَنْهُض       ِلواءا  الّرِمالِ  في ُرفاتَكَ  زواـَركَ 

ْث  ا اي      الّضارِيَةْ  الُوحوِش  َعنِ  فَتاكَ  َحّدِ  الّداِميَةْ  ِمصرَ  ساةَ  مأ   شاِهدا

 ()ُق     ( وصف مشاهد المقاومة.3

َّةِ ــــــــــــَولِل َجةٍ  يَدٍ  لِّ ــــــــِبكُ       ابب   الَحْمراءِ  ُحّرِي  َدقُّ ـيُ  َمضرَّ

 )ُع(    ( تأ كيد مفهوم القومية العربية4

ْهرِ  نَ ــمِ  َولّى الَّذي لَّ ــــلَعَ  نْ  عَيَْش  فاَل       راِجعُ  الدَّ
ِ
لّ  تَْبَق  لَمْ  ا

ِ
 الَمطاِمعُ  ا

 

 الفلسطينية المقاومة شعر اثنياا: 

ا الفلسطينية المقاومة شعر تبوأ  أ س باب  ا حيزا  . العربيي المقاومة شعر في واسعا

 .الدينية فلسطين مكانة( 1

  .هذا يومنا حتى الصهيوني الحتالل من فلسطين معاانة (2

 أ برز شعراء المقاومة الفلسطينية.

براهيم درويش، حمودم  الكرمي الكريم عبد سميح القاسم، طوقان، فدوىو  اإ

  علل، كان الشعراء يتبارون في نظم قصائدهم عند النكبات الكبيرة

 لتكون ابعثاا على المقاومة.

 الفلسطينية؟ما المرحلتان التي مّر بهما شعر المقاومة 

 واتسمت ابلنبرة الخطابية والحزن. ( البحث عن الذات.1

 ( اكتشاف الذات وتأ كيد الهُوية.2

 الذات عن البحث مرحلة( 1)

 أ ن شّرده أ رضه بعد من المنتزع ئـالالج الفلسطيني شخصية عنعبر  الشعر

 هويته عن البحث بأ همية المأ ساة وأ شعرته المحتل

 عن الذات؟بم اتّسم شعر مرحلة البحث 

ا )علل(  وابلحزن الخطابية اتّسم ابلنبرة  .المرّ  على الواقع ردًّ

ا درويش محمود يقول  :النكبة بعد الفلسطيني الشعب عذاب مصورا

اُه؟ اي نَْحنَ  َجنَْينا ماذا تَيْن نَموَت  َحتّى... أ مُّ  ...  َمرَّ

ةا  ةا ... الَحياةْ  في نَموُت  فََمرَّ  ...!الَمْوْت  ِعْندَ  نَموُت  َوَمرَّ

 

 

 

 .الهوية وتأ كيد الذات اكتشاف مرحلة (2)

ة التجربة أ دت فقد الفلسطينية، الثورة انطالقة منذ وذلك لى الُمرَّ  نضج اإ

 وتحرير المس تقبل لصنع الواقع تجاوز بضرورة واليقين ووضوح الرؤية الوعي

 .والإنسان ال رض

 

ا الفلسطينية المقاومة شعر يكن لم  .أ نفسهم فلسطين شعراء على حكرا

مكانة فلسطين الدينية ومعاانتها من الحتالل أ وجد تعاطفاا كبيراا من مختلف  

 وشعبها فلسطين عن قصائدهم في يدافعون شعراء العرب هبَّ  فقدال قطار 

 
 :المقاومة لشعر الفنية الخصائص

براز الهمم استنهاض عن الحديث عند الخطابية، النبرة. 1  .التضحيات واإ

 الشعراء تأ كيد عن الحديث مثل وال فكار، المعاني في ابلوضوح يتصف. 2

 .المقاومة مشاهد العربية ووصف القوميةَ 

 قصيدة في ذلك يظهر .وقّوتها والقوميّة الوطنية العاطفة بحرارة يتسم. 3

 .الفلسطيني الشعب معاانة عن فيها التي يتحدث درويش محمود

 

 مرحلة اكتشاف الذات عن الذاتمرحلة البحث  مقارنة

الموضوعا

 ت

لى الوطن1  ( الحنين اإ

ــي 2 ــذابح الت ( وصــف الم

 تعرض لها الفلسطينيون.

 ( ال مل ابلعودة.3

 ( الدعوة للنضال4

لى الوطن1  ( الحنين اإ

نسان.( 2  تحرير ال رض والإ

تضافر جهود ال متين العربيـة  (3

ـــدفاع عـــن  ـــي ال والإســـالمية ف

 فلسطين.

 الرفض  الحزن العاطفة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعر المقاومة الثورة العربية الكبرى المقارنة

 الموضوعات

 تأ كيد القومية العربية

 استنهاض الهمم للمقاومة 

 الستياء من س ياسة العثمانين

 وصف تجاوب ال مة

 تأ كيد القومية العربية

 استنهاض الهمم للمقاومة

 ابراز أ همية التضحيات

 وصف مشاهد المقاومة

الخصائص 

 الفنية

 النبرة الخطابية

 حرارة العاطفة 

 التزام عمود الشعر

 التباين في سهولة المعاني

 النبرة الخطابية

 حرارة العاطفة

 التنويع بين عمود الشعر والتفعيلة

 وضوح ال فكار والمعاني
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 النثر في العصر الحديث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذي يحدد حجم القالة؟ ما

 تعدد فكرة موضوعها

 اذكر صور المقالة الموضوعية.

 علمية، نقدية، اجتماعية، س ياس ية

 ال دبية ال ردنية في النصف الثاني من القرن العشرين.علل؛ تطّورت المقالة 

 .الصحافة وظهور التعليم انتشار نتيجة

 .ال ردنية ال دبية المقالة تطوير في أ ثرعلل؛ كان لظهور الصحافة والمجالت 

ل ّن كتابها حرصوا على عرض ما يقّدمون بأ سلوب جذاب، مس تفيدين من 

 عرب في مجالت أ كثر عراقة.أ ساليب الكتابة التي اس تخدمها كتاب 

 اذكر أ برز المجالت التي ظهرت في ال ردن وكانت المقالت تكتب فيها.

 .عمان في الناعوري عيسى أ صدرها( الجديد القلم) مجلة. 1

 (أ فكار) مجلة. 4  (الجديد ال فق) مجلة. 3   القدس في( المنار ) مجلة. 2

 .ال ردنيين المقالة كتّاب أ شهر من

 الكركي خالد      فريز حس ني       الناعوري عيسى

 

  (:والزمن أ فكار (بعنوان جمعة حسين الدكتور ال ردني للكاتب مقالة

 يخفت لم يذكر، توقف ودون بعناد وتخطو تتحرك أ فكار ومجلة قرن نصف"

 بهبات تنبض خفاقة سارية وكأ نها صباها، وعز فتّوتها من ينل الزمن أ و صوتها

 وعدم الخلود، ومحاورة الس تمرار الحادة، وجدية التبدلت وعبق العصر

 ....والفناء الزوال لحشرجات النصياع

    حدد فكرة الموضوع -

 مكانة مجلة أ فكار بين قرائها

 ما العاطفة التي تغلب على المقالة؟ -

 الشعور ابلمسؤولية تجاه مجلة أ فكار 

 ما مدى انسجام عنوان المقالة مع موضوعها؟ -

النسجام واضح. حيث تناولت المقالة فكرة صعود مجلة أ فكار في الفترات  

 التي مرت بها

  هات ثالث خصائص من خصائص المقالة. -

الدقة في الوصف، الإيجاز في العرض، بث الثقافة العامة وتربية أ ذواقهم 

 وعقولهم.

 

 

 

 

 أ ول: المـقـالـة 

قناع بهدف معيناا موضوعاا يتناول نثري، أ دبيي فنهي   ما فكرة بتقبل قارئه اإ

اثرة أ و  .الكاتب شخصية فيه تظهر وقد عاطفته تجاهها، اإ

  ال دب العربيي؟ في المقالة مالمح ظهرتمتى 

 الجاحظ، رسائل صورها في أ حسن في وتمثلت للهجرة، الثاني القرن منذ

 .الحديثة العربية المقالة الوجوه بعض من أ ش بهت التي

ًّا أ دبيًّاالمقالة  تُعدّ  ا فن  . وضح ذلك.جديدا

تُعنى  بحتص أ  أ خذ شكلها منحى جديداا من حيث موضوعها وأ سلوبها، و 

 والتحليل ابلنقد وتتناولها الحياة مظاهر بتحليل

 .الجديد وظهورها بقالبها الحديث العربيي ال دب في المقالة انتشاربين سبب 

مجلة  والمجالت ،(المصرية الوقائع) كصحيفة الصحف بعض ظهور

 (رقشالم )

 .المبكرة العربية الصحافة في المقالة كتّاب أ شهر

براهيم  العقاد محمود عباس/        الزايت حسن أ حمد/      المازني اإ

  .الحديثة للمقالة العامة الفنية الخصائصما هي 

  التعبير.. تتصف ابلوضوح في 2 . قربها من واقع الناس.1

 العرض في الإيجاز. 4  .الوصف في الدقة. 3

لى الميل. 5  .العامة بث الثقافة اإ

 علل؛ تمتاز المقالة بقربها من واقع الناس؟

 ل نها تعالج مشكالتهم العامة والخاصة.

لىالمقالة  يلعلل؛ م    العامة بث الثقافة اإ

 وعقولهم همأ ذواق  لتربية

 علل، المقالة وليدة الصحافة.

 تُعنى بتحليل مظاهر الحياة وكان لظهور الصحف أ ثر كبير في انتشارها ل نها

 . اذكرها.  ثالثة عناصر على المقالة تعتمد

ا المناس بة الكلمات اختيار فيها يراعى موجزة لغة. 1  التكرار عن بعيدا

 والزايدة

  .ما موضوع المقالة في كاتب نظر وجهة عن تعبر التي الموضوع فكرة. 2

 .كبيرين وتأ ثير بفاعلية المقالة فكرة تقديم في تسهم عاطفة. 3

  ، اذكرهما.نوعان الحديثة المقالة

 الموضوعية المقالة. 2  .الذاتية المقالة. 1

 المقالة الموضوعية المقالة الذاتية الموازنة

طريقة 

 العرض

 حّرة ول يضبطها ضابط.

 ينُدر فيها الجدل والنّقاش.

الموضوع من  مقيّدة بما يتطلبه

 والجدل العرضمنطق في 

 واس تخراج المقدمات وتقديم

 .النتائج

 .موضوعهاحسب  قصيرة الحجم

شخصية 

 الكاتب
 غير ابرزة ابرزة
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 اثلثا: القصة القصيرة. 

 .وتطلعاته ومشكالته الإنسان قضااي تعالج ما حكاية يتناول نثري أ دبيي فن

 تأ ثرت كتابة القصة القصيرة في أ ورواب بعصر النهضةبم 

 المقفع  ابن ترجمه الذي( ودمنة كليلة) كتاب المتمثل في الفارسي ابل دب

 البداية مبكرة للقصص في التراث العربيي

 «ال كبر الُمَرقِّش»  وقصة ،« زنوبيا« قصة مثلتمثل في 

 ؟الحديث العصر في عربيًّا أ دبيًّا فنًّا القصيرة القصة ظهرتمتى 

 .تيمور لمحمد (القطار في) قصة العشرين، القرن بداايت في

 متى ُحّددت القصة القصيرة في ال ردن؟

 لمحمد صبحي أ بو غنيمة)أ غاني الليل( بظهور المجموعة القصصية  -

 لمحمود س يف الدين الإيراني. )أ ول الشوط(والمجموعة القصصية  -

البداية  لإيرانيس يف ا لمحمود( الشوط أ ول)تعد المجموعة القصصية  علل؛

 ال ردن في للقصة الحقيقية

 تها.مكان  تأ كيد في هماسو  وتطويرها،القصصية  تجربته متابعة من تمكنل نه 

 القصة القصيرة في ال ردن؟ما العوامل التي ساعدت على تطّور 

مارة لمملكة، وجهود الملك عبد الله  العامل الس ياسي: -  تغير ال ردن من اإ

 ال ول في اإرساء هذه النهضة والتطور.  

 تمثّل ابلتوسع في التعليم، والصحف ال ردنيةالعامل الثقافي:  -

 بم اهتمت القصيرة في مرحلة البداايت

 ابلرؤية الداخلية

 .الداخلية ابلرؤيةبداايتها  في القصيرة القصة اهتمتعلل 

 أ ن دون النفعالية، وحركتها ونبضها الشخصية عن أ عماق تكشف أ صبحت

ا كونه حيث من اإل ابلعالم الخارجي، عناية كبير هناك يكون  لنفعالت مثيرا

 المتكلم الراوي على العتماد ويتبع ذلك كثرة الداخلية، وحركتها الشخصية

 قصته يروي الذي

  العناصر الرئيسة التي تتكون منها القصة القصيرة؟

 الحبكة الحوار البيئة  الشخوص الحدث

 )العقدة(

الحل 

 )النهاية(

  الحدث:

 .ببعض بعضها يرتبط وال فعال التي الوقائع من مجموعة وهو

 .ش يوعاا أ كثرها و القصة في العناصر أ وضح هو. و القصيرة القصة تقوم عليهو 
 ج

  .القصة عناصر أ برز من الحدث عنصر عديُ علل؛ 

 القارئ انتباه ويس تقطب التعدد، ل يتصف ابلوحدة ل نه القصة؛ تقوم عليه

 ؟القارئ انتباهالكاتب  س تقطبكيف ي 

 .المسرح س تائر من س تارة كأ نها بحيث تصبح المواقع ويصف الَمشاهد يرسم

 
 

 

 

 اثنياا: الــخاطــرة  

   :اصطالحاا 

 أ وشعورية ذهنية ةضوم كأ نها طارئة ةضعار  فكرة عن تعبر حديث، نثري فن

   لغة:

  .والآراء ال مور من يمّر ابلذهن ما

 (الخاطر يد)ص  كتابه الجوزي ابن تسميةعلل؛ 

، فقيدها الإنسانية ابلقيم تُعنى التي الخواطر من مجموعة فيه أ وردل نه 

 ابلكتابة كي ل تنسى.

 العربيي وفي ال ردن. اذكر أ شهر كتّاب الخاطرة في العالم

   .جبران خليل وجبران السكاكيني، وخليل أ حمد أ مين، :العرب الُكتّابمن 

 .الزعبيي حسن وأ حمد ولان مامكغ، جرار، الحص :ال ردنيين الُكتّاب ومن

لى الخاطرة كاتب قتطرُّ علل؛    .حدود لها ليس جوانب اإ

 والعواطف الصادق ساسابلإح  المليء الوجداني الجانب يهاعل  يغلبل نه 

 في كل ما يخطر بباله. الجياشة،

 : حيث من والمقالة الخاطرة بين قارن

 المقالة الخاطرة المقارنة

 .صفحات عدة تبلغ قد .الصفحة تتجاوز ل قصيرة الحجم

 مدروسة ومنتقاة. وليدة لحظتها وطارئة. الفكرة

 العنوان
 بال عنوان.

عادة لها عنوان يعبر عن 

 مضمونها.

 

 للخاطرة الفنية الخصائص

   .كاتبها نفس في عما تعبر التعبير قوية . 1

      .واضحة فكرتها. 2

 .القارئ اإدراك مس توى مع تتالءم )علل( وجملها متوازنة. 3

   )علل( س تعاراتوال المجازية والتشبيهات الصور الفنية على تعتمد. 4

ا لها يجعل ل نه     .القارئ نفس في تأ ثيرا
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 عرف الشخوص.

  .معه وتتفاعل به المرتبط الفعل معها يحدث أ و الحدث لها يقع التي هي

 .والإمتاع ويقشالت  مصادر من ةصالق في علل؛ )الشخصية الإنسانية(

لى نسانالإ  عند هناك ميال طبيعيًّا نل    الشخصية ودراسة النفسي التحليل اإ

 عرف البيئة:

 الطبيعي يتصل بوسطها ما كل أ ي والمكانية؛ الزمانية ةحقيقال  
 

  عرف الحوار:

 .القصة شخوص من أ كثر أ و شخصين بين يجري كالم كل هو
 

 ةحبكال  وبناء الشخوص رسم في التي أ هم الوسائل منعلل الحوار 

ا اتصالا  بينها ما في القصة شخوص بواسطته تتصل ا صريحا  .مباشرا

لى  القصة في الحواريقسم   ، اذكرهما نينوع اإ

 .القصة في ذاتها مع الشخصية حديث وهو الداخلي )المونولوج( الحوار

 .حديث من القصة شخوص بين يدور ما وهو )الخارجي )الدايلوج الحوار

 عرف الحبكة )العقدة( 

لى  صولا و  تتأ زم حيث القصة، في تجري التي ال حداث سلسلة هي اإ

 عن الشخوص لوهي ل تنفص .الس ببية برابط عادة مرتبطة الذروة،

 كيف تبدأ  الحبكة وكيف وتنتهيي؟

 بداية الصراع هو بداية الحبكة، ونهاية الصراع هو نهاية الحبكة.

 النهاية تقسم: 

 .للتفكير مجالا  قصته نهاية في الكاتب يترك :المفتوحة ةالنهاي

 .قصته نهاية في الحل أ وجد قد الكاتب يكون: المغلقة ةالنهاي

 

 

 

 رابعاا: الـــسيرة 

نسانية شخصية حياة يتناول أ دبيي نثري فن  فيها تُعتمد وافتراق، تميّز ذات اإ

 .حّرة غير قصصيّة يّة؛ ولكنهاصص الق  الروح

 علل؛ يُعتمد في كتابة السيرة الروح القصصية.

 يُخلّ  ل الذي الخيالوبعض  للشخصية، الحقيقي ابلتاريخ مرتبطةل نها 

 ابلتاريخ

 ( غيرية2  ( ذاتية1  اذكر نوعي السيرة
 

 في ال دب العربيي الحديث. السيرة الذاتيةوضح المقصود بمفهوم 

 ميثاقاا يقدم ما وغالباا-منها جزء أ و- حياته عن الكاتب فيها يحكيفن نثري 

 َ  .فعالا  عاشه عّما الحقيقة يقول أ ن القارئ فيه دْ عِ ي

 .الخاصة الفرد حياة على الذاتية السيرة كتابة تقتصر لعلل؛ 

لن السيرة تتناول شخصية لها مكانة مرموقة في المجتمع، فال بد من ذكر 

أ فراد المجتمع المحيطين به، والنواحي الجتماعية والفكرية والس ياس ية 

 والقتصادية...

 ما الذي تكشفه السيرة الذاتية عن شخصيتها

آراءه فلسفته وتكشف المجتمع من مواقفه  يعترف وقد اتجاهاته، وتفسر وأ

 حياته من ما مرحلة في ارتكبها ابل خطاء التي

 كيف تكتب السيرة الذاتية؟

 اس تخدموا الُكتّاب بعض أ نّ  اإل ،المتكلم بضمير غالباا الذاتية السيرة تكتب

 (ال ايم) كتابه في حسين طه مثل ضمير الغائب

 في ال دب العربيي الحديث. الغيريةالسيرة وضح المقصود بمفهوم 

 على وزمانها معتمدا بيئتها في ما، شخصية عن المؤلف فيها يكتبهي ما 

 .اهدةشالم  أ و والذاكرة النقل

 ما الطريقة المتبعة في كتابة السيرة الغيرية؟

 .والوقائع ال حداث نقل في والحياد الدقة والموضوعية توخي( 1

 المحيطة ابلشخصية )مولده نشأ ته تعليمه... الظروف تحليل( 2

 ما المنهج الشائع في كتابة السيرة الغيرية؟

 .ابلموت يختمها حتى ابلتوالي، حياته مراحل عن ثيحدال التسلسل الزمني؛

 ؟الكاتب الذي لم يعتمد التسلسل الزمني في كتابة السيرة الغيرية

 العراين في كتابه )حياة الرافعي(

 زمني لصاحب السيرةالسيرة أ ن يحافظ على التسلسل ال على كاتبعلل؛ 

  .علمي منهجي بأ سلوب ويعرضها للقّراء دالة، مواقف اتهحي من ينتقي ل نه
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 . وضحهمابمرحلتين في ال دب العربيي السيرة كتابة مرت

 اإسحاق( ابن سيرة) ومنها التاريخي، الجانب على ركزت :التاريخية المرحلة( أ  

 كتاب المغازي )للواقدي(  

  :وأ شهرها أ دبيي، طابع ذات وهي :ال دبية المرحلة( ب

 ل سامة بن منقذ (العتبار) كتاب  

 ؟ الحديث ال دب في ظهرت ذاتية سيرة أ ّولما اسم 

 دايقالّشِ  فارس حمدل  ( الفارايق هو ما في الساق على الساق)

  واسعة؟ شهرة...(  الساق على الساق) سيرة انلت مَ لِ 

 ... ابل لفاظ والتالعب السخرية، وروح ،تهاعبار  وقوة ،تهالغ  سالمةل 

  ؟المس توى رفيعةذاتية  سيرة حسين لطه( ال ايم) كتاب جعلت التي العوامل

 ...والسخرية النقد الجميلة، روح الشاعرية واللغة القصصي، ال سلوب

 السيرة؟ بكتابة ال دابء يغري الذي ما

ابلمجتمع، أ و حقق أ ن السيرة تتناول حياة شخص جدير ابلهتمام، له مكانة 

نجازات س ياس ية أ و ثقافية أ و فكرية  اإ

 حتى تكون انجحة السيرةواجب توافرها في ال شروطال 

 .السيرة صاحب الشخص حياة على التركيز( 1

 .الطبيعي وضعها عن هاتحرف  هان ل   العاطفة عن والبتعاد الموضوعية( 2

 .نطاقها عن هايخرج ه ل ن ؛فيه اإغراق غير من الخيال توظيف( 3

 حتى تكون انجحة كاتب السيرةواجب توافرها في ال شروطال 

 في السيرة، التسجيل تس تحق التي المعلومات اختيار على القدرة( 1

 .والموضوعية والدقة والصدق الحقيقة يتوّخى( أ ن 2

 السيرة صاحب بعصر يحيط ما على الّطالع وكثرة الثقافة بسعةيتمتع ( 3

 كاتبها نوعها السيرة

 لعراينا سيرة غيرية »  الرافعي حياة«

 نُعيمه ميخائيل سيرة غيرية »عبقرايت العقاد«

 نُعيمه ميخائيل سيرة غيرية »  جبران «

 رحلة جبليّة رحلة»

 »صعبة
 طوقان فدوى سيرة ذاتية

 عباس اإحسان سيرة ذاتية » الراعي غربة«

 في الساق على الساق»

 «الفارايق هو ما
 فارس الشدايقأ حمد  سيرة ذاتية

 طه حسين سيرة ذاتية «ال ايم»

 الناعوري عيسى سيرة ذاتية » ال سود الشريط «

يقاع«  .الّسمرة محمود سيرة ذاتية »المدى اإ

 

 

 خامساا: الـــروايـة  

 شكل على وأ حداٍث  شخصيات وصف في السرد يعتمد نثري، أ دبيي فن

  .طويلة متسلسلة قصة

 عناصر الرواية.اذكر أ هم 

 .والسرد والمكان والحوار والزمان وال حداث الشخصيات

 .ال ساليب وتنوع ابلتشويق الرواية تتصفعلل؛ 

لمتابعة  والتشويق التوتر من حالة يعيش القارئ جعلت انهلإ  التشويق:

  .الشخوص ومصائر ال حداث

تتقيد بقانون ، ول الإبداع حرية الكاتب تمنحل ن الرواية  تنوع ال ساليب:

 للكتاابت الروائية

 علل؛ تنوُّع أ ساليب سرد الرواية.
 فيبني عالمه الإبداع، حرية الكاتب تمنح فهيي الروائية للكتاابت قانون ل

 و والثقافية الإبداعية ميوله تجسد خاصة بطريقة ال حداث سرد من الروائي

 يمثله الذي المجتمع وخصوصية أ فكاره

 بم يختلف وبم يتمايز فن الرواية عن غيره من الفنون ال دبية؟ 

 .فيه وال زمنة الشخصيات وال ماكن وتعدد أ حداثه، وتشابك بطوله يختلف

 بــ )السرد( :فن الرواية عن غيره تمايزي 

ا ال دبية الفنون أ كثر من الرواية اعتبار لةلد ما  وشهرة؟ انتشارا

ذا كانت ابللغة المحكية البعيدة عن التعقيد سهولة قراءتها وفهمها وخصوصاا  اإ

 اللغوي، وبروز عنصر التشويق فيها، فهيي رسم صورة بصرية ابلكلمات.

 .ذلك بين القديم، العربيي التراث في أ صول   للرواية

صص وق الشعبية يَروالّسِ  ّمارالسّ  وحكاايت المقامات فن تمثلت في

 (. وليلة ليلة أ لف) وقصص طفيل، بنل( يقظان بن حي) قصةك الصعاليك

  .انضجة عربية رواية أ ول اسمما 

 .انضجة عربية رواية أ ول هي هيكل حسين محمد كتبها التي( زينب) رواية

 م.1811اسم الرواية التي انل صاحبها جائزة نوبل العالمية في ال دب عام ما 

 .محفوظ لنجيب( حارتنا دأ ول)

  .الإبداع ذروة الرواية بفن محفوظ نجيب بلغعلل؛ 

 م.1811ل نه حصل على جائزة نوبل العالمية في ال دب عام 

 ما المقصود ابلروائيين الحداثيين؟

، وتقنياتها التقليدية الرواية رؤية على خرجوا العرب، الروائيين من جيل

 .مختلفة وحداثية معاصرة اتجاهات تحمل روائية رؤيةوأ ظهروا 

 . الحداثيين الروائيينأ شهر 

ميل صالح، الطيب مينا، حنّا  .منيف وعبد الرحمن حبيبيي، اإ

لى العمق والتعقيد. / دور الروائيين في تطور الرواية  ميل الرواية الحداثية اإ

ل ن الخطاب الروائي تجاوز المفاهيم التقليدية حول الرواية في عصورها 

الكالس يكية والرومانس ية والواقعية؛ وتداخلت أ ساليبها مع تداخالت العالم 

الخيالي والواقعي والتاريخي؛ ما جعلها سواء في حبكتها أ و شخوصها أ كثر 

 تعقيداا وأ عمق تركيباا.
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 علل؛ يعد عنصر السرد من أ برز عناصر الرواية.. / السردعرف 

 هو العنصر الذي تتمايز فيه الرواية عن غيرها 

 ال حداث وينقل الرواية، عناصر كل يحتوي الذي اللغوي الوعاء هو

لى الواقعية من صورتها والمواقف  وكأ نه يتخيلها القارئ تجعل لغوية صورة اإ

 .ابلعين يراها

 عالم تقوم لغة السرد الروائية التقليدية؟

 المقدمات ابلنتائج.تقوم على التتابع الزمني وربط 

 ما أ ثر أ سلوب تقطيع المشهد أ و الحادثة على القارئ المتلقي؟

 ومصائر لمتابعة ال حداث والتشويق التوتر من حالة يعيش القارئ جعلت

 .الشخوص

 اذكرها.  الرواية، أ حداث لسرد ثالث طرق هناك

ما  ويروي ال حداث خارج المؤلف يقف : أ كثر ش يوعاا المباشرة الطريقة

  يحدث

 .الرواية بطل لسان على ال حداث تُروى :الذاتي السرد

 .واليوميات والمذكرات الخطاابت على المؤلف يعتمد :الواثئق طريقة

   الرواية؟ في الّسردية الطرق وظائف ما

 .الّروائي البناء توازن تحقيق

 في مهمة مرحلة بداية( اليوم منذ أ نَت ) س بول تيسير رواية تعدّ علل، 

  في بنائها وأ سلوبها ولغتها . ال ردن الحديثة في الرواية تأ سيس

 :بأ مرين امتازت ل نها

 المعاصر وجودان أ زمات من تصوير أ زمة: لال و 

ا أ نها :الثاني  فشك  في يتمثل السردية البنية صعيد على تضيف جديدا

 والواقع  الظاهر في تبدو التي قد وال ش ياء الظواهر بين الخفية العالقات

 .مأ لوفة أ و متنافرة أ و متباعدةي المعيش

( أ نموذجاا للرواية ال ردنية اليوم منذ أ نَت ) س بول تيسير رواية تعدّ علل، 

 المتناسقة فنا ومضموان. 

لى تحليل النفس الداخلي،  ل نها تجاوزت الوصف المباشر للشخوص اإ

 معتمدة على الحوار الداخلي.

 .والمكان والزمان الشخوص حيث من والرواية القصيرة القصة بين وازن

 الرواية القصة القصيرة 

شخصية واحدة  الشخوص

 )البطل(

تعدد الشخصيات الرئيسة)ال بطال( 

 والشخصيات الثانوية.

 متعدد واحد محدد الزمان والمكان

 

 

 انسب الرواايت ل صحابها

 غالب هلسة الضحك

 جالل برجس أ فاعي النار

 طاهر عدوان وجه الزمان

 هاشم غرايبة الشهبندر

لى بلحارث  جمال انجي الطريق اإ

 مؤنس الرزاز   أ حياء في البحر الميت

براهيم نصر الله مجرد اثنين فقط  اإ

 سميحة خريس شجرة الفهود

 محمود الريماوي حلم حقيقي
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 سادساا: الــمسرحية 

 تحيا شخوص تنجزها متناقضين، بين الّصراع فكرة على يقوم أ دبيي فن

 الحوار. طريق عن قضيتها أ و تعرض قصتها وتروي

 بم تختلف المسرحية عن القصة؟

  يروي أ حداثها كاتبها. القصة:

 المسرحية: قصة حوارية قابلة للتمثيل المسرحي ويصاحبها مناظر ومؤثرات 

 ابلتمثيل؟ المسرحي ال دب عالقة ما

حوارية قابلة للتمثيل المسرحي ويصاحب تمثيلها مناظر المسرحية: قصة 

 ومؤثرات مختلفة.

 ما الجوانب التي تُراعى في المسرحية؟

 تأ ليف النص المسرحي، والتمثيل الذي يجسم أ مام المشاهدين.

 علل، ينبغي على المسرح أ ل تغرق في الوصف.

 لنص.ل ن ذلك يضعف البناء الدرامي ويفقد القارئ أ و المشاهد صلته اب

 أ نواع المسرحية

 ( الملهاة2( المأ ساة   1

 . التراجيداي(( أ ( المأ ساة:

نسانية قيمة وتؤكد بفاجعة، أ حداثها تنتهيي  وحّدة ابلجدية، وتتميزكبرى،  اإ

 ة.وسالمة اللغ المواقف في وصعوبة الختيار العواطف،

 فيها كانت مقتصرة على حياة العظماء. بداية التأ ليف

  )الكوميداي(.: ب( الملهاة

 المحلي، الطابع عليها ويغلب الواقعية، اليومية المشكالت تتناول موضوعاتها

ا الفكاهة عنصر ويعد  .تكون سعيدة غالباا ونهايتها .فيها رئياسا عنصرا

 المسرحية.  عدد عناصر

 الفكرة . 3 الشخوص . 2   . الحدث المسرحي1

  الصراع. 6  الحوار. 5    .الزمان والمكان 4

 .المسرحي عرف الحدث

 .شخوصها الحوار بين خالل من يظهر بحيث قضااي الحياة من قضية

 الشخوص

 ال حداث بها وتعلق ال حداث معظم حولها تدور محورية: رئيسة أ ( شخوص

 متطورة. انمية تكون أ ن ويجب النهاية، حتى منذ البداية

 به يقوم الذي الرئيس للدور مكملة محددة أ دوار هال  اثنوية: ب( شخوص

لى المسرحية بحيث تدفع ال بطال  .ابس تمرار النمو اإ

 قارن بين الشخصية في القصة وفي المسرحية.

 .أ بعادها نتعرف والباطني حتى الظاهري جانبيها من مهايرس   القصة في

 وكالمها حركتها طريق عليها عن نتعرف ونحن أ مامنا تظهر المسرحية في أ ما

 بم تقاس مهارة الكاتب المسرحي؟

نتاج و أ مامنا، تحريك شخوصه في نجاحه بمدى  فيها يبرز لها مجالت اإ

ذا أ ما .سلوكها  عيب فهذا انمية، غير صورة اثبتة في الشخوص لنا قدم اإ

 فيها عمق ل )مسطحة شخصية) الشخصية من يجعل

 

 

 

 

  الفكرة

لى الكاتب يهدف وما المسرحية، تعالجه الذي المضمون وهي برازه اإ من  اإ

 على يساعد ما والتقاليد، والعادات الحياة من صور بعرض وذلك خاللها،

 .فاضلة وُمثلٍ  قيم أ خالقية ترس يخ

    :والمكان الزمان

 على فهم يساعد وتحديدهما المسرحية، أ حداث فيه تجري الذي الإطار هما

 سلوك على المس يطر والجتماعي النفسي الجو وتصور حداث،ال  

 الشخوص

      :الحوار

 .منتهاها لتبلغ ال حداث بفضله وتتنامى المسرحية نس يج منه يتشكل

  .شخوصال  وطبيعة الحوار بين يالئمأ ن  المسرحي الكاتبعلل؛ على 

ا حيًّا يجعله حتى  ويصور مجالها، يحدد أ نه كما الشخوص، عن طبيعة معبرا

 .النفس ية مالمحها

 ما دور لغة الحوار في المسرحية؟

دراك الس ياق، الشخوص، ومشاهدة الحوادث، وتتابع والإشارة الحركة  واإ

  تمثل حين الكالم من المقصود فهم على يعين ذلك كل

 المسرحي؟ الحوار فهم على تساعد مورما ال  

  الحوادث وتتابع والإشارة الحركة( 1)

دراك الس ياق( 3) الشخوص مشاهدة( 2)  .واإ

   الحوار؟ جودة شروط ما

 لمس توى الشخصية مناس بة ) الحوارية الجمل( تكون أ ن( 1)

يصال على راا قاد( أ ن يكون الحوار 2)  عنها تعبر التي الفكرة اإ

ا متدفقاا الحوار يكون أ ن( 3)  .حارًّ

امُ ( أ ن يكون 4)       .وال فكار ال شخاص وطبائع الصراع عن عبّرا

    : الصراع

 متناقضين، طرفين بين يقومل نه  )علل( المسرحية في ال ساس العنصر هو

 .المسرحية عقدة ويشكل

 في المسرحية؟  لصراعما الصورة الشائعة ل

ا، ويبدأ   والشر، الخير بين صراع  يبلغ حتى ويش تد، ينمو ثم طبيعيًّا بس يطا

 .المسرحية نهاية في الحل أ تيي  ثم الذروة،

 انسب المسرحيات:

 مؤلفها المسرحية

 .الزيودي محمود  المضبوعون

 .هواري بشير  المأ زق

 .قعوار فخري  العصافير دولة

 .الش يخ جبريل  الطول ظريف تغريبة

 .س يف وليد  عكاظ وقس من وحكاية حكاية أ لف

 .الفراية عاطف   الوهم كوكب

 

 

 

 



 

 

 

  

 

       

 

 

 مكثف العالمة الكاملة

 يشمل

  شرح وتحليل وتخطيط كامل المادة الدراسية 

 التاريخي / االجتماعي / البنيويالمنهج 

 الحركة النقدية في األردن

 االتجاه الجمالي / االتجاه المقارن

  أسئلة الكتاب(  النقد األدبيحل جميع أسئلة( 

 قوائم بأسماء الكتب والمؤلفين لكل وحدة 
 جداول ومقارنات 

 

5 
 صفحات
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 المناهج النقدية في العصر الحديث
 لمنجج النقد  في العصر الحديث وضح المقصود اب

جراءات وأ دوات ومعايير خاصة يتبعجا الناقد في قراءة النص طريقة  لجا ا 

الكشف عن دالالته،وأ بنيته الشكلية والجمالية، وكل  :ههدف. ال دبيي وتحليله

 ما يتصل به
 

 ( الـمـنجــــج التاريـــــخــي1) 

 

 لمنجج التاريخي وضح المقصود اب

الس ياس ية،واالجتماعية، والثقافية منجج نقد  يقوم على دراسة الظروف: 

ليه ال ديب متخًذا منجا وس يلة لفجم النص ال دبيي  .للعصر الذ  ينتمي ا 
 

في ما يتعلق بكل من ال دب  التاريخي ما الذ  يؤمن به نقاد المنجج

 وال ديب 

 نتاج ظروف س ياس ية، واجتماعية، وثقافية وال دب ابن بيئته وزمانه ال ديب
 

وضح المؤثرات الثالثة التي يتكئ عليجا نقاد المنجج التاريخي في دراسة 

 النصوص 

 من جنس معين الخصائص الفطرية الوراثية المشتركة بين أ فراد ال مة: العرق

 على النصالفضاء الجغرافي وانعكاساته االجتماعية  :/ الوسطالمكانالبيئة/ 

 النص  واالجتماعية في الدينيةو  الس ياس ية والثقافية الظروف :/العصرالزمان
 

 من يمثل المنجج النقد  التاريخي في العصر الحديث أ برز 

 (تجديد ذكرى أ بيي العالء): طه حسين في كتابه

 (خليل بيدس رائد القصة العربية الحديثة في فلسطين)انصر الدين ال سد 
 

 "تجديد ذكرى أ بيي العالء" كيف طبق طه حسين المنجج التاريخي في كتابه

  

 الس ياس ية، والحياةالذ  عاش فيه،  والمكانأ بيي العالء،  زمان درس

 )علل(االجتماعية، واالقتصادية،والدينية، في عصره، وقبيلته وأ سرته؛ 

 ليرى أ ثر ذلك كله في شعره وأ دبه
 

 وضح رأ   طه حسين في الكاتب أ و الشاعر في كتابه " في ال دب

 الجاهلي".

 .هو أ ثٌر من أ اثر الجنس و البيئة و الزمان ال ديبيرى أ ن 
 

 وضح مالمح المنجج التاريخي في كتاب انصر الدين ال سد.

من  تأ ثر بمحيطهفالنص ي  تولد في فراغ، عد الفن ال دبيي ظاهرة اجتماعية ال

 العرق والبيئة والزمان

 كيف يربط المنجج التاريخي بين النص ومحيطه 

مباشراً بين النص ومحيطه، ومن ثم يكون النص المنجج التاريخي يربط ربطًا 

 ( الـمـنجــــج االجتماعي2)

منجج نقد  يربط اال بداع ال دبيي و المبدع نفسه ابلمجتمع بطبقاته هو 

 المختلفة.

 وضح أ وجه الش به بين المنجج التاريخي و المنجج االجتماعي.

 ربطوا اال بداع ال دبيي في بعض جوانبه ابلمجتمع بصورة ما. التاريخي

 جماعيةابلمجتمع، فالنص يمثل وججة نظر تعمقوا في ربط اال بداع  االجتماعي

 كيف نظر المنجج االجتماعي للمجتمع وال ديب 

 )علل( القارئ حاضر في ذهن ال ديب؛و المنتج الفعلي للنص هو المجتمع 

 ل نه وس يلته وغايته

 ما المفاهيم والمصطلحات النقدية التي أ نتججا المنجج االجتماعي 

 ال دب الملتزم.. 2   .الفن للمجتمع. 1

 الملتزم"وضح المقصود بمفجوم "ال دب 

ر فيه ال ديب عن رؤى مجتمعه فيعبر عن هموم أ فراد د  ص  هو ال دب الذ  ي  

لى تغيير واقعجم   مجتمعه وتطلعاتجم ويشاركجم تلك الجموم و التطلعات،ويسعى ا 

العناصر التي يحرص نقاد المنجج االجتماعي عليجا ال براز العالقة بين ال دب و 

 المجتمع 

 ومدى تأ ثره بمجتمعه وتأ ثيره فيه. ومكانته فيه،وضع ال ديب في مجتمعه ،  -1

  .التركيز على ثالث قضااي أ ساس ية في مجمتجم النقدية -2

 .مالحظة أ ثر الرعاية المجتمعية في اال بداع الفني -3

من حيث حرية ال دب وازدهاره في ظل  مناقشة طبيعة الدولة ونظامجا، -4

 في ظل الدولة الدكتاتورية. الدولة الديمقراطية،أ و تراجعه وانحدار مس تواه

 ما القضااي ال ساس ية الثالث التي تناولجا النقاد في مجمتجم النقدية 

 .المحتوى و المضامين و الغاايت االجتماعية -أ  

  .الجمجور -ب

 أ اثر التغيرات و التطورات االجتماعية في ال دب. -ج

 لل ديب االهتمام ابلجانب االجتماعيعلى يحرص نقاد المنجج االجتماعي 

لكشف عن وضع ال ديب في مجتمعه، والمكانة التي يحتلجا، ومدى تأ ثره و ل 

 وأ ثر ذلك كله في النص ال دبيي. تأ ثيره فيه،

  اذكر مثااًل على المنجج االجتماعي في النقد.

 دراسة عبد المحسن طه بدر لرواية نجيب محفوظ " زقاق المدق".

 التي أ صابت المجتمع المصر  في حي" زقاق المدق تناول حركة التغيير -

 تنازل نسبيًا عن تثبيت الطبقة بشكل نجائيأ ّن المؤلف ويرى  -

 في مدخل روايته  عزلة الزقاق عن العالم الخارجيوكان حريصًا على  -

 لعالم الزقاق وأ هله اقتحام بعض مظاهر من حياة القاهرة الجديدةأ كد و  -

 للشاعر عبد الوهاب البياتيقصيدة )سوق القرية( 

 ...وحذاء  جندّ ٍّ قديمًس والحمر  الجزيلة  والذابب.. الشم

ج  مظجر الذ  تمثلهالمظجر   وأ حداثتماعي)سوق القرية(ومافيه من أ نشطة ا 

 جو الفقر والشعور ابلظلم والسخط واالس تغالل جو القصيدة 
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تتوافق مع مشاعر اليأ س واالستسالم التي غلبت على أ ( القافية الساكنة: 

 نفس الشاعر، كما تتوافق مع خلو الدار من المحبوبة.

تتوافق مع الجو العام التي يسودها اليأ س ب( معاني الكلمات وداللتجا: 

 والحزن وال لم )الذبيح، الدمع الجريح، أ لم ، فراغ(

يدل التكرار علة شدة الحزن واس تمراره ج( البنية الصرفية )رفرف ـ فعلل( 

 وخفقان قلب الشاعر بشدة.

وظف الصورة الشعرية الغنية ابلعاطفة بما يتوافق مع د( الصورة الشعرية: 

حالته النفس ية، ومن ذلك أ ّن القلب من شدة أ لمه وحزنه يرفرف كأ نه طير 

 للشاعرعلى العودةذبيخ، والدمع يتحدث مبداي لومه 

 

لى المنجج النقد  الذ  يمثله كل منجا:  اقرأ  التحليالت ال تية،ثم صنفجا ا 

 ابلرغم من جميع المحاوالت المبذولة ال يجاد النص المسرحي،فا ن " -أ  

لى النص المحلي القريب من الواقع، والقائم  المسرح ال ردني ما يزال يفتقر ا 

على معرفة ورصد الواقع و البيئة و الشخصية المحلية التي تعكس هموم 

  المتفرج ومشاكله.

 المنجج الذ  يمثل التحليل السابق هو المنجج االجتماعي

 

في أ س يا من: " فقد وجد الشعراء العرب في أ ورواب ما لم يجدوه  -ب

والجبال المؤزرة بعميم  الجواءالمتغيرة، والمناظر المختلفة، وال مطار المتصلة،

النبت، والمروج المطرزة بأ لوان الزهر، فجذبوا الشعر، وتأ نقوا في أ لفاظه 

 ومعانيه، ونوعوا في قوافيه.

 المنجج الذ  يمثل التحليل السابق هو المنجج التاريخي

 

 ر كالناس" لمحمود درويش:جاء في قصيدة "نساف -ج

... كأ ن السفر  لى أ   شيءٍّ                                                                                        نسافر كالناس، لكننا ال نعود ا 

  دفنّا أ حبتنا في ظالم الغيوم وبين جذوع الشجر. طريق الغيوم. 

ويقول الناقد يوسف أ بو العدوس في معرض تحليله القصيدة ونقدها:" وبنظرة 

لى ملحوظتين مجمتين:  عامة على البنية اللغوية للقصيدة،ال بد من اال شارة ا 

ال ولى أ ن دالالت ال فعال التي اس تخدمجا الشاعر في القصيدة،البد من 

لى ملحوظتين مجمتين: ال ولى أ ّن دالالت ال فعا ل التي اس تخدمجا اال شارة ا 

الشاعر في القصيدة فيجا عنصر الحركة، فالشاعر في حركة دائمة في نطاق 

الطريق الذ  يسير فيه في رحلة المججول، وهو يتشبث ابل مل القليل من 

صراره على مواصلة الرحلة. أ ما الثانية فجيي أ ن الشاعر قد بدأ  قصيدته  خالل ا 

أ ن يكون له نجاية، وقد الحظنا كيف ابلسفر، وأ نجاها ابلسفر؛ل ن الشعر البد 

    أ ن النص بكامله مبنيُّ على هذه الكلمة"

 المنجج الذ  يمثل التحليل السابق هو المنجج البنيو 

 

 

 ( الـمـنجــــج البنيو 3)

 البنيو   لمنججوضح المقصود اب

منجج نقد  يدرس العمل ال دبيي بوصفه بنية متكاملة ذات عالقات بين 

 تاريخية،االجتماعية، الثقافيةعن أ ية عوامل أ خرى خارجية،ال  مفرداته، بعيًدا

لى النص   كيف ينظر المنجج البنيوّ  ا 

لى النص على أ نه عالٌم مس تقٌل قائٌم بذاته، ويستبعد كل ما هو خارجه   .ينظر ا 

لى غيره. لى النص نفسه ال ا   ويحال تفسير النص ا 

 ما وظيفة النقد البنيو  

 عن أ بنية النص و عالقاته الداخلية.تنحصر وظيفته في الكشف 

 مع التوضيح مس توايت النقد البنيو  في تحليل العمل ال دبيي.

يقاعالصوتي ، وتنغيم ،وا   .: دالالت الحروف وموس يقاها من نبرٍّ

  .: دالالت الصيغ الصرفية ووظيفتجا في التكوين اللغو  و ال دبييالصرفي

 .اللغوية وعالقتجا بمضمون النص: تدرس فيه الكلمات لمعرفة دالالتجا المعجمي

 .: يدرس تأ ليف الجمل و تركيبجا و طرائق تكوينجا وخصائصجا الدالليةالنحو 

: يجر  فيه تحليل معاني الجمل و التراكيب وتأ زرها في تشكيل البنية الداللي

 .الداللية

 .وضح أ هم منطلقات المنجج البنيو 

 مس بقة. من غير أ   افتراضات التركيز على الجوهر الداخلي للعمل ال دبيي،(1

 الوقوف على حدود اكتشاف البنية الداخلية في العمل ال دبيي فجو جوهرها.( 2

 عه قصيدة )زهور( للشاعر أ مل دنقلدرس الناقد محمود راببكيف 

فاقة ... وعلى كّل ابقةٍّ ... اسم حاملجا  وساللٍّ من الورِد  ... فاءةٍّ وا  أ لمحجا بين ا 

 في بطاقة ... تتحدث لي الّزهرات الجميلة...

فاقة. ابقة. بطاقة( وأ ثرها في  القافية تناول المس توى الصوتي  موس يقا النص )ا 

( ل ّن نظرته كانت بدال من أ نظر داللة الفعل )أ لمح وتناول المس توى المعجمي

ال يكاد يتمتع فيجا بمنظر الورد، ل نه يعيش حاله  التأ مل سريعةبعيدة عن 

 .صعبة

الصورة الشعرية، حيث أ نسن الشاعر الزهرات،  وتناول المس توى الداللي

وجعلجا تتحدث وتعبر عن مشاعره ومعاانته التي يعيشجا لحظة اال حساس 

 ابلنجاية والموت.

براهيم انجي في قيدته )العودة( عن لى دار محبوبته  تحّدث الشاعر ا  عودته ا 

مش تاقًا، لكنه فوجئ ابلدار التي خلت من أ هلجا وتغير حالجا فحزن وتأ لم، 

 فيقول: 

 في جمودٍّ مثلما تلقى الجديـد  دار  أ حالمــــي وحــــبيي لقيتجا

ن رأ تنا لينا من بعيد  أ نكرتنا وهييي كانــــت ا   يضحك النور ا 

، اتّـــــئدوأ ان   رفرف القلب  بــجنبيي كالّذبيح  أ هتف: ايقلب 

ــــــد  فيجيب الّدمع  والماضي الجريح  لم عدان  ليت أ ان لم نع 

 وفرغنا من حنيــــــــــن وأ لم  لم عدان  أ و لم نطـــــو الغرام

 وانتجيــــــــــــنا لــفراغ وعدم  ورضينا بسكون وســـــــالم

 اللغو  وجوها العام: كيف يتوافق كل مما يأ تي مع بنية القصيدة، ونظامجا
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 ديدجتل ا( مرحلة  2) 

  العوامل التي مجدت لتطور الحركة النقدية في ال ردن في عقد الخمسينات.

أ سجمت  ،)وضح دورها(لعيسى الناعور   د(القلم الجدي) ظجور مجلة( 1)

واس تطاعت  ن أ رضية صلبة لتكون ملتقى ال راء ال دبية والنقدية،يفي تكو 

، ال ردن وخارجهل دب و الفكر داخل اس تقطاب أ قالم عدد من رموز ا

حسان عباس و انصر الدين ال سد وعبد الرحمن البياتي.  أ مثال: ا 

ثراء الحركة النقدية في ال ردن في هذا  صدور الكتب( 2) التي أ سجمت في ا 

خبرة النقاد وعلى  على من أ راء وقضااي نقدية دقيقة تدل بما تناوله العقد،

 العالم. اطالعجم على أ هم االتجاهات ال دبية و النقدية في

ثراء الحركة  اذكر أ هم الكتب النقدية التي صدرت في ال ردن و أ سجمت في ا 

 النقدية.

 (انصر الدين ال سد) :الحياة النقدية في ال ردن وفلسطين (1)

حدة الموضوع، بل تنبع من و   الجو حدة القصيدة وهي عنده ال تنبع من و 

لينا ومن حركة وجدان الشاعر  النفسي الذ  تنقله ا 

يليا أ بو ماضي رسول الشعر العربيي  الحديث (2)  (عيسى الناعور ) ا 

لياس فرحات شاعر العروبة في المججر (3)  (عيسى الناعور )    ا 

 يعقوب العودات )البدو  الملثم( :عرار شاعر ال ردن (4)

مس تفيداً في ذلك عرض فيه لحياة الشاعر ومضامين شعره ومظاهره الفنية 

 من المنجج التاريخي.

حسان عباس) : فّن الشعر  (5)  (ا 

لى  تعّرض فيه للنظرية النقدية في الشعر منذ أ رسطو مروراً والرمزية وصوالً ا 

 الواقعية وعرض ل هم ال راء النقدية التي تبنتجا المذاهب ال دبية.

االداب وقد عبر هذا الكتاب عن خبرة الناقد الفنية واطالعه الدقيق على  

 الغربية

ث   رد عن تحدَّ جلّة و  جلّة الجديد اُلف ق) م   النّقديّة الحركبة مدع في (اركأ ف وم 

 .الس تينّيات عقد في وتطويرها ال ردنّ  في

التجديد الحقيقية، فقد حرصت على حملت طالئع  مجلة "ال فق الجديد":

 صفحات للنقد ال دبيي، وقد نشأ  عن تخصيص

 هذا توظيف المفاهيم النقدية الجديدة في ال دب ال ردني.

لى جانب ما أ اتحته من  مجلة" أ فكار": خصصت للنقد مساحة عريضة فيجا، ا 

 فرص للنقاد لكي ينشروا أ عمالجم النقدية.

اذكر المؤسسات التي ظجرت في الس تينيات و الس بعينيات التي ساعدت 

 على تطور النقد ال دبيي في ال ردن.

 .رابطة الكتاب ال ردنيين -3 .جامعة اليرموك -2 .الجامعة ال ردنية -1

 

 بيئة خصبةال نشاء مؤسسات ت عنى بجذا المجال.

 

 

 اثنيًا: مالمح الحركة النقدية في ال ردن..

 في ال ردن.عدد مراحل تطور الحركة النقدية 

 النشأ ة و التأ سيس.   -1

  التجديد.  -2 

 الكتابة النقدية في ضوءالمنججيات الحديثة -3

 

 ( مرحلة النشأ ة والتأ سيس 1)  

 مرحلة النشأ ة والتأ سيس  عامل ال ساسي في ظجور الحركة النقدية فيال

مارة شرقي  قدوم ال مير المؤسس عبد الله ال ول ابن الحسين وتأ سيس ا 

 .ال ردن

  النقدية ةالحرك شجيعتجلى دور ال مير عبد الله بن الحسين في ت كيف 

 رعاية ال دابء المحليين والوافدين من خالل المجالس ال دبية. 1

 .عراروبين  هالمساجالت الشعرية بين. 2

سجامهشجع الصحافة والكتابة . 3  الصحف والمجالت التعليقات النقدية في اب 

 الذين شاركوا في تلك المجالس ال دبية  وال دابء من أ هم الشعراء 

  الشاعر عرار)مصطفى وهبيي التل(  . 1

 .فؤاد الخطيب. 4 وديع البس تاني . 3 .ريشة وعمر أ ب. 2

 اذكر أ هم الصحف والمجالت ال ردنية في مرحلة التأ سيس.

 صحيفة "الجزيرة" . 3 " الرائد"  مجلة. 2 مجلة "الحكمة" . 1

 .يةالمجالت في مرحلة التأ سيس في نشوء حركة النقدوضح دور الصحافة و 

على صفحاتجا من دراسات اتريخية ومقاالت نقدية  تأ غنت بما نشر 

 وترجمات وسير الحركة النقدية.

طه حسين في كتابه )في تتبع الش يخ نديم المالح أ راء  (الحكمة)مجلة 

الشعر حول انتحال محاوالً دحض ما جاء به من أ راء الشعر الجاهلي( 

 .الجاهلي

ترددت في بعض مقاالتجا أ صداء النظرايت النقدية أ يضًا  (الحكمة)في مجلة 

 (برونتير) عن ال ديب الفرنسيما كتبه يعقوب هاشم العالمية الحديثة مثل 

 .وعلم النقد

 أ ربع مقاالت نقدية بعنوان  (الجزيرة) كتب حس ني فريز في صحيفة

حيث انقش في مقالته الثالثة قضية الشكل و المضمون  (ال دب الصحيح)

 ّ لى ال سلوب المنمق وبعضجم في العمل ال دبيي، وبي ن أ ن بعض الناس يميل ا 

 فيفضل ال سلوب السلس.يفضل ال سلوب السجل أ ما هو 

 اذكر ثالث من كتاب المقاالت النقدية في مرحلة النشأ ة والتأ سيس.

 حسن فريز.. 3 .    نديم المالح. 2 .يعقوب هاشم. 1

 وضح مفجوم ال دب الجيد من وججة نظر عبدالحليم عباس.

 و العمل الذ  يعبر عن أ راء صاحبهه
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يي في تطور النقد ال دب في  تيةالمؤسسات ال  ما الدور الذ  قامت به 

  ال ردن.

يجاد بيئة نقدية تعنى بتدريس  تساعد الجامعة ال ردنية( 1) على ا 

 في ضوء النظرايت النقدية الحديثةالممارسات النقدية 

 أ دت نفس المجمة جامعة اليرموك( 2)

وساعدت هذه الجامعات على ظجور دراسات أ كاديمية تعمل على دراسة  

نقدية ال دراسات المي وظجور اال بداع ال دبيي  ضمن معايير المنجج العل

 .متخصصةال 

ساعدت على توس يع البيئة الثقافية التي تجتم  رابطة الكتاب ال ردنيين.( 3)

قامة الندوات، والمشاركة في المؤتمرات نابل دب و  قده عبر أ راء كتابجا، وا 

 ال دبية والنقدية.

 ن ابرتقاء الحركة النقدية في ال ردمرحلة التجديد كيف أ سجم النقد في 

)وضح دورهم( عدد من الجامعيين المتخصصين في النقد، تميز بظجور ( 1)

رتقاء مما أ دى لالالكتب النقدية  تأ ليفكان لجم دور في في التدريس و 

 المتخصصة وبلورة مفاهيميه بمس توى النقد وصبغه ابلصبغة العلمية

 .وضبطجا

ديم والنقد ال روبيي أ راء النقد العربيي القبما كانوا يقرؤون من تأ ثر النقاد ( 2)

 وبدا ذلك واضحًا في كتاابتجم.الحديث، 

حسان عباس، وانصر الدين 3) ( ظجور عدد من النقاد ذو  الشأ ن، مثل ا 

وعبد الرحمن ايغي، وهاشم ايغي، يوسف بكار، ال سد، ومحمود السمرة، 

كان لجم  )وضح دورهم(نصرت عبدالرحمن، خليل الش يخ، وعلي الشرع، 

والترجمة والتحقيق في التراث النقد ، ساعدت على  ججود في التأ ليف

يجاد بيئة خصبة  ال نشاء مؤسسات ت عنى بجذا المجال. ا 

 

 

 مرحلة الكتابة النقدية في ضوء المنججيات الحديثة(  3) 

نتاجه في عقد  الثمانينيات  علل؛ تضاعف النقد ال دبيي ال ردني في ا 

 والتسعينيات، وتحول في مناهجه وتقنياته.

، وتفاعل الثمانينيات والتسعينياتب حدوث االنفجار المعرفي في عقد  بسب

الحركة النقدية في ال ردن مع مصادر مختلفة وال س يما المنججيات النقدية 

 الحديثة في العالم.

في مرحلة  الحديثة ياتاالتجاهات النقدية ال ردنية في ضوء المنجج أ هم 

 الثمانينيات والتسعينيات.

   الي.االتجاه الجم -1

 االتجاه المقارن -2

 

 

 يلامجلا هاجتالا

 .عرف االتجاه الجمالي

الممارسات النقدية التي تعتمد الذوق معياًرا، فالنص ال دبيي مجرد مثير 

حساسات جمالية ممتعةجمالي يبعث في النف  .س ا 

 كيف يتناول الناقد النص وفق االتجاه الجمالي 

ن المتلقي مقومات الجمال في النص ال   يتناول دبيي من وججة نظره، أ   ا 

لى تعدد القراءاتيعد مبدعًا أ خر ل   .لنص؛ مما يفضي ا 

 الجمالي في ال ردن  االتجاه أ برز من مثل

 جمال مقابلة.( 2)  ( عبد القادر الّرابعي1)

 دبيي كيف تمثل عبد القادر الرابعي مالمح االتجاه الجمالي في نقده ال  

تمثله من خالل التزامه بمماراسات نقدية منججية تطبيقية لالتجاه الجمالي 

تمام العملية  بداع ودور الناقد في ا  اال بداعية في قراءته النصوص ومفجومه لال 

بداع.  ورؤيته خالقًا جديداً لال 

حيث ( الفنية في النقد الشعر الصورة ) :عبد القادر الرابعي ومن دراسات

 .ةالفني فن في النص ال دبيي هي الصورةيرى جمالية ال

 بم يتأ ثر النقد الجمالي وفق رؤية عبدالقادر الرابعي 

يرى أ ن النقد الجمالي متأ ثر بشخصية الناقد ، والعوامل المؤثرة فيجا، وما 

 وذكرايت.يبعثه العمل ال دبيي من مشاعر وعواطف 

  قده ال دبيي مالمح االتجاه الجمالي في نتمثل الناقد جمال مقابلة كيف ي 

التي يرى فيجا أ ن النقد  (اللحظة الجمالية في النقد ال دبيي)في دراس ته تمثله 

ويؤكد أ ن عملية النقد  (اال حساس الذ  يعتر  المرء بقيمة العمل الفني)هو 

ق ال صل الذ  تنبثمالي هي خبرة مشتركة بين ال ديب والمتلقي، وهي الج

ليه  .منه عملية التفسير وتعود ا 

لى النقد، والنقد الجمالي" كيف ين   ظر أ تباع االتجاه الجمالي ا 

 هو اال حساس الذ  يعتر  المرء بقيمة العمل الفني. :النقد

خبرة مشتركة بين ال ديب و المتلقي، وهي ال صل الذ   النقد الجمالي:

ليه.  تنبثق منه عملية التفسير وتعود ا 

قة بين المتلقي والنص، يكاد االتجاه الجمالي يتميز بخصوصية معينة في العال

 وضح هذه الخصوصية.

تكمن الخصوصية في العالقة بين النص ال دبيي والمتلقي، في أ ّن المتلقي 

)الناقد( يتناول مقومات الجمال في النصمن وججة نظره بناء على ذوقه 

الخاص. متأ ثراً بشخصيته العوامل المؤثرة فيجا، وما يبعثه العمل ال دبيي من 

لى تعدد تفسيرات النص وتحليالته ذكرايت،مشاعر وعواطف و  ما يفضي ا 

 )تعدد القراءات(.بتعدد المتلقين واختالف تجاربجم، وهو ما يسمى 
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 يلامجلا هاجتالا

 .عرف االتجاه المقارن

دراسة مظاهر التأ ثر و التأ ثير بين النصوص ال دبية، منجج نقد  ي عنى ب

ير معتمدين على محور اللغة في المقام ال ول ؛ من أ جل الوقوف على س 

 ال داب العالمية وكشف حقائقجا الفنية واال نسانية.

 من النقاد ال ردنيين.االتجاه المقارن اذكر أ هم من مثل 

ليوت ) :محمد شاهين في دراس تهــ   (وأ ثره على عبد الصبور و الس يابا 

 (ة وتحوالت المصطلحفاقالمث: )زايد الزعبيي في كتابهــ 

ليوت وأ ثره على عبد الصبور و كيف تأ ثر محمد ش اهين في دراس ته" ا 

 الس ياب" ابالتجاه المقارن 

وصالح عبد الصبور  : بدر شاكر الس ياب،ى مكامن تأ ثر كل منوقف عل

ليوت، نجليز  توماس ا   فيقول: ابلشاعر اال 

ليوت )أ رض  ّن قصيدة )أ نشودة المطر ( للس ياب، تشترك مع قصيدة ا  ا 

يقاع الداخلي   الذ  تولده الموس يقا الداخلية للغة.اليباب( في اال 

ابالتجاه  (المثاقفة وتحوالت المصطلح)كيف تأ ثر زايد الزعبيي  في كتابه 

  نالمقار 

تناول فيه مصطلحات نقدية عربية تشكل  معظمجا بفعل تأ ثر الحضارة العربية 

 ابلحضارة اليواننية. في عصر ازدهارها

 الثمانينيات و التسعينيات  ما مميزات النقد ال دبيي في ال ردن في فترة

 سعة المجال وتنوع القضااي النقدية التي يتناولجا النقد. -1

 .ارتفاع مس توى الذوق النقد  لدى النقاد -2

 نقدية المنججية في القراءة و التفسير و التحليل.ل اعتماد ال دوات ا -3

 ة.بمعنى أ نه صار ينمو بعيًدا عن الذاتية و المزاجي الموضوعية، -4

 التأ ثر ابلنقد ال دبيي في ضوء المنججيات النقدية الحديثة. -5

 

 

 

 

، وازن بين هذه المراحل دية في ال ردن بثالث مراحلمرت الحركة النق

 ّور ال راء النقدية في كل مرحلة.من انحية تط

 : مرحلة النشأ ة و التأ سيس. 1

د في ال غلب تمثل بداية الحركة النقدية في ال ردن فكانت طبيعة النق

عبارة عن ملحوظات وأ راء نقدية مبعثرة تتضمنجا المطارحات و 

المحاورات و التعليقات وال راء و المناقشات النقدية حول فنون 

ال دب،وظجرت في هذه المرحلة المقالة النقدية في الصحف و 

لى المقالة النقدية العلمية ذات ال سس و  المجالت لكنجا لم ترق ا 

 ثة.المعايير الحدي 

 : مرحلة التجديد. 2

تطور النقد ال دبيي في هذه المرحلة على نحو واضح فاصطبغ ابلصبغة 

العلمية المتخصصة وبلورة مفاهيمه وضبطجا ابلتأ ثر ابلنقد العربيي القديم 

و النظرايت النقدية الحديثة وتوسعت البيئة الثقافية التي اهتمت 

ة المتخصصة و ابل دب ونقده، فظجرت الكتب و الدراسات النقدي

 المقاالت النقدية العلمية وبرز مجموعة من النقاد ذو  الخبرة و الشأ ن.

 مرحلة الكتابة النقدية في ضوء المنججيات الحديثة:. 3

تفاعلت الحركة النقدية في هذه المرحلة على نحو فاعل من المنججيات 

النقدية الحديثة في العالم وأ صبحنا نرى انعكاس النظرايت النقدية 

الحديثة  في النقد ال دبيي في هذه المرحلة وتضاعف االنتاج النقد ، 

واتسع مجاله وتنوعت القضااي النقدية التي يتناولجا النقد، وارتفع مس توى 

المنججية في الذوق النقد  لدى النقاد ، واعتمدت ال دوات النقدية 

ّ  التحليل،القراءة و التفسير و  صار صف النقد ابلموضوعية بمعنى أ نه وات

ينمو بعيدًا عن الذاتية والمزاجية؛ فأ سجم النقاد ال ردنيون بذلك في النقد 

 العربيي بشكل واضح وتركوا بصماتجم فيه.

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 مكثف العالمة الكاملة

 يشمل

  شرح وتحليل كامل المادة الدراسية 

 )ا( المحسنات اللفظية
 ( المحسنات المعنوية2)
  ئلة الكتاب()أس  البالغةحل جميع أسئلة  

 جداول ومقارنات 
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 البديعية المحس نات

 جناس، سجع، تصدير )التحسين راجع للفظ( محس نات لفظية: (1

 طباق، مقابلة، تورية )التحسين راجع للمعنى( ( محس نات معنوية:2

 

 الجناس* *

 توافق اللّفظين في النّطق، مع اختالف في المعنى.  التام:

 ، وعددها، وترتيبها، وحركاتها(ما اختلف فيه اللفظان في )نوع الحروف غير التام:

    

اعَةُ  تَقُومُ  َويَْومَ "  -  الزمن. من الجزء بمعنى والثانية يوم القيامة، تعني الأولى "  َساعَة   غَيْرَ  لَِبثُوا َما الُْمْجرُِمونَ  يُْقِسمُ  السَّ

 .ظلم معنىب  فعل والثاني السكن، في المجاور بمعنى اسم فالأول     .جارَ  ولَوْ  الجارَ  اْرعَ  -

  الأعداء نحور الرماح، والآخر أأعالي الأول   الكتائِب  ُصدورِ  في الَعوالي ُصدورَ  -

 الأول )العطاء(، والآخر )الزوال(     .ذاِهبَة   فأأمواله ِهبَة   ذا كان -

 

 أأس ئلة الدرس: -

نَا بَْرِقِه يَْذَهُب  - َُّه اللَّْيَل َوال  ِِبَلبَْصارِ يَكَاُد س َ ُِّب الل نَّ ِفي َذلَِك لَِعبَْرًة ِلُوِلي يُقَل
ِ
 اتم اَلبَْصارِ نَّهَاَر ا

 اتم       الـتّيهال يُعذُر في  الـتّيهمن زاد في  -

قَْت  - ِّي َخِشيُت أَْن تَقُوَل فَرَّ ن
ِ
ْسَرائِيلَ  بَنِي بَيْنَ ا

ِ
 ترتيب الحروف غير اتم      ا

ْن  َخلقياللهم كما َحسنَْت  -  الحركات ر اتمغي        ُخلُقيفَحّسِ

 نوع الحرف، عدد غير اتم    شاِكرْ ِمنُْه  ِلــشاك  ِفــْعلَـُه          فاْعـَجـْب  وأأشُكـرُ   أأْشــكو -

يونَ الــُمـــْؤِمنوَن  -  نوع الحرف غير اتم        لَِّـيِّــــنونَ  َهــنِّّـِ

 نوع الحرف غير اتم     ْعـتَـرِْف أَ َوبَفـْضِل ِعلِْمَك       أَْغِّـتــَـرِْف ِمْن بَْحر ُجوِدَك  -

َُّه عَلَى َذلَِك ) - ن
ِ
َُّه ِلُحّبِ الَْخيِْر  لََشهِيد  َوا ن

ِ
 نوع الحرف غير اتم      (لََشِديد  وا

آمن  عوراتنااللهم، استر  -  ترتيب الحروف غير اتم       روعاتناوأ

 اتم     أأرضهم بدمائهم روواو قصص شهامتهم،  روواالأردنيون  -

 نوع الحرف، عدد غير اتم       جودهعند  ويسمو موجودهبـ ويسخ -

ــْعربَِّـْيت  ِمْن  - ِّـَعرِ أأو بـَـْيِّـت  ِمْن  الّشِ  نوع الحركات غير اتم       الِّـشَّ

واِة قَصيـَدًة     ما لَم تَـُكْن َِبلَْغَت في  -  اتم     تَهْذيـِبهاال تَْعرَِضنَّ عَلى الرُّ

ب     عَّدوُه ِمنَْك ُوساِوًسا فَا ذا َعـَرْضَت    ـْعـَر غَيَر ُمهَذَّ  تَهْذي بـِهاالّشِ

 اتم      تجري بكومطااي الجهل  تجريبككنت أأطمع في  -

 اتم       قطعته َوعْد   بكل تفي َوعْدُ  صديقتي -
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 *السجع *

  لهانأأخذ ما قب  ال تعتبر شجعًا: حروف المد ي( -و -)ا     انتهاء العبارتين ِبلحرف نفسه

 نأأخذ ما قبله  ال تعتبر شجعًا: ا ذا س بقه متحرك  )هـ(       

 

  لِ الأم بطولِ  ال ،لِ ِبلَعم النّجاحُ  قال أأب يوصي ابنه: يُنَالُ  -

  افــتَلـَـ بُْغُضكَ  وال ًا،ـفــَكلَ  حبُّكَ  يَُكنْ  ال -

 ار الذ، وتسابق بأأغصانها قمم ىر ـالثتضرب بجذورها في  -

نسانة بأأد -  اــــهـ ـ بِ ا، ال بزيها وثو ــــهـ ـ بِ ا 

 

   أأس ئلة الدرس:

 َف ، وما تـَـناكََر منها اختـَـلَ َف ( الأرواُح جنود  ُمـجنَّدة ، فما تَعاَرَف منها ائتَلَ 1

تِقرا2  رِ ، وَمواِطُن النَّماِء واالزِدهارِ ( الأردنُّ بلُد الأْمِن واالس ْ

قداُمَك تََوكُّــ3 ْحَجاُمَك تأأمُّ اًل ( ِلَيُكْن ا        اًل ــ، وا 

ريَك في ال4 رُّ رِّ مُ ـ( ال تَْرفَع ِلُعلْيا َمراِتِبها ا ال الشَّ  رِّ ، الأميَن على السّ ، الُمِعيَن على الضُّ

 رِ ، وَموسوَمة  ِبلفَخْ رِ ( َمْرسوَمة  في الّصخْ 5

ة الَعطاءِ 6  ءِ ، وفي أَْوجِ الَبها( أأّماُه...  قد رَحلِْت وأَنِت في قمَّ

ايح  ، ذات ُدُسر  وأألوا( اي لها ِمْن سفينة  7  ،ح  ، وتطيُر بغَيِر َجـنَاحِ ، تَْجري َمع الّرِ

عاعِ ، لها ِقالع  كالِقالُب ، وتَرُِد وال تَْشرَ بُ تَخوُض وتلْعَ        عَ ، وِشراع  يَْحُجُب الشُّ

 

  .غِدهفي ا ال قال  ،يوِمهفي ال يكتب اال نسان كتاًِب  ال تعتبر الكلمتان المخطوط تحتهما في التركيبين سجعًا )وضح ذلك(

   ما قبل الهاء متحركلأن           
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 الصدر* على العجز ردّ  *

آخر العبارة في النثر والآخر في أأّولها  أأْن يأأتي أأحد اللفظين المتماثلين أأو المتشابهين في أ

آخر البيت والآخر في أأي موضع  قبله.  وفي الشعر فهو أأن يأأتي أأحد اللفظين في أ

   أأس ئلة الدرس:

ََّك أَنَت  َوَهْب عالى: )قال ت ن
ِ
اُب لَنَا ِمن لُدنَك َرْحَمًة ا   (اللفظين )تشابه    (  الَْوهَّ

  (اللفظين )تماثل        .الحيلةِ ترُك  الحيلةُ 

نا نَــــــــرى لََك فيها  أأبَْدْعــــــــتَها في الّسماح        ضرائبُ    (اللفظين تشابه)  .   َضريبافَلَس ْ

لى نِّّـمــا شوقًابغِّـداَد  أأحــــــنُّ ا  لْف  بها لَي   َوا  لى ا    (اللفظين )تشابه  .شائُق أأحـــــــنُّ ا 

  (اللفظين )تماثل  .الحياةْ فََمــــــْن انَم لم تنتـــــــظرُه         الحياةأأال انهض وسْر في سبيل 

  (اللفظين )تشابه  .   بَاما َوجَ لنــــداِء الأرِض  وأأوجبوا اندتهم الأرُض فامتدوا بها شجًرا     

تَْغِفُرواقال تعالى: )فَُقلُْت  َُّه كَاَن  اس ْ ن
ِ
َُّكْم ا   (اللفظين )تشابه     (   غَفَّاًراَرب

  (اللفظين )تشابه       .والشعورمنبعه الفكرة  الّشعرقيل 

آاثره   (اللفظين )تشابه      .الأثروشعبه تركا في نفسي جميل  أ

  (اللفظين )تماثل  َعـرارفــما بعد العـــــــش ية مـــن  نَْجــُد      ــــرارعَ تــمـتِّـع مـن شميـم 

  (اللفظين )تشابه  غرائبوأأفعالي لــــــديه  غـــريب   ولكنني في ذا الزمــــــان وأأهله     

  (اللفظين )تشابه  النّواحاأأين من يسمع من أأرضي  الأرُض على أأرِببها           انحت

  (اللفظين )تماثل   وأأشجاانَ فلـبيِك أأصــــــــــدقنا بثًا         أأشجاانيك، َهيجتُن حمائم الأ 

  (اللفظين )تشابه   فِّـقداانأأعزُّ الخلق  فقيدكـنوهل هل ذا العويل على غير الهديل      

 

 يأأتي مما كل في اللفظية المحس نات حدد: 

لى الخيل صيبنوا معقود   الخير:" السالم و الصالة عليه قال( 1)   التام غير جناس  (الخير، الخيل)"القيامة يومِ  ا 

ذا      ُمْحتََسِب  غير رزقًا الله يُقَيَُّض ( 2)      اتم جناس  (ُمْحتََسبُ  ُمْحتََسُب،) ُمْحتََسبُ  الله في عمل   مضى ا 

 تصدير (ُمْحتََسبُ  ،ُمْحتََسِب )         

ذا( يقال: )3)   التام غير جناس (المس تطاع تطاع،)   (مس تطاعال  فاطلِب  ، تُطاع أأنْ  أأردَت  ا 
 سجع (المس تطاع تطاع،)          
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 الطباق* *

يجاب:   كلمتان متضاداتن في المعنى.ا 

، والآخر منفيّ سلب  أأو في فعلين أأحُدهما في صيغة النّهيي، والآخر في صيغة الأمر.، : ما يقع في فعلين، أأحدهما مثبت 

  

ُبهُ) قال تعالى:  باجيا        (ْم أَيْقَاًظا َوُهْم ُرقُود  َوتَْحس َ

نَُه      َب ِمْن  فلو فَهَِم النّاُس التَّالقي وُحس ْ  باجيا     ِل التاّلقي التّفّرُق أأجْ لَُحِّـبِّ

عوا        بــانِّـا ما ُطــّوْعــُت  ولـو الَخليطُ  ِبنَ   سلب  أأقراان الوصل حبالِ  من وقطَّ

 سلب           " َواْخَشْونِ  النَّاَس  تَْخَشُوا فاََل :" تعالى قال

 

 :ال يأأتي الطباق فقط بين اسمين أأو بين فعلين، فقد يأأتي أأيضا 

 هازلا ن دهرك  يدّ جِ فيا موت زر ا ن الحياة ذميمة     واي نفس  :بين فعل واسم. 1
ال وسعها :بين حرفين. 2  ما أأكتسبت هاعلي ما كسبت و  لها  اليكلف الله نفسا ا 
 

تَِوي  يِّبُ قال تعالى:" قُل اَل يَس ْ يجاب()      "الَْخِبيُث َوالطَّ  ا 

يجاب()   يـَـسارِ و تـاَرًة  ِبِّـيُِّـْمنىلْقى يَِّـ ووراء أأس تاِر الّدجى ُمتَـَملْـِمل            ا 

وحيدُ َولَكنَك  َولَـْسَت َمليكًا هاِزًما ِلِّـنَِظيــرِه          يجاب()   هاِزمُ  ركِ للـّشِ  التَـّ  ا 

يخُ  الطفلُ يموُت منّا  يجاب(       وال يستسلُم. والش ّ  )ا 

ُعُه وهو  خاسر  احرْص على أأن تُشّجَع فريقك وهو  يجاب()    .فائز  كما تشّجِ  ا 

ْؤِمِنيَن" َوَخافُونِ  اَل تََخافُوُهمْ قال تعالى: فَ  ن ُكنتُم مُّ
ِ
 سلب()      ا

آ قال تعالى:" أَلَْم يَِجْدَك يَتِ  آئاًِل فَأَْغنَى" فَهََدى َضأ الا َوى َوَوَجَدَك يمًا فَأ يجاب(    َوَوَجَدَك عَأ  )ا 

ــبــا         يِفَك  نَِّـبـَـتِ  أأردنُّ أأرَض الَعزِم أُْغـِنـيَة الظُّ ـيوف وَحدُّ س َ   )سلب(  ما نَباالسُّ

نانِ َعْن َمطَمعِ الغَـــرِب فِّـي         أَبَْعَدهُ أأدانُه و متى أأرى الّشرَق  يجاب(  ــِه غيَر َوس ْ  )ا 

لـــــمُ  الحاالُت واحدة         و  أأبكي وأأْضحكُ  يجاب(  أَْطوي عَلـَـْيها فُـؤادًا َشـــــفّـُه الأ  )ا 

 )سلب(  ال يَهُْجرُ َمن  َوهَجْرِت َعــــــهَد الهََوى،        لَم يُخنْ على النّوى َمْن  ُخنتِ َوأأَراِك 
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 *لمقابلةا *

 .على الترتيبثر، ثم يُؤتى بما يُقابلها أأن يُؤتى بكلمتين أأو أأك 

  ُصفو الفرقة( كدر الجماعة،)    الفرقِة. صفوِ خير  من  الجماعة كََدر 

 ْعناُكمُ و  ِصغارًا، أأمس اس تقبلناكم  (كبارا اليوم ودعناكم ، اس تقبلناكم أأمس ِصغاراً )   .ِكَباراً  اليومَ  َودَّ

 

 هو في عدد الكلمات المتقابلة، ففي الطباق يكون التقابل بين الكلمة وأأخرى  :الطباق والمقابلة الفرق بين.  

 )على الترتيب( في حين يكون في المقابلة بين كلمتين أأو اكثر وكلمتين أأخريين أأو أأكثر    
 

  أأيًضا:ال تقع الألفاظ المتقابلة في المقابلة بين اسمين فقط، أأو بين فعلين فقط، فقد تقُع 

 نَــهَاًرا. ُمــْخـتَِّـف  لـَـيــاًل،  يَـــظهرُ الـُخــفَّاُش    :بين فعل  واسم   -1

. عَليكَ ُحقوقًا فا نَّ  لكَ كما أأنَّ   بين حرفين:  -2  واجبات 

 

َباِت " (1 ّيِ       "َويَُحّرُِم عَلَْيهُِم الَْخَبائِثَ  َويُِحلُّ لَهُُم الطَّ

ّن من الناس  (2  "مغاليق للشرِّ ، مفاتيح للخير"ا 

لى النّاِس  (3 ْحسانَِك ا   .تـُـقـَـلِّـُل ُمِّـْبِّـِغـــضــيــكَ وَ  تزيُد ُمــِحــبـّـيكَ ِب 

 وقاِبُض َشـــــّر  َعـــــنـْـُكــُم ِبــــِشمالهِ         ْيـــر  فيُكــُم ِبــيـَـِمــيِّـنِّـهِ وِبِسطُ َخــ  (4

ْيــل يَـْشـفـَـعُ  (5 ْبِح يُـْغريأَنْـثَنـي وَ وَ  لي         أأزوُرُهــــْم وَسَواُد اللِّ  بيي بَياُض الصُّ

 .ال َعِّـُدوٌّ في الَعلَنِ ، وَ َصديق  في الّسرِّ ليَس لُه  (6
 :قابط ل او  ةلباقملا نيب  قر ف 

َّقَى) :ىلاعت لاق  ا َمن أَْعَطى َوات نَى أَمَّ َق ِِبلُْحس ْ ُرُه لِلْيُْسَرى َوَصدَّ ُنيَّسِ تَْغنَى فَس َ ا َمن بَِخَل َواس ْ َب  َوأَمَّ   َوكَذَّ

نُيَّسِ        نَى*فَس َ        مقابلة     (ُرُه ِللُْعْسَرىِِبلُْحس ْ

لى ما ال يريبك.     طباق      دع ما يريبك ا 

 .         مقابلة      الصدق طمأأنينة، والكذُب ِريبة 

 طباق  أأقام لنفسه حس ًبا جديًدا وخير الناس ذو حسب  قديم          

 طباق ا تَـــْرتَــجيهِ َجـرَّ أأْمـــرً    ُربَّ أَْمر  تَــــــــتَِّّـقــــيــِه       

   مقابلة  وبَِّـدا الــَمْكــروُه فِّـيِّـهِ   َخــِفــَي المحبوُب ِمــنـــْـُه       

 طباق  َعْفًوا ا ذا محِت الأايُم ما ُكــِتــبا     َعّماُن اي ُحلْم فَْجر  الَح واْحتََجَبا 

ذا يقولوا يكذبوا  ذا يقولو       بقي الذين ا          مقابلة  ا يصدقواومضى الذين ا 

 . ، وال أأذوُب في ِبطل    مقابلة     ما أأجمد في حق 

 طباق وليتك ترضى والأانم غضاُب   فليتك تحلو والحياة مريرة       
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    ُ لى الذهن، وال يكون مقصوًدااس تعمال كلمة  بمعنيين: معنى قريب ي  سرع ا 

 ومعنى بعيد، وهو المقصود بداللة الس ياق.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التورية

 المعنى القريب التورية المثال
المعنى البعيد 

 )المقصود(

  وربوع   كْم َوَجِّـدان ِطيبها 

 امىالش يُح فيها والــُخز  ضاعحين                  
 فاح وانتشرت رائحته الضياع ضاع

 وواد  حكى الخنساء ال في شجونه 

 صـخرتبكي على  عينانولكن له                  

 عينان

 صخر

 عضو اال بصار

 أأخو الخنساء

 ينبوعان من الماء

 صخر الوادي

ّن الشهد يوَم فراقهم  للِه ا 

 كيَف يطيُب؟ فالّصبرُ  ما لّذ لي         
 التعب والمشقة ت الصبرنبا الصبر

  والنهر يُِّـش به ِمْبـــــــــَرًدا       

ْجـــــِل ذا يجـــــــــلو                   الصدافلأ
 العطش صدأأ الحديد الصدا

  ولـي ِمــن اللحظ َسـهْـمًا   

 نـــَـْبالو ـــــــوُت بـِـــــــِه نـَـــــمـــ                 
 نهلك ونفنى ونموت السهم نبالً 

 وِمـــــــن العجائب لفظها     

 رقِّـيـــــــْق ُحــــــــــرٌّ ومــــعناها                  
 العذب السلس العبد رقيق

 الّطــير تقرأأ والغدير صحيفة    

 ينقطُ ُب والسحاب والّريح تِّـكت                 
 ط المطرنق نقط الحروف ينقط
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 وضح المحس نات البديعية في كل مما يأأتي:تدريب شامل على المحس نات: 

 

 المحسن المثال

 المقابلة )فليضحكوا قلياًل وليبكوا  كثيًرا جزاًء بما كانوا يكس بون(

 " رحم الله عبًدا قال فغنَم، أأو سكَت فسلَم"
 طباق

 سجع

ْن َحِفظْت أَحــــا    تورية الذكيةْ ديَث الــــهَــــوى فَــهِيي                           ال غَْرَو ا 

 جناس غير اتم لغيري زكاة  من جمال  فا ن تَُكْن              زكاة َجمال  فاذكري ابن السبيل

 بيُض الصفائح ال سود الصحائف       في متونهن جالء الشك و الريب
 طباق

 جناس غير اتم

.سائل اللئيم يرجع   و دمعه سائل 
 جناس اتم

 تصدير

 الكتاب والُج الأبواب، جرىء  على الــُحـّجِّـاب، به يَْشَخُص الــــُمِّـش تاُق، ومنه يُداوى الِفراُق. 

 والقَلُم ُمـــــَجـــهّـــز  ِلــُجيوش الكالِم يخدُم اال رادَة، يسكُت واقفًا، وينطق سائرًا.

 سجع

 

 مقابلة


