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أدعية املذاكرة واالمتحان
قبل املذاكرة- :

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والمالئكة
المقربين ،اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك ،وقلوبنا
بخشيتك ،وأسرارنا بطاعتك ،إنك على كل شيء قدير ،حسبنا
اهلل ونعم الوكيل...
بعد املذاكرة-:

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت ،فرده
علي عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير ،حسبنا اهلل ونعم
الوكيل...
يوم االمتحان-:

اللهم إني توكلت عليك ،وسلمت أمري إليك ال ملجأ وال منجا
منك إال إليك...
عند دخول القاعة-:

رب أدخلني مدخل صدق ،وأخرجني مخرج صدق ،واجعل لي من
لدنك سلطانا نصيرا...
قبل البدء باحلل-:

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ،واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي ،اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال ،وأنت تجعل
الحزن إذا شئت سهال...
أثناء االمتحان-:

ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ،يا حي يا قيوم
برحمتك أستغيث ،رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين...
عند النسيان-:

اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك ،وانشر علي رحمتك،
وذكرني ما نسيت يا ذا الجالل واإلكرام...
بعد االنتهاء-:

الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا
اهلل..

كلمات رائعة أهديها لطلبة التوجبهي....
 لن يقامسك الوجع صديق ،ولن يتحمل عنك األمل حبيب ،ولن يسهر بد ًال منك قريب .......
 اعنت بنفسك،وامحها،ودللها والتعطي األحداث فوق ما تستحق.....
 تأكد حني تنكسر لن يرممك سوى نفسك ،وحني تنهزم لن ينصرك سوى إرادتك ،فقدرتك على الوقوف مرة
أخرى ال ميلكها سواك..
 ال تبحث عن قيمتك يف أعني الناس ....احبث عنها يف ضمريك فإذا ارتاح الضمري ارتفع املقام وإذا عرفت
نفسك فال يضرك ماقيل فيك ....
هم الرزق فإنه من اهلل ،والحتمل هم املستقبل فإنه بيد اهلل...
 الحتمل هم الدنيا فإنها هلل ،والحتمل َّ
فقط امحل همًا واحدًا كيف ترضي اهلل  ..ألنك لو أرضيت اهلل...رضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناك.
 ﻻﺗﻴﺄﺱﻣﻦﺣﻴﺎﺓﺃﺑﻜﺖﻗﻠﺒﻚ..ﻭﻗﻞﻳﺎﺍﻟﻠﻪﻋﻮﺿﻨﻲﺧﻴرﺍًﻓﻲﺍﻟﺪﻧﻴﺎﻭﺍﻻﺧﺮﺓ....ﻓﺎﻟﺤﺰﻥﻳﺮﺣﻞﺑﺴﺠﺪﺓ,ﻭﺍﻟﻔﺮﺡ
ﻳﺄﺗﻲﺑﺪﻋﻮﺓ...
 لن ينسى اهلل خرياً قدَّمته  ،و هم ًا فرَّجته و عيناً كادت ان تبكي فأسعدتها...

ربنا ينجحكم ويفرحكم ويسعدكم يا رب ......د .عبادة عواد

تابعونا على صفحة الطالب  /الدكتور عبادة عواد
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الوحدة األوىل :البدل


كيف يأتي سؤال الوزارة على وحدة البدل؟
استخرج من النص...
أعرب ما حتته خط.
اضبط أواخر البدل أو املبدل منه.
عيـّن البدل واملبدل منه ونوع البدل يف اجلمل التالية( .مهم)
صوّب اخلطأ يف اجلمل التالية.

مثال :حضر اخلليفة عمر ..........إذا قلنا (حضر اخلليفة) .كان هذا الكالم تاماً ,ولكن السامع يشعر بنقص فيه!!!!...
ويتساءل من اخلليفة!..؟
أهو أبو بكر أم عمر؟ أم علي؟ أم عثمان؟ فإذا قلنا حضر اخلليفة عمر زال النقص؛ ألن عمر هو املقصود باحلكم بال واسطة.



كيفية استخراج البدل باخلطوات:

 اسم إشارة  +اسم معرف ب }أل{ = االسم املعرف بأل (بدل مطابق) ...أمثلة :هذا الوطن– هذه الشجرة – تلك الصورة – هؤالء الطالب.
 لقب أوكنية  +اسم شخص أو دولة = االسم (بدل مطابق) .أمثلة :الرئيس صدام ,العامل نيوتن ,العاصمة عمان ,صديقي حممد ,بلدتي نابلس.
 اسم معرّف (بأل)  +نفس االسم نكرة أو منون .أمثلة" :اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم" ,مثل :أحب اللغة العربية لغة القرآن
 ابن /بنت :إذا جاءت بني علمني......:

أمثلة :أمحد بن حنبل,

حممد بن عبداهلل,

عائشة بنت أبو بكر.

استخدام طريقة( أو) دون حذف أي حرف وال تكون صفة!!!!!!............؟؟؟
أنواع البدل


أوالً :بدل كل من كل (مطابق) :عالمة (بدل الكل من الكل)

جواز حذف املبدل منه و إحالل البدل حمله.

مـثـال :تطورت التكنولوجيا يف عهد امللك عبداهلل .فعبد اهلل (بدل) من (امللك) فالذي قصد باحلكم هو عبداهلل.
مـثـال :آم ْنتُ مبا جاء به الرسولُ حممدٌ صىل هللا عليه وسمل ............فمحمدٌ بدل من الرسول.......

فائدة:

من البدل (املطابق) بدل يُسمَّى (بدل التفصيل) :يعين أن نذكر املبدل منه ,ثم نذكر بعده أقسامه كلها.

مثال :املرء بأصغريه :قلبه ولسانه.
 ثانياً :بدل بعض من كل:

ومثل :أحرتمُ الناس :كبريهم وصغريهم.

يكون البدل جزءاً حقيقياً من املبدل منه ,سواء أكان هذا اجلزء قليالً أم كثرياً.

 مـثـال :قرأت الكتابَ معظمَه.

 مـثـال :باع التاجر البضاعةَ نصفَها.

 مـثـال :أكلت الرغيفَ نصفَه.

 مـثـال :عاجل الطبيبُ املريضَ معدتَه.

 ثالثاً :بدل االشتمال  :هو يُمثِّل معنى من املعاني اليت يشتمل عليها املُبدل منه ,وليس جزءاً حقيقياً أصيالً.
 مـثـال :أعجبين الطالبُ أخالقُه  ،فالشيء الذي أعجبين هو أخالق الطالب و ليس ذات الطالب.
 مـثـال :أدهشين العصفورُ صوتُه.
 مـثـال :تأثَّر الكاتب باجلاحظِ أسلوبِه.

النرضى بأقل من العالمة الكاملة
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مالحظات هااااامة (اخلالصة):
 .1يعرب املبدل منه حسب موقعه يف اجلملة رفعاً ونصباً وجرّاً و يَتبعه البدل يف احلالة اإلعرابيّة.
 .2جيوز أن نبدل:
 االسم الظاهر من االسم الظاهر :مثل :قرأت عن القائد صدام. -االسم الظاهر من الضمري :مثل :لبّوا الدعوةَ أغلبُهم.

البدل :صدام،
البدل :أغلب،

المبدل منه :القائد.

المبدل منه :الضمير (و) في لبّوا.

 .3ال جيوز أن نبدل:
 -الضمري من الضمري:

مثل :قمت أنا( ............أنا) ال يعرب بدالً من الضمير و إنما هو توكيد لفظي.

 -الضمري من اإلسم الظاهر:

مثل :أكرمت زيداً إياه...............فإن مثل هذا التركيب يُعدّ فاسداّ.

 .4من اجلائز أن يُعاد عامل اجلر مع املبدل منه إذا كان املبدل منه جمروراً؛ جماراة له .مثال :قلت للطلبة ألربعةٍ منهم :إنّكم تستحقون المكافأة.
فقد أعدنا حرف الجر (الالم) مع البدل (أربعة)؛ مجاراة للمبدل منه المجرور بالالم (الطلبة).
 .5يف بدل التفصيل ال بدّ من ذكر مجيع أجزاء املبدل منه وتفصيلها ،فإن أغفل شيء كان البدل بعضاً من الكل.
مـثـال :لقد المني في حبّ ليلى أقاربي
البدل :أبي.
.6

أبي وابن عمي وابن خالي وخاليا.

المبدل منه :أقاربي .نوع البدل :بعض من الكل ..........الشاعر هنا مل يذكر كافة أقسام املبدل منه.

يشرتك بدل (البعض من الكل) و بدل (االشتمال) :كالهما يشتمل على ضمري متصل ملفوظ أو مقدر (إذا كان البدل معرف بأل) يطابق املبدل منه.
مثل :قوله تعالىُ ( :قتِل أصحاب األخدود النا ِر ذات

الوقود).

 .7اجلملة اليت تشتمل على بدل (بعض من كل) أو (اشتمال) جيوز فيها حتويل البدل إىل مضاف واملبدل منه إىل مضاف إليه ...مـثـال:
 مثل :كتبتُ الدرسَ أوَّله......كتبتُ أوَّلَ الدرسِ.

 مثل :تمتعتُ بالبستان أريجه......تمتعتُ بأريجِ البستانِ.

عيـّن البدل واملبدل منه وأعربه يف اجلمل التالية:
قال تعاىل( :كال لئن مل ينتهِ لنسفعنّ بالناصيةِ ناصي ٍة كاذبةٍ).
قال النابغة :بلغْنا السَّماءَ مَجدُنا وسناؤنا

\

قال األخطل :إنَّ السيوف غدوَّها ورواحَها
يعجبين الطالبُ أَدَبـُه.

قال تعاىل( :جعل اهلل الكعبةَ البيت احلرام قياماً للناس).

قال تعاىل( :وهلل على النّاسِ حجّ البيتِ من استطاع إليه سبيالً).

اجلديدان :الليلُ والنَّهارُ ،آيةٌ من آياتِ اهلل تعاىل.

قال تعالي( :تكون لنا عيداً ألولِنا وآخرنا).

لـُقـِّب اخلليفةُ عثمانُ بنُ عفّانَ –رضي اهلل عنه -بذي النُّورين.

أعدت الكاتبةُ ميسون البحثَ مقدمته.

قال تعاىل( :فيه آيات بينات مقامُ إبراهيم ومن دخله كان آمنا).

يـُعجبين أهلُ البادية فراستهم.

قال تعاىل( :قم الليلَ إال قليالً نصفه أو انقص منه قليال).

كرّم وزير الرتبية والتعليم خرجيي الثانوية العامة أوائلـَهم.

قرأت اجلريدةَ صفحتها األوىل.

أقدر املسؤولَ إخالصـَه يف العمل.

ما ختلف املدعون إال واحدٌ.

صوَّت النـّواب ثلثُـهم لرفض القرار.

قال تعاىل( :يسألونك عن الشهرِ احلرام قتالٍ فيه).

أصلحت احلاسوبَ شاشته.

قال تعاىل( :قـُتـِلَ أصحابُ األخدودِ النّارِ ذات الوقود).

أنعشين العطرُ أرجيه.

النرضى بأقل من العالمة الكاملة
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الوحدة الثانية:عـمـل الـمـصـدر والـمـشتـقـات
ماذا نعين بعمل املصادر واملشتقات؟

أوالً :عمل املصادر




املصدر الصريح :هو اسم دلَّ على حدث غري مقرتن بزمن........
هو مصدر مبدوء مبيم زائدة( .....أولُّه ميم مفتوحة).......
املصدر امليمي:
هو ما ساوى املصدر يف املعنى وخالفه يف بعض حروف فعله.
اسم املصدر:

(عملية الــــ)....
( مـَ  3 +حروف)
( عطاء /عَون /غُسل /سَلخ)

مالحظة :املصادر إذا كانت معرفة بـ(أل) ال تعمل
تعمل املصادر عمل فعلها إذا أمكن إحالل املصدر املؤول حملـّه.............املصدر املؤول( :أن والفعل)
 املصادر تعمل عمل فعلها يف حالتني:
)
)/مفعول به(:
 )1إذا كان مضافاً ( .يأتي بعدها مضاف إليه (:اسم /ضمري) ( +فاعل( :
) (..............ال يأتي مضاف إليه)
)  /مفعول به( :
 )2إذا كان منوناً( .يأتي بعدها فاعل( :

األمثلة
 دعوتُك جارَك من السنـّة
 قال تعاىل( :أو إطعامٌ يف يومٍ ذي مسغبةٍ يتيماً ذا مقربة)
 احرتام الطالبِ معلمَه واجب.
 قبول القاضي الرشوة كفر.
 عطاؤك السائل احملتاج صدقة تؤجر عليها.
 عون املرءِ الناس دليل شهامته.
 معذرة املرء صاحبَه داللة على تعقله.

 مالحظة هااااامة :يُشتَرَط يف املصدر العامل عمل فعله:
 -1أال يكون مصغراً.

 -2أال يُوصَف قبل أن يؤدي عمله

 -3أال يكون داالً على املرّة.

 أمثلة للتطبيق:
قولتك الصدقَ كشف للحقيقة.
أفرح الشعبَ دعمكم املتواصل إجوانكم اجملاهدين.
ش ُـرَيـْحك الدّرس ممتع.
زُرَيْع الفاحل األرضَ إعمار للكون.
ك املقنع.
بلغنا نصحـُكَ املقنع إخوانك .فنقول :بلغنـَا نصحـُكَ إخوان َ
رمييت السـّهم سديدةٌ.

النرضى بأقل من العالمة الكاملة
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ثانياً :عمل املشتقات
 اسم الفاعل :الفعل الثالثي :على وزن (فاعل)  ،مثل :عالـِم ,واقف .أما من الفعل غري الثالثي :ميماً مضمومة وكسر ما قبل اآلخر ،مثل :مُنتصِر،
مـُقاوِل.
 الصفة املشبهة :أشهر أوزان الصفة املشبهة (:أفْعَلُ  ,فَعْالء  ,فَعْالن  ,فَعيل  ,فَعَلٌ  ,فاعِل )
اسم املفعول :الفعل الثالثي على وزن (مفعول) ،مثل :معلوم  ،أما من الفعل غري الثالثي :ميماً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر ،مثل :مـُنـَفـَّذ ،مـُقاتـَل.

 -1اسم الفاعل :يأتي بعده -1 :فاعل مرفوع السم الفاعل( :

) -2 /مفعول به منصوب السم الفاعل( :

)

 -2الصفة املشبهة  :يأتي بعدها :فاعل مرفوع للصفة املشبهة فقط.
 -3اسم املفعول :يأتي بعده -1 :نائب فاعل مرفوع السم املفعول( :


) -2 /مفعول به منصوب السم املفعول( :

)

مالحظة :املشتقات اجملردة من (أل) التعريف إذا مل تكن مُنونَّة ....فإن الكلمة اليت تليه تُعرب مُضافاً إليه جمروراً.

سؤال :علل ما يأتي:
أ .يـُعرب االسم املرفوع  ،بعد اسم املفعول العامل عمل فعله  ،نائب فاعل؟ ألن امس املفعول يـُش تق من فعل مبين للمجهول  ،ويعمل معهل.
ب .اكتفاء الصفة املشبهة العاملة عمل فعلها برفع فاعل؟ ألن الصفة املش هبة ال تـُصاغ إال من فعل الزم  ،وتعمل معهل.
 شروط عمل املشتقات:

 .1إذا كان معرّفاً بـ (أل) التعريف.
 .2إذا كان جمردا من (أل التعريف) فإنه يعمل بشرطني:

أ .أن يكون منوناً ...............داالً على احلال (اآلن) أو االستقبال (غدا ً).
ب .أن يكون * :معتمداً (مسبوقاً) بـ (نفي
* واقعاً

(خرباً

 /نداء
 /صفة

استفهام)

/
/

حاالً).

األمثلة
 الباذلون أمواهلم يف سبيل اهلل.
 قال تعاىل( :وكلبهم باسَطٌ ذراعيه بالوصيد)
 أحبّ كل شخصٍ نظيفٍ ملبسه.
 ما مقبولٌ عذر املتخاذلني.
 أ موهوبةٌ خدجية جائزة لتفوقها؟
 ليثٌ ناصحٌ زمالءَه غذاً.
 دخل اجلنود البالد مرفوعة رؤوسـُهم.

النرضى بأقل من العالمة الكاملة
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أمثلة للتطبيق حملولة:

 الرجل املـُنـَفـِّذُ املشروع مـُجازٌ .اسم الفاعل (املـُنـَفـِّذ) ,جاء عامالً(....ألنه معرّف بأل التعريف) املشروع :مفعول به منصوب السم الفاعل.
( فويل للقاسية قلوبهم من ذكر اهلل) .اسم الفاعل (القاسي) ,جاء عامالً (ألنه معرّف بأل التعريف) ,قلوبهم :فاعل مرفوع السم الفاعل.
 ما فاعلٌ اخلريَ نادم .جاء اسم الفاعل (فاعل) عامال عمل فعله ألنه (مسبوق بنفي ومنوّن)  ,فنصب مفعوالً به (اخلري).
 يا سامعاً النداء أجب .جاء اسم الفاعل (سامعاً) عامالً عمل فعله ألنه (مسبوق بنداء ومنون)  ,فنصب مفعوالً به (النداء).
 ليثٌ ناصحٌ زمالءَه غدًا .جاء اسم الفاعل (ناصح) عامال عمل فعله ألنه دال على االستقبال و(منوّن ووقع خرباً)  ,فنصب مفعوالً به (زمالءه).
 املؤمن صادقٌ وعده .جاء اسم الفاعل (صادق) عامال عمل فعله ألنه (وقع خربًا ومنون)  ,فنصب مفعوالً به (وعده).
 جئت زافا اخلرب .جاء اسم الفاعل (زافا) عامال عمل فعله ألنه (حال ومنون)  ,فنصب مفعوالً به (اخلرب).
 زارني رجل مـُحـِبٌّ وطنه .جاء اسم الفاعل (مـُحـِبٌّ) عامال عمل فعله ألنه (صفة ومنون)  ,فنصب مفعوالً به (وطنه).
 أعجب بالرجل احلسن خـُلـُقـُه .جاءت الصفة املشبهة (احلسن) عاملة عمل فعلها ؛ ألنها جاءت معرفة بأل  ،فرفعت فاعل (خلقه).
 أكريمٌ طبعه من ال يلمس ألخيه عذراً؟جاءت الصفة المشبهة (كريم) عاملة عمل فعلها ؛ ألنها مسبوقة باستفهام ومنونة  ،فرفعت فاعل (طبعه).
 يا أسوداً ثوبه .جاءت الصفة المشبهة (أسود) عاملة عمل فعلها ؛ ألنها جاءت مسبوقة بنداء ومنونة  ،فرفعت فاعل (ثوبه).
 ال بد أن يكون مجيالً مظهره .جاءت الصفة المشبهة (جميالً) عاملة عمل فعلها ؛ ألنها جاءت خبراً ومنونة  ،فرفعت فاعل (مظهره).
 يعجبين الرجل حسناً خلقه .جاءت الصفة المشبهة (حسناً) عاملة عمل فعلها ؛ ألنها جاءت حاال ً ومنونة  ،فرفعت فاعل (خلقه).
 أحبّ كل شخصٍ نظيفٍ ملبسه .جاءت الصفة المشبهة (نظيفٍ) عاملة عمل فعلها ؛ ألنها جاءت صفة ومنونة  ،فرفعت فاعل (ملبسه).
 يُسَرُّ الناس بالشباب املهذبة أخالقهم .جاء اسم المفعول (المهذبة) عامال ً عمل فعله ؛ ألنه جاء معرفا ً بأل  ،فرفع نائب فاعل (أخالقهم).


كيف يأتي سؤال الوزارة على وحدة (عمل املصادر واملشتقات) ؟

استخرج من النص  - :مفعولًا به للمصدر  -مصدرا عَمِلَ عَمَلَ فعلِه
علّل  :عمل املصدر (  )....عمل فعله يف عبارة ....:
استخرج من النص  :مفعولًا به السم الفاعل  ،اسم فاعل لفعل (ثالثي /غري ثالثي)عَمِلَ عَمَلَ فعلِه
علّل  :عمل اسم الفاعل عمل فعله يف عبارة ...:
علّل  :مل يعمل اسم الفاعل (  )....عمل فعله يف عبارة ......:
استخرج من النص  :فاعلًا لصفة مشبهة  ،صفةً مشبهةً عَامَِلةً عَمَلَ فعلِها.
علّل  :عملت صفة املشبهة (  )....عمل فعلها يف عبارة ....:
علّل  :اكتفاء الصفة املشبهة العاملة عمل فعلها برفع فاعل.
استخرج من النص  :نائب فاعل السم املفعول  ،اسم مفعول لفعل عَمِلَ عَمَلَ فعلِه.
علّل  :عمل اسم املفعول (  )....عمل فعله يف عبارة..
علّل ُ :يعرب االسم املرفوع بعد اسم املفعول العامل عمل فعله  ،نائب فاعل.
أعرب ما حتته خط .
صوّب اخلطأ الوارد يف عبارة..................:

النرضى بأقل من العالمة الكاملة
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الوحدة الثالثة :التعجب
أوالً :التعجب القياسي:

وله صيغتان:

أ) ما أَ ْف َعلَه !

ب) وأَفْعِلْ بِهِ !

 الصيغة األوىل :ما أَفْعَلَه ! :تتكون هذه الصيغة من:
 -1أداة التعجب( :ما)
 -2فعل التعجب:
( -3املتعجب منه أو ضمريه)،
 مـثـال :ما أروع احرتام الذات !
 -1أداة التعجب( :ما)
فعل التعجب( :أروع)
املتعجب منه( :احترام).

الصيغة الثانية :أفْعِلْ بهِ :وتتكون هذه الصيغة من:
فعل التعجب :املاضي اجلامد (أفْعِلْ).
 -2وحرف اجلر الزائد (الباء).
(املتعجب منه) هو ما دخل على حرف اجلر.
 مـثـال :أسعِدْ بالفائز !
فعل التعجب( :أسعد)،
 -2حرف اجلر الزائد( :بــ )،
 -3املتعجب منه( :الفائز)،
 مـثـال :أسْ ِمعْ بِهِ !
فعل التعجب( :أسمع)،
 -2حرف اجلر الزائد( :بــ ),
 -3املتعجب منه( :الضمير المتصل:الهاء)،
احلالة
مفرد
مثنى
مجع مذكر سامل
مجع مؤنث سامل
مجع تكسري
األمساء اخلمسة (أب/أخ/حم/ذو /فو)

النرضى بأقل من العالمة الكاملة

الرفع
الضمة
األلف
الواو
الضمة
الضمة
الواو

النصب
الفتحة
الياء
الياء
الكسرة
الفتحة
األلف

اجلر
الكسرة
الياء
الياء
الكسرة
الكسرة
الياء
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نشاط:تعجَّب من (كرم املُحْسِن) جبملتني؛ مرةً بصيغة (ما أَفْعَلَهُ!) ،وأخرى بصيغة (أَفْعِلْ بِهِ!) ،ثمَّ أعرب كلتا اجلملتني إعراباً تاماً.

ثانياً :التعجب السماعي:

هذه الصيغة ال ضابط هلا وتُفهم بالقرينة من السياق.

أمثلة على صيغة التعجب السماعي:
– اهلل اهلل !.
 هلل درك !. -ما شاء اهلل !.

-

– يا لك !.

– سبحان اهلل !- .

كيف...؟

– تبارك الرمحن !.

كيف يأتي سؤال الوزارة على وحدة التعجب؟

استخرج من النص  :مجلة تعجُّب مساعيّ  ،مجلة تعجُّب قياسيّ
ما الضبط السليم ( احلركة املناسبة ) آلخر كلّ من .....:؟
أعرب ما حتته خط .
صوّب اخلطأ الوارد يف عبارة..................:
حدّد كلًّا من  :فعل التعجّب و املتعجّب منه يف

النرضى بأقل من العالمة الكاملة
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الوحدة الرابعة :النـسـب
النسب :ي ُـفيد التخصيص واإلجياز يف التعبري ،ويكون بزيادة ياء مشددة  -تسمى ياء النسب  -يف آخر االسم املنسوب إليه ،مع
كسر ما قبل الياء .وهذه الياء هي اليت حتمل عالمة اإلعراب لالسم املنسوب .مثل - :عرب :عربـِيّ

إضافة ياء مُشددة وكسر ما قبل (الياء) وإذا كانت (واو) نفتح ما قبلها.

قواعد النسب:

 .1األمساء املختومة بتاء التأنيث :تـُحذف تاء التأنيث من آخره ,وزيادة ياء النسب (الياء املشددة) مع كسر ما قبلها

 .2االسم املقصور :هو االسم املختوم بـ (ا ،ى) ،والنسب إليه يتوقف على موقع األلف.
 إذا كانت األلف حرفاً ثالثاً قـُلبت واواً .مثل :ندى :ندَ ِويّ

 -ربا :ربَ ِويّ

 -عصا :عـَصَ ِويّ

 إذا كانت األلف حرفاً رابعاً والثاني ساكن ,جاز حذف األلف ,أو قلبها واواً ,أو إبقاء األلف وزيادة واو بعدها.
 -سلـْمى :سلمِـيّ  ,سلمَوِيّ  ,سلما ِويّ.

يافا :ياف ِـيّ  ,يافَ ِويّ  ,يافا ِويّ.

 إذا كانت األلف حرفاً رابعاً والثاني متحركًا  ,أو كانت خامسة فأكثر  ,وجب حذفها:
حبَكا :حبكـِيّ

ي
 -شطـَنا :شطـَنِ ّ

فرنسا :فرنس ِـيّ

أمريكا :أمري ِكيّ

 .3االسم املنقوص :املختوم بـ (ي) ،والنسب إليه يتوقف على موقع يائه.
 إذا كانت الياء حرفاً رابعاً جاز حذفها أو قبلها واواً مع فتح ما قبلها.
 -الدّاعي :الداع ِـيّ أو الداعَوِيّ

ي أو الرامَوِيّ
 -الرّامي :الرّامِ ّ

 إذا كانت الياء حرفاً خامساً فأكثر وجب حذفها:
ي
 -املنتهي :املنتتهِ ّ

 -املسرتخي :املسرتخِـيّ

 .4االسم املمدود :االسم املختوم بـ ( اء ) ،والنسب إليه يتوقف على حال اهلمزة فيه:
مالحظة :نرجع الكلمة إىل أصلها ملعرفة إذا كانت اهلمزة أصلية أو ال......مثل( :إقراء أصلها قرأ) فاهلمزة هنا أصلية.

 همزة التأنيث تقلب واواً :املقصود هبمزة التأنيث الزائدة عىل األصل وتـُفيد التأنيث:
 حوراء :حوراوِ ّي
 محراء :محراوِيّاهلمزة األصلية (تبقى على حاهلا) :ويه اهلمزة اليت تكون موجودة يف أصل الامس ال زائدة عليه:
 -إقراء :إقرائ ِـيّ

 -إنشاء :إنشائـِيّ

 اهلمزة املنقلبة عن أصل (جيوز إبقاؤها أو قلبها واواً) :أصل اهلمزة واواً أو ايء.
 -بناء :بنائيّ أو بنا ِويّ

النرضى بأقل من العالمة الكاملة

 -دعاء :دعائ ِـيّ أو دعا ِويّ

8

الدكتور عبادة عواد 7001515770

عربي ختصص املستوى الرابع ( النحو والصرف /الدورة املكثفة صيفية )7102

 .5األمساء اليت على وزن (فـَعيلة) و (فـُعيلَـة):

 إذا كان االسم غري مضعـّف وال معتل العني (احلرف الثاني) ,يقتضي حذف تاء التأنيث والياء ,مع فتح ما قبل
الياء احملذوفة  ,ثم إضافة ياء النسب.
 -حـُذيفة :ح ُـذَفـِيّ

 -القـَبيلة القبـَلـِيّ

 إذا كان االسم مضعـّف أو معتل العني (احلرف الثاني) ,يقتضي حذف تاء التأنيث وحدها  ,ثم إضافة ياء النسب.
 هـُريرة :هـُريرِيّ -احلقيقة :احلقيقـِيّ

 .6املكسورة العني (احلرف الثاني) تـُفتح عينه عند النسب:
 ملـِك :ملَكِ ّي
 -كـَتـِف :كـَتـَفـِيّ

 - -لبـِق :لبَقِيّ

 .7األمساء الثالثية احملذوفة الالم :يقتضي ردّ احلرف احملذوف واوًا  ,ثم كسر هذه الواو وإحلاق ياء النسب:
شـَفة :ش َـفَوِيّ
 -أخ :أخـَوِيّ -

 .8األمساء املركبة:


ينسب إىل صدر االسم املركب إذا أُمـِن اللبس ,مثل:
 -نور الدين :نـُورِيّ

 -صالح الدين :صالح ِـيّ

 إذا خـُشي اللبس يـُنسب إىل عجز االسم املركب ,مثل:
أبو حنيفة :حـَنـَفـِيّ

 عبد احلميد :محـِيدِيّ -

 قد يـُنسب إىل اجلزأين معاً إذا خيف اللبس عند النسب إىل أحدهما  ,وهذا أمر مساعيّ:
 -عبد الدار :عبـْد ِريّ

 -عبد مشس :عبشـَمـِيّ

 -عبد اهلل :عبدل ِـيّ

 -امرؤ القيس :مرقسِـيّ

 االسم املركب املزجي أو اإلسنادي  ,سيـُنسب إىل الصدر  ,وقد ينسب إىل اجلزأين يف املركب املزجي إذا خـِيف الـّلبس:

-

 - -أفغانستان :أفغانـِيّ

 -عـَمروية :عَمْرِيّ

 - -معد يكرب :معدِيّ

 -حضرموت :حضرميّ

 - -تأبـّط شراً :تأبـّط ِـيّ

 -شاب قَرْناها :شاِبيّ

قائمة تتضمن بعض شواذ النسب
املنسوب إليه
سَليقَة

النسب
سَليقِيّ

املنسوب إليه
صَنعاء

النسب
صنعانِيّ

طَبيعة

طَبيعِيّ

البَصرة

صرِيّ
بِ ْ

دَهْر

دُ ْهرِيّ

الَيمَن

يَمانِيّ

َمرْو (مدينة فارسية)

َمرْوَزِيّ

البَحرَين

بَحرانِيّ

الرِّيّ (بالد الفرس قدمياً)

رازِيّ

صَنيْن
احلِ ْ

حِصْنانِيّ

بادِيَة

بَدَوِيّ

النَّهرَين

نهرانِيّ

النرضى بأقل من العالمة الكاملة
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الوحدة اخلامسة :التصـغـيـر


القاعدة العامة يف التصغري :ضمّ احلرف األول ،وفتح احلرف الثاني ،وزيادة ياء ساكنة بعد احلرف الثاني ،تـُسمى ياء التصغري.



دالالت التصغري :التصغري يدلُّ دالالتٍ متنوِّعة ,أبرزها:
التقليل :عندي أُصيحاب  ,أملك ُدرَيـْهمات
ين  ,حـُمرياء
التحبب والتدليل :ب ُـ ّ
تقريب الزمان أو املكان :قـُبـَيـْل املغرب  ,بـُعـَيـْد اجلامعة
صغر احلجم :دُبيب  ,كـُتيـّب
التحقري وتقليل الشأن :شويعر.



طرائق التصغري:

 .1االسم الثالثي :يكون بتحويله على صيغة (فـُعـيل) ؛ أي بضم احلرف األول وفتح احلرف الثاني وزيادة ياء
ساكنة بعده تـُسمى ياء التصغري.
 -علم :ع ُـلَيـْم

ذئب :ذُؤَيـْب

 -نهر :ن ُـهَيـْر

 .2األمساء اليت تلحق باألسم الثالثي عند التغغري :كل اسم ثالثي مزيد بتاء التأنيث  ,أو ألف التأنيث
(املمدودة أو املقصورة)  ,و األلف والنون  ,وكل مجع على وزن (أفعال)  ,يـُصغر تصغري االسم الثالثي.
 -شجرة :شـُجـَيـْرة

 -صحراء :صـُحيـْراء

 -نـُعمى :نـُعيمى

 -سلمان :سـُلـَيـْمان

 .3االسم الثالثي ثانيه ألف يرد إىل أصله ( حسب اجلمع):
 -باب :بُوَيْب

 -ناب:

نُيَيْب

 .4األمساء الثالثية اخلالية من عالمة التأنيث ,تلحق بها تاء التأنيث بعد تصغريها
 -هند :هـُنيدة

 -دعد :دُعـَيـْدة

 -نفس :نـُفيسة

 .5االسم الرباعي :يكون بتحويله على صيغة (فـُعيعِل) ؛ أي بضمّ احلرف األول وفتح احلرف الثاني وزيادة ياء
ساكنة ياء التصغري بعده  ,مع كسر ما بعد هذه الياء.

 -جعففر :جـُعـَيـْفـِر

 -دفرت :دُفـَيـْتـِر

 .6األمساء اليت تلحق باألسم الرباعي عند تغغريه:
 كل اسم رباعي مزيد بتاء التأنيث  ,أو ألف التأنيث املمدودة  ,أو ياء النسب  ,أو األلف والنونالزائدتني  ,يصغـّر تصغري االسم الرباعي .مثل :قنطرة :قـُنيطرة  -عقرباء :عـُقريباء
 .7االسم الرباعي ثانيه ألف زائدة يقلب واو :
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 .8االسم الثالثي أو الرباعي ثالثة حرف علة :عند تصغري االسم الذي ثالثة حرف علـّة  ,تـُدغم ياؤه بياء
التصغري  ,وعند تصغري االسم الذي ثالثه ألف أو واو  ,تـُقلب األلف أو الواو ياء  ,وتـُدغم بياء التصغري.

 -رُقْيةُ :رقَيـِّة

 -نبيل :ن ُـبَيـِّل

صيـِّة
 حغوة :حُ َ عغا :عـُصَيـِّة .9االسم اخلماسي رابعه ليس حرف عله أو االسداسي يعامل معاملة الرباعي ,وذلك حبذف احلروف اليت
تزيد عن احلرف الرابع:
فرزدق:

.11

عندليب:

عنكبوت:

تغغري األمساء املركبة تركيباً إضافياً :يـُصغر صدره وحده  ,وتـُطبق عليه أحكام التصغري:

 -عبدالرمحن :عـُبيد الرمحن

 -بدر الدين :بـُدير الدين

 -تاج الدولة :تـُويج الدولة

 -عماد الدين:

 -كيف يأتي سؤال الوزارة على وحدتي النسب والتصغري؟

التصغري

النسب

استخرج من النص  :امسا منسوبا.
ما الضبط السليم آلخر كلّ من .....:؟
انسبِ الكلمات اآلتية مع الضبط التام.
صوّب اخلطأ الوارد يف عبارة..................:
علّل  :ننسب إىل كلمة (  ).....بــ (.)......
ما املنسوب إليه يف االسم ().....؟

استخرج من النص  :امسا مصغّرا.
صغّرِ الكلمات اآلتية مع الشكل ( الضبط ) التام.
علّل  :تُصَغَّر كلمة (  ).....إىل (.)......
ما مكبَّر االسم ().....؟

مت حبمد اهلل
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أدعية املذاكرة واالمتحان
قبل املذاكرة- :

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والمالئكة
المقربين ،اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك ،وقلوبنا
بخشيتك ،وأسرارنا بطاعتك ،إنك على كل شيء قدير ،حسبنا
اهلل ونعم الوكيل...
بعد املذاكرة-:

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت ،فرده
علي عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير ،حسبنا اهلل ونعم
الوكيل...
يوم االمتحان-:

اللهم إني توكلت عليك ،وسلمت أمري إليك ال ملجأ وال منجا
منك إال إليك...
عند دخول القاعة-:

رب أدخلني مدخل صدق ،وأخرجني مخرج صدق ،واجعل لي من
لدنك سلطانا نصيرا...
قبل البدء باحلل-:

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ،واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي ،اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال ،وأنت تجعل
الحزن إذا شئت سهال...
أثناء االمتحان-:

ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ،يا حي يا قيوم
برحمتك أستغيث ،رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين...
عند النسيان-:

اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك ،وانشر علي رحمتك،
وذكرني ما نسيت يا ذا الجالل واإلكرام...
بعد االنتهاء-:

الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا
اهلل..

كلمات رائعة أهديها لطلبة التوجبهي....
 لن يقامسك الوجع صديق ،ولن يتحمل عنك األمل حبيب ،ولن يسهر بدالً منك قريب .......
 اعنت بنفسك،وامحها،ودللها والتعطي األحداث فوق ما تستحق.....
 تأكد حني تنكسر لن يرممك سوى نفسك ،وحني تنهزم لن ينصرك سوى إرادتك ،فقدرتك على الوقوف مرة
أخرى ال ميلكها سواك..
 ال تبحث عن قيمتك يف أعني الناس ....احبث عنها يف ضمريك فإذا ارتاح الضمري ارتفع املقام وإذا عرفت
نفسك فال يضرك ماقيل فيك ....
هم الرزق فإنه من اهلل ،والحتمل هم املستقبل فإنه بيد اهلل...
 الحتمل هم الدنيا فإنها هلل ،والحتمل َّ
فقط امحل همًا واحدًا كيف ترضي اهلل  ..ألنك لو أرضيت اهلل...رضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناك.
 ﻻﺗﻴﺄﺱﻣﻦﺣﻴﺎﺓﺃﺑﻜﺖﻗﻠﺒﻚ..ﻭﻗﻞﻳﺎﺍﻟﻠﻪﻋﻮﺿﻨﻲﺧﻴرﺍًﻓﻲﺍﻟﺪﻧﻴﺎﻭﺍﻻﺧﺮﺓ....ﻓﺎﻟﺤﺰﻥﻳﺮﺣﻞﺑﺴﺠﺪﺓ,ﻭﺍﻟﻔﺮﺡ
ﻳﺄﺗﻲﺑﺪﻋﻮﺓ...
 لن ينسى اهلل خرياً قدَّمته  ،و هم ًا فرَّجته و عيناً كادت ان تبكي فأسعدتها...

ربنا ينجحكم ويفرحكم ويسعدكم يا رب ......د .عبادة عواد

تابعونا على صفحة الطالب  /الدكتور عبادة عواد
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الوحدة األوىل :من قضايا الشعر العربي يف العصر احلديث
 ما مفهوم األدب احلديث؟
 بني اثآاا ايإاجابة لحملح الفنسية لح مرن؟
 ما ايإصالحات اليت أدخحها (حملد لحي باشا) يف مرن يإقام دول لنبة تضاهي الدول األو وبة قوة وتنظةلاً وإدا ة لتملّ حمل الدول العثلاسة ؟
 مباذا سادى دلاة ايإصالح بعد (حملد لحي باشا)؟
وأبرزهم

 مباذا أمتاز الشعن العنبي منذ أواخن العرن العباسي وحت سهاي العرن العثلاسي؟
 ما الدو الذي قام به (البا ودي) يف احملافظ لح الرتاث ضلن االجتاه احملافظ (مد س ايإحةاء)؟
 لحل :يعد (البا ودي) ائداً ومؤسّياً الجتاه احملافظ ؟
 اذكن ألالماً (أدباء) آخنين من شعناء االجتاه احملافظ (مد س ايإحةاء
 وضح مفهوم (االجتاه احملافظ)؟
 ما املأخذ الذي أخذه تالمةذ (البا ودي) لحةه (ما النقد املوجه إىل البا ودي)؟
 كةف جتاوز تالمةذ (البا ودي) اليلات القدمي لديه؟ ما خرائص تالمةذ البا ودي؟
 ما األمو اليت اتفق لحةها واختحف فةها تالمةذ (البا ودي)؟
 ما الدلةل لح تأان شعناء (االجتاه احملافظ) بالشعناء القدام ؟
 وضح املفاهةم التالة  :املعا ضات الشعني  ،ايإيوان؟


املعارضات:



اإليوان:

وهي

 لحل :يعدّ (أمحد شوقي) أشهن شعناء املعا ضات يف العرن احلديث؟
 لحل :كاست املعا ضات يف الشعن العنبي احلديث صو ة من صو إحةاء الرتاث؟
 لحل :حظي التا يخ بعناي واهتلام أدباء وشعناء االجتاه احملافظ ومد س ايإحةاء يف العرن احلديث؟
 وضح مفهومُ :للنيَّ (حافظ إبناهةم) أو القرةدة العُلنيَّ مبةناً مضلوسها؟
 بنز مظهن من مظاهن التجديد يف شعن شوقي .وضح هذا املظهن؟ وضح حماول (أمحد شوقي) يف التجديد يف الشعن العنبي)؟
 اذكن أبنز شعناء االجتاه احملافظ ومد س ايإحةاء من اجلةل الثاسي (بعد شوقي والبا ودي)؟
 وضح اخلرائص (اليلات) الفنة لشعناء االجتاه احملافظ (مد س ايإحةاء)؟
وهلذا السبب

 لحل :قح تأان واهتلام (أمحد شوقي وحافظ إبناهةم) باملعجم الحفظي لحشعن القديم؟
 ما أمساء أبنز مؤسّيي مجال الديوان؟
 ملاذا مسةت مبد س الديوان؟

الديوان يف األدب والنقد)

 بني موضولات (مضامني) القرةدة لند مجال الديوان؟
 لحل :أكثن مجال الديوان من احلديث لن حقائق الكون وأسنا الوجود؟

العالمة الكاملة
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 وضح اليلات الفنة جللال الديوان؟
 ما األمو اليحبة اليت ساء (مجال أبولو) مشاهدتها يف الشعن احلديث؟
 لحل :اختةا شعناء (مجال أبولو) لشعن (شعناء املهجن الشلالي) منوذجاً هلم حيتذى به ومتنفياً هلم؟
 لحل :استقال خرائص املذهب النوماسيي إىل الشنق العنبي؟

مثل

 من ائد (مجال أبولو)؟
 ملاذا مسةت أبولو بهذا االسم؟
 لحل :مت اختةا (أمحد شوقي) ئةياً جللال أبولو؟
 من النئةس الثاسي ألبولو بعد وفاة (أمحد شوقي) سن 2391؟
 بني اليلات الفنة لحقرةدة لند مجال أبولو؟
( )1التجربة الشععرية:

ولعنس السعبب

وهلعذا السعبب

( )2الوحدة العضوية:
.

( )3التعبري بالصورة واللسظ املوحي

التنوع املوسيقي:

 بني موضولات القرةدة لند مجال أبولو؟
 لحل :ينى النوماسيةون أن أ وع الشعن ما كان أسَّات خالر وكاسوا اجدون يف الشكوى اح سفية حت أسهم كاسوا يشكون من كل شيء؟
 وضح مفهوم( :املهجنيون) أو (الشعن املهجني)؟
 ما النشاطات الثقافة والفكني اليت قامت بها اجلالةات العنبة يف املهجن؟
 بني أبنز النوابط األدبة اليت أسشأها املهجنيون؟
( )1الرابطة القلمية:
( )2العصبة األنَّدلسية:
 بني املوضولات اليت لاجلها الشعن املهجني؟
التأمل يف الطبيعة ومظاهر الكون.

 -1الثورة على الثنائية:
 النزعة األنَّسانية: -النزعة القومية:

 -4احلنني إىل الوطن
 بني اليلات الفنة لشعناء املهجن؟

علل؟

علل؟

 لحل :ظهن الشعن احلن (شعن التفعةح ) يف القنن العشنين؟
َ م ْن الشالنان الحذان هللا اليبق يف احملاوالت التجديدي اليت تناولت بنة اهلةكل العنوضي لحقرةدة العنبة ؟
 ما اسم أول قرةدة يف شعن التفعةح ومن مؤلفها؟ وما البمن الذي قةحت لحةه؟ ويف أي جمح سشنت؟ وما اسم الديوان الذي احتواها؟
 كةف ألحنت سازك املالئك لن اكتشاف الشعن احلن؟
 ما القرةدة الثاسة يف شعن التفعةح ؟ ومن مؤلفها؟ وما اسم الديوان الذي احتواها؟ وما اسم البمن الذي سظلت لحةه؟

العالمة الكاملة
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 اذكن أبنز دواوين الشعن احلن؟
 وضح مفهوم الشعن احلن حيب أي النقاد والشعناء العنب؟
 من واد شعن التفعةح الثالا ؟
 من الشالن الذي جتاوز الشكل العنوضي إىل النؤي الشعني احلديث وما لنوان قرةدته
 ما األمساء اليت أطحقت لح شعن التفعةح ؟
 لحل :غم شةوع مرطحح الشعن احلن إالّ أسه غري دقةق؟
 ما أان (شعن التفعةح ) يف تطو الشعن العنبي؟
 لقد هةأ شعن التفعةح الشعن العنبي لتخفةف من خاصةتني من خرائص الشعن العلودي .ما هلا؟
 بني موقف الشعناء احملافظني من شعن التفعةح ؟
 لحل /حقق الشعن احلن حضو اً متلةزاً يف الرمف واجملالت واملهنجاسات والندوات الشعني يف اليتةنةات من القنن العشنين؟

 بني موقف الشعناء األ دسةني من (شعن التفعةح )؟
 بني اليلات الفنة لحشعن احلن (شعن التفعةح )؟
وهلذا السبب

 لحل :قبول العنب حلكم األتناك (العثلاسةني)؟ صةغ أخنى لحيؤال :لحل :دام احلكم العثلاسي لألقطا العنبة أ بع قنون؟

 لحل :فض العنب حلكم األتناك؟ صةغ أخنى ،لحل :قةام الثو ة العنبة الكربى؟

 ما موقف صمف االحتاديني األتناك من العنب؟
 تشكةل العنب لحجلعةات واألحزاب اليّةاسة والثقافة اليني والعحنة  .لحل؟
 اذكن أبنز أمساء اجللعةات العنبة اليت دافعت لن حقوق العنب يف وجه األتناك؟
 ما موقف حكوم االحتاديني األتناك من هذه اجللعةات؟
 ما أان اليةاس العنقة والقومة اليت اتبعها االحتاديون وسشوء اجللعةات العنبة يف سفوس العنب؟
 بني اثآاا والنتائج ايإاجابة لحثو ة العنبة الكربى؟
 ما األسباب والعوامل اليت حفزت الشنيف حيني لح مقاتح االحتاديني األتناك كلا و دت يف منشو الثو ة؟
 بني موقف وأان الشعن من قةام الثو ة العنبة الكربى؟
 اذكن أبنز الشعناء الذين قالوا قرائد يف الند لح األتناك والتبشري بالثو ة؟
 وضح املقرود بثئائة الشعن والثو ة؟
 لحل :اشتها لدد من الشعناء بشعن الثو ة من العناق والشام واحلجاز واملهجن؟
 ما أصداء (آاا ) مبايع الشنيف حيني يف للان؟

العالمة الكاملة
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 لحل :منح الشنيف حيني شنلةه دينة تؤهّحه لحخالف والقةادة؟
 كةف حتدث الشعناء لن شخرة الشنيف حيني؟

 ما مضلون القرائد اليت قاهلا الشعناء يف متجةد األمري فةرل؟

 لحل :ظلَّ الشعناء (يرتدّدون) لح بالط املحك لبداهلل يف للان؟

 ما مضلون القرائد اليت قاهلا الشعناء يف متجةد األمري (املحك) لبداهلل؟
 ما األمن الذي يتأمل فةه احلزب العنبي من بنيطاسةا العظل ؟

 ما موقف بنيطاسةا من ولدها لحشنيف حيني بإقام الدول العنبة املوحدة؟
 لحل :قنا احلحفاء بنفي الشنيف حيني إىل قربص؟

 ما أان سفي الشنيف حيني إىل قربص يف سفوس الشعناء واملفكنين؟
 مت تويف الشنيف حيني وأين تويف وأين دفن؟

 ما أان موت الشنيف حيني بني فئات اجملتلع العنبي؟
 ما مضلون القرائد اليت ات املحك فةرل بن احليني؟

 ما األمن الذي جيّدته ومثّحته قرائد ااء الشنيف حيني وأاجاله؟

 لحل أو (وضِّح) :الثو ة العنبة الكربى لةيت حدااً تا خيةاً لابناً بل حنك سهوض قومي حتنّ ي؟
 بني اليلات (اخلرائص) الفنة لشعن الثو ة العنبة الكربى؟
( )1الوحدة املوضوعية .علل؟

( )2سعوولة اللةعة ووضعوحوا .علعل؟

( )3النزعة اخلطابية احلماسية.
 ما اسم أبنز الكتب اليت تناولت احلديث لن الثو ة العنبة الكربى؟
 ما خمحفات (ستائج) احلنب العاملة األوىل لح الشنق العنبي؟

 ما خمحفات (ستائج) احلنب العاملة الثاسة لح الشنق العنبي؟
 لحل :لقي الشنق العنبي والعامل العنبي سرةبه من احلنب العاملة الثاسة ؟
 ما احلدث األكرب واألبنز الذي أسفنت لنه احلنب العاملة الثاسة

 ما موقف الشعن العنبي من النكب الفحيطةنة وإدخال الةهود إىل فحيطني؟
 لحل :كاست القضة الفحيطةنة احملنّك لحهلم العنبة والبالث النئةس إىل كلّ تغةري حرل يف خمتحف أحناء الوطن العنبي؟
 لحل :إنّ مأساة الشعب الفحيطةين املشند ترد ت واجه األحداث اليةاسة العنبة والعاملة ؟
 ما موقف الشعناء من سشن الولي لةقظ األم العنبة ؟

 لحل :هبّت اجللاهري العنبة لح الرةمات امليتغةث ومححت اليالح ولكنّ النرن مل حيالفها؟
 ما الدو الذي أدّاه الشعن العنبي لقب إسشاء الدول الةهودي لح األ ض الفحيطةنة ؟

 لحل :ظحت القضة الفحيطةنة القضة الكربى اليت تشغل العامل العنبي واجملتلع الدولي؟.

 لحل :كتب لح الشعب الفحيطةين خاص والشعب العنبي لام أن حيلل اليالح دفالاً لن كنام مضال وحني ميحوب وحق مشنوع؟
 ماذا جتيد (متثّل) قرةدة حملود د ويش ؟

 لحل :تتجحّ إ ادة الترلةم واحملافظ لح كل ذ ة من تناب الوطن؟



اذكن أبنز شعناء املقاوم الفحيطةنة ؟
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الوحدة الثانية  /من قضايا النثر العربي يف العصر احلديث
 ما اليل اليت يتشابه بها الشعن مع النثن يف بداي القنن التاسع لشن؟
 من أبنز الكتاب الذين سعوا إىل حتنين األسحوب األدبي؟
 بني ابنز العوامل اليت أانت يف حنك النثن العنبي احلديث؟
 لحل :فنا بعض املرتمجني اليو يني والحبناسةني إىل مرن؟
 بني أاا الرتمج يف تطو األدب العنبي خاص النثن؟
 وضح مفهوم التعنيب:
 لحل :ظهو فنون سثني حديث كاملقال والقر واخلاطنة والنواي يف العرن احلديث؟
 وضح مفهوم املقال ؟
 أين سشأت املقال ؟ (مباذا ا تبط ظهو املقال )؟
 بني لناصن املقال ؟
 .1اللةة..............علل؟
 .3العاطسة..

السكرة...

علل؟

علل؟

 أذكن أقيام املقال ؟
 بني أهلة العنوان يف املقال ؟
 ما مسات (شنوط) العنوان اجلةد لحلقال
 بني أهلة املقدم ؟
 بني أهلة العنض يف املقال ؟
 مم يتكون العنض؟
 بني أهلة اخلامت ؟
 بني أسواع املقال ؟
 ما مفهوم املقال املوضولة
 ما أبنز موضولات (جماالت) املقال املوضولة ؟
 ما مسات املقال املوضولة ؟
 اذكن مثاال لح املقال املوضولة ؟
 ما مفهوم املقال الذاتة ؟
 ما مسات املقال الذاتة ؟
 ما مضلون (جمال) املقال الذاتة ؟
 اكتب أ بعه فنوق بني املقال الذاتة واملقال املوضولة ؟
املقالة املوضوعية

املقالة الذاتية

 اذكن أبنز كتاب املقال يف الوطن العنبي؟
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 اذكن ابنز كتاب املقال يف األ دن؟
 اذكن مسات (ممةزات) املقال يف األ دن؟
 بني اليلات الفنة لحلقال ؟

 وضح مفهوم اخلاطنة؟
 مباذا ختتحف اخلاطنة لن املقال (اذكن الفنوق بني اخلاطنة واملقال ؟).

 مباذا تشبه اخلاطنة املقال ؟
 بني أسواع اخلاطنة؟

اخلاطرة الذاتية:
اخلاطرة املوضوعية:

 لحل :اخلاطنة املوضولة ميكن أن تترل بأي جاسب من جواسب احلةاة وتغطي أي موضوع من موضولات احلةاة؟
 لحل :ظهو اخلواطن مطبول بطابع شخري إسياسي
 بني اليلات الفنة لحخاطنة؟
 لحل :ال اجد كتابا أو أدباء يتخررون يف كتاب اخلاطنة فقط مع أسهم اشتهنوا بكتابتها؟
 اذكن أبنز كتاب اخلاطنة يف الوطن العنبي؟
 وضح مفهوم القر القررية
 ما الفنق بني أان القر القررية وأان موقف من مواقف احلةاة يف ذهن القا ئ؟
 ما املفهوم االصطالحي املعاصن لحقر القررية؟
 تأانت القر العنبة بالقر الغنبة لن طنيقني .بةنهلا؟
 لحل :سشأة القر القررية لح يد املرنيني وأهل الشام (سو يا ولبنان ومرن)؟
 لحل :تباين مواقف الكتاب العنب واختالف أسالةبهم وأدواتهم بعد اليتةنةات؟
 لحل :اختالف املفاهةم والقوالب واألشكال واملضامني القررة بعد اليتةنةات؟
 لحل :دفع أجةال جديدة من الكتاب إىل طنق أسالةب جتنيبة جديدة تعتلد لح احلداا الغنائبة وشعني الحغ ؟
 لحل :ظهو القرص الربقةّ والحغ ايإحيائة والنمزي ؟
 بني ممةزات القر القررية بعد اليتةنةات؟
 بني لناصن القر القررية؟
(أ) األحداث:

(ب) الشخصيات,

(د) اللةة( ,هع) احلوار( ,و) اهلدف (املةزى).

(ج) البيئة:

 لحل :قد خيتا الكاتب الشخرةات من احلةوان أو اجللاد؟
 بني أسواع الشخرةات يف القر القررية؟

 بني أهلة لناصن البةئ (الزمان  ،املكان) يف القر القررية؟
 ما الشنوط اليت اجب أن يتّبعها القاصّ لدى اختةا ه لحموا يف القر ؟
علل؟
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 ما أهداف القاصّ من القر القررية؟
 لحل :ال يوجد قر حقةقة ساجم إذا مل تتوفن فةها الرةاغ الفنة احملكل ؟
 اذكن أبنز كتاب القر يف األدب العنبي احلديث؟
 ما أول للل قرري أ دسي ومن املؤلف؟
 من ائد القر يف األ دن وفحيطني؟
 لحل :احلنك القررة كاست أسبق إىل الظهو يف فحيطني منها يف األ دن؟
 ما اسم أول قر تا خية مهدت لحنيادة الفنة لحقر ؟
 اذكن االا واد لحقر القررية يف األ دن يف الثالاةنةات؟

 .علعل؟

 ما التطو الذي حرل لحقر القررية يف اليتةنةات؟
 مباذا متةّز جةل اليتةنةات (ما مسات جةل اليتةنةات يف القر القررية)؟
 كةف كاست القر يف اليبعةنةات يف األ دن؟
 وضح دو ابط الكتاب األ دسةني اليت يف القر القررية؟
 لحل :أصبمت القر يف الثلاسةنات أكثن التراقاً بقضايا اجملتلع؟
 لحل :شهدت القر يف التيعةنات إقباال وازدها اً شديدين وتنولت اجتاهات القاصّني وكان االجتاه احلداايّ التجنييب هو الغالب بةنها؟
 وضح مفهوم النواي ؟ للرواية مسوومان:

 كةف يطنح النوائي النواي ؟
 بني الغاي واهلدف من النواي ؟
 أيهلا أسبق إىل الظهو النواي العنبة أم األو وبة  .وضح اليبب؟
 ما ممةزات (مسات) فرتة النّيادة يف النّواي ؟
 لحل :تيجةل البةئ يف األللال النائدة أخذ طابعاً خاصاً ا تبط بتجا ب املؤلفني اخلاص ؟
 لحل :ظهو النواي االجتلالة لتشلل مياح كبرية من النتاج النوائي العنبي؟
 اذكن لناصن النواي ؟
(هع) احلوار.

(أ) احلدث( ,ب) الشخصيّة( :ج) الزمان واملكان( ,د) السرد:
 وضح مفهوم احلدث يف النواي (بني دو احلدث يف النواي )؟
 مباذا متةزت األحداث يف النّواي ؟
 لنّف احلبك يف النواي وبني أهلةتها؟


 ما وظةف التقنةات اليّندي أو األشكال اليّندي ؟
 لدد أبنز األشكال اليندي أو التقنةات اليندي ؟
 بني أسواع احلوا يف النواي ؟
بني أسواع الشخرة النوائة ؟

الشخصية املسطّحة:

شخصية نامية:

حوار داخليّ(مونولوج):
احلوار اخلارجي (الديالوج):
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 اذكن أبنز ألالم النواي العنبة والذين حققوا شهنة واسع ؟
 لحل :ال تكاد النواي يف األ دن تتلةز صخروصة يف الذوق أو يف االجتاه لن غريها من األللال النوائة يف األقطا األخنى؟
 لحل :الترب النقاد واي (فتاة من فحيطني) لعبّاس هي النواي األ دسة النائدة؟
 ما أهلة النواي األ دسة قبل اخلليةنات؟
 كةف أصبمت النواي األ دسة يف الثلاسةنةات؟
 اذكن أبنز ألالم النواي األ دسة ؟
 لنف املينحةّ
 اذكن لناصن العلل املينحي؟
 ما تفيري النشأة الدينة لحلينح والرتاجةديا والكومةديا؟
 ما فكنة الرّناع اليت يقوم لحةها املينح؟ (ما أشكال الرناع اليت يقوم لحةها املينح)؟
 ما اهلدف الذي تيع املينحة إىل حتقةقه؟
 مباذا تأانت املينحة ؟
 بني ستائج تأان املينحة بالتطو الذي أصاب فنون األدب األخنى؟
 قا ن بني لفظ (الد اما) قبل التطو وبعد التطو يف املينح؟
 بني أان اختالط الشنق بالغنب يف سشأة فن املينحة يف األدب العنبي؟
 لحل :ظهو الفن املينحي احلديث يف األدب العنبي؟
 ما اهلدف والغاي من ظهو املينح اجلديد (احلديث) يف األدب العنبي؟
 من أول من أدخل املينح إىل الوطن العنبي وما املينحةات اليت لنضها؟
 لحل :أصةب فن املينح بنكي بعد وفاة (النقاش)؟
 لحل :اجتاه تالمةذ (النقاش) واملشتغحون باملينح إىل مرن؟
 من أول من أدخل املينح إىل سو يا؟
 لحل :مل يكتب النجاح ألبي خحةل القباسي يف بناء املينح يف سو يا؟
 بني موقف املرنيني من مينح القباسي يف مرن؟
 لحل :ازدها املينح يف مرن يف النرف الثاسي من القنن التاسع لشن؟
 اذكن أبنز كتاب املينح يف مرن ودو كل منهم يف تطوين املينح؟

 اذكن مقومات لناصن املينحة ؟
الصّراع املسرحيّ:

احلعدث املسعرحي:

احلوار املسرحي:
الشخصية املسرحية:
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 لحل :وجود التالزم بني احلدث والشخرة ؟
 بني دو شخرة البطل املينحي يف املينحة ؟
 كةف ينشأ الرناع يف املينحة ؟
 وضح دو احلوا يف املينحة ؟
 بني مسات (ممةزات) احلوا املينحي؟
 اذكن أبنز الكتاب والنقاد الذين سالدوا يف ازدها ودفع الكتاب املينحة ؟
 مت تطو املينح األ دسي وصا ت له مالحمه امللةّزة؟
 اذكن أبنز األمساء األ دسةني الذين ا تبطت بهم حنك التألةف املينحي يف األ دن؟
 وضح مفهوم فن اليرية؟
 ما األمو اليت ينجوها الكاتب من كتاب اليرية؟
 ما األسباب والعوامل اليت تؤدي إىل احلاج إىل وجود فن اليرية؟

 اذكن أسواع اليرية؟

 )2السرية الذاتية:
 )2السّرية الةرييّة:

 لحل :اليرية الذاتة متنفّس لحكاتب يقصّ فةها جمنيات حةاة جدينة بأن تيتعاد وتقنأ؟
 ما مادة (موضوع) اليرية الذاتة ؟
 ما أكثن احلوافز خحفاً لحيرية الذاتة الناجم ؟
 ما أول سرية يف األدب العنبي احلديث ويف أي قنن؟
 لحل :حازت سرية الشدياق (الياق لح الياق) شهنة واسع يف األدب العنبي؟
 ما العوامل اليت جعحت من كتاب (األيام) لطه حيني سرية ذاتة فةع امليتوى؟
 يشكل (كتاب األيام) صو ة والة لحرناع بني األسَّيان والبةئ  .لحل أو وضّح ذلك؟
 لحل :متةزت سرية طه حيني (األيام) بشيء من الردق واملوضولة ؟
 اذكن أبنز اليري الذاتة يف األدب العنبي؟

(سارة)

حياتي)

(إبراهيم الكاتب)

 لحل أو وضّح :كاتب اليرية الغريي يتناول يف سريته لادة الشخرةات احلافح باجلواسب املثرية والالفت اليت يهتم القا ئ بتعنفها؟
 لحل أو وضح :كاتب اليرية الغريي مبثاب املؤّخ؟
 اذكن أبنز اليّري الغرييّ ؟

(منصور األنَّدل ) (املعتمد بن عباد)

(الرافعي)

(سيد قريش

 ما املأخذ الذي أُخذ لح الرتاجم الغريي بشكل لام؟
 ما املأخذ (اليحبة ) الذي أخذت لح العقاد يف لبقنياته؟
 لحل :العقاد يف تنامجه يححّ لح أنّ اجملتلع يدين لحعبقني (الفند) أكثن ممّا يدين العبقني لحلجتلع؟
 ما املأخذ الذي أخذ لح كتاب النافعي لحعنيان؟
 ما خرائص سرية جربان ملةخائةل سعةل ؟

 بني دود الفعل لح سرية جربان ملةخائةل سعةل ؟
علل؟
علل؟
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 ما النكةزة األساسة اليت تيتند لحةها اليرية الفنة خاص سرية (جربان) ملةخائةل سعةل ؟
 بني شنوط كتاب اليرية الذاتة والغريي ؟
علل؟
علل؟
علعل؟

 بني شنوط كاتب اليرية الذاتة والغرييّ ؟
علل؟

 بني مسات (خرائص ،ممةزات) سرية إحيان لباس (يف للان)؟

عزيزي الطالب  :ال تنس األبيات املطلوبة منك حفظ ًا من الكتاب املقرر
أربعة أبيات متثل االجتاه احملافظ
أربعة أبيات متثل االجتاه الرومانسي
أربعة أبيات متثل شعر الثورة العربية الكربى
أربعة أبيات متثل شعر املقاومة الفلسطينية
عشرة أسطر متثل شعر التفعيلة
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قائمة بأمساء الكتب الواردة يف الكتاب
رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

املُؤلَّف (الكتاب)

صاحب املؤلّف
املازسي و العقّاد
لبد النمحن شكني
لبد النمحن شكني
العقّاد
العقاد
العقاد
العقاد
العقاد
العقاد
العقاد

11
12
13

إبناهةم ساجي
إبناهةم ساجي
ابناهةم ساجي

14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24

ابناهةم ساجي
أبو القاسم الشابي
جربان خحةل جربان
جربان خحةل جربان
إيحةا أبو ماضي
إيحةا أبو ماضي
سيةب لنيض
مةخائةل سعةل
حافظ ابناهةم
شفةق خمحوف
شفةق خمحوف

25
26
27
28

الشالن القنوي
إلةاس فنحات
إيحةا أبو ماضي
سازك املالئك

29
31
31
32
33
34
35

سازك املالئك
بد شاكن اليةّاب
بد شاكن اليةّاب
لبد الوهاب البةاتي
شاذل طاق
أدوسةس
الزهاوي

36
37
38
39
41
41

إبناهةم طوقان
حمللد كامل شعةب
أبو الفضل الولةد
خري الدين الز كحي
بشا ة خو ي
فال الطهطاوي
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أدعية املذاكرة واالمتحان
قبل املذاكرة- :

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والمالئكة
المقربين ،اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك ،وقلوبنا
بخشيتك ،وأسرارنا بطاعتك ،إنك على كل شيء قدير ،حسبنا
اهلل ونعم الوكيل...
بعد املذاكرة-:

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت ،فرده
علي عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير ،حسبنا اهلل ونعم
الوكيل...
يوم االمتحان-:

اللهم إني توكلت عليك ،وسلمت أمري إليك ال ملجأ وال منجا
منك إال إليك...
عند دخول القاعة-:

رب أدخلني مدخل صدق ،وأخرجني مخرج صدق ،واجعل لي من
لدنك سلطانا نصيرا...
قبل البدء باحلل-:

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ،واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي ،اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال ،وأنت تجعل
الحزن إذا شئت سهال...
أثناء االمتحان-:

ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ،يا حي يا قيوم
برحمتك أستغيث ،رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين...
عند النسيان-:

اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك ،وانشر علي رحمتك،
وذكرني ما نسيت يا ذا الجالل واإلكرام...
بعد االنتهاء-:

الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا
اهلل..

كلمات رائعة أهديها لطلبة التوجبهي....
 لن يقامسك الوجع صديق ،ولن يتحمل عنك األمل حبيب ،ولن يسهر بد ًال منك قريب .......
 اعنت بنفسك،وامحها،ودللها والتعطي األحداث فوق ما تستحق.....
 تأكد حني تنكسر لن يرممك سوى نفسك ،وحني تنهزم لن ينصرك سوى إرادتك ،فقدرتك على الوقوف مرة
أخرى ال ميلكها سواك..
 ال تبحث عن قيمتك يف أعني الناس ....احبث عنها يف ضمريك فإذا ارتاح الضمري ارتفع املقام وإذا عرفت
نفسك فال يضرك ماقيل فيك ....
هم الرزق فإنه من اهلل ،والحتمل هم املستقبل فإنه بيد اهلل...
 الحتمل هم الدنيا فإنها هلل ،والحتمل َّ
فقط امحل همًا واحدًا كيف ترضي اهلل  ..ألنك لو أرضيت اهلل...رضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناك.
 ﻻﺗﻴﺄﺱﻣﻦﺣﻴﺎﺓﺃﺑﻜﺖﻗﻠﺒﻚ..ﻭﻗﻞﻳﺎﺍﻟﻠﻪﻋﻮﺿﻨﻲﺧﻴرﺍًﻓﻲﺍﻟﺪﻧﻴﺎﻭﺍﻻﺧﺮﺓ....ﻓﺎﻟﺤﺰﻥﻳﺮﺣﻞﺑﺴﺠﺪﺓ,ﻭﺍﻟﻔﺮﺡ
ﻳﺄﺗﻲﺑﺪﻋﻮﺓ...
 لن ينسى اهلل خرياً قدَّمته  ،و هم ًا فرَّجته و عيناً كادت ان تبكي فأسعدتها...

ربنا ينجحكم ويفرحكم ويسعدكم يا رب ......د .عبادة عواد

تابعونا على صفحة الطالب  /الدكتور عبادة عواد
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الوحدة األوىل:املناهج النقدية
 ما العامل األساسي يف ظهور وتبلور املناهج النقدية؟
 وضح مفهوم املنهج النقدي؟
 بني االجتاهات العامة للمناهج النقدية؟
 وضح مفهوم املنهج التارخيي؟
 بني أبرز اهتمامات املنهج التارخيي؟

 اذكر أبرز نقاد املنهج التارخيي؟
 بني مهمة الناقد حسب رأي (سانت بيف)؟
 على ماذا تعتمد الطريقة النقدية لـ(سانت بيف)؟
 وضح هدف (بيف) من نظرية التاريخ الطبيعي يف فصائل الفكر؟
 علل :ال توجد شخصية أدبية تتكون من ذاتها حسب رأي (تني)؟
 بني العوامل اليت تكوّن شخصية األديب وتصبغه بطابعها والواردة يف كتاب تاريخ األدب االجنليزي لـ(تني)؟
(أ) اجلنس:
(ب) البيئة:
(ج) الزمن:
 علل :يرى (تني) أن عامل اجلنس من أقوى العوامل؟
 علل :يرى (تني) أن الكاتب مرآة عصره؟
 ما الفرق بني تأثر البيئة واجلنس يف األفراد؟
 اذكر مثاالً على تأثر الزمن يف تراثنا العربي؟

 وضح الفرق يف أثر الزمن يف فنان سابق وآخر الحق حسب رأي (تني)؟
 بني كيف ظهرت مالمح املنهج التارخيي يف النقد العربي القدي؟؟
 ما األمور (االهتمامات) اليت أشار إليها (ابن سالم) يف كتابه (طبقات فحول الشعراء) فيما يتعلق مبالمح املنهج التارخيي؟

 علل :سهولة شعر (عديّ بن زيد) حسب رأي (ابن سالم)؟

 علل :قلة الشعر يف بعض القرى (الطائف /عُمان) حسب رأي (ابن سالم)؟
 بني أثر املنهج التارخيي يف كتابات (طه حسني)؟
 بني رأي (العقاد) يف البيئة؟
 بني أثر املنهج التارخيي يف كتابات (حممد مندور)؟
 وضح كيف ظهر املنهج التارخيي يف كتابات (ناصر الدين األسد)؟

 بني كيف ظهر املنهج التارخيي يف أعمال احملققني الذين عنوا بالرتاث األدبي والفكري؟
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 عدد أمساء ابرز احملققني الذين تأثروا باملنهج التارخيي؟
 وضح أبرز االنتقادات اليت وجهت إىل املنهج التارخيي؟

 وضح مفهوم املنهج النفسي؟
 بني األمور اليت تناوهلا املنهج النفسي (بني اهتمامات املنهج النفسي)؟

 متى ظهرت الدراسات النفسية احلديثة؟
 من العامل الذي ظهرت الدارسات النفسية على يديه؟
 ما أبرز نظرية جاء بها (فرويد) يف جمال الدراسات النفسية احلديثة؟
 ما رأي (فرويد) يف آلية األحالم؟
 بني آراء وأعمال (فرويد) فيما خيصّ نظرية التحليل النفسي؟

 علل :عدم اكرتاث (فرويد) بالنواحي الفنية واجلمالية بقدر اهتمامه مبضمون العمل الفين؟
 بني ردود الفعل (األصداء) على آراء (فرويد) يف الساحة األدبية خاصة حديثه عن الالوعي؟
 علل :على الفنان أن يرتك نفسه على طبيعتها مستسلماً إلمالءات العقل الباطن حسب رأي (فرويد)؟
 مالمح املنهج النفسي يف النقد العربي القدي؟ (بني العوامل النفسية اليت تتيح للشاعر إنتاج نصه الشعري حسب آراء القدماء)؟

/علل:

 بني أبرز مالمح املنهج النفسي يف النقد العربي احلديث؟

 كان شعر أبي نواس يف النسك باباً من أبواب العرض وصدق التمثيل؟
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 علل :اعتزاز عنرتة بفروسيته وشجاعته حسب رأي (إيليا حاوي)؟
 بني االنتقادات اليت وجهها كل من (حممد مندور) و(سيد قطب) إىل املنهج النفسي؟

 وضح مفهوم الشكالنيّة؟

 أذكر أبرز رواد الشكالنية؟
 بني مبادئ الشكالنية؟

علل؟
علل؟
 علل دعت الشكالنية إىل االبتعاد عن الصور التقليديـة؟
 علل :اعتنت الشكالنية برتاكيب اللغة الشعرية وجرسها املوسيقي؟
 استندت الشكالنية إىل أسس فلسفية وعلمية يف أفكارها ،بني هذه األسس؟
( )1األسس الفلسفية :وهما أساسان وضعهما (كانْت) مؤسس الفلسفة المثالية األلمانية وهي-:

( )2األسس العلمية:
علل؟
 بني آثار الشكالنية يف النقد؟

علل؟
 علل :اتهمت الشكالنية باهلروب من الواقع االجتماعي؟
 علل :قال بعض الشكالنني بضرورة متثيل الواقع لألدب االجتماعي مثل -باختني -الذي رأي أن اخلطاب األدبي ظاهرة اجتماعية؟
 علل :رفض الشكالنيون وعلى رأسه؟ -باختني -الفصل بني الشكل واملضمون؟
 بني مالمح الشكالنية يف النقد العربي القدي؟؟
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الوحدة الثانية :املذاهب األدبية
 وضح مفهوم املذهب األدبي؟
 اتسمت االجتاهات واملذاهب األدبية بسمة العاملية .علل؟
 بني أصل لفظة- :كالسيكية-؟ وما أشهر معانيها اللغوية؟

 عرف الكالسيكية اصطالحاً؟
 كيف ظهرت وانتشرت الكالسيكية؟
 بني أه؟ العوامل واألسباب اليت ساعدت على ظهور املذهب الكالسيكي؟
والنهضة:
ويقصد باحملاكاة
 وضح املبادئ اليت اعتمد عليها الكالسيكيون يف إنتاجه؟ األدبي؟

علل؟
(أ) قااون النحادا الاثال :

أماا وحادثة الزماا :

 ،ووحادة الفعال:
أما وحدة املكا :

(ب) وحدة الننع:
وامللهاة

فاملأساة
 علل :ظهور الكالسيكية يف األدب العربي؟
 علل :هزت احلملة الفرنسية العقلية العربية وخباصة املصرية؟

 علل :ظهور عدد من الرواد أحسوا بالفجوة احلضارية بني العرب والغرب ودعوا إىل قيام نهضة عربية تقوم على الرتاث العربي وتستعني مبقومات احلضارة احلديثة؟
 اذكر رائدين من الرواد العرب الذي دعوا إىل قيام نهضة عربية متأثرة مبقومات احلضارة احلديثة؟
 بني املبادئ اليت اتبعها أصحاب املذهب الكالسيكي (البعث واإلحياء)؟
ومن أبرزهم أمحد شنقي
 بني هدف أعداء الرومانسية من استخدام كلمة رومانسية؟
 وضح مفهوم الرومانسية؟
 بني العوامل اليت ساعدت على ظهور الرومانسية يف القرن الثامن عشر؟
 بني مسات (خصائص ،مميزات ،مبادئ) األدب الرومانسي؟
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 علل :قبول املذهب الرومانسي وانتشاره يف األدب العربي؟
 اذكر ابرز األدباء الرومانسيني يف األدب العربي؟
 كيف حتدّدت وتبلورت وانتشرت مفردة -الواقعية؟
 بني العوامل اليت ساعدت على ظهور املذهب الواقعي؟
 وضح مسات (خصائص) الواقعية النقدية (األمّ)؟

باملنضنعيثة .مالال ذلك
مبفهنم -العامث واخلاصث.
اجلاوب السليب يف اجملتمع.
 كيف ظهرت وانتشرت الواقعية االشرتاكية؟
 بني مسات (مميزات ،خصائص) االشرتاكية الواقعية؟

 علل :ظهور الواقعية يف األدب العربي وانتشارها؟
 علل :رؤية األديب الواقعي تقوم على الربط بني مشكالت الفرد والواقع االجتماعي؟
 اذكر أبرز أدباء الواقعية النقدية يف األدب العربي احلديث؟

 ما القضية اليت ركّز عليها الواقعيون النقديون العرب يف أدبه؟؟ هات مثاالً على ذلك؟.
 اذكر ابرز أدباء الواقعية االشرتاكية يف األدب العربي احلديث؟
 ما القضية اليت ركز عليها (عبد الرمحن الشرقاوي) يف رواية (األرض)؟
 بني كيف ظهرت وتبلورت كلمة الرمزّية؟

 اذكر أبرز رواد الرمزية؟
 بني العوامل اليت ساعدت على ظهور املذهب الرمزي؟
 وضح السمّات (اخلصائص ،املميزات) اليت اتس؟ بها املذهب الرمزّي؟

 ما الوسائل اليت اتصل خالهلا األدباء العرب احملدثون باألدب الرمزي؟
 علل :تأثر األدباء العرب احملدثني باألدب الرمزي بدرجات متفاوتة؟
 علل :جند مسات رمزية يف الشعر احلديث دون أن جند أدباً رمزياً يف جوهره؟
 اذكر أه؟ األدباء العرب الذين جند لديه؟ مسات رمزية وبني مسة كل منه؟؟
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\الوحدة الثالثة :احلركة النقديّة يف األردن
 علل :شكَّل النقد األدبي يف األردن أحد أه؟ّ روافد احلركة الثقافية يف اجملتمع األردني؟
 وضح املظاهر الدّالة على اهتمام امللك عبداهلل األول املؤسّس باحلركتني األدبية والنقدية؟

 اذكر دليال على تفاعل النقد يف األردن مع احلركة النقدية يف العامل العربي خالل اجملالت والصحف؟
 بني الدور الذي قام به عيسى الناعوري يف تنشيط احلركة النقدية يف األردن يف اخلمسينيات؟
مالل:
 بني دور إحسان عباس يف احلركة النقدية يف اخلمسينيات؟
 اذكر أشهر الكتب النقدية اليت صدرت يف اخلمسينيات مع ذكر املؤلف واملوضوع؟
( )1كتاب عرار شاعر األرد ملؤلفه:
( )2كتاب االجتاها األدبية احلديالة يف فلسطني واألرد
( )3ترمجة حممند السثمرة لكتاب -القصة السيكنلنجيثة-
 علل :يعدّ كتاب االجتاهات األدبية احلديثة لناصر الدين األسد من أكثر الكتب منهجية يف استخدام التاريخ يف دراسة األدب؟
 ما السّمة (امليزة) األساسية للحركة النقدية يف اخلمسينات؟

 علل :وجود أرضية خصبة إلنشاء مؤسسات تهت؟ بالتأليف والرتمجة والتحقيق يف جمال احلركة النقدية يف اخلمسينات؟
 أذكر أه؟ املؤسسات اليت ساعدت على نضج النقد األدبي يف الستينيات والسبعينيات؟
( )1اجلامعة األردوية وكليات اجملتمع وجامعة الريموك
( )2اجمل ّ :
( )3رابطة الكتثاب األردويني:
 اذكر ابرز النقاد الذين وظفوا املنهج الواقعي يف دراسة األدب يف السبعينيات؟
 كيف ربط (هاش؟ ياغي) بني الرتكيب االجتماعي والشكل الفين يف كتاباته؟
 علل :ظهور فن القصّة القصرية يف فلسطني واألردن؟
 كيف فسر النقاد وعلى رأسه؟ (عبد الرمحن ياغي) مواقف األدباء الفكرية والسياسية؟

 علل :التقاء الطبقة االرستقراطية مع الربجوازية على نفس التوجهات الفكرية؟.
 علل :عدَّ النقاد الربط بني اخلاصّ والعامّ مقوماً مهمّاً لقيام جتربة أدبية واقعية؟
 ما الرؤية (الفكرة) النقدية اليت حيملها نزيه أبو نضال يف كتابيه- :الشعر الفلسطيين املقاتل -و -جدل الشعر والثورة-؟.

العالمة الكاملة
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 وضح أه؟ّ األدوات النقدية اليت استخدمها النقاد الواقعيون يف الستينيات والسبعينيات؟

 بني مسات (مميزات) احلركة النقدية يف األردن يف الثمانينيات وما بعدها؟
 اذكر ابرز النقاد الذين وظفوا املنهجني التارخيي والواقعي يف هذه املرحلة؟
 اذكر أه؟ اجملالت اليت عنيت بالنقد واألدب يف مرحلة الثمانينيات وما بعدها؟(
 علل :ظهور عدد من الكتب املرتمجة اليت بينت مالمح النقد يف األردن؟ بسبب
 بني أبرز االجتاهات النقدية اليت ظهرت يف الثمانينيات مع ذكر أمساء الكتب اخلاصة بكل اجتاه؟
 -1االجتاه إىل النقد الغربي:
 -2االجتاه إىل النص األدبي :وذلك بنصفه املصدر األساسي لدراسة األدب.
 -3االجتاه إىل النص األدبي ودالالته اجلمالية بنصفه كياوا مستق ً .وضح هذا االجتاه؟
 -4االجتاه إىل املنهج األسطنري يف حتليل النصنص الشعرية القدمية خاصة اجلاهلية .وضح هذا االجتاه؟
 -5االجتاه إىل القراءة التفكيكيثة:
 -6االجتاه إىل املانهج املقاار :
 بني دليلني على أن النقاد الواقعيني يتنازلون عن عدد من أدوات املنهج الواقعي يف النقد يف األردن خالل دراساته؟ التطبيقية يف الثمانينيات؟

 علل :شاعت يف الثمانينيات دراسات أسلوبية تتناول أسلوب أديب معني أو أسلوب جلنس أدبي يف مرحلة تارخيية معينة؟
 علل :اجته طلبة الدراسات العليا إىل كتابة رسائله؟ اجلامعية يف جمال الدراسات األسلوبية؟
 اذكر أبرز الكتب اليت ظهرت بسبب االهتمام باملنحى األسلوبي يف الدراسات التطبيقية؟
 علل ظهور دراسات يف بيان األبعاد النظرية لألسلوبية؟

 اذكر أبرز النقاد الذين اجتهوا إىل دراسة النص ودالالته اجلمالية بوصفه كياناً مستقالً؟
 بني أبرز الكتب والدراسات اليت اجتهت إىل النص األدبي ودالالته بوصفه كياناً مستقالً؟

 ما أبرز الدراسات والكتب النقدية اليت ظهرت بسبب اهتمام النقاد باحلركة األدبية يف األردن؟
 اذكر أبرز النقاد األردنيني الذين أبدوا اهتماماً خاصاً باحلركة األدبية يف األردن مع ذكر أعماهل؟ األدبية والنقدية إن وُجِ َدتْ؟
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قائمة بأمساء الكتب الواردة يف الكتاب
املُؤلف
اسم الكتاب
ابن سالم اجلمحي
طبقات فحول الشعراء
ابن قتيبة
الشعر و الشعراء
األصفهاني
األغاني
الثعاليب
يتيمة الدهر يف شعراء أهل العصر
ابن األثري
املثل السائر
جورجي زيدان
تاريخ اآلداب العربية
تني
تاريخ األدب االجنليزي.
ذكرى أبي العالء  /مع أبي العالء يف سجنه طه حسني
طه حسني
األدب اجلاهلي
حممد مندور
النقد املنهجي عند العرب
زكي مبارك
النثر الفين يف القرن الرابع
سهري القلماوي
ألف ليلة وليلة
فجر اإلسالم  /ضحى اإلسالم  /ظهر اإلسالم امحد أمني
االجتاهات األدبية احلديثة يف فلسطني واألردن
ناصر الدين األسد
خليل بيدس رائد القصة العربية احلديثة يف فلسطني ناصر الدين األسد
عبد القادر اجلرجاني
أسرار البالغة
حازم القرطاجين
منهاج البلغاء وسراج األدباء
عباس حممود العقاد
أبن محديس
عباس حممود العقاد
ساعات بني الكتب  /سلسلة العبقريات
جتديد ذكرى أبي العالء /حديث األربعاء طه حسني
طه حسني
مع أبي العالء يف سجنه
يف النقد واألدب
التفسري النفسي لألدب
امليزان اجلديد
النقد األدبي
اللزوميات
سبعة أمناط من الغموض
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اسم الكتاب
فن الشعر
كتاب عرار شاعر األردن

املُؤلف
إحسان عباس

االجتاهات األدبية احلديثة يف فلسطني واألردن

ناصر الدين األسد
ليون أيدل /حممود السّمرة
هاش؟ ياغي
عبد الرمحن ياغي
حممد عصفور
فخري صاحل.
عبداهلل رضوان
إبراهي؟ خليل.
إبراهي؟ عبد اجلواد.
نصرت عبد الرمحن
خالد الكركي
سامح الرواشدة.
إبراهي؟ السعافني
عبد الرمحن ياغي.
إبراهي؟ خليل
شامفلوري
جنيب حمفوظ
عبد الرمحن الشرقاوي
عيسى الناعوري

يعقوب العودات  /البدوي امللثّ؟

القصة السيكولوجيّة
القصة القصرية يف فلسطني واألردن
حياة األدب الفلسطيين احلديث
تشريح النقد ومفاهي؟ نقدية
النقد واإليديولوجيا
النموذج وقضايا أخرى
األسلوبية ونظرية النص

االجتاهات األسلوبية يف النقد العربي احلديث
الواقع و األسطورة يف شعر اهلذلي اجلاهلي

الرموز الرتاثية الشعرية يف الشعر العرب احلديث

القناع يف الشعر العربي احلديث
الرواية يف األردن
القصة القصرية يف األردن
فصول يف األدب األردني ونقده
جملة  -الواقعية-
رواية ( دقاق املزق)
رواية ( األرض)

إيليا أبو ماضي رسول الشعر العربي احلديث /

إلياس فرحات شاعر العروبة يف املهجر/
مسرحية  -برميثيوس طليقا -
إيليا حاوي
عز الدين إمساعيل الديوان يف األدب العربي
مقاالت رمزية
حممد مندور
األدب والثورة
سيد قطب
الصناعيني
املعرّي
مسرحيات  :جمنون ليلى  /قمبيز/ .عنرتة
أمبسن

النسخة األصلية 2017

شيلي
العقاد واملازني
بيلي
تروتسكي
العسكري
أمحد شوقي
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