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انـسـهـسـهـة انـًـحـًـودٌـة فـــً 
 انهـغــة انـعــستــٍــة

 رـشـي عـانـثـف الـصـال
 يــرع األدبـفـال

 الـفــصــل الـدراســي األول 
 

 

 ًب قى الحي  ًب تعاقي  برغـً  تً يٍ قى بى  مف يا
 بً تى كالر   األلقاب عمى تعالى مجدنا 
 قتطى نى  آيةه  عصرو  كؿٍّ  في ككنتً   
 ربً كالط   باإلمتاعً  حرً بالسٌ  سفً بالحي  

  تبصرةن  القرآف أنزؿ قد فاهلل 
   عربي بيٍّفو  بمفظو  لممبصريف 

 
 1258855870   ر دردســـثــائـ

 1255858558  كيـلـيـعـمحمد أبو ص

 

 
 

https://web.facebook.com/thaer.dardas 
https://www.facebook.com/T.Mohammed.Abu.suileek     
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 السلسلة األوىل 

 الـــــنـــــحـــــو والـــــصّـــــرف
 

 الوحدة األوىل : كسر مهزة إنّ .

 الوحدة الثانيت : أحوال الفاعل وادلفعول به تقدميًا وتأخريًا .

 الوحدة الثالثت : اإلبـــــــدال .

 الوحدة الرابعت : التّـــصغري .

 الوحدة اخلامست : اإلضافت .
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 ؛ كاالختالؼ بينيما كسر اليمزة كفتحيا ، كيدخالف عمى الجممة االسمية ، ( حرفاف ناسخاف يفيداف التككيد  أفٌ  ( ك ) إفٌ  ) 
 كليمزتيا ثالث حاالت : كجكب الكسر ، ككجكب الفتح ، كجكاز الكسر كالفتح .    

 
 

 

 

 

 

 ( وجوتا  
َّ
 األيــــثــــــــهة   حاالت كسس هًزة ) إٌ

 ...كاءكالدٌ  الكالـى إٌف   .إذا جاءت في بداية الكالـ  (1
 كؿ جممة ييبتدأ بيا الكالـ كتؤدم معننى مستقالا تسٌمى جممة ابتدائية .                                                

 ، استفتاح بعد حرؼإذا جاءت  (2
 مثؿ : أال ، أمىا  

 ...ذىبان  ال تمطري  السماءى  أال إفٌ 
 . الصبر ـي االنسافى ييعمٌ  الصكـى  أما إف  

 تيسمى الجممة التي تمي حرؼ االستفتاح بجممة استفتاحية .                                                 
 أال عرفت أٌني مريضه . أكؿ الجممة االستفتاحية ، مثؿ :في  إذا لـ تكف  ة إفٌ فتح ىمز تي :  يهحوظة

ة إذا جاءت في أكؿ الجممة المحكيٌ  (3
 . بالقكؿ

 قاؿ الشافعي :
 الجكابى لباًب الٌشرِّ مفتاحي  إف   قمتي ليـٍ كصٍمتى قالكا سىكىتَّ كقٍد خي  

 تسٌببي المخٌدراتي مشكالتو جسدٌيةن كنفسٌيةن كاجتماعٌيةن كاقتصادٌيةن،  .إذا جاءت في أكؿ جممة جكاب القسـ  (4
 آفةه  خطيرةه. اهلل، إٌنيا فك

 :، مثؿ  إذا جاءت بعد بعض الظركؼ (5
 . ، إذٍ  حيثي 

 ، عدـ االستعجاؿ في نقؿ األخبار األفضؿمف   ( أ
  . يكشفاف لؾ حقيقة األمكر ؿى كالتأم   ثى التريٌ  إف   حيثي    
 كجدتو سيالن. إذ إٌننيعمـ النحك ،  أحببتي   ( ب
 مكقع الجممة التي تمي ىذيف الظرفيف في محؿ جر مضاؼ إليوحيث ، أذ : ظرفاف يالزماف اإلضافة إلى جممة ، ك 

 تعالى : قاؿ   .إذا اقترف خبرىا بالاٌلـ المزحمقة  (6
  اءىؾى اٍلمينىاًفقيكفى قىاليكا نىٍشيىدي ًإنَّؾى لىرىسيكؿي المًَّو ـي  كىالمَّوي ًإذىا جى  ًإنَّؾى  يىٍعمى

  لىكىاًذبيكفى  اٍلمينىاًفًقيفى  ًإف   يىٍشيىدي  كىالمَّوي  لىرىسيكليوي 
 االبتداء ،كىي باألصؿ الـ المزحمقة :  الاٌلـ  
 .ديف قت "نقمت" مف صدر الجممة إلى خبرىا ؛ كراىيةى ابتداء الكالـ بمؤكٌ حمً ت مزحمقة ؛ ألنيا زي ميٌ سي ك    

 الوحدة األولى : كسر همزة إن  
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 ( الوحدج األوىل تدريــــثاخ الكــتاب )
  12/ ص 1تدرية   
 . اذكر سبب كسر ىمزة إٌف فيما يأتي    

 قاؿ تعالى في كصًؼ المنافقيف:  (1
         ـٍ الى تيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض قىالي ذىا ًقيؿى لىيي ا نىٍحفي ميٍصًمحيكفى كىاً  كفى  *كا ًإنَّمى لىًكٍف الى يىٍشعيري ـي اٍلميٍفًسديكفى كى  . أىالى ًإنَّييـٍ ىي
 قيمةى ما نممؾ.في إدراؾ إٌف الٌسعادةى ليسٍت في الحصكًؿ عمى ما ال نممؾ،  بؿ  (2
نِّ  (3 ـٍ تىٍستىًطٍعوي األكائؿي قاؿ أبك العالء المعرٌم : كا  ٍف كينتي األىخيرى زمانيوي        آلتو ًبما ل  ي كا 
 كاهلًل، إٌني سأبذؿي قصارل جيدم حتى أحقِّؽى طمكحاتي. (4

  12/ ص 2تدرية    
 اضبط ىمزة )إٌف( حيثما كردت في ما يأتي:    
جي الٌنساء. فمف رغب كأفطر، كأصٌمي كأرقدي، كأتزكٌ "أما كاهلل اٌني ألخشاكـ هلل ، كأتقاكـ لو لكٌني أصكـي :  قاؿ رسكؿ   (1

 عف سٌنتي فميس مٌني". 
 

القدرةى عمى اإلنصاًت تجمبي لؾ األصدقاءى، فالمصغي  نتجي عف سكًء اإلصغاًء، حيث افٌ اٌف كثيرنا مف سكًء الفيـ ي  (2
ًث أكثر عمى االنتباه، كالٌنفسي تميؿي إلى الٌتحدٌ بي مقاكمةى الٌنفًس كالقدرةى ٌف اإلصغاءى يتطمٌ ا إذالجٌيدي يككفي صديقنا لمجميع؛ 

                                                             منيا إلى اإلصغاًء، كتكادي تمٌمو كٌمما طاؿ.  فكاهلل، اٌف االستماعى ميارةه مف الٌضركرة إتقانيا.
 )ميارات الٌتكاصؿ، د. فكزم عيسى، بتصرؼ(.                                                                 

3)   .  أحب  أٍف أجمسى عمى شاطًئ البحًر حيثي اٌف اليكاءى عميؿه
4)  . سفو ميؽ حى ، إذ اٌنو ذك خي  يعجبني الفتى الٌصادؽي الٌسمكحي
 

  12/ ص 3تدرية 
:ما ىك  حسبً بكسكرة ىمزتيا عٌبر عف المعاني اآلتيًة باستخداـً )إٌف( الم  مطمكبه

ياتنا.               )اقتراف الخبر بالالـ المزحمقًة(       (1  أىمٌيةي العمـً في حى
 حب  الكطًف.                         )أكؿ جممة جكاب القسـ(  (2
.                      )بدايةي الكالـ(     (3  الٌصبري كالفرجي
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  12/ ص 4تدرية 
 اقرأ النص اآلتي ، ثـ أجب عف األسئمة التي تميو :  

شركاف يكمنا مف األياـً أٌنو مريضه كأنفذ ثقاتىو كأمناءىه أف يطكفكا أقطارى بالًده، كأكناؼى كاليًتو طالبيف لو  أظيرى الممؾي أنك
كعادكا إليًو فقالكا لوي: ما كجدنا  كٌميا اليتولىًبنىةن عتيقةن في  قريةو خربةو ليتداكل بيا؛ إذ إٌف األطباء كصفكا لو ذلؾ، فطافكا ك 

ـى ىؿ إال ما أردتي شركاف كشكرى اهللى  كقاؿ:  أنك مكاننا خرابنا كال لبنةن عتيقةن. ففرح تجريبى كاليتي، كاختبارى مممكتي؛ ألعم
 أمكري المممكًة، كانتظمتً  فقد تمتبقيى في الكاليًة مكضعي خرابو ألعمِّرىه،  كحيث إٌنو لـ يبؽ  فييا مكافه إال ىك عامر 

، ككصمتً   العمارةي إلى درجًة الكماؿ.  األحكاؿي
 )مف حكايات ألؼ ليمة كليمة، بتصرؼ(

 ( اقترح عنكاننا مناسبنا لمٌنص. 1
 ة كسرىا.الٌنًص جممتيف كيسرٍت ىمزة )إٌف( فييما كجكبا، ما عمٌ  كددت في( 2

 
 اإلجاتح النووذجيح )الوحدج األوىل(

 12/ ص  2إجاتح تدرية  12/ ص  1إجاتح تدرية 
 محكية بالقكؿ  جممة جاءت في أكؿ -أ (1

 جاءت بعد حرؼ االستفتاح )أال(. -ب

 جاءت في بداية الكالـ . (2

 اقترف خبرىا بالالـ المزحمقة . (3

 جاءت في أكؿ جممة جكاب القسـ. (4

 إٌني   (1

 فك اهلل إٌف .  ، إف، إذ   حيث إفٌ   ، إٌف كثيران   (2

 حيث إٌف .أحب  أٍف  ،   (3

 إذ إٌنو .   (4

 13/ ص  4إجاتح تدرية  13/ ص  3إجاتح تدرية 

 إٌف العمـ لميـه في حياتنا .عممت  (1

 كاهلل إٌف حٌب الكطف كاإلخالص لو كاجب عمينا. (2

 إف  الصبر مفتاح الفرج . (3

 

  (  إذ إٌف األطباءى كصفكا لو ذلؾ2

               ( .  جاءت بعد الظرؼ إذ)     

    كحيث إٌنو لـ يبؽى  فييا مكافه إال ىك عامر .          

 . ( جاءت بعد الظرؼ حيث)    

 كقاؿ : إنما أردت تجريب كاليتي .  ) محكية القكؿ (
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 .م مع فاعمو كالمفعكؿ بو أك الفعؿ المتعدٌ ـز مع فاعمو ، : الفعؿ الاٌل أركاف الجممة الفعمية 

 صكر الجممة الفعمية :  
 .( ، كىذا ىك األصؿ في ترتيب الجممة الفعمية  المفعكؿ بو )     ( +  الفاعؿ ( + ) الفعؿ ) (1

 الساميةى لمكطنية. المعانيى       األردف  شيداءي       رى سطٌ      
 

 جكازنا .  تقدـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ ( ، الفاعؿ ( + ) المفعكؿ بو ( + ) الفعؿ ) (2
 .الكطف  حب          قمكبىيـ             سكف    
 .  تقدـ المفعكؿ بو عمى الفعؿ كالفاعؿ الفاعؿ( ، الفعؿ( + ) ( + ) المفعكؿ بو ) (3

. ىؤالء       صنعى           المجدى          األبطاؿي
 15/ ص 1تدرية 

 الفعمٌيًة الكاردًة في األمثمًة اآلتية:حدٍّد عناصرى الجممًة    
 المفعكؿ بػػو الفاعػؿ الفػػعؿ الجمػػػػػػمة

 النجاح  الطالب    يدرؾ  يدرؾي الٌطالب الٌنجاح بالمثابرة.   (1

غذاءىىا  -كالٌنباتات  -تصنعي بعضي الكائناًت الحٌية    (2
 بنفسيا.

 غذاءىا   بعض    تصنع   

 أخاه   االنساف    يمقى   جميؿه أٍف يمقى اإلنسافي أخاه بابتسامة.    (3

 اهلل   ضمير مستتر تقديره أنا أسأؿي    اهللى أسأؿي أٍف يكفقِّنا في مسيرتنا العممٌية كالعممٌية.    (4

 الماؿ   عفيؼ    يرجع    ال ييرًجع الماؿى المفقكدى إال عفيؼي الٌنفس.    (5

تىعىطَّمىت ليغىةي   (6   ... تالكالـً كخاطىبى  كى
 عينيَّ في ليغىًة اليكل عيناؾً                     

 

 تعطمت
 خاطبت

 
 
  

 خاطبت

 لغة 
 عيناؾ 

 فعؿ الـز . 
 عيني

 : ة حاالت يجب فيياثمٌ 
 . ـ الفاعؿ عمى المفعكؿ بويتقد (1
 . ـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿيتقد (2
 ـ المفعكؿ بو عمى الفعؿ ك الفاعؿ معان يتقد (3

 الوحدة الثانجة : أحوال الفاعل والمفعول به تقديماً وتأخجراً 
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 22/ ص  12  تدرية
 أعرب ما تحتو خط إعرابنا تامنا . 

رى   قاؿ تعالى : ـٍ كيٍنتيـٍ شييىداءى ًإٍذ حىضى لوى آباًئؾى  يىٍعقيكبى اٍلمىٍكتي أى ًإٍذ قاؿى ًلبىًنيًو ما تىٍعبيديكفى ًمٍف بىٍعًدم قاليكا نىٍعبيدي ًإليىؾى كىاً 
نىٍحفي لىوي ميٍسًمميكفى  ٍسحاؽى ًإليان كاًحدان كى ٍسماًعيؿى كىاً  ـى كىاً   . ًإٍبراًىي

 يعقكبى : مفعكؿه بو مقدـ منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.
 .مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره المكتي : فاعؿ مؤخر 

 
 
 

ا
 
و انفاعم عهى املفعول ته وجوت

ُّ
  األيـــثـــهــــة   حاالت تقد

 بمناسبة عكدتيا مف السفر . سممى نييى ىنأت .بس لعدـ كجكد قرينة تمٌيزي أحدىما مف اآلخرخشية المٌ  (1
؛ لذا  ال يعرؼي الفاعؿي مف المفعكؿ بو إال بالترتيب( ف نييى سممىعالمات اإلعراب غير ظاىرة عمى كممتي )  

 .  اآلخر مف أحدىما تمٌيزي  قرينة كجكد لعدـ الٌمبس خشيةيتقٌدـ الفاعؿ كجكبنا 
 ككف الفاعؿ ضميران متصالن سكاء أكاف المفعكؿ بو (2

 اسمان ظاىران   - أ
 

 ضميران متصالن .  - ب

 قاؿ حافظ إبراىيـ : 
 أحشاًئًو الدر  كامفه          أنا البحري في
دفاتي سألكا الغٌكاصى فيؿ                 عف صى

 قابمتيوي 
 الفاعؿ ىك الضمير ) كاك الجماعة ( الذم اٌتصؿ بالفعؿ ) سأؿ ( كأف المفعكؿ بو اسـ ظاىر ىك ) الغٌكاص (  - أ

 كال يجكز فصؿ الضمير المٌتصؿ عٌما اٌتصؿ بو . 
 جاء الفاعؿ كالمفعكؿ بو ضميريف مٌتصميف .   - ب

 . الغموَض يف متووز الػاعِل من املػعوِل به ُتزيل قرينُةإذا ُوجدت   ائًزايكون الرتتوب ج

 القرينة المفظٌية   -1
 تاء التأنيث - أ

 الساكنة 
 / النعت الصفة   - ب

 
 ."( لبنى ا يعني أف الفاعؿ مؤنث "مالتصاؿ الفعؿ بتاء التأنيث م.) أكرمٍت يحيى لبنى  ( أ

 . استقبؿ صديقي العزيزي عٌمي  ( ب
، دليؿ ( صديقيعالمة الٌرفع الضمة عمى آخر كممة )العزيز( التي ىي صفة )ظيكر  )

 (.ىك الفاعؿ ( صديقي)عمى أف 
 .قرأ أخي ركايتي  القرينة المعنكية   -2

 .كىي استطاعة قياـ أحد االسميف بالفعؿ كعدـ استطاعة الثاني 
 

 اـ الفاعؿ عمى المفعكؿ بو كجكبن تقدٌ أكالن : 
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  17+ ص16/ ص  2تدرية 

ـى الفاعًؿ عمى المفعكًؿ بو كجكبنا في ما تحتو خطٌّ في كؿٍّ مٌما يأتي:  عٌمٍؿ تقد 
 .الٌتطكعية األعماؿ في لمشاركتو عيسى مكسى كٌرـ (1

. ناقش ىذا ذاؾ (2  في أمكر سياسٌيةو كثيرةو بمباقةو كاحتراـو

 ، كمىف أساء تركتيوي. شكرتيوي  مف أحسفى لي (3

لىفنا مِّفى المٍَّيًؿ   قاؿ تعالى : (4 فىًي النَّيىاًر كىزي ةى طىرى سىنىاتً  ًإفَّ كىأىًقـً الصَّالى ًلؾى   ييٍذًىٍبفى السَّيِّئىاتً  اٍلحى  .  ًلمذَّاًكًريفى  ًذٍكرىلَٰ  ذىَٰ

 فإٌف الٌظمـ ظممات يكـ القيامة ".  قكا الٌظمـتٌ ا : " قاؿ رسكؿي اهلل  (5

ا أىؿى األردٌف:  (6  أكثٍر  يعشقكف األرضلكٍف..  يعشقكف الكرد قاؿ الٌشاعري حيدري محمكد  مادحن

ميقي كسائمي القكـعف مالي ككثرًتو       تسألي الٌناسى قاؿ الٌشاعر: ال  (7  عٍف ديني كعٍف خي

 محبكبتو الٌراحمة.  يتذكرا معو كدادى طالؿ كالٌطمب مف خميميو أف ًمف عادة الٌشاعر في العصر الجاىمٌي الكقكؼي عمى اإل (8

  17+ ص16/ ص  2تدرية إجاتح 
خشية المبس لعدـ كجكد قرينة لفظية أك معنكية تميز أحدىما مف اآلخر ، ألف الحركة مقدرة عمى آخرىما  (1 1+2

 المعنى.، كألف كال منيما يمكف أف يككف فاعالن كيمكف أف يككف مفعكالن بو في 
 ضميريف متصميف . ألٌف الفاعؿ كالمفعكؿ بو (2  -3

 المفعكؿ بو مكقع تعميؿ  الفاعؿ مكقع تعميؿ  (3  

  المفعكؿ بو منصكب بالكسرة ىنا ألنو جمع مؤنث سالـ ( السيئاتً  اسـ ظاىر ) (5 ( نكف النسكة ضمير متصؿ ) (4 -4

 .  ( الظمـ اسـ ظاىر ) (7 ( كاك الجماعة ضمير متصؿ) (6  -5

 (. األرض الكرد ، اسـ ظاىر) (9 ( كاك الجماعة ضمير متصؿ) (8 -6

 .اسـ ظاىر ) الناس ، القـك (  (11 ( ياء المخاطبة ضمير متصؿ) (10 -7

 .  ( كداد اسـ ظاىر ) (13 ضمير متصؿ ) ألؼ االثنيف( (12 -8
 

  ًانضًائس املتصهة نهسفع ه :  
رٍب ) تي (  ،  المتكمـتاء   بىا ) ا ( ،  ألؼ االثنيف: ضى رى  : اٍضًرًبي )م (  ،  ياء المخاطبة: ضى

رىبيكا ) كا ( ،  كاك الجماعة ٍبنىا ) نىا ( ضمير المتكمميفنا : ضى رى ٍبفى ) فى (نكف النسكة ،   : ضى رى  :  ضى
  (أ 
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 + إجاتح  17/ ص  3  تدرية

 
 في ما يأتي:ما القرينةي الٌتي أزالًت الغمكضى في تمييز الفاعًؿ مف المفعكًؿ بو 

 . المدرس يقتضي أف يصقؿ ال العكس   قرينة معنكية      صقؿى ميارتي في الخٌط ميدرِّسي مذ كنت صغيرنا .   (1
ًتيا لو. (2  . فالكتاب ال يستعير       قرينة معنكية    قالت المديرة : استعارٍت صديقتي كتابي  لحاجى
 حٌث كالدم الفاضؿي أخي عمى زيارة المرضى. (3

 . الحركة اإلعرابية عمى كممة الفاضؿ ، فيي صفة كالصفة تتبع مكصكفيا        قرينة لفظية 
4)  .  نافسىٍت عيسى ىدل في مسابقًة أكائًؿ المطالعيفى

 .  التصاؿ الفعؿ بتاء التأنيث الساكنة ، ما يعني أٌف الفاعؿ مؤنث "ىدل"        قرينة لفظية 
 المشركع ؟ لقد أرشدٍت عيال مصطفى إليو.مف أرشد مصطفى إلى تصميـ خطة  (5

 .  التصاؿ الفعؿ بتاء التأنيث الساكنة ، ما يعني أٌف الفاعؿ مؤنث "عال"        قرينة لفظية    
 

 22/ ص  12  تدرية
 أعرب ما تحتو خط إعرابنا تامنا . 

حدتيياقاؿ أحمد شكقي :  (1  غيري ذم ألـ ًة عندمككىتمتي السيـى في كبدم          جرحي األحبٌ  جى
 . السككف: فعؿ ماضو مبني عمى  جحدٍ 

 التاء : ضمير متصؿ مبني عمى الضـ في محؿ رفع فاعؿ.
 الياء : ضمير متصؿ مبني عمى السككف في محؿ نصب مفعكؿ بو.

 
.في صباح أحد األياـ المشرقة ، فقرٌ  مصطفى مكسىتذٌكر  (2  ر أف يزكره في أقرب كقتو

 و الضمة المقدرة عمى األلؼ ، منع مف ظيكرىا التعذر.مصطفى : فاعؿ مرفكع كعالمة رفع
 مكسى : مفعكؿ بو منصكب كعالمة نصبو الفتحة المقدرة عمى األلؼ ، منع مف ظيكرىا التعذر.

 
 

 يتقٌدـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ كجكبنا في حاالتو منيا : 
ـى                 ؿ ضميره يعكدي عمى المفعكؿ بو . إذا اٌتصؿ بالفاع  (1  كاالبتسامة تعمك محياه. ياق  الجائزةى ميٍستىحً  استم
 الفاعؿ : اٌتصؿ بو ضمير )ىا( يعكد عمى المفعكؿ بو )الجائزة( .  
 إذا كاف المفعكؿ بو ضميران متصالن ، كالفاعؿ اسمان ظاىران. (2
 . كفي الميمة الظمماء يفتقدي البدري  إذا جدَّ جد ىـ         قكميي ػػػػػػسيذكريفقاؿ أبك فراس الحمداني :  

 .  الفاعؿ اسـ ظاىر )قكمي( كالمفعكؿ بو ىك الضمير )الياء( المٌتصؿ بالفعؿ )يذكر(

 كجكبان  الفاعؿ عمى بو المفعكؿ تقدـ:  ثانينا
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 :ضًائس اننصة املتصهة 

ٍبتى :      نا المتكمميف اك المفعكليف  (أ  رى  ) نا ( ضى
ٍبتي :                          الياء  (ب  رى  ) ق (ضى

ٍبتى :                    ياء المتكمـ  (ج  رى  ) ني (ضى

ٍبتي  :                         الكاؼ  (د  رى  ) ؾ (ضى

 18/  ص 4  تدرية
 مٌما يأتي: بيٍٍّف سببى تقٌدـً المفعكًؿ بو عمى الفاعًؿ في كؿٍّ 

تيييـٍ يىٍكـى الى   قاؿ تعالى : (1 ٍعًذرى ـٍ سيكءي الدَّارً  يىنفىعي الظَّاًلًميفى مى لىيي لىييـي المٍَّعنىةي كى  . كى
 .كيعشؽ األرضى أصحابييا،  يحمي الكطفى أىميو (2
 عاقدنا الٌنٌيةى عمى دكاـً تعٌيدىا كالحفاًظ عمييا. حرثى األرضى مالكييا (3
مقيو الحسفي  ينفع اإلنسافى عممو (4  النافع. كعمموالصالح  كخي
نيكا يىا أىي يىا الًَّذيفى :قاؿ تعالى  (5 ـٍ  ًإفٍ  آمى اءىكي يىالىةو  قىٍكمنا تيًصيبيكا أىفٍ  فىتىبىيَّنيكا ًبنىبىإو  فىاًسؽه  جى كا ًبجى مىىَٰ  فىتيٍصًبحي   نىاًدًميفى  فىعىٍمتيـٍ  مىا عى
 ناؾً فٍ جى في الفجًر  يرٌتميوكما            أكحٍتوي عيناؾً قاؿ سعيد يعقكب: أحمى القصائًد ما  (6
  تىًزٍينييا األقمػػارقاؿى الخميفةي المستنجدي: إف تكٍف شابٍت الٌذكائب مٌني          فالميػػػالي  (7
 ة عمى المصمحة الخاصة. الٌذيفى يقٌدمكف المصمحة العامَّ  يعجبني المكاطنكف (8
 فاحترميـ أنت أكالن. اآلخركفيحترمؾ إٍف أردت أٍف  (9
 

 18/ ص  4تدرية إجاتح 
  سببى تقٌدـً المفعكًؿ بو عمى الفاعؿً  المفعكًؿ بو عمى الفاعؿً سببى تقٌدـً 

  كالفاعؿ  ضمير المفعكؿ بو جاء   يعكد عمى المفعكؿ بو  ضمير اتصؿ بالفاعؿ 
 ( فاسؽ اسـ ظاىر )  كـ  -5 الظالميف ىـ معذرتيـ -1
  الياء -6 األرض،  الكطف الياء أصحاب،  أىؿ -2

 الياء
 ( عيناؾ اسـ ظاىر )
 ( جفناؾ اسـ ظاىر )

 ( األقمار اسـ ظاىر )  الياء -7 األرض الياء مالؾ -3
 )المكاطنكف(راسـ ظاى  الياء -8 االنساف الياء عممو -4
 ( اسـ ظاىر )اآلخركف الكاؼ -9    
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 + إجاتح  20/ ص 6تدرية 

 اضبط ما تحتو خط في النص اآلتي : 

في مياب الٌريح  حياتىيـ،  كالٌذيف ينصبكفى الحقائؽي باألكىاـً تيدمييا  قصكرىىـأٌف الٌذيفى يبنكفى  الحياةي عٌممتني 

، كال ثباتى إال لما لو أصؿه الٌرماؿي عمى الٌرماؿ تميد بيـ يكـ تتحرؾي  قكاعدىىـ، كالٌذيف يرسكف العكاصؼي  تبعثرىا

 كيصركفى عمى تحقيًؽ طمكحاًتيـ.   اليأسى يف ال يعرفكفى اليمـ العالية الذٌ  أصحابى   الحياةي ثابته ، فتكاًفئي 
 

 22/ ص  12  تدرية
 أعرب ما تحتو خط في ما يأتي :

ًذ   قاؿ تعالى : ـى رىب وي كىاً   .  ًبكىًممىاتو فىأىتىمَّييفَّ  اٍبتىمىٰى ًإٍبرىاًىي
 التعذر.ابتمى : فعؿه ماضو مبني عمى الفتحة المقدرة عمى األلؼ ، منع مف ظيكرىا 

 إبراىيـ : مفعكؿه بو مقدـ كجكبان منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.
 رٌبو : فاعؿ مؤخر كجكبان مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره ، كىك مضاؼ ،

 كالياء ضمير متصؿ مبني عمى الضـ في محؿ جر مضاؼ إليو .      
 

 
 

 
 

و املفعول ته 
ُّ
  األيـــثـــهــــة   وجوتا   وانفاعم انفعم عهى حاالت تقد

إذا كاف المفعكؿ بو ضمير نصب منفصؿ يدؿ عمى  (1
 . االختصاص

ي اؾى نىٍستىًعيفي قاؿ تعالى : "   ".ًإي اؾى نىٍعبيدي كاً 

 ضمائر النصب المنفصمة ىي: 
 ، إٌياىـ ، إٌياىف ، إٌيام ، إٌيانا(. إٌياىما ، إٌياه ، إٌياىا ، ، إٌياكما ، إٌياكـ ، إٌياكفإٌياؾى ، إٌياؾً    
إذا كاف المفعكؿ بو مف األلفاظ التي ليا حؽ الصدارة ،  (2

 كأسماء الشرط.، كأسماء االستفياـ ، ككـ الخبرية 
   في العطمة الصيفية؟ قرأتى كتابان  كـ
ؿٌ  مشكمةو كـ   . التطكر التكنكلكجي حى
               .  فابتسـ في كجيو تقابؿٍ مٍف 

 لـ يستكًؼ مفعكلو. بو إذا جاء بعدىا فعؿ متعدو  كتعرب مفعكالن    ، ما   فٍ مى  ، ماذا، أمٌ ، كـأسماء االستفياـ ىي : 
 لـ يستكًؼ مفعكلو. بو إذا جاء بعدىا فعؿ متعدو  كتعرب مفعكالن            ، ميما ، أمما ،  مفأسماء الشرط ىي : 

 كجكبان  كالفاعؿ عؿالف عمى بو المفعكؿ تقدـثالثنا  : 
 كجكبان كالفاعؿ كجكبان 
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 20 +ص 19ص /5  تدرية
 مٌما يأتي: سببى تقٌدـً المفعكًؿ بو عمى الفعؿ كالفاعًؿ كجكبان في كؿٍّ  دحدٌ 
ـٍ   قاؿ تعالى : (1 ٍيرو فىًِلىنفيًسكي ا تينًفقيكا ًمٍف خى مى  .  كى
 ليكـً كرييةو كسداًد ثىغػػرً          قاؿ أبك عمر العرجٌي: أضاعيكني كأمَّ فىتنى أضاعكا   (2
بيوي  قاؿ المتنبي في كافكر: ماذا لىقي (3  دي أني بمىا أفى شاؾو ًمٍنوي مىٍحسيك   تي مفى الٌدٍنيىا كىأٍعجى
 في ىذا المساء؟ زرتى  فٍ مى  (4
ٍمؽي.  (5 ٌياىا يرتجي الخى  الكممةي الٌطيبةي صدقةه، كا 
 ."  "  إٌياًؾ أعني كاسمعي يا جارة   مف أمثاًؿ العرب: (6

 
   20+ ص19/ ص  5 تدرية إجاتح 

 (. ما ألف المفعكؿي بو مف األلفاًظ الٌتي ليا حٌؽ الٌصدارًة اسـ  شرط ) (1
 (. أم   ألف المفعكؿ بو مف األلفاًظ الٌتي ليا حٌؽ الٌصدارًة اسـ استفياـ ) (2
 .) ماذا (ألف المفعكؿ بو مف األلفاًظ الٌتي ليا حٌؽ الٌصدارًة اسـ استفياـ  (3
 (. مف ألف المفعكؿ بو مف األلفاًظ الٌتي ليا حٌؽ الٌصدارًة اسـ استفياـ ) (4
 ( يدؿ  عمى  االختصاص. إٌياىا ألف المفعكؿ بو ضميرى نصبو منفصؿ ) (5
 يدؿ  عمى  االختصاص.(  إٌياؾً  ألف المفعكؿ بو ضميرى نصبو منفصال ) (6

************************************************************************ 
 + إجاتح  20ص /7 عام تدرية   

 أعد صياغة الجمؿ اآلتية ، بحسب ما ىك مطمكب بيف قكسيف : 
.     )المفعكؿ بو مقٌدـه كجكبنا عمى الفاعؿ(. (1 ـى  يحب  طالب العمـً العم
 معممي العزيزي أخي.   )الفاعؿ مقٌدـه كجكبنا  عمى المفعكؿ بو(.حٌفز  (2
3)           .  )المفعكؿ بو مقٌدـه كجكبنا عمى الفعؿ كالفاعؿ(.يقصدؾ الضيؼي

 اإلجػػابة                   المفعكؿ بو  الفاعؿ  الفعؿ  
ـى  طالب العمـً  يحب   -1  المفعكؿ بو مقٌدـه كجكبنا عمى الفاعؿ العم

ـى طالبو.        يحبي العم
 الفاعؿ مقٌدـه كجكبنا  عمى المفعكؿ بو أخي معممي العزيزي  حٌفز -2

 حٌفز معممي أخي.          
 قرينة معنكية ) المعمـ ىك الذم يقـك بالتحفيز ( 

 المفعكؿ بو مقٌدـه كجكبنا عمى الفعؿ كالفاعؿ الضيؼي  الضمير المتصؿ )الكاؼ(  يقصد -3
         .  إياؾ يقصد الضيؼي
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 + إجاتح21ص  / 11عام  تدرية 

ـٌ أجٍب عف األسئمًة الٌتي تمييا:  اقرأ األبياًت اآلتية لمشاعر أبي تماـ، ث
ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽو دىًنيئنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي خي ارى  إذا جى

 

 فأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف تجاًريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاءي  

 
 رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ يجتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي المخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازم

 

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي    كيىٍحًميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًف الغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدًر الكى

 
 ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدةو إاٌل سىيٍأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 لىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّتيا رىخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي  

 
ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدىر حتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رَّ  لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًرب كالعىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي    أفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىٍتني الٌتجى

 
 
 فؽي في مضمكنو مع قكؿ الٌشاعر أبي الفضؿ يكسؼ بف الٌنحكٌم: أٌم بيتو يتٌ  (1

 .  البيت الثالث                              اشتٌدم أزمةي تنفرجي           قد آذفى ليميًؾ بالبمجً 
 استخرج:  (2
 جممتيف تقٌدـ فييما الفاعؿي عمى المفعكًؿ بو كجكبنا.  - أ

.    جربتي ىذا الدىرى   ،     رأيتي الحر 
 جممتيف تقٌدـ فييما المفعكؿي بو عمى الفاعًؿ كجكبنا. - ب

فاءي    ،     أفىادىٍتني     اًربي يىٍحًميًو عًف الغىٍدًر الكى  الٌتجى
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 كفي المعتمة في صيغة محددة ىي  آخر ، كيككف في الحركؼ الصحيحة ،: جعؿ حرؼ مكاف حرؼ  اإلبداؿ 
 .( ...يفتعؿي ، مفتعٍؿ ، ميفتًعؿ ، ميفتعىؿ ، افتعاؿ كمضارعيا كأمرىا ، مثؿ : )افتعؿ( كمصدرىا كمشتقاتيا  )

  ضاد( ، كاك ، زام ، داؿ ، ذاؿ ، طاء ، صاد أحد الحركؼ اآلتية: )ء الصيغ السابقة إذا كانت فا:  اإلبداؿيككف . 
 : تحقيؽ االنسجاـ كالتجانس الصكتي بيف الحركؼ ، كتسييؿ النطؽ بيا ، كاجتناب الثقؿ الصكتي  الغاية مف اإلبداؿ

 في مخرجيا . ةالناجـ عف تجاكز أصكات متقاربة أك متباعد
 
 
 

 
 أوال  : 

 ، ثـ تدغـ في تاء االفتعاؿ . تيبدؿي الكاك تاءكاكان ،  إذا كانت فاء )افتعؿ( 
 المجرد الكممة

 الثالثي
جاءت فاء ) افتعؿ ( كاك فأبدلت فاء االفتعاؿ تاء ثـ  عمى كزف أصميا 

  أيدغمت مع التاء األخرل .
  اٌتكاؿ اتتكاؿ افتعاؿ اكتكاؿ ككؿ اٌتكاؿ
 اٌتفاؽ اتتفاؽ افتعاؿ اكتفاؽ كفؽ اتٌفاؽ
 يٌتفؽ يتتفؽ يفتعؿ يكتفؽ كفؽ يتٌفؽ
 اٌتزف اتتزف افتعاؿ اكتزف كزف اٌتزف
 مٌتزف ميتتزف مفتعؿ مكتزف كزف مٌتزف
 قىاتٌ  اتتقى افتعؿ اكتقى كقى كىاتَّقىى

 اٌتيمت اتتيمت افتعمت اكتيمت كىـ فاٌتيمتي 
 اٌتصاالت اتتصاالت افتعاالت اكتصاالت كصؿ االٌتصاالت

 يٌتسع يتتسع يفتعؿ يكتسع كسع يٌتسع
 ميٌتسع ميتتسع مفتعؿ ميكتسع كسع ميٌتسعه 
 ميٌتًصفنا متتصفنا مفتعؿ مكتصفنا كصؼ ميٌتًصفنا

 
 
 
 

 الوحدة الثالثة : اإلبدال

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت اإلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؿ
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ا
 
 :  ثانٍ

الداؿ في الداؿ ، كالذاؿ في  ، ثـ تدغـ االفتعاؿ داالن تيبدؿ تاء إذا كانت فاء )افتعؿ( زايان أك داالن أك ذاالن  
 الداؿ.
 المجرد الكممة

 الثالثي
أصميا عمى كزف 
 افتعؿ كمشتقاتيا 

 جاءت فاء ) افتعؿ ( زاينا فأبدلت تاء االفتعاؿ داالن .
 

 ازدحـ افتعؿ ازتحـ زحـ ـازدح
 ازداد افتعؿ ازتاد زاد ازداد

 مزدىي مفتعؿ مزتيى زىا مزدىي
 ازدىرت افتعمت ازتيرت زىر ازدىرت
 ازدانت افتعمت ازتانت زاف ازدانت

  
 المجرد الكممة

 الثالثي
أصميا عمى كزف 
 افتعؿ كمشتقاتيا 

داالن ثـ أيدغمت مع  االفتعاؿ تاء فأبدلت داالن (  افتعؿ)  فاء جاءت
 الداؿ األخرل . 

 اٌدعى اددعى افتعؿ ادتعى دعا اٌدعى
 اٌدىنكا اددىنكا افتعمكا ادتينكا دىف اٌدىنكا
 يٌدعي يددعي يفتعؿ يدتعي دعا يٌدعي

 
 المجرد الكممة

 الثالثي
أصميا عمى كزف 
 افتعؿ كمشتقاتيا 

 داالن ثـ أيدغمت  االفتعاؿ تاء فأبدلت ذاالن (  افتعؿ)  فاء جاءت
  الذاؿ الساكنة في الداؿ المتحركة فأصبحتا داالن مشددة .

 اٌدخر اددخر اذدخر افتعؿ اذتخر ذخر اٌدخر
 مٌدكر مددكر ميذدكر مفتعؿ  ميذتكر ذكر م دًَّكرو 
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ا
 
 :  ثانث

 ثـ تدغـ الطاء بالطاء. ،تبدؿ تاء االفتعاؿ طاءن ضادان،  إذا كانت فاء)افتعؿ( طاءن، أك صادان، أك
 المجرد الكممة

 الثالثي
أصميا عمى كزف افتعؿ 

 كمشتقاتيا 
 ثـ أدغمت  فأبدلت تاء االفتعاؿ طاءن  طاءن  ( ) افتعؿجاءت فاء 

 مع الطاء األخرل . 
 يٌطمع يططمع يفتعؿ يطتمع طمع يٌطمع
 اٌطرح اططرح افتعؿ اطترح طرح اٌطرح
 ميٌطردة مططردة مفتعمة مطتردة طرد مٌطردة

 
 المجرد الكممة

 الثالثي
أصميا عمى كزف افتعؿ 

 كمشتقاتيا 
 طاءن . فأبدلت تاء االفتعاؿ  صادنا  جاءت فاء ) افتعؿ (

 اصطالح افتعاؿ اصتالح صمح اصطالح
 اصطمى افتعؿ اصتمى صمى اصطمى
 اصطحب افتعؿ اصتحب صحب اصطحب
 اصطاد افتعؿ اصتاد صاد اصطاد
 تصطاد تفتعؿ تصتاد صاد تصطاد

 يصطرخكف يفتعمكف يصترخكف صرخ يىٍصطىًرخيكفى 
 اصطفاؾ افتعؿ/ؾ اصتفاؾ صفا اٍصطىفىاؾً 
 اصطبر افتعؿ اصتبر صبر اصطبر
 اصطبار افتعاؿ اصتبار صبر اصطباره 
 اضطراـ افتعاؿ اضتراـ ضـر اضطراـ
 اضطرٌ  افتعؿٌ  اضترٌ  ضرر اضطرٌ 

 يضطرب يفتعؿ يضترب ضرب يضطرب
 اضطياد افتعاؿ اضتياد ضيد اضطياد
 ميضطجع مفتعؿ ميضتجع ضجع ميضطجع
 يضطجع يفتعؿ يضتجع ضجع يضطجع
 اضطرب افتعؿ اضترب ضرب اضطرب

 
 



 

    17 
 

 
 
 

 صيغةه مخصكصةه تطرأي عمى بنية األسماء الميعربة ؛ لمداللة عمى معافو تيفيـ مف السياؽ، ىي : : التصغير

 أوال  : 
 دالالت انتصغري

 

 التحقير  .1
 كتقميؿ الشأف

 
ٍيعري قاؿ الشاعر : تعٌمـ يا   كدعؾ مف الخنا فالٌرأسي شابا كيؼ تيجك          شيكى

ـي مف سمات العالـ أٌنو متكاضعه ، أما  ٍيم  . فتطغى عميو سمةي استكباًر الجاىؿً  العيكى
 

  تقميؿ الحجـ .2
 لغسالة قبؿ تركيبيا أك صيانتيا. المرفؽ مع ا الكيتيٍّبى أقرأي  (أ 
 الدـ البيضاء كالحمراء. كيرٌياتيتألؼ جياز المناعة مف   (ب 

 
  تقميؿ العدد .3

ٍييماتالصدقةه نفعييا عظيـه ، كلك  ( أ  . بديرى
ييقمفى  ليقىٍيمات، حسبؾ يا ابف آدـ  كعاء شران مف بطفو  " ما مِل آدمي   : قاؿ رسكؿ اهلل  ( ب

مب ". ، كثمثه شرابه  ، فإف كاف ال بيٌد ، فثمثه طعاـه  ؾصي  ، كثمثه نفسه
 

  تقريب المكاف .4
ٍيفى قاؿ الحكـ بف أبي الٌصمت : عطفت حناياه   عطؼ األىٌمة كالحكاجب كالًقًسيٌ    سمائو ديكى

 
  تقريب الزماف .5

 المباراة بانتظاـ.  بيعىٍيدى غادر المتفرجكف  (أ 
 انتشارًه في الغابة. قيبىٍيؿتمكف رجاؿي الٌدفاع المدني مف إطفاء الحريؽ   (ب 

 
  الٌتحب ب .6

 عطكفان بالصغار ، فعف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو قاؿ :  ملسو هيلع هللا ىلصكاف الرسكؿي  (أ 
 ".  عيمىٍيرو يأتينا فيقكؿي ألخو لي ، ككاف صغيران :" يا أبا    كاف النبي      

ٍذ قىاؿى ليٍقمىافي اًلٍبًنًو كىىيكى يىًعظيوي يىا   :  قاؿ تعالى  (ب       الشٍِّرؾى  ًإفَّ  الى تيٍشًرٍؾ ًبالمًَّو  بينىي  كىاً 
   ـه عىًظي لىظيٍمـه                       

 
 
 

 

 : الت صغجر الرابعةالوحدة 
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ا
 
 : تصغري االسى انثالثً ثانٍ

 .)) ؿػػيٍ ػػعى ػػفي ))  عمى كزف  ككفي االسـ الثالثي   (1

االسـ 
 المكبر

االسـ  تصغيره
 المكبر

االسـ  تصغيره
 المكبر

االسـ  تصغيره
 المكبر

االسـ  تصغيره
 المكبر

 تصغيره

بىؿ سيعىٍيد سعد بىٍيؿ جى ٍيب ثكب سييىٍيؿ سىيؿ جي  فيكٍيؽ فكؽ ثيكى
بىٍير جبر مىٍيد مدخى  جي ٍيؼ قحؼ خي  ذيؤىٍيب ذئب نيمىٍير نمر قيحى
زىٍمء جزء قػيػطػىٍيط قط ٌ  ديبػىٍيب دبٌ   قيبىٍيؿ قبؿ قيشىٍير قشر جي
بىٍيب خبٌ  ىيذىٍيؿ ىذؿ    بيدىير  بدر  سييىٍيؼ سيؼ  خي

 االسـ الثالثي المؤنث غير المختـك بتاء التأنيث تمحقو التٌاء عند التصغير .   (2
االسـ 
 المكبر

االسـ  تصغيره
 المكبر

االسـ  تصغيره
 المكبر

االسـ  تصغيره
 المكبر

االسـ  تصغيره
 المكبر

 تصغيره

ٍيدة رغد كؤيسة كأس عييىٍينة عيف شيمىٍيسة شمس ىيػنػىٍيدة ىند  ريغى
       بيػمىيدة  بمد  أيذىٍينة أيذف

 إذا انتيى االسـ الٌثالثي بحرؼ )األلؼ أك الكاك( فإنيما ييقمباف ياءن كيدغماف مع ياء التصغير ، (3
ذا انتيى بحرؼ الياء فإنو يدغـ مع ياء التصغير .   كا 
االسـ 
 المكبر

االسـ  تصغيره
 المكبر

االسـ  تصغيره
 المكبر

االسـ  تصغيره
 المكبر

االسـ  تصغيره
 المكبر

 تصغيره

ٌية عصا مىيٌ  حمك ظيبىيٌ  ظبي ديلىيٌ  دلك عيصى  ىيدىمٌ  ىىدل حي
         فيتىيٌ  فتى
 ألؼ ممدكدة ، أك ألؼ مقصكرة ، أك تاء  يصغر تصغير االسـ الثالثي كؿ اسـ مختـك بػ ) (4

 الزكائد.( ، ثـ تيرٌد إليو  فيعىٍيؿ مربكطة ، أك ألؼ كنكف( إذ تيصغر الحركؼ الثالثةي منو عمى )
االسـ 
 المكبر

االسـ  تصغيره
 المكبر

االسـ  تصغيره
 المكبر

االسـ  تصغيره
 المكبر

االسـ  تصغيره
 المكبر

 تصغيره

ٍيداء سكداء ٌيا نجكل زيىػىٍيرة زىرة سيكى ٍيحة راحة نيجى كى  نيعىٍيماف نعماف ري
ذىٍيفة حذفة ٍيرة ىٌرة فيدىٌيا فدكل حي ٍيرة بٌرة ىيرى ٍيمة خزمة بيرى زى  خي
ٍيدة نجدة ٍيالء نجالء سيمىٍيماف سمماف سيمىٍيمى سممى نيجى ٍيراف عمراف نيجى  عيمى
ٍيدة كردة رى بىٍيية جبية كي نىٍيبة جنبة عيبىٍيدة عبدة جي  بيمىٍيدة بمدة جي
مىٍيدة مدةخى           خي
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، مف خالؿ ( إلى أصمو عند التصغير أم الحرؼ األلؼ االسـ الثالثي الذم ثانيو حرؼ األلؼ فإنو ييرد ) (5
  المصدر أك الجمع .

 تصغيره مالحظات االسـ المكبر

ٍيج بدليؿ المصدر : تتكيج  تكج  أصميا تاج  تيكى
 نييىٍيب أنياب  بدليؿ الجمع :   نيب  أصميا ناب
ٍيرة أنكار   بدليؿ الجمع :   أصميا نكر  نار  نيكى
ر ا أصمي غار ٍير أغكار  الجمع :  بدليؿ  غكى  غكى
ب   باب ٍيب أبكاب  بدليؿ الجمع :  أصميا بكى  بيكى
 ديكٍيرة دكر   بدليؿ  الجمع :   أصميا دكر دار
ٍكحبدليؿ المصدر :    ركح أصميا راحة ٍيحة  رى كى  ري

 
 إذا كانت  الياء( رد إليو ثالثو المحذكؼ )الكاك أكإذا كاف االسـ ثنائيًّا )أم مف حرفيف( فإننا عند التصغير نى  (6

ذا كانت ) ياء (   تقمب الكاك ياء ثـ تدغـ) كاك (   . فإف الياءيف تدغماف معان ، كا 
 تصغيره مالحظات االسـ المكبر

ٍيك فتصبح  أخكافً  : أصميا أخك بدليؿ: المثنى أخ يٌ  فتقمب الكاك ياء ثـ تدغـ   أيخى  أيخى
 ييدىٌية معان إذا كاف األصؿ ياء فإف الياءيف تدغماف  أصميا يدم بدليؿ: الجمع: أيدم  يد
 ديمىيٌ  دمياف بدليؿ : المثنى : دمكاف ، أصميا دمي أك دمك دـ
 بيٍنيٌ  بنك بدليؿ : الجمع : بنكف أصميا ابف
ٌية بدليؿ : الجمع : أكرياء أصميا كرم كرة  كيرى
 بينىٍية أصيا بنك بدليؿ الجمع : بنكف ابنة
 أيبىيٌ  أصميا أبك بدليؿ الجمع : أبكة أب
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ا
 
 انستاعً: تصغري االسى  ثانث

 )) فيػػػعىػػػػٍيػػػػًعػػػؿ (( .االسـ الرباعي يصغر عمى صيغة   (1

 تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر
ٍيمؽ أحمؽ ٍيًرؼ زيخرؼ أيحى نىٍيًدؽ خندؽ زيخى ٍيًطؿ أخطؿ خي  أيخى

 
 إذا كاف الحرؼ الثاني مف االسـ الرباعي ألفان فإنو يقمب كاكان .  (2

 تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر

ٍيًمد خالد كى ٍيًحب صاحب خي كى ٍيًتب كاتب صي ٍيًنع صانع كيكى كى  صي
ٍيًمر عامر        عيكى

 
 كأٌما ، التصغير ياء مع كيدغماف ، ياءن  ييقمباف فإنيما كاكان  أك ألفان  الرباعي االسـ مف الثالث الحرؼي  كاف إذا  (3

 .التصغير ياء مع فييدغـ ياءن  الثالث الحرؼ كاف إذا
 تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر

ٌيز عجكز كيثٌيٍّر كثير  أيسىٌيؿ أسيؿ غيدىٌير غدير عيجى
ٌيؿ عجكؿ غيزيٍّؿ غزاؿ ٌيؿ كحيؿ كيتىٌيب كتاب عيجى  كيحى

 
ألؼ ممدكدة ، أك تاء مربكطة ، أك ألؼ كنكف( إذ تيصغر  ييصغر تصغير االسـ الرباعي كؿ اسـ مختـك بػ ) (4

 الحركؼ األربعة األكلى منو ، ثـ تيرٌد إليو الزكائد.
 تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر

ٍيًمجاف صكلجاف قينىٍيطرة قنطرة كى نىٍيًفساء خنفساء صي ٍيبرة محبرة خي  ميحى
ٍيفراف زعفراف    عيقىٍيرباء عقرباء قيبىٌيمة قبيمة زيعى
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ا :  ز
 
 اخلًاسً تصغري االسى  اتع
 )) فيػػعىػػػػٍيػػػًعػػػػػيؿ (( .تصغير االسـ الخماسي الذم رابعو حرؼ عمة ، ييصغر عمى صيغة   (1

 تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر
 مينىٍيًشير منشار ميفىٍيًتيح مفتاح عيفىٍيًريت عفريت ريمىٍيًميف رٌماف

ٍيًفير عصفكر بيشىٍيًكير بشكير تيبىٍيديؿ تبديؿ  مينىٍيًديؿ منديؿ عيصى

ٍيًريب مزراب أيبىٍيريؽ إبريؽ ٍيًريط مخركط ميزى    ميخى
 

 كيصغر حسب القاعدة السابقة. الحرؼ الثاني مف االسـ الخماسي ألفان فإنو يقمب إلى كاك إذا كاف  (2

 تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر

ٍيًسيب حاسكب كى ٍيًطير ناطكر حي ٍيًقيس ناقكس نيكى    نيكى
 

 . التصغير عند كاكان  تيرد كاك، عف منقمبة ياءن  الخماسي االسـ مف الثاني الحرؼ كاف إذا (3
 تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر

ٍيًقيت ميقات ٍيريث )أصميا : كرث(  ميراث ( أصميا : كقت )  ميكى  ميكى
ٍيًزيف ) أصميا : كزف ( ميزاف    ميكى

 

ا  : 
 
  املسكة تسكٍة إضايفتصغري االسى  خايس

 . التصغير كتيطٌبؽ عميو أحكاـ فقط  صدر االسـاالسـ المركب ييصٌغر  

 تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر

يٍّد الديف عماد الديف عيبىٍيد اهلل عبد اهلل ٌيؿ الديف جماؿ الديف عيمى مى  جي
ٍيج الديف تاج الديف سييىٍيؼ الدكلة سيؼ الدكلة  بيدىٍير الديف بدر الديف تيكى
ٍيرىة األرقـ دار األرقـ      ديكى
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ا  : 
 
 اجلًوع تصغري  سادس

ة  ( أ
ّ
 مجع انقه

 (. ييصغر عمى لفظو، أم ال ينظر إلى مفردة . كأكزاف جمع القمة ىي : )أفعاؿ ، أفعيؿ ، أفعمة ، ًفعمة
 تصغيره االسـ المكبر تصغيره االسـ المكبر تصغيره المكبر االسـ تصغيره االسـ المكبر

ٍيحاب أصحاب  أيطىٍيًعمة أطعمة أيغىٍيصاف أغصاف أينىٍيًيار أنيار أيصى
ٍيًغفة أرغفة بىٌية ًصبية أيسىٍيطر أسطر أيرى مىٍيمة ًغممة  صي  غي

 
 مجع انكثسة  ( ب

مع جمعى مؤنثو  ف كاف مؤنثان أك مذكران غير عاقؿ جي مع جمعى مذكر سالمان، كا  يصغر مفرده ، فإف كاف مذكران عاقالن جي
 .سالمان 

 مالحظات تصغير الجمع تصغير المفرد االسـ المكبر

ٍيؿ  رجاؿ ٍيميف رجؿ : ريجى ٍيمكف / ريجى مع مذكر سالـ  رىجيؿ  مفرده مذكر عاقؿ " ريجى مع جى  "، جي
ٍيعريف شاعر : شكيعر  شعراء ٍيعركف/ شيكى مع مذكر سالـ   مفرده مذكر عاقؿ " شيكى مع جى  شاعر"، جي
ٍيكب ركباف كى ٍيكبكف / راكب : ري كى ٍيبكبيف ري كى مع مذكر سالـ راكب مفرده مذكر عاقؿ " ري مع جى  " ، جي
بىٌير خبراء بىٍيريف خبير : خي بىٌيركف / خي مع مذكر سالـ خبير مفرده مذكر عاقؿ " خي مع جى  " ، جي
ٍيقد نقاد ٍيقدكف / ناقد : نيكى ٍيقد نيكى مع مذكر سالـناقد  مفرده مذكر عاقؿ " يفنيكى مع جى  " ، جي

ٍيئؿ سىؤيكؿ ٍيئميف   سائؿ : سيكى ٍيئمكف / سيكى مع مذكر سالـسائؿ  مفرده مذكر عاقؿ " سيكى مع جى  " ، جي
ٍيقة كرؽ رى ٍيقات كرقة : كي رى مع  كي مع جى  سالـ مؤنثمفرده مؤنث "كرقة" ، غير عاقؿ جي
ٍيمة  نخؿ ٍيالت نخمة : نيخى مع نخمةمفرده مؤنث " نيخى مع جى  سالـ مؤنث" ، غير عاقؿ جي

مع كأسمفرده مؤنث " كيؤٍيسات كأس : كيؤىٍيسة كؤكس مع " ، غير عاقؿ جي  سالـ مؤنثجى
بىٍيؿ  جباؿ بىٍيالت جبؿ : جي مع جمعى مؤنث سالـ جي  مفرده مذكر غير عاقؿ "جبؿ" ، جي
مع جمعى مؤنث سالـشأفمفرده مذكر غير عاقؿ " شيؤٍينات شأف : شيؤىٍيف شؤكف  " ، جي

 
عا املركس واملؤنث انساملاٌ ( ت

ْ
ً
َ
 ييصغر مفردىما ، ثـ ترد إلييما عالمة الجمع.   ج

 تصغير الجمع تصغير المفرد االسـ المكبر تصغير الجمع تصغير المفرد المكبر االسـ

ٍيتب كاتبيف ٍيًتبيف كاتب : كيكى ٍيعة ساعات كيكى ٍيعات ساعة : سيكى  سيكى
فىٍينة جفنات فىٍينات جفنة : جي ٌيؼ ظريفكف جي ٍيفيف ظريؼ : ظيرى ٌيفكف/ ظيرى  ظيرى
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   : اإلضػػافػػػػة
 ىي نسبةه بيف اسميف ، ييسمى األكؿ مضافان ، كيسمى الثاني مضاؼ إليو .

 
تتككف اإلضافة 

 : مف ركنيف

  - أ
 لمضاؼ ، كييعرب بحسب مكقعو مف الجممة .اأ(  - ب
 المضاؼ إليو : كيعرؼ مضاؼ إليو مجركر بػ.... ، أك في محؿ جر باإلضافة.ب(  - ت
  - ث

 أمكر تدلنا 
 : عمى اإلضافة

 
 االسـ المعرفة غير منكف بعد اسـ نكرة غير منكف يعرب مضافان إليو . -1

 كبيرةه  المدرسةً مثؿ : شجرةي         
 االسـ النكرة المنكف بعد اسـ نكرة غير منكف يعرب مضافان إليو .   -2

 . عاقؿو مثؿ : ذىفي          
 أم ضمير يتصؿ باسـ أك ظرؼ يعرب مضافان إليو .   -3

 جميمةه . ؾتي مثؿ : مدرس         
 األسماء بعد الظركؼ تعرب مضاؼ إليو .   -4

 . الغصفً مثؿ : العصفكر فكؽ           
 

  ممحكظات 
 تيحذؼ مف المضاؼ : أؿ التعريؼ ، التنكيف ، كنكف التثنية أك الجمع. -1
كتحديدان  اؤتى باسـ بعده إلكسابو تعريفن عندما يككف االسـ األكؿ نكرة داؿ عمى عمـك يي  -2

 .عند السامع  اكبالتالي تكضيحن 
 

  األمػػػػػػثػػػػػػػػػػمػػػػػػػة

  1مثاؿ / 
ـٍ       بأقكاًؿ الكشاةقاؿ كعب بف زىير : ال تأخذني  ٍف كثرت في األقاكيؿي   فم  أيذنٍب كا 

 : اسـ مجركر كعالمة جره الكسرة ، كىك مضاؼ.  أقكاؿ
 : مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة . الكشاةً 

 " ددت "حى  الكشاة "، كحذؼ التنكيف بسبب اإلضافة، كبإضافة " أقكاؿو  أصؿ الكممة نكرة منكنة
 . ككضحت الكممة

 
  2مثاؿ / 

. بكاجباتومما تعنيًو المكاطنةي الحٌقة أف يقكـ المكاطف   بإخالصو
 اسـ مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره ، كىك مضاؼ. كاجبات :
 ضمير متصؿ مبني عمى الكسر في محؿ جر مضاؼ إليو.   الياء :

 ذا اتصؿ الضمير باالسـ اتصاالن مباشران فإنو يككف مبنيان في محؿ جر مضاؼ إليوإ . 
 

 : اإلضافة الخامسةالوحدة 
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  4مثاؿ / 
تىبَّ ) يىدىا أىًبيتىبٍَّت   قاؿ تعالى : ا أىٍغنىىَٰ عى 1لىيىبو كى مىا كىسىبى )( مى اليوي كى  . (2ٍنوي مى

 فاعؿ مرفكع كعالمة رفعو األلؼ ألنو مثنى ، كىك مضاؼ . يدا :
 مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره. أبي :

 أصؿ الكممة ىك "يداف" ، كحذفت النكف بسبب اإلضافة ألنو مثنى . 
 

 
  : 50ص ( 2 ) تدرية

 :يأتي ما في إليو كالمضاؼى  المضاؼى  عيٍّف
فٍَّكفى  :  قاؿ تعالى -1 ا تيكى نَّمى ٍكًت كىاً  نَّةى فىقىٍد فىازى كيؿ  نىٍفسو ذىاًئقىةي اٍلمى ًة فىمىف زيٍحًزحى عىًف النَّاًر كىأيٍدًخؿى اٍلجى ـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامى كي أيجيكرى

يىاةي الد نٍ  ا اٍلحى مى كرً كى تىاعي اٍلغيري  .  يىا ًإالَّ مى
 المرءي بأصغريو : قمبو كلسانو  -2
ـي  تأتي العزـً  أىؿً  قدرً  عمى: المتنبي قاؿ -3  المكارـي  الكراـً  قدرً  عمى كتأتي      العزائ
 .ىدفؾ نحكى  كامضً  بحاسديؾ تباؿً  ال   -4
 الٌزمافً  نائبةي  نابتؾى  إذا      ذخرو  أجؿٌ  فٍيك أخاؾى  أخاؾى : الٌطغرائي الٌديف مؤيد قاؿ   -5
شىؿً  عف ييغني ما البحرً  ليٌجةً  في: الباركدم قاؿ   -6  . الكى

 50 / ص 2إجاتح تدرية 
 
المضاؼ  المضاؼ  

 إليو
المضاؼ  المضاؼ 

 إليو
المضاؼ  المضاؼ 

 إليو
المضاؼ  المضاؼ 

 إليو
المضاؼ  المضاؼ 

 إليو
 الغركر متاع القيامة يـك كـ أجكر المكت ذائقة نفس كؿ 1
  الياء لساف الياء قمب الياء أصغرم 2
 الكراـ قدر العـز أىؿ أىؿ قدر 3
 الكاؼ ىدؼ ىدؼ نحك الكاؼ حاسدم 4
 الزماف نائبة ذخر أجؿ الكاؼ أخا 5
     البحر لجة 6

    

  3مثاؿ / 
 .  ـٍ فىاٍرتىًقٍبييـٍ كىاٍصطىًبرٍ ًفٍتنىةن لىيي  ميٍرًسميكا الن اقىةً ًإنَّا   تعالى :قاؿ 

 خبر إف مرفكع كعالمة رفعو الكاك ألنو جمع مذكر سالـ ، كىك مضاؼ. : مرسمك
 مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره. الناقة :

  بسبب اإلضافة ألنو جمع مذكر سالـأصؿ الكممة ىك "مرسمكف" كحذفت النكف . 
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 :  كما يالزميا مف األسماء صكر المضاؼ إليو 

 مفردنا  أكالن :
 .ظاىران ا اسمن    ( أ

1-  
زؽى السالمةى كاإليابا ككؿ مسافرو قاؿ الشاعر :  -2  سيؤكبي يكمان         إذا ري
        مسافرو  اسـ مفرد ظاىر  :  المضاؼ إليو    المضاؼ : كؿ -3

 
 ضميران   ( ب

 
 
 
 
 

 كال ، كمتا       

 
 مف أدباء األردف المبدعيف. كالىمااألديباف مؤنس الٌرزاز كىاشـ الغرايبة 

 .: تككيد معنكم مرفكع كعالمة رفعو األلؼ ألنو ممحؽ بالمثنى كىك مضاؼ  كالىما
 ضمير متصؿ مبني عمى السككف في محؿ جر )مضاؼ إليو( . ىما :

*************************************************** 
 إذا أضيؼ ليما اسـ ظاىر يعرباف بحسب مكقعيما في الجممة   - أ

 .   إعراب االسـ المقصكر بالحركة المقدرة لمتعذر 
ن تىٍيفً قاؿ تعالى :"  مثاؿ :     آتىٍت أيكيمىيىا ". ًكٍمتىا اٍلجى
الضمة المقدرة عمى األلؼ منع مف ظيكرىا التعذر كمتا : مبتدأ مرفكع كعالمة رفعو  

 الجنتيف : )مضاؼ إليو( مجركر كعالمة جره الياء ألنو مثنى .  . كىك )مضاؼ(
 
 إذا أضيؼ ليما ضمير المثنى ) ىما ( تعرباف بحسب مكقعيما في الجممة   - ب

 . مثاؿ : إلحاقان بالمثنى يرفعاف باأللؼ كينصباف كيجراف بالياء      
 مف أدباء األردف المبدعيف. كالىمااألديباف مؤنس الٌرزاز كىاشـ الغرايبة 

 .كالىما : تككيد معنكم مرفكع كعالمة رفعو األلؼ ألنو ممحؽ بالمثنى كىك مضاؼ 
 ىما : ضمير متصؿ مبني عمى السككف في محؿ جر )مضاؼ إليو( .

 
 

 أسماء غالبنا ما تالـز اإلضافة إلى المفرد : 
  بعد ، قبؿ -1

 المغيب . قبؿى كصمتؾ  ( أ
مىىَٰ  مىرَّ  كىالًَّذم أىكٍ   : تعالى قاؿ ( ب اًكيىةه  كىًىيى  قىٍريىةو  عى مىىَٰ  خى كًشيىا عى  أىنَّىَٰ  قىاؿى  عيري

ًذهً  ييٍحًيي ٍكًتيىا بىٍعدى  المَّوي  ىىَٰ  . عىاـو  ًمائىةى  المَّوي  فىأىمىاتىوي  مى
*********************************************** 

 .قد ينقطعاف عف اإلضافة كبينياف عمى الضـ  ( قبؿ كبعد  )     فائدة:
ًمف  قىٍبؿي في ًبٍضًع ًسًنيفى ًلمًَّو اأٍلىٍمري ًمف   قاؿ تعالى : مثاؿ :  ًئذو يىٍفرىحي  بىٍعدي كى يىٍكمى كى

 . اٍلميٍؤًمنيكفى 
 

 تكرـٍ يكرٍمؾ. أٌم إنساف   : الشرطية     ( أ أمٌ  -2
 الميذب أٌم الرجاؿً قاؿ النابغة : كلست بمستبؽو أخان ال تمٌمو       عمى شعث  ( ب

 )) إنساف ، الرجاؿ : اسماف ظاىراف ( 
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 :  53ص(  3 ) تدرية

ـ   إليو، كالمضاؼى  المضاؼى  عيٍّفً   :يأتي مٌما كؿٍّ  في إليو المضاؼً  نكعى  بيٍّفٍ  ث
 
بَّنىا الى تيًزٍغ قيميكبىنىا بىٍعدى ًإٍذ ىىدىٍيتىنىا كىىىٍب لىنىا ًمف لَّدينؾى رىٍحمىةن ًإنَّؾى أىنتى اٍلكىىَّابي   قاؿ تعالى :  -1  .  رى
 .الخالٌدة المعركةً  رياحي  تيب   حيثي  اليرمكؾ نيرً  عمى لمجمكسً  نفسي تشتاؽي   -2
, كيىٍصحبيني حيثي استقمًَّت الٌنجيبي   قاؿ ابف حـز األندلسٌي:   -3  يزكؿي  فيؿٍ : الٌشاعر قاؿ يسافري عممي حيثي سافرتي
 فرقدٍ  أنتى  كال فحمةه  أنا ما        عٌني بكجيؾى  تيًمؿ ال أخي يا:  ماضي أبك إيمٌيا قاؿ  -4
 .الٌنير ضٌفتي عمى يانعةه  األشجاري   -5
 يبتسـي  الٌميثى  أفَّ  تظنَّفَّ  فال           بارزةن  الميثً  نيكبى  رأيتى  إذا:  الٌشاعر قاؿ   -6
بحو  يككفي  كىؿٍ       أيفيؽو  عف الميؿً  حدادي  -7  أفيؽي  بعدىه لصي
 فاطمة كأمؿ كمتاىما استحقتا جائزة التٌفكؽ.  -8
 .حٌمكا حيثي  كالكرامةي  العٌزةي  معيـ تسيري  الياشميكف  -9

 

  مىعى  -3
ظرؼ ، يالـز اإلضافة إلى المفرد ، كال يضاؼ إلى جممة ، كتتحدد داللتو عمى ىك 

 . الزماف أك المكاف مف المضاؼ إليو
 . ييٍسرنا اٍلعيٍسرً مىعى ًإفَّ   :  قاؿ تعالى

 
 ثانينا ، جػػػمػػػمػػة 

  حيثي  (1
 . الجمؿظرؼ مكاف مبني عمى الضـ في محؿ نصب، كيختص باإلضافة إلى 

 :  تعالى قاؿ
  ًا أيكًتيى ريسيؿي المَّو تَّىَٰ نيٍؤتىىَٰ ًمٍثؿى مى ـٍ آيىةه قىاليكا لىف ن ٍؤًمفى حى اءىٍتيي ذىا جى ٍيثي ـي أىٍعمى  المَّوي   كىاً   حى

 .  ًرسىالىتىوي  يىٍجعىؿي 
 

  إذا (2
ظرؼ مبني عمى السككف لمداللة عمى المستقبؿ في محؿ نصب عمى الظرفية . 

 كيختص باإلضافة إلى الجمؿ .
ى  كىالمٍَّيًؿ    قاؿ تعالى :  .  ًإذىا سىجىىكىالض حى

 
  إٍذ  (3

 . ظرؼ زماف مبني عمى السككف يدؿ عمى الزمف الماضي في محؿ نصب
. إٍذ ىطؿجئت مثاؿ :   المطري
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 53 / ص 3إجاتح تدرية 

 المضاؼ إليو المضاؼ  المضاؼ إليو المضاؼ  المضاؼ إليو المضاؼ  
 ؾ     لدف ىديتنا إذ نا قمكب  -1

 ) ضمير ( مفرد جممة ) ضمير ( مفرد صكر المضاؼ إليو 
  

 المضاؼ إليو المضاؼ  المضاؼ إليو المضاؼ  المضاؼ إليو المضاؼ  
 تيب    حيث   اليرمكؾ نير الياء نفس  -2

 جممة ) اسـ ظاىر ( مفرد مفرد ) ضمير ( صكر المضاؼ إليو 
 

 المضاؼ إليو المضاؼ  المضاؼ إليو المضاؼ  المضاؼ إليو المضاؼ   -3
 استقمت   حيث سافرت حيث الياء عمـ 

 جممة جممة مفرد ) ضمير ( صكر المضاؼ إليو 

 
 4-  5-  6-  
 المضاؼ إليو المضاؼ  المضاؼ إليو المضاؼ  المضاؼ إليو المضاؼ  
 الميث   نيكب    النير     ضفتي    الكاؼ      كجو    

 مفرد ) اسـ ظاىر ( ) اسـ ظاىر ( مفرد مفرد ) ضمير ( صكر المضاؼ إليو 
 

   المضاؼ إليو المضاؼ  المضاؼ إليو المضاؼ   -7
   الياء    بعد   الميؿ حداد 

  مفرد ) ضمير ( ) اسـ ظاىر ( مفرد صكر المضاؼ إليو 
 

   المضاؼ إليو المضاؼ  المضاؼ إليو المضاؼ  
   التفٌكؽ   جائزة    ىما كمتا  -8

  مفرد ) اسـ ظاىر ( مفرد ) ضمير ( صكر المضاؼ إليو 
 

   المضاؼ إليو المضاؼ  المضاؼ إليو المضاؼ  
   حمكا       حيث    ىـ مع  -9

  جممة مفرد ) ضمير ( 
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 أحػػػػكػاـ المػػػضػاؼ إلى يػػػاء المػػػتػػكػػمػـ
 

 !صديًقػػيقاؿ محمكد دركيش : يا مثاؿ : 
نا ليست بعاقر                                أرضي
 .كؿ أرضو كليا ميالدىا                             

 مضافان إلى ياء المتكمـ .  :  اسـ مفرد صحيح اآلخر ،صديؽ 
 صديقػًػٍي أك صديقػًػيى   الفتح . كجاز في الياء التسكيف أك،  لمناسبة الياء المتكمـ آخر المضاؼ تجده مكسكرنا  

 الفتح . كجاز في الياء التسكيف أك،  لمناسبة الياء ؛ كيًسر آخره ياء المتكمـ أضيؼ االسـ إلىإذا  (1
 

امى قىاؿى ًىىى  :  قاؿ تعالى  -1 ػ ىاًربي أيٍخرىلَٰ  عىصى ًلىى ًفييىا مى نىًمى كى مىىَٰ غى مىٍييىا كىأىىيش  ًبيىا عى كَّؤيٍا عى  .   أىتىكى
 . = عصامى  المتكمـ المفتكحة  م إضافتو لػ + صاٍ اسـ مقصكر آخره ساكف : ع          

 
 في الغربة طكيمة. لياليٌ ال شيء يعدؿي الكطفى ، فقد كانت  -2

 . (( ليالي + م = لياليٌ اسـ منقكص ) ليالي ( أضيفت إلى ياء المتكٌمـ ، فأدغمت ياؤه في ياء المضاؼ إليو . ))  
 

   المخاصميف. صديقي  أفمح مسعامى في تقريب كجيات النظر بيف    -3
  .  صديقيف + م = صديقىيٌ المثنى 

 
 األكفياًء. ميعمًمي  إلى طريؽ العمـ ، فتحٌية تقديرو إلى  ميرشًدم  ؛ فيـ  ميعمًمي  أحتـر  -4

     .معمميف + م = معمًمٌي  
 مرشًدمَّ   ← )قمبت الكاك ياءن ثـ تدغـ(  ←م= مرشدكم  مرشدكف +

 معمميف + م = معمًمٌي   
 

تسكيف  كجب،  جمع مذكر سالـ، أك  مثنى، أك  اسـ منقكص، أك  اسـ مقصكرإذا اتصمت ياء المتكمـ مع  (2
 . آخره كفتح الياء

 . االسـ الذم ينتيي بألؼ :االسـ المقصكر  
 بياء .االسـ الذم ينتيي  :المنقكص االسـ 
 عند اإلضافة  . تحذؼ النكف:    المثنى

 عند اإلضافة  . تحذؼ النكف: جمع المذكر السالـ 
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 : 55+ ص54ص(  4 ) تدرية
 :آخرًه حالةى  مبٌيننا يأتي مٌما كؿٌ  في المتكٌمـ ياء إلى المضاؼ استخرج

بِّي ًإنَّوي   المَّوً  مىعىاذى  قىاؿى  : تعالى قاؿ -1  .   الظَّاًلميكفى  ييٍفًمحي  الى  ًإنَّوي  مىٍثكىامى  أىٍحسىفى  رى
ليكميكا تىميكميكًني فىالى    :تعالى قاؿ -2 ـٍ  أىنىا مَّا  أىنفيسىكيـ كى ا ًبميٍصًرًخكي مى ٍكتيميكفً  ًبمىا كىفىٍرتي  ًإنِّي ًبميٍصًرًخيَّ  أىنتـي كى  قىٍبؿي  ًمف أىٍشرى

 .   أىًليـه  عىذىابه  لىييـٍ  الظَّاًلًميفى  ًإفَّ 
 . جميعيـ كناصًحيَّ  كالٌدمَّ  أحتـر -3
 . الٌشركة تخٌص  الٌتي القانكنٌية الٌشؤكف في كمَّيـ محاميٌ  أستشيري : الٌشركة مدير قاؿ -4
 .سيزكؿ الفجر بنكر الميؿً  فظالـ تحزف؛ ال فتام يا -5
فٍ  بالدم: الٌشاعر قاؿ -6 فٍ  كأىمي          عزيزةه  عميٌ  جارتٍ  كا  مىيَّ  ضٌنكا كا  ـي  عى  ًكرا
 .العالية اليمـً  ذكم مف رفاقي تخٌيرتي  -7
 : رؤيا قصيدتو في الٌصبكر عبد صالح قاؿ -8

 كجكاب قرارو  مثؿو  كبكائي ضحكي يتآلؼ
 .كضياعي زىكم مف حبال أجٌدؿ

 
 55+ص 54 / ص 4إجاتح تدرية 

 
 
 

 
 
 
 

 ربي  -1
 مثكام

 .التسكيف أك الفتح الياء في كيجكز ، آخره يكسر
 . الياء فتح كيجب آخر المضاؼ تسكيف يجب

 الياء . فتح كيجب آخر المضاؼ تسكيفيجب  بمصرخي   -2
 الياء . فتح كيجب آخر المضاؼ تسكيف يجب ناصًحيٌ +  كالدم   -3
 الياء . فتح كيجب آخر المضاؼ تسكيف يجب محامي -4
 الياء . فتح كيجب آخر المضاؼ تسكيف يجب فتام -5
 الياء . فتح أك تسكيف كجكاز االسـ آخر كسر يجب أىمي+  بالدم -4
 الياء . فتح أك تسكيف كجكاز االسـ آخر كسر يجب رفاقي  -5
 .  الياء فتح أك تسكيف جكازك  االسـ آخر كسر يجب ضياعي زىكم، ، بكائي ، ضحكي -8
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 : 56+ص55ص(  5 ) تدرية
 :يأتي مما كؿ في إليو كالمضاؼ المضاؼ عٌيف
يىسٍِّر ًلي أىٍمًرم* كىاٍحميٍؿ عيٍقدىةن مِّف لِّسىاًني * يىٍفقىييكا قىٍكًلي  قاؿ تعالى: -1 ٍدًرم* كى  .  رىبِّ اٍشرىٍح ًلي صى
 قاؿ بدر شاكر الٌسياب:  -2

 ساعةى الٌسحٍر عيناًؾ غابتا نخيؿو  
 أك شرفتاًف راح ينأل عنيما القمٍر  
 ما أجمؿى منظرى الٌثمكًج فكؽى قمـ الجباؿ العالية! -3
  كؿ  إنسافو يكٌد أٍف يككف مجتمعو متقٌدمنا. -4
  كال يميفي إذا ما قٌكمىٍتو الخيشيبٍ  اعتدلٍت           قٌكمتيا قاؿ الٌشاعر: إفَّ الغصكفى إذا -5
ٍيفي عمى  -6  صفحتيا اإللكتركنٌية مقالةن عف أىمية الغذاء المتكازف.نشرٍت ليجى
 قاؿ أحمد شكقي:  كطني لك شغمتي بالخمًد عٍنو       نازعتني إليو في الخمًد نفسي -7
8- .  تدريبي الٌطفًؿ عمى عبكًر الٌشارًع كاجبه مجتمعي 
9- ."  قاؿ الحسف البصرٌم: "رأسي المجمس حيثي أجمسي
 

 56+ص55ص /  5إجاتح تدرية 
 

 

 المضاؼ  المضاؼ  
 إليو

 المضاؼ المضاؼ 
 إليو 

 المضاؼ  المضاؼ 
 إليو

المضاؼ  المضاؼ 
 إليو

 الياء قكؿ    الياء لساف الياء أمر الياء صدر -1
  
  السحر ساعة     نخيؿ غابتا الكاؼ عينا -2
  
  الجباؿ قمـ       قمـ فكؽ الثمكج منظر -3
  
  الياء مجتمع       إنسافو  كؿ    -4

  
  ما قٌكمىٍتو الخيشيبٍ  إذا     قٌكمتيا إذا     -5
  
  الغذاء أىمية        الياء صفحة -6
  
  الياء نفس       الياء كطف -7
  
  الشارع عبكر الطفؿ تدريب -8
  
  أجمس حيثي    المجمس رأس -9
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 .  هع اإلجاتح 56ص ( 6 ) تدرية
 تامنا .أعرب ما تحتو خط إعرابنا 

 
 إٌف تعميـ الفتيات مف دالئًؿ ريقٌي األٌمة. ( ب .كنعشقو يعشقنا كطفو  في األىؿي  أقاـ حيث أقىٍمنا ( أ

: فعؿ ماضو مبنٌي عمى الٌسككف التصالو بٌضمير  أقـٍ 
 رفع متحرؾ.

 .إٌف: حرؼ تككيد كنصب 
 

نا: ضمير متصؿ مبني في محؿ رفع فاعؿ مقٌدـ  
 كجكبنا.

كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة كىك تعميـ: اسـ إٌف منصكب 
 . مضاؼ

: ظرؼ مكاف مبنيٌّ عمى الٌضـٌ في محٌؿ نصب،  حيثي
 كىك مضاؼ.

 .الفتيات: مضاؼ إليو مجركر كعالمة جٌره الكسرة الظاىرة 

دالئؿ: اسـ مجركر كعالمة جره الكسرة    .مف: حرؼ جر  أقاـ: فعؿ ماضو مبني عمى الفتح الظاىر عمى آخره.
 .مى آخره كىك مضاؼ الظاىرة ع

األىؿ: فاعؿ مرفكع كعالمة رفعو الٌضٌمة، كىك 
 مضاؼ.

ريقٌي: مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة كىك 
 .مضاؼ 

كالجممة الفعمٌية )أقاـ األىؿ( في محؿ جر مضاؼ  
 . إليو

األمة: مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة 
 .عمى آخره 

 
 جمٍبفى اليكل مف حيثي أدرم كال أدرم       بيف الٌرصافًة كالجسرً  عيكفي الميا ( ت
 

 .عيكف: مبتدأ مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره كىك مضاؼ 
 .الميا: مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة المقدرة عمى آخره منع مف ظيكرىا التعذر 

: ظرؼ مكاف منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة كىك مضاؼ   .بيفى
 .الرصافة: مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره 

 .       ك: حرؼ عطؼ
 . الجسر: اسـ معطكؼ مجركر

: فعؿ ماض مبني عمى السككف التصالو بنكف النسكة   .جمٍبفى
 .ع فاعؿ مقدـ كجكبا  نكف النسكة : ضمير متصؿ في محؿ رف

 اليكل: مفعكؿ بو منصكب كعالمة نصبو الفتحة المقدرة منع مف ظيكرىا التعذر.
 .مف: حرؼ جر 

: ظرؼ مكاف مبني عمى الضـ  في محؿ جر بحرؼ الجر  . حيثي
 أنا. كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره،  مة المقدرة منع مف ظيكرىا الثقؿأدرم: فعؿ مضارع مرفكع كعالمة رفعو الض

 . ك: حرؼ عطؼ
 كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره أنا. ،أدرم: فعؿ مضارع مرفكع كعالمة رفعو الضمة المقدرة منع مف ظيكرىا الثقؿ
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 هع اإلجاتح . 57ص(  7 ) تدرية

 :يميو عٌما أجب ثـٌ  الٌشتاء، فصؿ عف يتحدث الٌذم اآلتي الٌنٌص  اقرأ
 
 أنتى فصؿي الحياًة لكالؾى غصتي       أغنيات الٌزٌراًع إذ ما تسيؿي  

، مياٌب الٌرياح تنفخ البشائر قبؿ كصكلؾ، كتفتح طكفافي الخيرأنت  ، جعمت الٌريؼى أحمى مف الحكاشي في ديكافو أندلسيٍّ
 فيك أطرب مف مزمار.    ، الكرؽ األرض قمبىيا حيث يتياكل سقكطؾ، أصبح الغصف خفيفنا، المعنا، راقص

                                                                                                                                                              
 :  استخرج -1

 قبؿ:           اسمنا يالـز اإلضافة إلى مفرد (أ 
 حيثي  ، إذ :    إلى جممةاسميف يالزماف اإلضافة  (ب 
 سقكطؾ ، كصكلؾ :                   مضافنا إلى ضمير (ج 

 
 أعرب ما تحتو خط.  -2

 مضاؼ . كىك الضمة رفعو كعالمة مرفكع خبر: طكفافي 
 . الظاىرة الكسرة جره كعالمة مجركر إليو مضاؼ: الخير
 الظاىرة . الكسرة جره كعالمة مجركر إليو مضاؼ:  لكرؽ

 
 . ألف ما قبميا منكف     ؟ أف تعرب كممة )أندلسٌي( مضافنا إليو مع أٌنيا مجركرة لماذا ال يجكز -3

  ************************************************************************ 
  هع اإلجاتح . (  59+ ص 58 ص () 10 تدرية )

ص اآلتي ، ثن أجة عوا يليه: 
ّ
 اقرأ الن

يحبي، إٌف معالجةى  كى ٍضًعؾ العالجى  يا صي ، بؿ أف تككف أسبابىيا بعد تحديًدىا، ككى المشكالًت ال يحتاج منؾ إلى اصًطراخو
ـى ليا، فحينئذ ما أركع  . كقد طبت نفسا! تجاكزىا  المالًئ

 
 استخرج مف النص مثاالن عمى كؿ مما يأتي: -1

يحبي كداللتو التحبب.    اسـ مصغر، كاذكر داللتو - أ كى  . صي
يحبي    .  مضاؼ إلى ياء المتكمـ  - ب كى  . صي

 
 . ألنيا كقعت في ابتداء الكالـ . عمؿ كجكب كسر ىمزة )إف( في النص -2
 
 . ( اصطراخ كضح اإلبداؿ في كممة ) -3

 .بدليؿ المجرد ) صرخ ( جاءت فاء افتعؿ صادنا فأبدلت تاء االفتعاؿ طاء (  اصتراخ صميا )أ
 

مىيٍّج.    ( بعد، عالج صغَّر االسميف ) -4  . بيعىٍيد، عي
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 هع اإلجاتح .  (  58+  ص  57ص ) ( 9 )  تدرية

ص اآلتي ، ثن أجة عوا يليه:
ّ
 اقرأ الن

( مف أجمؿ ما جاء في أعماؿ شكسبير األدبية قكلو: ال تكسر أبدان كؿ الجسكر مع مف تحب، فربما  افٌ  " أم بينىٌي، )
شاءت األقدار لكما يكمان لقاءن آخر يعيد ما مضى كيكصؿ ما انقطع فإذا كاف العمر الجميؿ قد رحؿ، فمف يدرم فربما 

 أجمؿ.  ينتظرؾ عيمر

ذا قررت أف تترؾ حبيبنا أك صديقنا فال تترؾ ا، فمف أعطانا قمبنا ال يستحؽ منا أف نغرس فيو سيمان أك نترؾ لو  كا  لو جرحن
لحظة تشقيو ما أجمؿ أف يستقرَّ في ركحيكما دائمان لحظات الٌزمف الجميٌؿ! فإف فرَّقت بينكما األياـ فال تتذكر لمف تحب 

ذا سألكؾ يكمنا عف إنسافو أحببتو فال تحاكؿ تشكيو  الحمكة ليذا اإلنساًف الٌذم ارتبطت  كرةالصٌ غير كؿ إحساس صادؽ. كا 
بو فاجعٍؿ مف قمبؾ مخبأ حيثي األسراري كالحكايا؛ فالحب  الٌصادؽ ليس مشاعر كأحاسيس فقط بؿ حب  ميزدافه بأخالؽ 

 نبيمة كقيـ عظيمة."

 استخرج مف الٌنصٍّ الٌسابؽ ما يأتي: -1
 

ـٌ  ( أ  بيِّف حكـ تقد ـ أحدىما عمى اآلخر.جممة جاء فييا الفاعؿ كالمفعكؿ بو ضميريف متصميف، ث
 .)أحببتو( تقدـ الفاعؿ عمى المفعكؿ بو كجكبا 

 
 ( إذا قررت ( ) إذا )               يالـز اإلضافة إلى جممة. ااسم  ( ب

 
 جاء عمى بنية الٌتصغير، ثـ بٌيف ميكبَّره، كما طرأ عميو مف تغيير عند تصغيره. ااسم ( ت

 ابف: مكبرهاالسـ المصغر: بينىٌي   
 .  ألنو اسـ ثالثي أصمو "بنك" فيرد لو الحرؼ المحذكؼ ، ثـ تقمب الكاك ياء ثـ تدغـ( ) 
 

  ضع اليمزة في مكانيا المناسب لما بيف قكسيف )اف(، ميعىمِّالن إجابتىؾ. ( ث
 الكالـ . ابتداء في جاءت ألنيا كالسبب إفٌ    

 
 بيِّف اإلبداؿ الٌذم حصؿ عمى الكممة )ميزداف(.  ( ج

 . أصميا )مزتاف( فأبدلت تاء افتعؿ الزائدة داؿ ألف فاء الكممة زام بدليؿ الثالثي زافمزداف 
 

 الصكرةً        عمره  يىٍنتظريؾى                        . اضبط ما تحتو خط   ( ح
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 هع اإلجاتح . (  59ص ( ) 11 تدرية )
 اهأل الفراغ مبا يناسثه:

ـٍ أىي ييـٍ أىٍحسىفي عىمىالن ًإنَّا  سبب كسرة ىمزة )إٌف( في اآلية   -1 مىى اأٍلىٍرًض ًزينىةن لَّيىا ًلنىٍبميكىىي عىٍمنىا مىا عى  . جى

 ألنيا كقعت في بداية الكالـ.     

 سبب تقدـ المفعكؿ بو كجكبان عمى الفاعؿ في بيت أبي نكاس:  -2

 كلكف يسيري الجكدي حيثي يسيري   فما جازه جكده كال حٌؿ دكنو       

 (. جكده  ألف المفعكؿ بو ضمير)ق( ك الفاعؿ اسـ ظاىر )جازه جكد : 

ٍيباتعند تصغير )ىضاب( نقكؿ :  -3  ىيضى
 

 هع اإلجاتح . ( 59( )ص12تدرية )

 اضثط آخر ها حتته خط يف ها يأتي: 

، فقاؿ: ابفي مىف أنت؟ قاؿ: ابف   -1 ،  أميرى يا   األدبً "حيكي أٌف رجالن تكٌمـ بيف يدم المأمكف، فأحسفى  المؤمنيفى

 قاؿ: ًنعـى النَّسبي انتسبتى إليو".       

ـي حيثي  -2  النافعي كالعمؿي الجاد ، يبدأ النيكض بالكطف.  الًعم

 
 انتهى الػصل الدراسي األول حبمده تعاىل    

 

 

 
 

   

 

 

 كالمي سبح ال بد يدرؾ نجاتو   الصبر بحر كاإلرادة مجاديؼ 
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  الثانيةالسلسلة 
 قـضـايـا أدبـيّــة

 :انمبدح انمطهىثخ نهحفظ فٍ هذا انكتبة عهً انىحى اِتٍ    أوًلا : 

 :َحفظ انطهجخ خمسخ أثُبد شعزَخ مه كم مه  

 شعز وصف انطجُعخ -

 رثبء انمذن وانممبنك -

 شعز انمزأح فٍ األوذنس -

 صذي انغزو انصهُجٍ فٍ انشعز -

 صذي انغزو انمغىنٍ فٍ انشعز -

 انمذائح انىجىَخ -

 

 ( هٍ مه أسئهخ انكتبة انمقزر .  ثبوُاب : األسئهخ انتٍ أمبمهب عالمخ ) 

 

 ثبنثاب : فهم األثُبد انشعزَخ وانىصىص انىثزَخ مه خالل : 

 مه قبئههب أو صبحجهب . -

 انمىضىع انزئُس انذٌ تىتست إنُه .  -

 مضمىوهب انخبص .  -
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 : ما األسباب التي أدت إلى تطٌكر مضاميف الشعر كأساليبو في العصر األندلسي؟ 1السؤاؿ 

 بفعؿ مجمكعة مف العكامؿ السياسية كاالجتماعية كالبيئية.  

 : بٌيف العكامؿ السياسية كاالجتماعية كالبيئية التي أدت إلى تأثر الشعر األندلسي بذلؾ شكالن كمضمكننا.2السؤاؿ
 كثرة األحداث السياسية كتنٌكعيا . - أ
 . اجماؿ البيئة األندلسية كتنكع تضاريسي - ب
 عاش الناس حياة حرية كانفتاح كاندماج بالثقافات كالشعكب األخرل  .  - ت

 ا ؟جماؿ البيئة األندلسية كتنكع تضاريسيك  كتنٌكعيا السياسية األحداث : ما النتيجة مف كثرة 3السؤاؿ 
 عاش الناس حياة حرية كانفتاح كاندماج بالثقافات كالشعكب األخرل   (أ 
 تأثر الشعر األندلسي بذلؾ شكالن كمضمكننا (ب 

 
 كالسياسي. ز الكاقع البيئي كاالجتماعيعدد الجكانب األدبية التي تتصؿ بالشعر األندلسي ككاف ليا دكر في برك  :4السؤاؿ  

 الطبيعة، كشعر رثاء المدف كالممالؾ، كشعر المرأة، كالمكشحات.شعر كصؼ 
  

  
 : استأثرت الطبيعة باىتماـ الشعراء األندلسييف. عمؿ ذلؾ ؟   1السؤاؿ   

                (  13) سؤاؿ مف الكتاب صأك بٌيف أسباب ازدىار شعر كصؼ الطبيعة في األندلس 
 جماليا المتمثؿ في تنكع التضاريس . -1
 اعتداؿ المناخ .  -2
 غزارة المياه .  -3
 خصكبة األرض، كخضرتيا الدائمة . -4

 
 ؟  األندلسية الطبيعة جماؿأك ماذا صقؿ / زٌيف  ؟ كانت النتيجة مف جماؿ الطبيعة األندلسية : ماذا  2السؤاؿ  
 غزيرنا رقيقنا.صقؿ جماؿ الطبيعة ذكؽ األندلسييف كجعمو رقيقنا سمسنا، فكاف اإلنتاج الشعرم في ىذا السياؽ  

 
 :: اذكر أبرز مظاىر شعر كصؼ الطبيعة في األندلس 3السؤاؿ  

 عمى نحك عاـ، كبياف محاسنيا كالتغني بجماليا .كٍصؼ البيئة األندلسية    -1
 كالنرجس كاألقحكاف كالٌسكسف كالبيار كالياسميف . كصؼ الحدائؽ كالرياض كالزىكر   -2
 كاألنيار كالبحار كالسكاقي كالبرؾ . كصؼ المائيات   -3
 . مناجاة الطبيعة كبٌث اليمـك كالمشاعر إلييا كجٍعميا تشارؾ الناس أفراحيـ كأتراحيـ   -4

 األندلسيقضايا مف الشعر في العصر 
 

: شعر كصؼ الطبيعة  أكالن
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 : اذكر المظير الذم يمثمو كؿ مقطع مف مظاىر شعر كصؼ الطبيعة. 4السؤاؿ    

 ( 2018) كزارة شتكم   كىال ييفاًرؽي فييا القىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى سىرَّاءي  تىٍمتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  نىٍعماءي فػػػػػػػػػػػػػػي أىٍرًض أىٍندىليسو   
ٍؤيىتييا   ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى ال ييٍبًيجي األىٍبصارى ري كى كيؿ   كى ٍنعاءي كى ٍشًي صى ٍكضو ًبيا في الكى  رى
ةه كىالًمٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾي تيٍربىتييا    ٍصبػػػػػػػػػػػػػػػاءي  أىٍنياريىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًفضَّ تييا كىالد ر  حى ٍكضى ز  رى  كىالخى
لَّػػػػػ قىٍد مييزٍت مف ًجياًت األٍرًض ًحيفى بىدىتٍ     ٍيزىىا المػػػػػػػػػػاءي فىًريػػػػػػػػػػػػػػدةن كتىكى  ػػػػػػػػػػػػػػػػى مى
ـي فييا الزٍَّىػػػػػػػري ًمػػػػػٍف طىػػػػػػػػػػرىبو       كالطٍَّيري يىٍشديك كًلِلٍغصاًف إٍصػػػػػػػػغاءي  ًلذاؾى يىٍبسي
 

 سؤاؿ :  ماذا األسمكب الفني الذم استخدمو الشاعر في قكلو : 
ـي فييا الزٍَّىػػػػػػػري ًمػػػػػٍف طىػػػػػػػػػػرىبو         كالطٍَّيري يىٍشديك كًلِلٍغصاًف إٍصػػػػػػػػغاءي      ًلذاؾى يىٍبسي

 أسمكب التشخيص .     
 

قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد بىدىٍت ًلٍمبىياًر أىٍلكيىةه          تىٍعبىؽي ًمٍسكان      ػػػػػػػػبي كى  طيمكعييا عىجى
ؤيكسييا ًفٌضة ميكًرقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه          تيٍشًرؽي نكرنا عييكنييا ذىىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي       ري
ياًض حىؼَّ ًبًو          ًمٍف سائًر النَّكًر عىٍسكىره لىًجبي       فىييك أميري الرِّ

 
ا لىيا غىيري طىٍعـً الًمٍسًؾ مف ريًؽ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػكم  ػػػػػػػػػد بٌت أٍلثيمييا       قػػػػػػ يا ريٌب سىٍكسنىةو       

كانبييا        كىأىٌنيا عاًشؽه فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      ػي ًحٍجػػػػػػػػػػػػػًر مىٍعشكؽً ميٍصفىٌرةي الكٍسػػػػػػػػػػػػػػًط ميٍبيض  جى
 

نػػػػػػػػػػػٍت عىريفى رئاسىةو           راغـو سىكى ئيػػػػػػػػرا كضى ريػػػػػػػػػرى الماًء فيو زى  ترىكىٍت خى
يا البىٌمكراػػػػػفىكىأنَّما غٌشى الٌنضاري جيسكمىيا        كأذابى فػػػػػػػػػػػػػػػػي أفػػػػػػػػكاىً        
في الٌنٍفًس لك كجدٍت ىناؾ ميثيرا    أيسيػػػػػػػػػػػػػده كأٌف سيككنىيا ميتىحػػػػػػػػػٌرؾه          
 سى نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكراػػػػػػػػػػػػنارنا كأٍلسينىيا الٌمكاح  كتىخالييا كالشَّمسي تىٍجمػػػػػػػػػػػك لكنىيا           

 
 كأرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى طٌماًح الذيؤابًة بىاذخو          ييطاكؿي أعنافى السماًء بغػػػاربً     
ـي ليالن شييبوي بالمناكػػػػػػػبً       يىسػد  ميبَّ الريًح مػػػػػػف كٌؿ كجيةو         كيزحػػػػػػ
 كقكرو عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ظىيًر الفالًة كأنوي        طكاؿى الميالي ميفًكره بالعكاًقػػػبً     
امته        فحدَّثىني ليؿي      ٍختي إليًو كىػػػػػكى أخرسي صى  السيرىل بالعىجائبً  أصى
 

 سؤاؿ : ماذا تستنتج األسمكب الفني مف المقطع السابؽ البف خفاجة ؟ 
 استخداـ أسمكب التشخيص .        

 
 في كصفيا كتصكيرىا ؟  كاإلبداعخكاطر الشعراء في األندلس  بٌيف السبب في إثارة:  5السؤاؿ 

 كتكثر فييا األنيار.ألف األندلس شبو جزيرة تحيط بيا المياه مف ثالث جيات، 

 البهار زهر وصف

 سوسنة وصف

بركة تحٌط بها  وصف  

تماثٌل األسود تخرج المٌاه 

من أفواهها فً قصر 

اللؤلؤة الذي بناه المنصور 

 بن أعلى الناس أمٌر بجاٌة 

 

ة فاجى          يقكؿ ابف خى

 مخاطبنا الجبؿ

 

باألندلس  التغنً 

 وجمالها
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(  2018) كزارة صيفي  : اذكر الخصائص الفنية لشعر كصؼ الطبيعة . 6السؤاؿ   

.كذلؾ بإبراز الطبيعة في صكر شخكص حية كبث الحياة فييايستخدـ التشخيص،  -1  
يتصؼ بدقة التصكير كجمالو. -2  
المستمدة مف البيئة األندلسية.لمعاني السيمة الكاضحة يبتعد عف األلفاظ الغريبة، كينحك إلى ا – 3  

 
 13إجابات أسئلة الكتاب ص

 اذكر المظير الذم يمثمو كؿ بيت مما يأتي مف مظاىر شعر كصؼ الطبيعة:  -1
با ( أ ـٍ يىرى البىٍحرى يكمنا ما رىأل عىجى ٍف ل ـي ًمٌما أىٍنتى تىٍحسىبيوي       مى  البحار . –كصؼ المائيات       البىٍحري أىٍعظى
 عاـ . نحك عمى األندلسية البيئة كٍصؼ    ماءه ك ظؿ  ك أشجاره ك أنياري            يا أىػػؿ أندلس   هلل دركـي    ( ب
 كالزىكر . كالرياض الحدائؽ كصؼ     دراىـي  البىياري  ك خزٍّ  بيسيط عمى    بيدِّدتٍ  الدنانيرً  مثؿ نرجسو  عمى  ( ت

 
 اقرأ النص اآلتي، ثـ أجب عف األسئمة التي تميو:  -2
 في كٍصؼ نير: يقكؿ ابف األىبَّار القيضاًعيٌ     

كػػػػػػػػػى ًبمىحانيًو انًعطاؼى األراقً        نىٍيرو كمػػػػػػػػػػػا ذابٍت سىبائؾي ًفٌضةو        حى  ـً ػػكى
ميًو اٍحًمراريه        تىبىدٌ        كاًرـً إذا الشَّفىؽي اٍستكلى عى  ل خىضيبنا ًمٍثؿى دامي الصَّ

ٍرقىةو           ـً ػػػػػػػػػػػػػػػػػًو نىكاعً ػػػػػػػػمىيػػػػػالؿه ألىٍدكاحو عى ػػػظً           كتيٍطًمعيو في ديٍكنىةو بىٍعدى زي
 

 األنيار .   –كصؼ المائيات    ؟ مف مظاىر شعر كصؼ الطبيعة ما المظير الذم تمثمو األبيات السابقة   -أ 
 

 مٌثؿ مف األبيات السابقة عمى الخصيصتيف الفنيتيف اآلتيتيف:  -ب 
  التشخيص كالتشبيو.   -1

 ماء النير بالفضة السائمة .     - أ
 شبو تعرجات شبو النير باألفاعي . - ب
 شبو النير حيف ينعكس عميو الشفؽ األحمر بالدماء الحمراء التي تقطر مف السيؼ .  - ت

 

 .المعاني المستمٌدة مف البيئة األندلسية -2
 جماؿ البيئة األندلسية حيف تحدث عف األشجار .  -ب   كصؼ النير ، فاألندلس تكثر فييا األنيار . - أ

 
 كٌظؼ الشاعر عنصر المكف في دقة التصكير كجمالو، كضح ذلؾ.  -ج 

كٌظؼ الشاعر المكف األحمر حيف شبو النير الذم انعكس عميو الشفؽ األحمر بالدماء الحمراء  التي   -1
 تقطر مف السيؼ . 

 أشار إلى المياه الزرقاء التي تتحكؿ إلى سكداء داكنة حيف تظمميا األشجار .  -2
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 : ما سبب اشتيار شعر رثاء المدف كالممالؾ كتكسعو في العصر األندلسي ؟  1السؤاؿ  
   .ا شعريا قائمنا بذاتو  أك     تكٌسع شعراء األندلس في رثاء المدف كالممالؾ حتى أصبح عندىـ غرضن

 ( 17ص) سؤاؿ مف الكتاب عمؿ ذلؾ ؟            
 دىا الحكـ اإلسالمي إباف عصر ممكؾ الطكائؼ .بعد حالة الضعؼ كاالنقساـ كالتفكؾ التي شي -1
 التقمبات السياسية التي سادت ذلؾ العصر.  -2
    اشتداد المكاجية بيف المسمميف كأعدائيـ كسقكط الحكاضر اإلسالمية مدينة تمك األخرل، ثـ سقكط الممالؾ  -3

  كاإلمارات األندلسية، كانتياءن بسقكط األندلس كاممة.     
   

      في العصر األندلسي ؟  ىك دكر األدب في رثاء المدف كالممالؾ ما:  2السؤاؿ 
عمى مدف  د طكاؿ تنبئ عف حسرة كألـ شديديفالشعر األندلسي كاكب ىذه األحكاؿ، فجادت قرائح الشعراء بقصائ

 ذاىبة، كممالؾ زائمة .
 

  (  46ص الكتاب مف سؤاؿ+  17ص) سؤاؿ مف الكتاب : كضح أبرز مظاىر شعر رثاء المدف كالممالؾ  3السؤاؿ 
 كما نزؿ بأىميا مف كرب كضيؽ . تصكير ما حؿ  بالمدف مف خراب كدمار، (1
 المكازنة بيف ماضي المدف كحاضرىا . (2
 ذٍكر أسباب اليزيمة مف ضعؼ المسمميف كانقساميـ، كابتعادىـ عف تعاليـ الديف الحنيؼ . (3
 االستنجاد بالمسمميف كاستنياض ىمميـ كدعكتيـ إلى نصرة إخكانيـ .  (4

 
 : اذكر المظير الذم يمثمو كؿ مقطع مف مظاىر شعر رثاء المدف كالممالؾ. 4السؤاؿ  
مىحا مىحاًسنىؾ الًبمػػػػػػػى كىالنَّػاري      ًتًؾ الًعدا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا داري        كى   ( 2018)  كزارة شتكم  عاثىٍت ًبساحى
ناًبؾى ناًظػره        طىاؿى اٍعتًػبػػػػػػػػاره فيؾى كاٍستًػٍعباري       ذا تىرىدَّدى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جى  كىا 
رىابيا األىٍقػ      ػٍت بخى تىمىخَّضى طيػػػػكبي بأىٍىًميا         كى  داري ػػػػػػػػػػأىٍرضه تىقىاذىفىٍت الخي
     " دىثاًف في عىرىصاًتيا        "ال أىٍنػػػًت أىٍنػػػًت كىال الدِّياري ًدياري  كىتىبىٍت يىدي الحى

 
بَّػ     مػػػى البىياًليػًؿ ًمػػػػػٍف أىٍبنػاًء عى  ادً ػػػػػػػػػػػتىٍبكػػػػػػػػػي السَّماءي بميٍزفو رًائػػػػػػػػػحو غػاًد         عى
مػػػػػػػػػػػػػػى اٍلًجباًؿ الَّتػػػػي ىيدٍَّت قىكاًعديىا    ـٍ ذاتى أىٍكتادً        عى كانىػػػػًت اأٍلىٍرضي ًمٍنييػػػ  كى
كىعٍ      ا كال بادً ػػػػفىاليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى ال عاًكؼه فيي بىػػػػػػػػةه كانىػػػػػػػػػػًت اآلماؿي تٍعميريىػػػػػػػػػػػػا        كى
ٍذ          ٍع فيٍضمىةى الزَّادً  يا ضيؼي أىٍقفىر بىيتي المىٍكريماًت فىخي ـٌ رىٍحًمؾى كىاجمى ػ  في ضى
 

تصكير ما حؿ  بالمدف مف خراب     
 كضيؽ كما نزؿ بأىميا مف كرب كدمار،

 * رثاء مدينة بمنسية .

ٌباد في )ًإٍشبيٍميىة( مقارننا بيف حاؿ المكازنة بيف ماضي المدف كحاضرىا،  يقكؿ ابف الم ػٌبانىة في رثاء دكلة بني عى
ٌباد كبعد سقكطيا  . المدينة أياـ حكـ الميٍعتىًمد بف عى

 كالممالؾ المدف رثاء: ثانينا
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ـٍ ًبأىٍندىليػسو      ابىتٍػيي  ي كىالى تىػذىري ػػػػػػػػػتيٍبقً دىكىاًئري الس كًء الى            أىرىل المميػيكؾى أىصى
ى قىدىره      تٍحتى الد جى ـٍ ى كا      نىاميكا كىأىٍسرىل لىيي ٍسفان فىمىا شىعىري ـٍ خى ًمًي  ىىكىل ًبأىنجي

 
 

ػػػٍيػػػؿ بًػخػيػػًمػػؾى  أىٍدًرؾٍ      ٍنػجػاتػًيػا إلػػػػػػػػػى السَّبػيػػػػػؿى  إفَّ      أنػٍػدىليػػسػػػػػػػػػػػػػػػػا       اهلل خى سػػػػػػػػا مى  دىرى
ػسػامي  النَّػصػرً  ًعػػز   مػٍنػؾى  يىػػزىؿٍ  التىمىسىٍت       فمػـٍ  ما النَّصرً  عزيزً  ًمفٍ  ليا كىىبٍ       ٍمتمى
 
 
 أبي البىقاء الر ٍنًدمنكنية  : اذكر أشير ما قيؿ في رثاء المدف كالممالؾ في األندلس.   5السؤاؿ  
 

  ٍندم 6السؤاؿ   في رثاء المدف كالممالؾ أكثر مف غيرىا، بيف سبب ذلؾ. : اشتيرت قصيدة أبي البىقاء الرَّ
 ( 17) سؤاؿ مف الكتاب ص                                                                                        

 ىي ال ترثي مدينة بعينيا كالنماذج السابقة بؿ ترثي األندلس في مجمكعيا مدننا كممالؾ . (1
 جربة حقيقية عاشيا الشاعر .تعبر عف ت (2
 .بدأىا بحكمة عامة، ثـ صكر ما حٌؿ باألندلس مف خطكب جميمة ال عزاء فييا كال تأٌسيى دكنيا  (3

 
ٍنًدم . 7السؤاؿ    : اذكر الٌسمة الفنية التي يمكف استخالصيا في شعر الرثاء كالمدف في نكنية الرَّ

 تغمب عميو النزعة الدينية كالحكمة النابعة مف التجارب المريرة.          
 يقكؿ في نكنيتو: 

َـّ  مػا إذا شػيءو  لػكؿ       إنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي  العيشً  بػطيبً  ييػغرَّ  فػال         نيٍقصافي  تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ؿه  شاىدتىيا كػما األمػكري  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى      ػفٍ          ديكى  أزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي  ساءىتوي  زىمػفه  سىػرَّهي   مى
دو  عمى تيػٍبقي ال الػداري  كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذهً       شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  ليا حػاؿو  عػمى يػىدكـي   كال         أحى
مػػػػػػػافً           ميػنكَّعىةه  أنػكاعه  الػدٍَّىرً  فػجائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي       كأحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزافي  مىػسٌراته  كلػمػزَّ
ػؿَّ  لػما كمػػػػػا         مياػسىيِّ يي  سيػمػكافه  كلػمػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادثً      مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافي  باإلسالـ حى  سي

ػػػػػػػػػعى  لػيا كمػا         تىقىٌدميا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أنٍػسىتٍ  الػمصيبةي  تػمؾى       نسػػػػػػيافي  الدٍَّىرً  طكؿً  مى
ػػػػػػػػفٍ  يػا     ـي عزِّىػػػػ بعدى  قىػػػػػػػػػكـو  ًلػذلَّةً  مى ـي  أحػػػاؿى          ػػػػػػػػػػػػػػػػ  كطيػغيػػػػػػػػافي  جػىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكره  حػالييػػػ

 

 

 

 ذٍكر أسباب اليزيمة مف ضعؼ المسمميف كانقساميـ، كابتعادىـ عف تعاليـ الديف الحنيؼ  
 

 االستنجاد بالمسمميف كاستنياض ىمميـ كدعكتيـ إلى نصرة إخكانيـ
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  ( 2018) كزارة شتكم ما الخصائص الفنية لشعر رثاء المدف كالممالؾ ؟   : 8السؤاؿ 
عند الحديث عٌما حٌؿ بالمدف كالمكازنة بيف  يتصؼ بحرارة العاطفة كعمؽ الشعكر باألسى كالحزف - 1  

 ماضييا كحاضرىا . 
تغمب عميو النزعة الدينية كالحكمة النابعة مف التجارب المريرة. – 2  
يكثر مف استخداـ أساليب اإلنشاء الطمبي، مثؿ: النداء، كاالستفياـ لمتحسر كالتفجع. -3  
 
( 17) السؤاؿ مف الكتاب ص: يتصؼ شعر رثاء المدف كالممالؾ بحرارة العاطفة. عمؿ ذلؾ ؟  9السؤاؿ    

 ألف الشاعر؛
 صادؽ فيما يقكؿ ، فيك ال يتصنع كال يتكسب .   - أ
 يصٌكر كاقعنػا مؤلمنا ال مكاف لمتكٌمؼ فيو  .  - ب
 يعٌبر عف مشاعره تجاه ما حٌؿ بالمدف كأىميا . فجاءت معظـ القصائد حزينة باكية شجية .   - ت

 
 17صإجابات أسئلة الكتاب 

 
 ابف المَّبَّانة. ( أياـ حكـ المعتمد بف عٌباد كبعد سقكطيا، كما بينيا الشاعر إشبيمية كازف بيف حاؿ مدينة ) -1

 لتحقيؽ آماليـ كطمكحاتيـ ،  ككانت محطًّا لمكـر كالكرماء .كانت إشبيمية شامخة عزيزة يقصدىا الزكار 
 أما بعد سقكطيا فقد اقفٌرت مف الزكار، كخمت مف الكرماء ، فأصبح الضيؼ يقتات مف بقايا الطعاـ .

 
 :بىطىٍمييكسفي رثاء دكلة  بني الميظىفَّر في  يقكؿ ابف عبدكف  -2

عي بىٍعدى العيًف ًباألىثىػًر            فى        كرً ػػػػػػػػػالدٍَّىري يىٍفجى مى األىٍشباًح كىالصي  ما البيكاءي عى
ٍف أىٍبدل ميسالمةن          كىالس كدي كىالًبيضي ًمٍثؿي البيًض كىالس ميرً        ٍربه كىاً   فالدٍَّىري حى
ٍت           ألىٌيػاـ ما بىرً بىني المٍظفَّػًر كىا       مػػػػػى سىفىػػػػػػػػرً حى  مىراحؿه كىالكىرل ًمٍنػػػػػػيا عى
 رػػػػػػى فػف ظى ػػٌز كمػػـ مف عػػػػػى ى دىعائػػأيف اإلباءي الذم أرسىٍكا قكاًعدىه           عم       
 دىرػػػػى ى كػا عمػػػيػػػػػنػػده مػػػػػػًرد أحػػػػػى ـ يػػػمػػأيف الكفاءي الذم أٍصفىكا شرائعو          ف       
كاًسيى أىرًض المىًو ميذ نىأىكا                لى ػػطارىٍت بً ػػػعىنيا استى  كانكا رى ٍف فييا كى  ـ تىقرً ػػػمى

 
 في النص السابؽ أجب عما يأتي: إنعاـ النظربعد 
 . كحاضرىا المدف ماضي بيف المكازنة    ؟النص السابؽ مثمو يالمظير الذم  استنتج  - أ
 : ما يأتي مثؿ مف النص عمى   - ب
ٍف أىٍبدل ميسالمةن                                       . تكظيؼ الحكمة  -1 ٍربه كىاً   فالد ٍىري حى
 حرارة العاطفة كعمؽ الشعكر باألسى كالحزف.   -2

عي بىٍعدى العيًف ًباألىثىػًر            فى          مىػػػػػػػػػالد ٍىري يىٍفجى كرً  ما البيكاءي عى  األىٍشباًح كىالصي
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  (  21) السؤاؿ مف الكتاب ص :  كضح مكانة المرأة في األندلس. 1السؤاؿ 
 حظيت المرأة بمكانة كبيرة في المجتمع األندلسي . ( أ
 شاركت في الحياة العامة، كتكلت مناصب مختمفة، فكانت كاتبة، كعالمة، كشاعرة .  ( ب
 نالت المرأة األندلسية قسطنا كبيرنا مف الحرية .  ( ت
 عمؿ((  بسبب أجكاء الحرية كاالنفتاح التي سادت المجتمع األندلسي.ككاف لكثير مف النساء نفكذ سياسي   ( ث

 
 : اذكر أشير النساء مف األندلس ذاع صيتيف كشاركف في الحياة العامة كتكليف منصب أدبي أك سياسي  2السؤاؿ 

ياف الًغٍرناًطي :              عالمةن في المغة كالنحك كالتفسير كليا مجمس عمـ .نيضار بنت أ ( أ  بي حى
 كاٌلدة بنت المستكفي :                       تجمع األدباء في مجمسيا لدراسة الشعر كنقده .  ( ب
ٍريىـ أـ ًإٍسماعيؿ، كأىٍسماء بنت غاًلب :       نفكذ سياسي .  ( ت  مى
 

 :  اذكر اشير الشاعرات األندلسيات الميجيدات  3السؤاؿ 
ٍمدىة بنت زياد الميؤىدٍّب حى
ٌسانىة الت ميمية،    . كحفصة الٌرككنية ، كتميمة بنت يكسؼ ، كأـ اليىناء بنت القاضي ،  كحي

   ٍمدىة بنت زياد الميؤىدٍّب  .: ليٌقبت بخنساء المغرب ألنيا قالت شعرنا في الرثاء  حى
 

 . المدح ، الكصؼ ، الفخر:  ما األغراض الشعرية التي نظمت فييا المرأة ؟   4السؤاؿ  
 
 :  مف األغراض الشعرية التي نظمت فييا المرأة المدح . عمؿ ذلؾ ؟  5السؤاؿ  

 لمتعبير عف مشاعر الكٌد كاإلخالص . - أ
 مف أجؿ تحقيؽ رغبة ذاتية مثؿ رفع ظالمة أك طمب نجدة .  - ب

 
 .   حسبيا كنسبيا كجماليا كعفتيا كمياراتيا:  بماذا كانت تفتخر المرأة األندلسية ؟   6السؤاؿ  
 
 ؟حسبيا كنسبيا كجماليا كعفتيا كمياراتيا  ب ما سبب افتخار المرأة األندلسية:   7السؤاؿ  

 ككنيا تككف عمى مقربة مف الممكؾ كاألمراء كالكزراء .      
 
  لتعبر عف كبريائيا كالمباىاة بنفسيا .الفخر كاف متنفس لممرأة األندلسية . عمؿ ذلؾ ؟  :  8السؤاؿ  
 
 : كضح خصائص شعر المرأة في العصر األندلسي 9السؤاؿ  
 جاءت في معظمو قصائد قصيرة كمقطكعات تتصؼ بكحدة المكضكع . -1
 يتصؼ التصكير ببساطتو كجمالو، كخمكه مف التكمؼ، فصكره تخضع لعاطفة المرأة المتدفقة.  -2

 
 
 
 

 ثالثنا: شعر المرأة 
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 : استنتج الغرض الشعرم في كؿ مف المقاطع اآلتية .  10السؤاؿ

 
ػػػعو يػكمػػػػػػػػػان لػػػػػػػركادً    ( 2018صيفي ) كزارة    ابف اليشامىيف خيرى الناس مأثرةن           كخػيػر مػػينػػتػػػىجى
 إف ىزَّ يكـ الكغى أثناء صٌعدتًو          ركل أنابيبىيا مف صٍرؼ فرصادً 

 أجػػػػػػػػدادقؿ لإلماـ أيا خير الكرل نسبان            مػػػقابالن بػػػػػيػػػػػف آػبػػػػػاء ك 
 جٌكدت طبعي كلـ ترض الظالمة لي     فػيػاؾ فػضػؿ ثػنػاء رائػحو غػػػػادم
ف رحػمػت فػقػػػػد زكدتػػني زادم  فإف أقمت ففي نعماؾ عاطفة            كا 

  
اعىؼي اٍلغىٍيًث العًميـ     ػػػػػػػػاًء كادو             سقاهي ميضى ٍمػضى  ( 2018) كزارة صيفي       كقانا لفػحػػػػػةى الرَّ
نيكَّ الميٍرًضعاًت عمى اٍلفىًطيـً       ػػػػػػػػػػوي فىحػنا عمىػٍينػػػػػػػػػػػا           حي  حممنا دٍكحى
كح ًلٍمقىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب السًقيـً        كأٍرشىفػىنػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى ظمأ زيالالن            يىػػػػػريد  الر 
بيػيا كيأذىفي لمنسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً       ػػػػػػػػػػد  الشمس أنى كاجيػٍتنىا           فىيىٍحجي  يصي
 ػػػػػػذارل           فىتىٍممس جانًػػػػػػػػب اٍلًعٍقًد النًَّظيـً يىركعي حصػاهي حاًليةى اٍلع     

 
 

 سؤاؿ :  ما الخصيصة الفنية التي يمكف استنتاجيا في قكؿ الشاعرة : 
نيكَّ الميٍرًضعاًت عمى اٍلفىًطيـً      ػػػػػػػػػػوي فىحػنا عمىػٍينػػػػػػػػػػػا           حي  حممنا دٍكحى

 كجمالو، كخمكه مف التكمؼ، فصكره تخضع لعاطفة المرأة المتدفقةيتصؼ التصكير ببساطتو 
 
 

 ىي الشمسي مسكنيا في السماء       فعػػزِّ الفؤادى عػػػزاءن جميال
  كلٍف تستطيعى إليؾ النزكال      و الصعػػػػػػػػػػػػػػػػػكدى ػػػػػػػػػػكلف تستطيعى إلي

 
 سؤاؿ :  ما الخصيصة الفنية التي يمكف استنتاجيا في قكؿ الشاعرة في األبيات السابقة ؟  

 يتصؼ التصكير ببساطتو كجمالو، كخمكه مف التكمؼ، فصكره تخضع لعاطفة المرأة المتدفقة
 
 

خٌطو قىممييا رٌبة الحسًف بؿ يا رٌبة الكـر       غيػٌضي جفكنؾ عٌما   
 تصٌفحيًو بمحًظ الكٌد مينعمةن          ال تحػفيػمي بردمء الخٌط كالكمـً 

 
 
 
 
 

قكؿ حٌسانة التميمٌية في     
    مدح الحكـ بف ناصر بعد أف 

 حقؽ طمبيا كرفع ظالمتيا    

ٍمدىة بنت زياد الميؤىدٍّب كصؼ    حى
  

 كصفنا بارعنا دقيقنا )كادم آش(

 بنفسيا فتخار تميمة بنت يكسؼ ا 

 افتخار حفصة الرككنية بخطيا  
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 21صإجابات أسئلة الكتاب 

 
 استنتج الغرض الشعرم الذم يمثمو كؿ مما يأتي :  -1

 .(  بنفسيا بثقتيا تفتخر)  الفخر    تييا تيوي أمشي مشيتي ك أك    لممعالي صمحي أنا كاهلل أقالت كاٌلدة بنت المستكفي : أ ( 
 قالت حٌسانة التميمية : ب (     

ػعىة      أبا الحسيف           سىػقىػتو الكاكؼى الٌديىػـ إنػي إليؾ أبػي العػػاصي ميػكىجِّ
ـي            المدح      أنػت اإلمػاـ الذم انقاد األنػػػػاـ لػػو      كممَّػػكتػو مقاليػػػػد النيػى األمػػػػػ

 
 اقرأ النص اآلتي، ثـ أجب عف األسئمة التي تميو:  -2

 :  حيف عممت كالدة بنت المستكفي أف ابف زيدكف ماؿ إلى امرأة غيرىا كتبت إليو    
 ي كلػػػػػػػػػػػـ تتخيػرً ػػػػػػػػلـ تيػكى جاريتػتنصؼي في اليكل ما بيننا      لىك كنت    
تركػػػػػػػػػػػػػػػػتى غصنان مثمػرنا بجمالػو        كجنحتى لمغصًف الذم لػـ يثمػرً       كى
 كلقػػػػػػػػػػػػػػػػد عممت بأٌننػي بػدر السمػا        لىكف دىيت لشقكتػي بالمشتػرم    
 

 .(  الشاعرة بجماليا تفتخر)  الفخر   ؟ ما الغرض الشعرم الذم تمثمو األبيات السابقة -أ 
 جماؿ التصكير . مثؿ مف األبيات السابقة عمى  -ب 
 المثمر كبكككب المشترم . شٌبيت نفسيا بالغصف المثمر كبالبدر ، كفي المقابؿ شبيت غيرىا بالغصف غير  
 

 
 
 المجتمع األندلسي إباف الحكـ العربي  ؟  بماذا امتاز:  1السؤاؿ 

 . االجتماعي كالتفاعؿ الثقافي التنكع  -1
 . كاألدياف األعراؽ مختمفة عناصر مف تألؼ  -2

 
 ؟ األندلسي المجتمع كاألدياف كاألعراؽ االجتماعي كالتفاعؿ الثقافي التنكع جعؿ ماذا : 2 السؤاؿ
 كالفكرم. الحضارم بنائو في متميزا مجتمعا األندلسي المجتمع مف جعؿ
 
  ؟ األندلسي المجتمع في كاألدياف كاألعراؽ االجتماعي كالتفاعؿ الثقافي التنكع جعؿ كراء مف السبب مف : 3 السؤاؿ

 . األندلسي المجتمع مككنات كاحتراـ كالتسامح، التعايش عمى القائمة األندلس حكاـ سياسة
 

 : بٌيف مظاىر الحياة االجتماعية في األندلس ؟  4السؤاؿ 
 تصكير عادات األندلسييف كتقاليدىـ في األفراح كاألتراح .   -1
قامة الكنائس .  -2  مشاركة المسيحييف في األندلس مناسباتيـ ، كمنحيـ حرية العبادة كا 
 كصؼ الميف التي يعمؿ بيا الناس ، كتصكير معاناتيـ . -3
 كصؼ مظاىر التطكر العمراني .   -4

 الشعر االجتماعي : خامسنا 
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  ( 31) السؤاؿ مف الكتاب ص: اذكر بعض العادات االجتماعية في األندلس .  5السؤاؿ  
 خركج الناس لمراقبة ىالؿ العيد كفرحتيـ الغامرة بذلؾ كتبادؿ التياني بيذه المناسبة السعيدة . -1
 لبس الثياب البيضاء في األتراح كاألحزاف .  -2

 ألندلس ؟ : ما األعياد التي كاف ييحتفؿ بيا عند مسيحيي ا 6السؤاؿ 
 يـك ميالد السيد المسيح . ( أ
 عيد النيركز . ( ب
 عيد العنصرة ) الميرجاف ( يـك ميالد سيدنا يحيى بف زكريا عمييما السالـ .    ( ت

 
 : استنتج المظير الذم يمثمو كؿ مقطع مف مظاىر الشعر االجتماعي .  7السؤاؿ 

 ( 2018كزارة شتكم  ( ادى ًإٍحسىانيًؾ الًَّذم أىٍذكيرػػػػػػػػػكىعى               يىا لىٍيمىةى اٍلًعيًد عيٍدًت ثىاًنيىة
كفى ًإلىى           ًىالىًلًؾ   النٍِّضًك نىاًحالن أىٍصفىٍر ًإٍذ أىٍقبىؿى النَّاسي يىٍنظيري
 كىالىـً الى أىٍكثىرٍ ػػػا ًلمٍ ػػػػػػػػػػػػػفىقيٍمتي الى ميٍؤًمننا ًبقىٍكًليى بىٍؿ              ميعىرِّضن 

ـي            ىىذىا الًَّذم الى يىكىادي أىٍف يىٍظيىٍر  ٍكـي ًفي ًىالىًلكي    بىٍؿ أىثَّرى الصَّ
 

اًيؿي      ًبؾى أىٍصبىحىتٍ  ىىًنيئان لىؾى اٍلًعيدي الًَّذم تىٍندىل األىصى ى ًمٍنوي كى كؽي الض حى  تىري
يَّاؾى ًباٍلمينىى  ؾى قىاًبؿي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىبيٍشرىاؾى أىٍلؼه بىٍعدى عىامً          تىمىقَّاؾى ًباٍلبيٍشرىل كىحى

  
 إذا كاف البياضي لباسى حيزفو          بأندلسو كذاؾ مف الصكابً 

 ا أنا قد لًبستي بياض شيًبي        ألني قد حًزنتي عمى شبابيفي
 
 

 غىداةى بكى المزف كاستٍعبرا           أرل الميرجاف قد استىبشىرا
ٌممٍت السندس األخضرا  كسٍربمت األرض أفكاىيا             كجي

 فضٌكعت المسؾى كالعٍنبىرا                كىٌز الرياح صنابيرىا
 اـ المقؿ بو المٍكًثراػػػػػػػػكس             تيادم بو الناس ألطافيـ

 
  أكراقييا كًثمارىا الحرمافي            أمَّا الكراقة فٍييى أنكد حرفةو 

 تكسك العراةى كجسميا عيريافي         شبيتي صاحبىيا بصاحب إبرةو 
 
 

ٍسننا لمزَّاًىي الكىمىاؿي سىننا كىحي اللىةى كالكىمىاال           كى ًسعى الجى  كىمىا كى
طيكالن   ا كى اطي ًبشىٍكًمًو عىٍرضن ػاطي ًبًو جى            ييحى لىًكٍف ال ييحى  مىاالى ػػػػكى
قيكره ًمٍثؿى ريٍكًف الط كًد ثىٍبتإل   ٍسًف اٍخًتيىػاال         كى  كمٍختىاؿه ًمػفى الحي
ػكَّ    ـٍ ييصى ا أىٍبقىى ًشيىابنا ل  كىالى شىٍمسنا تيًنيريال كىال ًىػالال         ٍب فىمى

تصكير عادات 
األندلسييف كتقاليدىـ 
 في األفراح كاألتراح

 التينئة بالعيد () 
 

 2+1المقطع 
لبس الثياب البيضاء 
 في األتراح كاألحزاف

  3المقطع
 

مشاركة المسيحييف في األندلس  
    مناسباتيـ ، كمنحيـ حرية العبادة 

قامة الكنائس  )عيد العنصرة (           كا 

 بيا يعمؿ التي الميف كصؼ  
  معاناتيـ كتصكير ، الناس
 ) كساد حرفة الكراقة (        

 كصؼ مظاىر التطكر العمراني 
 ) كصؼ قصر الزاىي ( 
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 ؟ كأيف تجد ذلؾ في المقاطع السابقة ما الخصائص الفنية لمشعر االجتماعي:  8السؤاؿ  
 .كصؼ الميف + تبادؿ التياني  جاء في معظمو مقطكعات شعرية قصيرة . -1

يكٌظؼ المغة السيمة كاأللفاظ االجتماعية  -2
 السائدة في المجتمع األندلسي 

 .  ليمة العيد + النيركز + الميرجاف + الًكراقة  

يميؿ إلى المعاني البسيطة كيكظؼ الصكر  -3 -1
 الشعرية السيمة . 

 تشبيو صاحب الًكراقة باإلبرة التي تكسك الناس 
 . البيت الثاني  مف المقطع الخامس / 
 

 أثر الصـك في اليالؿ حتى غدا نحيال
 /  البيت الرابع مف المقطع األكؿ  

 
 31صإجابات أسئلة الكتاب 

 
 بٌيف مظاىر الٌتعايش كالتٌفاعؿ في األندلس .  -1
 احتراـ جميع مككنات المجتمع األندلسي . ( أ
 كتبادؿ التياني . ، ـ حرية العبادة كبناء الكنائس كمنحي مشاركة أتباع األدياف المختمفة  المناسبات فيما بينيـ  ( ب

 
 استنتج المظير الذم يمثمو كؿ بيت مف مظاىر الشعر االجتماعي .  -2

ٌطة ريفعت   -أ    قمت الحجامةي أعمى عند أقكاـ    قالكا الكتابة أعمى خي
 . معاناتيـ كتصكير ، الناس بيا يعمؿ التي الميف كصؼ                                                            

ـ   كؿ قصر و بعد الٌدمشؽ يذـي     -ب   كصؼ مظاىر التطكر العمراني .       فيو طاب الجنى ، كفاح الًمشى
 مشاركة المسيحييف أعيادىـ كاالحتفاؿ بيا .      ؽي ػػػػػػيكـه عميو مف احتفائؾ ركنى     بيشرل بيكـ الميرجاف فإنو    -ج 
 
 اقرأ النص اآلتي ، ثـ أجب عف األسئمة التي تميو :  -3

 يقكؿ ابف خفاجة مينئنا صديقو بعيد األضحى المبارؾ ، مشيرنا إلى األضحية : 
فىصؿي  فىسىٌرل سىرل             أينسو  كاًفدي  لىيىينىؾى   طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىؽ سيركرو  كى
ًمف أىراؽى   ًبًو         ًكردو  ماءً  ًمف ًشئتى  فىما سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفو  ثىكبً  كى  أىرىؽ حي

سىكداءى  ران  ًبوً  تىدمى كى  الشىفىؽ تىحتى  المىيؿي  ًاعتىرىضى  كىما            مىنحى
 الفىػػػػػمىؽ بىياضً  عىف الديجى سىكادى           ضىحكىةن  فىرًكىا ًمف سىتىخمىعي 

 
 ، كتبادؿ التياني في األعياد . األندلسييف كتقاليدىـتصكير عادات  استنتج المظير االجتماعي الذم تمثمو األبيات. - أ
 مٌثؿ مف النص السابؽ عمى خصائص الشعر االجتماعي في األندلس .  - ب
 ة السائدة في المجتمع األندلسي .يكٌظؼ المغة السيمة كاأللفاظ االجتماعي -2 مقطكعة شعرية قصيرة .  األبيات -1

 سركر ( . ، ثكب حسف ،  ليينؾ ، ) ماء كرد                              
 ) شبو جمد النعجة كفركىا األسكد بالميؿ المظمـ الذم زاؿ عنو بياض الفجر ( . الصكر الشعرية البسيطة .     -3
 ) شبو العيد بالكافد المؤنس ( .                                    
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 (  2018) كزارة صيفي التأليفية .  الرسائؿ: عٌرؼ فف  1السؤاؿ 
 .  كشرح الحقائؽ بأسمكب قصصي خيالي الترفيو عف النفس بما تمٌذ قراءتورسائؿ أدبية تتنكع أىدافيا بيف  مجمكعة

 
  (  35) السؤاؿ مف الكتاب ص اليدؼ مف الكتابة التأليفية ؟ : بٌيف 2السؤاؿ 
 الترفيو عف النفس بما تمٌذ قراءتو    ( أ
 حياتيـ الخاصة كالعامة. كشرح الحقائؽ بأسمكب قصصي خيالي، مصكرة عكاطؼ الناس كأىكاءىـ في   ( ب

 
 .مف كتب في الرسائؿ األدبية التأليفية : اذكر أشير  3السؤاؿ 

 ( 2018) كزارم شتكم  ( .  ابف حـز صاحب ) طكؽ الحمامة في األلفة كاألاٌلؼ ( أ
 كابف شيييد صاحب ) التكابع كالزكابع ( .   ( ب

 
                                                     

 
 ( 35) سؤاؿ مف الكتاب ص : عرؼ برسالة طكؽ الحمامة في األلفة كاألاٌلؼ البف حـز . 1السؤاؿ 

  ما سبب كتابة رسالة طكؽ الحمامة في األلفة كاألاٌلؼ البف حـز ؟            
  الحب كمعانيو سألو أف يصٌنؼ لو رسالةن في صفة ىي رسالة رد بيا ابف حـز عمى سائؿ بعث إليو مف مدينة ألًمٍريىة ، ي       

  .كأسبابو كأغراضو، كما يقع منو عمى سبيؿ الحقيقة         
 

  يقع طكؽ الحمامة في ثالثيف بابنا .يقع طكؽ الحمامة ؟  : مف كـ باب 2السؤاؿ 
 

 يعني مكضكعيا .  : ماذا تناكؿ ابف حـز في رسالتو طكؽ الحمامة ؟  3السؤاؿ 
 (  2018+ كزارة شتكم  35) سؤاؿ مف الكتاب ص                                                                

 .تناكؿ فييا ابف حـز الحب في نشأتو كتطكره كأغراضو كدرجاتو كأنكاعو كمكامف السعادة كالتعاسة فيو 
                                                                         

 : ما الخصائص الفنية لرسالة ابف حـز ؟ 4السؤاؿ 
 تستخدـ عبارات قصيرة سمسة قصيرة بعيدة عف التكمؼ.    -1
 فترل الناظر ال يطرؼ، يتنقؿ بتنٌقؿ المحبكب، كينزكم بانزكائو، كيميؿ حيث ماؿ كالحرباء مع الشمس ( . ) 
 تعالج عاطفة الحب مف منظكر إنساني مستخدمةن التسمسؿ المنطقي.   -2
 أكؿ عالمات الحب إدماف النظر ، ثـ اإلقباؿ بالحديث ( )  
 تستشيد بالشعر لتكضيح المعنى.       -3

 في العصر األندلسي النثرقضايا مف 
 

 الرسائؿ األدبية التأليفيةأكالن : 
 

 البف حـز  طكؽ الحمامة في األلفة كاألاٌلؼ
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 ابف شيييد .: مف مؤلؼ رسالة التكابع كالزكابع ؟  1السؤاؿ 

 (  35) سؤاؿ مف الكتاب صالبف شيييد ؟  التكابع كالزكابع: بٌيف سبب تأليؼ رسالة  2السؤاؿ 
 كاتبيا ابف شيييد لـ ينؿ مف أدباء عصره كعممائو إال النقد فأراد أف يثبت لنظرائو قدرتو عمى الكتابة.  
 

 كماذا جرل فييا ؟  التكابع كالزكابعرسالة ييد في : ماذا اخترع ابف شي  3السؤاؿ 
 .اخترع شياطيف لمشعراء المشيكريف كالكيتٌاب النابييف  -1
 جرت بينو كبينيـ مطارحات أدبية، كمناقشات لغكية تجٌمت فييا آراء ابف شيييد النقدية .  -2

 
 البف شيييد ؟ كالزكابع التكابع رسالة بعد كتابة: ماذا كاف رأم األدباء كالشعراء كالكتٌاب  4السؤاؿ 

 أجازكه، كذلؾ باعترافيـ بتفٌكقو كجكدة أدبو.           
 

 ييد في رسالة التكابع كالزكابع شياطيف لمشعراء المشيكريف كالكيتٌاب النابييف. عمؿ ذلؾ ؟شي : اخترع ابف  5ؿ السؤا
 ليسمعيـ مف شعره كنثره ما يحمميـ عمى االعتراؼ لو بالتفكؽ كالعبقرية في زمانو .       

 إلى شخص كناه أبا بكر "كىك شخصية خيالية". رسالتو ؟   شيييد: إلى مف كٌجو ابف  6السؤاؿ 

  اختار ابف شيييد لرسالتو اسـ " التكابع كالزكابع" . عمؿ ذلؾ  ؟ 7السؤاؿ :  
 (  2018+ سؤاؿ كزارة شتكم  35) سؤاؿ مف الكتاب ص                                                     

 مف الشياطيف. –في ما عداه  –ألنو جعؿ مسرحيا عالـ الجف، كاتخذ كؿ أبطاليا      -أ 
 فالتكابع: جمع تابع أك تابعة كىك الجني أك الجٌنية، كيككناف مع اإلنساف يتبعانو حيث ذىب.   -ة 
 كالزكابع: جمع زكبعة: كىك اسـ شيطاف أك رئيس لمجف.  -ج 

 
  كيؼ انتزع ابف شييد مف تكابع الشعراء كالخطباء شيادة بتفكقو في األدب؟ 8السؤاؿ : 

 ( 35) سؤاؿ مف الكتاب صماذا يحكي ابف شييد في رسالتو ؟ أك ما ىك مكضكعيا ؟ أك                  
 قشيـ كناقشكه، كأنشدىـ كأنشدكه .يحكي رحمة في عالـ الجف اتصؿ مف خالليا بتكابع الشعراء كالكيتٌاب، كنا -أ 
 .  دافع عف فنوك ، ككثيرنا مف نماذج شعره كنثره عرض في أثناء ذلؾ بعض آرائو النقدية في األدب كالمغة -ة 
 انتزع مف تكابع الشعراء كالكيتٌاب الذيف حاكرىـ شيادات بتفكقو في الشعر كاألدب  -ج 

 
 

 التكابع كالزكابع 
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 35صإجابات أسئلة الكتاب 
 

 : الرسالة صخصائ استنتج مف خاللواقرأ النص اآلتي مف رسالة )طكؽ الحمامة( ثـ  -1
 يقكؿ ابف حـز في  باب مف أحب بالكصؼ:     

" كمف غريب أصكؿ العشؽ أف تقع المحبة بالكصؼ دكف المعاينة، كىذا أمر ييتىرٌقى منو إلى جميع الحب، فتككف المراسمة 
عمػى غيػر اإلبصػار، فػإف لمحكايػات كنعػت المحاسػف، ككصػؼ األخبػار، تػأثيرا فػي الػنفس كالمكاتبة، كاليـ كالكجد، كالسػير 

 ظاىرنا. كأف تسمع نىغمتيا مف كراء جدار، فيككف سببا لمحب كاشتغاؿ الباؿ. كفي ذلؾ أقكؿ شعرنا منو:
ـٍ يىرىهي طىٍرًفي ٍف ل ٌب مى يا مىٍف المىني فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حي  كى

ٌب بالٌضٍعؼً لىقىٍد أفرى  ٍصًفؾى ًلي في الحي  ٍطتى في كى
ٍصؼً  ٌنةي يكمنا ًبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل الكى  فىقيٍؿ: ىىٍؿ تيعرىؼي الجى

 
 .التكمؼ عف بعيدة قصيرة سمسة قصيرة عبارات استخدـ  -1
 .المنطقي  التسمسؿ   -2
 كالمكاتبة، كاليـ  المحبة بالكصؼ دكف المعاينة، كىذا أمر ييتىرٌقى منو إلى جميع الحب، فتككف المراسمة )  

 ر ( . كالكجد، كالسير عمى غير اإلبصا   
 .   المعنى لتكضيح بالشعر استشيدت   -3
 
 
 
 

 الشارع، النفس باب كالعيف النظر، إدماف فأكليا. الذكي إلييا كييتدم الفطف، يقفكىا عالمات كلمحب
  يتنقؿ يطرؼ، ال الناظر فترل. بكاطنيا عف كالمعربة لضمائرىا كالمعبرة سرائرىا، عف المنقبة كىي
 :منو شعران، أقكؿ ذلؾ كفي. الشمس مع كالحرباء ماؿ حيث كيميؿ بانزكائو، كينزكم المحبكب بتنقؿ

 البىٍيًت  حجر مف يحككف ما كأنؾ  مكقؼه  غيرؾى  عند لعيني فميسى 
 كالنعًت  النحك في كالمنعكًت  تقمبت  ككيفما انصرفت حيث أصرفييا

ف التكمؼ ليستبيف لمف يرمقو فيو،   كمنيا اإلقباؿ بالحديث. فما يكاد يقبؿ عمى سكل محبكبو كلك تعمد ذلؾ، كا 
 . كاإلنصات لحديثو إذا حدث، كاستغراب كؿ ما يأتي بو كلك أنو عيف المحاؿ كخرؽ العادات

 

نص البف حـز في باب عالمات الحب 
. 
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  (  38) السؤاؿ مف الكتاب ص بٌيف ىدؼ ابف طفيؿ مف تأليؼ قصة ) حي بف يقظاف (.  :  1السؤاؿ 
  ( . 2018) كزارة شتكم كسيمة لمتعبير عف فكره كفمسفتو كآرائو .  أك عمؿ ؛ كثرة القصص الفمسفية التأممية ؟ 

 
 ( 2018) كزارة صيفي                    ) حي بف يقظاف ( أك ما ىي أحداث قصتو ؟  عٌرؼ بقصة:  2السؤاؿ 

 .  تمخيص فمسفي تأممي جميؿ ألسرار الطبيعة كالخميقة (1

 االستكاء. جنكب خط ي جزيرة مجيكلة مف جزائر اليند، عيًرضىت مف خالؿ حياة طفؿ يدعى )حي بف يقظاف( أيلقيى ف  (2

 بفطرتو كتفكيره الطبيعية أف يدرؾ لحياة كمظاىرىااستطاع ىذا الطفؿ بالمالحظة كالتأمؿ التدريجي لظركؼ ا (3

 أٌف ليذا الككف خالقنا .     

 مع ذكر الشكاىد عمى كؿ خصيصة . : اذكر الخصائص الفنية لقصة ) حي بف يقظاف ( 3السؤاؿ 
  .تابكت كالنار التي استأنس بيا قصة سيدنا مكسى عميو السالـ عند ذكر ال تأثرت بمضاميف القرآف الكريـ. -1
 الخمؽ كالتفكر في التأمؿ تعتمد -2

    .كالككف
 عند تفكيره كتأممو بعد كفاة الظبية فاىتدل إلى شؽ صدرىا لمعرفة ما 

 . أصابيا
عند الحديث عف تعمـ الطفؿ مف الظبية كما حكلو الميارات كاكتشاؼ  عني بدقة الكصؼ كالسرد . -3

 . نفسو بعد مكت الظبيةاألشياء كاعتماده عمى 
   

 38صإجابات أسئلة الكتاب 
 
 مٌثؿ عمى الخصائص الفنية لقصة حي بف يقظاف مف النص اآلتي :   -1

انو سنح لنظره غراباف يقتتالف حتى صيرع أحدىما ميتا، ثـ جعؿ الحي يبحث في األرض، حتى حفر حفرة، فكارل  )) ثـ
ف كاف أساء في قتمو  فييا ذلؾ الميت بالتراب، فقاؿ في نفسو: ما أحسف ما صنع ىذا الغراب في مكاراة جيفة صاحبو، كا 

قى فييا جسد أمو .... ثـ أنو بعد ذلؾ أخذ في تصفح جميع ! فحفر حفرة كألإياه، كأنا كنت أحؽ إلى فعؿ ىذا بأمي
كالبخار كالثمج  األشياء التي في عالـ الككف كالحياة مف الحيكانات عمى اختالؼ أنكاعيا كالنبات كأصناؼ الحجارة كالماء

أنيا تتفؽ ببعض كالدخاف كالجمر ، فرأل ليا أفعاالن مختمفة كحركات متفقة كمتضادة ، كأنعـ النظر في ذلؾ ، فرأل 
 الصفات كتختمؼ ببعض (( .

  القرآف الكريـ. التأثر -1
 .) قصة الغراب الذم بعثو اهلل ليعمـ ابف آدـ كيؼ يكارم سكءة أخيو . كالقصة  في القرآف الكريـ في سكرة المائدة  ( 
 

 التأمؿ كالتفكر في الخمؽ كالككف.  -2
 مف الحيكانات عمى اختالؼ أنكاعيا كمٌيزىا مف بعضيا ( .) أخذ في تصفح األشياء التي في عالـ الككف كالحياة 

 
 ) حيف كصؼ طريقة تعممو دفف جٌثة الظبية كحكاره مع نفسو ( .  دقة الكصؼ.  -3

 قصة )حي بف يقظاف( البف طفيؿ .)  الفمسفية القصة ففٌ : ثانينا
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  نماذج مف قصة ) حي بف يقظاف (  قراءة كفيـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 :كمما جاء في ىذه القصة    
فمما اشتد الجكع بذلؾ الطفؿ بكى كاستغاث كعالج الحركة فكقع صكتو في أذف ظبية فقدت كلدنا ليا.. فمما "

سمعت الصكت ظنتو كلدىا فتبعت الصكت حتى كصمت إلى التابكت ففحصت عنو بأظالفيا كىك يئف مف 
أركتو لبننا سائغنا داخمو حتى طار عف التابكت لكح مف أعاله فحنت الظبية كرغت بو كألقمتو حممتيا، ك 

 ."كما زالت تتعيده كتربيو كتدفع األذل عنو
 

يسرد ابف طفيؿ في قصتو بدقة كيؼ يتعمـ الطفؿ مف الظبية كمما حكلو مف الحيكاف في الجزيرة كثيرنا مف 
أصكات. األشياء التي تعينو عمى كشؼ الحقائؽ كاكتساب المعارؼ كالميارات، كيحكي جميع ما يسمعو مف 

ثـ تمكت الظبية التي قامت عمى رعايتو، فييتـ لذلؾ كيقؼ أماـ جثٌتيا في حيرة، حتى ييديو تفكيره إلى 
شؽ صدرىا في محاكلة لمعرفة ما أصابيا، فيكتشؼ أف شيئنا ما قد فارؽ الجسد؛ بو تككف الحياة أك ال 

يعتمد عمى نفسو مستخدمنا معارفو  تككف. ثـ ييتدم إلى طريقة دفف جسد الظبية بعد أف تعفف . كبعد ذلؾ
 في اكتشاؼ ضركريات الحياة مف النار كبعض ألكاف الطعاـ.

 

فمما بصر بيا رأل منظران ىالو، كخمقان لـ يعيىده ... كاتفؽ في بعض األحياف أف انقدىحىت نار في أجمة 
فرأل لمنار مف الضكء الثاقب كالفعؿ  قبؿ، فكقؼ يتعجب منيا مميان، كمازاؿ يدنك منيا شيئان فشيئان،

العجب بيا، كبما ركب اهلل تعالى  الغالب حتى ال تعمؽ بشيء إال أتت عميو كأحالتو إلى نفسيا، فحممو
في ًطباعو مف الجراءة ك القكة، عمى أف يمد يده إلييا، كأراد أف يأخذ منيا شيئان فمما باشرىا أحرقت يده 

إلى أف يأخذ قبسان لـ تستكؿ النار عمى جميعو، فأخذ بطرفو السميـ فمـ يستطع القبض عمييا فاىتدل 
كاف يزيد أينسىوي بيا ليالن، ألنيا كانت تقـك ... فكالنار في طرفو اآلخر، فحممو إلى مكضع كاف يأكم إليو 

لكعيو، كاعتقد أ  إليو .نيا أفضؿ األشياء مقاـ الشمس في الضياء ك الدؼء، فعظـ بيا كي
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 صدل الغزك الصميبي في الشعر  -1
  ما ىك دكر الشعر / األدب في تسجيؿ األحداث كمكاكبتيا في العصريف: األيكبي كالمممككي؟  1السؤاؿ : 

 (  46) سؤاؿ مف الكتاب ص                                                                                         
 كاكب الشعر ىذه الحركب . - أ
 أحداثيا تصكيرنا دقيقنا. الشعر صٌكر - ب
 كصالح الديف األيكبيديف زنكي، عماد الديف زنكي، كابنو نكر ال أمثاؿ:أشاد بفتكحاتيا، كمدح أبطاليا كقادتيا   - ت
 كصارت ىذه الحركب ىي الصبغة العامة لمكضكعاتو .   - ث
 ال يكاد ديكاف شعر يخمك في ىذه الفترة مف قصائد عف البطكالت الرائعة في مقاكمة الصميبييف .  - ج
ا في القدس كغيرىكصؼ النكبات التي ميًني بيا المسممكف، كال سيما الجرائـ الكحشية التي اقترفيا الصميبيكف  - ح

 مف المدف اإلسالمية. 
 
 المضاميف التي عايشيا الشعر في كقكع الغزك الصميبي عمى المشرؽ العربي ؟ما :  2السؤاؿ 
 تصكير سقكط بيت المقدس بأيدم الصميبييف .  -أ 
 الدعكة إلى تحرير المدف كال سيما بيت المقدس .  -ة 
 تسجيؿ االنتصارات، كالتينئة بالفتكحات كال سيما فتح بيت المقدس .  -ج 

 
  ( 46) سؤاؿ مف الكتاب ص : اذكر الشعراء الذيف انعكست أصداء الغزك الصميبي في أشعارىـ.  3السؤاؿ 

ردم ، ابف المجاكر ، ابف القيسراني  ، ابف الساعاتي ، الرشيد النابمسي ، شياب الديف الحمبي .  األبػػيػػػػػكى
 

 : ما المضمكف الذم يمثمو كؿ مقطع مف المقاطع اآلتية: 4السؤاؿ 
 مىزىٍجنػػػػػػػػػػػػػا ًدمػػػػػػػػػػػػػاءن ًبالػػػػػػػػػػػػػد مكًع السَّػػػػػػػػػػػػػكاجـً 
ػػػػػػػػػوي  ٍمػػػػػػػػػعه ييفًيضي ػػػػػػػػػٍرًء دى ػػػػػػػػػر  ًسػػػػػػػػػالًح المى شى  كى
فكًنيػػػػػػػػػا ـي العىػػػػػػػػػٍيفي ًمػػػػػػػػػٍؿءى جي ٍيػػػػػػػػػؼى تىنػػػػػػػػػا كى  كى

ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍسالـً ًإفَّ كىراءىكيػػػػػػػػػػػػػػفىًإيينا بىًني اإٍلً   ػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػراًحـً   ػػػػػػػػػػػػػػػةه ًلٍممى ـٍ يىٍبػػػػػػػػػػػػػػػؽى ًمنَّػػػػػػػػػػػػػػػا عىٍرصى  فىمىػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػكاًرـً  ػػػػػػػػػػػػػػٍربي شيػػػػػػػػػػػػػػبٍَّت ناريىػػػػػػػػػػػػػػا ًبالصَّ  إذىا الحى
 عمػػػػػػػػػػػػػػػى ىىفىػػػػػػػػػػػػػػػكاتو أىٍيقىظىػػػػػػػػػػػػػػػٍت كيػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ نػػػػػػػػػػػػػػػاًئـً 

قائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى ييٍمًحٍقفى  ناسً كى  ـً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالذ رىل ًباٍلمى
 
 
 

 األيكبي كالمممككيقضايا مف الشعر في العصر 
 

: شعر   الجيادأكالن

 تصكير سقكط بيت المقدس بأيدم الصميبييف
 ككصؼ األبيكردم آثار ىذا االحتالؿ، كحث عمى إذكاء المشاعر كاستنياض اليمـ، كالحض عمى قتاؿ الغزاة . 

 سؤاؿ مف الكتاب 
 6فرع   46ص
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 أعيني ال ترقىٍي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف العىبىػػػػػػرات         ًصمي في البكا اآلصاؿى بالبكراتً 

كاًت ػػػػػػػػػعمى المسجد األقصى الذم جؿ قدره       عمى مكطف اإلخبات كالصم  
 زاف كالترحاتػػػػػػكتعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف باألحػػػى القدس البالدي بأسرىا      لتىبًؾ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أختيا       كتشكك الذم الق   ت إلى عرفاتػػػػػػػػػلتىبًؾ عمييا مكة ه

 2018كزارة شتكم 
ـي ػػػالع ذمػػػى ،ػػػػػالمك كذم       ضيبي      ػالقي  تدعػػي اػػػم ال زائػػػػػػػػػ  (2018)كزارة صيفي  بي ػػػػػػػػػػتي ػػػػػػػػػالكي  تػػػالػػق اػػػم ال ارـي

 (2018)كزارة صيفي  بػطػػػػػػخػػكال ارػػعػػػاألش ياػػػػفػػمػػخ رتػػثػػػعػػػػػت                    خػػطػبػػت ىػػػػػػػتػػم يػػػالالت مـػػػالػػػػػي كىػػػػػذه
 بػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػت اػػػيػػػػدكن يػػػاعػػػػػمسػػػػلم ةػػػػػػػػػػػػػػػا             براحػػػػػيػػػذركت فػػػالدي مادػع بف يا صػػافػػحت
 مرتقبي  فالقدسي  المينى، ػػػػػىأقصػػػػػ يكليؾ     لجبو  بذم األقصى المسجد إلى فانيٍض 
 
 
 
 

 
 قصائد نسجيا قائمكىا عمى نمط قصائد سابقة مشيكرة ، تشترؾ معيا في تعريؼ المعارضات الشعرية : 

  في المكضكع ، كالقافية كالكزف ، كحرؼ الركم كحركتو .
 

 (2018)كزارة شتكم 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

مػػػػػػػػػتى عزماتػػػػػػػػػؾ الفػػػػػػػػػتح الميبينػػػػػػػػػا  جى
 رددت أًخٍيػػػػػػػػػػػػػػػذىةى اإلسػػػػػػػػػػػػػػػالـ لمػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػدىٍت فػػػػػػػي كىٍجنىػػػػػػػًة األيػػػػػػػاـ خػػػػػػػاالن   غى

 قمكبػػػػػػػػػػػػػػػػان فيػػػػػػػػػػػػػػػػا هلل كػػػػػػػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػػػػػػرَّت 
 ًدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكما طبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه ًإاٌل ىى 

 فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف المؤمنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ػػػػػػػػػػًمينا ػػػػػػػػػػرؼي القضػػػػػػػػػاء بيػػػػػػػػػػا ضى  غػػػػػػػػػدا صى
 كفػػػػػػػػػػػػػػي ًجٍيػػػػػػػػػػػػػػًد العيػػػػػػػػػػػػػػال ًعقػػػػػػػػػػػػػػدنا ثمينػػػػػػػػػػػػػػا
 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هلل كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عيكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أكيؼِّ الاٌلمسين  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترٌفعي عى

 الدعكة إلى تحرير المدف كال سيما بيت المقدس
القائد نكر الديف زنكي إلى إنقاذ  يحٌرض عمى مكاجية الصميبييف كاستثارة اليمـ كالعزائـ فيدعك  ابف القيسراني

 (2018)كزارة صيفي بيت المقدس في قصيدة يعارض فييا أبا تماـ في قصيدتو المشيكرة "فتح عمكرية" .
 
 

 تسجيؿ االنتصارات، كالتينئة بالفتكحات كال سيما فتح بيت المقدس 
بالبطؿ المظفر صالح الديف صاحب النصر طبرية كقد نكه بيذا الفتح المبيف، كأشاد في فتح  قاؿ ابف الٌساعاتي

 األغر، كبيف مكانة ىذا الفتح العظيـ كارتباطو بمكة كالقدس .

تصكير سقكط بيت   
 المقدس بأيدم الصميبييف

ما حؿ ابف المجاكر يبكي 
بالمسجد األقصى، كيربط 
بيف األماكف المقدسة في 

 أحزانيا .
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ٍستىٍحيىٍت ًمفى الطَّمىبً       ىػػػػػػػػػػػػػػػذا الذم كانىًت اآٍلماؿي لىٍك طىمىبىٍت     ٍؤياهي في النٍَّكـً الى  ري
ـٍ قىػػػػػػػػػٍد أىٍنشىأىٍت ًفتىننا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركًب فىكى ـٍ تىشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      أيـ  اٍلحي لى ًليدي ًبيا ىىٍكالن كى  ػػػػػػػػػػػػػًب شىابى اٍلكى
طَّ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اٍلكيتيبً        يىا يىٍكـى عىٌكا لىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أىٍنسىٍيتى مىا سىبىقىٍت    ما قىٍد خي  ًبًو اٍلفيتكحي كى
ٍت    ٍيننا ًليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا اٍلفىٍتًح كىاٍبتىيىجى  ًرًه اٍلكىٍعبىةي اٍلغىٌراءي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اٍلحيجيبً ًببشٍ        فىقىرَّ عى

 
 
 
 
 

  
 صدل الغزك المغكلي في الشعر -2
   غزا المغكؿ العالـ اإلسالمي قبؿ انتياء الحركب الصميبية ، فقضكا عمى الخالفة العباسية كدٌمركا عاصمتيا بغداد

 كعاثكا في األرض قتالن ألىميا كدماران لديارىا كحرقان لمكتباتيا.
 
 أبرز مضاميف األحداث التي سجميا األدب في الغزك المغكلي ؟ : ما  1السؤاؿ  

 تصكير سقكط المدف .  - أ
 تسجيؿ االنتصارات .  - ب

 الغزك المغكلي . كما األثر الذم أحدثو في نفكس المسمميف ؟ : اذكر أىـ المدف التي سقطت بيد  2السؤاؿ 
 مدينة بغداد، كاف لسقكطيا حدثان جمالن لو كقع مؤلـ في نفكس المسمميف جميعيـ .  -1
 . مدينة دمشؽ   -2

 

 ىىػػػػػػػػػػػػػػػػذا الَّػػػػػػػػػػػػػػػػذم كانىػػػػػػػػػػػػػػػػت اآلمػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تٍنتىظػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 يىػػػػػػػا بيجػػػػػػػة اٍلقيػػػػػػػدس أىف أضػػػػػػػحى بًػػػػػػػًو عمػػػػػػػـ الػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكته تقشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   اهلل أكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر صى

 ػػػػػرلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىا اخضر ىىذىا الٌطراز الساحمي ثػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػذركا   فميػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؼ هلل أىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاـ ًبمى
ـ مػػػػػػػف بعػػػػػػػد طػػػػػػي كىىيػػػػػػػكى منتش  رػػػػػػػػػػػػًإٍسػػػػػػالى

ـ  الػػػػػػػػػػػذ رل كتكػػػػػػػػػػػاد األىٍرض تنفطػػػػػػػػػػػر  شيػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإاٌل لتعمك بًو أعالمؾ الصفػػػػػػػػػػػ

 تسجيؿ االنتصارات، كالتينئة بالفتكحات كال سيما فتح بيت المقدس 
االنتصار في معركة حطيف الخالدة بقيادة صالح الديف األيكبي عمى الصميبييف، كتمكنكا مف تحرير بيت المقدس ثـ 

 تحرير معظـ ما كاف محتالن مف ديار اإلسالـ في بالد الشاـ.
 

 تسجيؿ االنتصارات، كالتينئة بالفتكحات كال سيما فتح بيت المقدس 
المنصكر سيؼ الديف قالككف بعد أف  الممؾ األشرؼ صالح الديف خميؿ ابف الممؾتحرير مدينة عكا عمى يد 

 ظمت محتمة أكثر مف مئة عاـ بعد معركة حطيف، كىـز آخر جيش لمصميبييف كأخرجكا مف معقميـ األخير.
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 يمثمو كؿ مقطع مف المقاطع اآلتية: : ما المضمكف الذم 3السؤاؿ 

 لسائًؿ الدمًع عٍف بغدادى إخباري 
 يا زائريفى إلى الٌزكراًء ال تىًفدكا
 تاجي الخالفًة كالٌرٍبعي الذم شىريفىتٍ 
ٍبًعًو أثره   أضحى ًلعىٍصًؼ الًبمى في رى

 إليؾى يىا ربَّنا الشككل فأٍنتى تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل

قكفيؾى كاألحبابي قد ساركا   فىما كي
 فىما ًبذاؾى الًحمى كالٌداًر دياري 
ـي قد عٌفاهي إقفاري   ًبًو المىعاًل
 كلمدمكًع عمى اآلثاًر آثاري 

اري ما حػػػػػػػػػؿَّ بالدِّيًف   كالباغكفى فيجَّ
 

 زاؾً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ عػػػػشػػػػا دمػػػػف اهلل يػػػسػػػػأح
 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كنػػػػػػػػػاسيػػػػػػبق أنسػػػػػػػػكب

 طرقتيـ حػػػػػػػػػػػػػكادث الدىػػػػػػػػػػػػػػػر بالقتػ

 الػػػػػبػػػػػػػػػػػػالدً اد ػػػمػػػا عػػػػانيؾ يػػػػغػػػي مػػػف 
 ا ألىؿ الفسادػن مػنػغػػكا مػػػحػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػأص

 ػػػؿ كنيػػػػػػػػػػػػػػػػب األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ كاألكالد
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
        

 ىىمىؾى الكيٍفري في الشآـ جميعنا
 ر الممًؾ األٍر ػػػبالمميؾ المظفٌ 

 زـو ػػػػػػػػػػػزـو كحػػػػعػػػػا بػػممؾه جاءن
 ػػػر ذاؾ عميناأكجبى اهلل شيٍكػ

 وٍ ػػػػػػػكاستىجدَّ اإلسالـي بعد ديحكضً  
 كع سيؼ اإلسالـ عند نييكضوٍ 

 ًضوٍ ػػػػػػػػيػػبػػًرًه كبػػػػػػمٍ ػػػي سػػػززنا بػػػتػػفاع
 ؿ كاجباًت فركًضوٍ ثػػػػػػػػػػػػػػدائمنا م

ًمٍنتى شى   ؿَّ عيركشياػػريعتى العدل فىضى
 ـي ػػػػػى الحرب الز بكف عمييػػػػػػدارت رىح
 ؿػػػػف مصر فسيح مراحػػػػػػػػػػكطكيت ع

 حتػػػػػػػػػػػػػػى حفظت عمى العباد بالدىا

 ياػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ جيكشػػػػػػػػػػػػػػػكلقيتيا فأخذت ف 
 اـ جريشياػػػػطػػػـي حػػػػػػػػػفغدت رؤكسييي 

 ف بركتيا كبيف عريشياػػػػػػػػػػػػػػػيػػػا بػػػػػػم
كميا األقصى إلى أيحبكشيا  مف ري

 تصكير سقكط المدف  
قكؿ ابف أبي الييسر في 

 رثاء مدينة بغداد
 

 تصكير سقكط المدف  
في  عمي األكتارمقكؿ 

 مشؽدسقكط مدينة 
 

 .الفرح بانتصار المسمميف عمى المغكؿ في معركة عيف جالكت بقيادة القائد قطز 
  قكؿ أحدىـ مصكرنا مصير المغكؿ ، كمشيدنا بالسمطاف قطز 

 

 .الفرح بانتصار المسمميف عمى المغكؿ في معركة عيف جالكت بقيادة القائد قطز 
قكؿ شرؼ الديف األنصارم يمدح الممؾ المنصكر الثاني األيكبي صاحب حماة مع جنده إلى 

 جانب قطز. 
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 : اذكر الشعراء الذيف انعكست أصداء الغزك المغكلي في أشعارىـ.  4السؤاؿ  
 شرؼ الديف األنصارم .ابف أبي اليسر ، عمي األكتارم ،  

 مع ذكر كؿ مثاؿ عمى كؿ خصيصة : ما الخصائص الفنية لشعر الجياد 5السؤاؿ 
يتصؼ بالكاقعية. مف خالؿ كصؼ   -1

 ألحداث المعارؾ كصفنا مباشرنا . 
 شرؼ الديف األنصارم معركة عيف جالكتكصؼ 

فيا هلل كـ سر ت كلمدمكًع عمى اآلثاًر آثاري ( ، كالطباؽ ) الجناس )  يكثر مف استخداـ الفنكف البديعية .  -2
 قمكبان   كيا هلل كـ أبكت عيكنا ( .

 .ر المآسي كالفرح باالنتصارات الحديث عف سقكط المدف كتصكي يتميز بحرارة العاطفة كتدفؽ المشاعر.  -3
 

 46صإجابات أسئلة الكتاب 
 

 : اآلتية األبيات مف بيت كؿ يمثمو الذم المضمكف  استنتج -1
 :  األصفياني العماد قاؿ ( أ

 كخيػػػػػػػػػػػػػػػري  كنصره  صالحه       الصالحً  الناصرً  بالممؾ كلمٌناس
 . المقدس بيت سيما كال المدف تحرير إلى الدعكة      عسيري  كماذا الفتكح بفتح     الغميؿ يشفي القدس إلى نيكضان 

 
 : الطرابمسي منير ابف قاؿ  ( ب
 ًعٍطفاهي  كاىتزٌ  ًمٍبسىميوي  فاٍفتىرَّ            بىيجتىوي  اإًلسالـً  عمى أىعادى  فىٍتحه  

 . المقدس بيت فتح سيما كال بالفتكحات كالتينئة االنتصارات، تسجيؿ                                         
  

 :تمييا التي األػسئمة عف أجبٍ  ثـٌ  البيائي، الديف لبياء اآلتية األبيات اقرأ -2
فَّتٍ   كحيسًنيا البركجً  تمؾ عمى لىٍيفي دىثافً  طكارؽي  بيف حى  الحى
 بالثيػػػػػػػػػػػرافً  الغػػػػزالف كتبػػد ؿ   كلطفو دمشؽ كادم عمى ليفي
 بديخافً  أيٍبًدلىتٍ  المنازؿ نكرى   رأتٍ  لما فؤاديىا الحريؽى  كشكا
 
 .  السابقة األبيات تناكلتو الذم المضمكف بيف ( أ

 . المدف سقكط تصكير
 ، األمكاؿ كنيب ، النفكس كقتؿ الٌدمار المدينة بيذه فحؿٌ  ، غازاف المغكلي القائد يد عمى دمشؽ مدينة سقطت
 .  المنازؿ كحرؽ
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حرارة العاطفة ، كضح ذلؾ مف خالؿ  مف الخصائص الفنية لشعر الجياد في العصريف : األيكبي كالمممككي  ( ب

 تبدك في األبيات حرارة العاطفة جمٌية ، حيث كرر الشاعر كممة ) ليفي ( . -1األبيات السابقة . 
 تعبيرات الشككل  -2
 كال مجاؿ فيو  المكازنة بيف حاؿ دمشؽ قبؿ سقكطيا كبعده ، كىذا مما ال تصن ع فيو  -3

 إال لمجدٌية كبث الشككل كالٌتفٌجع .         
 

 
 ( 2018) كزارة صيفي  : عرؼ المديح النبكم ؟ 1السؤاؿ 

ظياركتعداد ص فف شعرم ييعنى بمدح النبي محمد   مقية كا  ميقية كالخى الشكؽ لرؤيتو كزيارتو، كزيارة  فاتو الخي
 األماكف المقدسة التي ترتبط بحياتو، مع ذكر معجزاتو المادية كالمعنكية، كاإلشادة بغزكاتو.

 
    السؤاؿ 2 : عمؿ تسمية شعر المدائح النبكية مدحان كليس رثاءن ؟) سؤاؿ مف الكتاب ص50 (+)كزارة شتكم2018(
  ألف الرسكؿ - صمى اهلل عميو كسمـ - حي في نفكس المسمميف برسالتو كسنتو كمبادئو التي بيعث مف أجميا.

 
  ـى ازدىر شعر المدائح النبكية في العصريف األيكبي كالمممككي ؟ 3السؤاؿ  (  50) سؤاؿ مف الكتاب ص : ًل

 ( 2018) كزارة صيفي  في العصريف األيكبي كالمممككيتسترعي االنتباه أك   يشكؿ شعر المديح النبكم ظاىرة 
 ما تعاقب عمى المسمميف مف كيالت كمصائب كأحزاف .   -1
    اليجمات المتكالية: القى الكثيركف مف شدة كطأتيا القير كاأللـ، كجعمتيـ يعيشكف في تعب كنكد، خاصة بعد    -2

 الصميبية الجائرة مف الغرب، كالتترية الغادرة مف الشرؽ .   
 عمييـ كالضيـ الذم لحؽ بيـ. إليو كي ينجييـ مف الكرب الذم كقعكالتضرع  -جٌؿ جاللو -التكجو إلى اهلل  -3
 النكائب التي كادت تقضي عمى كجكدىـ. عنا ليـ عند اهلل لكي ينجييـ مف أف يككف شفي تكسمكا إلى رسكلو   -4

 
 : ماذا أثرت اليجمات المتكالية: الصميبية الجائرة مف الغرب، كالتترية الغادرة مف الشرؽ عمى نفكس المسمميف ؟ 4السؤاؿ  

 لحؽ بيـ.عمييـ كالضيـ الذم  كالتضرع إليو كي ينجييـ مف الكرب الذم كقع -جٌؿ جاللو -التكجو إلى اهلل  (1
النكائب التي كادت تقضي عنا ليـ عند اهلل لكي ينجييـ مف أف يككف شفي  تكسمكا إلى رسكلو الكريـ محمد  (2

 عمى كجكدىـ. 
 

 المديح النبكم في العصريف األيكبي كالمممككي ؟  عمى اقباؿ الناس: كيؼ كاف  5السؤاؿ 
 كثر النظـ في المديح النبكم .    - أ

 أقبؿ الناس عميو بشغؼ كليفة، يجدكف فيو فرحتيـ كسعادتيـ كراحتيـ النفسية .  - ب
 كانكا يتدارسكنو كينشدكنو في مجالسيـ كمحافميـ كأماكف عبادتيـ.   - ت

  المدائح النبكية : ثانينا 
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  ( 50) سؤاؿ مف الكتاب ص.ديكاف التي ألفت في المديح النبكم مع ذكر صاحب كؿ  الدكاكيفاذكر :  6السؤاؿ 

 اسـ المؤلؼ   اسـ الديكاف 
رما ج األنكار في سيرة النبي المختارمعار    .1 ٍرصى  (2018 )كزارة شتكم   . لص 
 ابف سيد الناس اليعمرم . حبيبال لبشرل المبيب بذكر     .2
 ابف نباتة المصرم . تخب اليدية في المدائح النبكيةمن   .3
 ابف العطار الدنيسرم .  األشعار في مدح النبي المختار فرائد   .4
 ابف عربشاه الدمشقي .  شفاء الكميـ بمدح النبي الكريـ   .5

 
 يمثؿ ظاىرة المديح النبكم في العصريف األيكبي كالمممككي ؟ كما أشير قصائده ؟: مف أشير مف  7السؤاؿ 

كتقع في مئة كاثنيف  ككاكب الدرية في مدح خير البرية"المعركفة باسـ "ال كلو جممة قصائد أشيرىا "البردة" البكصيرم 
 بدـً  مقمةو  مف جرل دمعان  مزجتى              سمـً  بذم جيرافو  تذىك رً  أًمفٍ كمطمعيا :         كستيف بيتنا

 
 ؟ النبكم المديح لشعر الفنية الخصائص ما:  8 السؤاؿ
 . شفاعتو كطمب  كمعجزاتو شمائمو عف الحديث عند  الرسكؿ تجاه المشاعر كتدفؽ العاطفة فيو تبرز  -1
 .  القصيدة كطكؿ المكضكع بكحدة يتميز -2

 
 . الكريـ بالقرآف مضامينو تأثرت -3

 األمػػػػػػػػػػػػػػػثػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػة
 .  كالمعراج اإلسراء حادثة عف الحديث

 . األبابيؿ الطير.    السماكية الكتب في   النبي ذكر
 .  اإلسراء حادثة في البيراؽ ذكر عند .الشريؼ النبكم بالحديث تأثرت -4
 .   زىير بف كىٍعب فييا عارض الساعاتي ابف قصيدة ذلؾ مثاؿ . المعارضات فف فييا يشيع -5

 
  

 50صإجابات أسئلة الكتاب 
 

 كؿ مما يأتي : الفنية لشعر المدائح النبكية في  الخصيصةاستنتج 
 كلمشيادًة تجريحه كتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؿي         ىك البشير النذير العدؿي شاىديهي  - أ

 . -صمى اهلل عميو كسمـ –المشاعر تجاه الرسكؿ  كتدفؽالعاطفة  تبرز فييا
 أسرل مف البيت الحراـ بو إلى        أقصى المساجد ليس بالكسناف - ب

 مثؿ ) حادثة اإلسراء كالمعراج ( . بالقرآف الكريـ ياتأثرت مضامين
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 : اذكر مكضكعات شعر المدائح النبكية ، كمٌثٍؿ عمييما ببعض الشكاىد الشعرية. 9السؤاؿ 

 
 
 
 
 

 
   

 ما كىافى يرضى لىؾ الرَّحمفي منزلةن 
 لي مٍف ذنكبيى ذنبه كافره فىعىسى
بَّؾ لي ذيٍخرنا كمعتمدنا عىٍمتي حي  جى

 ًجبىتٍ ػػػػالي فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال حي ػػػػػػتي آمػػػػػػػيٍ ػػػإلىٍيؾى كىجٌ 

 يػػػػػػػػػػػا أىٍشػػػػػػػػػػػرىؼى الخمػػػػػػػػػػػًؽ إال أشػػػػػػػػػػػرؼى الٌرتػػػػػػػػػػػبً  
ػػػػػػػػػػػػػفاعىةه   ًمٍنػػػػػػػػػػػػػؾى تيٍنجينػػػػػػػػػػػػػي ًمػػػػػػػػػػػػػفى المَّيىػػػػػػػػػػػػػبً شى

بً   فكػػػػػػػػػػافى لػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػاظرنا ًمػػػػػػػػػػٍف نػػػػػػػػػػاظر الن ػػػػػػػػػػكى
 ي الحيجيبً ػػػػػٍكتى فػػػػػكًدؾى إٌف المى ػػػػػػػٍف باًب جػػػػػػػعى 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدي الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنيًف كالثَّقىمىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
تيوي  ػػػػػػػػػػػػػفاعى ػػػػػػػػػػػػػى شى بيػػػػػػػػػػػػػبي الػػػػػػػػػػػػػذم تيٍرجى  ىػػػػػػػػػػػػػكى الحى
ةو  مػػػػػػػػػػػػػػػيسو فىػػػػػػػػػػػػػػػكؽى سػػػػػػػػػػػػػػػاًبحى ػػػػػػػػػػػػػػػر  بىٍحػػػػػػػػػػػػػػػرى خى  يىجي

تي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تىكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف برسكًؿ اهلًل نيصرى  وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمى

ػػػػػـً   ػػػػػربو كًمػػػػػف عىجى  ػػػػػػًف كالفػػػػػريقيًف ًمػػػػػف عي
ـً  ٍقػػػػػػػػػػتىحى  لكيػػػػػػػػػؿِّ ىىػػػػػػػػػػػٍكؿو ًمػػػػػػػػػػف األٍىػػػػػػػػػػػكاًؿ مي
ػػػػػػػػكجو مػػػػػػػػف األبطػػػػػػػػاًؿ ممػػػػػػػػتىًطـً   يرمػػػػػػػػي بمى

 ـً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف تىٍمقىػوي األيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػدي في آجاًميا تىجً 

بػػػػػػػػػػػػركًت كىالبيرىػػػػػػػػػػػػاًف    سيػػػػػػػػػػػػبحافى ذم الجى
ػػػػػػػراـً بًػػػػػػػًو ًإلػػػػػػػى   أىسػػػػػػػرل ًمػػػػػػػفى البىيػػػػػػػًت الحى

كػػػػػػػػػػػػافى أىشىرىؼ مىركػػبو  فى ػػػػػػػػػػػػػػػعى ػػػػال البيراؽى كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمطافً   مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًت كىالس  كىالًعػػػػػػػػػػػػػػػػػزِّ كىالمى
 

سػػػػػػػػنافً   أىقصػػػػػػػػى المىسػػػػػػػػاًجًد لىػػػػػػػػيسى ًبالكى

ًة الطىيىرافً  يى ػػػػػطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم القً ػػػػػػفػػػػػػػارى ًبسيرعى
 

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو األخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري إذ نطقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  بثَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت نبكَّ
 

 عرفػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػػػػد مطمػػػػػػػػػػػػػػػب فضػػػػػػػػػػػػػػػيمة

 ردت أعاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر كيكمئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ

 

 

 

نجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي    فحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدثٍت عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكراةه كا 
 كالقػػػػػػكـ صػػػػػػػرعى كعصػػػػػػػؼ كىػػػػػػػك مػػػػػػػأككؿ 
 جيػػػػػػػػػػػػػػػػػاده القػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب كالطيػػػػػػػػػػػػػػػػػر األبابيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 

فيتغنى بصفاتو كسيادتو كقيادتو لمعرب كالعجـ،  مدح الرسكؿ ب مطمبو  البكصيرميعرض 
 . إلى شفاعتوكحاجة الناس 

 

 عذاب مف لمنجاة منو، الشفاعة كطمب إليو كالتكسؿ الرفيعة،   الرسكؿ منزلة الظريؼ الشاب بيف
 . عميو معقكدة فاآلماؿ النار،

 يقكؿ كفيو دقيقنا، مفصالن  كصفنا كالمعراج اإلسراء حادثة كخاصة معجزاتو، الشعراء ككصؼ
رم يكسؼ بف يحيى زكريا أبك ٍرصى  بيتنا كخمسيف ثمانمئة أبياتيا عدد تجاكز قصيدة في الص 

. 

 السماكية، الكتب في عميو كالثناء ذكره إلى كأشار المطمب، عبد جده كفضيمة  غزكاتو ذكر
ا الساعاتي ابف يقكؿ  .زىير بف كىٍعب قصيدة معارضن
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  يعد  أدب الٌرحالت مف أبرز الفنكف األدبية النثرية كأمتعيا كأقربيا إلى القرَّاء . عمؿ ذلؾ ؟  1السؤاؿ : 
 ( 2018+ ) كزارة شتكم  ( 54) سؤاؿ مف الكتاب ص            اللتصاؽ ىذا الفف بكاقع الٌناس كحياتيـ .    -1
 امتزاجو بفنكف أخرل كالقصص، كالمذكرات، كالتراث الشعبي، كاليكميات.     -2
  (2018صيفي +) كزارة( 54) سؤاؿ مف الكتاب ص؟ت الرحالة في رحالتيـ . عمؿ ذلؾ: اختالؼ اىتماما 2السؤاؿ 

 ألنيـ متنكعكف في ثقافاتيـ كعمكميـ، كاستيكتيـ المغامرة كالسفر كالترحاؿ . 
 

 ؟ لنا في رحالتيـ   الرٌحالةماذا  نقؿ  :  3السؤاؿ 
 .كالمذىبية  كطرؽ عيشيـ، كمعتقداتيـ الفكرية بعضيـ نقؿ عادات مف تحٌدث عنيـ، كتقاليدىـ، كثقافاتيـ، كلغاتيـ،  ( أ
 بنقؿ جغرافية البالد التي ارتحؿ إلييا، كآثارىا، كميناخيا، كتكزيع سٌكانيا كطبيعتيـ، كمعالـ حضارتيا.بعضيـ اعتنى  ( ب

 
  ( 54) سؤاؿ مف الكتاب ص: أدب الرِّحالت ذك قيمة عممية كبيرة . عمؿ ذلؾ ؟  4السؤاؿ 
 ألنو كثائؽ تاريخية كجغرافية كاجتماعية كثقافية يعتمد عمييا لمعرفة أحكاؿ البالد المكانية كالسكانية. 
  

 أشير الرٌحالة في العصريف األيكبي كالمممككي
 بطكطة ابف ابف جبير

 : عٌرؼ بابف جبير . 1السؤاؿ 
 المضرية العدنانية.  كنانةمف  بني ضمرةمحمد بف أحمد مف   (1
 بعمـك الديف كدرسيا .  شغؼ  (2
 في عمـ الحساب كالعمـك المغكية كاألدبية . برزت ميكلو  (3
 شعرية كنثرية مٌكنتو مف العمؿ كاتبنا.  مكاىبأظير   (4

  كماذا ليٌقب؟: عٌرؼ بابف بطكطة .   1السؤاؿ 
بػأمير  ليٌقبىك محمد بف عبد اهلل الطنجي ، 

 الرحالة المسمميف . 
 

: ماذا سٌمى ابف جبير مدكنة رحمتو في القرف السادس  2السؤاؿ 
 ". تذكرة باألخبار عف اتفاقات األسفار"  اليجرم ؟ 

 ( 54) سؤاؿ مف الكتاب ص                             

:  ماذا سٌمى ابف بطكطة مدكنة أخبار 2السؤاؿ 
تحفة النظار في غرائب األمصار " رحمتو ؟ 

 ( 54) سؤاؿ مف الكتاب ص  "كعجائب األسفار
 في مدكنة رحمتو ؟: ماذا كصؼ ابف جبير  3السؤاؿ 

البيت الحراـ كالمسجد النبكم، كدمشؽ، كالعراؽ، كغيرىا مف  (1
 البمداف كالمدف .

 كصؼ األسكاؽ كاألسكار كالحصكف كالمشافي .   (2
األحكاؿ االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية لساكني البمداف   (3

 التي مٌر بيا، كدرجة االستقرار فييا.

 ـى لٌقب ابف بطكطة أمير الرحالة  3السؤاؿ : ًل
 ( 54) سؤاؿ مف الكتاب ص  المسمميف؟

 ألنو طاؼ قارتي آسيا كأفريقيا كبعض بمداف 
قارة أكركبا. استغرقت رحمتو ما يقارب الثالثيف 

 عامنا.   
 

 

 

 

 

 كالمممككي األيكبي العصريف في النثرقضايا مف 
 

 أكالن: أدب الرحالت

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B6%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1
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 مثاؿ عمى كؿ خصيصة . : ما الخصائص الفنية ألدب الرحالت مع ذكر 5السؤاؿ 

 .  مثاؿ عمى كؿ خصيصة . الخصائص الفنية ألدب الرحالت 
 كصؼ ابف بطكطة الياقكت في جزيرة سيالف . يعتني  بالكصؼ كبذكر التفاصيؿ. -1

 كصؼ ابف جبير رحمتو إلى صقمية عف طريؽ البحر .
 يقتبس مف اآليات القرآنية أك األحاديث  -2

     . النبكية الشريفة أك األشعار
: ما كرد في نص ابف جبير   

 ) كجاءنا المكج مف كؿٍّ مكاف، كظننا أن ا قد أيحيط بنا ( .
يميؿ إلى العبارات القصيرة المتناغمة   -3

 المكسيقي.ذات اإليقاع 
ف  الميؿي اشتد  تالطمو، كصك ت اآلذافى غماغمو: مثؿ   ،  ) فمٌما جى

 كاستشرل عيصكؼي الريح ( .
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذكر ابف بط كطة عف جزيرة سيالف
"يكجد الياقكت في جميع مكاضعيا، كىي متممَّكىة. فيشترم اإلنساف القطعة منيا، كيحفر عف الياقكت، فيجد أحجارا  

بيضاء مشعبة، كىي التي يتكٌكف الياقكت في أجكافيا، فيعطييا الحكاكيف، فيحٌككنيا حٌتى تنفمؽ عف أحجار الياقكت، 
ف، كيجعمنو في  فمنو األحمر كمنو األصفر كمنو األزرؽ.... كجميع النِّساء بجزيرة سيالف ليفَّ القالئد مف الياقكت الممكَّ

ا مف األسًكرىًة كالخالخيؿ... كلقد رأيت عمى جبية الفيؿ األبيض سبعةى أحجار منو، كؿ  حجر  أيدييفَّ كأرجميٌف عكضن
 أعظـ مف بيضة الدَّجاج".

 
 ككصؼ ابف بطكطة نير الٌنيؿ فقاؿ: 

يفضؿ أنيار األرض عذكبة مذاؽ كاٌتساع قطر كعظـ منفعة. كالمدف كالقرل بضفتيو منتظمة، ليس في  "كنيؿ مصر
المعمكر مثميا. كال يعمـ نير يزرع عميو ما يزرع عمى الٌنيؿ. كليس في األرض نير يسٌمى بحرنا غيره. قاؿ اهلل تعالى: 

ـٌ( )فإذا خفت عميو فألقيو في الي
 فسٌماه يماا كىك البحر".   

 
 

 يصؼ ابف جبير بعض رحمتو بحرنا إلى صقمية، فيقكؿ:
المركبى " كأصبحنا يكـ األحد المذككر كاليكؿ يزيد، كالبحري قد ىاج ىائجو، كماج مائجو، فرمى بمكجو كالجباؿ يصدـ 

دىمات يتقمَّب ليا عمى ًعظىًمًو تقم ب الغصف الرَّطيب، ككاف كالسكر عمكاا فيرتفع لو المكج ارتفاعنا يرمي في كسطو  صى
فَّ الميؿي اشتدَّ تالطمو، كصكَّت اآلذافى غماغمو بشآبيب ، كاستشرل عيصكؼي الريح. فحيطًَّت  كالكابؿ المنسكب. فمٌما جى

مف الد نيا، ككدعنا الحياة بسالـ، كجاءنا المكج مف كؿِّ مكاف، كظننا أنَّا قد أيحيط بنا،...  الش رعي... ككقع اليأس
 "رضيٍ  أك العبد سىًخطى               قيضيٍ  الذم سيككف          فاستسممنا لمقدر، كتجرعنا غيصص ىذا الكىدر، كقمنا:

 
 



 

    62 
 

 
 54صإجابات أسئلة الكتاب 

 
 . كالسجع ، الجناس ، المغة ، الكريـ بالقرآف التأثر:    حيث مف النصيف بيف كازف ثـٌ  اآلتييف النصيف اقرأ
 

 :لدمشؽ جبير ابف كصؼ في جاء مما
سنوً  كمطمعي  المىٍشًرًؽ، جٌنة دمشؽ"   اجتميناىا، التي المدف كعركس استقريناىا، التي اإلسالـ بالد خاتمة كىي الميٍشًرًؽ، حي

، قرارو  ذاتي  ربكةه  منيا... البساتيف مف سندسية حمؿ في كتجٌمت الرياحيف، بأزاىير تحٌمت قد  سمسبيؿ، كماءو  كمعيفو
يا سىمىتٍ  قد... سبيؿ، بكؿٌ  األراقـ انسياب مذانبيوي  تنساب  بيا تناديؾ فتكاد الظِّماءى، اشتاقت حٌتى الماءً  كثرةي  أرضى
 " .  كشراب بارد مغتسؿ ىذا برجمؾ اركض :  الصِّالبً  الًصـي 

 
 :فيقكؿ ،(ق597) سنة بمصر حم ت التي المجاعة البغدادم كيصؼ

 كأشعر البالدي، كأقحطت األسعار، كارتفعت النِّيؿ، زيادة مف النَّاسي  يئس كقد الحياة، أسبابى  مفترسةن  سبعو  سنةي  كدخمت"
 كاليمف، كالحجاز كالمغرب الشَّاـ إلى منيـ كثير كانجمى البالد، أميات إلى كالرِّيؼ السَّكاد أىؿ كانضكل... ، البال أىميا
، المرض ككقع... عظيـه، خمؽه  منيـ كمصر القاىرة إلى كدخؿ ميمزَّؽ، كؿَّ  كميزِّقكا...البالد، في كتفرَّقكا  كاشتدَّ  كالمىكتافي
 ". كالًجيؼى  الميتات أكمكا حتَّى الجكعي  بالفقراء

 
 كالسجع ، الجناس المغة الكريـ بالقرآف التأثر 

 أكرد قكلو تعالى :  الٌنص األكؿ 
 ىذا برجمؾ اركض 

 . كشراب بارد مغتسؿ

تمتاز بعض مفرداتو بالصعكبة 
،  الصِّالبً ،  الًصـي )  ، مذانبي

 .(  األراقـ

كٌظؼ الكاتب بعض المحسنات البديعية 
 الرياحيف،  اجتميناىا،  استقريناىاكالسجع ) 

 ( . البساتيف، 
 .(  المىٍشًرًؽ الميٍشًرؽً كالجناس مثؿ )

 تأثر بقكؿ اهلل تعالى :  الٌنص الثاني  
  ٍعىٍمنىاىيـ اًديثى  فىجى  أىحى

ٍقنىاىيـٍ  مىزَّ  . ميمىزَّؽو  كيؿَّ  كى

المغة سيمة كالمفردات ذات 
 معاف سيمة بسيطة . 

 عدـ الميؿ إلى المحسنات البديعية . 
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 كالمممككي ؟  العصريف: األيكبي في الرسائؿ فف : ما العكامؿ التي ساعدت عمى ازدىار 1السؤاؿ 

 سياسية، كاجتماعية، كعممية .                
 

 السياسية التي اسيمت في ازدىار فف الٌرسائؿ في العصريف: األيكبي كالمممككي. :  كٌضح العكامؿ 2السؤاؿ 
 الٌدكلة التي اقتضت الحاجة إلى كتٌاب الرسائؿ لتسيير أمكرىا.  دكاكيف كثرة  ( أ
 .الرسائؿ  إلى استخداـ كالجند مف سمـ كحرب كاألمراء السالطيف عاشيا التي الرسمية السياسية حاجة الحياة  ( ب
 

 عمؿ ذلؾ ؟  . الرسائؿ استخداـ إلى الرسمية السياسية الحياة : حاجة 3السؤاؿ 
 العزؿ . أك التعييف أكامر إصدار -1
 تكطيد العالقات مع البمداف األخرل كتحسيف السياسة الخارجية .   -2

  
 االجتماعية التي اسيمت في ازدىار فف الٌرسائؿ في العصريف: األيكبي كالمممككي.  : كٌضح العكامؿ 4السؤاؿ 

 (  2018) كزارة صيفي                                                                                        
 .القضاة ككبار الكزراء قاربت منزلتيـ منزلة حيث كالممكؾ، السالطيف عند الرسائؿ كيتٌاب عمٌك منزلة ( أ
  ذلؾ كغير كالشكر كالمكاساة كالتعزية كالمدح التينئةاتخاذ الرسائؿ كسيمة تكاصؿ اجتماعي فكانت تستخدـ في :   ( ب

 
 كٌضح العكامؿ العممية التي أسيمت في ازدىار فف الٌرسائؿ في العصريف: األيكبي كالمممككي. 5 السؤاؿ : 
 تخرج كانت التي المكاتبات كثرة مع لو، صنعة الكتابة يتخذ أف يريد مف عمى شركط مف كضع كما اإلنشاء ديكاف .1

 .كعيكد، كغير ذلؾ مبايعات مف إليو تعكد أك منو
 النثر المختمفة كمنيا الٌرسائؿ. فنكف في الكتابة في كبراعتيـ ثقافتيـ إظيار في الكيتٌاب رغبة .2

 
 في ازدىار فف الٌرسائؿ في العصريف: األيكبي كالمممككي. أسيـ الذم: عٌرؼ بديكاف اإلنشاء  6السؤاؿ 

الكتب التي لخارجية لمدكلة ، كانت تحرر فيو أحد أىـ مككنات الجياز اإلدارم في الدكلة ، يعنى بتنظيـ العالقات ا
 يرسميا السمطاف إلى المممكؾ كاألمراء . 

 
 كالمممككي . مع اسـ مؤلفاتيـ . : اذكر أشير كتاب الرسائؿ العصريف: األيكبي 7السؤاؿ 

 القاضي الفاضؿ . (1
 (2018صيفي)كزارة  صاحب كتاب " خريدة القصر كجريدة العصر في ذكر شعراء العصر" .العماد األصفياني : (2
 محيي الديف بف عبد الظاىر . (3
 كعالء الديف بف غانـ. (4

 كالمممككي العصريف: األيكبي في الرسائؿ ففثانينا : 

 59ص سؤاؿ مف الكتاب 
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 كالمممككي األيكبي: العصريف الرسائؿ كتاب أشير: اذكر  8السؤاؿ 
 القاضي الفاضؿالكاتب :  . محيي الديف بف عبد الظاىر الكاتب

  . : عٌرؼ بالكاتب محيي الديف بف عبد الظاىر 1السؤاؿ 
ىك القاضي محيي الديف أبك الفضؿ، كلد في بيت عمـ 

  .كديف. درس التاريخ كالسير، كاألدب

 القاضي الفاضؿ . : عٌرؼ باسـ الكاتب 1السؤاؿ 
 أبك عمي عبد الرحيـ بف عمي البيساني .

 : بماذا برع  محيي الديف بف عبد الظاىر ؟   2السؤاؿ 
  . برع في الكتابة النثرية، ككثرت مؤلفاتو 

 القاضي الكاتب عمى أيطمقت التي األلقاب ما:  2السؤاؿ 
  ؟ الفاضؿ

 لديف "  ك " القاضي الفاضؿ "  " محيي الديف " ك " مجير ا

: اذكر أشير مؤلفات محيي الديف بف عبد  3السؤاؿ 
 ( 2018) كزارة شتكم                         . الظاىر

 .الركض الزاىر في سيرة الممؾ الظاىر   - أ
  .تشريؼ األياـ كالعصكر في سيرة الممؾ المنصكر - ب

 : ماذا درس  كتعٌمـ  كعمؿ  القاضي الفاضؿ ؟  3السؤاؿ 
 درس : العمـك الشرعية كديكاف الحماسة .

 تعٌمـ :  فٌف الكتابة . 
 الٌديف األيكبي .  عمؿ : في ديكاف اإلنشاء زمف صالح

: ما مضمكف الرسالة التي كتبيا محيي الديف  4السؤاؿ 
 بف عبد الظاىر ؟

 . رسالة كتبيا في فتح المظفر قطز لمشقيؼ  ( أ
كصؼ فييا قٌكة جيش العدك بالبسالة لتأكيد قيمة   ( ب

   . الٌنصر الذم أحرزه المسممكف

  لـ عيدَّ القاضي الفاضؿ أىـ أعمدة  4السؤاؿ :
   كتٌاب الرسائؿ في العصريف: األيكبي كالمممككي؟

 ( 59سؤاؿ مف الكتاب ص
 أىـ أحد طريقتو بكصفو عمى ساركا كتٌاب عصره  -1

 ىذا الفٌف كمصدر إلياـ ليـ .  كيتٌاب أعمدة
 اليداية نيج الكتابة في كطريقتو رسائمو كانت -2

لكيتٌاب العصريف: األيكبي كالمممككي كمحفزنا ليـ عمى 
 . اإلبداع

   : ماذا تكٌلى محيي الديف بف عبد الظاىر ؟ 5السؤاؿ 
بيبرس كقالككف تكلى ديكاف اإلنشاء في عيد الٌظاىر   

 . كابنو األشرؼ خميؿ
 

 : ما الخصائص الفنية لرسالة القاضي الفاضؿ  كمحيي الديف بف عبد الظاىر ؟ 9السؤاؿ 
 كما كرد في رسالة القاضي الفاضؿ : " فعرفيـ في لحف القكؿ " . تتأثر بالقرآف الكريـ.  -1

 كما كرد في رسالة محيي الديف بف عبد الظاىر : 
 قيامنا كقعكدنا كعمى جنكبيـ " . " يقاتمكف 

تؤرخ الرسالة ألحداث العصر فتيعد  -2
 سجالن تاريخينا .

 كما كرد في رسالة القاضي الفاضؿ في فتح بيت المقدس .

 .) السٍّماؾ ، مرادع ، متكٌلج ..(كما في رسالة القاضي الفاضؿ مثؿ  . بغرابة بعض األلفاظتمتاز   -3
  كالطباؽ. الجناس مثؿ: البديعيةتكثر في الرسالتيف المحسنات  -4
ـٍ مف .  كما في رسالة محيي الديف بف عبد الظاىر استخداـ األلفاظ السيمةتمتاز ب -5 مثؿ قكلو : ) فك

ؿى كرامى ( .   شجاعو  ألصؽى ظيرىه إلى ظيًر صاًحًبًو كحامى، كناضى
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 الفنية الخصائص حيث مف  كالمممككي األيكبي:  العصريف في اآلتيتيف الرسالتيف بيف كازف

 :  إحدل القالعلو في رسالة  عالء الٌديف بف غانـكصؼ 
ال تراىا العيكف لبعد مرماىا إال شزرنا، كال  "ذاتي أكديةو كمحاجر

ينظري ساكنيا العدد الكثير إال نزرنا، كال يظف  ناظرىا إال أٌنيا 
طالعةه بيف الن جكـ بما ليا مف األبراج، كليا مف الفرات خندؽه 

اجه  يحف يا كالبحر، إال أٌف   ".  ىىذا عىٍذبه فيرىاته كىىىذىا ًمٍمحه أيجى
 

 الكريـ بالقرآف التٌأثر -1
  اجه  ًمٍمحه  كىىىذىا فيرىاته  عىٍذبه  ىىذا  .  أيجى
 .  كالسجع البديعية المحسنات استخداـ -2
اجه    األبراج   نزرنا  شزرنا   .  أيجى
 : كمثاليا التشبييات استخداـ -3
 .كالبحر يحف يا خندؽه  الفرات مف كليا 
 . الكصؼ في الٌدقة -4

كرٌد الناصر قالككف عمى محمكد غازاف الذم طمب منو 
كىالى  " مف سؿَّ سيؼ البغي قيتؿ بو الصمح برسالة منيا : 

فيرسؿي إلينا مف خكاص دكلتؾ  يىًحيؽي اٍلمىٍكري الس يٍّئي ًإال  ًبأىٍىًمًو 
 رجؿ يككف عندكـ ممف إذا قطع بأمر كقفتـ عنده "  .

 الكريـ بالقرآف التٌأثر -1
  ًبأىٍىًموً  ًإالَّ  السَّيِّئي  اٍلمىٍكري  يىًحيؽي  كىالى  
 . العصر ألحداث الرسالة تؤرخ -2
  األسمكب كصرامة األلفاظ كسيكلة المعنى كضكح -3

في فتح بيت المقدس عمى لساف عمى رسائمو الديكانية التي كتبيا لمكاتب القاضي الفاضؿ  نمكذج      
 صالح الٌديف األيكبي مكجية إلى الخميفة العباسي الٌناصر لديف اهلل:

، كقد اجتمع إلييا كؿ  شريدو منيـ كطريد، كاعتصـ بمنعتيا كؿ  قريبو منيـ كبعيد؛ ظٌنكا  "كلٌما لـ يبؽى إال القدسي
ـى قد تألَّبت عمى المكت أٌنيا مف اهلًل مانعتييـ،... فمٌما نازليا الخادـ رأل بم دنا كبالد، كجمعنا كيكـ التناد، كعزائ

ًتوً  جه كىًعرىةه غريقةه، كسكره قد انعطؼ عىٍطؼى السِّكاًر،  ،... فزاكؿ فنزلت بعىٍرصى البمد مف جانبو فإذا أكديةه عميقةه، كليجى
ةه قد نزلت مكافى الكاًسطىًة مف ًعقًد الدَّاًر، فعىدؿى إلى جيةو أخر  ل كاف لممطامًع عمييا ميعىرَّجه كأٍبًرجى

، كلمخيًؿ فييا  
ًربىت خيمتيو بحيث يناليو السِّالحي بأطراًفو، كيزاحميو الٌسكري بأكنافو متكلَّجه  ، فنزؿ عمييا، كأحاط بيا، كقىريبى منيا، كضي

 

ـٌ ناجزىا َـّ بارزىا، كحاجزىا ث َـّ قاتميا، كنزليا كبرز إلييا ث ، كقابميا، ث
، كصدعى  ، فضمَّيا ضمَّةن   ارتقب بعدىا الفتحى

فًح، فراسميكه ببذًؿ قطيعةو إلى مدَّةو، كقصدكا نًظرىةن مف  أىمىيا فإذا ىـ ال يصبركف عمى عبكديًة الًجدِّ عف ًعٍتًؽ الصَّ
ٍنجنيقاًت التي تتكٌلى  ـى المى عقكبات ًشدَّةو، كانتظارنا لنىٍجدىةو، فعرفيـ في لحًف القكًؿ، كأجابيـ بمساًف الطىكًؿ، كقدَّ

الحصكًف ًعًصييىا كًحبالييا، كأكترى ليـ ًقًسييا التي تضًربي فال تفارقيا سيامييا، كال يفارؽي سيامىيىا نصالييىا، 
ًت الس كر فإذا سيمييا في ثنايا شرفاتيا سك  ، كقدَّـ النَّصري نىٍسرنا مففصافىحى ًنيًؽ ييٍخًمدي إخالدىه إلى األرًض،  اؾه ٍنجى المى

ميكَّه  إلى السِّماؾ، فشىجَّ مىراًدعى أىٍبريًجياكيعمك عي
، كأسمعى صكتى عجيجيا، كرفع ستارى عىجاًجيا، فأخمى الس كرى مف  

، كأف ييعيدى الحجرى إلى سيرتو مف الت راًب".          السَّيارًة، كالحربى مف النَّظَّارة، فأمكف النَّقابي أف يسفرى لمحرًب النِّقابى

 . لمشقيؼ قطز المظفر فتح في كتبيا الظاىر عبد بف الديف رسالة محيي مفنمكذج 
ا يقاتمكف كقمكبيـ، بأفكاىيـ اهلل ذكر عدـ مع كصاركا " نكًبيـ، كعمى كقعكدنا قيامن  إلى ظيرىه ألصؽى   شجاعو  مف فكـٍ  جي

ؿى  كحامى، صاًحًبوً  ظيرً  سفٍّ  كذم سيـه، ًكنانتو في يبؽى  لـ حٌتى قكسو سمَّـ ما شيـو  مف فييـ ككـ كرامى، كناضى
قاؿ  حادثو سيؼ كذم تثمَّـ، حٌتى طرحو فما بو طارحى   في نفكسو  عف كأبانكا تكمَّـ، حٌتى محادثةن  جمى فما بالصِّ
 ". عربيةو  كنخكةو  كافرةو، كقمكبو  أبيةو، الحربً 

  

إجابة 
مف  3س

الكتاب 
 59ص
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     ( 61) سؤاؿ مف الكتاب ص : بٌيف أىمية الخطابة في العصريف األيكبي كالمممككي  ؟ 1السؤاؿ 
   أسيمت في الٌدفاع عف القيـ الفاضمة .   (1
 إقناع الجماىير بآراء كأفكار سياسية .    (2

 
 : ما العكامؿ التي أسيمت في تنشيط فف الخطابة ، ككفرت لمخطباء مخزكننا كبيرنا مف المعاني كاألفكار؟  2السؤاؿ 
 .  نشاط حركة بناء المساجد كالزكايا كالر بىط   -1
 تقريب السالطيف لمخطباء كرفع منزلتيـ .  -2
 تكافر دكاعي الخطابة كمحفزاتيا .  -3

 
  ( 61) سؤاؿ مف الكتاب ص : عٌمؿ: ازدىار الخطب السياسية كالدينية في العصريف: األيكبي كالمممككي. 3السؤاؿ 

 (2018؟ ) كزارة صيفي األيكبي كالمممككيفي العصريف: أك ما دكاعي الخطابة كمحفزاتيا التي تكافرت                 
     الغزك الصميبي كالغزك المغكلي . ( أ
 الظركؼ السياسية كالعسكرية .   ( ب

 
 محيي الدٍّيف بف الزكي . : اذكر أشير الخطباء في العصريف: األيكبي كالمممككي.  4السؤاؿ 

 
 : عٌرؼ بالخطيب محيي الدِّيف بف الزكي .  5السؤاؿ 

 محمد القرشي، الممقب بمحيي الديف، المعركؼ بابف زكي الٌديف .ىك أبك المعالي  - أ
 فقيو خطيب أديب، حسف اإلنشاء .   - ب
 كانت لو منزلة رفيعة عند السمطاف صالح الديف األيكبي.  - ت
 شيد فتح بيت المقدس فكاف أٌكؿ مف خطب بالمسجد األقصى في الجمعة األكلى بعد تحريره .   - ث

 
 ؟ ، كما تمثمت في خطبتو في المسجد األقصى : ما الخصائص الفنية ألسمكب ابف الزكي  6السؤاؿ 

 ( 2018) كزارة شتكم                                                                                         
 تبرز العاطفة الدينية فييا خاصة عند التمثؿ بالقرآف الكريـ. -1
 نؽ في اختيار األلفاظ الكاضحة ذات المعاني السيمة.تتأ -2
 تكظؼ الصكر البيانية كالمحسنات البديعية كالسجع كالجناس ما يضفي عمى الخطبة جرسنا مكسيقيًّا .  -3

 
 
 

 ثالثنا: الخطابة في العصريف: األيكبي كالمممككي 
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 61صإجابات أسئلة الكتاب 
 

 البف منير اإلسكندراني ، ألقاىا بعدما دخؿ ممؾ التتار الشاـ اقرأ النص اآلتي مف خطبة
المكجكد إذا األسباب انقطعت، المقصكد إذا األبكاب ... الحمد هلل الذم يرحـ العيكف إذا دمعت، كالقمكبى إذا خشعت،  "

فسبحاف مف كسًعت رحمتو كؿ شيء كحؽ ليا إذا كًسعت، كسىعت إلى طاعتو السماكات كاألرض حيف ....  امتنعت،
أييا الناس، خافكا اهلل تأمنكا في ضماف كعده الكفي، كال تخافكا  ،... فأطاعت كسمعت   اٍئًتيىا طىٍكعنا أىٍك كىٍرىنا : قاؿ 

ف كثركا، فإف الخكؼ منيـ شرؾ خفي  ."  الخمؽ كا 
 

 ما يناسب الخصائص الفنية لمخطبة .استخرج 
 

 تبرز بكضكح . العاطفة الدينيةك    اٍئًتيىا طىٍكعنا أىٍك كىٍرىنا التمثؿ بالقرآف الكريـ (1
 

 السيمة مثؿ :  تتأنؽ في اختيار األلفاظ الكاضحة (2
 كعده  ، ضماف ،المقصكد ، يرحـ د ، المكجك ، سبحاف مف كسًعت رحمتو     

 
 كالطباؽ . تكظؼ المحسنات البديعية كالسجع  (3
 
 
 

 محيي الدٍّيف بف الزكيلمخطيب  أنمكذج عمى الخيطب الدٍّينية
 بيت المقدس . في الجمعة األكلى بعد تحرير

النَّاس أبشركا برضكاف اهلل الذم ىك الغاية القصكل، كالدَّرجةي العميا؛ لما يسَّرهي اهللي عمى أيديكـ مف استرداًد أييا  "
 ، الةى مف األمَّة الضالًة، كردِّىا إلى مقرِّىا مف اإلسالـ، بعد ابتذاليا في أيدم المشركيف قريبنا مف مئة عاـو ىذه الضَّ

أف ييرفعى كيذكرى فيو اسمو،... فيك مكطف أبيكـ إبراىيـ، كمعراج نبيكـ محٌمد عميو  كتطيير ىذا البيت الذم أذف اهلل
الصالة كالسَّالـ، كقبمتكـ التي كنتـ تصم كف إلييا في ابتداء اإلسالـ، كىك مقر  األنبياء، كمىقًصد األكلياء، كمىٍدففي 

أرض المحشر كصعيد المنشر، كىك في األرض  الر سؿ، كمىيًبط الكحي، كمنًزؿ بو ينزؿي األمر كالٌنيي، كىك في
المقدسة التي ذكرىا اهلل في كتابو المبيف، كىك المسجد األقصى الذم صمَّى فيو رسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو كسمَّـ 
بالمالئكة المقرَّبيف، كىك البمد الذم بعث اهلل إليو عبده كرسكلو ككممتو التي ألقاىا إلى مريـ، كركحو عيسى الذم 

تو، كلـ يزحزحو عف ريتبىًة عبكديتو، فقاؿ تعالى:كرَّ    مو برسالتو كشرَّفو بنبكَّ
               ًئكىةي اٍلميقىرَّبيكفى ٍبدنا ًلمًَّو كىالى اٍلمىالى  .      "  لىٍف يىٍستىٍنًكؼى اٍلمىًسيحي أىٍف يىكيكفى عى
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  (  64) سؤاؿ مف الكتاب ص: عٌرؼ المكسكعة . 1السؤاؿ 
 اف منيا، مرتبة ترتيبنا ىجائيا. كتاب يجمع معمكمات شٌتى مف العمـك كالمعارؼ في مختمؼ مياديف المعرفة، أك ميد 

كاف ليا  التي العكامؿما :  2السؤاؿ 
 فيالمكسكعي  تأثير في نشاط الػتأليؼ

 كالمممككي األيكبي: العصريف

  كؿ مما يأتي ازدىار المكسكعات في العصر  دكربٌيف :  3السؤاؿ
 ( 64) سؤاؿ مف الكتاب ص المممككي .

أحدث الغزك الصميبي كالغزك المغكلي تدمير ثقافي كفكرم لمقدرات    ( أ الغزك الصميبي كالغزك المغكلي .  -1
 األمة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ. 

كتراثيا،  مماء األمة عمى حضارتيا كتاريخياىذا األمر أليب غيرة ع ( ب
 فحثت الخطى كألفت المكسكعات لتعكيض ما تٌمت خسارتو.

 
 ديكاف اإلنشاء . -2
 

 ( 2018)كزارة صيفي 

 يتطمب ديكاف اإلنشاء مكسكعية المعرفة لدل كؿ مف يعمؿ فيو.  ( أ
كجب عمى العامميف فيو أف يككنكا عمى دراية بالعمـك الشرعية    ( ب

 كالتاريخ كاألدب... إلخ .
 

 حكت نفائس الكتب كالمخطكطات . ( أ انتشار المكتبات الضخمة . -3
ـٌ التأليؼ المكسكعي .   ( ب  أتاحت المجاؿ لتنكع المعارؼ ككثرتيا ث

 
استقطاب مصر كالٌشاـ لمعمماء المياجريف مف أقطار أخرل  ( أ . العمماء ىجرة -4

 كاألندلس كاليند كالعراؽ كغيرىا.
كاف ليذا الٌتمازج كبير األثر في قياـ نيضة عممية كأدبية متميزة  ( ب

 في مصر كالشاـ عمى كجو الخصكص.
 
 اسمائيـ ؟: بٌيف أشير مف تكٌلى رئاسة ديكاف اإلنشاء مع ذكر  4السؤاؿ 

 .مثؿ : القمقشندم، كصالح الٌديف الصفدم، كالمقريزم ليذا الٌديكاف أك كتابنا فيو .  كتاب المكسكعات كانكا رؤساء
 

التأليؼ المكسكعي في العصريف: األيكبي كالمممككي .  : إتاحة المجاؿ في تنٌكع المعارؼ ككثرتيا، كمف ثـٌ  5السؤاؿ 
 الضخمة التي أيكقفت لخدمة طمبة العمـ كحكت نفائس الكتب كالمخطكطات . بسبب انتشار المكتبات عمؿ ذلؾ ؟ 

 
 ؟ كالمممككي األيكبي: العصريف في الضخمة المكتبات انتشارماذا أتاح :  6السؤاؿ 

ـٌ التأليؼ المكسكعي في العصريف: األيكبي كالمممككي .  إتاحة المجاؿ في تنٌكع المعارؼ ككثرتيا، كمف ث
 

ا مف العمماء المياجريف استقطبتيـ مصر كالٌشاـ مف أقطار 7السؤاؿ   كالعراؽ كغيرىا.أخرل كاألندلس كاليند  : اذكر بعضن
 . الصيدلة في العرب عمماء أشير المالكي البيطار كابف(  2018شتكم كزارة. )  االجتماع عمـ مؤسس خمدكف ابف

 رابعا: التأليؼ المكسكعي في العصريف األيكبي كالمممككي
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  اذكر أشير المكسكعات في العصريف: األيكبي كالمممككي .  8السؤاؿ : 
 مضكنيا العاـ اسـ مؤلفيا تصنيفيا اسـ المكسكعة

 بالكفيات الكافي
 ( 2018) كزارة شتكم 

أكسع كتب التراجـ يقع في نحك ثالثيف  الصفدم الديف صالح مكسكعة تراجـ
 . مجمدنا

مسالؾ األبصار في 
 ممالؾ األمصار

 ( 2018 صيفيكزارة )

تراجـ  +  مكسكعة 
طبيعة مكسكعة ال

 كالتاريخالجغرافيا ك 

 كتاب يقع في أكثر مف عشريف جزءنا . ابف فضؿ العمرم
مكسكعة حافمة بالفكائد القيمة كالمعمكمات 

 الكاسعة في الٌتراجـ كالتٌاريخ كالجغرافية.

 مجمدنا .كتاب ضخـ يقع في ثالثيف  الذىبي مكسكعة تراجـ سير أعالـ النبالء
 فيو تراجـ الٌرجاؿ كاألعالـ .

غرر الخصائص 
الكاضحة كعيرر 
 النقائص الفاضحة

 كتاب يقع في ستة عشر بابنا .  جماؿ الديف الكطكاط مكسكعة أدب
 يشتمؿ كؿ باب منيا عمى سٌتة فصكؿ .

 ضٌمنيا مختارات مف النثر كالشعر . 

نياية األرب في فنكف 
 األدب

 مكسكعة أدب
 + 

طبيعة مكسكعة ال  
 كالجغرافيا كالتاريخ

 مكسكعة تقع في ثالثيف مجمدنا .  شياب الٌديف النكيرم
قيسمت عمى خمسة أقساـ: الس ماء كاآلثار 

العمكية كاألرض كالمعالـ السفمية، 
كاإلنساف كما يتعٌمؽ بو، كالحيكاف 

الصامت، كالنبات، كالتاريخ مف بدء 
 الخميقة إلى عصره

صبح األعشى في 
 صناعة اإلنشا

ألبي العباس  مكسكعة أدب
 القمقشندم

كتاب ضخـ يحتكم مقدمة كعشر مقاالت 
 في فضؿ الكتابة كصفات الكتٌاب .

 
التعريؼ بديكاف اإلنشاء كقكانينو كتاريخ  

 الكتابة كتطكراتيا.
 
 أنكاع المناصب مف رجاؿ الٌسيؼ كالقمـ. 

با  نسيـ الص 
 (2018) كزارة شتكم 

مكسكعة أدب +  
طبيعة مكسكعة ال

 كالتاريخالجغرافيا ك 

 كتاب يقع في ثالثيف فصالن . بدر الديف الحمبي
 يصؼ الطبيعة كاألخالؽ كاألدب كغيرىا .

 

انتهى الػصل الدراسي األول حبمده تعاىل    
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 السلسلة الثالثة  
  البالغة العربية والنقد األدبي

 .الوحدة األوىل : علم ادلعاني  
 أكالن : مفيـك عمـ المعاني   
 ثانينا : الخبر   

 مفيـك الخبر  -1
 ة ة كالجممة االسميٌ الجممة الفعميٌ  -2
 ثالثنا  : اإلنشاء   أضرب الخبر  -3
 مفيـك اإلنشاء  -1
 قسما اإلنشاء  -2
  اإلنشاء الٌطمبي 
   اإلنشاء غير الٌطمبي 

 يف العصر العباسيّ الوحدة الثانيت : النّقد األدبيّ
 الفحكلة الشعرٌيةأكالن : 

 ثانينا : الٌطبع كالٌصنعة
 ثالثنا : الٌمفظ كالمعنى

 رابعنا : الٌصدؽ كالكذب في الٌشعر

 ادلذاهب األدبيّت يف العصر احلديث :  الثالثتالوحدة 
 مفيكـ المذىب األدبيٌ 

 أكالن : المذىب الكالسيكي ) مدرسة اإلحياء كالٌنيضة (
 ثانينا : المذىب الركمانسي

 : المذىب الكاقعيٌ ثالثنا 
 رابعنا : المذىب الرمزمٌ 
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 ىك عمـه تيعرىؼ بًو أحكاؿي الٌمفًظ العربيٍّ اٌلتي بيا ييطابؽ ميقتضى الحاؿ. ؟  عرؼ عمـ المعاني :  1س
 ؟  عمـ المعاني أك مباحث  عٌدد أقساـ :  2س
 .     الخبر ك اإلنشاء  -1
 .      التقديـ ك التأخير  -2
 .  الحذؼ ك الذكر -3
 .    اإليجاز ك اإلطناب -4
 .  الفصؿ ك الكصؿ  -5

 (  12) سؤاؿ مف الكتاب ص عمـ المعاني؟ كضح فائدة  :  3س 
ا ، بمكافقتو لمراد المتكممكحاؿ المخاطب  (1  .الكقكؼ عمى األسرار التي يرتقي بيا شأفي الكالـ ك يفصؿ بعضو بعضن
 مراعاتو لقكاعد الٌمغة ك أصكليا ك أعرافيا.   (2

 
 ما األثر الذم يتركو التغيير في الجممة مف تقديـ كتأخير أك حذؼ أك ذكر؟  :  4س

يؤدم إلى تغيير في المعنى حسب مراد المتكمـ بما يكافؽ مقتضى حاؿ المخاطب مثؿ : ثقافتو , ك مكانتو 
 االجتماعية , كبيئتو التي يعيش فييا . 

 
 ما األثر الذم تركو التغيير في اآليتيف الكريمتيف اآلتيتيف؟ :  5س
ـٍ قاؿ تعالى " قؿ لئف اجتمعًت اإلنسي كى الجف  عمى أىٍف  .أ  يي لىٍك كىافى بىٍعضي يىأتيكا بمثًؿ ىذا القيٍرآًف ال يىأتيكفى ًبًمثًمًو كى

 ".  ًلبىٍعضو ظىييرا
 قاؿ تعالى " يىا مىٍعشىرى الًجفِّ كىاإلٍنًس إٍف اٍستىطىٍعتـي أىٍف تىنفيذيكا ًمٍف أىٍقطاًر السَّمىاكىاًت كى األٍرًض فىاٍنًفذكا  .ب 

     ."  ال تىٍنفيذيكفى إاٌل ًبسيمطافو
 ( في اآلية األكلى مراعاة لمسياؽ كمقتضى حاؿ المخاطب  الجفٍّ  ( عمى كممة ) اإلنسً  تقدمت كممة ) 

 .؛ ألف سياؽ اآلية يتناكؿ مكضكع البالغة كصكًغ الكالـ ، كالبشر معنيكف بذلؾ أكثر مف الجف 
  .)أما اآلية الثانية فيتناكؿ مكضكع النفاذ مف أقطار السمكاًت كاألرض كالجف أقدر عمى ذلؾ فتقدمت كممة )الجف 

 
 

 أكالن : مفيكـ عمـ المعاني 

 الكحػػػػػػػػػػػػػػػػدة األكلػػػػػػػػػػػػػػػػى : عمػػػػػػػػػػػػػػػػـ المعػػػػػػػػػػػػػػػػاني
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 12 ص تدريبات الكتاب

 
 . قد يقكؿ أحدنا متذمرنا      " الحياةي كميا تعبه " (1
 لكٌف المعرم الذم عيًرؼ بتشاؤمو يقكؿ:   
ا أىٍعػػ     ياةي فمى  جىبي إاٌل ًمٍف رىاغبو في اٍزًديادً       تعبه كيم يا الحى
 ما داللة تقديـ الخبري عمى نفس الشاعر؟ -

رى الحياة عمى الٌشقاء كالٌتعب متناسينا ما فييا مف راحةو كسركرو كسعادة.   الٌنظرة الٌتشاؤمٌية لدل المعٌرم ، فقد قىصى
 
كتالقت معانييا  يا في الن طؽ ، بؿ إٍف تناسقٍت داللتيياقكؿ الجيرجانٌي :" ليسى الغىرىضي بنظـ الكىًمـ إف تكالٍت ألفاظي   (2

 عمى الكجو الذم اقتضاه العقؿ"، كضح المقصكد بيذا القكؿ.
 

مع مراعاة حاؿ  أم أٌف نظـ الكالـ كترتيبو يككف حسب مراد المتكمـ كالمعنى الذم يريد إيصالو إلى المخاطب ،
 المخاطب كقكاعد المغة كأصكليا كأعرافيا.

 
 
 
 

 الخبر؟  عرؼ:  1س  
ٍف كاف غير مطابؽو           كؿ كالـو أك قكؿو يحتمؿ الٌصدؽ أك عدـ الٌصدؽ, فإٍف كاًف مطابقنا لمكاقع كاف صادقنا كا 

 لمكاقع كاف غير صادؽ. 
 .  حضر كالدم أيمسيةن شعريَّةن في رابطًة الكيتاب األردنييف مثاؿ:     

 ( . الجممة السابقة خبرية الحتماؿ مطابقة مضمكنيا الكاقع أك مخالفتوتعتبر )       
 

 . الجممةما األساس الذم يبحث فيو عمـ المعاني ؟  :  2س  
 
  لذم تفيده الجممة الفعمية؟ ماذا تفيد الجممة الفعمية؟ ما المعنى ا :  3س  

 التجدد كالحدكث في زمف معيف ، أك التجٌدد كاالستمرار.           
 

 : قاؿ المتنبي:  1 مثاؿ   
ـي         مى            عمى قدًر أٍىًؿ العزـً تىأًتي العىزىائ تىأًتي عى  ى قىٍدًر الًكراـً المىكىاًرـي كى

 )جممة فعمية تفيد التجدد كاالستمرار(.                      
 يشارؾي الطمبة اآلفى في مسابقةو أدبٌيةو. :   2 مثاؿ  
 )جممة فعمية تفيد التجٌدد كالحدكث في زمفو معٌيف(.                    

 ثانينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا : الخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
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 الثبكت مف غير ارتباط بزمفو معيفو .   عنى الذم تفيده الجممة االسمية؟ ماذا تفيد الجممة االسمية ؟ ما الم:  4س  
 

 كاإلقميمٌي.   المحميٌ قضاياىا عمى المستكييف ًة متخصصه في شؤكف المرأة ك الجامعًة األردنيمركزي دراساًت المرأة في  مثاؿ :  
 ( .  جممة اسمية ك تفيد الثبكت كعدـ االرتباط بزمفو معيف)                   

   
  14+ ص  13تدريبات الكتاب ص   

 مٌيز الجممة التي أفادت التجدد مف الجممة التي أفادت الثبكت في كؿٍّ مما يأتي: 
    الحفاظ عمى البيئة مسؤكلية كؿ فرد.   (1
  الٌدكلٌيًة. حٌققت المرأة األردنية عمى مدل األعكاـً القميًة الماضيًة حضكرنا متمٌيزنا في المحافًؿ  (2
 مكانةي المرًء بحسًف أخالًقًو .  (3
 يتحقَّؽي النجاحي بالعزيمًة ك اإلصراًر. (4
5)  .     يحتفؿي األردنيكف بعيًد االستقالًؿ في الخامًس كالعشريف مف أٌيارى ًمٍف كيؿِّ عاـو

 
  
 
  كىك الخبر الخالي مف المؤكدات ، ك ييمقى عمى خالي الذىف:: خبر ابتدائي  (1

.  في المدة األخيرة عدد الجامعات األردنٌية  ادز    -  عمى نحكو كاضحو
  .كىك الخبر الذم احتكل عمى مؤكدو كاحدو ، كييمقى عمى المترٌدد أك الشاؾٌ  خبر طمبي :  (2

-    .  إٌنؾ صحيحي الجسـً
  : إنكارم: كىك الخبر الذم احتكل عمى مؤكديف أك أكثر ، كييمقى عمى المينًكرخبر    (3

-   .  أال إٌف فٌف الٌرسـ التشكيميِّ كسيمةي إبداعو كابتكارو
 

  
 .نكنا التككيد الخفيفة كالثقيمة  -2 إٌف، أٌف.  -1
 أال ، أما (. أحرؼ التنبيو : ) -4 .قد التحقيؽ  -3
  . الالـ المزحمقة : ىي الالـ التي تدخؿ عمى خبر )إٌف( -5
 . عمى االبتداء )المبتدأ( كغالبنا ما تقع في بداية الجممةالـ االبتداء : كىي الاٌلـ التي تدخؿ  -6
 .كاهلل ، باهلل ، تاهلل ، ك الذم نفسي بيده ، لعمرم ...( ): القسـ -7
 األحرؼ الزائدة  كىي: -8
 (.  أتقنتى عممىؾ أحبىٍبتؾ ماإذا  مثؿ )                                ما : 

 ظم ـ لمعىبيد(  ب ليسمثؿ قكلو تعالى ) ذلؾ بما قىد مىٍت أىٍيًدٍيكيـ ك أٌف اهلل        (:  ليس باء الجر في خبر )
 

 اإلجػػػػػػػػػػابػػػة
 . الثبكت  -1
 . لتجد دا  -2
 . الثبكت  -3
 . لتجد دا  -4
 . لتجد دا  -5

  أضرب الخبر

 

 الخبر   مؤكدات
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 16 تدريبات الكتاب ص
 حدد ضرب الخبر في كؿٍّ مما يأتي :   (1
ؽ   قاؿ تعالى  -أ  .  إفَّ ىذا لىييكى القىصىصي الحى
 في فضؿ سكرة اإلخالص : " كاٌلذم نفسي بيده ، إنيا لتىعًدؿي ثيميثى القرآف"   قاؿ   -ب
 أال يا طائرى الًفٍردىٍك     ًس إٌف الشِّعر ًكجدافي       قاؿ عبد الرحمف شكرم :  -ج
 األردف  كطفي حريةو ك إبداع.  -د
طى            قاؿ حيدر محمكد :  -ىػ ٍعنىا أي يا الكى كحي كالبىدفي عمى ىكاؾى اجتىمى  في     فأنتى خافقنا كالر 
 أحب  إلٌي مف قصرو منيؼ          لىبيته تخفؽي األركاحي فيو         قالت ميسكف بنت بىٍحدىؿ :  -ك
  

 اإلجػػابػػة 
 ك ق د ج ب أ

 طمبي ابتدائي ابتدائي إنكارم إنكارم إنكارم
 
 (.  االمتحافي سيؿه  ) طمبيًّا  كٌمرة إنكاريًّا ميٍجرينا ما يمـز مف تغيير:اجعؿ الخبر االبتدائي في الجممة اآلتية مٌرة  (2

 إلنكارم الخبر ا الطمبيالخبر  الخبر االبتدائي
 إٌف االمتحافى لسيؿه  إٌف االمتحافى سيؿه  االمتحافي سيؿه 

 
 : مجيء الثاني إنكاريًّاك  قرأ اآليات الكريمة اآلتية ، كبٌيف سبب مجيء الخبر األكؿ المخطكط تحتو طمبيًّاا (3

ميكفى ) قاؿ تعالى :  اءىىىا اٍلميٍرسى ابى اٍلقىٍريىًة ًإٍذ جى ٍزنىا 13كىاٍضًرٍب لىييـ مَّثىالن أىٍصحى ا فىعىزَّ ـي اٍثنىٍيًف فىكىذَّبيكىيمى ٍمنىا ًإلىٍيًي ( ًإٍذ أىٍرسى
ميكفى ًبثىاًلثو فىقىاليكا  في ًمف شىٍيءو ًإٍف أىنتيـٍ ًإالَّ تىٍكًذبيكفى )14) ًإنَّا ًإلىٍيكيـ م ٍرسى ا أىنزىؿى الرٍَّحمىَٰ مى ٍثمينىا كى ا أىنتيـٍ ًإالَّ بىشىره مِّ ( 15( قىاليكا مى

ـي  ب نىا يىٍعمى ـٍ لىميٍرسىميكفى قىاليكا رى  . 16) ًإنَّا ًإلىٍيكي
 

 .األكلى يقع في منزلة الٌترٌدد كالٌشؾجاء الخبر طمبيًّا ألٌف التكذيب في المرة   ) إٌنا إليكـ مرسمكف ( 
 كقع التكذيب في منزلة اإلنكار ،    ) إٌنا إليكـ لمرسمكف (

  ، " ؿى الر ٍحمفي مىٍف شىيءو ـٍ إاٌل بىشىره ًمثمينا كمىا أٍنزى  بدليؿ قكلو تعالى "قىاليكا مىا أنت
 . ، فجاء الخبر إنكاريًّا كبدليؿ أسمكب الحصر في قكلو تعالى: "إٍف أىٍنتيـٍ إال  تىٍكًذبيكف" 
 

 عبٍّر عف مضمكف الخبر اآلتي بضربو مناسبو لو أضرب الخبر:  (4
               .  ابعًث األمؿى في نفسو شابٍّ يىًئسى مف حصكلو عمى فرصة عمؿو

 أال إٌنؾ ستجدي عمالن بعدى صبًرؾى كتحم ًمؾ.الجكاب :    
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 اقرأ النص اآلتي لمكاتب )أحمد أميف( مف مقالة لو بعنكاف " االبتياج بالحياة " ثـ أجب عما يميو:   (5
كىيؼ  إف أىـٌ سببو في االبتياج بالحياًة أف يىككفى لإلنساًف ذكؽه سميـه ميذَّب  يعرؼي كيؼ يستمتعي بالحياة ،  "             كى

ـي قادره عمى عمى أنفًسيـ. عميييـ ، بىٍؿ كييديخؿي الس ركرى يحترـي شعيكرى النَّاًس كىال يينغِّصي  مي  ،استجالًب القمكًب  فالذكؽي السَّ
ٍكلىو. دخاًؿ الس ركًر عمى نفًس صاحًبًو كنفًس مىٍف حى  كا 

ـي ، نرل كؿَّ فردو فييا يتجنَّبي جرحى إحسا  مي يأباهي الٌذكؽي ، بٍؿ  عمؿو  ًس غيًرًه بأٌم لفظو أك أمٌ تصكٍَّر أسرةن سادى فييا الذَّكؽي السَّ
كؽى إٌف ذكقىو يرىفعيوي إلى حدٍّ أٌنو يتخٌيري الكممةى المطيفةى ك العمؿى الٌظريؼى .الذم ييدخؿي الٌسركرى عمى أفراًد أسرًتًو. إٌف الذ

ٍسفى الٌترتيب ـى ك حي ـى في البيًت ليأبى الٌنزاعى ، كيأبى ًحٌدة الغضًب ، كيتطٌمبي النظا تاعى بجماًؿ الٌزىكًر ك جماًؿ االستمك  الٌسمي
 إذا قمنا : إٌف ريًقيَّ الذكًؽ أكثر أثرنا في السعادة مف ريقٌي العقؿ ".  النظافًة ك جماًؿ كٌؿ شيءو في البيًت ، فمسنا ميباًلغيف

 
ـي قادره عمى ماذا ب(  أ( استخرج مف النص مثاالن عمى كٌؿ مف:  تفيد جممة " الذكؽي السمي

   التجدد أـ الثبكت.استجالب القمكًب" 
 

 تفيد الثبكت ألنيا جممة اسمية.

ـي قادره عمى استجالب القمكب.   خبر ابتدائي   فالذكؽي الٌسمي
 إٌف ريقي  الٌذكؽ أكثري أثرنا في الس عادة مف ريقيٍّ العقؿ.    خبر طمبي 
ـى في البيت ليأبى النٍّزاع.  خبر إنكارم   إٌف الٌذكؽى الٌسمي

 

              
  

 .ىك الكالـ الذم ال يحتمؿ مضمكنو الصدؽ أك عدمو 
 

   : أمثمة عمى اإلنشاء 
ـٍ حيسفى االستماًع كما تتعمـ حيسفى الحديًث .  -  تعٌم
 ما أجمؿى صكر التكافًؿ في كطني !   -
 ىؿ قرأتى ركاية " العىتبات " لمفمح العدكاف؟  -

      ؟  أقساـ اإلنشاء: ما ىي  2س
  :الطمبي اإلنشاءأكالن : 
 الطمب كقت حاصؿ غير مطمكبنا يستدعي الذم ىك      

 اإلنشاء غير الطمبي: ثانينا :  
 ال يستدعي مطمكبنا ماكىك      

  أساليبو :
  فعؿ األمر أك الـ األمر( مف خالؿ )

 التزمكا خطةى الم ًعًب اٌلتي كضٍعتييا لكـ.

  : أساليبو
 ، تاهلل ،) كاهلًل ، باهلل 

  (..كالذم نفسي بيده ، لعمرؾ 
 القسـ .أ  األمر  .أ 

ما أطيبى بنفسي تمؾى األرضى  ( ! التعجب )ب.  كـ ثمف ىذا الكتاب؟  ( ؟ االستفياـ )  .ب 
كما ٍأحسفى  !   الر بي

 ! المصطاؼ ك المتربع ا
 النيي:  .ج 

 
      . ال الناىية( مف خالؿ )

  تفيد طمب االبتعاد عف أمرو معيف
 
 
 
 
 

 النداء :  .د 
 

 مف خالؿ حركؼ النداء 
 . ( يا , أمى ، أ ، أيىا ، ىىيىا )

 . ( ليت مف خالؿ ) التمني :  .ق 
 

 اإلنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 

 



 

    76 
 

  20+ ص  19تدريبات الكتاب ص
نشاء :  (1  صنٍّؼ ما تحتو خط في كؿٍّ مما يأتي إلى خبر كا 
ٍف ظممكا ظمىٍمنا ، كلكف  إٌف أىٍحسىفى الناسي أىٍحسىٌنا" ال تككنكا إمَّعىةن تقكلكف : : قاؿ  . أ  ".كٌطنيكا أنفسىكـ كا 
 ؟ أنا مف أتذكر حٌدؽ     ىنا أنا النجكـً  كطفى قاؿ إيميا أبك ماضي حيف زارى كطنىوي لبناف بعد غربةو طكيمةو :   . ب
 خيره لؾى مف أف تىشيقَّيا بسيفؾ. شيؽَّ طريقىؾى بابتسامتؾى  . ج
ٍخري نعـ ، نحفي أبناءي الَّذيفى انحنىٍت لىييـ      رماؿي الفىيافي      قاؿ حيدر محمكد : . د   كانحنى لىييـ الصَّ
ٌب األردف :  . ق  كحباا في لىيالييا  ككيٍف أماننا كٍف نخالن ييظمِّمييا      أييا الٌشعري يا  )حبيب الزيكدم( في حي
مؽ زاؾو كمف عٍزـ شديد    ال ييحيط الشعر قاؿ عبد الرحيـ محمكد في قصيدة مكت البطؿ : . ك  في ما فيؾ مف  خي

 
 مٌيز اإلنشاء الطمبي مف غير الطمبي في ما تحتو خٌط محدٍّدنا أسمكب اإلنشاء:   (2
ةى  يىا بينىيَّ  قاؿ تعالى   .أ  كؼً كىأٍ  أىًقـً الصَّالى ًف اٍلمينكىرً كى  ميٍر ًباٍلمىٍعري ابىؾى  اٍنوى عى ا أىصى مىىَٰ مى ٍزـً اأٍليميكًر  كىاٍصًبٍر عى ًلؾى ًمٍف عى ًإفَّ ذىَٰ
دَّؾى ًلمنَّاسً كى   (17) عٍِّر خى ا الى تيصى كرو ) ًإفَّ المَّوى الى ييًحب    كىالى تىٍمًش ًفي اأٍلىٍرًض مىرىحن  .  ( 18كيؿَّ ميٍختىاؿو فىخي
ٌمى: أبنتى الدىًر عند كيؿ  بنتو      .ب   ؟!  الٌزحاـً فكيؼى كصمًت أنًت مف قاؿ المتنبي يىصؼي الحي
ٍبرا      تمرنا أنتى أًكميوي   ال تحسًب المجدى قاؿ الٌشاعر:   .ج   لىٍف تىبمغى المجدى حٌتى تمعؽى الصَّ
 ! ما أركعى إنشادىؾى الشٍِّعرى   .د 
 طرٍبتي كعادىني   ما ييشًبوي األحالـى مٍف ًذكراؾ  يا جارةى الكادم  قاؿ أحمد شكقي مخاطبنا مدينةى زحمة المبنانٌية: .ق 
ٌتى كى ال مىٍرحبا؟قاؿ مصطفى كىبي التؿ :     .ك   هلًل أىشكيك قمبؾى القيمَّبا      أىكذا حى

  النيي النيي األمر األمر األمر األمر النداء اإلنشاء الطمبي 
ـٍ  يىا بينىي    ةى أق الى كؼً  ٍأميرٍ  الص  عٍّرٍ  اٍصًبر  اٍلمينكىرً  عىفً  اٍنوى   ًباٍلمىٍعري   كىالى تىٍمشً  كىالى تيصى
 
  النييجاء عمى أسمكب  إنشاء  طمبي  ج  جاء عمى أسمكب االستفياـ إنشاء  طمبي  ب
  النداء جاء عمى أسمكب  إنشاء  طمبي  ق  جاء عمى اسمكب التعجب إنشاء غير طمبي  د
      جاء عمى أسمكب االستفياـ إنشاء طمبي  ك

 إنشاء كطنكا أنفسىكيـ  خبر إٍف أٍحسىفى الناسي أحسنا  إنشاء ال تككنكا إمَّعةن .  .أ 

 إنشاء         مف أنا؟  إنشاء أتذكر؟ خبر أنا ىنا  .ب 

    إنشاء شيؽَّ طريقىؾى بابتسامتؾى   .ج 
ٍخري   .د     خبر كانحنى لىييـ الصَّ
 إنشاء كيٍف أماننا إنشاء الٌشعيريا أي يا   .ق 
   خبر ال ييحيط الشعر  .ك 
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 ىك طمب حصكؿ الفعؿ عمى كجو اإللزاـ ك االستعالء. ؟ ر األم عرؼ أسمكب :  1 س
 
 .ىك ما يككف مف األعمى إلى األدنى  ؟ المعنى الحقيقي لِلمرما  :  2س
 
 صكر األمر الحقيقي :  أمثمة عمى * 
مى  ات قيكايأي يا الن اسي  مف اهلل تعالى لمناس : أ(  ـٍ ًمٍف نىٍفسو كىاًحدىةو ٌرب كـ اٌلٌذم خى  .  قىكي
 . الفركؽ الفردية بيف الٌطمبة  راعكا: لممعمميف مف المدير ب( 
ؾى ، ك  رىٌتبٍ  مف األٍـّ البنيا : قالت أيٌـّ البنيا : ج(  ٍعياأغراضى  في مكاًنيا.  ضى
 
 ؟صيغ األمرما ىي  :  3س
كا كال تحاسىديكا ،  قاؿ     : فعؿ األمر  -1  عبادى اهلًل إخكانا".  كيكنكاك " ال تىباغىضي
 مثاالن أعمى يحتذيو الناسي في األخالؽ الحميدة. ًلنكيفٍ   الفعؿ المضارع المقركف بالـ األمر:  -2
   ننظؼ حديقةى المنزًؿ. ىي ااسـ فعؿ األمر:    -3

ـ  ، مىٍو ، ىاؾى ، إيو ، ىىٍيتى ، إليؾى ، عميؾى ، ركيدىؾى ،  ٍو , حي  ، ىىم            كراءؾى ، أمامؾى ، لديؾى ، دكنؾى ىي ا ، صى
ب ؾى أالَّ تىٍعبيديكا إالَّ إيَّاهي كى ًبالكاًلدىٍيًف   : قاؿ تعالى   المصدر النائب عف فعؿ األمر أك الطمب:  -4 ى رى قىضى  ًإٍحسىانىاكى
.  

 تقدير الجممة )أٍحًسٍف لمكالديف إحسانا(.                                                                       
  (:22تدريب ص)

 عبٍّر عف كؿٍّ مكقؼو في ما يأتي بجممة فييا أمره حقيقي: 
طىًنكـ.      قائد يأمري جنكدىهي بالقياـ بكاجباًتيـ تجاهى الكطف. .1 نكد: قىدٍّميكا كؿ  ما لديكـ ًلكى  أي يا الجي
 فإن وي ميٍنجيكيـ. الخيًر ،يا أبنائي: اٍحًرصكا عمى                    أيـٌ تأمري أبناءىا بما فيو خيرىـ.  .2

 
 المعاني البالغية التي يخرج اليها األمر

كىك كؿ  أمرو مف األدنى إلى األعمى ، كيككف عمى سبيؿ االستغاثة ، أك طمب الرحمة ، أك  اء:ػػػػػػالدع (1
 . المغىفرة ، كما أشبىوى ذلؾ

رٍّؼميصرٍّؼ القمكًب،  الٌميـ  ، ":  مثاؿ قكؿ   قمكبىنا عمى طاعًتؾ ".  صى
 ، (  الٌدعاء)  فجاء األمر بمعنى  األمر مٌكجو مف سيدنا محٌمد إلى اهلل تعالى.  

 
 . ىك كؿ  أمرو يكٌجو إلى غير العاقؿ :  التمني (2

ؿً قاؿ امرؤ القيس :   أال أي يا الميؿي الطكيؿي أال  بحو كما اإلصباحي ًمٍنؾ ًبأىمثًؿ        اٍنجى  بصي
عاقؿ ،  ، كالميؿ غيرلينقضي مستخدما صيغة فعؿ األمر ) انجؿ ( الميؿ  ىنا الشاعر يخاطب
 )التمني(.  كىك  مف معناه الحقيقي إلى معنى بالغي األمر فخرج

 

 اإلنشاء الطمبي : األمر 
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 . إلزاـ غير مف المكعظة ك النصيحة معنى متضمف أمرو  كؿ   ىك :كاإلرشاد النصح (3

  المشكراتً  أىؿً  مف كنتى  إفٍ  ك يكمنا    ناًئبةه  نابتؾ إذا ًسكاؾى  شاًكرٍ : الشاعر قاؿ 
 إلى الحقيقي معناه مف األمر فخرج ، كالنصيحة الشكرل يطمب أف اإلنساف الشاعر يخاطب
 (. كاإلرشاد النصح)  كىك بالغي معنى

 
د بو إظيار عجزه ك عدـ قدرتوىك كؿ  أمرو ال يقكل المخاطب عمى فعمو ، كيي  : التعجيز (4  . قصى

ٍبًدنا فى  :  قاؿ تعالى  مى عى ٍيبو ًمم ا نىز لنا عى       ًبسيٍكرىةو ًمٍف ًمٍثًمًو كىاٍدعيكا  أتيكاإٍف كيٍنتيـٍ في رى
ـٍ ًمٍف ديٍكًف اهلًل                  اًدًقيفشييىداءىكي  . ًإٍف كيٍنتيـٍ صى

 ًمثؿ سكر القرآف ليظير عجزىـ ، فخرج بسكرةو  اإلتيافيطمب اهلل تعالى مف كفار قريشو 
 (.التعجيز  ) معناه الحقيقي إلى معنى بالغي كىك  مف األمر

 
 .  ىك كؿ  أمرو يككف فيو المخاطب ك القائؿ متساكييف قدرنا كمنزلةن  :  االلتماس (5

 في إزالًة الثمكًج مف المىمىر.  ساعٍدنيقاؿى أحديىـ لجارًًه: 
مف  األمر طمب برفؽ ، صادر مف ند لند ، كالجار مساكو لجاره ، فخرج ) ساعدني (  األمر 

 (.االلتماس  ) معناه الحقيقي إلى معنى بالغي كىك
  

 25+ ص24 تدريبات الكتاب ص
 ميز األمر الحقيقي مف األمر الذم خرج إلى معنىن بالغي في كؿًّ مما يأتي:   -1
مِّمي  : قاؿ تعالى .أ  مىٍيًو كى سى م كا عى مىى النَّبيِّ يأي يا الًَّذيفى آمىنيكا صى ٌمٍكفى عى  .   كا تىٍسًمٍيمىاإٌف اهللى كى مىالًئكىتىوي ييصى
عيبا   األمري أيٍسري ممَّا أنتى ميضًمريهي    قاؿ أبك العالء المعرٌم:  .ب   فاطرح أذاؾ ك يٌسر كؿَّ ما صى
ا دارى عبمة كاٍسممي     بمةى بالًجكاًء تكمَّمي   يا دارى ع     قاؿ عنترة العبسي: .ج   كًعمي صباحن
 قاؿ مديره ألحد مكظفيو : اكتب لي تقريروا عف إنجازاًت الٌشيًر الحالي في الشركة .   .د 
ٍلتىستًفٍد مف كٌؿ ثانيةو فيو.  .ق  ـٍ كقتىؾى ، كى  قاؿ معمـه ألحد طمبتو: لتينىظِّ
 قاؿى صاحبي المشركًع لمميندًس المنفًِّذ: التزـً المخطَّط في تنفيذ المشركع.   .ك 
. .ز  : ىاًت لي إنساننا كامالن  قاؿ أحدىـ مخاطبنا آخرى يىعيبي الناسي
فٌي الٌديف الًحٌمي :  .ح  نىى صبرنا عمى كعًد الزَّماًف ك إٍف لىكل     قاؿ صى  فعساهي يصبحي تائبنا مٌما جى
 

  أمر حقيقي  :صمكا عميو    .أ 
 أمر حقيقي:  سٌممكا تسميما 

 مر بالغي : أفاطرح أذاؾ  .ب 
عيبا    أمر بالغي : يٌسر كٌؿ ما صى

 أمر بالغي : تكٌممي   .ج 

 أمر حقيقي              : التـز  ك.  أمر بالغي       :    لتنظـ ، لتستفد   ق.  أمر حقيقي: اكتب   .د 
  أمر بالغي       : صبرنا   ح. أمر بالغي       : ىاًت  ز. 
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 بيف المعنى البالغي الذم خرج إليو األمر في كؿًّ مما يأتي:   -2
ؿى بىٍيًتٍي ميٍؤًمننا كى ًلٍمميٍؤًمًنٍيفى كى ًلٍمميٍؤًمنىاتً قاؿ تعالى عمى لساف نكح عميو السالـ : .أ  ًلمىٍف دىخى  .رىبِّ اٍغًفٍر ًلٍي كى ًلكىاًلدىمَّ كى
:   .ب   قاؿ عمي محمكد طو في ذكرل كعد بمفكر المشؤـك

 فيىا شىٍمسي كيٌفي عىف مىداًرًؾ كىاٍخميدم     كى يىا شيٍيبي غيكرم في دىياجيًر آجاًؿ  
 : إذا كيٍنتى في حاجةو مرسالن        فىأىٍرًسؿ حكيمنا كال تكًصًو العبد بف طىرىفة قاؿ  .ج 
كادنا ماتى ىىٍزالن لىعمَّي   ني يً أىر  قاؿ حاتـ الطائي:   .د  ٍيفى أك بىخيالن ميخمَّدا جى ا تىرى  أرل مى
 قاؿ مصطفى كىبي التؿ:  .ق 

يىالةن        ىذا ًعراقي                           كى ذاؾى شآًميفدعكا مىقاؿى القائميف جى
تىداركيكا ًبأىًبي كى أيمِّي أنتيـي                          كاجًح األحالـً      كى  أٍرحامىكيـ برى

 
 : يأتي ما كضح   -3
 : كاإلرشاد النصح إلى البيستيٌ  الفتح أبي الشاعر قكؿ في" أٍحًسفٍ " األمر خركج( أ

  إحسافي  اإلنسافى  استعبدى  فطالما   قمكبييـي  تستعبد الناسً  إلى أىٍحًسفٍ     
 .حسف فعؿ إلى اإلرشاد بؿ اإللزاـ كجو عمى تككف ال كالنصيحة ، النصيحة سبيؿ عمى اإلنساف يخاطب ألنو  
 
 :  التعجيز معنى إلى الٌطغرائي قكؿ في"  اٌتخذ" األمر خركج( ب

َـّ  ييثني السالمةً  حيب            بالكىسؿً  المىرءى  ييغكم كى  المىعىالي عف     صاحبو ىى
نىٍحتى  فإفٍ         ا أكٍ  األرضً      في نىفىقنا فاتًَّخذٍ  إليو جى كِّ  في سيمَّمن   فاعتىًزؿً  الجى

 .الٌسماء أك األرض باطف في كحيدنا كالعيش الٌناس اعتزاؿ عف كعجزه اإلنساف قدرة عدـ إظيار يريد ألنو
 
مِّياني" األمر خركج( ج  :الباركدم قكؿ في االلتماس معنى إلى" خى

ًميميَّ  يا     مِّيىاني خى ٍيدى  إليَّ  أىًعيدا أىك    ًبي مىا كى  ،خى   الشَّبابً  عى
 .استعالء فيو ليس لندٍّ  ندٍّ  مف ىنا كاألمر ، نفسيا منزلتو في كىما( خميميو) صديقيو يخاطب الٌشاعر ألفٌ 
 
فِّقي ، تخطَّرم"   األمر خركج( د  : عماف مدينة مخاطبنا الرفاعي المنعـ عبد قكؿ في التمني إلى"  استىبًشرم ، صى

ٍبحً  عمى ييضفي     ميٍنسىًرحه  الغىص   فىًصباؾً  ، تخٌطرم         بىا الًفتنىةى  ًمنؾً  الص    العىجى
ا كصفِّقي         ػػا كاستبشرم مرحن مىبىػػػػػػػػػػػػا كما لبَّى ما بِّ ػػػػػػػػػػػػػػػػالحي  مف فكـ        فرحن  غى
 (.عماف مدينة) العاقؿ غير يخاطب الشاعر ألف
 

  .تيعسٍِّر  ال ك يىسٍِّر  ربِّ    : الدعاء إلى اآلتي القكؿ في" يىسِّر"  األمر خركج( ىػ
 .الٌتيسير طمب سبيؿ عمى منزلة، األعمى تعالى اهلل إلى منزلة األدنى اإلنساف مف مٌكجو األمر ألف

 2 التدريب إجابة
 الدعاء أ( 

 التمني ب( 
 . كاإلرشاد النصح  ج(
 التعجيز د(
 التماس ق(
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 ىك طمبي الًعمـ بشيءو لـ يكف معمكمنا مف قبؿ .  عرؼ االستفياـ؟  :  1س

 المعاني البالغية التي يخرج اليها األمر
 

 النفي : (1

 
 كىك ما جاز فيو إحالؿ أداة نفي ) ما ، ال ، ليس ( مكاف أداة االستفياـ )ىؿ( . 

 . ىؿ جزاء اإلحساف إاٌل اإلحساف  مثاؿ :  قاؿ تعالى  : 
( مكاف  ما نفي أف يككف ثمة جزاء لإلحساف إال اإلحساف ىنا يمكف إحالؿ أداة النفي )تعني اآلية 

 أداة االستفياـ )ىؿ(. 
 

 
 التقرير : (2

  
ىك حمؿ المخاطًب عمى اإلقرار بمضمكف االستفياـ لغرضو مف األغراض، أك االستفياـ الذم يأتي 

  .  ( نعـ ، بمى جكابة إيجابنا )
 ( 2018) كزارة صيفي قاؿ جرير في مدح الخميفة عبد الممؾ مركاف :  :  1مثاؿ 

 ؟ ألٍستيـٍ خيرى مف ركبى المطايا   ك أىٍندل بيطكفى العىالميفى راحً   
 ( تى ييقر  ( الممدكح  يكافؽ فالممدكح سيجيب باإليجاب؛ ألف الشاعر يمدح بأسمكب االستفياـ حى

 بصفتي الفضؿ ك الجكد المتصؼ بيما. 
 

 قاؿ أبه البنو الذم يتذ مري مف عدـً كجكد فرصًة عمؿو لو بعد تخٌرجو:  :  2مثاؿ 
  ؟ ألـ تيصر  أنت عمى دراسة ىذا التخصص      

 
 

 :التعجب  (3

 
 إذا كاف قصد السائؿ التعجب مف أمرو ما: -1

 قاؿ أحمد شكقي في الحنيف إلى مصر: :  1مثاؿ   
ٍبًس؟                    ٍـّ ، ما أبكًؾ بخيؿه    ما لوي مكلىعه بمنعو كحى  يا ابنة الي

  ـى يىبخؿي عميو بالعكدة إلى بالده كالمعركؼ عف البحر  الجكدي  الشاعر يخاطب السفينة بأف البحر ًل
 كالكرـي. 

 
بد اهلل عقالت سىٌيدة عند استماعيا لبرنامج يتناكؿ إنجازات المرأة في عيد جاللة الممؾ  : 2مثاؿ  

 كيؼ كصمت المرأةي األردنيةي إلى ىذه اإلنجازات في مدةو كجيزةو؟  الثاني:
  .نما تتعجب مف تمٌيز المرأة األردنية  فالسيدة ال تسأؿ عٌما تجيمو ، كا 
 

 
 

  االستفياـاإلنشاء الطمبي :
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 اإلنكار: (4

 
 .  حيف يككفي األمري المستفيـ عنو منكرنا ، ك يقع ىذا المنكر بعد ىمزة االستفياـ

 تعالى عف سيدنا نكح عميو السالـقاؿ  :  1مثاؿ 
   ٍـ مىٍيكي  أىنيٍمًزميكيميٍكىىاقاؿ يا قىكـً أرءىيتـي إٍف كنتي عمى بىٌينىةو ًمٍف رىبٍّي كآتىًنٍي رىٍحمىةن ًمٍف ًعٍنًدًه فىعيمٍّيىٍت عى

 . كىأىٍنتيـٍ لىيىا كىارًىيٍكف
  سييمزًميـ كييرغميـ عمى اإليماف سيدنا نكح عميو السالـ ينكر عمى قكمو ما يٌدعكف مف أٌنو

 برسالتو كىـ ليا كارىكف.
 

 قاؿ أحدىـ لمف أكقؼى سيارتىوي في طريًؽ الن اًس: أتعكؽي غيرىؾى عف السٍّير في الطريؽ؟  :  2مثاؿ 
  ٍالناس. الن رآه كىك إيقاؼ السيارة في طريؽ القائؿ ينكر ًفع 
 (.  أىنيمًزميكيمكىا ، أتعكؽي  كقع بعد ىمزة االستفياـ:                    ) المينكر أف األمر نمحظ 

 
 

 التشكيؽ: (5

 
 .تشكيؽ المخاطب ألمر مف األمكر  يككف حيف يقصد السائؿ 

 " ال تدخمكف الجن ةى حتى تؤمنكا ، كال تؤمنكا حتى تحاب كا ، أكال أدٌلكـ :  قاؿ  :  1مثاؿ 
 فعمتيمكهي تحاببتـ ؟ أفشكا الٌسالـ بينكـ "عمى شيءو إذا            
  أراد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ إثارة فضكؿ الناس لمعرفة سبب الٌتحاب في المجتمع المسمـ

ٌثيـ عمى التزاـ ىذا األمر.   كىك إفشاء السالـ ثـ حى
 
 قاؿ صديؽه لصديقو :" ىؿ أدٌلؾ عمى طريقةو تيطٍّكري بيا ميارىتؾ في لعبة  الشطرنج ؟"   :  2مثاؿ 
 فالصديؽ يريد إثارة فضكؿ صديقة لمعرفة طريقة يطٌكر بيا ميارتو في الشطرنج  . 

 
 

 : التحٌسر (6

 
 . ما أمرو  عمى التحسر إظيار السائؿي  أراد إذا

 : المغكؿ يد في سقطت حيفى  بغداد باكينا الككفي الديف شمس قاؿ  :  1مثاؿ 
  جيراني؟ جيرانييا كال أىٍىمي     أىٍىمييا ال أىٍصبىحتٍ  لممنازؿً  ما              

 بغداد حاؿ عمى متألمنا يتحسر الشاعر. 
 

 
 30+29+28تدريبات الكتاب ص

 ميز االستفياـ الحقيقي مف االستفياـ الذم خرج إلى معنىن بالغي في كؿٍّ مما يأتي :  (1
 سأؿ أحدي الس ياح مكاطننا أردنياا : كيؼ أىًصؿي إلى الميدرَّج الركماني في عماف ؟  .أ 
ا تىمامىوي     إذا كنتى تىٍبنيًو كغيرؾ يىٍيدـي؟  .ب   قاؿ صالح بف عبد القدكس: متى يبمغي البينيافي يكمن
 ـٍ أيحذِّرؾى مف التأخرِّ عف العمؿ؟ أىلى  قاؿ أحد المكظفيف لزميمو بعد تكرار تأخ ره عف العمؿ كتحذيره المسٌتمر لو:  .ج 

 
 

 استفياـ بالغي .  .ج  استفياـ بالغي . .ب  . حقيقي استفياـ .أ 
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                         بيف المعنى البالغي الذم خرج إليو االستفياـ في كؿٍّ مما يأتي :    (2
ٍسكىسى إلٍيًو  : عميو السالـؿ اهلل تعالى عف آدـ قا .أ  مًد كى ميٍمؾو ال يىٍبمىىفىكى رىًة الخي مى شىجى   الشٍَّيطافي قىاؿى يىا آدـي ىىٍؿ أىديل ؾى عى
؟       قاؿ أبك العالء المعرم:  .ب   عييهكبي إٍف سأٍلتى ًبيا كىثيره     كأم  النَّاًس ليس لوي عيييكبي
بالشَّاـً أيٍخرل كىيؼى يىمتىقياًف؟           قاؿ الشاعر : إلى اهلًل أشكك بالمدينًة حاًجةن    .ج   كى
 أفي ًمثًؿ ىذا الزَّماًف تيصدِّؽ ًظمًَّؾ؟  قاؿ محمكد دركيش:  .د 
 قالٍت الخنساء في رثاء أخييا صخر:  .ق 

مىيًو كلىٍيؼى أيٌمي  فيا       ريًح كفيًو ييٍمسي؟          لىٍيفي عى  أىييصًبحي في الضَّ
  يقكؿ عامر بف طيفيؿ:  .ك 

ـٍ تىٍعممي أٌني           ؟إذا أىل ٍكًر ال أىٍنقادي كاإللؼي جائري  اإللؼي قادىني   إلى الجى
 كضح ما يأتي:  (3
 : ( في قكلو تعالى  التشكيؽ خركج االستفياـ إلى معنى ) .أ 
  ٍـ مىى تجارةو تينٍ يأي يا الَّذيفى آمىنيكا ىىٍؿ أدٌلكي ـٍ ًمٍف عىذىابو أىًلٍيـو عى  .   ًجيكي
 ألٌف اهلل تعالى يثير فضكؿ الناس لمعرفة نكع التجارة الرابحة التي تنجييـ مف العذاب. 
 

 ألست مف اخترع ىذه األداة ؟في سؤاؿ المذيع لشاب مكىكب أخترع أداة مفيدة :  خركج االستفياـ إلى معنى )التقرير( .ب 
 .ألف المذيع يقصد حمؿ الشاب عمى اإلقرار أماـ المستمعيف أنو اخترع ىذه األداة ، مف باب المدح  
 

 :  ( في قكلو تعالىاإلنكارخركج االستفياـ إلى معنى ) .ج 
   ا آًليىةن إٌني أرىاؾى كى كى رى أىتىتًَّخذي أىٍصنىامن ـي ألىًبٍيًو آزى ٍذ قاؿى إبرىاًىي ًبٍيفو قىٍكمىؾى ًفٍي ضىالؿو ا   .   مي

 ألمر المنكر بعد ىمزة االستفياـ.ألٌف سيدنا إبراىيـ ينكر عبادة أبيو كقكمو لألصناـ كيرفضيا ، كقد كقع ا
 

ـٌ أجب عما يميو : 4 براف ث براف خميؿ جي  ((  العطاءي ))  ( اقرأ النص اآلتي لجي
لنىفًسؾى . إٌف كؿ  ما تممًكوي اليكـى سيتفٌرؽي يكمنا ما , لذلؾى أعًط ًمٍنو " لىعىمرم , ليسى في ثركًتؾى شيءه تىٍقًدري أٍف تىٍستىٍبًقيًو 

طالمىا سىًمٍعتيؾى تقكؿ: " إن نىي أىًحب  أٍف أعًطيى ، كلًكف الميٍستىًحٌقيفى فى  . كى قىط اآلفى ؛ ليككفى فصؿي العطاًء مف فصكؿ حياًتؾى
؟ كمً فكيؼى تىنسى يا صاًح ، أٌف األشجارى في بستاًنؾ ال تق ؟ ". كؿي قكلىؾى  ثميا القيطعافي في مراعيؾى

 ألنيا تضٌمنت مؤكدنا كاحدنا )إٌف(.  ؟ كٌضح ذلؾ إٌف كؿَّ ما تممًكوي اليكـى سيتفرَّؽي يكمنا ما " خبرنا طمبياا. تمثؿي جممة "
 ألنيا تخمك مف المؤكدات.                       ؟ كٌضح ذلؾ  تمٌثؿي جممة " كطالمىا سمعتيؾى تقكؿ " خبرنا ابتدائينا.

 .لعمرم           ( استخرج مف النص أسمكب إنشاء غير طمبٌي.2
( ما المعنى البالغي الذم خرج إليو االستفياـ في العبارة " فكيؼ تنسى يا صاًح ، أٌف األشجارى في بستانؾ ال تقكؿ 3

 التعجب.    قكلؾ ؟ كًمثميا القيطعافي في مراعيؾى ؟".
 لذلؾ أعًط منو اآلفى " حقيقي أـ غير حقيقي ؟ كضح إجابتؾ  ( ىؿ األمر في العبارة الكاردة في الٌنص "4

األمر في ىذه العبارة غير حقيقي ، فميس فيو إلزاـ كتكميؼ ، بؿ ىك عمى سبيؿ اإلرشاد كالتكجيو لمناس ، أم  
 أٌنو جاء بمعنى )النصح كاإلرشاد(.

 التشكيؽ   .أ 
 النفي  .ب 
 التعجب  .ج 
 اإلنكار  .د 
 التحسر  .ق 
 التقرير  .ك 

1  

 2018كزارة شتكم 



 

    83 
 

 
 
 

 ( 34)سؤاؿ مف الكتاب ص    تمٌيز النقد في العصر العباسي مما كاف عميو في العصكر السابقة. عمؿ::  1س  
 تأثره بما شىيدهي العصر مف نيضةو كاسعةو شممت جكانب الحياة جميعيا. -1
تأثره بحركة التجديد في الشعر العربي ، كما أثارتو مف حكاراتو نقدٌيةو حكؿى القديـ ك الميحدث مف الشعر آنذاؾ  -2

 . 
 .تكس ع أفاقو مع اٌطالع كثير مف الن قاد عمى الثقافات اليندية كالفارسية كاليكنانية -3

 
   ؟  ما المقصكد بحركة التجديد :  2س

 التجديد في شكؿ القصيدة العربٌية أك مضمكنيا أك أسمكبيا.محاكالتي بعض الٌشعراء 
 
 عٌدد الكتب النقدية التي أيلفت في العصر العباسي كجعمتو نقدنا منيجياا ، كانسبيا إلى مؤلفييا؟ : 3س  

 ( 34)سؤاؿ مف الكتاب ص                                                                                    
 يايمؤلف الكتب النقدية

 .  ابف سالـ الجيمحي طبقات ك حكؿ الشعراء  -1
 .  ابف قتيبة الشعر كالشعراء  -2
 .  الجاحظ البياف ك التبييف  -3
 .  ابف طباطبا ًعيار الشعر  -4
 . قدامة بف جعفر نقد الشعر  -5
 .  اآلمدم المكازنة بيف أبي تماـ كالبحترم  -6
 .  ابف رشيؽ القيراكني العمدة في صناعة الشعر كنقده  -7
رجاني دالئؿ اإلعجاز  -8  عبد القاىر الجي
   

 ما القضايا النقدٌية العامة التي تناكليا النقد العباسي؟  :  4س  
نعة.    -3   نظرية الن ظـ.       -2الفحكلة الشعرية.         -1  الط بع ك الص 
  الصدؽ ك الكذب في الشعر. -6السرقات الشعرية.     -5    المفظ ك المعنى.      -4 
 
 ( 34)سؤاؿ مف الكتاب ص        النقد في العصر العباسي نقدنا منيجياا. أصبحكضح العبارة اآلتية:  :  5س

 لفت كتب نقدية كتنكعت آراء النٌقاد فيو.أصبح لو قكاعده كأصكلو العممية التي يقاس بيا ، كأي 
 

 : النقد األدبي في العصر العباسي الكحدة الثانية
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 ( 2018+ ) كزارة صيفي  ( 35)سؤاؿ مف الكتاب ص    .كتمٌيزه قدرة الشاعر    . الفحكلة الشعرٌية عرؼ  :  1س  
 
 ما الكسائؿ التي يصؿ مف خالليا الشاعر إلى الفحكلة الشعرية ؟  :  2س  

 حفظ أشعار العرب ك ركايتيا.  -1
 امتالؾ ثركة لغكٌية كاسعة. -2
ـٌ.  -3  اإللماـ بمناقب القبائؿ ك مثالبيا لييضمٍّنيا في شعره بمدحو أك ذ
 
 كٌضح المعايير التي ييحكـ بيا لمشاعر بفحكلتو لدل الن قاد العباسييف ؟  :  3س  

 . كفرة القصائد الٌطكاؿج( .        تعد د األغراض ب(       .جكدة الشعر ( أ
 
 كضح ذلؾ ؟ .الشعر العباسييف جكدة الن قاد لدل بفحكلتو لمشاعر بيا ييحكـ التي المعايير: مف  4س
 .ييقد ـ الشاعر الذم يتصؼ شعره بالجكدة عمى الشاعر الذم يككف دكف ذلؾى   
 
 ؟كضعيا الن قاد لجكدة الشعر  التي مقاييسال ما:   5س  

 التشبيو.حسف التصكير ك ج(         الس بؽ إلى المعاني ب(      جزىالة الم فظ   ( أ
 كضح ذلؾ ؟ .تعد د األغراضالعباسييف  الن قاد لدل بفحكلتو لمشاعر بيا ييحكـ التي المعايير: مف  6س

ؿ الشاعر المتعدد األغراض الشعرٌية عمى الشاعر المحدكد األغراض  .أ   يفض 
ميؿ بثينة  لتفكقو عميو  عمى     كيثٌير عزة  قٌدـ النقاد  .ب   . في األغراض جى

 
 ( 2018+ ) كزارة شتكم  ( 35)سؤاؿ مف الكتاب ص: قاؿ ابف سالـ الجيمحي عف الشاعر األعشى :  7س

ا كىجاءن كفخرنا ككصفنا ، كٌؿ ذلؾ كاف عنده". " كقاؿ أصحاب األعشى ىك أكثرىـ )  أم الشعراء( مدحن
 معيار تعدد األغراض.      ما معيار الفحكلة الذم أقٌر بو ابف سالـ الجيمحي لِلعشى؟

 
 .الشاعر ذك القصائد الٌطكاؿ  : ىات مثاالن عمى تقديـ 8س
مسى قصائد مثؿ قصيدتو  الحاًدرىة كمف ذلؾ أف األصمعي حيف سيئؿ عف الشاعر الجاىمي )  (  أجاب : لك كافى قاؿى خى

.   لكاف فحالن
 
 
 

 
 

 :  الفحكلػػػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػػعرٌيةأكالن
 

 

 مثاؿ عمى تعدد األغراض 
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نعة عند نظرتيـ لمشاع: 1س  بيغيىة إصدار حكـو بالقيمة عمييما. كالكاتب.  رعمؿ: تناكؿ النقاد الٌعباسيكف قضية الطَّبع كالصَّ

 
 ـ النقاد العباسيكف الشعراء ك الكيتٌاب حسب الطبع ك الصنعة إلى قسميف، اذكرىما. قسَّ  :  2س

نعة. أدباء  (2أدباء الٌطٍبع )الس ميقة(.         (1  الص 
 
 ( 38)سؤاؿ مف الكتاب ص  ؟  ( السَّميقة كضح المقصكد بػ أدباء الٌطبع ) :  3س
 .يبنكف النصكص بييٍسرو  ج.     . كال يبالغكف في مراجعات نصكصيـب.     . ىـ  مف يمتمككف المكىبة  . أ
 كال يعتمدكف المراجعات الدائمة ك طكؿ النظر في ما ينظركف أك يؤلٍّفكف.   . د

 
نعة كضح المقصكد بػ  :  4س  ( 38)سؤاؿ مف الكتاب ص ؟ أدباء الصَّ
 أل فكا مف أجؿ االرتقاء بنتاجيـ األدبٌي ، ك ربٌما يستغرقكف في نىظمكا ك ىـ مف يممككفى المكىبةى كيراجعكفى ما     
      .  التأليؼ زمننا طكيالن

 
 ( 38)سؤاؿ مف الكتاب ص ؟  ( الحكليَّات ما المقصكد بػ ) :  5س

ىي القصائد التي أمضى فييا بعض شعراء العرًب عامنا كامالن في نظـ قصيدتو ، فيقٌمب رأيو ك نظره قبؿ أف 
  يخرجيا لمناس.

 
نعة عف أدباء الطبع :  6س  بالتأني  المبني عمى الن ظر العىقمي. ؟     بـ تميَّز أدباء الصَّ

 
األدباء عمى نظـ الشعر ك تأليؼ الخيطىب لمكصكؿ إلى النتاج األدبي  تيعيف( التي  حكافز اإلبداع )/ ما العكامؿ  : 7س

 (  2018) كزارة صيفي الجٌيد حسب النقاد العباسييف. 
 . األدبي التأليؼ ممارسة مف اإلكثارج(       .السعي إلى تحصيؿ المعارؼ المتنكعة  ب(     .البكاعث النفسية ( أ

 
 : ىات مثاالن عمى البكاعث النفسية في حكافز اإلبداع األدبي .  8س

 .أبك تماـ مكصينا البحترم بما ييعينو عمى نظـ الشعر الجٌيد ما قالو      
 
ر. .عمؿ:  9س  يرل أبك تماـ أف أفضؿ األكقات لمتأليؼ أك الحفظ ىك كقت السَّحى

    .   ألف النفس قد أخذت حٌظيا مف الرٌاحة كقسطيا مف النـك
 

 . اذكر أمثمة عمى ذلؾ .السعي إلى تحصيؿ المعارؼ المتنكعة : مف حكافز اإلبداع األدبي  10س 
 معرفة أنساب الناس ، ك البراعة في عمـ الٌنحك.   
 
 ( 2018+ ) كزارة شتكم  ( 38ص )سؤاؿ مف الكتابميز نكع الحافز إلى اإلبداع في كٌؿ مما يأتي: :  11س

جابتيا إٌياؾ.      - أ ٍذ مف نىفسؾ ساعةى نشاًطؾ كفىراغ بالؾ كا   . باعث نفسي  قكؿ ًبشر بف الميعتمر : خي
 .  اإلكثار مف ممارسة التأليؼ األدبي قيؿ ألحد الخيطباء : " إٌنؾ لتيكثر ، فقاؿ : أيكًثري لتمريف اٌلساف .  - ب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعة الٌطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع : ثانينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كالص 
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 في األدب العربي. (  الٌمفظ ك المعنى) كضح نظرة الجاحظ لػ  :  1س

اني معركفة مشتركة بيف يرل الجاحظ أف القيمة الجمالٌية ك الفنٌية لمنص تكمف في ألفاظو أكثر مف معانيو؛ ألٌف المع
 األديب ك قدرتو ك ثقافتو الم غكية.أٌما األلفاظ في مستكاىا ك قيمتيا فتختمؼ مف أديبو إلى آخر بحسب أسمكب  األدباء،

 
 عمؿ : يرل الجاًحظ  أف القيمة لمنص في ألفاظو أكثر مف معانيو. :  2س

 ألف المعاني معركفة مشتركة بيف األدباء ، أٌما األلفاظ في مستكاىا كقيمتيا تختمؼ مف أديبو آلخر.
  
 كضح نظرة الجاحظ إلى المعنى في الفف األدبي. :  3س

 كتنجذب إليو.  الجاحظ بالمفظ كلـ ييمؿ المعنى ، بؿ أكٌد عمى أف يككف المعنى شريفنا كريمنا تقبمو النفساىتـ 
 
 شرؼ المعنى كبالغة المفظ .  األدب إذا اجتمع في؟  قبكالن لممتمقي كما يرل الجاحظمتى يككف األدب أجكد ك أكثر :  4س 

 
 ؟  ابف قتيبة ميجتمعىيف في الشعر التي كضعيا   المفظ كالمعنى ما أقساـ  :  5س
سيفى لفظوي ك جادى معناه.  -1 ٍربه حى  ضى
سيفى لفظوي كحال ، فإذا فٌتشتو  لـ تجد ىناؾ فائدةن في المعنى. -2 ٍربه حى  ضى
ٍربه جادى معناه ك قىصرىت ألفاظو.  -3  ضى
رى لفظو ك معناه. -4 ٍربه تأخ   ضى
 
 في قضية المفظ كالمعنى .  ابف طىباطىبا كضح رأم :  6س 

 يرل أف العالقة بيف الٌمفظ ك المعنى كالعالقة بيف الركح ك الجسد.          
 

 ( 2018) كزارة شتكم  . المفظ كالمعنى ابف رشيؽ القيراكني  في قضية  كضح رأم  :  7س
 .فعىٌد المفظ ك المعنى شيئنا كاحدنا ، كال يمكف الفصؿ بينيما   ابف رشيؽ عمى نيج ابف طباطبا سار  .أ 
 رأل أف المعنى الجميؿ الٌرصيف يحتاج إلى إبرازه في عبارة جميمة مؤثرة .  .ب 

 
 ؟المفظ كالمعنى ابف رشيؽ القيراكني  في قضية   ما ىك قكؿ :  8س
 قاؿ " المفظ جسـ ك ركحو المعنى ك ارتباطو كارتباط الركح بالجسد ، يضعؼي بضعًفًو كيقكل بقكتو ".    

 
 ؟ المفظ كالمعنى ابف طباطبا ، كابف رشيؽ في النظرة إلى قضية  ىؿ يختمؼ رأم ابف قتيبة عف رأم كٌؿ مف:  :  9س

 ( 39ص الكتاب مف سؤاؿ)                                                                                         
نعـ يختمؼ ؛ ألف ابف طباطبا ك ابف رشيؽ نظرا إلى المفظ كالمعنى عمى أنيما كحدة متماسكة عؿ نحك العالقة بيف 

 .الجسد كالركح ال يمكف الفصؿ بينيـ بحاؿ 
أٌما ابف قتيبة فقٌسـ الشعر في ما يتعمؽ بقضية المفظ كالمعنى إلى أربعة أقساـ ، كيظير منيا أنو ال يعٌدىا كحدة 

 .متماسكة 
 

 الٌمفػػػػػػػػػػػػػػػػظ ك المعنػػػػػػػػػػػػػػػػى: ثالثنػػػػػػػػػػػػػػػػا
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 إذا ترجـ إلى لغةو أخرل بىطؿ ، ما السبب الذم دفعو إلى ىذا الحكـ؟ أف الشعر يرل الجاحظ :  10س

 ( 39ص الكتاب مف سؤاؿ)                                                                                        
 .أٌف القيمة الجمالية ك الفنٌية في الٌنص تكمف في ألفاظو أكثر معانيو  يرل .أ 
 .كترجمة النص إلى لغة أخرل تعني الحفاظ عمى المعنى فقط  .ب 
 .الجاحظ ال فرؽ فييا بيف العربي كغيرهكالمعاني في نظر  .ج 
ـٌ بيا الجاحظ  كغيرىما مف األمكر كتخير المفظ ، أٌما المغة كما يتبعيا مف: إقامة الكزف، .د   . التي اىت

 
 

                                
 ف ىماكالكذب في الشعر عمى مبدأي:  سار الٌنقاد العٌباسيكف في قضية الٌصدؽ  1س

 أعذب الٌشعر أصدقو.    -2ر أكذبو.             أعذب الشع -1     
 
 ( 43ص الكتاب مف سؤاؿ) في الشعر العربي؟  الكىذب : ما المقصكد بػ  2س
البقاء ضمف دائرة عدـ مطابقة الصكرة األدبٌية لما يناسبيا في الكاقع ، كعدـ التقٌيد بمعايير العقؿ ك المنطؽ . مع  

سىف كالتٌأثير في نفس المتمقي.  الخياؿ المقبكؿ الذم يرمي إلى إحداث الكقع الحى
 

 في الشعر: مثاؿ عمى الكىذب
  :ـٍ ييٍصقىًؿ    قاؿ البيٍحترم اًرـو لى الىةن   يىٍكـى الكىغىى ًمٍف صى اًرـي المىٍصقيٍكؿي أىٍحسىفى حى  كالصَّ

  خالؼ البحترم ىنا حدكد الكاقع كالمنطؽ ، حيف مدح الشيب كشبيو بالمكف األبيض لمسيؼ داللةن عمى فعالية
 السيؼ األبيض في المعركة ، كىك خياؿ مقبكؿ فمـ يمنع المتمقي مف التفكير بالمظاىر السمبٌية لو. 

 
 ٍكالن  ًبًجٍسًمي كىفىى:    المتنبي قاؿ ؿه  أىٌنًني نيحي اطىبىًتيٍ  لىٍكالى        رىجي ًني لىـٍ  إيَّاؾى  ميخى   تىرى

ا إفراطنا النقاد رأل فقد ؛ المعقكؿ حدكد المتنبي تجاكزى  ىنا         .الحقيقة عمى خارجن
 
سىف كالتأثير في نفس المتمقي.  ؟ إالـى يرـً الشاعر مف الخياؿ المقبكؿ ك مخالفتو لمكاقع ك المنطؽ:  3س ٍقع الحى  إحداث الكى

 
 ذلؾ ؟ دعا النقاد إلى استخداـ أدكات تقرب المبالغة في نفس المتمقي مثؿ" لك، كاد ". عمؿ :  4س  

ا عمى الحقيقة           . حتى ال يفرط الشاعر إفراطنا خارجن
ـي  مثؿ قكؿ الشاعر:   اءى يىٍستىًم ًطٍيـً إذا مىا جى ًتًو         ريكفي الحى  يكادي ييمًسكيوي ًعٍرفافى راحى
  الٌمفظ استخداـ الٌشاعر قر بيا مبالغة ىذا كفي ،عف ًعظىـ كـر الممدكح بمحاكلة الجدار إمساؾ يده  الٌشاعرعٌبر  

 (.يكاد)
 
 

ػػػػػػػا ػػػػػػػًذب فػػػػػػػي الشػػػػػػػعر :سادسن ػػػػػػػدؽ ك الكى  الصٍّ
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 ( 2018+ ) كزارة صيفي  ( 43ص الكتاب مف سؤاؿ) ما المقصكد بالصدؽ في الشعر؟ :  5س

مف التناكؿ  الشاعر الخياؿ المقبكؿ القريبأف تككف الصكرة معبٍّرة عف تجربة شعكرٌية حقيقٌية ، كيستخدـ فييا 
 الخركج عمى حدكد المنطؽ. غير
 
 مثاؿ عمى الصدؽ في الٌشعر: 

   :ٍكمىا    قالٍت ليمى األخيمية ٍمفى نيجي ٍرؽه ييخى ٍسٍط بيييٍكًتًيـ             كىأًسنَّةه زي ٍيًؿ كي  قىٍكـه ًرباطي الخى
صكرت الشاعرة الخيكؿ المجتمعة كسط البيكت بالميؿ ، ك صكرت الرماح الزرقاء بنجـك الميؿ ، كىي صكرة  

 مقبكلة ال خركج فييا عمى حدكد المنطؽ. 
 
  ما المبدأ النقدم في مكضكع الصدؽ كالكذب الذم يتفؽ مع مضمكف كٌؿ مف البيتيف اآلتييف: :  6س

 ( 43ص الكتاب مف سؤاؿ)                                                                                   
ٌف أىٍحسىفى بىٍيتو أٍنتى قاًئميوي       بىٍيته ييقاؿي إذا أنشٍدتيوي ًصٍدقىا       قاؿ حساف بف ثابت: (أ  كىاً 

 . أعذب الٌشعر أصدقو
 

ـٍ                    قاؿ البيحترٌم: (ب ٍنًطًقكي ديٍكدى مى  كىالٌشعري يىٍكًفي عىٍف ًصٍدًقًو كىًذبيوى   كىمفتيمكنا حي
 أعذب الشعر أكذبو.

 
قىاًئًع الدَّىرً  قيٍمتي ليىا قالٍت: كىًبٍرتى كًشٍبتى ،   قاؿ ابف الميعتز: :  7س  :         ىذىا غيبىاري كى

 في رأسو بغبار الحرب الذم يعمك الرأس. صكر الشاعر الشيب ة في البيت.كضح الصكرة الفني ( أ

 إف كنت ناقدنا ، ىؿ ترل البيت مف باب الكذب أـ الصدؽ؟ ( ب
مف باب الكذب ؛ ألف الشاعر خرج عمى معايير العقؿ كالمنطؽ في الصكرة فمـ تكف مطابقة لمكاقع ، فالشيب في 

 العيرؼ عالمة عمى تقدـ الٌسٌف.
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 ( 48ص الكتاب مف سؤاؿ)؟  المذىب األدبي ما المقصكد بػ :  1س

ا أدبيًّا ما بصبغةو غالبةو تيمٌيز ذلؾ اٌلنتاج عف غ ممة مف الخصائص الفنٌية التي تىصبيغ ًنتاجن يره في فترة معٌينة مف جي
 الٌزماف. 

 
 كضح ما يتضمنو المذىب األدبي مف حيث األفراد. :  2س

المذىب األدبي ال يقتصر عمى فردو كاحدو ، بؿ يشمؿ عددنا كبيرنا مف الميبدعيف جمعت بينيـ خصائص عاٌمة متشابية ، 
 مع التنب و إلى كجكد ميزاتو لكٌؿ أدب أديبو  يتٌميز بيا عف غيره. 

 
 كضح ما يتضمنو المذىب األدبي مف حيث الزمف. :  3س

المذىب ال يأتي فجأة ك ال يزكؿ فجأة ، بؿ يككف تدريجيًّا حيث تتعايش آثار مذىبو سابؽو مع مذىبو الحؽو ، ثـ 
 تزكؿ اآلثار القديمة ركيدنا ركيدنا. 

 
 ؟  أيف ظيرت المذاىب األدبية في البداية:  4س

 ؿ االتصاؿ الثقافي كحركة الترجمة إلى أدبنا العربٌي في بداية عصر النيضة العربٌية. في الغرب ثـ انتقؿ تأثيرىا بفع
 
  ؟ ما المقصكد بػ عصر النيضة العربية:  5س

يطمؽ ىذا المصطمح عمى الفترة التي بدأت بحممة نابميكف عمى مصر أكاخر القرف الثامف عشر ، ك امتدت إلى 
مف اتصاؿ بيف الشرؽ ك الغرب أدل إلى ارتقاء اآلداب العربية بعد تدىكرىا أكاخر القرف التاسع عشر ، كما رافقيا 

 في العصر العثماني. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المذاىب األدبية في العصر الحديثالكحدة الثالثة : 
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 أيف ظيرت الكالسيكٌية ؟  :  1س

 كالالتينية.  ظيرت في أكركبا ككانت قد بدأت في ايطاليا كنمت كازدىرت في فرنسا إلحياء الثقافة كاآلداب اليكنانية 
 
 متى ظيرت الكالسيكٌية ؟   :  2س

 . ظيرت بعد حركة البحث العممي التي ابتدأت في القرف الخامس عشر الميالدم
 

  النيضة أك )المذىب الكالسيكي في األدب العربي(.مدرسة اإلحياء ك  ما المقصكد بػ  :  3س  
 ( 48ص الكتاب مف سؤاؿ)                                                                                    

ىي الحركة الشعرٌية التي ظيرت أكائؿ العصر الحديث ، كالتـز فييا عدد مف الشعراء الٌنظـ عمى نىٍيج الشعراء في 
 العصر الجاىمي ك األمكم ك اإلسالمي ك العباسي. 

 
  محمكد سامي الباركدم.؟  مف رائد مدرسة اإلحياء ك النيضة :  4س
 
  .  عٌدد شعراء مدرسة اإلحياء ك النيضة :  5س

 مف سكرية مف األردف مف العراؽ مف مصر
 خير الديف الزركمي عبد المنعـ الرفاعي عبد المحسف الكاظمي أحمد شكقي
   جميؿ صدقي الزىاكم حافظ إبراىيـ
   معركؼ الرصافي عمي الجاـر

   كمحمد ميدم الجكاىرم 
 

 ( 48ص الكتاب مف سؤاؿ)؟  عٌدد خصائص المذىب الكالسيكي ) مدرسة اإلحياء ك النيضة ( :  6س
 يحاكي القدماء في بناء القصيدة العربٌية الٌتقميدٌية مف حيث تعدد المكضكعات.  -1
 يمتـز القافية الكاحدة.  -2
 فخامتيا ، كيحرص عمى فصاحة التراكيب ك األلفاظ ك األساليب المغكية. يحافظ عمى سالمة األلفاظ ، كجزالتيا ، ك  -3
 يبتعد عف الخياؿ الجامح باستخداـ الصكر الشعرية الحٌية ك المادٌية ، فيكازف بيف العقؿ كالعاطفة.  -4

 
 إضافة شيء جديد لِلدب العربي الحديث ؟كٌضح ذلؾ  ) مدرسة اإلحياء ك النيضة (ىؿ استطاعت :  7س
 ( 2018) كزارة صيفي +   ( 48ص الكتاب مف سؤاؿ)
ا شعرية جديدة لـ تكف معركفة مف قبالمذىب الكالسيكي استحدث أتباع     ؿ في الشعر العربي .  أغراضن

 .لمناسبة عصرىـ كما استجٌد فيو مف ظركؼ كأحداث  ( أ
 المكضكعات الجديدة تعٌبر عف تمؾ الظركؼ كاألحداث .             ( ب
    الشعر المسرحي.  ( 3     الشعر االجتماعي.  ( 2الشعر الكطني.     ( 1مثؿ  

:  المذىب الكالسيكي )مدرسة اإلحياء ك النيضة(  أكالن

 

كزارة + 
شتكم 
2018 

  ؟عمؿ ذلؾ
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 الباركدم اآلتية: المية  اذكر معالـ المذىب الكالسيكي ك سماتو في قصيدة : (  1سؤاؿ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .، ك يطمب منو إلقاء التحية عمى ديار المحبكبة اختار مقدمة طممٌية يخاطب فييا رفيقو في السفرالشاعر  (1
  .كالذكريات التي تسببت في زيادة أشكاقو  يصؼ أثر ىذه األطالؿ في نفسو  (2
  مثؿ : امرؤ القيس ، كطرفة بف العبد.  الشعراء الجاىمييف نظـ الشعر عمى نيج (3
، إذ  انتقؿ مف مكضكعو إلى آخر بعيدنا عف الكحدة المكضكعيةنالحظ تأثر الشاعر بالشعراء القدامى ؛ حيث إٌنو  (4

ٍذًؿ مف يمكمو في حٌبو.   يشير إلى عى
ذ أنػا مىٍجمكبه إلى كسىائمي     تعٌمٍقتييا ٌي إذ ًىيى ًطػػػػػػػػػفمةه      كىا   في الحى

ػػػػكىاًذًلي  مٌي عى يابىتيوي ىىاجٍت عى مٍت    غى   فمٌما استقٌر الحيب  في القىمًب كاٍنجى
  كلو:كمنيا ق اٌلذيف أدرككا المجد ك الفضائؿ الحميدة ، الفخر بقكمو انتقؿ الشاعر إلى المكضكع الرئيس كىك (5

ـٍ     ـٍ في ًشماًلًي  كىال مىٍجدى إاٌل دىاًخؿه في الٌشماًئًؿ  ًمفى القىكـً بىادو مىٍجديىي
ـٍ ًلػدىٍعكىةو     مىى عىجػػػػىؿو لىٌباؾى غىٍيرى ميسىائًػًؿ  إذا ما دىعىٍكتى المىٍرءى ًمٍنيي  عى
اًمًؿ    يػػػككف عىشاءى الزَّاًد آًخػػػػػرى آًكػػؿو    ؿى حى يىٍكـى اخًتالًج الطٍَّعًف أكَّ  كى

  يمتـز الشاعر في القصيدة القافية الكاحدة.   (6
كامس ، أىاضيب (.  استخداـ األلفاظ الجزلة (7  كما كاف حاؿ القدماء ك منيا ) تعف تيا، الر 
 مثؿ:  استخداـ معاني ك مكضكعات مستمدة مف المكضكعات القديمة  (8

 الرياح.اندثار الديار بفعؿ  . أ
ميكىا  . ب  الٌظباء التي ترعى في الٌديار بعد خي
 الفخر بالقـك كمجدىـ ك فضائميـ. . ت

 ذات الطابع الحسي المادم مثؿ :  استخداـ الصكرة الشعرية المألكفة  (9
 فأسبمت العىيناًف فييىا ًبكاًكؼو     ًمفى الٌدٍمًع يىٍجرم بىٍعدى سىحٍّ بكابًؿ          

  فيك يشبو الدمع بالمطر الغزير.          

يٌ  أال اءى  فم حى ـى  أٍسمى ٍس ػػنىاًزؿً  رى فٍ  المى ـٍ  ًىيى  كىاً  ػاًئؿً  بىيىػاننػا تىٍرًجػػعٍ  لى  ًلسى
الءه  كىاًمػػػسي  يىاتىعَّفَّتٍ  خى مىٍييىا كىالػتقىتٍ  الػرَّ كىاًفػػؿً  الغيييكـً  ًضػػيبي أىىىا عى  الحى
ينا ٍفػتي  فىِلى رى ػػـو  بىٍعػػػدى  لػٌدارى ا عى س  ا يابً  أىرىاًني تىػػرى اًغًمي ًباألٍمسً  كىافى  مى  شى
ٍرعنى كىٍىيى  عيٍدتي  ا كى  لمٌظبىاءً  مى نىتٍ  طىالىمى ٍأكنل كىٍىيى  غى  العىقاًئػؿً  لمًحسىافً  مى
عىاًرؼي  أىٍىًميىػا ػػٍزياؿً تً  بىٍعػػدى  ًمٍنيػتىا فممػػعىٍيفً  ٍحػػػيً  ؿو أىٍطال مى ػػػػاًئؿً  كىكى  الٌرسى

ٍمػػػػعً  ًمفى  ًبكىاًكػػػؼو  ًفٍييا العىٍينىافً  فىأىٍسبىػػػػػمتٍ   ًبكىاًبؿً  سىخٍّ  ًبٍعدى  يىٍجًرم الدَّ
ػػػيال ًدياري  تٍ  تٌػ مىيٌ  ىاجى بىابىتي عى  البالًبػؿً  الًعجػػىاتً  ًبقىمًبي كىأٍغػػػرىتٍ  صى
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ا قصيدة  اقرأ األبيات اآلتية لمشاعر   ( 2سؤاؿ )   أحمد شكقي في كصؼ مدينة دمشؽ حيف زارىا، معارضن
 :الحديث العربي األدب في الكالسيكية مالمح أىـ منو استخمص ثـس، في رثاء مدف األندل أبك البقاء الٌرندم

 ( 48ص الكتاب مف سؤاؿ)                                                                                
                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 .مخاطبة الشاعر الرفيؽ عمى عادة الشعراء الجاىمييف  (1
 الكقكؼ عمى األطالؿ.  (2
 االلتزاـ بكحدة القافية في القصيدة. (3
ًزلة الفصيحة  (4  ،استخداـ األلفاظ الجى
 مثؿ: " باتكا ، الٌرسـ ، حكاشييا"، مع سالمة التراكيب كاألساليب المغكية.           
 القدماء ، مثؿ: الدعكة إلى الحرص عمى العٌز ك الًمٍنعىة.استخداـ المعاني المألكفة عند  (5
 استخداـ الصكر الحٌية المممكسة التي تحتكـ إلى العقؿ (6

 كقكلو : " كالٌشمسي فكؽ لجيف الماء عقياف" إذ شبو أشعة الشمس بالذىب ، فابتعد بذلؾ عف الخياؿ الجامح.    
 
 
 
 
 
 
 

 إنسافي  العيشً  بطيبً  ييغرَّ  فال ًلكؿِّ شيءو إذا ما تٌمض نقصافي 
ـى  كىاٍنشيدٍ  ًجمَّؽٌ  ناجً  قيـٍ  ٍسػػ ٍسـً أىٍحدىاثه كىأٍزمىافي  نيكااب ًمفٍ  رى مى الرَّ  مىشىٍت عى
ـي  ىذا ػػػٍػ ٍنػػػػكايفي  لىػػػػػوي  ًكػػفاءى  ال ًكتابه  األديػػ حائًؼ باؽو ًمٍنوي عي  رىث  الصَّ

ػػػانىٍت طيمىيػػػػػػٍػًطمىةه  ا كى  كىال زىىىٍت بىبىنػػػػي العىٌبػػػاًس بىٍغدافي  لىٍكال ًدمىٍشؽي لىمى
اًئًمػيا مى قىػػػػٍد ىىٌبٍت ًبخى  لىيا )الفىٍيحاء( بيٍستػػافي األٍرضي داره  قاؿى الرِّفاؽي : كى

ٍمتييا كىحػػػػػػػػػػػػىكاشييً  ػػػػػرَّدىةه  ادىخى اًء ًعق زيمي ٍيًف المى  افي يكىالٌشٍمسي فىٍكؽى ليػجى
ـٍ يىٍجًزٍيًو شيكػػٍػرافي  يا ًفٍتيىةى الٌشاـً ، شيكرنا ال اٍنًقضاءى لىيىػا  لىػػػػٍك أفَّ إٍحسىانىكي

بيٍنيػػػػػػػػػافي  كىاٍبنكا ريٍكفى دىٍكلىتػًياًشٍيدكا لىيىا الميٍمؾى  ًتٍجديده كى  فالميمؾ غىٍرسه كى
 تىفىرَّقىٍت ًفٍيًو أٍجنىػػػػػػػاسه كىأٍديػػػػػػػافي  الميٍمؾي أٍف تىتىػػػػػػػالقكا في ىىكل كىطىفو 
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 ( 52ص الكتاب مف سؤاؿ) . في األدب العربي المذىب الركمانسي ما المقصكد بػ :  1س

 :مذىب أدبي أطمؽ عمى  الشعراء الذيف 
 .نادكا بضركرة التحٌرر مف القكاعد كاألصكؿ التي نادت بيا الكالسيكٌية  (أ 
 .ك إطالؽ العناف لمعاطفة ك الخياؿ   (ب 
 .ك االىتماـ بالحديث عف مشاعر اإلنساف ك ىمكمو   (ج 
 ك تكظيؼ الطبيعة لمتعبير عف تمؾ المشاعر.   (د 

 
 ال يكجد في الركمانسية قكاعد محددة , : ىؿ لمركمانسية قكاعد محددة كما في المذىب الكالسيكي ؟ 2س

 
 ( 52ص الكتاب مف سؤاؿ)عٌدد الجماعات الشعرٌية التي اتبعت المذىب الركمانسي. :  3س
براىيـ عبد القادر المازني.شكم يا كٌؿ مف عبد  جماعة الديكاف 1  الرحمف شكرم ، كعباس محمكد العٌقاد ، كا 
 ك منيـ : جبراف خميؿ جبراف ، ك إيمٌيا أبك ماضي ، كنسيب عريضة.  شعراء المجير 2
 ك منيـ : أحمد زكي أبك شادم ، ك إبراىيـ ناجي.  جماعة أبكلك 3
 
 ( 2018+ ) كزارة صيفي  ( 52ص الكتاب مف سؤاؿ)المذىب الركمانسي . أك سمات ما خصائص :  4س
 :يبتعد عف    -1

 .التقاليد المكركثة في بنية القصيدة العربٌية    - أ
 .ىجر الركمانسيكف المقدمة الطممٌية ك دخمكا في مكضعيـ الشعرٌم مباشرة   - ب
 التزمكا الكحدة المكضكعية.    - ت

 
 فقد :يرفضي القكاعد ك األصكؿ    -2

 .دعا إلى التحرر مف قيكد القافية   - أ
 تعد دنا في القافية في القصيدة الكاحدة. ك   - ب

 
الخياؿ، فقد كٌظؼ الركمانسيكف  الطبيعة كاندمجكا فييا ، كعٌبركا عف ذلؾ بمعافو ك  لمعاطفةلعناف اييطمؽ  -3

 عاطفية كألفاظ سيمة بعيدة عف الغريب.
 

 يستمد الصكر الشعرية مف الطبيعة التي نظر إلييا الركمانسيكف عمى أنيا كائف حٌي يفيض بالحياة.  -4
 
 

  الركمانسيالمذىب  :ثانينا 
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  ذلؾ ؟ ىجر الركمانسيكف المقدمة الطممٌية. عمؿ:  5س

 :  ألنيـ
 .عف التقاليد المكركثة في بنية القصيدة العربٌية ابتعدكا  - أ
 . الكحدة المكضكعيةدخمكا في مكضكعيـ الشعرٌم مباشرةن ، كالتزمكا  - ب

 
 ألنيا تحد  مف إبداع الٌشاعر.ذلؾ ؟    دعا الٌركمانسيكف إلى التحرر مف القافية. عمؿ:  6س

 
 ؟ كالخياؿ لمعاطفة العناف بإطالؽالركمانسيكف  ماذا كانت النتيجة بعدما قاـ:  7س

 كألفاظ سيمة بعيدة عف الغريب.كٌظؼ الركمانسيكف  الطبيعة كاندمجكا فييا ، كعٌبركا عف ذلؾ بمعافو عاطفية 
 
 ذلؾ ؟ استخدـ الركمانسيكف صكرىـ الشعرٌية مف الطبيعة. عمؿ:   8س

 ألنيـ نظركا إلييا عمى أنيا كائف حٌي ينبض بالحياة.       
 

 ( 52ص الكتاب مف سؤاؿ) : سؤاؿ ميـ  9س
 كالصكرة الشعرية، كلغة الشعر.كازف بيف الكالسيكٌية كالركمانسٌية مف حيث: بناء القصيدة ، كالعاطفة ،  

 الركمانسية الكالسيكية 
بناء 

 القصيدة
 تمتـز البناء التقميدم لمقصيدة ، 
 إذ تبدأ القصيدة بمقدمة طممٌية ، 

 كتتعٌدد المكضكعات التي تتناكليا ، 
 كتمتـز كحدة القافية

 ،تبتعد عف المقٌدمات الطممٌية 
 كتبدأ بمكضكع القصيدة مباشرةن ، 

 القصيدة بالكحدة المكضكعٌية ،كتتسـ 
 كال تمتـز كحدة القافية. 

تحتكـ إلى العقؿ كتبتعد عف اإلسراؼ العاطفي  العاطفة
 كالخياؿ الجامح.

ـٌ بالفرد كمشاعره.  تطمؽ العناف لمعاطفة كالخياؿ، كتيت

الصكرة 
 الشعرية

تعتمد عمى الصكر الحسٌية المادية المألكفة ك 
 الٌشائعة.

الٌشعرٌية مف الطبيعة لمتعبير عف تستمٌد الصكر 
األفكار كالمشاعر كالعكاطؼ ، فقد رأت في الطبيعة 

 كائننا حيًّا.
لغة 

 الشعر
 تستخدـ األلفاظ الجزلة كالفخمة ، 

 كتحرص عمى فصاحة التراكيب المغكٌية.
 تستخدـ األلفاظ العاطفية الس يمة ، 

 كتميؿ إلى التراكيب ك األساليب الٌرقيقة العذبة.
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 منوذج عهى املرهة انسويانسً
  ( قصيدة " فمسفة الحياة " إليمٌيا أبك ماضي  :) 

ا بًػػػػػؾى دىاءي أي يػػػػػذا الشٌ  مى ًميٍػال؟     اًكي كى  كىٍيؼى تىٍغديك ًإذا غىدىٍكتى عى
ناًة في األٍرًض نىٍفػسه  إٌف شىرَّ  قَّػػػى قىٍبؿى الرَّحيًؿ الرًَّحيػال    الجي  تىتىكى
تىرل  ٍكًد كتىٍعمىكى  أٍف تىرىل فىٍكقىيا الٌندل إٍكًمػػػٍيال    الٌشٍكؾى في الكيري

    
ٍقري قد مىمىؾى الجٌك   اًئدكفى الٌسبيػػػػػػال   تتغنَّى ك الصَّ مىٍييا كى الصَّ  عى

قى  يا ييػػػػؤ   تتغنَّى كى ياا كى البىٍعضي يىٍمضي قىًتٍيال ٍد رىأىٍت بىٍعضى ذي حى  خى
 أفىتىٍبكي كى قىٍد تىعيشي طىػػػػػكٍيال ؟ ا بىٍعضي عػػػػاـو    تتغٌنى كىعيٍمريى

تىٍعمَّـٍ   لقىاؿى ًلٍمكىرل كى الًقيػػػػال كىاٍتريٍؾ ا الٌطبًػػػػػٍيعىًة ًمٍنيا     حيبَّ كى
 

 بػػػػػػػػػػػػػكال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمىعى الكىٍبًؿ ال ييبالي الكي  ى    ػػػػػػػػػػػػػشِّو يتىغػػػػػػػػػػىنَّ ػػػػػػػػٍف ىىزىارنا في عي ػكي 
 ًض ك بيٍكمنا في المِّيؿ يىٍبكي الط مكال  طاردي الك ركدى فػػػي األر   ػػػرابنا يػػػػػػال غي 

 قيػػػػػػػػكال ػػػػي مف جانبيًو الحي ػػػٍسقػػػى يػػػقنا ف   كيٍف غديرنا يىًسيري في األرًض رىقرا   
 بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ػػػػػقػػػػماا ك تارةن تػػػػػارى شى ػػػػػػػػػػػػػػى   كيٍف معى الفجًر نسمةن تيكًسػػػعي األز   

 ر بىى كى الس يػػػػكال ػػباًت ك النَّيرى ك ال  سي الغػػػػػػا     ػػػؤنً ػػػػػػػػػكمىعن الٌميًؿ كىٍككبنا يي 
 

  ينيي الشاعر قصيدتو بالفكرة نفسيا .      كف جميالن ترى الكجكدى جميال     أي يذا الشاكي كما ًبؾى داءه       
 

 المساء .إيمٌيا أبك ماضي التـز بالقافية الكاحدة كلكنو تحرر مف ذلؾ في قصائد أخرل كقصيدة  أٌف الشاعر نالحظ 
 

 ؟  إليمٌيا أبي ماضي ما مالمح المذىب الركمانسي في قصيدة  فمسفة الحياة ( :  1سؤاؿ ) 
 . ( الشاكي ، داء، تتغٌنى ذاًت البعد العاطفي مثؿ : ) استخداـ األلفاظ السيمة (1
    كاالستمتاعالٌدعكة إلى الٌتفاؤؿ كاألمؿ ،  التي تيشٍّع بالعاطفٌية مثؿ استخداـ المعاني الجديدة غير المألكفة  (2

    . بالحياة      
 .لتعٌبر عف أفكاره عاطفتو الجٌياشة  استمٌد صكره مف الطبيعة الحٌية (3

 فجعؿ الطبيعة كائننا يفيض بالحياة مثؿ : الكركد تتكٌمؿ بالندل ، كالطيكر التي تيغٌني أجمؿى األلحاًف ،       
 ك الغدير الذم يسقي الحقكؿ .        

       لمتعبير عف أفكاره ك مشاعره ، كىكذا امتزجت عناصر الطبيعة  الشعرم كعاطفتوأطمؽ الشاعر العناف لخيالو  (4
 . كصكرىا بالتجربة الشعكرٌية الكمية المبثكثة في القصيدة     

 

 المظير عف ابتعد ك الٌطمؿ عمى الشاعر يقؼ لـ (1
  .التقميدم

افتتح الشاعر قصيدتو بالمكضكع مباشرةن كىك  (2
 . الدعكة إلى التفاؤؿ ك االستمتاع بالحياة

عمةو أك مرضو  ٌمف يشكك الحياة مف غيرمكتساءؿ  (3
مف  كال ينظر إاٌل إلى مصاعب الحياة كمف ال يرل إاٌل 

 .الكردة الٌشكؾ 

  كالعاطفة الكجداف الشاعر يخاطب  -1
 ، بأدلةو  صحتيا مثبتنا فكرتو ميؤكٍّدنا

 كمكظٍّفنا عناصر الطبيعة الجميمة لتأكيد أفكاره ، -2
 فيتخذ الطيكر مثاالن يحتذيو االنساف. 

 في الشاعر يستمر
 إلى داعينا فكرتو

 كعدـ التفاؤؿ
 ليمـك االستسالـ

 .الحياة
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  ثـ استخمص منيا أىـٌ خصائص الركمانسٌية اقرأ األبيات اآلتية لمشاعر  أبك القاسـ الشابي ، 

 ( 52ص الكتاب مف سؤاؿ)  في األدب العربي الحديث:         
ا أرادى الح  دَّ أف يستجيبى القػدىرػػػػػػػػػػػػػػػػػػفال بي  يػاةى ػػػػػػػػػػػػػى إذا الشَّعبي يكمن
 سػػرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال بيػػػدَّ لمقيًد أف ينك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال بيػػػدَّ لميػػػػًؿ أف ينجػػمػ

 رى في جكِّىا كاندثرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبػػػػػخَّ  ف لـ ييعانقوي شكؽي الحياةً ػػػػػػػػػػػػػػكمى 
ٌدث ؾ قالٍت لػػػػيى الكائنػػػاتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذل يا الميستىػػًترػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىحى  ني ركحي

ي  جرػػػػػػػػكفكؽى الجباًؿ كتحتى الشَّ  حي بيفى الًفجاجػػػػػػػػػػػػػػكدىٍمدىمىت الرِّ
 نى كنسيتي الحػذرػػػػػػػػػركبتي المي  تي إلى غايػػػػػةو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا ما طًمح

 يىًب الميستًعػػػػػرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال كيػػػبَّةى المَّ  نَّب كعكرى الشِّػعابً ػػػػػػػػػػػػػػػػػكلـ أتج
 فػػػػىرػػػػػػػػػيىًعش أبدى الدَّىر بيفى الحي  ب  صعكدى الجباؿً ػػػػػػػكمف ال ييحً 

ـ  ىؿ تك ـٌ سأٍلتي ػػػػػػػػػػكقالٍت ليى األرضي ل  رىيف البشػػػػػر؟ػػػػػػػػػػػػأيا أ
 ذ  رككبى الخطػػػػرػػػػػمػػػػػتػػػكمف يس ي النَّاًس أىؿى الط مكحػػػأبارؾي ف

 قري المىٍيتى ميما كىبيػػػػػػرػػػػػػػػتػػػػػػكيح ك الككفي حي  يًحب  الحيػاةػػػػػػػػػػػى
 ال بيدَّ أف يستجيبى القػػػػػػدرػػػػػػػػػػػػػف اًة الن فػػػكسػػػػػػػػػػػػيػػػإذا طمىحٍت لمح

 
 كىك استنياض إرادة الٌشعب لتحقيؽ كجكده،  ترؾ الشاعر المقدمة الطممٌية ، كدخؿ في مكضكعو مباشرة  .أ 

 كتمضي القصيدة إلى آخرىا ممتزمة الكحدة المكضكعية.
 ، مثؿ " يعانقو ، شكؽ ، المينى". استخداـ األلفاظ الٌسيمة العاطفٌية .ب 
 ، مثؿ )محاربة الظمـ ككسر القيد(. تكظيؼ المعاني العاطفية غير المألكفة لدل القدماء .ج 
  الشعرية المستمدة مف الطبيعةاستخداـ الصكر  .د 

 مف مخاطر كصعكبة( ،ة كالطمكح بصعكد الجباؿ كما فيو مثؿ )تشبيو اإلراد
 . فأطمؽ الٌشاعر بذلؾ العناف لعاطفتو ك خيالو  .ق 
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 ( 57ص الكتاب مف سؤاؿ):  عرؼ المذىب الكاقعي .  1س

 ة كما ىي مف غير اٌية مثالٌية. ىك المذىب الذم ييعنى بكصؼ الحياة اليكميٌ       
 
 :  ما المآخذ التي أخذىا الكاقعيكف عمى الركمانسييف.  2س
 ( مبالغة الركمانسييف في الخياؿ.   1
 اليكمٌية. كىمكميـ  عف مشكالتيـ ( ابتعادىـ عف حياة الناس الكاقعٌية ك الحديث 2
 
 :  مف أيف يستمد  الكاقعيكف مادتيـ األدبٌية؟ 3س

 . الطبقة الكسطى أك طبقة العماؿ مف مشكالت العصر االجتماعٌية ، ك شخصياتو مف
   
ا بنفس األديب ك قدراتو الفنية.  عمؿ ذلؾ ؟  4س  :  تعد الكاقعية تصكيرنا لمكاقع ممزكجن

 . . العصر االجتماعٌية ك شخصياتو مف الطبقة الكسطى أك طبقة العماؿألنو يستمٌد مادتو األدبية مف مشكالت 
 
 ( 57ص الكتاب مف سؤاؿ)    : ظيكر المذىب الكاقعي في األدب العربي . عمؿ ذلؾ ؟ 5س

 أك ما النيج الذم اتبعو الكاقعيكف في األدب العربي؟        
ا لتصكير الكاقع العربي بػ :  ا خاصًّ  أنيـ اتبعكا نيجن

 مشكالتو االجتماعٌية ك قضاياه السياسية . - أ
 أبرزى األدباءي عيكب المجتمع . - ب
 ك صٌكركا مظاىر الحرماف ك البؤس  قىٍصدى االصالح.  - ت
 

 :  اذكر المجمكعات القصصية التي تمثؿ المذىب الكاقعي في األدب العربي   6س
 مؤلفك المجمكعات القصصية   المجمكعات القصصية التي تمثؿ المذىب الكاقعي في األدب العربي 

 طو حسيف المعذ بكف في األرض لػ
 تكفيؽ الحكيـ يكمٌيات نائب في األرياؼ لػ

 نجيب محفكظ ىمس الجنكف لػ
 يكسؼ إدريس الحراـ لػ
 عبد الرحمف الشرقاكم األرض لػ

 
 
 

 

  الكاقعيالمذىب  :ثالثنا 
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 ( 57ص الكتاب مف سؤاؿ)  :  عدد اتجاىات المذىب الكاقعي.  7س

 الكاقعٌية االشتراكٌية. . 2 لنقدٌية.                  الكاقعٌية ا .1    
 
 المسرحية. . 3الركاية.         .2القصة.    . 1   ناكلتيا ) الكاقعية النقدية ( ؟ما الفنكف التي ت  : 8س

   الواقعٌة النقدٌة األكبرتعد القصة والرواٌة مجال                                                           
 :   كيؼ نظرت ) الكاقعية االشتراكية ( لطبقة الرأسمالييف ك البرجكازييف ؟ 10س

 الحياة ، كدانتيـ ككشفت عيكبيـ .قالت إنيـ مصدرنا لمشركر في 
 
 :  كيؼ نظرت ) الكاقعية االشتراكية ( لطبقة العماؿ كالفالحيف ؟ 12س

 رت جكانب اإلبداع ك الخير فييـ. انتصرت لمعماؿ ك الفالحيف كأظي
 

 ( 2018+ ) كزارة صيفي ( 57ص الكتاب مف سؤاؿ)  :  ما الفرؽ بيف الكاقعية النقدية كالكاقعية االشتراكية؟ 13س
 الكاقعية االشتراكٌية الكاقعية النقدٌية

تركز بشكؿو كبيرو عمى جكانب الشر كالفساد :  مفيكميا
ظيار عيكبو كتسميط  في المجتمع، كتقـك بانتقاده كا 

 الضكء عمييا، كتكتفي بذلؾ 
 

 إيجاد الحمكؿ.ب كال تقـك 

تصٌكر الٌصراع بيف طبقة العماؿ كالفالحيف مف :  مفيكميا
 جية كطبقة الرأسمالييف كالبرجكازييف مف جية أخرل ،

 فتنتصر لألكلى كتظير جكانب الخير كاإلبداع فييا ، 
 لمشركر.  ؼ عيكبيا كتجعميا مصدرناالثانية كتكش كتديف  
 التي تتناكليا. كتقدـ حمكالى لممشكالت 

 
 :  عٌدد خصائص أك سمات المذىب الكاقعي.  14س
 يصٌكر الكاقع ك يبتعد عف اإلغراؽ في العكاطؼ ك الخياؿ .  ( 1
ا مكضكعيًّا بعيدنا عف الذاتٌية ، فينتقد المجتمع ، كيبحث عف     (2    يرٌكزي عمى القضايا االجتماعية ك يعرضيا عرضن

 مشكالتو ، كيقترح بعض الحمكؿ ليا.        
 صصٌية ك الركائٌية ك المسرحٌية. يعتمد بصكرةو أكبر عمى الكتابة الق ( 3
 ( 57ص الكتاب مف سؤاؿ) الكاقعي مف ناحيتي: األلفاظ، كالمعاني: :  كازف بيف المذىب الركمانسي كالمذىب 16س

 (  2018+ ) كزارة شتكم                                                                                
 المذىب الركمانسي المذىب الكاقعي 

 األلفاظ السيمة العاطفٌية.استخداـ  األلفاظ المستمٌدة مف لغة الحياة اليكمٌية. األلفاظ
تصكير حياة الناس الكاقعٌية كالحديث عف مشكالتيـ  المعاني

 كىمكىـ اليكمٌية مف غير المبالغة في الخياؿ.
استخداـ المعاني غير المألكفة التي تشٌع بالعاطفية 
 كالخياؿ، كاالىتماـ بمشاعر اإلنساف الفرد كىمكمو.
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  الكاقعي:  قصة ) نظرة ممؤىا األمؿ ( لمقاص األردني ) أميف فارس ممحس(:نمكذج قصصٌي ممثِّؿ لممذىب 

" ارتفع صكتي البائع المتجكؿ في الحٌي الذم أقطف فيو منادينا عمى بضاعتو مف الخضراكات كالبندكرة ، ك الككسا ، 
خرجتي مف الباب لكي أنتقي ما يىٍحمك لي مف خضركاتو ، كلما كصمتني العربة جاف ، ك القرنبيط ، ك الممفكؼ . كالباذن

كانت عينام  مصٌكبتيف إلى ككمة الخضار تبحثاف عف أحسف حٌبة بندكرة ، ك أرشؽ ككساية ، ك أشٌد ثمرة باذنجاف 
لكي أسألو السؤاؿ المعيكد ، بكـ؟  رفعتي رأسي إلى البائع كك  نصكعنا.قرنبيطة  اسكدادنا ، كأكثًر ممفكفةو التفافىا ، كأينع 

ـٌ يبمغ العشريف مف عيميره ، تفٌرٍستي في كجو ، أتراني أعرؼي ىذا الكجو قبؿ  فكقعٍت عينام عمى كجًو شابو صغير ل
األف؟ عمى كؿ حاؿ مالي كمالو. كأكببتي عمى العىرىبة لكي أشرعى في االنتقاء ، كلكٌني لمحتي عمى شفتيًو مشركًع 

ـ   كميضه غريبه في عينيو عف شعكرو يخالو شبيينا بشعكرم أنا نحكه . أتراه قد رآني  ىك األخر ابتسامةو خفي فةو، كنى
؟ عمى أٌية حاؿ الدنيا كاسعةه ك الًخمؽي كثير . كانتقيتي شركتي ك ىميمتي أف أحمميا في سمتي إلى داخؿ بيتي  مف قبؿي

يات كاستدرتي لكي أكًدعيا سمتي  فكقع  بصرم ٌمرة ثانية عمى كجيو ك إذا بو يناديني قائالن : يا استاذي ، نسيتى الككس
. ك نشىبىت  كابتسامتًو  كعينيو. عٌدتي إلى داخؿ بيتي كأنا أفكر بإصرارو ك عنادو أيريدي أف أستعيد أيف رأيتي ىذا الٌشاب 

كري في مخٌيمتي ك أنيا الشريط السنيمائي في كضكحيا المعركة ، كقد كانٍت معركةن قصيرةن لحسف الحظ ، فقد تتابعت الص 
 كجالليا ، ك لكٌنيا أسرع منو كثيرنا.  نعـ ، لقد سبؽ أف رأيتي ىذا الٌشاب  ، ال بؿ لقد سبؽ أف عرفتوي معرفةى جيدةن.
مف  كنتي أزكري طبيبنا مف أصدقائي في العيادة المجانٌية التي يعمؿ فييا مكٌظفنا ، كالتي  يترىد دي عمييا أفرادي الشعبً 

مختمؼ الطبقات  كجاء دىٍكر شابٍّ صغيرو يىحمؿ  في يده أكراقنا عىرىفتي فييا تمؾ النماذج التي تستعمميا مختبرات التحميؿ 
ـٌ رفع بصرىه إلى الٌشاب الكاقؼ أمامو كقاؿ لو مبتسمنا :  ، فتناكلو الطبيبي منو ، ك أخذ يمعفي النىٌظر فييا ، ث

 .اييراـ ، كصحتؾ ممتازة أىنئؾ يا بني ، كٌؿ شيءو عمى م 
 كلكٌنني يا دكتكر ، مريضه ، أؤكدي لؾ أٌنني مريض .  -
ا ، إٌنؾ أتيت لي في المرة الماضية ال تشكك شيئنا إال ألمنا في الرأس  كمع ذلؾ قمتي  - إٌنؾ يا بني ، لستى مريضن

ـٍ أكتشؼ في أٌم جيازو مف أجي ا  دقيقنا فم لتيؾى إلى مختبر التحميؿ ، ًؼ بذلؾ زتؾ أدنى خمؿو ، كلـ أكتبفحصؾ فحصن فحك 
كىا ىي ذم نتيجةي الت حميؿ  ، تيشير بما ال يىدع مجاالن لمٌشؾ أٌنؾ سميـه معافنى ، ىؿ فيمت ؟ عشرات المرضى غييرؾ 

 ينتظركف دكرىـ ، مع الٌسالمة. 
ـٌ  الطبيبي  كمماتًو حتى اعتىرىٍت الٌشاب  نكبةه عصبٌيةه أفقدٌتوي  فانفجرى في كجو الطبيب  السيطرةى عؿ نفسوكما إف أت

ا:  كلكٌنني مريض ، أنا مريض ، ىؿ أنت أدرل مٌني بنفسي ؟ أنا الذم أحس  باأللـ ال أنت . ماذا ييٌمكيـ أنتـ ؟  صائحن
 إٌنكـ تقبضكف ركاتبكـ الضخمة ، كلكنكـ ال تشعركف بمصائًب الٌناس . 

إٌنيا في نفسؾ ، إنؾ شابه  متعطؿه عف العمؿ ، ككؿ ما ىناؾ  اسمع يا بني ، إٌف  مشكمتؾ  ليست في جسمؾ ، -
أٌنؾ تريد أف تشتغؿى كال تجدي الى ذلؾ سبيالن ، فأنت إذنا بىًرـه بالحياة ، حاقده عمى نفسؾ كعمى الناس أجمعيف ، كىذا كم و 

ع الرأًس الذم تشكك منو .  جى  يسٌببي لؾ كى
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ا سحرية ، فأخذٍت عضالت جسمو المتكترة تتراخى ، كما إف سمعى الٌشاب  منو ىذا الكالـ حتى  أضحى  كمف مس تو عصن
 .  ك تىداعى جسموي المتشنٍّج  عمى الكرسي  دفعةن كاحدةن ، كأخفى رأسو  بيف يديو ك أجيىشى في بكاءو صامتو

 أنا متأسؼه ، متأسؼه جدًّا يا دكتكر ، ال تؤخذني ، أرجكؾ .  
 ال بأس عميؾ يا بيني .  -

ابى الى كعيو ك كفكؼ دمكعىو رفع رأسو ك قاؿ بنبرة كاضحة ىادئة : أرجك المعذرة يا دكتكر ، أنا شابٌّ أكممتي كلما ث
ا باىرنا في االمتحاف ، كحصمتي عمى الٌشيادة ، كأنا األمؿي لعائمتي الفقيرة التي كانت  دراستي الثانكٌية ، كنجحت نجاحن

ف المشكمة أف أمثالي ييعٌدكف باأللكؼ ، كٌكؿ ىذه األلكؼ المؤلفة تريد تنتظري شيادتي كتكظيفي بفارغ الٌصبر ، كلك
 الكظيفة . 

كىؿ ييعقؿ أف تكجد ليـ ألكؼي الكظائؼ الشاغرة ؟ استمع يا بنٌي ، ما دمتى نجحتى في االمتحاف ىذا الٌنجاحى الباىرى  -
ا ، كعقمؾ سميـ.   فيذا يعني أٌنؾ ذكيٌّ  أيضن

 أرجك ذلؾ ، كأشكرؾ .  -
 إذنا ، نحفي متفقاف .  -
 طبعنا ، طبعنا .  -
 إال في شيءو كاحد ، كىك ىؿ أنت مريضه أـ ال ؟  -

ا  نحف متفقاف يا دكتكر  كارتسمٍت عمى شىفىتي الٌشابٍّ ابتسامة عكجاء ، ك طأطأ رأسو خجالن كىك يقكؿ: كفي ىذه أيضن
ا.   ، أنا لستي مريضن

 عه  فسيح يا بني ، ىؿ فيمت ؟ عاؿ ، عاؿ جسـي سميـه كميداف الحياة كاس -
كرفع الٌشاب  رأسو الى الطبيبي ، كنظر إليو نىظر إليو  نىٍظرةن ًممؤىا األمؿ كقاؿ : نعـ فيمتي . كنيض عف كرسيو ك 

 الٌطبيب كشكره كاستأذف كانصرؼ . صافح 
********************************************************************* 

 شخصياتيا ؟ أحداثيا  ك ص معاني القصة ك أيف استمٌد القا:  مف  1س
  مف حياة الٌناس الكاقعية مف غير اغراؽو  في العاطفة كالخياؿ .         

 ا صٌكر أك عكس الكاتب في قصتو ؟ :  ماذ 2س
صٌكر كاحدةن مف المشكالت االجتماعٌية التي يعانييا الكثير مف الٌناس ، كتتمثؿ في قصة  شابٍّ فقير ، كلكنو أنيى 

  دراستو بتفكؽ ، كال يجد عمالن ، كحيف شعر أنو مريض تكٌجو إلى عيادة الطبيب. 
 :  مف أيف استمٌد  الكاتب ألفاظ القصة كتراكيبيا ؟  3س

  عاؿ "  ا أستاذ ، نسيت الككسيات ، عاؿ ،ككساية ، شىركتي،  يبما يكافؽ رؤيتو الكاقعية مثؿ :" ةمف لغة الحياة اليكميٌ 
 :  ما الصراع الذم صٌكره الكاتب في قصتو ؟  4س

صٌكر شيئنا مف الٌصراع بيف طبقة الفالحيف ك طبقة الرأسمالييف كالبرجكازييف المتمثمة في الطبيب كنممح ىذا الصراع 
 يىيم كـ أنتـ ؟ إنكـ تقبضكف ركاتبكـ الضخمة ، كلكٌنكـ ال تشعركف بمصائب الناس(.في )ماذا 
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 ( 2018+ )كزارة شتكم ( 60ص الكتاب مف سؤاؿ) ؟  عرؼ المذىب الٌرمزم في األدب العربيٌ  :  1س
 مذىب أدبي يعتمد عمى اإليحاء في التعبير عف المعاني الكامنة في نفس األديب.  

 
 : ما ىي رؤية أتباع المذىب الرمزم ؟ 2س
 التعبير عف األشياء حسب تأثيرىا  في النفكس أدٌؽ مف محاكالت التعبير عنيا في ذاتيا.  -1
يكحي لمقارئ بالمعنى  عمييا بيعدنا رمزينا إيحائينايمجؤكف إلى استخداـ األلفاظ كالتراكيب في سياقات معينة تيضفي  -2

 الذم يريده األديب . 
 
 ( 60ص الكتاب مف سؤاؿ)؟ ذلؾ كثرة استخداـ الرمز لدل أتباع المذىب الٌرمزم. عمؿ  :  3س
 ألنيـ يركف أٌف التعبير عف األشياء حسب تأثيرىا  في النفكس أدٌؽ مف محاكالت التعبير عنيا في ذاتيا.  
 
 عنايتيـ الخاصة بإيقاع الشعر ك مكسيقاه. يا الٌرمزيكف لتكثيؼ اإليحاءات؟ ما األدكات الفنٌية التي يستخدم :  4س
 
 لتكثيؼ اإليحاءات. عمؿ ذلؾ ؟  يعتني الرَّمزيكف بإيقاع الشعر كمكسيقاه.  :  5س
 
 ( 60ص الكتاب مف سؤاؿ) ؟( الٌرمزٌيةأىمية ما  كيؼ تسيـ الرمزية في االرتقاء بمستكل النص األدبي؟ ) :  6س
 ( إيجاد لغة جديدة تتجاكز معناىا المعجمي ، كتككف محٌممة بأفكارو ك دالالتو أكثر عمقنا. 1
  ( ىذه الٌمغة الجديدة تؤدم الى النيكض بالمستكل الجمالي لمنٌص كزيادة فاعميتو ، كجعمو أكثر تشكيقنا.2
 
 الشعر الحر )شعر التفعيمة(.     ؟في أٌم أنكاع الشعر أكجدت الرمزية ليا مكاننا :  7س
 
 ( 2018) كزارة صيفي عٌدد الشعراء الَّذيف  اتبعكا المذىب الٌرمزم قصائدىـ.  :  8س
 أدكنيس.  (4محمكد دركيش    (3صالح عبد الصبكر    (2( بدر شاكر الس ياب  1

 
 ما خصائص )سمات( المذىب الٌرمزم في األدب العربٌي.  :  9س
 ( يستخدـ التعبيرات الرمزٌية اإليحائية بكصفيا أداة فاعمة لمتعبير. 1
 ( يعتني عناية فائقة بالمكسيقا الشعرٌية المنبثقة مف اختيار الكزف ك األلفاظ الخاصة.2
 
 عمؿ ذلؾ ؟لمتعبير. يستخدـ الرمزيكف التعبيرات اإليحائية أداة فاعمة  :  10س

 ألٌف المغة العادٌية في رأم الرمزييف ال تستطيع ػ  في كثير األحياف ػ التعبير بعمؽو عٌما في النفس
 مف أفكار ك مشاعر.  
 

  الرمزمالمذىب  :رابعنا 
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يزي
َّ
 منوذج عهى املرهة انس

  ( قصيدة )ؿ الن يار  لبدر شاكر الس ياب.   رىحى
 حيف اشتٌد عميو المرض في مستشفيات الككيت .  نىظىميا ميخاطبنا إمرأة

مستً  ناٍر  ديٍكفى  تىكىىىجَّ  أيفؽو  عمى ذهبالىتيوي  انطفأتٍ  إٌنوي  ** * ىا الٌنياٍر  رىحىؿ ٍكدىةى  تىنتىظريف *** كجى   الٌسفاٍر  ًمفى  ًسٍنًدبادى  عى
ا ٌأكى  ***  يىعيكدٍ  لىفٍ  ىيكى  الر عيٍكٍد*** كى  بالعىكىاًصؼً  كىرىاًئؾً   ًمفٍ  يىٍصريخي  البىٍحري  ك ًمٍمتً  مى ٍتوي  ًبأٌنوي  عى اٍر  آًليىةي  أىسىرى   الًبحى
رو  ًفي سىٍكداءى  قىٍمعىةو  في زن اٍر؟ كى  الٌدـً  ًمفى  جي ؿى  يىعيكٍد،*** لفٍ  *** ىيكى  المىحى ًميٍ  الٌنيىاٍر*** رىحى  .يىعيكدٍ  لفٍ  ىيكى  ،** فىٍمتىٍرحى
    
    

 الٌسابؽ:العبارات الرَّمزٌية في المقطع 
كٌظؼ السياب تعبير " رحؿ النيار "   (1

لإليحاء بفقداف األمؿ بالشفاء ك اليأس مف 
 كاألحٌبة بسب المرض.  العكدة إلى الكطف 

 
كظؼ السياب تعبير "البحر الذم يصرخي   (2

  الحياة بيمـك لإليحاءبالعكاصؼ كالٌرعكد" 
 .كتحٌدياتيا كعىقباتيا كآالميا كأحزانيا

 
" القمعة السكداء ك  كظؼ السياب تعبير (3

ر ك الٌدـ ك المىحار " لإليحاء بالمرض الذم  الجزن
أضحى سجننا يعيش في فيو الشاعر ك يمنعو 

  عف كطنو كأىمو.

 
  السابؽ المقطع في  الٌرمزٌية أىمية ماس: 

  ؟(  الٌسياب شاكر بدر)  لػ 
 . المقطع عمى دالليًّا عيمقنا أٍضفىتٍ ( 1
 . الفنٌية بقيمو ارتقت( 2
 ؛ نفسو أغكار في عٌما التعبير عمى الشاعر قدرة مف زادتٍ ( 3

 تعكس التي اإليحائٌية بالد الالت حافمةن  مركبةن  جاءت الٌصكرة ألف
 .الٌشاعر نفسية

 
ما الذم ساعد عمى إحداث جٌك رمزم يكحي بدالالت غنٌية س : 

  ؟ في المقطع السابؽ
العالقات تضافر األلفاظ ك الصكر في إطار شبكة مف 

 المترابطة.
 
 :اقرأ المقطعيف الٌشعرييف اآلتييف ، ثـ بيف ما تكحي بو األلفاظ كالتراكيب التي تحتيا خط 

 ( 60ص الكتاب مف سؤاؿ)                                                                                
  )حيدر محمكد عف الياشمييف ، كدكرىـ عبر التٌاريخ ، كفضؿ سيدنا محٌمد  قاؿأ عمى البشرٌية : 

 إلييا..*** كأعادكا كجو الحياة،*..مٍف بىٍعًد طكًؿ ريقادً *** فاستفاقت*** فينا  الٌشمسأٍيقظكا ***  : ىاشميكفى 
 ليككنا معنا عمى ًميعادً 

 الٌشمس: اليداية كالعزة. 
 .طكًؿ ريقاًد : تخمصت مف الٌضالؿ الذم عاشت فيو فترةن طكيمةن قبؿ ظيكر اإلسالـ فاستفاقٍت مف بعد 
 
  )قالت فدكل طكقاف في نضاؿ الٌشعب الفمسطينٌي:ب 
ٍيدافً   لٍف يىنداحى في المى   األشباحى حٌتى نطريدي ***  كلٍف نىٍرتاحى ، لٍف نىٍرتاحى ***  فكؽى ًجباًىنا التَّعىبي *** كى
 الظممة : الظمـ كالقير.    األشباح ، الًغرباف : المحتمكف الصياينة.          الٌظممةٍ ك  الًغربافى ك  
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  ( 60ص الكتاب مف سؤاؿ ):  فيكازف بيف معنى البحر 
 كالبىحري دكنىؾ يا عراؽ        البحري أكسعي ما يككف كأنتى أبعدي ما تككف  قكؿ الٌسياب كىك في الغربة: 

كاًطرم                        قكؿ مطراف:  فىييًجيبيني بًرياًحًو اليىٍكجاءً          شاؾو إلى البىحًر اٍضًطرابى خى
 

عاب التي تحكؿ بينو كبيف العكدة إلى كطنو ، بينما البحر لدل مطراف  البحر لدل الس ياب إيحاء بالعكائؽ كالصٍّ
 مظير مف مظاىر الطبيعة يشاركو ألمو كحزنو.

  ( يصؼ فيو إحساسو باأللـ كشعكره بالٌضياع كتفاؤلو  المقطع اآلتي مف قصيدة تيسير سبكؿ ) شتاء ال يرحؿاقرأ
 ( 60ص الكتاب مف سؤاؿ ) بتغي ر حالو إلى الفرح كالٌسعادة ، ثـ تبٌيف أىـٌ مالمح المذىب الٌرمزم فيو:

 
 عمى أيٍفًقنا تىتىمطى الغييـك      

 السَّماءتىجكبي ببطءو تيخكـى 
 كتيشؾي تىٍيًمسي أٌف الٌسماء

 تىناىى 
دَّعى أيامنا  كىكى

نا مَّؼى في األرضى أحالمى  كخى
 كعكدنا ًبًخصب

 ًثمارنا ًلحيبٌ 
 كىعاهي ضميري الٌثرل كالمىطىر

 

 أضفى الٌشاعر عمى ألفاظو كتراكيبو بيعدنا رمزيًّا إيحائيًّا ،  -1
فحٌمميا دالالتو أكثر عمقنا كغننى مف دالالتيا المعجمٌية عمى نفسيتو كمشاعره كأفكاره ، ما يرتقي بقيمة  -2

  .الٌنص كيجعمو اكثر قبكالى لدل المتمقي 
 
 : كمف الدالالت الرمزية 

"   (أ   إيحاء بالشعكر بالضياع كاأللـ ؛ ألنيا تكحي بأياـ الشتاء الباردة الخاكية.    :  "الغيـك
 إيحاء بالمزيد مف الضياع كالشعكر باأللـ كالضيؽ.     "تتمطى" ك "تجكب ببطء تخـك الٌسماء":   (ب 
 التفاؤؿ بالخير كالفرح كالسعادة مف قمب المعاناة.                  "كخمؼ في األرض أحالمنا":   (ج 
 كالخير.اإليحاء باألمؿ كالفرح كالٌسعادة                             "خصب ، حب":    (د 

 
انتهى الػصل الدراسي األول حبمده تعاىل    


