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سابعة
الوحدة ال ّ

الجر وأنواع األدوات
معاني حروف
ّ
الجر
أوال :معاني حروف
ّ

السياق ،ومن هذه الحروف( :مِن  /إلى  /في /على  /عن /
يتغ ّير معاني حروف
الجر من جملة إلى أخرى بحسب داللة ّ
ّ
ّ
الّلم  /الباء).
من  +زمن = ابتداء الغاية الزمانية

من  +مكان = ابتداء الغاية المكانية

 معاني حرف الجر (من)

من بمعنى بعض = التبعيض

 -1ابتداء الغاية ّ
الزمان ّية
 اطلب العلم من المهد إلى اللّحد-2
-3
-4
-5

من بمعنى سبب = السببية
النوع  +من  +جنس النوع = بيان الجنس

ابتداء الغاية المكان ّية
ّ
 قال تعالى" :سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى"التبعيض
ْ
حفظت سميرة أبياتا من قصيدة "الحنين إلى حوران" لمصطفى وهبي ال ّتل.
بيان الجنس
 تبرّ عت سوسن بسوار من ذهب لمراكز رعاية األيتام.السبب ّية
 قال عمر بن أبي ربيعة:ُ
ّج
فظللت في أمْ ر الهوى مُتحيّرا
مِنْ َحرِّ ٍ
نار بالحشا مُتوه ِ

ما  +مهما)  +من = بيان الجنس(

الجملة
أنفقت من الدراهم على والدي
أملك ثوبا من الخ ّز
مات الطفل من الخوف
قوله تعالى" :حتّى تنفقوا م ّما تحبون"
قوله تعالى" :سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى.
قوله تعالى" :م ّما خطيئاتهم اغرقوا"
سس على التّقوى من أ ّول يوم"
قوله تعالى" :لمسجد أ ّ
3

المعنى الذي أفاده
حرف الجر (من)
التبعيض
بيان الجنس
السببية
التبعيض
ابتداء الغاية المكانية
السببية
ابتداء الغاية الزمانية
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قوله تعالى" :منهم من كلّم هللا ورفع بعضهم درجات"
قوله تعالى" :فاجتنبوا ال ّرجس من األوثان"
قوله تعالى" :لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأته خاشعا متصدعا من خشية هللا"
من اجتهادك أحرزتُ النّجاح.
صمتُ من الفجر إلى غروب الشّمس.
هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة.
تل ّوث جزءا من الكتاب
سابق
لم أشاهد أخي من اللقاء ال ّ
سأنتقل من مدرستي
حفظت أبيات من القصيدة
طاعة الوالدين من العبادة
قوله تعالى" :وما تأتيهم من آية"
قوله تعالى" :ومن الناس من يقول آمنا باهلل"
فظللتُ في أمر الهوى ُمتحيّرا  //من ح ّر نار بالحشا ُمتوهج
قوله تعالى" :لن تنالوا الب ّر حتّى تُنفقوا م ّما تُحبّون"
فما بال من أسعى ألجبرعظمه  //حفاظا ويسعى من سفاهته قتلي

التبعيض
بيان الجنس
السببية
السببية
ابتداء الغاية الزمانية
ابتداء الغاية المكانية
التبعيض
ابتداء الغاية الزمانية
ابتداء الغاية المكانية
التبعيض
التبعيض
بيان الجنس
التبعيض
السببية
التبعيض
السببية

التدريب األول (ص )63
الجر (من) في كل ّ م ّما يلي:
ما المعنى الّذي أفاده حرف
ّ
الرقم المثال
ون فيها من أساور من
 1قال تعالى{ :أولئك لهم ج ّنات عدن تجري من تحتهم األنهار يُحلّ َ
ذهب}
2
3
4
5

ُ
تبعث السّعادة في قلوب اآلخرين.
أختارُ من الكلمات ما
ّ
ت الفرحة بيتنا من مولودة وهبها للا لنا.
ع ّم ِ
ْ
ّ
ّ
قال الشاعر ابراهيم ناجي :أعْ طني حُرّ يّتي أط ْ
طيت ما اسْ تبقي ُ
ُ
لق يديّا  //إنني أعْ
ْت شي
ْدك أدمى مِعْ صمي  //لم أبقي ِه وما أبقى علي
آ ِه من قي َ
ونطوي ما جرى م ّنا
قال ال ّشاعر بهاء ال ّدين زهير :من اليوم تعارفنا
فال كان وال صار  //وال ْقل ُت ْم وال قُ ْلنا

4

الجر
معنى حرف
ّ
من تحتهم :ابتداء الغاية
المكانيّة
من ذهب :بيان الجنس
التبعيض
السببيّة
السببيّة
ابتداء الغاية ّ
الزمانيّة
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الجر (إلى)
 معاني حرف
ّ
 -1انتهاء الغاية ّ
الزمان ّية
مس إلى غسق اللّيل}
 -قال تعالى{:أق ِِم الصّال َة لدلوك ال ّش ِ

إلى  +مكان = انتهاء الغاية المكانية
إلى  +زمان = انتهاء الغاية الزمانية
صيغة أفعل  +إلى = ال ّتبيين
)(بمعنى عند

 -2انتهاء الغاية المكان ّية
 سافرت من عمّان إلى بغداد. -3ال ّتبين
تختصُّ بال ّدخول على اسم ال ّتفضيل أو فعل ال ّتعجّب (مشتقة من الحُبّ والبغض)
 المُشاركة في الحفاظ على البيئة مِنْ أحبّ األعمال إلى قلبي.الجملة
ي خير وأحب إلى هللا من المؤمن الضعيف
المؤمن القو ّ
أحب إلي أبينا منّا"
قال تعالى" :وإذ قالوا ليوسف وأخوه ّ
سافرت من ع ّمان إلى العقبة
ما أحب زيدا إل ّي وما أبغض عمرا إل ّي
قوله تعالى" :وأت ّموا الصيام إلى الليل"
إلي
سجن ُّ
رب ال ّ
ّ
أحب ّ
ّ
اعتاد جواد الذهاب إلى المكتبة العا ّمة اسبوعيّا
أم ال سبيل إلى الشباب وذكراه  //أشهى إل ّي من الرحيق السلسل
سهرتُ مع الشّباب إلى طلوع الفجر
أبغض الحالل إلى هللا الطالق
ال ّتدريب ال ّثاني (ص )64
الجر (إلى) في كل ّ م ّما يلي:
ما المعنى الّذي أفاده حرف
ّ
الرقم المثال
ُ
ّ
 1قال تعالى{ :وللا خلقكم ث ّم يتوفاكم ومنكم من يُر ُّد إلى أرذل العمر}
 2ما أحب ال ّنقد الب ّناء َ إلى األديب المبدع.
 3وصل كولومبوس إلى القارّ ة األمريكيّة عام 1492م.
 4كتابُ "أوراق الورد" لألديب الرّ افعي مِنْ أحبّ الكتب األدبيّة إلى نفسي.

5

المعنى الذي أفاده
حرف الجر (إلى)
التبيين
التبعيض
انتهاء الغاية المكانية
التبيين
انتهاء الغاية الزمانية
التبيين
انتهاء الغاية المكانية
التبيين
انتهاء الغاية الزمانية
التبيين

الجر
معنى حرف
ّ
انتهاء الغاية ّ
الزمانيّة
ال ّتبين
انتهاء الغاية المكانيّة
التبين
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الجر (في)
 معاني حرف
ّ
الظرف ّية ّ
الزمان ّية
بقيك نشيطا طيلة اليوم
 ممارسة الرّ ياضة في الصّباح ُت َ -1الظرف ّية المكان ّية الحقيق ّية
 يُقا ُم معرضٌ للكتاب في األردنّ ك ّل عام. -2الظرف ّية المكان ّية المجاز ّية
 -أثار فوز مُنتخبنا أللعاب القوى الفرحة في قلوبنا.

في) بمعنى (وقت) = الظرفية الزمانية(
في) بمعنى (مكان) على وجه الحقيقة = الظرفية المكانية (
الحقيقية
في) بمعنى (مكان) على وجه المجاز = الظرفية المكانية (
المجازية

 -3السبب ّية
ْ
"دخلت امرأة ال ّنار في هرّ ة ربطتها"
 قال الرّ سول:الجملة
قُتل كليب في ناقة
نظرتُ في األمر
سكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم"
قوله تعالى" :لم ّ
قوله تعالى" :وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين"
سلم
ادخلوا في ال ّ
أدخلتُ الطالب في المدرسة
قوله تعالى" :ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب
سافرت في الليل
لك محبة في نفسي
قوله تعالى" :فذلكنّ الّذي لمتننّي فيه"
ال ّتدريب ال ّثالث (ص )65
الجر (في) في كل ّ م ّما يلي:
ما المعنى الّذي أفاده حرف
ّ
الرقم المثال
ُ
 1قال تعالى{ :الم* غلبت الرّوم في أدنى األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون}
2
ْ
فرحت والدتي في هديّة ق ّدمها لها أبي في ذكرى زواجهما.
3
4
5

تدرّ ْ
بت مروة وصديقاتها في العطلة الصّيفيّة على ال ّتصوير الفوتوغرافي.
تقع جبال الهماليا في شرق آسيا.
ما أجم َل معاني الغزل العُذريّ في قصائد جميل بثينة!
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في) بمعنى (سبب) = السببية(

المعنى الذي أفاده حرف
الجر (في)
السببية
الظرفية المكانية المجازية
السببية
الظرفية الزمانية
الظرفية المكانية المجازية
الظرفية المكانية الحقيقية
الظرفية المكانية المجازية
الظرفية الزمانية
الظرفية المكانية المجازية
السببية

الجر
معنى حرف
ّ
ظرفيّة مكانيّة حقيقيّة
في هديّة :السببيّة
في ذكرى :الظرفيّة
ّ
الزمانيّة
ظرفيّة زمانيّة
ظرف ّية مكانيّة حقيقيّة
ظرفيّة مكانيّة مجازيّة
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على  +مكان على وجه الحقيقة = استعالء حقيقي

الجر (على)
 معاني حرف
ّ
الحقيقي
 -1االستعّلء
ّ
على بمعنى (مع) = المصاحبة
 وقف هيثم على جبال عجلون مُتأمّال جمال الطبيعة. -2االستعّلء المجازي
على بمعنى (بسبب) = السببية
ُ
وألقي بها في مهاوي الرّ دى
 قال عبد الرّ حيم محمود :سأحم ُل روحي على راحتي -3السبب ّية
ُ
ّ
ّ
 قال تعالى{ :لن ينال للاَ لحُومُها وال دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخر لكم لتكبّروا للا على ماهداكم وب ّشر المحسنين}
 -4ال ُمصاحبة
ّ
 األردنُّ بل ٌد مِعْ طا ٌء على قلة إمكانياته الما ّديّة.على  +مكان على وجه المجاز = استعالء مجازي

المعنى الذي أفاده حرف
الجر (على)
استعالء حقيقي
استعالء مجازي
استعالء مجازي
استعالء حقيقي
السببية
االستعالء الحقيقي
استعالء مجازي
السببية

الجملة
وضع الطف ُل يديه على القطّ بحذر.
وضعتُ عين ّي على تلك الفتاة.
ضلنا بعضهم على بعض"
س ُل ف ّ
قوله تعالى" :تلك ُّ
الر ُ
قوله تعالى" :لتستووا على ظُ ُهوره"
أشك ُر ال ُمحسن على احسانه.
ُ
قوله تعالى" :وعليها وعلى الفلك تُحملون"
زي ٌد عليه ديون كثيرة
قوله تعالى" :ولتكبّروا هللا على ما هداكم"
قوله تعالى" :وآتى المال على ُحبّه"

الرابع (ص )66
ال ّتدريب ّ
الجر (على) في كل ّ م ّما يلي:
ما المعنى الّذي أفاده حرف
ّ
الرقم المثال
 1قال تعالى{ :وإنّ ربّك لذو مغفرة لل ّناس على ُ
ظلمهم وإنّ ربّك لشدي ُد العقاب}
ُّ
الحق أنْ تبذل الما َل على حبّك له وحاجتك إليه.
2
البرُّ
ِ
ّ
ْ
 3قال أبو تمّام :وقفنا على جمر ِ الوداع َعشِ يّة  //وال قلب إال وهو تغلي مراجل ْه
 4تسلّ ْ
مت ليلى شهادة شكر من مديرة المدرسة على تميّز أدائها المسرحيّ .
 5جاء في رواية (اللّحن األول من أيّام فلسطين) للروائيّة ياسمين زهران:
ُ
حلمت اللّيلة الماضية أ ّنني أقف على شرفة بيتنا في القرية ،وأمامي يتشعّبُ الوادي العميق،
"
البحر  ..وال أنوار يافا تلو ُح خافتة في األفق البعيد ،فقد
أر معال َم الوادي الممتد إلى
ول ّنني لم َ
ِ
ب كثيفٍ "...
امتأل الوادي بضبا ٍ
7

الجر
معنى حرف
ّ
المصاحبة
المصاحبة
استعالء مجازي
السببيّة
االستعالء
الحقيقي
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الجر (عن)
 معاني حرف
ّ
 -1المجاوزة
 المر ُء الّذي يهت ُّم بصحته يبتعد عن ك ّل ما يضرّ ه كال ّتدخين. -2البدل ّية
ّ
 -قال الشاعر ابن زيدون :جازيتني عن تمادي الوصل هجرانا

عن بمعنى (بدل) = البدلية
عن ليست بمعنى (بدل) = المجاوزة

 //وعن تمادي األسى وال ّشوق سُلوانا

ال ّتدريب الخامس (ص )67
الجر (على) في كل ّ م ّما يلي:
ما المعنى الّذي أفاده حرف
ّ
الرقم المثال
ّ
ّ
ّ
 1قال تعالى{ :إنّ الذين تولوا منكم يوم إلتقى الجمعان إ ّنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا
ولقد عفا للا عنهم إنّ للا غفور حليم}
جاز
 2قال تعالى{ :يا أيّها ال ّناس ا ّتقوا ربّكم واخشوا يوما ال تجزى وال ٌد عن ولده وال مولو ٌد هو ٍ
عن والده شيئا إنّ وعْ د للا ٌّ
حق فال تغرّ ّنكم الحياة ال ّدنيا وال يغرّ نكم باهلل الغرور}
 3تسلّم خال ٌد الجائزة عن فريقه الفائز في المسابقة العلميّة.
 4تجاوزت ميسون عن العقبات الّتي واجهتها في حباتها فحققت ال ّتفوق.
 5س ّدد أبي ال ّدين عن صديق طفولته.

الجر
معنى حرف
ّ
المجاوزة
البدليّة
البدليّة
المجاوزة
البدليّة

الجر (الّلم)
 معاني حرف
ّ
 -1الملك ّية
تكون إذا كانت الملكيّة حقيقيّة ،يتصرّ ف بها تصرّ فا تامّا
 أتابع موقعا إلكترونيا لصديقي ينشر فيه نتاجه األدبيّ . -2االختصاص
تكون إذا كانت الملكيّة غير حقيقيّة (مجازيّة) ،فال يُتصرّف بها تصرّ فا تامّا.
 الحدائق العامّة لنا جميعا ،فلنحافظ عليها. -3السبب ّية
ُ
استثمرت الوقت في العطلة الصّيفيّة للتدرّ ب على السّباحة.
السادس (ص )68
ال ّتدريب ّ
الجر ( ّ
الالم) في كل ّ م ّما يلي:
ما المعنى الّذي أفاده حرف
ّ
الرقم المثال
ُ
 1قال تعالى{ :وأ ْ
زلفت الج ّنة للم ّتقين}
 2قال تعالى{ :إ ّنما ُنطعمكم لوجه للا ال ُنري ُد منكم جزاء وال ُ
شكورا}
ُ
ُ
يحرق مِع ّداته"
قرأت رواية للكاتب األردنيّ عيسى ال ّناعوري عنوا ُنها "مارسُ
3

8

الجر
معنى حرف
ّ
االختصاص
السببيّة
الملكيّة
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الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد
الجر (الباء)
 معاني حرف
ّ
 -1االستعانة
وهي تستعمل استعانة على تأدية العمل
 تواصل نزار بالهاتف مع أسرته؛ إلخبارهم موعد وصوله من السّفر.الحقيقي
 -2اإللصاق
ّ
ُ
 أمسكت بيد صديقي شاكرا تعاونه. -3اإللصاق المجازي
ُ
مررت بمعرض الكتاب في أثناء ذهابي إلى الجامعة.
 -4السبب ّية
ّ
 تحسّنت صحة المريض بالتزامه تعليمات الطبيب.السابع (ص )69
ال ّتدريب ّ

الجر (الباء) في كل ّ م ّما يلي:
ما المعنى الّذي أفاده حرف
ّ
الرقم المثال
ّ
ّ
قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئِكم فاقتلوا أنفسكم
 1قال تعالى{ :وإذ قال موسى لقومه يا ِ
ذلكم خي ٌر لكم عند بارئِكم فتاب عليكم إ ّنه هو ال ّتواب الرّحيم}
ّدت سعاد بمبادئِها في اختيار األكفأ لمن ي ّ
 2تقي ْ
ُمثلها في االنتخابات البرلمانيّة.
 3قال ال ّ
شاعر محمود سامي البارودي:
ّ
واثق
فإنْ تكن األيّا ُم ساءت صروفها  //فإني بفضل للا أوّ ُل
ِ
 4دع ْ
ّمت َسناء آراءها باألدلّة والبراهين الدّامغة في ندوة عن ُح ّريّة االعالم.
ّ
ّ
 5راس َل أحم ُد الشركات بالبريد اإللكترونيّ لتقديم طلبات التوظيف.

الجر
معنى حرف
ّ
السببيّة
إلصاق مجازيّ
السببيّة
االستعانة
االستعانة

ال ّتدريب ال ّثامن (ص )70

الجر الّذي تحته خ ٌّط في ما يأتي:
ما المعنى الّذي أفاده حرف
ّ
المثال
الرقم
ّ
ّ
ّ
قال تعالى{ :والذين ال يشهدون الزور وإذا مرّوا باللغو م ّروا كراما}
1
قال تعالى{ :ذلك ومن ي ّ
ُعظ ُم حرمات للا فهو خير ل ُه عند ربّه وأُحل ّ ْ
ت لكم األنعام ّإال ما ُي ْتلى عليكم فاجتنبوا
2
ّ
ور}
جس من
الرِّ َ
ِ
األوثان واجتنبوا ْقو َل الز ِ
قال رسول للا –ص" :-المؤمن القويّ خي ٌر وأحبّ إلى للا من المؤمن الضّعيف وفي ك ّل خير
3
ُ
ّ
أبحث في المعجم الوسيط عن الكلمات التي ال أعرف معناها.
4
5
6

قال أبو فراس الحمدانيّ  :سيذكرني قومي إذا ج ّد جدّهم  //وفي الليلة الظلّماء يُفتقد البد ُر
الثلوج المتراكمة على ّ
تعاون األهالي على إزالة ّ
الطرق الفرعيّة في بلدتهم.

7
8
9

ض ّم ْن ُ
ت منشوراتي على مواقع ال ّتواصل االجتماعي مقتطفات من أشعار نزار قبّاني.
أتتك ّف ُل يا عمّار عن زمالئك بإيصال ال ّتبرعات إلى المُحتاجين؟
نتمسّك بأوطاننا لحمايتها من أيّ مكروه.

10
11

أُ
نشئت مالعبُ في مدينة الحسين لل ّ
ْ
شباب؛ لممارسة ال ّنشاطات الرّياضيّة والترفيهيّة.
يقفز المتسابقون عن الحواجز بمهارة عالية.
9

الجر
معنى حرف
ّ
إلصاق مجازيّ
بيان الجنس
ال ّتبين
ظرفيّة مكانيّة حقيقيّة
ظرفيّة زمانيّة
استعالء حقيقي
على :استعالء مجازي
من :التبعيض
البدليّة
الباء :إلصاق مجازي
من :السببيّة
ظرفيّة مكانيّة حقيقيّة
المجاوزة
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ثانيا :من أنواع األدوات

 أنواع األداة (ما)
 -1استفهام ّية
ّ
ّ
 ما أث ُر استخدام التكنولوجيا في تطوير التعليم؟ -2شرط ّية
ْ
ُ
 ما تطمحْ إليه تحققه بالج ّد والمثابرة. -3موصولة (بمعنى الّذي)
 ُت ِع ُّد لُجين ما ُِب إليها من أفكار لتطوير المدينة.
طل َ
 -4تعجب ّية
ّ
أعذب كلمات الشاعر ابراهيم طوقان!
 ماَ
 -5نافية
 قال قيس بن الملوّ ح:ولكنْ حُبُّ َمنْ
سكن ال ّديارا
//
شغفن قلبي
وما حُبّ ال ّديار
َ
َ
 -6كافة (إذا ا ّتصل بها _إنّ _ الناسخة)
 قال أحمد شوقي:ْ
ْ
ذهبت أخالقهم ذهبوا
فإنْ هم
//
بقيت
وإ ّنما األم ُم األخالق ما
التدريب األول (ص)73/72

ما نوع (ما) الّتي تحتها خ ّط في كل ّ م ّما يأتي:
المثال
الرقم
ّ
 1قال تعالى{:إ ّنما المؤمنون إخوةٌ فأصلحوا بين أخويكم وا ّتقوا للا لعلكم ترحمون}
 2قال تعالى{ :ما يفع ُل للا ُ بعذابكم إنْ شكرتم وآمنتم وكان للا شاكرا عليما}
جاء في رواية (ثالثون) للرّوائيّة فيروز التميمي:
ّ
ْ
ُ
مكانٌ
أسكن ُه وحدي
ظللت أج ُد بُقعا جديدة وأرضا خالية أقنطها ،لكنْ فجأة  ...اكتظت األرضُ وما عاد لي
..." 3
ُ
ُ
ُ
 ...صِ ُ
فصنعت ما خرّب
كنت أف ّتشُ عن شيء أعرفه حين أراه ...
نسيت أ ّني
رت مربوطة باألماكن والبشر،
عالمي".
ْ
ّ
 4قال ب ّ
ب
شار بن بُرد :وما ُتبص ُر العينان في موضع الهوى  //وال تسْ م ُع األذنان إال من القل ِ
ْ
ّ
 5قال الشاعر :أال يا حما َم األيك ما لك باكيا  //أفارقتَ إلفا أ ْم جفاك خليل
ُّ
يبث ال ّ
شاعر ما في قلبه في أشعاره.
6
اآلخرين وشكرها!
ير جهود
 7ما
َ
أروع تقد َ
َ
 8قال ال ّ
َمنْ لم يكن عالما لم ْيدر ما الدّا ُء
//
شاعر :لك ّل داء دواء عند عالمه
ص ْد
 9ما تزرعْ تح َ

التدريب ال ّثاني (ص)73
هات من انشائك جملة مفيدة على كل ّ نوع من أنواع (ما) الّتي درستها.
ُيترك للطالب
10

نوع (ما)
كافة
استفهاميّة
ما عاد :نافية
ما خرّب :موصوليّة
نافية
استفهاميّة
موصول ّية
تعجبيّة
استفهاميّة
شرطيّة
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 أنواع (ال)
 -1ناهية
ليس لها مح ّل من االعراب ،وهي عاملة؛ أيْ تجزم المضارع بعدها.
 ال ُتؤجّ ْل عم َل اليوم إلى الغد. -2نافية
ليس لها محل من االعراب ،وهي غير عاملة؛ أيْ ال تجزم الفعل بعدها ،ويبقى الفعل بعدها على حالته.
 ال أتسرّ ُع في الحكم على الرّ أي اآلخر قبل فهمه. -3نافية للجنس
يق ُع بعدها اسم ،وهي عاملة تنفي الخبر عن جنس االسم الواقع بعده جميعه ،ويُبنى االسم بعدها على ما يُنصب
عليه؛ ويعرب اسم (ال النافية للجنس مبنيّ في محل نصب .ومثل ذلك قولنا" :ال ورقة في السّاحة".
 قال تعالى:ّ
ريب فيه هدى للمتقين}
{ذلك الكتاب ال
َ
 -4عاطفة
ّ
إذا وقعت بين اسمين تريد نفي الثاني واثبات األول
ُ
اشتريت قميصا ال قميصين.
ُ
رأيت محمدا ال خالدا.
التدريب ال ّثالث (ص)74
ب ّين نوع (ال) في كل م ّما يأتي:
الرقم المثال
ّ
غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى
 1قال تعالى{ :إنْ ينصركم للا فال
َ
للا فليتوكل المؤمنون}
إنْ لم تزن حُسْ َن الجسوم عقو ُل
خير في حُسْ ن الجسوم وطولها //
 2قال ال ّشاعر :ال َ
 3قال المق ّنع الكندي مُخاطبا أقرباءه:
وال أحم ُل الحِق َد القدي َم عليهم  //وليس رئيسُ القوم َمنْ يحم ُل الحقدا
قد طا َل بعدَ فراقكم تعذيبُه
//
 4قال ابراهيم اليازجي :هذا كتابٌ مِن ُمحِبّ هائم
حا ُل العليل وقد جفاهُ طبيبُه
//
وال تسألوا ع ّني فحالي بعدَ كم
 5أستمت ُع بقراءة القصّة القصيرة ال الرّ واية.
َ
فعلت عظي ُم
عا ٌر عليك إذا
//
 6قال أبو األسود ال ّدؤليّ :ال ت ْن َه عن ُخلق وتأتي مثله
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نوع (ال)
نافية للجنس
نافية للجنس
نافية
ناهية
عاطفة لل ّنفي
ناهية
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الرابع (ص)74
ال ّتدريب ّ
اضبط أواخر الكلمات الّتي تحتها خ ٌّط في كل م ّما يأتي:
الرقم المثال
 1ال يغتاب المؤمنُ أحدا بسوء.
ّ
 2دراس ُة الحركة األخيرة للكلمة مِن اهتمامات النحو ال الصّرف.
 3ال تتأخر عن مواعيدك.
 4ال شجرة ُت ّفاح في البستان.
 5ال يُحسن لعب َة كرة السّلة ّإال َمن يتدرّ ب جيدا.
 أنواع (من)
 -1شرطية
 قال تعالىومن ي ّتق للا يجعل له مخرجا
 -2استفهام ّية
يستفهم بها عن العاقل
 من مؤلّف كتاب األغاني -3اسم موصول بمعنى الّذي
ُ
 أحبّ مِن ال ّناس َمنْيصدق قوله فعله.
التدريب الخامس (ص )75
ما نوع األداة (من) في ما يأتي:
الرقم المثال
 1قال تعالى{ :وهلل يسجد َمن في السّموات واألرض طوعا وكرها وظاللهم بالغدوّ واألصال}
ما لجرح بميّت إيال ُم
//
 2قال المتنبيَ :منْ يهن يسه ُل الهوانُ عليه
َمن مؤلّف كتاب (مهنتي كملك)؟
3
" 4ومن طلب العُال سهر اللّيالي".
 أنواع (كم)
 -1كم الخبر ّية
يأتي بعدها اسم مجرور باإلضافة أو مجرور بحرف الجرّ (من) ،وال يستفهم بها عن معدود.
 كم جنديّ ضحّ ى بحياته ليحيا الوطنُ .محذوف جيل 2111
 كم من امرأة تسعى لل ّنهوض بالوطن. -2كم االستفهام ّية
يأتي بعدها اسم منصوب أو اسم مجرور إذا سبق كم حرف جر ،ويستفهم بها عن المعدود.
 كم مقالة قرأت اليوم؟ بكم دينار اشتريت القميص؟12

ضبط الكلمة
الضمة
الكسرة
السّكون
الفتحة
الضمة

نوع األداة (من)
موصولة
شرطيّة
استفهاميّة
شرطيّة
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الفصل الدراسي األول
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السادس (ص )76
ال ّتدريب ّ
ما نوع (كم) في كل م ّما يأتي:
الرقم المثال
ّ
ّ
ّ
ون أنهم مُالقوا للا كم َمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن للا وللا
 1قال تعالى { :قال الذين يظن َ
مع الصابرين}
ّ
ُّ
 2قال أبو العالء المعرّ يّ  :كم غادة مثل الثريّا في العُال  //والحُسنُ قد أضحى الثرى من حُجبها
 3كم جامعة حكوميّة في المملكة األردنيّة الهاشميّة؟
السابع (ص )77
ال ّتدريب ّ
اضبط الحرف األخير في الكلمة الّتي تحتها خط في كل ّ م ّما يأتي:
الرقم المثال
 1كم دورة دار الع ّداؤون حول مضمار السّباق؟
 2كم من قصيدة نظمها عرار ممُتغ ّنيا بالوطن وأمجاده.
ّ
ّ
 3أخي السّائق ،تمهل ،فكم شاخصة مثبّتة على جنبات الطرقات ُتحذر من السّرعة ّ
الزائدة.
 4بكم دينار اشتريت ساعتك؟
ال ّتدريب ال ّثامن (ص )77
ما نوع األداة الّتي تحتها خط في كل م ّما يأتي:
الرقم المثال
 1قال تعالى{ :وما تلك بيمينك يا موسى}
ولل ّشوق ما لم يبق م ّني وما بقي
 2قال المتنبي :لعينيكِ ما يلقى الفؤاد وما لقي //
ُ
عجبت لسعي ال ّدهر بيني وبينها  //فلمّا انقضى ما بيننا سكن ال ّدهر
 3قال أبو صخر الهذليّ :
ّ
 4من يف ّكر جيدا في المسألة يجد لها حال.
 5قال أبو فراس الحمدانيّ  :تهون علينا في المعالي نفوسُنا  //ومن يخطب الحسناء لم يغله المه ُر
ب المجدَ تمرا أنت آكله  //لن تبلغ المجد ح ّتى تلعق الصبرا
 6قال رجل من بني أسد :ال تحس ِ
ْ
هدمت بنيان أجيال
ونوم ٍة
//
 7قال أحمد شوقي :كم ه ّم ٍة دفعت جيال ذرا شرف
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نوع كم
خبريّة
خبريّة
استفهاميّة

الضبط الصحيح
تنوين ال ّنصب
تنوين جرّ
تنوين جرّ
تنوين جرّ

نوع األداة
استفهاميّة
موصولة
موصولة
شرطيّة
شرطيّة
ناهية
خبريّة
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الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد
ال ّتدريب ال ّتاسع (ص )78
ص اآلتي ،وأجب ع ّما يليه:
اقرأ ال ّن ّ
نظم ال ّشعر:
قال المنفلوطيّ مُبديا رأيه في نشأة ِ
ك عندي في أ ّنه لوال أنّ غريزة في ال ّنفس أنْ ير ّدد القائل ما يقوله ،ويتغ ّنى بما بتر ّدده ترويحا عن نفسه ،وتطريبا
ال ش ّ
لعاطفته ما نظم ناظ ٌم شعرا ،وال روى عروضيّ بحرا.
وحفيف أوراق
ما كان العربيّ في مبدأ حياته ينظم ال ّشعر ،وال يعرف قوافيه وأعاريضه ،ولك ّنه سمع أصوات ال ّنواعير،
َ
فلذ له صوت تلك الطبيعة المتر ّنمةّ ،
الشجر ،وخرير الماء ،وبكاء الحمائمّ ،
ولذ له أن يبكي لبكائها ،وينشج لنشيجها ،وأن
يكون صداها الحاكي لر ّناتها ونغماتها ،فإذا هو ينظم ال ّ
شعر من حيث ال يعي من شؤونه سوى تلك ال ّنغمة الموسيقيّة
العذبة الخالية ،وال مِن أبحُر ِه وضروبه ّإال أ ّنها صورةٌ مِن صُوره ،ولونٌ مِن ألوانه.
الرقم السؤال :استخرج من ال ّنص تركيبا يتض ّمن ّ
نوع األداة
كّل من:
ّ
الالم في (يبكي لبكائها) (لنشيجها)
 1حرف جر يفيد السببيّة.
ّ
في (غريزة في النفس)
 2حرف جرّ يفيد الظرفيّة المكانيّة المجازيّة.
 3حرف جرّ يفيد الظرفيّة ّ
في مبدأ
الزمانيّة.
لر ّناتها
 4حرف جرّ يفيد االختصاص.
ما كان  /ما نظم
( 5ما) نافية.
ك
( 6ال) ال ّنافية للجنس.
ال ش ّ
ال يعرف  /ال روى
( 7ال) ال ّنافية.
ما يقوله
( 8ما) الموصوليّة

ال ّتدريب العاشر (ص )79
اقرأ ال ّنص اآلتي من رواية (المدّ ) لألديبة سميحة خريسُ ،ث ّم أجب ع ّما يليه:
"البح ُر ي ُ
البحر العظيم ،لم
ُحيط به بإحكام غريب ،ويمت ّد (من) أخشاب القارب وح ّتى األفق ،وأينما ي ّم َم وج َهه وجدَ ذات
ِ
كثعبان يتلوّ ى هو البحرُ ،ث ّم
يكن يعرفه قبل اليوم ،تعلّم (في) صغره أنّ ذلك الّريط المائيّ الضّخ ُم الممت ّد وسط مدينته
ٍ
صحّ َح له المعلم الجغرافيا هذه المعلومة ،إنّ ما يراه هو ال ّنهر ،ولكنّ ال ّناس يسمّونه البحر من قبيل ال ّتفاخر به ،كيف ال
وهو ال ّنيل العريق؟
عثمان يُحبّ ال ّنيل مُذ كان طفال ،وقد جرّب عشق اإلنسان لتد ّفق الماء ،ور ّدد مع والده" :وجعلنا (من) الماء ك ّل شيء
حيّ ".
االجابة
السؤال:
الرقم
ّ
ّ
من :ابتداء الغاية المكانيّة
 1بيّن معنى ك ّل حرف من حروف الجرّ التي بين قوسين.
ّ
في :الظرفيّة الزمانيّة
اسم موصول
 2ما نوع األداة الّتي تحتها خط؟
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الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد

الوحدة ال ّثامنة

االستثناء
 مفهوم االستثناء
هو اسلوب يتضمّن إخراج ما بعد أداة االستثناء من حكم ما قبلها.
 تقول" :غ ّنى الجمي ُع في الحفل ّإال المتشائ َم"تجد أنّ المتشائم قد استثني من الغناء ،فال يشمل الغناء المتشائم منهم؛ إذ أفادت األداة ّ
(إال) إخراجه ما بعده
من حكم ما قبله.
 أركان االستثناء
الحكم
وهو الفعل
أو ما شابهه

ال ُمستثنى منه

أداة االستثناء

ال ُمستثنى

هو االسم الذي
يقع بعد أداة االستثناء
ويجوز حذفه

(إال  /غير  /سوى)
(عدا  /خال  /حاشا)
( ما عدا  /ما خال )

االسم الواقع بعد أداة االستثناء

 والمقصود بالفعل :أي سواء كان فعل (ماضيا أو مضارعا أو أمرا)
 والمقصود ما شابهه الفعل :أي الذي يعمل عمله ،مثل (اسم الفاعل ،اسم المفعول ،الصفة المشبهة ،المصدر النائب عن
الفعل)
 والمقصود بجواز حذف المستثنى منه:
اذن المستثنى اسم يذكر بعد أداة من أدوات االستثناء ومخالفا ما قبل األداة في الحكم ،مثل :برأ القاضي المتهمين إال متهما.
فاالسم الواقع بعد أداة االستثناء "متهما " هو الذي أخرج من الحكم السابق لألداة وهو البراءة  ،أي هو المستثنى من حكم
البراءة.
س :حدد أركان االستثناء في الجمل اآلتية:
ُ
زرت األصدقاء ّإال صديقا واحدا
-1
ُ
اشتريت األثاث سوى جهاز الحاسوب.
-2
 -3ذهبنا في رحلة ّإال زيدا.
 -4برأ القاضي المتهمين إال متهما.
15
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الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد
مّلحظة:
ّ
قبل البدء بال ّشرح ،يجب أنْ ُتفرّ ق ابني الطالب بين الجملة المثبتة وبين الجملة المنفية.
أدوات ال ّنفي هي[ :لم  -لن  -ال  -ما – ليس  -هل] ،فأيُّ جملة تبدأ بإحدى األدوات السّابقة ؛ فهي منفيّة ،ولها أحكامُها
الخاصّة.
فرق بين الجمل المثبتة من الجمل المنف ّية ميما يلي:
سّ :
ُ
صافحت إال أخاك.
 -1ما
ْ
أزيلت الثلوج عن الطرق عدا طريق بيتنا.
-2
 -3لم أشاهد من المباريات إال مباراة.
 -4ليس الصدق سوى منجاة.
 -5لن يزورنا غير زيد.
أنواع االستثناء
االستثناء ال ّتام المثبت (حكمه وجوب ال ّنصب)
والمقصود بال ّتام؛ أ ّنه مكتمل األركان ،نخصّ فيه المستثنى منه.
والمقصود بالمثبت؛ أ ّنه غير مسبوق بنفي أو شبه نفي ،وأدوات ال ّنفي هي (لم  /لن  /ما) ،وشبه ال ّنفي االستفهام وال ّنهي بـ(ال).
الجميع في الحفل ّإال المتشائم"
مثال " :غ ّنى
ُ
الحكم

أداة االستثناء

المستثنى منه

المستثنى

 نوع االستثناء :تام مثبت
 حكم المستثنى :وجوب ال ّنصب على االستثناء
 اعراب المستثنى المتشائم :مستثنى منصوب بالفتح.
االستثناء ال ّتام المنفي ويكون حكم المستثنى جواز ال ّنصب على االستثناء ،أو اال ّتباع على البدليّة.
 والمقصود باال ّتباع على البدل ّية؛ أي أنْ يتبع المستثنى ،المستثنى منه في حركة االعراب رفعا ونصبا وجرّ ا.
المخلص"
مثال " :ال يعجبني أحد ّإال المخلص /
ُ
الحكم

أداة االستثناء

المستثنى منه

 نوع االستثناء :تام منفي
ّ
 حكم المستثنى :جواز النصب على االستثناء أو االتباع على البدلية
 اعراب المستثنى:
16
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المنهاج الجديد
المخلص :مستثنى منصوب بالفتح.
َ
 المخلصُ  :بدل مرفوع بالضم.نالحظ أنّ الجملة سبقت بنفي وهو (ال) ،ونلحظ أنّ المستثنى منه مذكور في الجملة؛ إذن يكون نوع االستثناء تام منفي،
ويكون حكم المستثنى جواز ال ّنصب على االستثناء ،أو اال ّتباع على البدليّة ،أي يتبع المستثنى المستثنى منه ،ونالحظ أنّ
المستثنى منه جاء مرفوع ،إذن يكون المستثنى مرفوعا.
االستثناء المنقطع
والحكم االعرابي للمستثنى وجوب ال ّنصب.
 والمقصود بالمنقطع؛ أي أنّ المستثنى ليس من جنس المستثنى منه.
ُ
"اشتريت الخضار ّإال كتابا"
تقول:
الحظ أنّ المستثنى (كتابا) ليس من جنس المستثنى منه (الخضار)؛ لذا وجب أنْ يكون حكم المستثنى وجوب ال ّنصب.
مثال :قال تعالى " وإذ قلنا للمّلئكة اسجدوا آلدم فسجدوا ّإال إبليس"
الحكم

أداة االستثناء

المستثنى منه

المستثنى

 نوع االستثناء :منقطع
 حكم المستثنى :وجوب النصب على االستثناء
 اعراب المستثنى ابليس :مستثنى منصوب بالفتحة
مّلحظة
 -1أنّ الجملة سبقت بنفي وهو (ال) ،ونلحظ أنّ المستثنى منه مذكور في الجملة؛ إذن يكون نوع االستثناء تام منفي،
ويكون حكم المستثنى جواز ال ّنصب على االستثناء ،أو اال ّتباع على البدليّة ،أي يتبع المستثنى المستثنى منه ،ونالحظ
أنّ المستثنى منه جاء مرفوع ،إذن يكون المستثنى مرفوعا.
 -2يتشابه االستثناء المنقطع مع االستثناء ال ّتام المثبت ،ويُفرّ ق بينهما أنّ االستثناء المنقطع ،ال يكون المستثنى من جنس
المستثنى منه .بينما في االستثناء ال ّتام المثبت ،فإنّ المستثنى من جنس المستثنى منه.
كاب ّإال حقائبهم"
الر ُ
مثال" :1سافر ّ
ّ
مثال" :2اشتريت الخضار إال قلما"
مثال" :3حضر ّ
الطّلب ّإال زيدا"
الحظ في المثالين (األول ّ
والثاني) أنّ المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ،فالحقائب ليست من جنس الركاب،
والثاني ،استثناء منقطع .أمّا المثال ّ
كذلك القلم ليس من جنس الخضار؛ فيكون نوع االستثناء في المثالين األول ّ
الثالث
نجد أنّ المستثنى (زيدا) من جنس المستثنى منه ( ّ
الطالب) ولذا يكون نوع االستثناء تام وليس منقطع.
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فرغ)
االستثناء ال ّناقص (ال ُم ّ
وحكمه االعرابي (يعرب حسب موقعه من اإلعراب رفعا ونصبا وجرّ ا) .وتكون ّ
(إال) وأشباهها أداة حصر ال أداة استثناء.
فرغ؛ أي أنّ المستثنى منه محذوف غير موجود.
 والمقصود بال ّناقص أو ال ُم ّ
مثال " :حضر ّإال زيد"
الحكم

أداة حصر

المستثنى

 نوع االستثناء :ناقص  /مفرّ غ
 حكم المستثنى :حسب موقعه من الجملة
 اعراب المستثنى (زي ٌد) :فاعال مرفوعا بتنوين الضم الظاهر.
نالحظ أنّ المستثنى منه غير موجود في الجملة؛ لذا ال تكون هنا ( ّإال) أداة استثناء ،بل أداة حصر؛ أي حصر الفعل بالفاعل.
ومثال ذلك :قول ال ّشاعر إبراهيم طوقان:
ك ّ
فما شكا ّإال الكسو ُل
//
مان
وا ْنهضْ وال َت ْش ُ
الز َ
 ما :حرف نفي مبني ال مح ّل له من االعراب شكا :فعل ماض مبني على الفتح المق ّدر على األلف؛ منعا من ظهورها ال ّتعذر. الكسو ُل :فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره. ّإال :أداة حصر.مّلحظة
 -1في المثال السّابق قد يتخيل الطالب أن الكالم تام منفي مع أنه ناقص منفي وهناك طريقة بسيطة لمعرفة هل الكالم
تام منفي ؟ أم ناقص منفي ؟ الطريقة هي  :حذف إال و ما بعدها  ،فإذا تم معنى الجملة في ذهنك فالكالم إذن تام
منفي  ،أما إذا لم يتم فالكالم ناقص منفي  ،و ما بعد إال يعرب حسب موقعه في الجملة .
 -2إلعراب ما بعد إال بسهولة :
اشطب على أداة النفي و على إال مع مالحظة أنّ (ليس) ال نشطب عليها ؛ ألن لها تأثيرا إعرابيا في كل الجملة بينما
باقي أدوات النفي األخرى ال تؤثر .
مثال " :1وما محمد إال رسول"
رسول :خبر مرفوع بالضمة
مثال " :2لم ينجح إال طالب"
طالب :فاعل مرفوع بالضمة .
مثال" :3ما صافحت إال أخاك"
أخاك :مفعول به منصوب باأللف .
مثال " :4لم يعالج إال المريض"
المريض  :نائب فاعل مرفوع بالضمة .
 -3هام (لم تذكر في المنهاج)
غالبا إذا كان المستثنى منه مجرورا  ،والجملة منفية فهو استثناء مفرغ ويعرب المستثنى حسب موقعه في الجملة
مثل" :1ما حضر من الوزراء إال (وزي ٌر)"
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وزيرة :فاعل
مثال :2لم أشاهد من المباريات إال (مباراة)
مباراة :مفعول به
تمارين مختارة
س :1ع ّين المستثنى في الجمل التالية وأعربه اعرابا تا ّما.
 -1حضر الحصّة ّ
الطالبُ ّإال طالبا.
 -2حضر الحصّة ّ
الطالبُ ّإال طالبين.
 -3حضر الحصّة ّ
الطالبات ّإال طالبتين.
صحح الخطأ الوارد في الجمل اآلتيةُ ،مب ّينا السبب:
سّ :2
ّ
ّ
 -1زارني الزمال ُء إال زميلٌ.
 -2ما جاهد ّإال المؤمنين.
 -3وصل المسافرون ّإال حقائبُهم.
س :3أ  -أكمل الجمل اآلتية بمستثنى مناسب مما بين األقواس مع التعليل:
الكريم(
 -1ما أقدر األصدقاء إال ……(.......الكري َم  -الكري ُم –
ِ
 -2لم يحضر من الضيوف إال ( .......أخوك  -أخاك – أخيك(
الطماع(
الطماع –
 -3أوقر التجار ّإال …………( .الطما ُع -
َ
ِ
 -4عاد الفدائيون سالمين ّإال …… (أبو بكر  -أبى بكر  -أبا بكر)
ب  -أكمل الجمل اآلتية بمستثنى مناسب واضبطه بالشكل:
 -1مـا أسعدني ّإال..................
 -2أحب المثقفين خال.............. .
.............. .
 -3زارني إخواني غير
 -4لم يرسب من المذيعين إال............... .
 -5ترحب دول العالم بالسالم إال.................. .
 -6لم أقصر في واجباتي المدرسية غير............... .
 -7ال يسرني شيء إال............... .
 -8كل األعمال تفنى إال  ...........الحسن.
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ال ّتدريب األول (ص )82
ب ّين نوع االستثناء وحكم المستثنى بعد ( ّإال) في كل ّ م ّما يلي:
الجملة
الرقم
ّ
رهينة*إال أصحاب اليمين﴾.
 1قال تعالى﴿ :ك ّل نفس بما كسبت
ّ
 2قال تعالى﴿ :قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم ث ّم فذروه في سنبله إال قليال
ممّا تأكلون﴾.
 3قال لبيد بن ربيعة:
ّ
ُ
وما الما ُل واألهلون إال ودائعُ  //وال ُب ّد يوما أنْ تر ّد الودائ ُع
اس ّإال ذا الوجهين.
 4أحتر ُم ال ّن َ
ُ
شاهدت ليلة أمس ّإال برنامجا وثائقيّا.
 5ما
كان في المكتبة عند وصولنا ّإال سناء.
 6ما َ
 7وصل ال ُعمّا ُل ّإال أدواتهم.
 8ما ّ
المسافرين ّإال مسافرين.
تأخ َر من
َ
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نوع االستثناء
تام موجب
تام موجب

حكم المستثنى
وجوب ال ّنصب
وجوب ال ّنصب

مفرّ غ

حسب موقعه

تام موجب
مفرّ غ
مفرّ غ
منقطع
مفرّ غ

وجوب ال ّنصب
حسب موقعه
حسب موقعه
واجب ال ّنصب
حسب موقعه

االتقان يف اللغة العربية /التخصص

األستاذ أسامة التميمي

0789073059

الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد

أحكام المستثنى بـ (غير وسوى)
(غير وسوى) من أدوات االستثناء ،ويُعربان اعراب االسم الواقع بعد ( ّإال) ،وهما مالزمتان لإلضافة؛ أي نعرب ما بعدهما
مضاف اليه.
ّ
غير اثنين"
مثال  " :1شارك الالعبون في المباراة َ
الحكم

المستثنى منه

أداة االستثناء

المستثنى

 نوع االستثناء :تام مثبت  /موجب
 حكم المستثنى :وجوب ال ّنصب
 اعراب المستثنى (غير) :مستثنى منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف
واثنين :مضاف اليه مجرور بالياء أل ّنه مثنى.
غير (غيرُ ) ذوي الهمّة العالية"
مثال " :2ال يُقدم على تحمّل المسؤوليّة أح ٌد َ
الحكم

المستثنى منه

أداة االستثناء

المستثنى

 نوع االستثناء :تام منفي
 حكم المستثنى :جواز ال ّنصب أو االتباع على البدليّة
 اعراب المستثنى (غير):
غير :مستثنى منصوب بالفتحة وهو مضاف
 َ غيرُ  :بدل مرفوع بالضم الظاهرة وهو مضاف.مثال  :3قال ال ّشاعر :وما ال ّدنيا سوى حلم لذيذ ُ //تن ّب ُه ُه تباشيرُ الصّباح
أداة االستثناء
 نوع االستثناء :ناقص  /مفرّغ
 حكم المستثنى :حسب موقعه من الجملة
 اعراب المستثنى (زي ٌد):
 سوى :خبر مرفوع بالضم المق ّدر على آخره ،وهو مضاف -حلم :مضاف اليه مجرور.
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تمارين مختارة
ب ّين حكم (غير و سوى) في الجمل اآلتية:
الجملة
غير أحمد
فهم الطالب القاعدة َ
ما اح ُت ِر َم غيرُ [سوى] العامل
غير [غي ُر] أو سوى طالب
ما نجح الطالب َ
ركب المسافرون الطائرة سوى مروان

اعراب (غير وسوى)
مستثنى منصوب
نائب فاعل
بدل أو مستثنى
مستثنى منصوب

الحكم
تام مثبت
ناقص أو مفرّغ
تام منفي
تام مثبت

تمارين مختارة
ضع ( غير أو سوى ) بدالا من (إال) في المثال التالي مع ضبط (غير أو سوى) واالسم الواقع بعدها
لإلجابة عن هذا السؤال تذكر أنه بعد حذف (إال) ووضع (غير أوسوى) بدال منها أن االسم الذي يقع بعدهما يعرب مضاف
إليه مجرورفقط ويكون إعراب (غير  -سوى) هو نفس إعراب المستثنى الواقع بعد إال
التعديل بـ (غير وسوى)
الجملة
ما نال الجائزة غي ُر المتفوقين
ما نال الجائزة إال المتفوقون
ّ
حفظ الطالب ال ّدرس سوى درس.
حفظ الطالب ال ّدرس ّإال دراسا.
ال ّتدريب ال ّثاني (ص )84
اضبط (غير) في كل ّ م ّما يأتي ،ذاكرا السبب.
الجملة
الرقم
ّ
ال يتنكرُ للجميل إنسانٌ غير الجاحد.
-1
ّ
ْ
قرأت مها ديوان الشعر غير ثالث قصائد.
-2
قال ابن دريد األزديّ :
-3
ّ
ك ّل الذخائر غير تقوى  //ذي الجالل إلى نفاد

ضبط غير
غير  /غي ُر
َ
غير
َ
غير
َ

السبب
أل ّنه تام منفي
أل ّنه تام موجب
تام موجب

ال ّتدريب ال ّثالث (ص )84
ضع (سوى) في جمل من انشائك ،مستوفيا أنواع االستثناء.
نوع االستثناء
الجملة
الرقم
تام مثبت
مصباح
أضاءت مصابيح الشارع سوى
-1
ٍ
تام مثبت
غير أحمد
-2
فهم الطالب القاعدة َ
تام منفي
غير [غي ُر] أو سوى طالب
-3
ما نجح الطالب َ
مفرّ غ
غير [سوى] المحتاج
-4
ما أعطيت َ
22
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أحكام االستثناء بـ (خّل وعدا وحاشا) (ما عدا و ما خّل)
( ما خّل  +ما عدا) فعّلن ماضيان ،وما بعدهما يعرب مفعول به.
جر.
( خّل  +عدا  +حاشا) جواز اعتبارهم أفعاال ماضية أو عدّ هم حروف ّ
ُ
زرت األماكن األثريّة ما عدا أ ّم قيس" ما :حرف نفي.
مثال " :1
أداة االستثناء

الحكم

المستثنى

 عدا فعل ماض مبني على الفتح.
 أ ّم :مفعول به منصوب بالفتح.
للا باطل"
مثال  :2قال الرسول" :إنّ أصْ دَ َق كلم ٍة قالها ال ّشاعر كلمة لبيد :أال ك ّل شيء ما خال َ
المستثنى منه

أداة االستثناء

المستثنى

 خال :فعل ماض مبني على الفتح.
 للا :مفعول به منصوب بالفتحة.
المحتكر) منهم".
المحتكر (
مثال " :3أحتر ُم ال ّتجار المستثمرين حاشا
َ
ِ
الحكم





المستثنى منه

أداة االستثناء

المستثنى

حاشا :فعل ماض مبني على الفتح.
المحتكر :مفعول به منصوب بالفتحة.
َ
حاشا :حرف جرّ مبني ال مح ّل له من االعراب.
المحتكر :اسم مجرور بالكسرة.
ِ

مّلحظة:
ّ
ّ
الحظ ابني الطالب (المحتكر) في المثال الثالث ،قد جاءت مرّ ة منصوبة بالفتحة ،ومرّ ة ثانية جاءت مجرورة بالكسرة،
فال ّنصب على أنّ (حاشا) فعل ماض ،والجرّ على أنّ (حشا) حرف جرّ  .ويعود سبب جوز اعتبار (حاشا) فعال وجواز
اعتبارها حرفا؛ خلوّ ها من (ما) ،بينما إذا ا ّتصل بـ (حاشا) (ما) ،فيجب عندها أن تكون (حاشا) فعال وما بعدها مفعول به.
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الرابع (ص)86 – 85
ال ّتدريب ّ
استخرج أدوات االستثناء ،وب ّين الحكم االعرابي السم الواقع بعد كل ّ منها:
الجملة
الرقم
-1
-2
-3
-4
-5
-6

قال تعال" :إنّ الّذين كفروا وظلموا لم يكن للا ليغفر لهم وال يهديهم
طريقا * ّإال طريق جه ّنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على للا يسيرا"
قال تعالى" :فبما نقضهم ميثاقهم لع ّناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يُحرّ فون
الكم عن مواضعه ونسوا حظا ممّا ُذكروا وال تزا ُل تطلع على خائنة
منهم ّإال قليال منهم فاعف ع ّنهم واصفح إنّ اله يُحبُّ المحسنين"
قال ال ّشاعر:
ّ
ْ
أعيت َمنْ يداويها
لكل داء دواء يستطبُّ به  //إال الحماقة
كان طارق عِ صاميّا ،لم يترك له أبوه شيئا سوى بضعة دونمات،
أحياها فاغتنى.
قال أحمد شوقي:
نامت األعين ّإال مقلة  //تسكبُ ال ّدمع وترعى مضجعك
قرأت القصيدة عدا بيتين.

 -7ما أخفق في ال ّدوران حول المضمار أح ٌد غير متسابق واحد.
 -8ما كانت األيّام ّإال دوال بين ال ّناس.
 -9تف ّتحت األزهار سوى ال ّنرجس.
 -10غادر الحاضرون قاعة االحتفال سوى المشرفين عليه.

أداة
االستثناء
ّإال

حكم االسم الواقع بعد أداة
االستثناء
وجوب ال ّنصب

ّإال

وجوب ال ّنصب

ّإال

وجوب ال ّنصب

سوى

مجرور باإلضافة

ّإال

وجوب ال ّنصب

عدا

جواز ال ّنصب أو االتباع على
البدليّة
مجرور باإلضافة
حسب موقعه (خبر كان)
مجرور باإلضافة
مجرور باإلضافة

غير
ّإال
سوى
سوى

ال ّتدريب الخامس (ص)86
قال أحدهم :ألم تسمعني أقول ّإال خيرا؟
قال :بلى ،إ ّنك تقول ك ّل شيء ّإال ال ّ
شتم.
السابق مرتين بنوعين مختلفين ،ب ّينهما.
ورد أسلوب االستثناء في الحوار ّ
الجواب -1 :ألم تسمعني أقول ّإال خيرا (استثناء مفرّ غ)
-2تقول ك ّل شيء ّإال الشت َم (استثناء تام موجب)
السادس (ص)86
ال ّتدريب ّ
هات ثّلث جمل يكون االستثناء بـ ّ
(إال) في الجملة األولى واجبا نصبه ،وفي ال ّثانية جائزا نصبه واتباعه للمستثنى منه،
االعرابي.
وفي األخيرة معربا بحسب ما يقتضيه موقعه
ّ
يترك لطالب
-1
-2
-3
24
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السابع (ص)87 – 86
ال ّتدريب ّ
نموذج في االعراب
يهون :فعل مضارع مرفوع بالضم.

أ-
-1

قال ال ّشاعر:
قد يهونُ العم ُر ّإال ساعة  //وتهونُ األرضُ ّإال موضعا

العمرُ  :فاعل مرفوع بالضم.
ّإال :حرف استثناء.
ساعة :مستثنى منصوب بالفتحة.

أورقت األشجار ما عدا شجرة.

شجرة :مفعول به منصوب بالفتحة.

ب-
أعرب ما تحته خط في ما يأتي:
ّ
قال تعالى{ :إنّ الّذين تو ّفاهم المالئكة ظالمي أنفسهم قالوا في َم كنتم قالوا كنا المستضعفين:مستثنى منصوب
أ -مستضعفين في األرض قالوا ألم تكن أرضُ للا واسعة ف ُتهاجروا فيها فأولئك بالياء أل ّنه جمع مذكر سالم
مأواهم جه ّنم وساءت مصيرا * ّإال المستضعفين من الرّ جال وال ّنساء
-2
والولدان ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال}
ِ
ّ
خبر المبتدأ مرفوع بالضم الظاهر
ب -قال تعالى{ :وما الحياة ال ّدنيا إال متاعُ الغرور}
وهو مضاف
 سوى :نائب فاعل مرفوعج-
بالضم المق ّدر وهو مضاف.
 المتميّزين :مضاف إليهلن يُكرّ م في الحفل سوى المتميّزين.
مجرور بالياء؛ أل ّنه جمع
مذكر سالم.
مفعول به منصوب بتنوين الفتح
د -حضر المدعوّ ون االجتماع ما خال زيادا.
ال ّتدريب ال ّثامن (ص)87
اقرأ ال ّنص اآلتي ،ث ّم أجب ع ّما يليه:
إلى ك ّل األمّهات ّ
الالتي يشبهنها ،أحبّك كما أنتِ ،وردة في غمرة العمر ،في السّبعين كنت أو في السّتين ،في الخمسين كنت
أو في ّ
الثالثين ،المه ّم أن تبقي أنت كما أنتِ ،تملئين ال ّدار علينا وتلمّيننا ك ّل مساء!!
لو أنّ العمر يُغس ُل يا أمّي ،فيعود ال ّ
ُ
عمركِ في ماء روحي ،وأعدتك كما أنتِ! فلحظات العمر تهون ّإال (حظة)
لغسلت
شباب،
َ
تشبّثي بطرف ثوبك حين أقطع ّ
الطريق باحثا عن األمان ،فليس هناك سوى قلبك يحتضن روحي ويشعل عمري هناء ،زال
أيادي ّإال يديْكِ تنضج لي رغيفا ساخنا من طهارتها.
أكر
َ
ص( :تنوين الفتح)
اضبط كلمة (لحظة) الواردة في ال ّن ّ
عيّن المستثنى منه في:
أيادي ّإال يديكِ تنضج لي رغيفا ساخنا من طهارتها"( .الجواب :أيادي)
"وال أذكر
َ
ما نوع االستثناء في" :فليس هناك سوى قلبك"؟ (الجواب :مفرّ غ)
أعرب ما تحته خط.
ّ
ّ
 يديك :مستثنى منصوب بالياء ألنه مثنى ،وهو مضاف. ك :ضمير متصل مبنيّ في محل جرّ باإلضافة.25
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الوحدة ال ّتاسعة

اإلعّلل بالقلب والحذف
تعريف االعّلل
هو تغيي ٌر يجري في أحرف العلّة بقلبها أو حذفها.
وأحرف العلّة (الواو والياء) ويلحق التغيير (الهمزة) أيضا
ولتوضيح اإلعالل في أي كلمة نردها إلى أصلها وذلك من خالل المضارع أو المصدر ،وإذا كانت جمعا نأتي بمفردها ،بذك
يتضح أصل حرف العلة فيرد إلى الكلمة وبهذا يكون اإلعالل واضح في الكلمة .
خ ّفة عند النطق،
وقد يطرأ تغيي ٌر على حروف العلّة في بعض الكلمات مراعاة لمناسبة الحركة وال ّتجانس الصّوتي ،أو طلبا لل ِ
ْ
داع) و (وزن ،يزنِ ،زنْ  ،ميزانِ ،زنة) وهذا التغيير
أو تخلّصا من التقاء السّاكنين ،مثل( :دعوة ،دعا ،يدعو،
دعت ،ال ّداعيٍ ،
في أحرف العلّة قد يكون بقلبها أو حذفها.
إذن  :حتى يكون هناك إعالل ال بد أن يكون في الكلمة حرف عله .
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أوال :االعّلل بالقلب
وضح ما طرأ من اعّلل بالقلب على اللفاظ التالية:
السؤال األولّ :
لإلجابة على هذا السّؤال وجب على الطالب كتابة خمس خطوات ،وهي كاآلتي:
الخطوة ()4
الخطوة ()3
الخطوة ()2
الخطوة ()1

الخطوة ()5

نوع االعالل  ...........أصلها  ...........الدليل  ...........االعالل  ...........السبب
 الحاالت التي يحدث فيها اعّلل بالقلب
سبقت بفتح.
تحرك أحدهما و ُ
ُ -1تقلب (الواو والياء) إلى (ألف)؛ إذا ّ
مثال( :1كان) اعالل بالقلب ،أصلها (كون) بدليل مضارعه (يكون) قلبت (الواو) إلى (ألف) أل ّنها تحرّ كت
وسُبقت بفتح.
مثال( :2زان) اعالل بالقلب ،أصلها (زين) بدليل مضارعه (يزين) قلبت (الياء) إلى (ألف) أل ّنها تحرّ كت
وسُبقت بفتح.
مثال( :3يُرمى) اعالل بالقلب ،أصلها (يُرمي) بدليل مضارعه (يرمي) ،قُلبت (الياء) إلى (ألف)؛ أل ّنها تحركت
و ُسبقت بفتح.
مثال( :4العدا) اعالل بالقلب ،أصلها (العدو) بدليل مضارعه (يعدو) ،قلبت (الواو) إلى (ألف)؛ أل ّنها تحركت
وسُبقت بفتح.
ُ -2تقلب (الواو والياء) إلى (همزة) في الحاالت التالية:
أ -اسم الفاعل الثالثي األجوف
مثال( :1قائل) اعالل بالقلب ،أصلها (قاول) بدليل مضارعه (يقول) قلبت (الواو) إلى (همزة) أل ّنها اسم فاعل
ثالثي أجوف.
مثال( :2صائر) اعالل بالقلب ،أصلها (صاير) بدليل مضارعه (يصير) قلبت (الياء) إلى (همزة) أل ّنها اسم
فاعل ثالثي أجوف
ب -إذا تطرّ فت (الواو والياء) بعد ألف زائدة:
مثال( :1الغناء) اعالل بالقلب ،أصلها (الغناي) بدليل مضارعه (يغني) قلبت (الياء) إلى (همزة) أل ّنها تطرفت
بعد ألف زائدة.
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مثال( :2السّماء) اعالل بالقلب ،أصلها (السّماو) بدليل مضارعه (يسمو) قلبت (الواو) إلى (همزة) أل ّنها تطرفت
بعد ألف زائدة
ُ -3يقلب حرف المد الزائد (ا  /و  /ي) في المفرد المؤ ّنث إلى (همزة) إذا وقع بعد ألف صيغة منتهى الجموع.
مثال( :1السّحائب) اعالل بالقلب ،أصلها (السّحااب) بدليل مفرده المؤ ّنث (سحابة) قلبت (األلف) إلى (همزة) أل ّنها
وقعت بعد ألف صيغة منتهى جموع.
مثال( :2الخمائل) :اعالل بالقلب ،أصلها (الخمايل) بدليل مفرده المؤ ّنث (خميلة) قلبت (الياء) إلى (همزة) أل ّنها
وقعت بعد ألف صيغة منتهى جموع.
مثال( :3الركائب) :أصلها اعالل بالقلب( ،الركاوب) بدليل مفردها المؤ ّنث (ركوبة) قلبت (الواو) إلى (همزة) أل ّنها
وقعت بعد ألف صيغة منتهى الجموع.
ُ -4تقلب (الواو) إلى (ياء) في الحاالت التالية:
أ -إذا تطرفت (الواو) بعد كسر.
مثال( :1حظي) اعالل بالقلب ،أصلها (حظو) بدليل مضارعه (يحظو) قلبت (الواو) إلى (ياء) ألنّ (الواو)
تطرفت بعد كسر.
مثال( :2ال ّداعي) اعالل بالقلب ،أصلها (ال ّداعو) بدليل مضارعه (يدعو) قلبت (الواو) إلى (ياء) ألنّ (الواو)
تطرفت بعد كسر.
ْ
وقعت ساكنة بعد كسر.
ب -إذا
مثال( :1مِيراث) اعالل بالقلب ،أصلها (موراث) بدليل مجردها (ورث) قلبت (الواو) إلى (ياء) ألنّ (الواو)
ساكنة بعد كسر.
مثال( :2ميزان) اعالل بالقلب ،أصلها (موزان) بدليل مجردها (وزن) قلبت (الواو) إلى (ياء) ألنّ (الواو) ساكنة
بعد كسر.
مثال( :3خيفة) اعالل بالقلب ،أصلها (خوفة) بدليل مصدرها (الخوف) ،قُلبت (الواو) إلى (ياء) ألنّ الواو ساكنة
بعد كسر.
ج -إذا اجتمعت (الواو و الياء) في كلمة واحدة وكانت أوالهما ساكنة.
مثال( :1منسيّ ) اعالل بالقلب ،أصلها (منسوي) بدليل أ ّنها اسم مفعول لفعل ثالثي ،قلبت (الواو) إلى (ياء) ث ّم
أدغمت (الياء) بـ (الياء)؛ الجتماع (الواو و الياء) في كلمة واحدة وكانت أوالهما ساكنة.
مثال( :2هيّن) اعالل بالقلب ،أصلها (هيون) بدليل مضارعه (يهون) قلبت (الواو) إلى (ياء) ث ّم أدغمت (الياء)
بـ (الياء)؛ الجتماع (الواو و الياء) في كلمة واحدة وكانت أوالهما ساكنة.
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وضح ما طرأ من اعّلل بالقلب في األلفاظ التالية:
االعــــــــــــــــــّلل
الكلمة
ميعاد
قسي
جائع
القضاء
ساد
ميقات
أعاد
ضائع
مرميّ
سال
سيّأ
السّاعي
قائم
الدعاء
م ْيراد
أجاد
ميّت
العدا
ضفائر
صام
الرسائل
يُقضى
بالء
نائم
مقضيّ
الصفاء
عاد
صائم
يُجدى
ا ّدعى
شقائق

أصلها (موعاد) بدليل مجردها (وعد) قلبت الواو إلى ياء أل ّنها ساكنة بعد كسر.
أصلها (قسو) بدليل مضارعه (يقسو) قلبت الواو إلى ياء أل ّنها تطرفت بعد كسر.
أصلها (جاوع) بدليل مضارعه (يجوع) قلبت الواو إلى همزة أل ّنها اسم فاعل ثالثي أجوف.
أصلها (القضاي) بدليل مضارعه (يقضي) قلبت الياء إلى همزة أل ّنها متطرفة بعد ألف زائدة.
أصلها (سود) بدليل مضارعه (يسود) قلبت الواو إلى ألف أل ّنها تحركت وسُبقت بفتح.
أصلها (موقات) بدليل جذرها (ورث) قلبت الواو إلى ياء أل ّنها ساكنة بعد كسر.
أصلها (أعود) بدليل مضارعه (يعود) قلبت الواو إلى ألف أل ّنها تحركت وسُبقت بفتح.
أصلها (ضايع) بدليل مضارعه (يضيع) قلبت الياء إلى همزة أل ّنها اسم فاعل ثالثي أجوف.
أصلها (مرموي) بدليل جذرها (نسي) قلبت واو اسم المفعول إلى ياء ث ّم أدغمت الجتماعهما في كلمة واحدة.

أصلها (سيل) بدليل مضارعه (يسيل) قلبت الياء إلى ألف أل ّنها تحركت وسُبقت بفتح.
أصلها (سيوء) بدليل مضارعه (يسوء) قلبت الواو إلى ياء ث ّم أدغمت الجتماعهما في كلمة واحدة.
أصلها (الساعى) بدليل مضارعه (يسعى) قلبت األلف إلي ياء أل ّنها تطرفت بعد كسر.
أصلها (قاوم) بدليل مضارعه (يقوم) قلبت الواو إلى همزة أل ّنها اسم فاعل ثالثي أجوف.
أصلها (الدعاو) بدليل مضارعه (يدعو) قلبت الواو إلى همزة أل ّنها تطرفت بعد الف زائدة.
أصلها (موراد) بدليل جذرها (ورد) قلبت الواو إلى ياء أل ّنها ساكنة بعد كسر.
أصلها (أجيد) بدليل مضارعه (يجيد) قلبت الياء إلى ألف أل ّنها تحركت وسُبقت بفتح.
أصلها (ميوت) بدليل مضارعه (يموت) قلبت الواو إلى ياء ث ّم أدغمت الجتماعهما في كلمة واحدة.
أصلها (العدو) بدليل مضارعه (يعدو) قلبت الواو إلى ألف أل ّنها تحركت وسُبقت بفتح.
أصلها (ضفاير) بدليل المفرد المؤ ّنث (ضفيرة) قلبت الياء إلى همزة أل ّنها وقعت بعد ألف صيغة منتهى الجموع

أصلها (صوم) بدليل مضارعه (يصوم) فلبت الواو إلى ألف أل ّنها تحركت وسُبقت بفتح.

أصلها (الرساال) بدليل المفرد المؤ ّنث (رسالة) قلبت األلف إلى همزة أل ّنها وقعت بعد ألف صيغة منتهى الجموع.

أصلها (يُقضي) بدليل مضارعه (يقضي) قلبت الياء إلى ألف أل ّنها تحركت وسُبقت بفتح.
أصلها (بالو) بدليل مضارعه (يبلو) قلبت الواو إلى همزة أل ّنها تطرفت بعد ألف زائدة.
أصلها (ناوم) بدليل جذرها (نوم) قلبت الواو إلى همزة أل ّنها اسم فاعل ثالثي أجوف.
أصلها (مقضوي) بدليل مضارعه (يقضي) قلبت واو اسم المفعول إلى ياء ث ّم ادغمت الجتماعهما في كلمة واحدة.

أصلها (الصفاو) بدليل مضارعه (يصفو) قلبت الواو إلى همزة أل ّنها تطرفت بعد ألف زائدة.
أصلها (عود) بدليل مضارعه (يعود) قلبت الواو إلى ألف أل ّنها تحركت وسُبقت بفتح.
أصلها (صاوم) بدليل مضارعه (يصوم) قلبت الواو إلى همزة أل ّنها اسم فاعل ثالثي أجوف.
أصلها (يُجدي) بدليل مضارعه (يُجدي) قلبت الياء إلى ألف أل ّنها تحركت وسُبقت بفتح.
أصلها (ا ّدعو) بدليل مضارعه (يدعو) قلبت الواو إلى ألف أل ّنها تحركت وسُبقت بفتح.

أصلها (شقايق) بدليل المفرد المؤ ّنث (شقيقة) قلبت الياء إلى همزة ألنها وقعت بعد ألف صيغة منتهى الجموع.
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ال ّتدريب األول (ص)92
ب ّين ما حدث من إعّلل بالقلب في الكلمات الّتي تحتها ّ
خط
المثال
الرقم
1
قل تعالى{ :إنّ للم ّتقين مفازا*حدائق وأعنابا*وكواعب
أترابا*وكأسا دهاقا*ال يسمعون فيها لغوا وال ّ
كذابا*جزاء
من ربّك عطاء حسابا}
2
3
4

5

6
7

قال الرسول" :أفض ُل الجهاد أنْ يجاهد الرّ ج ُل نفسه
وهواه"
قال المتنبي:

االعّلل
 حدائق :إعالل بالقلب .أصلها (حدايق)؛ بدليلالمفرد المؤ ّنث (حديقة)؛ حيث وقع حرف الم ّد
الزائد (الياء) بعد ألف منتهى الجموع؛ فقلب
همزة.
 عطاء :إعالل بالقلب .أصلها (عطاو)؛ بدليلجذرها (عطا) ومصدرها (عطوة) ،تطرفت
الواو بعد ألف زائدة؛ فقلبت الياء همزة.
هواه :إعالل بالقلب .فأصلها (هويه) بدليل مجرّ دها (هوى)
ومصدرها ( َه ْو َية) فتحرّكت الياء وسبقت بفتحة؛ فقلبت ألفا.

سخاء :إعالل بالقلب ،فأصلها (سخاو) بدليل
ٌ
أخالق تد ّل على الفتى  //أكان سخاء ما أتى أم تساخيا
ولل ّنفس
مجرّ دها (سخا) ومضارعها (يسخو) فتطرّ فت الواو
بعد ألف زائدة؛ فقلبت الواو همزة.
 أقام :إعالل بالقلب ،فأصله (أقوم) بدليلقوي بالحجج أقنع ،ومن عدل أقام ميزان
قال حكي ٌمَ :من َ
ّ
جذرها (قوم) ومضارعها (يقوم)  ،تحرّ كت
الحق وهدم الباطل.
الواو وسبقت بفتح؛ فقلبت الواو ألفا.
 ميزان :إعالل بالقلب ،أصلها (م ِْوزان) بدليلمجرّ دها (وزن) ،وقعت الواو السّاكنة بعد
كسر؛ فقلبت الواو ياء.
الصبا :إعالل بالقلب ،أصلها (الصبو) بدليل
ّ
مصدرها (صبوة) تحرّت الواو بكسر وسبقت
قال صالح بن عبد الق ّدوس:
بفتح؛ فقلبت الواو ألفا.
وإنّ َمن أ ّدب ُت ُه في الصّبا  //كالعود يُسقى الما َء في َغرسه
 ُيسقى :إعالل بالقلب ،أصلها (يسقي) بدليلح ّتى تراه مُورقا ناضرا  //بعد الّذي أبصرت من ُيبْسه
مصدرها (السّقي) تحركت الياء وسُبقت بفتح؛
فقلبت الياء ألفا.
الجفاء :إعالل بالقلب ،أصلها (الجفاو) بدليل
قال ابن حمدون:
ّ
ٌ
مجرّ دها (جفا) ومضارعها (يجفو) تطرفت الواو
ك بالجفاء ألني  //واثق منك بالوفاء الصّحيح
لم أؤاخذ َ
بعد ألف زائدة؛ فقلبت الواو همزة.
 نجا :إعالل بالقلب ،أصلها (نجو) بدليلمصدرها (ال ّنجوى) تحرّ كت الواو وسُبقت
صان ّ
بفتح؛ فقلبت الواو ألفا.
حق غيره نجا ،و َمن ترك ذلك شق َِي فؤاده.
َمن
َ
 شقى :إعالل بالقلب ،أصلها (شق ِِو) بدليلمجردها (شقا) ومضارعها (يشقو) تطرّ فت
الواو بعد كسر؛ فقلبت الواو ياء.
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8

وتواضع لهم.
الكبر
وجانب
ال ّسيّد في ال ّناس َمن نفعهم،
َ
َ
َ

9
من آثار جبران األدبيّة ديوان "عرائس المروج".
10

قال معن بن أوس:
وكم علّم ُته نظم القوافي  //فلمّا قال قافية هجاني

11

كثير منقطع.
قلي ٌل دائ ٌم خي ٌر من
ٍ

12

قال أبو البهاء زهير:

13

قال جرير:

بعثت بها  //إليكم لم ت َسعْ ها ُّ
رسائل ال ّ
ُ
الطرْ ُق وال ُّس ُب ُل
شوق عندي لو

ُ
كتمت الهوى ح ّتى تهيّمني  //ال أستطي ُع لهذا الحُبّ كِتمانا
لقد

الس ّيد :إعالل بالقلب ،أصلها (السيُود) على وزن
ّ
(فيْعل) بدليل مجرّ دها (ساد) ومضارعها (يسود)؛
اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة أولهما ساكن؛
فقلبت الواو ياء ،ث ّم أدغمت مع الياء الثانيّة.
عرائس :إعالل بالقلب ،أصلها (عراوس) بدليل
مفردها المؤ ّنث (عروس) ،وقع حرف الم ّد الزائد
(الواو) بعد ألف منتهى الجموع؛ فقلبت همزة.
قال :إعالل بالقلب ،أصلها (قول) بدليل مضارعها
(يقول) تحرّ كت الواو وسُبقت بفتح ،فقلبت الواو
ألفا.
دائم :إعالل بالقلب ،أصلها (داوم) بدليل مجردها
(دام) ومضارعها (يدوم)؛ وقعت الواو عينا ألسم
الفاعل الثالثيّ األجوف؛ فقلبت الواو همزة.
رسائل :إعالل بالقلب ،أصلها (رساال) بدليل
المفرد المؤ ّنث (رسالة)؛ وقع حرف الم ّد ّ
الزائد
(األلف) بعد ألف منتهى الجموع؛ فقلب همزة.
الهوى :إعالل بالقلب ،أصلها (الهوي) بدليل
مصدر المرّ ة (هويّة)؛ تحرّ كت الياء وسُبقت بفتح؛
فقلبت الياء ألفا.

ال ّتدريب ال ّثاني (ص)93
وضح االعّلل في الكلمات اآلتية:
ّ
االعّلل
الرقم المثال
إعالل بالقلب ،أصلها (رضِ َو) بدليل مصدرها (الرضوان)؛ تطرّ فت الواو بعد كسر؛ فقلبت الواو
 1رضي
ياء.
إعالل بالقلب ،أصلها (فاوز) بدليل مصدرها (الفوز)؛ وقعت الواو عينا السم الفاعل الثالثي
 2فائز
األجوف؛ فقلبت الواو همزة.
 3مصطفى إعالل بالقلب ،أصلها (مصطفو) بدليل مجردها (صفا) ومضارعها (يصفو)؛ تحرّ كت الواو و ُسبقت
بفتح ؛ فقلبت الواو ألفا.
إعالل بالقلب ،وأصلها (شفاي) بدليل مجرّدها (شفي) ومضارعها (يشفي) ،تطرّ فت الياء بعد ألف
 4شفاء
زائدة؛ فقلبت الواو ألفا.
إعالل بالقلب ،أصلها (مرضوي) على وزن اسم المفعول ،بدليل المجرّ د (رضي) اجتمعت الواو
5
َمرضيّ
والياء في كلمة واحدة وكان أولهما ساكنا ،فقلبت الواو ياء وادغمت مع الياء األخرى.
إعالل بالقلب ،أصلها (موثاق) بدليل مجرّ دها (وثق) ،وقعت الواو الساكنة بعد كسر؛ فقلبت الواو
 6ميثاق
ياء.
31

األستاذ أسامة التميمي

االتقان يف اللغة العربية /التخصص

0789073059

الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد
ال ّتدريب ال ّثالث (ص)93
اقرأ البيت اآلتي ،ث ّم علّل عدم حدوث االعّلم في كلمة (ل ّين) في حين إ ّنه وقع في كلمة (ه ِّين)
البر شيء ه ّين  //وج ُه طليق وكّلم ل ّين
ني إنّ ّ
ُب ّ
السبب :ألنّ الياء أصليّة في (ليّن) بينما الياء في (هيّن) منقلبة عن واو والدليل مضارعها (هان ــ يهون)
الرابع (ص)93
ال ّتدريب ّ
ع ّين الكلمات الّتي حدث فيها إعّلل من بين الكلمات اآلتية:
شقائق
صحراء
بّلء
ادّ عى
اعالل
ـــــــ
اعالل
اعالل

الرامي
ّ
اعالل

ال ّتدريب الخامس (ص)93
م ّيز الهمزة المنقلبة من غيرها في ما يأتي:
إفتاء
إمالء
داء
منقلبة
أصليّة
منقلبة

شقراء
زائدة

اصطفاء
منقلبة

ذكرى
ـــــــ

خزائن
منقلبة

السادس (ص)93
ال ّتدريب ّ
ما أصل الهمزة في ما تحته ّ
خط م ّما يلي:
قال الرسول –ص:-
"تعوّ ذوا من جهد البالء ،ودرك ال ّشقاء ،وسوء القضاء ،وشماتة األعداء"
قال الرسول-ص" :-إنّ المؤمن ليدرك بحسن ُ
الخلُق درجة القائم الصّائم"
 //فالحظه زهرُ الرّ با وهو حائ ُر
أصفر ناحال
بدا الصُّب ُح فوق األفق
َ
 //وال رفّ في هذه الخمائل طائر
وما نفحت فوق الرّ باوة زهرة
ّ
ْ
وقد نتف ال ّشحرور في الرّ وض ريشه  //وحُ لت من الصّفصاف فيه ضفائر
يُكث ُر بعض الباعة والمشترين الحلف باهلل ،مع أنّ كثرة الحلف ُتضعفُ ّ
الثقة بين البائع
والمشتري.
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اعالل

فائض
منقلبة

ابتداء
ـــــــ

انبراء
منقلبة

البّلء :أصل الهمزة (ياء)
الشقاء :أصل الهمزة (واو)
القضاء :أصل الهمزة (ياء)
األعداء :أصل الهمزة (واو)
القائم :أصل الهمزة (واو)
الصائم :أصل الهمزة (واو)
ّ
حائر :أصل الهمزة (ياء)
طائر :أصل لهمزة (ياء)
ضفائر :أصل الهمزة (ياء)
البائع :أصل الهمزة (ياء)
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ثانيا :االعّلل بالحذف
 -1االسم المنقوص (المفرد)
وهو االسم المنتهي بـ (ي)
تحذف (ياءه) إذا نوّ ن (تنوين ضم أو كسر) أي يقع مجرورا أو مرفوعا (والرفع قليل) .و ُتبت في حالة ال ّنصب.
ُ
رأيت راميا.
مثال:1
ال يوجد فيها اعالل؛ أل ّنها في حالة ال ّنصب.
ُ
مررت برام.
مثال:2
اعالل بالحذف ،أصلها (رامي) بدليل مصدره (الرامي) حذفت (الياء) في حالة الجر وعوّ ض عنها بتنوين
الكسر؛ أل ّنها اسم منقوص جاء في حالة الجر.
مثال :3هذا رام.
اعالل بالحذف ،أصلها (رامي) بدليل مصدره (الرامي) حذفت (الياء) في حالة الرّ فع وعوّ ض عنها
بتنوين الكسر؛ أل ّنها اسم منقوص جاء في حالة الرّ فع.
 -2االسم المنقوص (الجمع)
ّ
ُتحذف (ياءه) إذا جُ مع جمعا مذكرا سالما ،وضم ما قبل (الواو) في حالة الرّ فع ،وكسر ما قبل (الياء) في حالة النصب والجر.
مثال( :1ال ّداعين) اعالل بالحذف ،أصلها (ال ّداعيين) بدليل مصدره (ال ّداعي) ،حُذفت (الياء) وحرّك ما قبله بالكسر؛
أل ّنه اسم منقوص جمع جمعا مُذكرا سالما.
ْ
حُذفت منه (الياء) وحُ رّ ك ما قبله
مثال( :2ال ّداعون) ،اعالل بالحذف ،اصلها (ال ّداعيون) بدليل مصدره (ال ّداعي)،
بالضم؛ أل ّنه اسم منقوص جُمع جمعا مذكرا سالما.
 -3االسم المقصور
وهو االسم المنتهي بـ (ا  /ى)
تحذف (األلف) إذا جُمع جمعا مذكرا سالما ،وفتح ما قبل (الواو أو الياء).
ّ
مثال( :1األدنون) اعالل بالحذف ،أصلها (األدناون) بدليل مفردها (األدنى) حذفت (األلف) وفتح ما قبل الواو؛ ألنها
اسم مقصور جمع جمعا مذكرا سالما.
مثال( :2األدنين) اعالل بالحذف ،أصلها (األدناين) بدليل مفردها (األدنى) حذفت (األلف) وفتح ما قبل الياء؛ أل ّنها
اسم مقصور جمع جمعا مذكرا سالما.
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 -4الفعل األجوف
يُحذف وسطه إذا ُس ّكن آخرهُ.
مالحظة :يُس ّكن آخر الفعل األجوف في الحاالت التالية:
أ -إذا أسند إلى فعل األمر.
 سار ــــــــ سِ رْ عاد ـــــــ ع ُْد قال ـــــــ قُ ْلب -إذا سُبق بجازم.
 سار ـــــــــ إنْ تسرْ عد ــــــــ ال تع ُْد قال ـــــــ لم يق ْلمثال( :1قُ ْل) اعالل بالحذف ،أصلها (قُ ْول) بدليل مجرده ( َق َو َل) ،حُذفت (الواو) من وسطه؛ أل ّنه أسند إلى فعل األمر
و ُس ّكن آخره.
مثال( :2لم يقُ ْل) اعالل بالحذف ،أصلها (يقُ ْول) بدليل مجرده ( َق َو َل) ،حُذفت (الواو) من وسطه؛ أل ّنه سُبق بجازم
ف ُس ّكن آخره.
 -5الفعل المثال الواوي
ُتحذف (الواو) منه في الحاالت اآلتية:
أ -عند اسناده للمضارع
ّ
مثال( :1يصل) ،اعالل بالحذف ،أصلها (يوصل) بدليل مجردها (وصل) ،حُذفت منه الواو ألنه مثال واوي جاء
على صيغة المضارع.
مثال( :2يقف) ،اعالل بالحذف ،أصلها (يوقف) بدليل مجردها (وقف) ،حُ ذفت منه الواو أل ّنه مثال واوي جاء على
صيغة المضارع.
ب -عند اسناده لألمر
مثال( :1صِ لْ) ،اعالل بالحذف ،أصلها (اوص ْل) بدليل مجردها (وصل) ،حُذفت منه الواو وألف الوصل تباعا؛ أل ّنه
مثال واوي جاء على صيغة األمر.
مثال( :2قِفْ ) ،اعالل بالحذف ،أصلها (اوقف) بدليل مجردها (وقف) ،حُذفت منه الواو وألف الوصل تباعا؛ أل ّنه
مثال واوي جاء على صيغة األمر.
ج -عند اشتقاق المصدر
إذا عوّ ض عن الواو بتاء مربوطة على آخره ،على وزن (علة).
مثال( :1صلة) ،اعالل بالحذف ،أصلها (الوصل) بدليل مجردها (وصل) ،حُذفت منه الواو؛ أل ّنه مثال واوي جاء
على صيغة المصدر الصريح وعوّ ض عن الواو بالتاء المربوطة في آخره.
مثال( :1عظة) ،اعالل بالحذف ،أصلها (الوعظ) بدليل مجردها (وعظ) ،حُذفت منه الواو؛ أل ّنه مثال واوي جاء
على صيغة المصدر الصريح وعوّ ض عن الواو بالتاء المربوطة في آخره.
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 -6الفعل الناقص
هو الفعل الذي آخره حرف علّة سواء (ماضيا أو مضارعا ) ،يُحذف حرف العلّة من آخره إذا أسند إلى واو الجماعة أو
ياء المخاطبة.
 إذا كان معتل بالواو أو الياء يُضم ما قبلهما ،ويكسر ما قبل ياء المخاطبة.
 إذا كان معتل باألف (ا/ى) يُفتح ما قبل واو الجماعة أو ياء المخاطبة.
الفعل الماضي أو المضارع ( ون  /ين )
الفعل الماضي أو المضارع ( وا )
واو الجماعة

واو الجماعة
الجذر

ياء المخاطبة

(أنت  +المفرد)

مثال( :1تدعُوا) اعالل بالحذف ،أصلها (تدعووا) بدليل مجرده (دعو) حُذفت منه (الواو) وض ّم ما قبله؛ أل ّنه
مضارع ناقص أسند إلى واو الجماعة.
مثال( :2تدعِ ين) اعالل بالحذف ،أصلها (تدعوين) بدليل (أنت تدعو) حُذفت منه (الواو) وكسر ما قبله؛ أل ّنه
مضارع ناقص أسند إلى ياء المخاطبة.
مثال( :3يمشون) اعالل بالحذف ،أصلها (يمشيون) بدليل (أنت تمشي) حُذفت منه (الياء) وض ّم ما قبله؛ أل ّنه
مضارع ناقص أسند إلى واو الجماعة.
مثال( :4تمشين) اعالل بالحذف ،أصلها (تمشيين) بدليل (أنت تمشي) حُذفت منه (الياء) وكسر ما قبله؛ أل ّنه مضارع
ناقص أسند إلى ياء المخاطبة.
مثال( :5تسعُون) اعالل بالحذف ،أصلها (تسعاون) بدليل (أنت تسعى) حُذفت منه (األلف) وض ّم ما قبله؛ أل ّنه
مضارع ناقص أسند إلى واو الجماعة.
مثال( :6تسعِين) اعالل بالحذف ،أصلها (تسعاين) بدليل (أنت تسعى) حُذفت منه (األلف) وكسر ما قبله؛ أل ّنه
مضارع ناقص أسند إلى ياء المخاطبة.
مثال( :1دعوا) اعالل بالحذف ،أصلها (دعووا) بدليل مجرده (دعو) حُذفت منه (الواو) وض ّم ما قبله؛ أل ّنه ماضي ناقص
أسند إلى واو الجماعة.
مثال( :2مشوا) اعالل بالحذف ،أصلها (مشيوا) بدليل مجرده (مشي) حُذفت منه (الياء) ،وضم ما قبله؛ أل ّنه ماضي
ناقص أسند إلى واو الجماعة.
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مثال( :3سعوا) اعالل بالحذف ،أصلها (سعيوا) بدليل (سعي) حُذفت منه (الياء) وكسر ما قبله؛ أل ّنه ماضي ناقص أسند
إلى واو الجماعة.

وضح ما طرأ من اعّلل بالحذف في األلفاظ التالية:
االعــــــــــــــــــّلل
الكلمة
يقضون
عدة
لم يص ْم
سام
ترمين
زن
قضوا
ال ّناجين
األعلين
راض
المصطفون
األدنون
لم أستشرْ
سموا
المهتدين
صف
اغتدوا
لتق ْل
األقصون
لم أستطعْ
تخشين
لم يكن
ص ْل
ال تخف
اختفوا
صلة
إنْ يعظكم
األعمون
تنهون

أصلها (قضيون) بدليل (أنت تقضي) حُذفت الياء وضم ما قبل الواو أل ّنه مضارع ناقص أسند إلى واو الجماعة.

أصلها (وعدة) بدليل مجردها (وعد) حُ ذفت منه الواو؛ أل ّنه مثال واوي جاء على صيغة المصدر
الصريح وعوّ ض عن الواو بالتاء المربوطة في آخره.
أصلها (لم تصوم) بدليل مجردها (صوم) حُذفت الواو وذم ما قبله أل ّنه مجزوم ساكن اآلخر.
إصلها (سامي) بدليل مصدرها (السّامي) حذفت الياء أل ّنه اسم مقصور والتنوين عوض عن الياء.
أصلها (ترميين) بدليل (أنت ترمي) حذفت الياء وكسر ما قبلها أل ّنه مضارع ناقص أسند إلى ياء المخاطبة.

أصلها (زين) بدليل مجردها َ
(ز َي َن) حذفت الياء أل ّنه جاء على صيغة األمر فسكن آخره.

أصلها (قضيوا) بدليل مجرده (قضي) حذفت الياء وضم ما قبلها أل ّنه ماضي ناقص أسند إلى واو الجماعة.
أصلها (ال ّناجاين) بدليل مصدرها (ال ّناجي) حذفت األلف وكسر ما قبلها أل ّنها اسم منقوص جمع جمعا مذكرا سالما.
أصلها (األعالين) بدليل مفردها (األعلى) حذفت األلف وفتح ما قبلها أل ّنه اسم مقصور جُمع جمعا مذكرا سالما.

أصلها (راضي) بدليل مصدرها (الراضي) حذفت الياء أل ّنه اسما مقصورا والتنوين عوض عن الياء.
أصلها (المصطفاون) بدليل مفردها (المصطفى) حذفت األلف وفتح ما قبلها أل ّنه اسم مقصور جُمع جمعا مذكرا سالما.
أصلها (األدناون) بدليل مفردها (األدنى) حذفت األلف وفتح ما قبلها أل ّنها اسم مقصور جُمع جمعا مذكرا سالما.

أصلها (لم أستشير) بدليل مضارعه (يستشير) حذفت الياء ألنه مجزوم وساكن اآلخر.
أصلها (سمووا) بدليل مجرده (سمو) حذفت الواو وضم ما قبلها ألنه ماضي ناقص أسند إلى واو الجماعة.
أصلها (المهتديين) بدليل مصدرها (المهتدي) حذفت الياء وكسر ما قبلها ألنها اسما منقوصا جُمع جمعا مذكرا سالما.
أصلها (اوصف) بدليل مجردها (وصف) حذف الواو ثم األلف تباعا أل ّنه فعل أمر مثال واوي ساكن اآلخر.
أصلها (اغتدووا) بدليل مجرده (غدو) حذفت الواو وضم ما قبلها أل ّنه فعل ماضي ناقص أسند إلى واو الجماعة.

أصلها (لتقول) بدليل مجردها (قول) حذفت الواو أل ّنه مجزوم ساكن اآلخر.

أصلها (األقصاون) بدليل مفردها (األقصى) حذفت الواو وفتح ما قبله أل ّنه اسما مقصورا ُجمع جمعا مذكرا سالما.

أصلها (لم أستطيع) بدليل مضارعه (يستطيع) حذفت الياء أل ّنه مجزوم ساكن اآلخر.

أصلها (تخشاين) بدليل (أنت تخشى) حذفت األلف وكسر ما قبلها أل ّنه مضارع ناقص أسند إلى ياء المخاطبة.

أصلها (لم يكون) بدليل مجردها (كون) حذفت الواو ألنه مضارع مجزوم ساكن اآلخر.
أصلها (اوصل) بدليل مجردها (وصل) حذفت الواو ثم األلف تباعا أل ّنه فعل أمر ساكن اآلخر.
أصلها (ال تخوف) بدليل مصدرها (الخوف) حذفت الواو ألنه مضارع مجزوم ساكن اآلخر.
أصلها (اختفيوا) بدليل (أنت تختفي) حذفت الواو وضم ما قبلها ألنه ماضي أسند إلى واو الجماعة.

أصلها (وصلة) بدليل مجردها (وصل) حذفت الواو أل ّنه مثال واوي جاء على صيغة المصدر والتاء عوض عن الواو

أصلها (إن يوعظكم) بدليل مجردها (وعظ) حذفت الواو ألنه فعل مثال واوي مجزوم وساكن اآلخر.
أصلها (األعماون) بدليل مفردها (األعمى) حذفت األلف ألنه اسما مقصورا جُمع جمعا مذكرا سالما.
أصلها (تنهاون) بدليل (أنت تنهى) حذفت األلف وضم ما قبلها ألنها مضارع ناقص أسند إلى واو الجماعة.
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التدريب األول (ص)97/96
ب ّين ما حدث من اعّلل بالحذف في الكلمات ا ّلتي تحتها ّ
خط:
المثال
الرقم
ُ
 1قال تعالى{ :فلمّا نسوا ما ذ ّكروا به أنجينا الّذين ينهون عن
السّوء وأخذنا الّذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون}
2
قال تعالى{ :وال تهنوا وال تحزنوا وأنت األعلون إن كنتم
مؤمنين}

2
3

ّ
الخطاب.
أوّ ُل قاض في االسالم الخليفة عمر بن
ؤذون جيرانكم.
أنتم ال ُت
َ

4
قال محمد بن مناذر:
ُ
ال تع ِْد شرّ ا وعِ ْد خيرا وال  //تخلف الوعْ دَ وعجّ ْل ما َتع ِْد

5
6

قال ُكثيّر ّ
عزة:
دون ما تخشون َمنْ ّ
بث سرّ كم  //أخو ثقة سهل
أتى ما َ
الخالئق أروع
عاد جيراننا مسرورين بعد أن قضوا سبوعا من االجازة في
العقبة.

7
قال ب ّ
شار بن بُرد:
إذا كنت في ك ّل األمور مُعاتبا  //صديقك لم َ
تلق الّذي ال
ُتعاتب ْه
ف ِعشْ واحدا أو صِ ْل أخاك فإ ّنه  //م ُ
ُفارق ذنب مرّ ة ومُجانب ْه
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االعّلل
نسوا :أصلها (نسيوا) بدليل المجرّ د (نسي) حُذفت
(الياء) من آخر الفعل الناقص المعتل اآلخر عند إسناده
ض ّم ما قبل الواو.
لـ (واو الجماعة) و ُ
 تهنوا :أصلها (تهونوا) بدليل المجرّ د (وهن)حُذفت (الواو) من المثال الواوي عند اشتقاق المضارع
منه.
 األعلون :أصلها (األعالون) بدليل المفرد(األعلى)؛ حُذفت األلف من آخر االسم المقصور
عند جمعه جمع مذكر سالم ،وفُتح ما قبل (الواو)
قاض :أصلها (قاضي) بدليل المجرّ د (قضى) حُذفت
(الياء) من آخر االسم المنقوص؛ أل ّنه نكرة منوّ ن.
تؤذون :أصلها (تؤذيون) بدليل المجرّ د (يؤذي) حُذفت
(الياء) من آخر الفعل الناقص المعتل اآلخر عند إسناده
ض ّم ما قبل الواو.
لـ (واو الجماعة) و ُ
 تعد :أصلها (توعد) بدليل المجرّ د (وعد) ُحذفت(الواو) من المثال الواوي عند اشتقاق المضارع
منه.
 عِ د :أصلها (اوعد) بدليل المجرّ د (وعد) حُذفت(الواو) من المثال الواوي عند اشتقاق األمر منه،
ث ّم حذفت همزة الوصل.
تخشون :أصلها (تخشاون) بدليل المجرّ د (خشي)
حُذفت (األلف) من آخر الفعل الناقص المعتل اآلخر
عند إسناده لـ (واو الجماعة) وفُتح ما قبل الواو.
قضوا :أصلها (قضاوا) بدليل المج ّرد (قضى) حُذفت (األلف)
من آخر الفعل الناقص المعتل اآلخر عند إسناده لـ (واو
الجماعة) وفُتح ما قبل الواو( .خطأ  ..أصلها قضيوا) قضى
يقضي مجردها (قضي)

 كنت :أصلها (كا ْن َت) بدليل المجرّ د (كان) سُكن
آخر الفعل األجوف فحذف وسطه.
 عِ ش :أصلها (عيْش) بدليل المجرد (عاش)ومضارعه (يعيش)؛ سُكن آخر الفعل األجوف
فحذف وسطه.
 صل :أصلها (اوصل) بدليل المجرد (وصل)؛حُذفت الواو من المثال الواوي عند اشتقاق األمر
منه.
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8

قال محمد مهدي الجواهري:
المقتفون شأوي هلمّوا  //وخذوا ع ّني ابالغة درْ سا
أيّها
َ

9

ْن إلى تحقيق مستقبل أفضل
وعزم ُم ّتقِدَ ي ِ
ٍ
ساع بوعيٍ
هنيئا لك ّل ٍ

10

11
12
13
14

قال أبو العتاهية:
إذا ما خلوت الدّهر يوما فال تق ْل  //خلوت ولكن ق ْل عليّ
رقيبُ
واش".
يمش ماش شرٌّ من
قال حكبم" :لم
ٍ
ِ

قال أبو القاسم ال ّ
شابي:
الكون  //ونفسي لم تستطعْ فهم نفسي!
عجبا لي! أو ّد أن أفهم
َ
قال أحمد مُحرّ م:
ْ
وال خير في العيش إن لم يفز  //على الجاهل الكيّسُ العاقل
قال محمود درويش:
أنا آت إلى ظ ّل عينيك ..آت
أنت بيتي ومنفاي  ..أنت

المقتفون :أصلها (المقتفيون) بدليل المفرد (المقتفي)
حُذفت (الياء) من آخر االسم المنقوص عند جمعه جمع
ض ّم ما قبل الواو.
مذكر سالم و ُ
ساع :أصلها (ساعي) بدليل المصدر (السعي)؛ حُذفت
(الياء) من آخر االسم المنقوص؛ أل ّنه نكرة منون.
 تقل :أصلها (تقول) بدليل االسناد (هو يقول) سكنآخر الفعل األجوف فحذف وسطه
 قل :أصلها (قول) بدليل المجرد (قال) ومضارعه(يقول) سكن آخر الفعل األجوف فحذف وسطه
واش :أصلها (واشي) بدليل المجرّ د (وشى) ومضارعه
(يشي) حُذفت (الياء) من آخر االسم المنقوص أل ّنه
نكرة منون.
تستطع :أصلها (تستطيع) بدليل االسناد (هو يستطيع)
حُذفت (الياء) من آخر الفعل الناقص المعتل اآلخر عند
ض ّم ما قبل الواو.
إسناده لـ (واو الجماعة) و ُ
يفز :أصلها (يفوز) بدليل المجرّ د (فاز) حُذفت(الواو)
سكن آخر الفعل األجوف فحذف وسطه
آت :أصلها (آتي) بدليل المجرّ د (أتى) ومضارعه
(يأتي) حُذفت (الياء) من آخر االسم المنقوص؛ ألنهّ
نكرة منون.

التدريب الثاني (ص)98
أسند األفعال اآلتية إلى ضمير واو الجماعة ،ث ّم إلى ياء المخاطبة مع ضبط ما قبل الضمير.
ضبط ما قبل الضمير
االسناد إلى ياء المخاطبة
االسناد إلى واو الجماعة
الكلمة
الرقم
الضم
خشوا
خشِ َي
1
الفتح
سموا
سما
2
الفتح
اختفوا
اختفى
3
الفتح
تسعين
يسعون
يسعى
4
تنجون :الضم  /تنجين :الكسر
تنجين
تنجون
ينجو
5
يحمون :الضم  /تحمين :الكسر
تحمين
يحمون
يحمي
6
ينهون :الضم  /تنهين :الكسر
تنهين
ينهون
ينهى
7
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التدريب الثالث (ص)98
مرة ،وبالياء أخرى مع ضبط ما قبل عّلمة الجمع.
اجمع األسماء اآلتية جمع مذ ّكر سالما بالواو ّ
جمع مذكر سالم بالياء
جمع مذكر سالم بالواو
الكلمة
الرقم
مصط َفين
مصط َفون
مصطفى
1
2

المهتدي

المهت ُدون

المهتدِين

3

ال ّناجي

4

الباني

ال ّناجُون
البا ُنون

ال ّنا ِجين
البانِين

5

المرتضى

ضون
المرت َ

ضين
المرت َ

الرابع (ص)98
التدريب ّ
هات فعل األمر من األفعال اآلتية ،ث ّم ب ّين ما حصل فيها من إعّلل:
االعّلل
األمر
الكلمة
الرقم
صِ فْ
أصلها (اوصف) بدليل المجرّد (وصف) حذفت (الواو) من المثال الواوي عند
وصف
1
تصريف األمر منه.
أصلها (استشير) بدليل المجرّد (شار) ومضارعه (يستشير) سكن آخر الفعل األجوف
اسْ تشِ ر
استشار
2
فحذف وسطه.
َخفْ
أصلها (خوف) بدليل المصدر (خوف) سكن آخر الفعل األجوف فحذف وسطه.
خاف
3
التدريب الخامس (ص)98
ما الحرف المحذوف فيما تحته خط
الحرف المحذوف
المثال
الرقم
ُ
ّ
 يكن :الواو 1قال عروة بن حزامِ :ب َي اليأسُ أو دا ُء ال ُهيام شربت ُه  //فإيّاك عني ال يكنْ بك ما بيا
اهون ّإال صبابة  //وال كثرةُ
 ال ّناهون :الياءالواشين ّإال تماديا
َ
فما زادني ال ّن َ
 الواشين :الياء جنوا :األلفوعيدك مثل وعْ دك مُثمرا
ِك واعْ تدوا ْ //أل َف ْوا
 2قال ابن حيوس :ومتى جنوا ثمرا ِ
َ
ت وعْ د َ
 اعتدوا :األلف ألفوا :األلف 3قال ال ّ
 يرجون :الواوشاعر :أرى ال ّناس
يرجون الرّ بيع وإ ّنما  //ربيعي الّذي أرجو َنوا ُل ِوصالكِ
َ
ّ
َ
 الم ّتقون :الياءالل
ناعم
ْش
 4قال أميّة بن أبي الصّلت :وح ّل ال ُم ّت َ
تحت الظ ِ
دق َ //و َعي ٍ
قون بدار صِ ٍ
ٍ
 يشتهون :الياءيشتهون وما تم ّنوا  //مِن األفراح فيها والكمال
لهم ما
َ
 تم ّنوا :األلف تناسوا :األلف 5وقال آخر :تناسوا أو نسوا عهدي ،ومالوا  //إلى َجحْ د الهوى ك ّل المميل
 نسوا :الياء 6قال أبو تمّام :وقد حرّ ُ
 صلة :الواورت في مديحك جهدي  //فحرّ ر بال ّندى صِ َل َة القصي ِد
 يقف :الواو 7كان ابن المُقفّع يقف قمه كثيرا ،فقيل له في َم لك؟ فقال :إنّ الكال َم يزدح ُم في صدري ،فيقفُ
قلمي ألتخيّره.
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السادس (ص)98
التدريب ّ
وضح االعّلل في ما تحته خط مع بيان نوعه
اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة
البحتري الّتي يصف فيها بركة ال ُمتو ّكل ،ث ّم ّ
ّ
االعّلل
األبيات
ْ
الحت مغانيها  -الحت :إعالل بالقلب ،أصلها (لوحت) بدليل مجردها
ت إذا
البرْ ك َة الحسنا َء رُ ؤيتها  //واآلنِسا ِ
يا َمن رأى ِ
(الح) ومضارعه (يلوح)؛ تحرّ كت الواو وسُبقت
بفتح فقلبت الواو ألفا.
 //إبداعها فأد ّقوا في معانيها
ذين وُ لّوا
ْمان الّ َ
كأن ِجن سلي َ
 ولوا :إعالل بالحذف ،أصلها (وليوا) بدليل المجردت ْن ُّ
(ولي) حُذف حرف العلة (الياء) من أخر الفعل
حط فيها وفو ُد الماء مُعْ ِجلة  //كالخي ِْل خارجة مِنْ َحب ِْل مُجْ ريها
ال ّناقص عند إسناده إلى واو الجماعة ،وض ّم ما قبل
الواو.
ض ُة البيضا ُء سائلة  //م َِن السّبائِكِ تجري في مجاريها
كأ ّنما ال ِف ّ
 سائلة :إعالل بالقلب ،أصلها (سايلة) بدليل المجرّ دحسبت سماء رُ ّك َب ْ
إذا ال ّنجو ُم ترا َء ْ
َ
(سال) ومضارعه (يسيل)؛ وقعت الياء عينا السم
ت فيها
ت في جوانبها  //ليال
الفاعل الثالثي األجوف؛ فقلبت الياء همزة.
السبائك :إعالل بالقلب ،أصلها (السّبايك) بدليل
بين قاصيها ودانيها
ال يبلُ ُغ ال ّس َم ُ
ك المحصو ُر غايتها  //لِبُعْ ِد ما َ
ّ
المفرد المؤ ّنث (سبيكة)؛ وقع حرف الم ّد ّ
الزائد
ب ُم ْن ّ
ْ
تغنى بساتي ُنها القُصوى ْ
(الياء) بعد ألف منتهى الجموع؛ فقلبت همزة.
حال َع َزاليها
برؤيتها  //عن السّحائ ِ
 سماء :إعالل بالقلب ،أصلها (سماو) بدليل المجرد(سما) ومضارعه (يسمو)؛ تطرّ فت الواو بعد ألف
زائدة؛ فقلبت الواو همزة.
 دانيها :إعالل بالقلب ،أصلها (دانوها) بدليل المجرّ د(دنا) ومضارعه (يدنو)؛ تطرّ فت الواو بعد كسر
فقلبت الواو (ياء).
 تغنى :إعالل بالقلب ،أصلها (تغني) بدليل مصدر(غني)؛ تحرّت الياء وسُبقت
المرّ ة (غنية) والمجرّ د
َ
بفتح؛ فقلبت الياء ألفا.
السحائب :إعالل بالقلب ،أصلها (السّحااب) بدليل
ّ
المفرد المؤ ّنث (سحابة)؛ وقع حرف الم ّد ّ
الزائد
(األلف) بعد ألف منتهى الجموع؛ فقلبت همزة.
السابع (ص)98
التدريب ّ
بيّن مواطن االعالل في قوله تعالى{ :إنّ للا يأمرُ بالعدل واالحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمُنكر والبغيِ
يعظكم لعلّكم َتذ ّكرون}
 ينهى :إعالل بقلب الياء ألفا. يعظكم :إعالل بحذف الواو40
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الوحدة العاشرة

عمل المصدر والمشتقات
ما هو المصدر والمشتقات؟
 المصدر :كل اسم مشتق من فعل يد ّل على الحدث.
أمثلة:
 تعليم ـــــ مشتقة من الفعل ـــــ علّم إقبال ـــــ مشتقة من الفعل ـــــ أقبل الو ّد ــــــ مشتقة من الفعل ـــــ و ّدالحظ ابني الطالب المصادر (تعليم ،إقبال ،الو ّد) جميها أسماء تد ّل على شيء معنوي ال مادي ،فمثال كلمة
(مقعد) لك أن تقول أ ّنها مشتقة من الفعل قعد ،ولك ّنها ليست بمصدر؛ أل ّنها دلّت على شيء مادي (جماد).
واآلن ميّز ابني الطالب بين المصدر وغير المصدر في الجدول اآلتي:
الرقم

الكلمة

1

كتابا
زراعة
عمال
بيتا
الحفظ
استماعا
ضربا
قلما

نوعها
مصدر  /غير مصدر

 المشتقات
(اسم الفاعل  /اسم المفعول  /الصفة المشبهة باسم الفاعل)
 -1اسم الفاعل
كل كلمة على وزن (فاعل) أو يبدأ بـ ( ُم) ومكسور ما قبل اآلخر.
 -2اسم المفعول
كل كلمة على وزن (مفعول) أو يبدأ بـ ( ُم) ومفتوح ما قبل اآلخر.
41
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أوال :عمل المصدر
يعمل المصدر عمل الفعل ،فإنْ كان الفع ُل الزما؛ جرّ الفاع ُل بعده على أ ّنه مضاف إليه .أمّا إن كان متع ّديا لمفعول واحد؛ فإ ّنه
يجرّ الفاعل بعده على االضافة وينصب المفعول به .وقد يكون الفعل متعديا إلى أكثر من مفعول به؛ فإ ّنه كذلك يجرّ الفاعل
بعده ،وينصب المفاعيل.
األفعال الّتي تنصب مفعولين
منح
سأل
أعطى
درى
ألفى
ظنّ
ترك
ر ّد
ا ّتخذ

كسا
خال
ص ّير

أذاق
هب

ألبس
زعم
تخذ

وهب
حسب

علم
حجا

رأى القلبية
عدّ

وجد
جعل

 مالحظة
نستطيع أن نميّز بين الفعل الالزم من المتعدي؛ بإضافة أحد ضمائر ال ّنصب (ك ،هـ ،نا ،ي) للفعل ،فإن قبلها الفعلُ؛
فهو متع ّد ،وإن لم يقبلها؛ فهو الزم.
الفعل
سأل
كرُم
جلس
علم
قطف
كتب
درس
زرع
حفظ
قرأ

اضافة ضمير النصب
 سألك
 كرمك
 جلسك
 علمه
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 عمل المصدر الصريح
يعمل المصدر الصريح إذا كان مضافا أي أ ّنه غير معرّ ف وغير منون
ضمير نصب (ك/هـ/ي/نا)
ٌ
صدقة
المريض
زيارتك
َ

اسم ظاهر
ُ
إحراز المر ِء المجدَ مطم ٌح نبيل

س :بين عمل المصدر الصريح في الجمل اآلتية:

 -1إحرا ُز المرءِ المجد مطمح نبيل.
جاء المصدر الصريح (إحراز) مضافا إلى فاعله (المرء) فعمل عمل فعله ونصب مفعوال به بعده وهو (المجدَ ).
 -2زيارتك المريض صدقة.
جاء المصدر الصريح (زيارة) مضافا إلى ضمير النصب (ك) فعمل عمل فعله ونصب مفعوال به بعده وهو (المريض).
 -3تقدي ُم زياد هدية أل ّمه دليل ُ تقديره لها.
جاء المصدر الصريح (تقديم) مضافا إلى فاعله (زياد) فعمل عمل فعله ونصب مفعوال به بعده وهو (هديّة).
 -4إطعامك الفقير كسرة خبز صدقة.
جاء المصدر الصريح (إطعام) مضافا إلى ضمير النصب (ك) فعمل عمل فعله ونصب مفعولين بعده هما (الفقير  /كسرة).
 -5من ُح المعلّم الطالب جائز اة يفزه على االبداع.
جاء المصدر الصريح (منح) مضافا إلى فاعله فعمل (المعلم) فعمل عمل فعله ونصب مفعولين بعده هما (الطالب  /جائزة).
 -6قوله تعالى" :ولوال دف ُع هللا ال ّناس بعضهم ببعض".
جاء المصدر الصريح (دفع) مضافا إلى فاعله (للا) فعمل عمل فعله ونصب مفعوال به بعده وهو (ال ّناس).
اس ﴾.
 -7قوله تعالى ﴿:وأكلِ ِهم أموال ال َّن ِ
جاء المصدر الصريح (أكل) مضافا إلى ضمير النصب (هـ) فعمل عمل فعله ونصب مفعوال به بعده وهو (أموال).
ت َّ
 -8يقول تعالى ":ف ِبما نقضِ ِهم مِيثاق ُهم و ُكفرهِم بِآيا ِ
هللاِ وقتلِ ِه ُم األنبِياء ِبغي ِر حق"
جاء المصدر الصريح (قتل) مضافا إلى ضمير النصب (هـ) فعمل عمل فعله ونصب مفعوال به بعده وهو (األنبياء).
ُ -9يدهشني إرسالك الرسالة.
جاء المصدر الصريح (إرسال) مضافا إلى ضمير النصب (ك) فعمل عمل فعله ونصب مفعوال به بعده وهو (الرسالة).
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ُ
عجبت من محادثتي عل ّيا.
-10
جاء المصدر الصريح (محادثة) مضافا إلى ضمير النصب (ي) فعمل عمل فعله ونصب مفعوال به بعده وهو (عليّا).
يسرني عملك الواجب.
ّ -11
جاء المصدر الصريح (عمل) مضافا إلى ضمير النصب (ك) فعمل عمل فعله ونصب مفعوال به بعده وهو (الواجب).
 -12زيارة المعلم زميلنا أسعده.
جاء المصدر الصريح (زيارة) مضافا إلى فاعله (المعلم) فعمل عمل فعله ونصب مفعوال به بعده وهو (زميل).
الربا وقد ُن ُهوا عن ُه ﴾
 -13قوله تعالى ﴿:وأخ ِذ ِه ُم ِّ
جاء المصدر الصريح (أخذ) مضافا إلى ضمير النصب (هـ) فعمل عمل فعله ونصب مفعوال به بعده وهو (الرّ با).
ال ّتدريب األول (ص )101
ب ّين عمل المصدر الّذي تحته خط فيما يأتي
المثال
الرقم
ّ
ّ
ُ
 1قال تعالى{ :فإذا قضيتم مناسككم فذكروا للا كذكركم آباءكم أو أشد ذِكرا فمن
ال ّناس َمنْ يقول ربّنا ءاتنا في الدّنيا وما له في اآلخرة ِمنْ خالق}
2

إحراز المر ِء المج َد َمط َم ٌح نبيلٌ.

3

قال ال ّ
ك الكِرا َم ُت َع ُّد منهم  //فال ُت َر َينْ لغيره ُم ألوفا
شاعر :ب ِع ْش َر ِت َ

ال ّتدريب ال ّثاني (ص )101

عمل المصدر
جاء المصدر الصريح (ذكر) مضافا إلى ضمير النصب
(ك) فعمل عمل فعله ونصب مفعوال به بعده وهو
(آباء).
جاء المصدر الصريح (إحراز) مضافا إلى فاعله
(المرء) فعمل عمل فعله ونصب مفعوال به بعده وهو
(المج َد).
جاء المصدر الصريح (عشرة) مضافا إلى ضمير
النصب (ك) فعمل عمل فعله ونصب مفعوال به بعده
وهو (الكرام).

امأل الفراغ باإلجابة المناسبة الّتي بين األقواس في ما يأتي:
المثال
الرقم
َ
(المر ِء  ،المر َء  ،امرءُ)
ك  .............في ما لم ينله يوقعك في حرج.
1
حم ُد َ
ب  ،الكتبُ )
ك  ..........تجعلك أكثر تميّزا.
2
(الكتب  ،الكت ِ
َ
ُمطالع ُت َ

ال ّتدريب ال ّثالث (ص )101
1

2

الو ّد)
نموذج في اإلعراب( :مِن أه ّم مسؤول ّياتك االجتماع ّية حف ُظك ِ
ُ
الفتحة ال ّظاهرةُ على آخره.
منصوب وعّلمة نصبه
الودَّ  :مفعول به للمصدر
ُ
الفرع أعرب ما تحته خط في ما يأتي:
المثال
قال عمرو بن اإلطنابة الخزرج ّي:
أ
ّ
ْ
ّ
ْ
أبت لي عِ فتي وأبى بالئي  //وأخذي الح ْم َد بالثمن الرّبيح
ا ّت ُ
خاذ ال ّ
حوار نهْجا أ ْم ٌر يقو ُد إلى ال ّتفاهم والمحبّة.
شباب ال
ب
َ
-
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االجابة
المر َء ،بالفتحة
الكتب ،بالفتحة
َ

االعراب
الح ْم َد :مفعو ٌل به للمصدر منصوبُ وعالمة نصبه الفتح ُة
ّ
الظاهرةُ على آخره.
الحوار :مفعو ٌل به للمصدر منصوبُ وعالمة نصبه
الفتحة ّ
ُ
الظاهرةُ على آخره.
نهْجا :مفعو ٌل به ثان للمصدر منصوبُ وعالمة نصبه
الفتحة ّ
ُ
الظاهرةُ على آخره.
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ثانيا :عمل المشتقات
المشتقات هي :اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة.

أوال :اسم الفاعل

ي ُ
ُشتق اسم الفاعل على وزن (فاعل) من الثالثي ،وعلى وزن مُضارعه مع ابدال حرف المضارع ميما مضمومة وكسر
ما قبل اآلخر لغير الثالثي.

من الفعل الثّلثي
 -1من فعل حروفه صحيحة
ضرب  ........ضارب
علم  ........عالم

على وزن (فاعل)

ُتقلب همزة القطع إلى همزة مد (آ)

 -2من فعل مهموز األول
أخذ  .......آخذ
أكل  ......آكل
 -3من الفعل األجوف
قال
عاد

 ......قائل
 .....عائد

تقلب األلف همزة
أجوف باأللف
ال تتغير الواو أو الياء
أجوف بالواو أو الياء
حيد  .......حايد
حول  .......حاول

 -4من الفعل المعتل اآلخر (الناقص)
دعا  ......داع  /ال ّداعي
سعى  .....ساع  /السّاعي
 -5من الفعل المضعف
ج ّد  .......جا ّد
ع ّد  .......عا ّد

ِق
ِع

(فاع)
على وزن
ِ
 ......وقى  .......واق  /الواقي
 ......وعى  .......واع  /الواعي

على وزن فاعل (من غير فك التضعيف).
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-1
-3
-4
-6

من الفعل غير الثّلثي
ي ُّ
ُشتق اسم الفاعل من غير الثالثي على وزن مضارعه مع ابدال حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما
قبل اآلخر.
ُجتهد
استنسخ  ........يستنسخ  ........مُستنسِ خ
 -2اجتهد  ........يجته ُد  ........م ِ
 -4قاتل  ........يُقاتل  ........مُقاتِل
علّم  ........يُعلّ ُم  ........مُعلّ ٌم
 -5أقال  ........يُقي ُل  ........مُقيل
أقام  ........يُقي ُم  ........مُقي ٌم
تولّى  ........يتولّى  ........مُتو ِّل

س :هات (اشتق) اسم الفاعل من األلفاظ التالية:
منصرف  -4ع ّد :عاد
 -1التقى :ملتقِي  -2باع :بائع  -3انصرف:
ِ

 -5الم :الئم

راو
 -6روىِ :

 عمل اسم الفاعل
يعمل اسم الفاعل عمل فعله مُقترنا بـ (أل) أو مجردا .فيكتفي بالفاعل إن كان الزما ،وينصب مفعوال به إذا كان متعد.
ال ُمدركون مستقبلهم ناجحون.

في الحاالت التالية
 -2وقع خبرا

 -3وقع صفة

 -4وقع حاال

 -1مسبوق بنفي ،أو استفهام الحال والمستقبل ،أو نداء
مثال :1هؤالء الطلبة المجتهدون.
ّ
جاء اسم الفاعل (مجتهد) معرّ فا بـ(أل) فعمل عمل فعله الالزم فرفع فاعال بعده وهو (واو الجماعة).
مثال :2هنيئا للممتلئة قلو ُبهم عشقا للوطن.
جاء اسم الفاعل (ممتلئ) معرّ فا بـ(أل) فعمل عمل فعله ّ
الالزم فرفع فاعال بعده وهو (قلوب).

السفر اليوم (غدا)؟
مثال :3أعائد أخوك من ّ
جاء اسم الفاعل (عائد) مسبوقا باستفهام عن الحال (المستقبل) فعمل عمل فعله ّ
الالزم فرفع فاعال بعده وهو
(أخو).
مثال :4ما ناس أخوك واجباته.
جاء اسم الفاعل (ناس) مسبوقا بنفي فعمل عمل فعله ّ
الالزم فرفع فاعال بعده وهو (أخو).
مثال :5يا صانعا الخير ،ال تتوان في عملك.
جاء اسم الفاعل (صانع) مسبوقا بنداء فعمل عمل فعله المتعدي فرفع فاعال مستترا تقديره (أنت) ،ونصب
مفعوال به بعده وهو (الخير).
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مثال :6الجندي قاتل ُ أخيك.
جاء اسم الفاعل (عائد) خبرا فعمل عمل فعله المتعدي فرفع فاعال مستترا تقديره (هو) ،ونصب مفعوال به
بعده وهو (أخيك).
س لجانا ُمساند اة األجهزة ال ّرسم ّية.
مثال :7الدّ ولة
تؤس ُ
ّ
جاء اسم الفاعل (مُساندة) صفة ،فعمل عمل فعله المتعدي فرفع فاعال مستترا تقديره (هي) ،ونصب مفعوال به
بعده وهو (األجهزة).
مثال :8زرنا المريض قاصدين األجر وال ّثوب لمن هللا.
جاء اسم الفاعل (قاصد) حاال ،فعمل عمل فعله المتعدي فرفع فاعال متصال به وهو (ي) ،ونصب مفعوال به
بعده وهو (األجر).

ثانيا :اسم المفعول
يُشتق اسم المفعول على وزن (مفعول) من الثالثي ،وعلى وزن مضارعه مع ابدال حرف المضارع ميما مضمومة
وفتح ما قبل اآلخر من غير الثالثي.
من الفعل الثّلثي المتعدي
 -1من فعل حروفه صحيحة
قتل  ........مقتول
سأل  ........مسؤول
قرأ  ........مقروء

على وزن (مفعول)

ُتر ُّد األلف إلى أصلها؛ بإتيان المضارع منه ،وقلب حرف المضارع ميما مفتوحة.
 -2من الفعل األجوف
قال  ........يقول َ ........مقول
باع  ........يبيع َ ........مبيع
يُر ُّد حرف العلّة الى أصله ،وقلب حرف المضارع ميما مفتوحة ،ث ّم تشديد اآلخر.
 -3من الفعل ال ّناقص
رمى  .......يرمي َ .......مرميّ
دعا  .......يدعو َ .......مدعوّ
ثانيا :من الفعل الثّلثي ّ
الّلزم
ّ
ّ
األص ُل أنْ ال ي ُ
ُشتق اسم المفعول من الفعل الالزم ،ولكن أهل اللغة أجازوا اشتقاقه من الالزم على وزن مفعول بشرط
ّ
ّ
أنْ يلحقه أشباه الجمل (شبه جملة جار ومجرور ،أو شبه جملة ظرفية) ويستطيع أن يُميّز الطالبُ بين الفعل الالزم وبين
ْ
الفعل المتعدي ،من خالل إضافة أحد ضمائر ال ّنصب (ك/هـ) إلى الفعل باعتبارها في محل نصب على المفعوليّة؛ فإنْ
قبلت
الضمير فهي مُتعدية ،وإنْ لم تقبل الضمير فهي الزمة.
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 ضرب  ......ضربك  : إذن هي متعدية كرُ م  ......كرمك ×  :إذن هي الزمة-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

جلس  ......مجلوس عليه  /مجلوس فوقه.
ك  ......مشكوك فيه
ش ّ
نام  ......منوم تحته
اكتوى  .....مُكتوى به
يئس  .......ميؤوس منه
جاء َ ......مجيء به
رغب  .....مرغوب فيه

من الفعل غير الثّلثي
ي ُّ
ُشتق اسم المفعول من غير الثالثي على وزن مضارعه مع ابدال حرف المضارع ميما مضمومة وفتح ما
قبل اآلخر.
 -1استنسخ  .....يستنسخ  ....مُستن َسخ
 -2اجتهد  .....يجتهد  ....مُجت َهد

 عمل اسم المفعول
يعمل اسم المفعول عمل فعله مُقترنا بـ (أل) أو مجردا .فيرفع نائب فاعل بعده.
هذا القائد المعروف بطوال ُته

في الحاالت التالية
 -2وقع خبرا

 -3وقع صفة

 -4وقع حاال

 -1مسبوق بنفي ،أو استفهام الحال والمستقبل ،أو نداء
حمر خدّ ه.
مثال :1هذه الولد ال ُم ّ
جاء اسم المفعول (المحمر) معرّ فا بـ(أل) فعمل عمل فعله المبني للمجهول ،فرفع نائب فاعال بعده وهو (خ ّده).
مثال:2هذا المسفوك دمه.
جاء اسم المفعول (المسفوك) معرّ فا بـ(أل) فعمل عمل فعله المبني للمجهول ،فرفع نائب فاعال بعده وهو (دمه).
المتفوق جائزة اليوم(غدا)؟
مثال :3أممنوح
ّ
جاء اسم المفعول (ممنوح) مسبوقا باستفهام عن الحال (المستقبل) ،فعمل عمل فعله المبني للمجهول ،فرفع
نائب فاعال بعده وهو (المتفوق).
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مثال :4ما مذموم رجل يساعد اآلخرين.
جاء اسم المفعول (مذموم) مسبوقا بنفي فعمل عمل فعله المبني للمجهول ،فرفع نائب فاعل بعده وهو (رجل).
فكره ،ما أجمل أن تشارك معنا..
مثال :5يا ُمثقفا ُ
جاء اسم المفعول (مثقفا) مسبوقا بنداء ،فعمل عمل فعله المبني للمجهول ،فرفع نائب فاعل بعده وهو (فكره).
مثال :6المرأة مصونة ُح ّريتها في األردنّ ..
جاء اسم المفعول (مصون) خبرا ،فعمل عمل فعله المبني للمجهول ،فرفع نائب فاعل بعده وهو (حريّة).
ا
ُ
نظمة أحدا ُثها..
قرأت رواية ُم
مثال:7
جاء اسم المفعول (منظم) صفة ،فعمل عمل فعله المبني للمجهول ،فرفع نائب فاعل بعده وهو (أحداث).
ا
مرفوعة رؤوسهم.
مثال :8يعجبني المغتربون
جاء اسم المفعول (مرفوع) حاال ،فعمل عمل فعله المبني للمجهول ،فرفع نائب فاعل بعده وهو (رؤوس).
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ثالثا :الصفة المشبهة
(أفعل) – مؤ ّنثه فعالء
أحر  -حمراء
ح/ر ْخو
فِعْ ل – م ِْل ِ
زان/جبان
َف َعال – َر
َ

أوزان الصفة المشبهة
فعالن – مؤنثه فعلى
عطشان  -عطشى
ْل/صعْ ب
َفعْ ل – َسه
َ
فُعال – فُراتُ /
شجاع

ع/مرح/حذِر
َفعِل – جشِ
ِ

َف َعل – بطل/رغد/ح َسن

فُعْ ل – س ُْخن/مُرّ /حُلو
فعيل – كريم-وسيم

فاعل – طاهر/ماجد
َفي َْعل – هيّن/سيّد/قيّم

 عمل الصفة المشبهة
تعمل الصفة المشبهة عمل فعلها الالزم مُقترنا بـ (أل) أو مجردا .فترفع فاعال بعده.
أحبّ الوردة الحمراء لو ُنها.

في الحاالت التالية
 -2وقع خبرا

 -3وقع صفة

 -4وقع حاال

 -1مسبوق بنفي ،أو استفهام الحال والمستقبل ،أو نداء
مثال :1هذه الطفلة الحمراء خدّ ها.
جاءت الصفة المشبهة (الحمراء) معرّ فا بـ(أل) فعمل عمل فعله الالزم ،فرفع فاعال بعده وهو (خ ّدها).
السهل ُ كّلمه.
مثال:2هذا ّ
جاءت الصفة المشبهة (السّهل) معرّ فا بـ(أل) فعمل عمل فعله الالزم ،فرفع فاعال بعده وهو (كالم).

مثال :3أسعيدة روانُ في حصولها على ال ّ
شهادة اليوم(غدا)؟
جاء الصفة المشبهة (سعيد) مسبوقا باستفهام عن الحال (المستقبل) ،فعمل عمل فعله الالزم ،فرفع فاعال بعده
وهو (روان).
مثال :4ما صعب الحصول على المركز األول..
جاء الصفة المشبهة (صعب) مسبوقا بنفي ،فعمل عمل فعله الالزم ،فرفع فاعال بعده وهو (الحصول).
مثال :5يا شهما خلقُه ،أنت خير رفيق.
جاء الصفة المشبهة (شهم) مسبوقا بنداء ،فعمل عمل فعله الالزم ،فرفع فاعال بعده وهو ( ُخلق).
الجو رطب هواؤه.
مثالّ :6
جاء الصفة المشبهة (رطب) خبرا ،فعمل عمل فعله الالزم ،فرفع فاعال بعده وهو (هواء).
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مثال :7جلست تحت شجرة عريض ساقُها.
جاء الصفة المشبهة (عريض) صفة ،فعمل عمل فعله الالزم ،فرفع فاعال بعده وهو (ساق).
أحب المرء عذبا لسا ُنه.
مثال:8
ّ
جاء الصفة المشبهة (عذب) صفة ،فعمل عمل فعله الالزم ،فرفع فاعال بعده وهو (لسان).
ال ّتدريب األول (ص )103
ب ّين عمل اسم الفاعل الّذي تحته خط في كل ّ م ّما يأتي:
عمله
المثال
الرقم
ّ
جاء معرّ فا بأل فعمل ،عمل فعله فرفع فاعال
 1قال تعالى{ :والذين ينفقون في السّراء والضّراء والكاظمين الغيظ
مستترا ،ونصب مفعوال به
والعافين عن ال ّناس وللا يُحبّ المحسنين}
جاء مجرّ دا من (أل) فعمل ،عمل فعله فرفع
 2اعل ْم يا صديقي أ ّني مُلتمسٌ لما بدر منك عُذرا.
فاعال.
جاء مجرّ دا من (أل) فعمل ،عمل فعله
 3ما عهدتك يا وسا ُم ّإال مُنجزا واجباتك في وقتها.
(بشرط النفي) فرفع فاعال مستترا ،ونصب
مفعوال به.
ٌ
جاء مجرّ دا من (أل) فعمل ،عمل فعله
ُدركة مستقبلها على وفق تخطيط وتفكير
 4يا أ ّم فرح ،في أنّ فرح م
(بشرط النداء) فرفع فاعال مستترا ،ونصب
سليمين.
مفعوال به.
جاء مجرّ دا من (أل) فعمل ،عمل فعله
5
(بشرط وقوعها حاال) فرفع فاعال مستترا،
كأس البطولة.
عاد منتخبنا الوطنيّ من المباراة حامال
َ
ونصب مفعوال به.
جاء مجرّ دا من (أل) فعمل ،عمل فعله
 6قال ابن حيوس:
ّ
ّ
(يشرط الوصف) فرفع فاعال مستترا،
أستودع المجدَ المُؤثل والتقى  //والعد َل ربّا حافظا ما استودعا
ونصب مفعوال به.
ال ّتدريب ال ّثاني (ص )104
اضبط أواخر ما تحته خط في ما يأتي:
الجملة
الرقم
 1إ ّني راج منك ال ّتثبت ممّا تسمع وتقولّ ،
وأال تلقي باال للشائعات.
2

أذاهبة لجين مع صديقاتها لمشاركة في برنامج الحفاظ على البيئة؟

3

شهد عقد التسعينات من لقرن الماضي تطوّ را ملحوظا للرّ واية األردنية النسوية من حيث
الك ّم والجودة ،فإنّ أحدنا واجد أكثر من خمسة وعشرين رواية الثنتي عشرة روائية ،ح ّتى
مسته ّل القرن الحالي.
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الفتحة؛ أل ّنه مفعول به
السم الفاعل (راج)
الضمة؛ أل ّنه فاعل السم
الفاعل (ذاهبة)
الفتحة؛ أل ّنه مفعوال به
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ال ّتدريب الثالث (ص )104
امأل الفراغ بالكلمة المناسبة الّتي بين القوسين في المثالين اآلتيين:
الرقم الجملة
 1على اطبة اآلتية  ........الحضور إلى السّاحة الستالم شهاداتهم( .أسماءهم  ،أسمائهم ،
أسماؤهم)
(عهدَه  ،عه ُده  ،عهدِه)
 2يا صادقا  ................ابق على ما أنت عليه.

االجابة
أسماؤهم
عهدَ ه

الرابع (ص )104
ال ّتدريب ّ
اجعل أسماء الفاعلين اآلتية عاملة عمل فعلها في جملة مفيدة ،ث ّم غير عاملة ،مع الضبط ال ّتام:
عاملة
غير عاملة
اسم
الرقم
الفاعل
قائم
1
ّ
متفق
2
بان
3
مُعطٍ
4
سامع
5
ال ّتدريب الخامس (ص )104
1

2

نموذج في اإلعراب( :وإذ قال ر ّبك للمّلئكة إ ّني جاعل في األرض خليفة قالوا أتجعل ُ فيها من يفس ُد فيها ويسفك الدّ ماء ونحن نس ّب ُح
ُ
الفتحة ّ
الظاهرةُ على آخره.
منصوب وعّلمة نصبه
س لك قال إ ّني أعل ُم ماال تعلمون) ،تعرب (خليفة) :مفعول به السم الفاعل
ُ
بحمدك و ُنقدّ ُ
الفرع أعرب ما تحته خط في ما يأتي:
االعراب
المثال
قال تعالى{ :قل أ َم َر ر ّبي بالقسط وأقيموا وُ جُو َهكم عند ك ّل مسجد  -مفعو ٌل به السم الفاعل منصوبُ وعالمة نصبه الفتح ُة
أ
ّ
ُ
الظاهرة على آخره
ّين كما بدأتم تعودون}
وادعوهُ م
ُخلصين ل ُه الد َ
َ
 مفعو ٌل به السم الفاعل منصوبُ وعالمة نصبه الفتح ُةالمُحرِّ رة البرام َج االذاعيّة المدرسيّة مبدعة.
ب
ّ
ُ
الظاهرة على آخره
 مفعو ٌل به السم الفاعل منصوبُ وعالمة نصبه الفتح ُةما دُمتَ مُتقنا عملك ستنجح.
ج
ّ
ُ
الظاهرة على آخره
ٌ
 اسم اشارة مبني في محل نصب مفعوال به السم الفاعلراسمة هذه اللّوحة ّإال ف ّنانة ماهرةٌ.
ما
د
(راسمة)
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ال ّتدريب األول (ص )106
ب ّين عمل الصفة المشبهة الّذي تحته خط في كل ّ م ّما يأتي:
المثال
الرقم
 1قال تعالى{ :قالوا ادع لنا ربّك يُبيّن لنا ما لو ُنها قال إ ّنه يقو ُل إ ّنها بقرة
الناظرين}
صفراء فاقع لو ُنها تسرّ
َ
 2قال ال ّشاعر:
وما أنت بالمرء الضعيف فؤاده  //وال أنت بالّذي تضيعُ مذاهبه
أفر ٌ
3
حة عبي ُر بنجاح مشروعها االستثماريّ ؟
ِ
4

يا عمّانُ  ،إنّ قلمي بجمال طلتك بدي ٌع انتاجه.

5

قال حسّان بن ثابت:
ٌ
كريمة أحسا ُبهُم ُ //
ش ُّم األنوف من الطراز األول
بيضُ الوجوه
قال ابن الروميّ :
ُ
ُ
ُ
ما ح َسنٌ أن تذوب مُهجتها  //ومُهجتي لم ترق ولم ت َمر
قال أبو العالء المعري:
ُ
ُ
ت بما لم تستطعْ ُه األوائ ُل
األخير زمان ُه  //آل ٍ
كنت
وإ ّني وإن
َ
ُ
غزير ماؤُ ها.
قرب نبع ٍة
جلست
َ
ٍ

6
7
8

عمله
جاء مجرّ دا من (أل) فعمل ،عمل فعله فرفع
فاعال.
جاء معرّ فا بـ (أل) فعمل ،عمل فعله (على
شرط ال ّنفي) فرفع فاعال.
جاء مجرّ دا من (أل) فعمل ،عمل فعله
(بشرط االستفهام) فرفع فاعال.
جاء مجرّ دا من (أل) فعمل ،عمل فعله
(بشرط النداء) فرفع فاعال مستترا.
جاء مجرّ دا من (أل) فعمل ،عمل فعله
(بشرط وقوعها خبرا) فرفع فاعال.
جاء مجرّ دا من (أل) فعمل ،عمل فعله
(يشرط النفي) فرفع فاعال.
جاء مجرّ دا من (أل) فعمل ،عمل فعله
(يشرط النفي) فرفع فاعال.
جاء مجرّ دا من (أل) فعمل ،عمل فعله
(يشرط النفي) فرفع فاعال.

ال ّتدريب ال ّثاني (ص )107
نموذج في اإلعراب( :مدينة جرش عريقة آثا ُرها)
(عريقة) :خبر مرفوع وعّلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
( 1آثار) :فاعل للصفة المش ّبهة ،وعّلمة رفعه الض ّمة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
جر مضاف إليه.
(الهاء) :ضميرا متصّل مبن ّيا في محل ّ
الفرع أعرب ما تحته خط في ما يأتي:
االعراب
المثال
 فاعل للصفة المشبّهة ،وعالمة رفعه الضمّةاللّبق كالمه محبوبٌ لدى ال ّناس حيثما ح ّل أو ارتحل.
أ
2
الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
 فاعل للصفة المشبّهة ،وعالمة رفعه الضمّةب إنّ المرأة عظي ٌم دورها في تاريخنا العربيّ .
الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
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ال ّتدريب األول (ص )109/108
ع ّين اسم المفعول فيما يأتي ،مبينا عمله ،مع التعليل:
الجملة
الرقم

اسم
المفعول
المؤلفة

1

قال تعالى{ :إ ّنما الصدقات لفقراء والمساكين والعاملين
عليها والمؤلفة قوبهم وفي الرّ قاب والغارمين وفي سبيل
اله وابن السبيل فريضة من للا وللا عليم حكيم}
قال ال ّشاعر:
مق ليس له شفا ُء
وبعضُ ال ّداء مُلتمسٌ شِ فاه  //ودا ُء الحُ ِ
قال ال ّشاعر:
عاش َمنْ
عاش مذموما خصائله //ولم يمت َمنْ يكن
ما
َ
َ
بالخير مذكورا
حدائق الحسين في العاصمة عمّان مُنسقة أشجارُها.

مُنسقة

5

ّ
أصاد ُ
المهذبة أخالقه.
ِق ال ّشاب

ّ
المهذبة

6

ُ
اشتريت حاسوبا مُطوّ رة أنظمته.

مُطوّ رة

2
3
4

مُلتمسٌ
مذموما

عمله

التعليل

رفع نائبا
(قلوبهم)

للفاعل جاء معرّ فا بـ (أل)

رفع نائبا
(قلوبهم)
رفع نائبا
(قلوبهم)

للفاعل جاء مجرّ دا من (أل)،
وجاء خبرا.
للفاعل جاء مجرّ دا من (أل)،
وجاء حاال.

رفع نائبا
(قلوبهم)
رفع نائبا
(قلوبهم)
رفع نائبا
(قلوبهم)

للفاعل جاء مجرّ دا من (أل)،
وجاء خبرا.
للفاعل جاء معرّ فا بـ (أل)
للفاعل جاء مجرّ دا من (أل)،
وجاء صفة.

ال ّتدريب ال ّثاني (ص )109
ّ
وظف أسماء المفعول اآلتية في جمل مفيدة من انشائك على أن تأتي عاملة:
التوظيف في جملة
الرقم أسماء المفعول
مسموع
مبيع
مُر ّتبة
محفوظ
ُستخرج
م
َ
ال ّتدريب الثالث (ص )109
اضبط أواخر ما تحته خط في ما يأتي:
الجملة
الرقم
ٌ
 1أمفتوحة أبواب المكتبة المدرسيّة خارج اوقات ال ّدوام الرسميّ .
 2العقبة باس ٌم ثغرُها ابتهاجا بساكنيها وزوّ ارها.
ُ
3
استمتعت بش ّم وردة طيّبة رائحتها.
 4المرأة محفوظ حقها في االنتخابات البرلمانية تصويتا وتر ّشحا.
 5ممارس ُتك الرّ ياضة بانتظام تجع ُل جسمك ذا لياقة بدنيّة عالية.
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الرابع (ص )110/109
ال ّتدريب ّ
استخرج المشتقات م ّما يأتيُ ،مب ّينا نوع المشتق وعمله ،وسبب عمله:
نوعه
المشتق
المثال
الرقم
مجموع اسم مفعول
قال تعالى{ :إنّ في ذلك آلية من خاف
 1عذاب اآلخرة ذلك يو ٌم مجمو ٌع ل ُه ال ّناسُ
وذلك يو ٌم مشهو ٌد}
اسم مفعول
 2قال الرسول :الخي ُل معقو ٌد في نواصيها معقود
الخيرُ إلى يوم القيامة.
اسم فاعل
 3كان الملك المؤسس عبدللا األول حافظا حافظا
عر مُتذوّ قا بيانه.
ال ّش َ
متذوّ ق اسم فاعل

عمله
رفع نائب فاعل

سبب العمل
مجرّ د من (أل)
وقع خبرا.

رفع نائب فاعل

مجرّ د من (أل)
وقع خبرا.
مجرّ د من (أل)
وقع خبرا.
مجرّ د من (أل)
وقع خبر ثاني.
مجرّ د من (أل)
وقع صفة.
مجرّ د من (أل)
وقع خبرا.
مجرّ د من (أل)
واعتمد على نفي.

نصب مفعوال به
نصب مفعوال به

4

كم قصيدة لل ّشاعر المتنبي عذب ٍة كلما ُتها.

ْ
عذبة

5

ٌ
مغروسة محبتك في وجداننا
يا وطني،
حيثما ارتحلنا وحيثما حللنا.
قال الجار لجاره :ما منسيّة أفضالك أيّها
الجار العزيز.

مغروسة اسم مفعول

رفع نائب فاعل

اسم مفعول

رفع نائب فاعل

6

منسيّة

صفة مشبهة

رفعت فالعل

ال ّتدريب الخامس (ص )110
اقرأ ال ّنص اآلتي ،ث ّم أجب ع ّما يليه:
"يزدان األردنّ بأشجار الزيتون المكسوّ ة أغصا ُنها ورقا طوال العام ،فتبدو سهوله وروابيه خضرا َء لو ُنها ،ال يُخالطها ّإال
ينظر إليها ،وال سيما تلك الّتي قد ُعم ْ
ّرت مئات السّنين ما ّدة أهلنا
لونُ التربة أو الصخور ،ف ُتدخ ُل السّرور على قلب َمن
َ
ّ
الزيتون ،فيلقي أبناؤه فيها حين قطافهم ّ
بالثمار ووارف الظالل .وكم من بيت أو حيّ مُزدان ٍة ساحاته بشجر ّ
ِّلين
الزيتون مُؤم َ
دوام هذه ال ّنعمة".
مصدرا عامّل
اسم مفعول عامّل
صفة مشبهة
اسم فاعل عامل
استخرج من ال ّنص:
الرقم
عاملة
قطاف
المكسوة
خضراء
مؤمّلين
1
 2اضبط حرف الّلم من كلمة (أهلنا) والميم من كلمة (دوام) بحسب موقعها
دوا َم
أه َل
في ال ّنص:
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ال ّتدريب السادس (ص )111/110
اقرأ ال ّنص اآلتي ث ّم اضبط ما تحته خط:
المازني عن مخائيل نعيمة:
قال ابراهيم عبد القادر
ّ
األصح أن نقول إ ّنهما متم ّيزان جدّا
ّ
 ...واألستاذ نعيمة جانبان يبرزان في نثره وشعره ،وهما متباينان أش ّد التباين ،أو لعل ّ
ّ
ُ
ال يختلطان .فهو في نثره ــ وال س ّيما حين ينقد ــ ُمف ّكر سديد نهجه مستقيم نظره ،موثوق عل ُمه  ،ولكنه في شعره وفي ما
ا
الرجل
يكتبه نثرا بوحي من عاطفته ،تغلب عليه ال ّروحان ّية الّتي تفيض
رحمة وحنانا ،وإن كانت ال تخلو من ابتسامة ّ
الساخر".
الواقعي ّ
ّ
عل ُم
نظ ُر
نه ُج
السابع (ص)111
ال ّتدريب ّ
ا
لحسن مئاب * ج ّنات عدن ُمف ّتحة له ُم األبواب)
 1نموذج في اإلعراب( :هذا ذكر وأنّ للم ّتقين ُ
 األبواب :نائب فاعل السم المفعول مرفوع وعّلمة رفعه الض ّمة الظاهرة على آخره.الفرع أعرب ما تحته خط في ما يأتي:
االعراب
المثال
قرأت بحثا علم ّيا مو ّث ا
ُ
 نائب فاعل السم المفعول مرفوع بالضم الظاهرقة مصادره.
أ
ّ
بالصور واألهيلة  -نائب فاعل السم المفعول مرفوع بالضم الظاهر
 2ب الشاعرة فدوى طوقان من ّمق شعرها
ّ
المستوحاة من الطبيعة.
 فاعل للصفة المشبهة مرفوع بالضم وهو مضافج أدارت عائشة أمسية ثقاف ّية كثيرة محاورها.
 ها :ضمير متصل مبني في محل جرّ باالضافة مفعول به السم الفاعل منصوب بالفتح الظاهر.د سأبقى حافظا العهد الّذي كان بيننا.
تمارين مختارة:
استخرج المشتقات ،وب ّين نوعها وعملها ،وسبب العمل في ما يأتي:
أي مسابقة علم ّية ،ما دمنا مص ّممين على ال ّتفوق وال ّتم ّيز.
األول في ّ
 -1ما صب الحصول على المركز ّ
سبب العمل
عمله
نوعه
المشتق
الرقم
1
2
ؤسسون لجا انا ُمساند اة
 -2يشارك شباب الوطن المدركون مستقبلهم في برامج تطوع ّية قاصدين تنمية الوطن ،فنراهم ُي ّ
ورفعتِ ِه وحِفظِ أمنِ ِه واستقراره.
الرسم ّية ُمسخرين طاقاتِهم
ّ
األجهزة ّ
لرقي الوطن ِ ِ
سبب العمل
عمله
نوعه
المشتق
الرقم
1
2
3
4
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 -3األجواء اآلمنة في األردنّ ُمن ّ
السياحة الدّاخل ّية والخارج ّية.
شطة ّ
عمله
نوعه
المشتق
الرقم
1
2
فخرا بأوطانهم.
ُ -4يعجبني ال ُمغتربون مرفوعة رؤوسهم ا
عمله
نوعه
المشتق
الرقم
1
2
 -5يا ُمث ّقفا فكره ،ما أجمل أن ُتشارك في نشر ال ّثقاف ّية في ح ّيك!
عمله
نوعه
المشتق
الرقم
1
 -6نفتخر بجيشنا الباسل المعروفة بطوالته.
عمله
نوعه
المشتق
الرقم
1
2
ُ
ُ
ُ
جلست تحت شجرة عريض ساقها ،خضراء أوراقها.
-7
عمله
نوعه
المشتق
الرقم
1
2
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الوحدة العادية عشرة

النسب

النسب :إلحاق ياء مشددة بآخر االسم المعرب وكسر ما قبلها ،والغاية منه االيجاز وال ّتخصيص ،ولل ّنسب طرفان:
المنسوب والمنسوب إليه.
أوال :النسب القياسي
 -1الثنائي ـــــــــــــــــ ُير ّد المه واوا وفتح ما قبلها.
 أخ – َأخويّ
 أب ــ أ َبويّ يد ـــ يدَويّ -2الثّلثي المكسور العين ـــــــــــــــــ فتح عينه وإضافة ياء مشددة
كبد – ك َبديّ
ِ
َ
 ملِك ــ ملكيّ -3االسم المختوم بياء مشددة قبله حرف واحد ــــــــــــــــ يفك التشديد وترد الياء األولى إلى أصلها وقلبت الياء
الثانية واو ،ويفتح ما قبلها ،ثم نضيف ياء النسب
 حيّ ـــ حيي ـــ حيو ـــ حيويّ َزيّ ـــ زيي ـــ زوى ـــ زوو ـــ زو َويّ -4االسم المختوم بياء مشددة قبله حرفين ـــــــــــــ نحذف الياء األولى ،ونقلب الياء الثانية واوا ونفتح ما قبلها
نبويّ
 نبيّ ـــ نبيي ـــ نبي ـــ َ -5االسم المختوم بتاء التأنيث ـــــــــــ تحذف التاء وإضافة ياء مشددة
 ثقافة ــ ثقافِيّ جامعة – جامعيّ م ّكة ـــ مكيّ دولة ـــ دوليّ وحدة ـــ وحديّ رئة ـــ رئويّ58
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 -6على وزن (فعيلة) المضعف عينه ـــــــــــــــ تحذف التاء وإضافة ياء مشددة
 حقيقة ـــ حقيقيّ عقيقة ـــ عقيقيّ -7على وزن ( َفعيلة) غير مضعف عينه ـــــــــــــــ تحذف التاء والياء وإضافة ياء مشددة
 مدينة ـــ مدنِيّ صحيفة ـــ صحفِيّ -8وزن (فُعيلة) المضعف عينه ــــــــــــــــــــــ تحذف التاء فقط
 هريرة ـــ هُريريّ حُديدة ـــ حُديدِيّ -9على وزن (فُعيلة) غير مضعف عينه ـــــــــــــــ تحذف التاء والياء وإضافة ياء مشددة
 عُبيدة ـــ عبدِيّ مُزينة ـــ مُزنيّ أُذينة ـــ أذنِيّ جُ هينة ـــ جُهنِيّ -10االسم الممدود
أ -إذا كانت الهمزة زائدة :تقلب واو ،ثم يضاف ياء مشددة
 حمراء – أحمر ـــ حمراويّب -الهمزة أصلية :يضاف ياء مشددة فقط.
 ابتداء – ابتدائيّج -الهمزة منقلبة :جاز قلبها واو أو بقاؤها على حالها.
 صفاء – يصفو ـــ صفائيّ ـــ صفاويّ سماء ـــ يسمو ـــ سمائيّ ـــ سماويّ -11االسم المقصور
أ -إذا كانت األلف ثالثة :تقلب واو ،ويفتح ما قبلها
 ندى – ندويّ فتى ـــ فتويّب -إذا كانت األلف رابعة والحرف الثاني ساكن :تزاد واو بعد األلف
 حيفا – حيفاويّ معنى ـــ معنويّّ
ج -إذا كانت األلف رابعة والحرف الثاني متحرك :تحذف األلف
 كندا – كنديّ59
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د -إذا كانت األلف خامسة :تحذف األلف
 بخارى – بخاريّ -12االسم المنقوص
إذا كانت ياؤه رابعة :تقلب الياء واوا ويفتح ما قبلها
 الماضي – الماضويّ الثاني ـــ الثانويّ -13الجمع
أ -اسم الجمع (الذي له مفرد) يُنسب إلى مفرده.
 دول ـــ دوليّ قبائل ـــ قبليّ مهن ـــ مهنيّب -اسم الجمع (الذي ال مفرد له) يُنسب إلى لفظ الجمع
 نساء ـــ نسائيّ جيش ـــ جيشيّج -اسم الجنس الجمعيّ (الذي مفرده منتهي بتاء مربوطة أو ياء) ،يُنسب إلى لفظ الجمع
 شجر ـــ شجرة ـــ شجريّ روم ـــ روميّ تفاح ـــ ُتفاحِيّ ساعات ـــ ساعتيّ قوم ـــ قوميّ زيتون ـــ زيتونيّد -اسم العلم الجمعيّ (الذي يد ّل على جماعة معينة) ،يُنسب إلى لفظ الجمع مباشرة.
 أنصار ـــ أنصاريّهـ -اسم جمع د ّل على فئة من فئات المجتمع
 ُعمّال ـــ ُعمّاليّو -اسم جمع د ّل على فئة من فئات المجتمع
 جواهر ــــ جواهريّ -14االسم المركب
أ -المركب تركيب اضافي
ّ
خشي اللبس
يُنسب إلى صدره مع حذف العجز ،وقد يُنسب إلى عجزه إذا
َ
 صالح الدين ـــ صالحيّ عبد الحميد ـــ حميديّحنفي
 أبو حنيفة ـــَ
 ابن هشام ــــ هاشميّ60
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ب -المركب تركيب مزجي
شي اللّبس
يُنسب إلى صدره مع حذف العجز ،وقد يُنسب إلى الجزأين إذا ُخ َ
 كردستان ـــ ُكرديّ حضرموت ـــ حضرميّ بيت لحم ـــ تلحميّاألول (ص)116
ال ّتدريب ّ
م ّيز االسم المنسوب من غيره في ما تحته خط:
المثال
الرقم
 1قال تعالى{ :للا نور السّموات واألرض مث ُل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في
زجاجة ّ
الزجاجة كأ ّنها كوكب ُدريّ يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقيّة وال غربيّة
يكاد زي ُتها يضيء ولو لم تمسسه نارٌ نو ٌر على نور يهدي للا لنوره من يشاء ويضرب للا
األمثال ل ّناس وللا بك ّل شيء عليم}
 2قال ال ّشاعر :سجيّة العربيّ الهاشميّ لها  //معنى وراء معاني الجاه والرّ تب
 3قال أعرابيّ :
"ما ُغ ُ
بنت قط ح ّتى يُغبن قومي .قبل :وكيف؟ قال :ال أفعل شيئا ح ّتى أشاورهم"
4

إحياء ال ّتراث العلميّ لكل أمّة واجبٌ على أبنائها.

ال ّتدريب ال ّثاني (ص)117
ع ّين االسم المنسوب في ما يأتي:
المثال
الرقم
ترين من البشر أحدا فقولي إ ّني نذرت للرّ حمان
 1قال تعالى{ :فكلي واشربي وقري عينا فإمّا
َ
صوما فلن أكلم اليوم إنسيّا}
 2يستعين المعلم بالوسائل البصريّة والسّمعيّة في التعليم.
 3يع ّد الخط الكوفيّ من أجمل الخطوط العربيّة
 4أحبّ أن اكون عصاميّا ال عظاميّا
 5يتق ّدم طالب الوظيفة المتحان كتابيّ ،يتبعه مقابلة شفويّة
 6خطا االنتاج الزراعيّ في األردنّ خطوات واسعة في تحسين نوعيّة المنتج.
 7من العلماء الّذين شرحوا صحيح مسلم االمام ال ّنوويّ .
 8قال ابن الرّ وميّ  :بالجانب الشرقيّ شمس أشرقت  //فتضاءلت شمس ال ّنهار خموال
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االسم المنسوب
شرقيّة  /غربيّة

سجيّة  /الهاشمي
أعرابيّ
قومي :ليس اسم
منسوب
العلميّ

االسم المنسوب
إنسيّا
البصريّة /السّمعيّة
الكوفيّ  /العربيّة
عصاميّا  /عظاميّا
كتابيّ  /شفويّة
الزراعيّ
ال ّنوويّ
الشرقيّ

األستاذ أسامة التميمي

االتقان يف اللغة العربية /التخصص

0789073059

الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد
ال ّتدريب الثالث (ص)117
انسب إلى االسماء اآلتية ،مع الضبط السليم:
االسم المنسوب
المثال
الرقم
فم
1
فمويّ
2
يافا
3
يافويّ /يافيّ /يافاويّ
نمر
4
نمريّ
تجارة
5
تجاريّ
حماة
6
حمويّ
اسم
7
اسميّ /سمويّ
جهينة
8
جهنيّ
9
10

الكساء
العقيدة

المثال
ال ّ
شادي
بردى

االسم المنسوب
ال ّشاديّ /ال ّشادويّ
برديّ

بديهة
تركيا
لغة

بدهيّ
تركيّ
لغويّ

الكسائيّ /الكساويّ
العقدي

الرابع (ص)117
ال ّتدريب ّ
ُردّ االسم المنسوب إلى المنسوب إليه في األسماء اآلتية:
االسم المنسوب
المثال
الرقم
عمّان
ثماني
ُع
1
ّ
إقراء
إقرائ ّي
2
تميم
تميمي
3
ّ
بردى
بردي
5
ّ
ال ّتدريب الخامس (ص)118
صحح الخطأ في ما تحته خط:
ّ
المثال
الرقم
وي له كتاب مشهور يس ّمى (الكتاب).
 1سيبويه عالم نح ّ
نجّلئي العين مبسوط اليدين.
 2يقال في المدح :فّلن
ّ

62

المثال
أموي
ّ
ضوي
ِر
ّ
قُ
صوي
ّ

المنسوب إليه
أمّة
رضا
قصي

الصواب
ّ
تسكين الحاء
نجالويّ
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السادس (ص)118
ال ّتدريب ّ
اختر االجابة السليمة في ما يأتي:
المثال
الرقم
ِ
ح ِ
رية
وك َم ال ّ
ص ْو ِرّية  /ص َو ّ
ص َو ّ
ُ
رية ُ /
شيخ عمر المختار محاكمة ُ ......
1

االجابة
ص ُْو ِريّة

2

ٍ
ضاوي
بي
ضي /
شكل الكرة
يْ /
األرضية ْ .......................
ّ
ّ
بيضو ّ
بي ّ

بيْضيّ

3

وية
يحرص
المتحد ُ
ّ
وية /اللّ ْغ ّ
وية  /اللّ َغ ّ
ث على تج ّنب األخطاء  ...اللُّ َغ ّ
ُ

اللّ ُغويّة

السابع (ص)118
ال ّتدريب ّ
اقرأ ما يأتي ،ث ّم أجب ع ّما يليه:
ّ
ّ
ّ
لل ّناس مذاهبهم المختلفة في ال ّتخفف من الهموم والتخلص من األحزان ،فمنهم من يتسلى عنها بالقراءة ،ومنهم من
الرياض ّية ،ومنهم من يتسلى ع ّنها باالستماع للمعزوفات الموسيق ّية ،أو المقطوعات الغنائ ّية،
يتسلى ع ّنها بممارسة األلعاب ّ
ومنهم من يذهب غير هذه المذاهب كلّها ل ُينسي نفسه ما تنوء به األعباء.
المنسوب إليه
المنسوب
السؤال
ّ
الرياضة
الرّ ياضيّة
الموسيقا
الموسيقيّة
 -1استخرج من ال ّنص ّ
السابق ثّلثة أسماء منسوبة ،وب ّين المنسوب إلى كل ّ
الغناء
الغنائيّة
منها.
المنسوب منها
االسم
القراءة
القرائيّ
 -2انسب األسماء التي تحتها خط.
نفسه
نفسانيّ
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ال ّتدريب ال ّثامن (ص)119/118
اقرأ ال ّنص اآلتي ،ث ّم اجب ع ّما يليه:
يسعى ال ّ
شاب اليقظ عقله إلى تحديد هدفه لرسم مستقبله بشكل أفضل ،ف ُيق ِبل ُ على وضع ُخطوات عمل ّية تساعده على
ويقف على أه ّم العقبات الّتي قد ُتعيقُه فيتجاوز ع ّنها ،وال يتوانى في
مرجوة نتائجها،
تحقيق ما حدّ ده من أهداف سامية
ُ
ّ
ّ
استشارة أهل العلم وذوي الخبرة؛ لينيروا له الطريق ،فكم عالم مخلص في مجتمعنا ينشر الخير بين الناس ،ال يبتغي شيئا
ّإال الحرص على وطنه ،فما أجمل أن ينعم وط ُننا بشباب عاقدين العزم على أن ُيمضوا قُد اما في طرق االبداع وال ّتم ّيز!
 -1استخرج من ال ّنص ا
المستخرج
مثاال لكل ّ م ّما يأتي:
مرجوّ ٍة
أ .اسم مفعول عمِل ع َمل فعله.
ْ
اليقظ
عملت عمل فعلها.
ب .صفة مُشبّهة
مخلص  /عاقدين
ج.اسم فاعل عمل عمل فعله.
عمليّة
د .اسم منسوب
الالم في (لرسم)
هـ .حرف جرّ يفيد السببيّة.
يسعى  /نتائجها  /يتوانى  /استشارة
و .كلمة طرأ عليها ابدال بالقلب.
من أهداف
ز .حرف جرّ يفيد ال ّتبعيض.
ع ّنها
ح .حرف جرّ يفيد معنى المجاوزة.
في مجتمعنا
ط .حرف جرّ يفيد الظرفيّة المكانيّة الحقيقيّة.
إعالل بالحذف ،أصلها (يوقف) بدليل
 -2وضّح االعالل الّذي طرأ على كلمة (يقف).
المجرّ د (وقف) حذفت الواو منه؛ أل ّنه
مثال واوي.
تام منفي
 -3ما نوع االستثناء في( :ال يبتغي شيئا ّإال الحرص على وطنه).؟
ت -ما ح ّدده :موصوليّة
 -4وردت (ما) في ال ّنص مرّ تين ،بيّن نوع كل منهما.
ث -ما أجم َل :تعجبيّة
المنسوب منها
الكلمة
استشارة
استشاريّ
 -5انسب األسماء اآلتية:
االبداع
إبداعيّ
ال ّتدريب ال ّتاسع (ص)119
اضبط الكلمات الّتي تحتها خط في ما يأتي:
المثال
الرقم
ّ
ْ
 1قال سحق بن ابراهيم الموصيّ  :وما َ
ضقت عليه
أنت بالمر ِء الضعيف فؤاده  //وال بالذي
مذاهب
َج ُ
معت صورا بقالع األردنّ ما عدا قلعة واحدة.
2
تقديم المشرة إلى َمن استشارك.
 3ال ُتقصّر في
ِ
4
َ
زلت في حقّه
 5سارع إلى طلبك العفو ممّا
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ال ّتدريب العاشر (ص)120
اقرأ ال ّنص اآلتي ،ث ّم اجب ع ّما يليه:
ومترسخة ثواب ُته في
ِب وطنه،
ّ
تمتزج العّلقة األزل ّية بين االنسان والوطن امتزاج روحي العاشقي ِن ،فال ُمه ّذب ِة أخّلقُه ُمح ٌّ
ب الوطن حليفه ينل شر افا عظي اما ،إذ ال
وجدانه وفكره ،فيشع ُر حين ُمفارقته أرضه كأنّ قلبه انتزع من صدره ،ومن يكن ُح ّ
ينسى أحد وطنه وأرضه ّإال من نسي أ ّنه إ ّنما ُخلق لعمارة األرض بالحق والعدل.
المستخرج
 -1استخرج من ال ّنص:
األزليّة
أ .اسم منسوب.
ينسى
ب .كلمة طرأ عليها إعالل بالقلب.
في وجدانه
ج .حرف جرّ يفيد الظرفيّة المكانيّة المجازيّة.
ال ينسى أحد وطنه
د .تركيبا يتضمّن (ال) ال ّنافيّة.
من نسي
هـ .تركيبا يتضمّن ( َمن) الموصوليّة.
ّ
ُ
ّ
ّ
نسي أنه إنما خ َ
تام منفي
لق
 -2ما نوع االستثناء في ( :فال ينسى أح ٌد أرضه إال َمن
َ
لعمارة األرض بالحق والعدل.
ج -يكن :إعالل بالحذف ،أصلها
 -3وضّح االعالل في الفعلين( :يكن ،ينل).
(يكون) بدليل االسناد (هو يكون)
سكن آخر الفعل األجوف فحذف
وسطه اللتقاء السّاكنين.
ح -ينل :إعالل بالحذف ،أصلها
(ينال) بدليل االسناد (هو ينال)
سكن آخر الفعل األجوف فحذف
وسطه اللتقاء السّاكنين
 -4انسب كل من( :االنسان).
خ -االنسانيّ
دَ -من يكن :اسم شرط
 -5ورد االسم ( َمن) في ال ّنصّ مرّ تين ،بيّن نوع كل منهما.
ذَ -من نسي :موصوليّة
ر -أخالقه :نائب فاعل السم المفعول
 -6أعرب ما تحته خط إعرابا تامّا.
ّ
(المهذبة) مرفوع بالضم الظاهر،
وهو مضاف ،والهاء ضمير
متصل مبني في محل جرّ
باإلضافة.
ز -أرضه :مفعول به للمصدر
(مفارقته) منصوب بالفتح
الظاهر ،وهو مضاف ،والهاء
ضمير متصل مبني في محل جرّ
باإلضافة.
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سنات البديع ّية
المح ّ
 علم البديع
هو العلم الّذي ُتعرف به وجوه تحسين الكالم وتزيينه ،وهو قسمان لفظيّ يكون ال ّتحسين فيه راجعا إلى اللفظ ،واآلخر معنويّ
يكون ال ّتحسين فيه راجعا إلى المعنى.

ا
حسنات ال ّلفظ ّية
أوال :ال ُم ّ

الجناس

هو توافق لفظين في ال ّنطق واختالفهما في المعنى.
غير ساع ٍة"
 قال تعالى" :ويو َم تقو ُم السّاع ُة يُقسِ ُم المُجرمون ما لبثوا َ
َ
جار"
 تقول" :ارْ َعالجار ولو َ
َ
أقسام وأنواع الجناس
أ .الجناس ال ّتام
توافق بين لفظين أو أكثر في نوع الحروف وعددها وترتيبها وحركاتها مع اختالف المعنى.
-

يقول أبو تمّام
ْ
ب
إذا الخي ُل
ُدور الكتائ ِ
ُدور َ
جابت قسط َل الحرْ ب ص ّدعوا  //ص َ
العوالي في ص ِ
تقول" :كان ذا هِب ٍة وأموال ُه ذاه ٌ
ِبة"
تقول" :صديقتي َوعْ ُد تفي بك ّل َوعْ ٍد قطع ّته"
يقول الخلي ُل بن أحمد
ب
يا َو ْي َح قلبي مِن دواعي الهوى  //إذ رحل الجيرانُ عند ال ُغرو ِ
أ ْت َبعْ ُت ُه ْم طرْ في وقد ْ
ب
أز َمعوا
ْض ال ُغرو ِ
 //ودمْ ُع َع ْي َني ك َفي ِ

ب .جناس ناقص (غير تام)
ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الحروف أو عددها أو ترتيبها أو حركاتها.
-

قال تعالى" :وجئ ُت َك من سبإٍ بنبإٍ يقين"
عال تحمي ِه ُنسورُ الوطن"
تقول" :سور بالدي ٍ
ْ
ك"
يك
وأطلق ما بين ك ّفي َ
تقول" :أمْ سِ كْ ما بين ف ّك َ
ْ
ُ
فنزلت من عيني َعب َْرةٌ"
عظت بالعِبرة
تقول" :ا ّت

س :ب ّين سبب توظيف الجناس في اللغة.
ألنّ توظيف ُه يُضفي جماال إيقاعيّا يجعل المعنى أكثر استحسانا وقبوال لدى المُتلقي.
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تمارين الكتاب ص69/68
)1حدّ د لفظي الجناس ال ّتام في كل م ّما يأتي:
ب هللا ُ اللّيل وال ّنهار إنّ في ذلك لعِبر اة ِألولى األبصار"
هب باألبصار* ُيقلّ ُ
أ .قال تعالى" :يكا ُد سنا برقِ ِه يذ ُ
األبصار  /األبصار
الحكماء في ذ ّم ال ّتكبر" :من زاد في ال ّتي ِه ال ُيعذ ُر في ال ّتيهِ"
ب .قال أحد ُ
التيّه  /التيّه
ج .قال ال ّ
يصف حاله:
شاعر
ُ
يا إخوتي قد بان ِ
ب
ب  //وجب الفُؤا ُد وكان ال ي ِج ُ
ت ال ّن ُج ُ
ُ
ب
فارق ُت ُكم
وبقيت بعد ُك ُم  //ما هكذا كان الّذي ي ِج ُ
يجب  /يجب
لفظي ال ِجناس غير ال ّتام في ما يأتيُ ،مب ّي انا سبب عدم تمام ِه:
 )2حدّد
ّ
أ .قال تعالى ح ا
ُ
فرقت بين بني إسرائيل ولم
السّلم" :إ ّني
ِكاية عن هارون ُي
خشيت أن تقول ّ
خاطب موسى ،عليهما ّ
ُ
ترقُب قولي"
بين  /بني (االختالف في ترتيب الحروف)
ب .قال ص ّلى ه ّ
سن ُخلُقي".
حسنت خلقي فح ّ
هللا عليه وسلّم" :ال ّله ّم ّ
َخ ْلق ُ /خلُق (االختالف في الحركات)
وأشكر فِعل ُه  //فاعجب لِشاك مِن ُه شاكِر
ج .قال البهاء ُزهير :أشكو
ُ
أشكو  /أشكر (االختالف في نوع الحروف)  /شاك  /شاكر (االختالف في عدد الحروف)
د .جاء في الخبر" :ال ُمؤ ِم ُنون ه ّينون ل ّينون".
ّنون ( االختالف في نوع الحروف)
ّنون  /لَي َ
َهي َ
مادحا:
الحمداني
ه .قال أبو فِراس
ا
ّ
ضل عِلمك أعترف
مِن بح ِر ُجودِك أغت ِر ُ
ف  //وبف ِ
ْ
أغ َت ِرفُ  /أعترفْ (االختالف في نوع الحروف)
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وض احا اجابتك:
 )3م ّيز الجناس ال ّتام من الجناس غير ال ّتام في كل م ّما يأتيُ ،م ّ
الخير لشديد"
ب
لح ّ
أ .قال تعالى" :وإ ّنه على ذلك لشهيد * وإ ّن ُه ُ
ِ
شهيد /شديد (غير تام بسبب اختالف نوع الحروف)
ب .قال ص ّلى ه ّ
هللاُ عليه وس ّلم" :ال ّله ّم اس ُتر عوراتِنا وآمِن روعاتِنا"
عوراتْ /
ْ
روعات (غير تام بسبب اختالف ترتيب الحروف)
ب واإليثار.
ج .األردن ّيون رووا قِصص شهامتهم عبر
الح ّ
األجيال ،ورووا أرضهم بدماء ُ
ِ
َر َوى َ /ر َوى (تام بسبب اتفاق اللفظين في :نوع الحروف ،وعددها ،وترتيبها ،وحركاتها)
المدح" :يسخو بموجوده ويسمو عند جوده".
دُ .يقال ُ في
ِ
يسْ خو /يسْ مو(غير تام بسبب اختالف نوع الحروف)
ْ
موجود /جود (غير تام بسبب اختالف عدد الحروف)
شعر أو بيت من ال ّ
ئين رونقُه  //بيت من ال ّ
عر
ه .قال
المعريُ :
ّ
فالحسنُ يظه ُر في شي ِ
ش ِ
ال ِّشعْ ر /الشعر (غير تام بسبب اختالف الحركات)
و .قال ال ّ
شاعر:

ال تعرضنّ على الروا ِة قصيد اة  //ما لم ت ُكن بالغت في تهذيبها
فإذا عرضت ال ّ
اوسا تهذي بها
شعر غير ُمه َّذب  //عدّ وهُ مِنك ُوس ِ

ْذيبها (تام بسبب االتفاق في :نوع الحروف ،وعددها ،وترتيبها ،وحركاتها)
ْذيبها /ته ِ
ته ِ
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السجع
ّ
سجعا ،وهي كاآلتي:
نفسه ،مع ُمراعاة أنّ بعض الحروف ال ُتعد
ا
هو انتهاء العبارتين بالحرف ّ
)1حروف المدّ (ألف ،واو ،ياء)
سابق بأغصانها قِم َم ُّ
 تقول" :تضربُ بجذورها في ّالثرى ،و ُت ُ
الذرا".
ِ
فالسّجع وقع في (الرّ اء) ال في (األلف)
 )2حرف (ه) إذا سبق ُه متحرك
ٌ
"انسانة بأدبها ،ال بزيّها وثوبها".
 تقول:فالسّجع وقع في (الباء) ال في (ه)
السجع
أمثلة توضيح ّية على ّ
األمل
بطول
بالعمل ،ال
ح
ُ ")1ينال ُ ال ّنجا ُ
ِ
ِ
ِ
ُنالحظ أنّ في العبارة سجعٌ ،وقع في اللّفظين (العمل واألمل) فكالهما انتهيا بنفس الحرف وهو ّ
(الالم) وهو ليس بحرف
مد وال بحرف الهاء .اذن يكون نوع المحسّن في العبارة؛ هو محسّن لفظيّ (سجعٌ ).
ّ
ضك تل افا".
 )2يقول عمر بن
الخطاب" :ال ي ُكن ُحبك كل افا ،وال ُبغ ُ
ّ
الخطاب؟
صيغة الوزاري :ما نوع المُحسّن اللفظي في عبارة عمر
ُ
حيث جاء اللّفظين (كلفا وتلفا) مُنتهيين بنفس الحرف (الفاء).
نوعُ المُحسّن اللّفظيّ هو (سجعٌ )
صيغة الوزاري :عيّن الحرف الّذي وقع فيه السّجع ،فيما يأتي:
ُ
"سمعت نثرها ،ولم أسمع شعرها"
تقول:
وقع السج ُع في حرف (الرّ اء)
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تمارين الكتاب ص71 + 70
السجع في ما يأتي:
)وضح موضع ّ
ّ 1
أ .قال ص ّلى ه ّ
هللا عليه وس ّلم" :األرواح جنود ُمج ّندة ،فما تعارف منها ائتلف ،وما تناكر منها اختلف".
اتفقت الكلمتان األخيرتان " ائتلف  ،اختلف " في التركيبين في الحرف األخير "الفاء".
ب .األردن بل ُد األمن واالستقرار ،ومواطنُ ال ّنماء واالزدهار.
ِهار " في التركيبين في الحرف األخير "الرّ اء".
ار  ،االزد ِ
اتفقت الكلمتان األخيرتان " االسْ تِقر ِ
ج .قال أبو الفتح ال ُبستي" :لي ُكن إقدا ُمك توك اّل ،وإجحا ُمك تأ ّم اّل".
اتفقت الكلمتان األخيرتان " تو ُّكال  ،تأمُّال " في التركيبين في الحرف األخير "الالم".
د .قال أحمد شوقي" :ال ّث ُ
قة مراتب ،فّل ترفع لِ ُعليا مراتبها ّإال ال ّ
الس ّر".
شريك في ال ُم ّر ،ال ُمعين على الض ّر ،األمين على ّ
اتفقت الكلمات األخيرة " المُرِّ  ،الضُرِّ  ،السرِّ " في التراكيب في الحرف األخير "الرّ اء".
الصخر ،وموسومة بالفخر.
ه .قال أحدهم حين زار مدينة البتراء :مرسومة في ّ
اتفقت الكلمتان األخيرتان " الص ِّْخ ِر ْ ،
الفخ ِر " في التركيبين في الحرف األخير "الرّ اء".
و .قالت أديبة بعد وفاة أ ّمها:
ْ
أوج البها ِء".
شاخت
األرض
"أمّاهُ ،لو ُك ُّل نساء
تبقين فتيّة ،فقد رحل ِ
َ
ِ
ت وأنت في ق ّم ِة العطا ِء ،وفي ِ
اتفقت الكلمتان األخيرتان " العطا ِء  ،البها ِء " في التركيبين في الحرف األخير "الهمزة".
األصفهاني في وصف حال ال ُك ّتاب:
 )2قال العِماد
ّ
ُ
لكان يُسْ تحْ سنُ  ،ولو
"إ ّني
لكان أحْ َس َن ،ولو ِزيدَ كذا َ
رأيت أ ّنه ال يك ُتبُ إنسانٌ كِتابا في يوم ِه ّإال قال في غدهِ :لو ُغي َّر هذا َ
كان أجم َل .هذا من أعظم العِبر ،وهو دلي ٌل على استيالء ال ّنقص على جُ ملة البشر".
رك هذا المكانُ َ
قُ ّد َم هذا لكان أفض َل ،ولو ُت َ
ص؟
أ .ما العِبرة الّتي تستنتجها من ال ّن ّ
عمل اإلنسان يبقى منقوصا ال يصل إلى الكمال ،وكلما نظر فيه صاحبه وجد فيه مجاال للتحسين.
سجعا ،حدّ دهماُ ،مب ّي انا سبب عدم عدّهما مسجوعين.
ص تركيبان ُم ّتفقان في آخر ُكل ّ منهما ،وال ُيعد ذلك
ا
ب .ورد في ال ّن ّ
التركيبان هما " ال يك ُتبُ إنسانٌ كِتابا في يو ِم ِه ّإال قال في غدِه "  ،وهما غير مسجوعين؛ ألن الهاء في آخر الكلمة إذا سبقها
متحرك ال تحتسب في باب السجع.
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يصف سفينة:
الحلبي،
 )3قال ابن حبيب
ُ
ّ
وتر ُد وال تشربُ  ،لها قِال ٌع
"يا لها من سفينةٍ ،ذات ُدس ٍُر
وألواح ،تجري مع الرّ ياح ،وتطير بغير جناح ،تخوضُ وتلعبُ ِ ،
ٍ
كالقالع ،وشِ را ٌع يحجبُ ال ّ
شعاع".
ِ
ص السابق.
أ.
السجع في ال ّن ّ
وضح مواطن ّ
ّ
ْ
ياح  ،جناح " في التراكيب في الحرف األخير " الحاء" .
اتفقت الكلمات األخيرة " ألواح  ،الرِّ ِ
اتفقت الكلمتان األخيرتان " ْتلعبُ  ،ت ْشربُ " في التركيبين في الحرف األخير " الباء" .
ِالع  ،ال ُّشعاع " في التركيبين في الحرف األخير " العين ".
اتفقت الكلمتان األخيرتان " الق ِ
صم ا
وضح ُه.
ِثاال على الجناس ال ّتام ،ث ّم ّ
ب .استخرج من ال ّن ّ
قِالع  /قِالع (جناس تام بسبب اتفاق اللفظين في :نوع الحروف ،وعددها ،وترتيبها ،وحركاتها).

ال ّتصدير
أيضا ،ر ّد العجز على الصدر ،وهو أن يأتي أحد اللفظين المتماثلين أو المتشابهين في ال ّنثر آخر العبارة واآلخر في
ُيس ّمى ا
ّأولها .وأ ّما في ال ّ
أي موضع قبله.
شعر فهو أن يأتي أحد اللّفظين في آخر البيت واآلخر في ّ

أمثلة توضيح ّية
)1قال تعالى" :وهب لنا من لدُنك رحمة إ ّنك أنت الوهّاب"
 وهب :العطاء ،جاءت أوّ ل العبارة وهّاب :العطاء ،جاءت آخر العبارة )2تقول" :من الحيلة تر ُك الحيلة"
 الحيلة :الفطنة ،جاءت في أول العبارة الحيلة :الخديعة ،جاءت في آخر العبارةدحا:
 )3قال ال ُبحتري ما ا
سماح  //فلسنا نرى لك فيها ضريبا
ضرائب أبدعتها في ال ّ
ُ
ضرائبُ ّ :الطبعُ والسجيّة
 ضريبا :ال ّشبيه وال ّنظير72
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 )4قال الحسن بن محمد المهلّبي في ال ّ
شوق إلى بغداد:
أحِن إلى بغداد شو اقا وإ ّنما  //أحِن إلى إلف بها لِي شائِ ُق
أحنّ  :ال ّشوق
 أحنّ  :ال ّشوقّ
 )5قال أبو القاسم ال ّ
الحر ّية ورفض الخضوع:
الحث على
شابي في
ّ
أال انهض وسِ ر في سبيل الحياة  //فمن نام لم تنتظرهُ الحياة
الحياة :عكس الموت الحياة :عكس الموتالزيودي يصف أبناء األردنّ :
 )6قال حبيب
ّ
شجرا  //وأوجبوا لنداء األرض ما وجبا
األرض فامتدّوا بها
نادته ُم
ا
ُ
أوجبوا :ألزموا وجباُ :لزم
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تمارين الكتاب ص74+73
وضح ر ّد العجز على الصدر في كل مما يأتي:
ّ )1
أ .قال تعالى ح ا
ارا"
السّلم يدعو قومه" :استغفروا ر ّبكم إ ّن ُه كان غ ّف ا
ِكاية عن نوح عليه ّ
اللفظان( :غفارا  /استغفروا) تشابه اللفظان في العبارة النثرية ،وأحدهما في آخرها واآلخر في أولها.
ب .قيل  :ال ِّ
عور.
شع ُر منب ُعه ال ِّفكرةُ والش ُ
اللفظان :ال ُّشعو ُر  /ال ِّشعْ رُ  ،تشابه اللفظان في العبارة النثرية ،وأحدهما في آخرها واآلخر في أولها.
ف زيارته إلى األر ُدنّ :
ص ُ
السياح العرب ي ِّ
ج .قال أحد ّ
آثارُ هُ و َشعْ ُب ُه َت َركا في َن ْفسي َجمي َل ْاألثرِّ .
اللفظان :األثر /آثارُ هُ ،تشابه اللفظان في العبارة النثرية ،وأحدهما في آخرها واآلخر في أولها.
ف لحظة الرحيل:
يص ُ
يري ِّ
الص ّمة القُش ّ
د .قال ِّ
مار
والعيس تهوي بنا بين ال ُمنيف ِّة
فالض ِّ
ِّ
صاح بي ِّ
أقول ُ لِّ ِّ
تم ّتع من شميم عرر نجد فما بعد العش ّية من عرار
ار  /عرار  ،تماثل اللفظان في الشعر ،وأحدهما في آخر البيت واآلخر قبله.
اللفظان :عر ِ
داني مفت ِ
خ ارا :
هـ .قال أبو فراس الحم ّ
ولك ّنني في ذا ّ
ِب
الزمان و أهله  //غريب و أفعالي لدي ِه غرائ ُ
اللفظان :غرائِبُ  /غريبٌ  ،تشابه اللفظان في الشعر ،وأحدهما في آخر البيت واآلخر قبله.
مي :
و .قال عبد الكريم الكر ّ
ناح ِ
بابها  //أين من يسم ُع ِّمن أرضي ال ّنواحا؟
ت األر ُ
ض على أر ِ
اللفظان :ال ُّنواحا  /ناحت ،تشابه اللفظان في الشعر ،وأحدهما في آخر البيت واآلخر قبله.
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 -2قال أُسامة بن ُمن ِّقذ راثيا قومه بعد الزلزال الذي أصاب بّلد ال ّ
شام:
حمائم األيك ،ه ّيج ُتنّ أشجانا  //فليبك أصدقُنا ب ّثا وأشجانا
نين  //أما أفاد ُكنّ قدي ُم العه ِّد ِّنسيانا؟
مر ّ
كم ذا الحنينُ على ّ
الس ِ
هل ذا العويل ُ على غير الهديل  //وهل فقي ُد ُكنّ أعز الخل ِّق فقدانا؟
أ -ما الذي أثار حزن الشاعر وه ّيج مشاعره ،كما ورد في البيات؟
صوت الحمائم (هديلها)
الصدر في األبيات.
ب .ب ّين موضع ر ّد العجز على ّ
اللفظان( :أ ْشجانا /أ ْشجانا) تماثل اللفظان في الشعر ،وأحدهما في آخر البيت واآلخر قبله.
اللفظان( :ف ْقدانا /فقي ُد ُكن) تشابه اللفظان في الشعر ،وأحدهما في آخر البيت واآلخر قبله.
ص اآلتي ،ث ّم أجب ع ّما يليه من أسئلة:
 )3اقرأ ال ّن ّ
ا
ّ
الحق،
نيُ ،كن جواداا بالمال في موضع
بخيّل باألسرار عن جميع الخلق ،فإنّ
قال عبد هللا بن شداد موصيا ولده" :أي ُب ّ
الس ّر".
الضن بمكتوم ّ
أحمد ُجود المرء اإلنفاق في وجه ال ِّر ،وإنّ أحمد ال ُبخل ِّ
ص.
السجع في ال ّن ّ
وضح مواطن ّ
أّ .
اتفقت الكلمتان األخيرتان "الحق ،الخلق" في التركيبين في الحرف األخير " القاف".
البرّ  ،السِّر" في التركيبين في الحرف األخير " الرّ اء".
اتفقت الكلمتان األخيرتان " ِ
السجع ،ل ّينه.
لفظي
حسن
بديعي غير ّ
ّ
ّ
أ .ورد ُم ّ
البرّ  /السِّرّ ( جناس غير تام )االختالف في نوع الحروف
ِ
 )4حدّد المحسنات اللفظ ّية في كل مما يأتي:
والسّلم" :الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة".
الصّلة
ّ
أ .قال عليه ّ
الجناس غير التام (الخيْر /الخيْل)
الشبيبي:
ب .قال محمد رضا
ّ
ض هللا رزقا غير محتسب  //إذا مضى عمل في هللا محتسب
ُيق ّي ُ
الجناس التام (مُحْ تسب  /مُحْ تسب)
ر ّد العجز على الصدر (مُحْ تسب  /مُحْ تسب)
جُ .يقال" :إذا أردت أن ُتطاعّ ،
فاطلب ال ُمستطاع".
الجناس غير التام ( ُتطاع /المُسْ تطاع)
السجع ( ُتطاع  /المُسْ تطاع)
حسنات اللفظية التي وردت معك .
 )5اكتب فقرة من إنشائك تتض ّمن اثنين من ال ُم ِّ
يترك حرية التعبير للطالب.
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حسنات ال ّلفظ ّية
ثانيا :ال ُم ّ
ّ
الطباق
هو الجمع بين كلمتين مُتضادتين في المعنى ،وفائد ُتهُ؛ الزيادة في إيضاح المعنى وتمكينه في نفس السّامع.
 قال تعالى{ :وتحسبهم أيقاظا وهم رقود}ّب مِنْ
أجل ال ّتالقي ال ّتفرُّ ُق
 قال البحتريّ  :فلو فهم ال ّناسُ ال ّتالقي وحُسْ َن ُه  //لَجُ ب َِ
الحظ ابني ّ
الطالب أنّ الطباق ال يكون ّإال في الكلمات المُتضا ّدة ،مثل( :أبيض ،أسود) (مُبكر ،مُتأخر) ،ويكون في
سياق جملة واحدة.
إجابات أسئلة الطباق
ص 76/75
بينِّ الطباق في كل مما يأتي:
 -1قال تعالى " :قل ال يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث"
الخبيث  /الطيب  ،كلمتان متضادتان في المعنى في سياق واحد.
سار
 -2قال ابن خفاجة
تار الدجى ُمتمل ِمل  //يلقى ِّب ُيمنى تار اة وي ِّ
مادحا :ووراء أس ِّ
ا
يُمْ نى َ /يسار  ،كلمتان متضادتان في المعنى في سياق واحد.
ظير ِّه  //ول ِّك َّنك ال َّتوحي ُد لِّلشر ِّك ِّ
 -3قال المتنبي في مدح سيف الدولة :ولست ملي اكا ِّ
هاز ُم
هاز اما لِّن ِّ
التوحيد  /الشرْ ك  ،كلمتان متضادتان في المعنى في سياق واحد.
 -4قال سميح القاسم ُم ِّ
خاط ابا العدو الصهيوني :
موت م ّنا الطفل ُ وال َّ
ي ُ
شي ُخ
وال يستسلِّ ُم
الطفل  /الشيْخ  ،كلمتان متضادتان في المعنى في سياق واحد.
 -5اح ِّرص على أن ُتشجع فريقك وهو خاسر كما ُتشج ُع ُه وهو فائز .
خاسر  /فائز  ،كلمتان متضادتان في المعنى في سياق واحد.
76
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إجابات أسئلة الطباق
ص78/77
 -1بين الطباق ونوعه في كل م ّما يأتي:
أ -قال تعالى" :فّل تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين"
ال تخافوا  /خافوني ،فعالن من أصل واحد متضادان في المعنى ،األول في صيغة ال ّنهيّ ،
والثاني في صيغة األمر .طباق
السلب
ب -قال تعالى" :ألم يجدك يتيما فآوى * ووجادك ضاال فهدى * ووجادك عائّل فأغنى"
ضال  /هدى  ،كلمتان متضادتان في المعنى في سياق واحد .طباق اإليجاب
عائل  /أغنى  ،كلمتان متضادتان في المعنى في سياق واحد .طباق اإليجاب
ج -قال سعيد عقل :أُردُن أرض العز ِّم أُغ ِّنية الظبا  //نب ِ
ت السيوف وحد سي ِّفك ما نبا
ن َبت  /ما نبا  ،فعالن من أصل واحد متضادان في المعنى ،األول مثبت والثاني
منفي .طباق السلب
د -قال حافظ إبراهيم في تحية الشام:
متى أرى ال َّ
شرق أدناهُ وأبعدهُ  //عن مطمع الغرب فيه غير وسنان
ُ
ال ِّنيل ُ وه ِّو إِّلى األردُنِّ في شغف ُ //يهدي إِّلى برد أشواق ولهان
أدنى  /أب َْعد  ،كلمتان متضادتان في المعنى في سياق واحد .طباق اإليجاب
هـ -قال طاهر زمخشري :
ُ
واحدة  //أطوي عليها فُؤاداا ش َّفه األل ُم
أبكي وأضح ُك
والحاالت ِّ
ضاحكة  //فالدَّ م ُع ِمن زحم ِّة اآلالم يبتسِ ُم
فإِّن رأيت دُموعي وهي
ِّ
بْكي  /ضْ َحك  ،كلمتان متضادتان في المعنى في سياق واحد .طباق اإليجاب
ت على ال َّنوى من لم ي ُخن  //عهد الهوى ،وهجر ِ
و -قال ال ُبح ُتر ي  :وأراكِ ُخن ِ
ت من ال يه ُج ُر
ت  /لَ ْم َي ُخنْ  ،فعالن من أصل واحد متضادان في المعنى ،األول مثبت والثاني منفي .طباق السلب
ُخ ْن ِ
ت  /ال َيهْجُ رُ ،فعالن من أصل واحد متضادان في المعنى ،األول مثبت والثاني منفي .طباق السلب
َه َجرْ ِ
صف أ ُ
ا
ياب ترهب
سطوال  :دهما ُء قد ل ِّبست ِّثياب تصنع  //تسبي ال ُعقول على ِّث ِّ
ز -قال علي بن محمد اإليادي ي ُ
ص ُّنع َ /ت َرهب ،كلمتان متضادتان في المعنى في سياق واحد .طباق اإليجاب
َت َ
ح -قال قيس بن ال ُمل َّوح:
على أ ّنني ارض بأن أح ِّمل الهوى  //وأخلُص ِمنه ال عل َّي وال لِّيا
ص ،كلمتان متضادتان في المعنى في سياق واحد .طباق اإليجاب
أحْ مِّل  /أ ْخلُ َ
َعلَي  /لِّيا  ،كلمتان متضادتان في المعنى في سياق واحد .طباق اإليجاب
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كون طبا اقا:
 -2ضع كل زوج من الكلمات اآلتية في جملة لِّ ُت ِّ
أ -ا َّتسع – ضاق
كلما اتسعت خيارات اإلنسان ضاقت فرص إخفاقه.
بُ -مؤنس – موحش
قد يكون صديق السوء مؤنسا لوحدتك ،لكن مستقبلك سيكون موحشا.
يترك المجال للطالب لكتابة جملتين غيرهما صحيحتين.
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المقابلة
هو أنْ يُؤتى بكلمتين أو أكثر ،ث ّم يُؤتى بما يُقابلها على ال ّترتيب ،وفائد ُتهُ؛ تحسين المعنى وتوضيحه وتعميقه وتمكينه في نفس
المُتلقي .وتقع بين:
 .1اسمين
ْ
ُ
صف ِو الفرقةِ.
 كدرُ الجماعة خيرٌ من َ .2فعلين
أمس صغارا ،وو ّدعناكم اليوم كِبارا.
 استقبلناكمِ
 -3حرفين
 كما أنّ لك حقةقا ،فإنّ عليك واجبات.واسم
فعل
 -4بين ٍ
ٍ
ُ
الخ ّفاشُ يظهرُ ليال ،لك ّنه مُختفٍ نهارا.
إجابات أسئلة المقابلة
ص 81/80
 -1بين ال ُمقابلة في ما يأتي:
أ .قال تعالى" :ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث"
جاء في اآلية ثالث كلمات (يحل) و (لهم) و (الطيبات) يقابلها في المعنى والترتيب (يحرم) و (عليهم) و
(الخبائث)
الناس مفاتيح لِّلخي ِّر مغاليق لِّل َّ
ش ِّر".
ب .قال صلى هللا عليه وسلم" :إنَّ ِّمن
ِّ
ِّ
فاتيح لِّ َ
لخيْرِّ ) يقابلها في المعنى والترتيب ( َم َ
غاليق للشرِّ )
جاء في الحديث كلمتان ( َم َ
الناس تزي ُد ُم ِّحبيك و ُتقلِّل ُ ُمب ِّغضيك.
ج .بإحسا ِّنك إلى
ِّ
ك).
بيك) يقابلها في المعنى والترتيب (َ ُت َقلِّ ُل ُم ْب ِّغضي َ
جاء في الجملة كلمتان ( َتزي ُد مُحِّ َ
ض ش ّر عن ُك ُم بشماله
د .قال جرير:
وباسط خير في ُك ُم بيمينه  //وقا ِّب ُ
ِّ
جاء في البيت أربع كلمات (باسِّطَ ،خيْر ،في ُك ُم ،ب َيمينه) يقابلها في المعنى والترتيب (قابِّضُ َ ،شرّ َ ،عن ُك ُم ،بشماله)
ياض الصب ِّح ُيغري بي
زورهُم وسوا ُد اللَّيل ِّ يشف ُع لي  //وأنثني وب ُ
هـ .قال المتنبي :أ ُ
َ
َ
َ
ص ْب ِّح)
جاء في البيت ثالث كلمات (أزورُ ُه ْمَ ،سوا ُد ،الل ْي ِّل) يقابلها في المعنى والترتيب (أ ْنثنيَ ،بياضُ  ،ال ُّ
السر ،وال عدُو في العلنِّ .
ف آخر :ليس له صديق في
ِّ
ص ُ
و .قال رجل ي ِّ
َ
العلنِّ )
صديق ،السرِّ ) يقابلها في المعنى والترتيب ( َع ُدوَ ،
جاء في البيت كلمتان ( َ
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 -2ميز الطباق من ال ُمقابلة في ما يأتي ،مع بيان السبب:
أ .قال تعالى " :فأما من أعطى واتقى* وصدق بالحسنى* فسنيسره لليسرى * وأما من بخل واستغنى* وكذب
بالحسنى* فسنيسره للعسرى "
جاء في اآلية أربع كلمات (أعطى ،اتقى ،صدق ،اليسرى) يقابلها في المعنى والترتيب (بخل ،استغنى ،كذب،
العسرى) ،مقابلة
ِّ
ُ
ب .قال صلى هللا عليه وسلم " :دع ما يري ُبك إلى ما ال يري ُبك ،فإنَّ الصدق طمأنينة ،وإنَّ الكذب ريبة".
ُك  ،فعالن من أصل واحد متضادان في المعنى ،األول مثبت ّ
والثاني منفي .طباق
ُك  /ال َيريب َ
َيريب َ
جاء في الحديث كلمتان (الصدق والطمأنينة) تقابلها في المعنى والترتيب (الكذب ،والريبة) .مقابلة
س ِّه حس ابا جديداا
ج .قال بشارة الخوري :وخي ُر
الناس ذو حسب قديم  //أقام لنف ِّ
ِّ
قديم  /جديد ،كلمتان متضادتان في المعنى في سياق واحد .طباق
د .قال ابن المعتز:
ب أمر ت َّتقي ِّه  //ج َّر أمرا ترتجيه
ُر َّ
بوب ِّمن ُه  //وبدا المكروهُ فيه
خ ِّفي المح ُ
َتتقيه َ /ترْ َتجيه ،كلمتان متضادتان في المعنى في سياق واحد .طباق
جاء في البيت ثالث كلمات ( َخ ِّف َي ،ال َمحْ بوبُ ِّ ،م ْن ُه) تقابلها في المعنى والترتيب ( َبدا ،ال َم ْكروهُ ،فيه) .مقابلة
هـ .قال عبد ال ُمنعم الرفاعي :ع ّمانُ يا ُحلم فجر الح واحتجبا  //عف اوا إذا محت األيا ُم ما ُكتِبا
الح  /احتجبا  ،كلمتان متضادتان في المعنى في سياق واحد .طباق
َ
ُ
محت  /كتبا  ،كلمتان متضادتان في المعنى في سياق واحد .طباق
و .قال صالح بن عبد ُ
الق دوس :ب ِّقي الَّذين إذا يقولوا يك ِّذبوا  //ومضى الَّذين إذا يقولوا يصدُقوا
جاء في البيت كلمتان ( َب ِّق َيَ ،ي ْك ِّذبوا) يقابلها في المعنى والترتيب ( َمضىَ ،يصْ ُدقوا) .مقابلة
 -3اشرح قول محمد بن ُعمران َّ
لحي اآلتي حين ا َّتهمه أحدُهم بال ُبخل ،ثم بين ما وقع فيه من ُمحسن معنوي:
الط ّ
ذوب في ِّ
باطل.
ما أج ُم ُد في حق ،وال أ ُ
المقصود أ ّنه يُقبل على االنفاق في وجوه الخير والحق ،أ ّما في وجوه الباطل فيمتنع.
جاء في القول كلمتان (أجمد ،حق) ويقابلها في المعنى والترتيب (أذوب ،باطل) .مقابلة
 -4بين لماذا ُيعد كل م ّما يأتي ا
مثاال على الطباق ال ال ُمقابلة:
ت وما أعلن ُ
ت ،وما أسرر ُ
ت وما أ َّخر ُ
أ .قال صلى هللا عليه وسلم " :الل ُه َّم اغفر لي ما قدَّ م ُ
ت ،وما أنت أعل ُم به
م ّني ،أنت ال ُمقدِّ ُم وأنت ال ُم ِّ
ؤخ ُر ،وأنت على ُكل شيء قدير".
ُي َع ُّد الحديث الشريف مثاال على الطباق ال المقابلة؛ أل ّنه يجمع في كل مرّ ة بين
ت  /أعْ لَ ْن ُ
ت) (أسْ َررْ ُ
مْت  /أخرْ ُ
كلمتين متضادتين في المعنى في سياق واحاد ( َقد ُ
ت
ت)( ،ال ُم َقدم  /المُؤخر) ،ولم يأ ِ
مْت) ال تقابلها في المعنى كلمة (أسْ َررْ ُ
بكلمتين أو أكثر ث ّم بما يقابلها على الترتيب ،فمثال كلمة ( َقد ُ
ت) و هكذا.
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ب .قال الشاعر :فليتك تحلو والحيا ُة مريرة  //وليتك ترضى واألنا ُم غِ
ضاب
ُ
ُي َع ُّد البيت مثاال على الطباق ال المقابلة؛ أل ّنه يجمع في كل مرّ ة بين كلمتين متضادتين في المعنى في سياق واحاد
َ
يؤت بكلمتين أو أكثر ث ّم بما يقابلها على الترتيب ،فمثال كلمة (تحلو)
(تحلو  /مريرة ) و (ترضى ِّ /غضاب) ولم
ال تقابلها في المعنى كلمة (ترضى) و هكذا.
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ال ّتورية
والثاني بعيد عن ّ
وليس مقصوداّ ،
هو استعمال كلمة بمعنيين ،األوّ ل قريب من ّ
الذهن وهو المقصود من السياق،
الذهن
َ
وفائد ُته؛ تحفيز انتباه المُتلقي إلى المعنى الغامض المقصود بالكالم.
 .1يقول بدر الدّ ين ّ
ُ
الذهبي :و ُربوع كم وجدنا طِ يبها  //حين ضاع ال ّ
والخزامى
شي ُخ فيها
 المعنى القريب :من الضياع ،لورود كلمة (وجدنا). المعنى البعيد :فاح وانتشرت رائحته ،وهو مراد.شاعر :وواد حكى الخنساء ال في ُ
 .2قال ال ّ
شجونه  //ولكن له عينان تبكي على صخر
 المعنى القريب :أخو الخنساء ،بداللة كلمة (الخنساء) المعنى البعيد :صخر الوادي ،وهو المراد.شاعر ُيودّ ُع أ ِح ّبة له :هلل إنّ ال ّ
 .3يقول ال ّ
يطيب؟
فالصب ُر كيف
شهد يوم فراقهم  //ما ّلذ لي،
ُ
ّ
 المعنى القريب :نبات الصّبر ،بداللة كلمة (ال ّشهد). المعنى البعيد :تحمّل المشقة ،وهو المراد.إجابات أسئلة التورية
ص84/83
ورية في ما تحته خط في كل مثال من األمثلة اآلتية:
 -1بين ال َّت ِّ
الصدا
أ .قال ابن ُنباتة :وال َّنه ُر ُيشبِ ُه ِمبرداا  //فألجل ذا يجلو َّ
تحتمل كلمة (الصدا) في البيت معنين :معنى قريبا يسارع إلى الذهن ،وهو (صدأ الحديد) لوجود كلمة (مبرد)،
وهو غير مقصود .ومعنى بعيد عن ّ
الذهن وهو (العطش) وهو مراد السّياق.
ب .قال ابن ُمكانِس في الغزل :ولي ِّمن اللَّحظِ سهما  //ب ِه ن ُ
موت ونبّل
تحتمل كلمة ( َنبْال) في البيت معنين :معنى قريبا يسارع إلى الذهن ،وهو (السهم) لوجود كلمة (سهما) ،وهو غير
مقصود .ومعنى بعيد عن ّ
الذهن وهو (نفنى ونهلك) وهو مراد السّياق.
مامي:
ج .قال نصي ُر الدِّ ين الح
ّ
أب ُ
ور وال قُصور بها يعوق
يات شِ ع ِرك كال ُقصــ ِ //
ومن العجائِ ِ
ب لفظها ُ //ح ّر ومعناها رقيق
تحتمل كلمة ( َر ْ
قيق) في البيت معنين :معنى قريبا يسارع إلى الذهن ،وهو (العبد) لوجود كلمة (حرّ ) ،وهو غير
مقصود .ومعنى بعيد عن ّ
الذهن وهو (العذب والسلس) وهو مراد السّياق.
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حاب ُين ِّقط
ب
والس ُ
َّ
دير صحيفة  //والري ُح تك ُت ُ
د .قال الشاعر :ال َّطي ُر تقرأ والغ ُ
تحتمل كلمة ( ُي َن ِّقط) في البيت معنين :معنى قريبا يسارع إلى الذهن ،وهو (نقط الحروف) لوجود كلمة (تكتب)،
وهو غير مقصود .ومعنى بعيد عن ّ
الذهن وهو (إنزال نقاط المطر) وهو مراد السّياق.
 -2و ضح ال ُمحسنات البديعية في كل م ّما يأتي:
أ .قال تعالى في الذين ك ِّرهوا الجهاد وتخلَّفوا عن رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم" :فليضحكوا قليّل وليبكوا
كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون".
جاء في اآلية كلمتان( :يضحكوا ،قليال) يقابلها في المعنى والترتيب (يبكوا كثيرا) .مقابلة
ب .قال صلى هللا عليه وسلم " :ر ِحم هللا ُ عبداا قال فغنِم ،أو سكت فسلِم ".
(قال  /سكت) ،كلمتان متضادتان في المعنى في سياق واحد .طباق إيجاب
اتفقت الكلمتان األخيرتان (غنم ،/سلم) في التركيبين في الحرف األخير (الميم) .السجع
ج .قال ابن الظاهر:
ُ
شكرا لنِسمة أرضِ ُكم  //كم بلَّغت ع ّني تح َّية
ال غرو إِّن ح ِّفظت أحا  //ديث الهوى فهي َّ
الذ ِّك َّية
تحتمل كلمة (الذ ِّكي ْة) في البيت معنين :معنى قريبا يسارع إلى الذهن ،وهو (المتميّزة) لوجود كلمة ( َح ِّف َظ ْ
ت
أَ
حاديث ال َهوى) ،وهو غير مقصود .ومعنى بعيد عن ّ
َ
الذهن وهو (الّتي تحمل الروائح الطيّبة) وهو مراد السّياق.
ّ
جمال فإن ت ُكن  //زكاة جمال فاذ ُكري ابن سبيل
عري
د .قال أبو العّلء الم ّ
متغز اال :لِّغيري زكاة من ِ
( ِجمال َ /جمال) جناس غير تام بسبب اختالف الحركات
ف  //في ُمتونِ ِهنَّ جّل ُء ال َّ
والري ِ
الصحائِ ِ
ب
ش ِّك ِّ
سو ُد َّ
الصفائِ ِح ال ُ
يض َّ
هـ .قال أبو ت ّمامِ :ب ُ
( ِبيض  /سُود) كلمتان متضادتان في المعنى في سياق واحد .طباق اإليجاب
(الصفائ ِِح  /الصحائِفِ ) جناس غير تام بسبب اختالف ترتيب الحروف.
ج ُع ودم ُع ُه سائِل.
ئيم ير ِ
و .سائِل ُ اللَّ ِ
(سا ِئ ُل  /سا ِئ ٌل) جناس تام بسبب اتفاق اللفظين في نوع الحروف  ،وعددها وترتيبها ،وحركاتها.
اللفظان (سا ِئ ٌل  /سا ِئ ٌل) ،تماثل اللفظان في العبارة النثرية ،و أحدهما في آخرها واآلخر في أولها .رد العجز على
الصدر
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ص ال ُمش ُ
الح ّجا ِ
تاب والِ ُج األبوا ِ
تاق،
ب ،ب ِّه يشخ ُ
ب ،جريء على ُ
ز .قال ابن المعتز في وصف ال ِّكتاب والقلم " :ال ِّك ُ
اق .والقل ُم ُمجهز لِ ُجيوش الكّلم يخد ُم اإلرادة ،يس ُك ُ
و ِّمن ُه ُيداوى الفِر ُ
ت واقِ افا ،وين ِّط ُق سائِ ارا ".
ب) في التركيبين في الحرف األخير (الباء) .السجع
اتفقت الكلمتان األخيرتان (األبواب ،الحُ جّ ا ِ
اتفقت الكلمتان األخيرتان (ال ُم ْشتاق  ،ال ِفراق) في التركيبين في الحرف األخير (القاف) .السجع
جاء في ال ّنصّ كلمتان ( َيسْ ُك ُ
ت ،وا ِقفا) يقابلها في المعنى والترتيب (ينطق ،سائرا) .مقابلة
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الوحدة الخامسة

ال ّنق ُد األد ِبي فِي العص ِر الحدِي ِ
ث
المناهج ال ّنقد ّية في العصر الحديث
 المنهج ال ّنقديّ
هو مجموعة من اإلجراءات واألدوات والمعايير الخاصّة الّتي ي ّتبعُها ال ّناقد في قراء ال ّنصّ األدبي وتحليله؛ بهدف الكشف عن
دالالته ،وأبنيته ال ّشكليّة والجماليّة ،وكل ما يتصل به .معتمدين في تقييم ال ّنصوص على التحليل وال ّتفسير والتقويم.
ا
اريخي
أوال :المنهج ال ّت
ّ
الظروف السياسية ،واالجتماعيّةّ ،
 هو منهج نقديّ يقوم على دراسة ّ
والثقافيّة ،للعصر الّذي ينتمي إليه األديب.
 ا ّتخذ ال ّنقاد المنهج ال ّتاريخيّ وسيلة لفهم ال ّنصّ األدبي ،وتفسير خصائصه ،وكشف مضامينه ودالالته.
اريخي في يتعلّق بكل من :األديب ،واألدب؟
س :ما الّذي يؤمن به ال ّنقاد الّذين ا ّتبعوا المنهج ال ّت
ّ
ّ
يؤمن أتباع المنهج ال ّتاريخيّ بأن األديب ابنُ بيئته وزمانه؛ فاألدب نتاج ظروف سياسيّة ،واجتماعيّة ،وثقافيّةّ .
ويؤثر
يتأثر بها
فيها.
اريخي:
س :ما المؤثرات الّتي ي ّتكئ عليها ّنقاد المنهج ال ّت
ّ
)1العِرق:
بمعنى الخصائص الفِطريّة الوراثيّة المشتركة بين أفراد األمّة الواحدة المنحدرة من جنس معيّن الّتي تترك أثرها في
ال ّنصّ .
 )2البيئة (المكان أو الوسط)
بمعنى الفضاء الجغرافيّ وانعكاساته االجتماعيّة في ال ّنصّ األدبيّ .
ّ )3
الزمان (العصر)
ويعني مجموعة الظروف السياسيّةّ ،
والثقافيّة ،وال ّدينيّة ،واالجتماعيّة ،الّتي من شأنها أن تترك آثارها في ال ّنص األدبيّ.
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العربي القديم؟
اريخي في دراسته األدب
س :من أبرز من ا ّتكأ على المنهج ال ّت
ّ
ّ
طه حسين ،ومن ذلك كتابه" :تجديد ذكرى أبي العالء".

س :ب ّين منهج طه حسين في كتاب (تجديد ذكرى أبي العّلء)
)1طبّق فيه طه حسين المنهج ال ّتاريخيّ تطبيقا دقيقا
 )2خصّص بابا منه ،درس فيه
ب .المكان الّذي عاش فيه
أ .زمان أبي العالء
ج .حياته السياسية واالجتماعيّة واالقتصاديّة وال ّدينيّة د .قبيلته وأسرته
س :علل ،أبو العّلء ثمرة من ثمرات عصره.
قد عمل في إنضاجها ّ
الزمان والمكانُ  ،والحا ُل السياسيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة.
اريخي؟
س :ما النظرة الّتي ينشدها المنهج ال ّت
ّ
هي الخليط بين المؤثرات ّ
الثالثة من ّ
الزمان والمكان والعِرق.
المعري في أدبه صورة واقعه.
س :عللُ ،يم ّثل أبو العّلء
ّ
أل ّنه ش ّكلها من خليط التكوين المتماسك ّ
(الزمان والمكان والعِرق).
س :من صاحب مقولةُ " :كل ّ فنّ إ ّنما هو في بعض جوانبه ظاهرة اجتماع ّية"؟
ناصر ال ّدين األسد
اريخي يه ّتم بالمؤثرات الثّلثةّ ،
وضح ذلك.
س :المنهج ال ّت
الزمان والمكان والعِرقّ ،
ّ
صة العرب ّية الحديثة في فلسطين" الوارد في الدّ رس،
سُ :عد إلى قول ناصر الدّ ين األسد في كتابه "خليل بيدس رائد الق ّ
اريخي فيه.
وب ّين مّلمح المنهج ال ّت
ّ
المنهج ال ّتاريخي في ال ّنقد ،يربط ربطا مباشرا بين ال ّنص ومحيطه.
المنهج ال ّتاريخيّ وثيقة ُتعبّر عن محيط األديب.
ص للمرحلة ال ّتاريخ ّية الّتي عاش فيها األديب ،مع إهمال
س:يرى الدّارسون أنّ المنهج ال ّت
اريخي ُيعنى بمدى تمثيل ال ّن ّ
ّ
االبداعي بين األدباء الّذين ي ّتحدون في ّ
وضح هذا القول في ضوء ما درست عن المنهج
ال ّتفاوت
الزمان والمكانّ ،
ّ
اريخي.
ال ّت
ّ
الزمان والمكان يتمايزون في مدى تمثيلهم للمرحلة ال ّتاريخيّة ّ
يتحدون في ّ
وتأثرهم بالظروف المحيطة
أي إنّ األدباء الّذين
َ
(السياسيّة واالجتماعيّة ّ
والثقافيّة) وال يتمايزون من ال ّناحية الفنيّة.
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وضح المقصود بالعبارة اآلتية" :األدباء يتمايزون في مدى تمثيلهم للمرحلة ال ّتاريخ ّية وال يتمايزون من ال ّناحية الفن ّية.
سّ :

أي قدرة األديب على العناية بالجانب الجمالي في ال ّنصّ وإبرازه.
سُ :تعد الدراسة ال ّنقد ّية وجدواها في المنهج ال ّتاريخي خلّل في المنهج ،وضح ذلك.
أل ّنهم يتمايزون في مدى تمثيلهم للمرحلة ال ّتاريخيّة وال يتمايزون من ال ّناحية الفنيّة
االجتماعي
ثانيا :المنهج
ّ
هو منهج نقديّ يربط االبداع األدبيّ والمُبدع نفسه بالمجتمع وطبقاته المختلفة.
وضح ذلك.
س :هناك تشابه كبير بين المنهجين ال ّتاريخي
واالجتماعيّ ،
ّ

 المنهج التاريخيّ  :لم يتعمقوا أو يتوغلوا في ربط االبداع األدبي بالمجتمع. المنهج االجتماعيّ  :تعمّقوا وساروا شوطا بعيدا في ربط االبداع والمبدع بالمجتمع والحياة.الفعلي لل ّنص ،عل ذلك.
االجتماعي ُيعد المنتج
س :المجتمع وفق المنهج
ّ
ّ
أل ّنهم يربطون االبداع األدبيّ والمُبدع نفسه بالمجتمع وطبقاته المختلفة.
االجتماعي ،علل ذلك.
س :القارئ حاضر في ذهن األديب ،عند ُنقاد المنهج
ّ
أل ّنه وسيلته وغايته في آن معا،؛ أي إنّ األديب يصدر في ال ّنص عن رؤى مجتمعه.
س :أنضج المنهج االجتماعي في ال ّنقد مجموعة من المفاهيم والمصطلحات ال ّنقدية المهمة ،اذكرها.
مثل" :الفن للمجتمع" ،و "األدب المُلتزم".
االجتماعي؟
س :ما هي عناصر المنهج
ّ
 )1وضْ ع األديب في مجتمعه ،ومكانته فيه ،ومدى ّ
تأثره بمجتمعه وتأثيره فيه.
 )2ال ّتركيز على ثالثة قضايا أساسيّة في مهمتهم ال ّنقديّة ،هي:
أ .المحتوى االجتماعي
ّ
أي المضامين والغايات االجتماعيّة التي تهدف األعمال األدبيّة إلى تحقيقها.
ب .الجمهور
وهو الّذي يتلقى ال ّنصّ ومراعاة مدى التأثير االجتماعي لألدب في الجمهور.
ج .التطورات االجتماعيّة
من خالل دراسة ال ّتغيرات والتطورات االجتماعيّة في األدب :أشكاله ،وأنواعه ،ومضامينه.
 )3مالحظة الرّ عاية المجتمعيّة في االبداع الف ّنيّ ،وهذه الرّ عاية قد تكون من ال ّدولة أو من الجمهور عن طريق
ّ
والمجالت ،والجامعات ،ودور ال ّنشر ،وغيرها.
المنتديات،
 )4مناقشة طبيعة ال ّدولة ونظامها ،من حيث حُريّة األدب وازدهاره في ظ ّل ال ّدولة ال ّديمقراطيّة ،أو تراجعه أو انحدار
مستواه في ظ ّل ال ّدولة الدكتاتوريّة.
87

األستاذ أسامة التميمي

االتقان يف اللغة العربية /التخصص

0789073059

الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد
االجتماعي.
س :اذكر مثاال على المنهج
ّ
دراسة عبد المُحسن طه بدر لرواية نجيب محفوظُ :
ّ
المدق" وكان نتاج هذه ال ّدراسة ،أن تناول الناقد في نقده حركة
"زقاق
ال ّتغيير الّتي أصابت المجتمع المِصريّ في رواية نجيب محفوظ ،فهو يرى:
 -1استحالة تثبيت الطبقة االجتماعيّة
 -2يرى ربط (زقاق المدق) بالعالم الخارجيّ مؤشرا على تطوّ ر الحياة االجتماعيّة.
وضح
االجتماعي االهتمام بالجانب
س :من العناصر األساس ّية الّتي يحرص عليها النقاد في المنهج
االجتماعي لألديبّ ،
ّ
ّ
هذا الجانب.
يحرص ال ّنقاد في المنهج االجتماعيّ على الكشف عن وضع األديب في مجتمعه ،والمكانة الّتي يحتلّها األديب فيه ،ومدى
ّ
تأثره بالمجتمع وتأثيره فيه ،وأثر ذلك كلّه في ال ّنصّ األدبيّ .
س :اقرأ ما يأتي من قصيدة "سوق القرية" لل ّ
اتي ،ث ّم أجب عن األسئلة الّتي تليه:
شاعر عبد الوهّاب الب ّي ّ
ُ
ال ّ
الهزيلة ،والذباب
الح ُم ُر
مسُ ،
ش ُ
ندي قديم
وحِذا ُء ُج ٌّ
يتداول ُ األيديّ ،
وفّلح ُيحد ُ
ِّق في الفراغ:
"في مطلع العام الجديد
يداي تمتلئان حت اما بالنقود
وسأشتري هذا الحِذاء"
والحاصدون المتعبون:
"زرعوا ،ولم نأكل
ونزرع صاغرين ،فيأكلون"
ُ
***
ُ
السّلل:
وبائعات الكر ِم يجمعن ِّ
كوكبان
"عينا حبيبي
ِ
الربيع"
وصد ُر ُه ور ُد ّ
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االجتماعي الّذي ُتم ّثل ُه القصيدة؟
أ .ما المظهر
ّ
تمثل القصيدة مظهرا اجتماعيّا وهو (سوق القرية) وما يدور فيه من أنشطة وأحداث.
الجو العام الّذي يسود في القصيدة
وضح ّ
بّ .
يسود جوّ من الفقر وال ّشعور بالسُخط والظلم واالستغالل
 الفقر :يظهر من خالل (الحذاء القديم) السُخط والظلم واالستغالل :يظهر من خالل استغالل الطبقة البرجوازيّة للفالحين الفقراء وظلمهم واغتصابزرعهم وجهدهم
وضح اجابتك.
السوق والمجتمع؟ ّ
ج .هل ترى من عّلقة بين ّ
توجد عالقة بين السّوق والمجتمع ،ففي السّوق تظهر طبقات المجتمع بوضوح ،ويمثلها :الفقير والغنيّ ،الظالم
والمظلوم ،المُسْ َتغِل والمُسْ َت َغل.

د .استفد من إجابتك عن األسئلة (أ ،ب ،ج) لتكتب نقداا اجتماع ّيا لهذه القصيدة في حدود خمسة أسطر.
صوّ ر ال ّشاعر مجتمعه تصويرا دقيقا ،مُعبّرا عن مُشكالته وهمومه بأفكار واقعيّة ،منها:
 -1الحذاء القديم

 -2بائعات الكرم

وضح المقصود بمفهوم "األدب الملتزم".
س :في ظل ّ دراستك المنهج
االجتماعيّ ،
ّ
هو األدب الّذي يصدر فيه األديب عن رؤى مجتمعه ،فيعبّر عن هموم أفرادها وتطلعاتهم ،ويشاركهم تلك الهموم والتطلعات،
ويسعى بجد إلى تغيير واقعهم ،مُستشعرا بالمسؤوليّة تجاه ذلك.
نيوي
ّ
ثال اثا :المنهج البِ
هو منهج نقديّ يدرس العمل األدبيّ بوصفه ِبنية متكاملة ذات عالقات بين مفرداته ،بعيدا عن أيّة عوامل أخرى خارجيّة ،مثل
العوامل ال ّتاريخيّة ،واالجتماعيّةّ ،
والثقافيّة.
ص؟
س :كيف ينظر المنهج
البنيوي إلى ال ّن ّ
ّ
ينظر المنهج البنيويّ إلى ال ّنصّ على أ ّنه عالم مُستق ٌّل قائم بذاته ،واستبعد كل ما هو خارجه.
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ص؟
س :كيف ينظر المنهج
البنيوي إلى ال ّن ّ
ّ
السُّلطة عند المنهج البنيوي لل ّنصّ  ،فهو بالنسبة إليه م ٌ
ُغلق ونهائيّ .
 يُحا ُل تفسير ال ّنصّ إلى ال ّنصّ نفسه ال إلى غيره.
 لل ّنصّ في المنهج البنيويّ مركزي ٌّة ثابتة وحولها تدورُ تفسيراته
 المنهج البنيويّ له تناسق وانسجام ،وهو خاضعٌ لنظام يضبطه.
 على ال ّناقد البنيوي البحث عن سِ رّ ال ّنصّ ليُدرك أبعاده.
 وظيفة ال ّنقد البنيوي تنحصر في الكشف عن أبنية ال ّنصّ وعالقاته ال ّداخليّة.
األدبي
مستويات تحليل العمل
ّ
وتي
الص ّ
)1المستوى ّ
البنية ال ّدالليّة لل ّنصّ .
ُتدرس فيه دالالت الحروف وموسيقاها من :نب ٍْر ،وتنغيم ،وإيقاع ،وأثر ذلك في ِ
رفي
الص ّ
 )2المستوى ّ
ُتدرس فيه دالالت الصّيغ الصّرفيّة ووظيفتها في ال ّتكوين اللّغويّ واألدبيّ خاصّة.
المعجمي
 )3المستوى
ّ
ُتدرس فيه الكلمات لمعرفة داللتها اللّغويّة وعالقتها بمضمون ال ّنصّ .
حوي
 )4المستوى ال ّن ّ
يُدرس فيه تأليف الجُ مل وتركيبها وطرائق تكوينها وخصائصُها ال ّدالليّة والجماليّة
اللي
 )5المستوى الدّ ّ
البنية ال ّدالليّة العامّة لل ّنصّ .
يجري فيه تحليل معاني الجمل والتراكيب وتآزرها في تشكيل ِ
البنيوي
ُمنطلقات المنهج ِ
)1ضرورة ال ّتركيز على الجوهر ال ّداخلي للعمل األدبيّ  ،وضرورة ال ّتعامل معه من غير أيّ افتراضات مُسبقة ،إذ يُهاجم
البنيويّون المناهج الّتي ُتعنى بدراسة إطار األدب ومحيطه وأسبابه الخارجيّة.
ِ
البنية ال ّداخليّة في العمل األدبيّ فهو جوهرها.
البنيوي على حدود اكتشاف ِ
 )2الوقوف في ال ّتحليل ِ
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البنيوي
نموذج على المنهج ِ
تحليل ال ّناقد موسى ربابعة لقصيدة "زهور" لل ّشاعرة أمل ُد ْنقل ،وممّا جاء في القصيدة:
وسّلل من الوردِ،
ألمحها بين إغفاءة وإفاقه
ُ
وعلى ُكل ّ باقة
اس ُم حامِلها في بطاقه
***
ُ
تتحدّ ُ
ث لي ّ
ُ
الجميلة
هرات
الز
أنّ أعينها ا ّتسعت _دهشة_
لحظة القطف،
لحظة القصف،
لحظة إعدامها في الخميلة!
تتحدّ ُ
ث لي ..
أ ّنها سقطت من على عرشها في البساتين
ُث ّم أفاقت على عرضِ ها في ُزجاج الدّ كاكين ،أو بين أيدي
ال ُمنادين،
تفض ُ
لة العابرة
ح ّتى اشترتها الي ُد ال ُم ّ
(تحليل القصيدة ونقدها)
)1وضوح اللغة
 )2االهتمام باإليقاع الموسيقي (إفاقة ،باقة ،بطاقة)
 )3بروز العاطفة المشحونة
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درس ال ّنصّ بمعزل عن سياقه ال ّتاريخيّ ومحيطه االجتماعيّ ،إ ّنما اعتمد على لغة ال ّنصّ  ،فتناول في
نالحظ أنّ ال ّناقد
َ
المستوى الصّوتيّ القافية وأثرها في الموسيقا ،وتفاعل التلقي معها.
كما تناول في المستوى المعجميّ داللة الفعل "ألمحُ" وعالقتها بالحالة الّتي ُتسيطر على ال ّشاعر في القصيدة.
سن ال ّشعر ّ
الزهرات ،وجعلها تتح ّدث وتعبّر عن مشاعره ومعاناته.
وتناول في المستوى ال ّدالليّ الصّورة ال ّشعريّة ،حين أ ّن َ
س :تحدّ ث ال ّ
جئ بالدار قد خلت
شاعر ابراهيم ناجي في قصيدته "العودة" عن عودته إلى دار محبوبته مشتا اقا ،ولك ّنه فو ِ
من أهلها وتغ ّير حالها فحزن وتألّم ،يقول:
دا ُر أحّلمي و ُح ّبي لقيتنا

 //في جمود مثلما تلقى الجديد

أ ّنكر ّتنا وهي كانت إن رأ ّتنا

 //يضح ُك ال ّنو ُر إلينا من بعيد

القلب بجنبي ّ
كالذبيح
رفرف
ُ

ب ،ا ّتئد
 //وأنا
أهتف :يا قل ُ
ُ

مع والماضي الجريح  //لِم ُعدنا؟ ليت أ ّنا لم نعد!
جيب الدّ ُ
ف ُي ُ
نطو الغرام
لِم ُعدنا؟ أولم ِ

 //وفرغنا؟ من حنين وألم

ورضينا بسكون وسّلم

 //وانتهينا لفراغ كالعدم؟

بعد دراستك للمنهج البنيوي ،بيّن كيف يتوافق ك ّل مما يأتي مع بنية القصيدة ونظامها اللّغويّ وجوّ ها العام:
الساكنة
أ .القافية ّ
تتوافق القافية السّاكنة مع مشاعر اليأس واالستسالم الّتي غلبت على نفس ال ّشاعر ،كما تتوافق مع خلو ال ّدار من
المحبوبة؛ فلم َيع ُْد فيها حياة.
ب .معاني الكلمات وداللتها
تتوافق الكلمات في معانيها ودالالتها مع الجوّ العام للقصيدة ،الّتي يسودها مشاعر اليأس والحزن ،ومن هذه المفردات:
ّ
(الذبيح /ال ّدمع  /الجريح  /ألم  /فراغ)
الصرف ّية (رفرف – فعلل)
ج .البنية ّ
يدل التكرار في القصيدة على شدة األلم والحزن واليأس واستمراره ،وعلى خفقان قلب ال ّشاعر بشدة ،بما يتوافق مع جو
ال ّنص للقصيدة.
الصورة ال ّ
شعر ّية
دّ .
ّ
شاعر الصورة ال ّ
وظف ال ّ
شعر ّية الغن ّية بالعاطفة بما يتوافق مع حالته ال ّنفس ّية ،ومن ذلك أنّ القلب مع شدة حزنه وألمه
يرفرف كأ ّنه طير ذبيح ،والدّ مع يتحدّث ُمبديا لومه لل ّ
شاعر على العودة.
92

األستاذ أسامة التميمي

االتقان يف اللغة العربية /التخصص

0789073059

الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد
نيوي ،اقرأ ال ّتحليّلت اآلتيةُ ،ث ّم ص ّنفها إلى المنهج
والب
اريخي،
 )5في ضوء دراستك للمناهج ال ّنقد ّية :ال ّت
ّ
ّ
ّ
االجتماعيِ ،
قدي الّذي ُيم ّثله كل منها:
ال ّن ّ
"وبالرغم من جميع المحاوالت
والسبعينات:
الستينات
أ .تقول أمينة العدوان عن
ّ
ّ
المسرح ّية األردن ّية في مرحلة ّ
ّ
المحلي القريب من الواقع ،والقائم
األردني ما يزال ُ يفتق ُر إلى ال ّنص
سرح
ّ
ّ
حي ،فإنّ الم ّ
سر ّ
ص الم ّ
المبذولة إليجاد ال ّن ّ
على معرفة ورصد الواقع والبيئة وال ّ
تعكس هموم ال ُمتفرج ومشاكله".
شخص ّية المحل ّية التي
ُ
المنهج االجتماعيّ
الزيات عن ال ّ
ب .يقول أحمد حسن ّ
األندلسي" :فقد وجد شعراء العرب في أوروبا ما لم يجده في آسيا من :الجواء
شعر
ّ
المطرزة بألوان ّ
ّ
الزهر،
المؤزرة بعميم ال ّنبت ،والمروج
المتغ ّيرة ،والمناظر المختلفة واألمطار الم ّتصلة ،والجبال
ّ
ّ
فهذبوا ال ّ
ونوعوا في قوافيه".
شعر تأ ّنقوا في ألفاظه ومعانيهّ ،
المنهج ال ّتاريخيّ
ج .جاء في قصيدة " ُنسافر كال ّناس" لمحمود درويش:
السفر
أي شيء  ...كأنّ ّ
سافر كال ّناس ،لك ّننا ال نعو ُد إلى ّ
ُن ُ
طريق الغيوم .دف ّنا أحبتنا في ظّلل الغيوم وبين جذوع ال ّ
ُ
شجر
البنية اللغو ّية للقصيدة ،ال ُبدّ
ويقول ال ّناقد يوسف أبو العدوس في معرض تحليله القصيدة ونقدها" :وبنظرة عا ّمة على ِ
من اإلشارة إلى ملحوظتين مه ّمتين :األولى أنّ دالالت األفعال الّتي استخدمها ال ّ
شاعر في القصيدة فيها عنصر الحركة،
شاعر في حركة دائمة في نطاق ّ
ُ
فال ّ
يتشبث باألمل القليل من خّلل إصراره
الطريق الّذي يسي ُر فيه في رحلة المجهول ،وهو
الرحلة .أ ّما ال ّثانية فهي أنّ ال ّ
السفر ال ُب ّد أن يكون له
بالسفر ،وأنهاها
شاعر قد بدأ قصيدته
بالسفر؛ ألنّ ّ
ّ
ّ
على مواصلة ّ
مبني على هذه الكلمة".
ص بكامله
ّ
نهاية ،وقظ الحظنا كيف أنّ ال ّن ّ
المنهج البنيويّ
وضح اجابتك.
ص
األدبي؟ ّ
ّ
أي المناهج ال ّنقد ّية أكثر فاعل ّية في دراسة ال ّن ّ
 )6في رأيكّ ،
تترك للطالب
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مّلمح الحركة ال ّنقد ّية في األردنّ
بدأت الحركة ال ّنقديّة في األردنّ متواضعةُ ،ث ّم تطوّ رت شيئا فشيئا متأثرة بالحركة ال ّنقديّة في األقطار العربيّة الّتي استم ّدت
أفكارها من ال ّنظريّات والناهج النقديّة العالميّة.
ا
أوال :مرحلة النشأة والتأسيس
ا
عامّل أساس اّيا في بداية ظهور الحركة النقد ّية.
الحسين
األول ابن ُ
س :ش ّكل قدوم األمير المؤسس عبدهللا ّ
أل ّنه عمل منذ تولّيه إمارة شرقيّ األردنّ على رعاية األدباء المحلّيين واألدباء الوافدين من األقطار العربيّة.
شرقي األردنّ على رعاية األدباء المحلّيين واألدباء الوافدين من
سس منذ تولّيه إمارة
ّ
س :عمل األمير ال ُمؤ ّ
وضح ذلك:
األقطار العرب ّيةّ .
تجلّى ذلك في عدد من المظاهر ،أهمّها المجالسُ األدبيّة الّتي كان يرعاها في قصري :رغدان ،وبسمان في عمّان،
وقصر ال َمشتى في ال ُّشنة.
شرقي األردنّ ؟
ؤسس ،في إمارة
ّ
س :ما طبيعة المجالس األدب ّية الّتي أقامها األمير ال ُم ّ
تجري فيها المُطارحات والمُحاورات والمُناقشات ال ّنقديّة ،لك ّل ما ير ُد ذكره من أقوال أدبيّة وكتابات وأشعار.
س :كان في طليعة ال ّ
شعراء واألدباء الّذين شاركوا في مجالس األمير.
عرار (مصطفى وهبي ال ّتل)
س :من هم الشعراء الّذين شاركوا في المجالس األدبية لألمير المؤسس؟
 -1عمر أبو ريشة
 -2وديع البستاني
 -3نديم ّ
المالح
 -4فؤاد الخطيب
 -5عبد المُنعم الرّ فاعيّ
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س :كانت ال ُمساجّلت ال ّ
وضح ذلك.
األول ابن ال ُحسينّ ،
شعر ّية في المجالس األدب ّية ،تجري بين عرار واألمير عبدهللا ّ
س :عُدّ ت المّلحظات على المساجّلت ال ّ
ضح ذلك.
شعر ّية الّتي تجري بين عرار واألمير عبدهللا ،ذات قيمة نقد ّية ،و ّ

كانت المساجالت ال ّشعريّة يتلقفها القُرّ اء وال ُك ّتاب ويتفون بها ،ويُعلقون عليها ملحوظاتهم.

المؤسس في ال ّ
شعر:
س :ب ّين :رأي األمير
ّ
ٌ
التفات حول ال ّنفس في القديم والجديد ،ولوال ال ّشعور بالخياالت لما كان ال ّشع ُر  ...وال ّشعرُ معنى ال
قال" :ال ّشعرُ كلّه
فأين المحاسن ّ
الذاتية في الخياالت المعنويّة؟".
ذاتَ ،
سس في نشأة الحركة ال ّنقد ّية في األردن.
س :ب ّين دور األمير المؤ ّ
 .1انشاء المجالس األدبيّة في القصور
ّ
 .2تشجيع الصّحافة والكتابة ال ّنقديّة ،من خالل افتتاحيّات الصّحف والمجالت
وضح ذلك.
س :اهت َّم األردن ّيون بحركة ال ّنقد
األدبي في الدّاخل والخارجّ ،
ّ
ّ
والمجالت األردنيّة بهذا المجال في الثالثينيّات من القرن العشرين.
 -1من خالل اهتمام الصّحف
 -2االهتمام بال ّنظريّات النقديّة العالميّة.

ّ
والمجّلت األردن ّية؟
الص ُحف
س :ما أهم ّ
ّ
المجالت
.1
أ .مجلة الحكمة
ب .مجلّة الرائد :أصدرها أمين أبو ال ّشعر
 .2الصّحف
صحيفة الجزيرة :أصدرها تيسير ظبيان
الصحيح) ال ّنقد ّية؟
س :من صاحب مقاالت (األدب ّ
حسني فريز ،كتبها في صحيفة الجزيرة.
س :ب ّين رأي حسني فريز األردنيون في قضية ال ّ
األدبي.
شكل والمضمون ،للعمل
ّ
 -1رأى أنّ بعض ال ّناس يميل إلى األسلوب المُنمّق.
 -2بعض ال ّناس يميل لألسلوب السّهل.
 -3وهو يفضل األسلوب السّلس
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وضح ذلك.
الص ُحف والمجّلت الحركة ال ّنقدية في األردن ،مع أنّ النقد األدبي لم يكن هدفها األولّ ،
س :أغنت ّ
اهتمّت بالدراسات التاريخ ّية والمقاالت ال ّنقديّة ،والترجمات وسير حركة ال ّنقد األدبيّ في األردن.
وضح ذلك.
الصحف والمجّلت في بعض مقاالتها ،أصداء ال ّنظريات النقدية العالمية الحديثةّ ،
س :تردّ دت ّ
ومن ذلك ما كتبه هاشم في مجلة (الحكمة) عن األديب الفرنسيّ (برونتيير)  ،وعلم النقد ،وعن مفهوم ال ّنقد األدبيّ
لدى (جول ليميتر) صاحب االنطباعيّة في ال ّنقد.

ثان ايا :مرحلة التجديد
وضح ذلك.
س :ث ّمة تحول
جذري طرأ على واقع الحركة األدب ّية وال ّنقد ّية في األردن في أوائل الخمسين ّيات والستين ّياتّ ،
ّ
س :ب ّين أثر مجلة القلم الجديد في ال ّتحول الجذري لواقع الحركة األدب ّية وال ّنقد ّية في األردن في أوائل الخمسين ّيات
والستين ّيات.
ّ
تمثل بظهور مجلّة (القلم الجديد) لعيسى ال ّناعوري عام 1952م ،ومن اسهامات هذه المجلّة في هذا التحوّ ل:
 -1تكوين أرضيّة صُلبة لتكون ملتقى اآلراء األدبيّة والنقديّة
 -2استقطاب أقالم عدد من رموز األدب والفكر داخل األردن وخارجه ،من أمثال :احسان عبّاس ،وناصر ال ّدين
األسد ،وعبد الوهّاب البيّاتي.
 -3أسهمت الكتب الّتي أصدرت إلثراء الحركة األردنيّة في األردنّ  ،مثل كتاب (الحياة األدبيّة في فلسطين واألردن
ح ّتى عام 1951م) لناصر ال ّدين األسد.
س :ما أهم القضايا النقد ّية لكتاب (الحياة األدب ّية في فلسطين واألردن ح ّتى عام 1950م) لناصر الدّ ين األسد؟
وحدة القصيدة
وضح
س :من أهم القضايا النقد ّية لكتاب (الحياة األدب ّية في فلسطين واألردن ح ّتى عام 1950م) لناصر الدّ ين األسدّ ،
ذلك؟
وضح ذلك.
س :وحدة القصيدة عند الكاتب (لناصر الدّ ين األسد) ال تنبع من وحدة الموضوعّ ،
هي عند الكاتب ال تنبع من وحدة الموضوع بل تنبع من الجوّ ال ّنفسيّ الّذي تنقله إلينا ومن حركة وجدان ال ّشاعر وتنامي
مشاعره.
س ّمي الكاتب يعقوب العودات؟
س :بم ُ
ّي بـ (البدويّ الم ُّلثم).
ُسم َ
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س :ما هي المجلة الّتي حملت طّلئع ال ّتجديد الحقيق ّية في الحركة ال ّنقد ّية األردن ّية؟
مجلة األفق الجديد
تحدّ ث عن دور مجلة األفق الجديد ومجلة أفكار في دعم الحركة ال ّنقد ّية في األردنّ وتطورها في عقد الستين ّيات.
مجلة أفكار
خصّصت مِساحة واسعة لل ّنقد
ُتتيح لل ّناقد لنشر أعماله ال ّنقديّة
أهم نقادها
لم يذكرهم المنهاج

مجلة األفق الجديد
حملت طالئع ال ّتجديد الحقيقيّة
خصّصت صفحات ل ّنقد األدبيّ
توظيف المفاهيم ال ّنقديّة الجديدة في األدب األردنيّ
أهم نقادها
عبد الرحيم عمر
جميل علوش
خالد السّاكت
أحمد العنانيّ
أمين ش ّنار

األدبي في األردنّ ؟
تطور ال ّنقد
س :ما هي
ّ
المؤسسات الّتي ساعدت على ّ
ّ
 -1الجامعات األردنيّة

 -2رابطة الك ّتاب األردنيّن

س :ب ّين دور الجامعات في تطوير الحركة ال ّنقد ّية في األردنّ .
 -1ايجاد بيئة نقديّة ُتعنى بتدريس المُمارسات ال ّنقديّة في ضوء ال ّنظريات ال ّنقد ّية الحديثة.
 -2ظهور الدراسات ال ّنقديّة المُتخصّصة.
س :ب ّين دور رابطة ال ُك ّتاب األردن ّيين في تطوير الحركة ال ّنقد ّية في األردنّ .
 -1توسيع البيئة ّ
الثقافيّة الّتي تهت ُّم باألدب ونقده.
 -2اقامة الندوات.
 -3المُشاركة في المُتمرات األدبيّة وال ّنقديّة.
األدبي في األردنّ ؟
سِ :بما تم ّيزت مرحلة التجديد في النقد
ّ
 -1تميّزت بظهور عدد من الجامعين المُتخصّصين في ال ّنقد ،الّذين ارتقوا بمستوى النقد وصبغه بالصبغة العلميّة
المتخصّصة ،وبلورة مفاهيمه وضبطها.
 -2تميّزت ّ
بتأثر ال ّنقاد بما كانوا يقرؤون من آراء في ال ّنقد العربيّ القديم ،وفي ال ّنقد األوروبي الحديث.
 -3أبرزت المرحلة عددا من ال ّنقاد ذوي الشأن.
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س :أبرزت مرحلة ال ّتجديد عددا من ال ّنقاد ذوي الشأن ،اذكرهم:
 -1إحسان عبّاس
-4عبد الرّ حمن ياغي

 -2ناصر ال ّدين األسد
 -5خليل الشيخ

 -3محمود السّمرة
 -6علي ال ّشرع

ثالثا :مرحلة الكتابة ال ّنقد ّية في ضوء المنهج ّيات الحديثة
المعرفي؟
أي عقد حدث االنفجار
ّ
س :في ّ
في عقدي الثمانيّات والتسعينيّات
وتحول في مناهجه وتِقنياته العلم ّية في مرحلة الكتابة في األردن ،علل ذلك.
س :تضاعف ال ّنقد في انتاجه
ّ
وضح ذلك.
س :أسهم ال ّنقاد األردن ّيين في تضاعف ال ّنقد في انتاجه
وتحول في مناهجه وتِقنياته العلم ّية في مرحلة الكتابةّ ،
ّ
من خالل ترك ال ّنقاد األردنيّين بصماتهم وتفاعلهم بالحركة ال ّنقديّة.
س :ما هي أهم اال ّتجاهات ال ّنقد ّية األردن ّية في ضوء المنهج الحديثة في ال ّنصف ال ّثاني من القرن العشرين؟
 -1اال ّتجاه ال ّتاريخيّ
-4اال ّتجاه الجماليّ

البنيويّ
 -3اال ّتجاه ِ

 -2ال ّتجاه االجتماعيّ
 -5اال ّتجاه المقارن

السعافين نموذجا في هذا اال ّتجاه ،علل ذلك.
سُ :تم ّثل ُ تجربة ال ّناقد ابراهيم ّ
-1
-2
-3
-4

أل ّنه يُع ُّد واحدا من ال ّنقاد البارزين في ال ّنقد األدبيّ في األردنّ في بداية الثمانينيّات.
ق ّدم دراسات نقديّة متعددة لألعمال الرّ وائيّة وال ّشعريّة.
حاول فيها ال ّتركيز على أثر ال ّتاريخ في تكوين ال ّنص
رأى في هذا االبداع وثيقة للواقع.

اريخي وثيقة للواقع ،علل ذلك.
السعافين أنّ االتجاه ال ّت
ّ
س :يرى ال ّناقد ابراهيم ّ
أل ّنها انعكاسا فنيّا لتجربة االنسان وعالقته مع البيئة.
السيرة
الفلسطيني حسن
س :نجح الكاتب
البحيري في روايته (رجاء) في تصوير الحياة االجتماع ّية من خّلل أسلوب ّ
ّ
ّ
ّ
ضح ذلك.
الذات ّية الّذي اصطنعه ،و ّ
جعل لألحداث َمغزى واضحا في الوصف وفي تحيل ال ّشخصيّات.
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البحيري.
الفلسطيني حسن
السعافين في رواية (رجاء) للكاتب
ّ
ّ
س :ب ّين رأي ال ّناقد ابراهيم ّ
ض ُل أن تتنامى األحداث الحقيقيّة مع
يرى أ ّنها رواية غير مُتماسكة إلى ح ّد ما ،غير مُقنعة في أحداثها ،وكان السّعافين يُف ّ
االفادة من منطق الرّ وائيّ.
السعافين في نقد رواية (رجاء)؟
س :ما هو اال ّتجاه الّذي اعتمده ّ
اعتمد اال ّتجاه ال ّتاريخيّ في نقده للرواية ،ويظهر ذلك من خالل:
 -1التركيز على أسلوب السّيرة ّ
الذاتيّة الّي اصطنعه الرّ وائيّ في روايته.
 -2التركيز على األحداث ومنطق الرّ وائيّ في ال ّنقد.
السعافين في نقد المسرح ّية؟
س :ما هو اال ّتجاه الّذي اعتمده ّ
اعتمد اال ّتجاه ال ّتاريخيّ في نقده للمسرحيّة ،ويظهر ذلك من خالل:
 -1دراسة نشأتها وموضوعاتها وبنائها الغنيّ من حيث:
ب .الصّراع ج .ال ّشخصيّات د .الغة والحوار
أ .الحبكة
 -2ربط هذه المظاهر األسلوبيّة بالبيئة.
وضح ذلك مع ال ّتمثيل.
الروايات والمسرح ّيات على اال ّتجاه ال ّت
اريخيّ ،
ّ
السعافين في نقده ّ
س :اعتمد ال ّناقد ابراهيم ّ
ربط االبداع بحركة ال ّتاريخ وظروف العصر وطبيعة الحياة االجتماعيّة ،ويظهر ذلك جليّا في نقده لرواية (رجاء) للكاتب
الفلسطينيّ حسن البحيريّ.
سُ :يعد (خالد الكركي) واحداا من ال ّنقاد األردن ّيين البارزين في ال ّنصف ال ّثاني من القرن العشرين ،عل ذلك.
لما ق ّدم من دراسات متعددة للظواهر االبداعيّة النثريّة وال ّشعريّة
وضح ذلك مع التمثيل.
س :اعتمد ال ّناقد خالد الكركي في نقده على اال ّتجاه ال ّت
اريخيّ ،
ّ
ظهر ال ّتجاه ال ّتاريخيّ واضحا في نقد خالد الكركي في دراسته (طه حسين روائيّا)؛ إذ درس صورة الفن الرّ وائيّ لدى طه
حسين من خالل الواقع الّذي عاشه ،واهت ّم بالزاوية ال ّنظريّة والتطبيقيّة وال ّتاريخيّة.
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األدبي في األردن.
االجتماعي في ال ّنقد
س :اذكر أصحاب اال ّتجاه
ّ
ّ
 .1هاشم ياغي

 .2عبدللا رضوان

 .3سُليمان األزرعيّ

األردني هاشم ياغي في دراسته (لل ّ
االجتماعي ،ب ّين ذلك.
شعر الحديث بين ال ّنظر ّية والتطبيق) على المنهج
س :اعتمد ال ّناقد
ّ
ّ

 .1تناول دور المُبدع في حمل هموم المجتمع.
 .2بحث عن عوامل تطوّ ر ال ّ
شعر الحديث
 .3ربط ال ّشعر بال ّتحوالت االجتماعيّة.

األردني عبدهللا رضوان في روايتي (أنت منذ اليوم) و (الكابوس).
س :ب ّين رأي ال ّناقد
ّ
يرى أ ّنهما ُت ّ
مثالن صُورة االلتزام في األدب ومدى قدرة المُبدع على حمل الواقع في ابداعه.
األزرعي بعنوان (مواقف ،دراسات
سليمان
االجتماعي في الدّ راسة الّتي أصدرها ال ّناقد
س :ظهرت مّلمح اال ّتجاه
ّ
األردني ُ
ّ
ّ
وضح ذلك.
في الّعر
األردني الحديث)ّ ،
ّ
 .1تناول المضامين الّعريّة التي تعكس انتماءات ال ّشاعر وهمومه الواقعيّة نحو مجتمعه.
 .2حملت البعدين :االنسانيّ والوطنيّ
.3
االنساني
األزرعي ،البعدين
سليمان
األردني الحديث) لل ّناقد
س :حملت الدّ راسة ال ّنقد ّية (مواقف ،دراسات في الّعر
ّ
ّ
األردني ُ
ّ
ّ
وضح ذلك.
والوطنيّ ،
ّ
 .1ترى ال ّناقد يدرسُ شعر عرار كونه أديبا مُلتزما يحمل حسّ مُنتميا
 .2ينظر ال ّناقد إلى ديوان ال ّشاعر يوسف عبد العزيز ،نظرة ال ّتجاه االجتماعيّ ،الّذي يركز على دور الفن والف ّنان في
المجتمع
ينظر إلى شعر عرار نظرة ُ
شمول ّية وإلى قصيدته نظرة
األزرعي في شعر عرار" :إنّ الباحث الّذي
سليمان
ُ
ّ
س :يقول ال ّناقد ُ
يتحسس بكل سطوح االنتماء الواعي لل ّ
غير ُم ّ
شاعر".
جزأة ،بل نظرة ترا ُبط ّية،
ّ
 .1ما المنهج الّذي اعتمده ال ّناقد في نقد شعر عرار؟
اعتمد على المنهج ال ّتاريخيّ
 .2اعتمد ال ّناقد في نقده على بعدين اذكرهما.
البُعد االنسانيّ والوطنيّ
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الجمالي.
وضح المقصود باال ّتجاه
ّ
سّ :
ّ
هي المُمارسات ال ّنقديّة الّتي تعتمد الذوق معيارا
ُ
يبعث في ال ّنفس إحساسات جمال ّية ممتعة"
جمالي
جرد ُمثير
وضح المقصود بالعبارة التالية" :ال ّنص
ّ
األدبي ُم ّ
ّ
سّ :
مثل هذه العبارة اال ّتجاه الجماليّ في ال ّنقد األدبيّ الحديث في األردن ،ومُرادها تلك المُمارسات ال ّنقديّة الّتي تعتمد ّ
ُت ّ
الذوق
معيارا؛ أي أنّ المُتلقي ي َُع ُّد مُبدعا آخر لل ّنص؛ ممّا يُفضي تع ّدد القراءات.
الجمالي.
س :اذكر أهم أصحاب اال ّتجاه
ّ
 .1عبد القادر الرّ بّاعيّ

 .2جمال مقابلة

وضح ذلك.
اعي ُمم ّث اّل لمّلمح ال ّتجاه
الجماليّ .
ّ
الر ّب ّ
سُ :يعد ال ّناقد عبد القادر ّ
 .1التزامه بممارسات منهجيّة تطبيقيّة في قراءته ال ّنصوص ومفهومه لإلبداع.
 .3رؤيته لل ّناقد خالقا جديدا لإلبداع.
 .2دوره في ا ّتمام العمليّة االبداعيّة.
(الصورة الف ّن ّية في ال ّنقد ال ّ
عري).
اعي في دراسته
ش ّ
ّ
الر ّب ّ
س :ب ّين رأي ال ّناقد ّ
يرى أنّ ما يُجسّد جماليّة الفن في ال ّنصّ األدبيّ هي الصّورة الف ّنيّة.
األدبي).
س :ب ّين رأي و نظرة ال ّناقد جمال مقابلة في دراسته( :اللّحظة الجمال ّية في ال ّنقد
ّ
 .1يرى أنّ ال ّنقد هو االحساس الّذي يعتري المر َء بقيمة العمل الف ّنيّ .
 .2يؤكد أنّ عمليّة ال ّنقد الجماليّ هي خبرة مشتركة بين األديب والمُتلقي.
 .3يرى أنّ ال ّنقد الجماليّ هو األصل الّذي تنبثق منه عمليّة التفسير وتعو ُد إليه.
وضح المقصود باال ّتجاه المقارن.
سّ :
هو دراسة مظاهر ال ّت ّأثر وال ّتأثير بين ال ّنصوص األدبيّة ،مُعتمدين على محور اللّغة في المقام األوّ ل.
األول ،علل ذلك.
س :اعتمد اال ّتجاه المقارن على محور اللّغة في المقام ّ
من أجل الوقوف على سير اآلداب العالميّة وكشف حقائقها الف ّنيّة واالنسانيّة.
س :اذكر أصحاب اال ّتجاه المقارن.
 .2زياد ّ
 .1محمد شاهين
الزعبيّ
س :ما هي ُمم ّيزات ال ّنقد في مرحلة الكتابة ال ّنقد ّية؟
َ .1سعة المجال وتنوّ ع القضايا ال ّنقديّة الّتي يتناولها ال ّنقد.
 .2ارتفاع مستوى ال ّنقد ّ
الذوق ال ّنقديّ لدى ال ّنقاد في هذه المرحلة.
 .3اعتماد األدوات ال ّنقديّة المنهجيّة في القراءة وال ّتفسير وال ّتحليل.
 .4الموضوعيّة ،بمعنى أ ّنه صار ينمو بعيدا عن ّ
الذاتيّة والمزاج ّية.
 .5ال ّت ّأثر بال ّنقد األدبيّ في ضوء المنهجيّات ال ّنقديّة الحديثة.
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المؤ ّلف
طه حسين
طه حسين
ناصر الّين األسد
ناصر الّين األسد
نجيب محفوظ
حسني فريز
عيسى ال ّناعوري
عيسى ال ّناعوري
يعقوب العودات

الكتاب

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

تجديد ذكرى أبي العالء
في األدب الجاهليّ
خليل بيدس رائد القصّة العربيّة الحديثة في فسطين
الحياة األدبيّة في فلسطين واألردن
رواية زقاق المدق
مقالة (األدب الصّحيح)
إيليا أبو ماضي رسول ال ّ
شعر العربيّ الحديث
إلياس فرحات شاعر العُروبة في المهجر
عرار شاعر األردنّ

10

فنّ ال ّ
شعر

11
12
13

القصّة السّيكولوجيّة
نشأة الرّ واية والمسرحيّة في فلسطين
ال ّ
شعر الحديث بين ال ّنظريّة والتطبيق

14
15
16
17
18

أسئلة ورواية
رواية (أنت منذ اليوم)
رواية (الكابوس)
ّ
مواقف ،دراسات في العر األردنيّ الحديث
الصّورة الف ّنيّة في ال ّنقد ال ّ
شعريّ

19

اللّحظة الجماليّة في ال ّنقد األدبيّ

جمال مقابلة

20
21

إليوت أثره على عبد الصبور ال ّسيّاب
المُثاقفة وتحوّ الت المُصطلح

محمّد شاهين
زياد ّ
الزعبيّ

إحسان عبّاس

ليون إيدل
ابراهيم السّعافين
هاشم ياغي
عبدللا رضوان
تيسير سبول
ألمين ش ّنار
سُليمان األزرعيّ
عبد القادر الرّ بّاعيّ
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نبذة عن الكتاب
طبّق فيه المنهج ال ّتاريخ ّي

استفاد من المنهج ال ّتاريخيّ في
دراسة األدب
 تعرّض فيه للنظريّة ال ّنقديّة فيال ّ
شعر منذ أرسطو مرورا
بالرّ ومانسيّة والرّ مزيّة وصوال
إلى الواقعيّة.
ّ
ّ
 عرض أهم اآلراء النقديّة اتيتب ّنتها المذاهب األدبيّة المتنوعة
في مهمّة ال ّ
شعر.
 عبّر هذا الكتاب عن خبرة ال ّناقدّ
واطالعه الدقيق على اآلداب
الغربيّة.
تناول عالقة علم ال ّنفس بفم القصّة.
طبّق فيه اال ّتجاه ال ّتاريخ ّي
دراسة نقديّة :اعتمد فيها على
اال ّتجاه االجتماعيّ في ال ّنقد
دراسة نقديّة
تناول فيها المضامين ال ّ
شعريّة
دراسة نقديّة :يرى أنّ ما يُجسّد
جماليّة الفن في ال ّنصّ األدبيّ هي
الصّورة الف ّنيّة.
دراسة نقد ّية :يرى أنّ ال ّنقد هو
االحساس الّذي يعتري المر َء بقيمة
العمل الف ّن ّي
تناول مصطلحات نقديّة عربيّة
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مقرر الحفظ
الشعر الكّلسيكي
كاد المعلم أن يكون رسوال
قُم للمعلم ز ّفه التبجيال
يبني ويُنشئ أنفسا وعقوال
أعلمت أشرف أو أج ّل من الذي
وهو الذي يبني النفوس عُدوال
فهو الذي يبني الطباع قويمة
روح العدالة في الشباب ضئيال
إذا المعلم لم يكن عدال مشى
فأقم عليهم مأتما وعويال
وإذا أصيب القو ُم في أخالقهم
االتجاه الرومانسي
أنا في جناحك حيث غاب مع الدّجى
ُ
حيث أطلق ُه الهوى
أنا في لسانك
ُ
أنا في ضميرك حيث باح فما أرى
أنا منك في القلب الصغير مُساج ٌل
أنا منك في العين الّتي ت َهبُ الكرى

وإن استق ّر على ّ
الثرى جُثماني
َم ِرحا وإن غلب السُّرور لساني
سِ رّ ا بغيبته ضمي ُر زماني
َخ ْفقَ الرّبيع بذلك الخفقان
ضنُّ بالصحوات واألشجان
وت َ

شعر الثورة العربية الكبرى
ريّا الرّحاب تغصُّ بالوُ رّار؟
لمن المضارب في ظالل الوادي
نفرت من األغوار واألنجاد
للا أكبر تلك أ ّم ُة يعرب
ٌ
ت المراحل واألس ّنة ُ
والبيض ُم ْت َلعة من األغماد
ش ّر ٌع
طو ِ
ّ
َ
باهلل ،والتاريخ ،واألجداد
البغي ،مِشية واثق
ك
ومشت تد ُّ
َ
للموت غير مُس ّخر بقياد
عرب تطوّ ع كهلهم و ُغالمُهم
شعر المقاومة
ركزوا رُقا َتك في الرّمال لواء
يا أيُّها السّيف المُج ّر ُد بالفال
تلك الصّحارى غَ ْم ُد ُك ّل مُه ّند
ُخيّرتَ فاخترتَ المبيتَ على ُّ
الطوى
أفريقيا مه ُد األسود ولحْ ُدها

يستنهضُ الوادي صباح مساء
يكسو السّيوف على ال ّزمان َمضا َء
أبلى فأحْ َس َن في العدوّ بالء
لم تبن جاها أو تل ُ ّم ثراء
ْ
ضجّت عليك أراجال ونساء

شعر التفعيلة
يا بالدي
ّ
مِثلما يك ُب ُر فيكِ الشج ُر الطيّب
نكب ُر
فازرعينا فوق أهدابك
زيتونا وزعتر
واحْ ملينا أمال ،مثل صباح العيد ،أخضر
واكتبي أسماءنا
في دفتر الحُبذ نشامى
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الوحدة الثالثة

قضااي من ال ّشعر يف العرص احلديث
أوال :اال ّتجاه الكّلسيكي
س :علل ،ترك العصر الحديث األثر الواضح في األدب؟
بسبب مجموعة من العوامل السياسيّة والثقافيّة واالجتماعيّة ،من مثل:
)1حركات التحرر الوطنيّة.

ّ )2
تأثر الحركة الثقافيّة بالحضارة الغربيّة.

س :ما هي أهم حركات التحرر الوطن ّية في العصر الحديث؟
)1ثورة أحمد عُرابي في مِصر

 )2الثورة العربيّة ال ُكبرى

وضح ذلك؟
س :تأثرت الحركة ال ّثقاف ّية بالحضارة الغرب ّيةّ ،
ا
ا
وضح ذلك؟
نشاطا
س :شهدت الحركة ال ّثقاف ّية في العصر الحديث
ملحوظاّ ،
)1ظهور حركة الترجمة بصفتها وسيلة ا ّتصال بين الشرق والغرب
 )3التأثر باآلداب العالميّة

 )2إرسال البعثات العلميّة إلى أوروبا

 )4ظهور الصحافة

س :ما هي أبرز قضايا الشعر في العصر الحديث؟
)1اال ّتجاه الكالسيكي ( مدرسة اإلحياء والنهضة ).
 -)4شعر المقاومة

 )2اال ّتجاه الرومانسيّ

 )3شعر الثورة العربية الكبرى

 )5شعر التفعيلة

الكّلسيكي:
وضح المقصود باال ّتجاه
ّ
سّ :
هي حركة شعريّة ظهرت في أوائل العصر الحديث ،التزم شعراؤها النظم على نهج ال ّشعر العربيّ في عصور ازدهاره ،من
خالل المحافظة على بنية القصيدة العربية.
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سُ :يم ّثل اال ّتجاه الكّلسيكي جيّلن ،اذكرهما:
)1الجيل األول:
ب .أحمد شوقي

أ .محمود سامي البارودي

ج .حافظ ابراهيم

 )2الجيل ال ّثاني:
أ .معروف الرُّ صافي

ب .محمد مهدي الجواهريّ

ج .عمر أبو ريشة

س :عدّ د مظاهر الشعر الكّلسيكي؟
)1المحافظة على بناء القصيدة التقليد ّية
وضح ذلك؟
س :من مظاهر اال ّتجاه
الكّلسيكي ،المحافظة على بناء القصيدة التقليد ّيةّ ،
ّ
من خالل قوّ ة أسلوبها وجمال معانيها والتزام عمود ال ّ
شعر العربيّ.
وضح المقصود بالعامود ال ّ
العربي؟
عري
ّ
ش ّ
سّ :
أي وحدة الوزن والقافية والرّ وي.
يقول محمود سامي البارودي في رثاء زوجته ،عندما جاءه نبأ وفاتها وهو في منفاه في جزيرة سيالن:

)2انتشار شعر المعارضات
وضح المقصود بالمعارضات ال ّ
شعر ّية؟
سّ :
قصائد ُنظمت على نهج قصائد سابقة مشهورة تشترك معها في الوزن والقافية والموضوع العام ،وحرف الرّ وي وحركته.
س :يُع ّد سوقي إمام المعارضات ال ّشعريّة في العصر الحديث ،علل ذلك:
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أل ّنه عارض بائيّة أبي تمام وسينيّة البحتري ،ونونيّة ابن زيدون ،وداليّة الحصري ،وهمزيّة البوصيري.
يقول في قصيدة له مصورا ألم الغربة والمنفى:
يا نائح ّ
الطلح أشباهٌ َعوادينا

ن ْشجى لواديك أم نأسى لوادينا

وقد عارض بها نونية ابن زيدون الّتي مطلعها:
وناب عن طيب لُقيانا تجافينا

أضحى ال ّتنائي بديال عن تدانينا
ومن شعر المعارضات قول البارودي:
يا رائد البرق ي ّم ْم دارة العلم

واحْ ُد الغمام إلى حيٍّ بذي سلم

مُعارضا ميمية البوصيري المشهورة في مدح ال ّنبيّ :
أمِنْ َت َذ ُّك ِر جيرا بذي سلم

َ
مزجت دمْ عا جرى من مُقلة بدم

 )3التفاعل مع األحداث السياس ّية واالجتماع ّية
وضح ذلك؟
س :من مظاهر اال ّتجاه الكّلسيكي ،التفاعل مع األحداث السياس ّية واالجتماع ّيةّ ،
أ ّدى إلى ظهور أغراض شعريّة جديدة ،مثل:
)1الشعر الوطني

 )2ال ّدعوة إلى التعليم

 )3مواكبة النهضة الحديثة

يقول شوقي مادحا المعلم:
قُم للمعلم ز ّفه التبجيال

كاد المعلم أن يكون رسوال

أعلمت أشرف أو أج ّل من الذي

يبني ويُنشئ أنفسا وعقوال

فهو الذي يبني الطباع قويمة

وهو الذي يبني النفوس عُدوال

إذا المعلم لم يكن عدال مشى

روح العدالة في الشباب ضئيال

وإذا أصيب القو ُم في أخالقهم

فأقم عليهم مأتما وعويال

 )4تطويع الشعر لفن المسرح
العربي لفن المسرح؟
س :على يد من ت ّم تطويع الشعر
ّ
على يد أحمد شوقي
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س :اذكر أهم المسرح ّيات التي نظمها أحمد شوقي؟
)1مصرع كيلوباترا

 )2مجنون ليلى

 )3عنترة

العربي في العصر الحديث؟
طوعها الشعر
ّ
س :ما هي أهم األغراض األدب ّية التي ّ
)1فن المسرح.
أ .مصرع كيلواباترا.

ب .مجنون ليلى.

ج .عنترة

 )2التاريخ الملحميّ  :ومنها ما كتبه أحمد محرم (اإللياذة اإلسالميّة)
س :ما المقصود ب(اإللياذة االسّلم ّية)؟
نوع من القصص التاريخيّ الملحميّ مؤلفها أحمد محرم ،نظمها في نحو ثالثة آالف بيت صوّ ر فيها حياة النبيّ الكريم منذ
والدته حتى وفاته ،ملتزما التسلسل ّ
الزمنيّ في عرض األحداث.
وممّا جاء في مسرحية مجنون ليلى:

الكّلسيكي؟
س :اذكر الخصائص الفن ّية لّل ّتجاه
ّ
)1المحافظة على القصيدة التقليديّة  )2التجديد في أغراضه ال ّشعريّة  )3شيوع النبرة الخِطابيّة.
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ثانيا :اال ّتجاه الرومنسي
العربي الحديث؟
الرومانسي في األدب
س :ب ّين أسباب ظهور اال ّتجاه
ّ
ّ
)1نتيجة للتطورات السياسيّة واالجتماعيّة والثقافيّة في العالم العربيّ
 )2نتيجة االنفتاح على اآلداب الغربيّة بشكل مباشر

 )3حركة الترجمة

الرومانسي؟
س :اذكر أهم الجماعات الّتي م ّثلت اال ّتجاه
ّ
)1جماعة الدّ يوان :وهي حركة تجديديّة في ال ّشعر العربيّ الحديث ظهرت في النِصف األول من القرن العشرين؛ إثر
إصالحات فكريّة قامت بين أعالمها.
 )2جماعة أبولو :هي إحدى المدارس األدبيّة في األدب العربيّ الحديث ،ضمّت بعض شعراء اال ّتجاه الرومانسيّ في مِصر
والعلم العربيّ .
 )3شعر المهجر :مجموعة من ال ُّشعراء العرب الّذين هاجروا من بالد ال ّشام إلى األمريكيتين في أواخر القرن ال ّتاسع
الهجريّ .
ِ

111

االتقان يف اللغة العربية /التخصص

األستاذ أسامة التميمي

0789073059

الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد

أ -جماعة ال ّديوان
س :ب ّين سبب تسمية جماعة الدّ يوان بهذا االسم؟
نسبة إلى كتاب "ال ّديوان في األدب والنقد"
عرف بكتاب الدّ يوان في األدب والنقد:
سّ :
كتاب نقديّ ألفه العقاد والمازنيّ  ،ووضعا فيه مبادئ جماعتهم األدبيّة ورؤاهم النقديّة في ال ّشعر.
س :س ِّم أهم أعّلم جماعة الدّ يوان؟
)1عبّاس محمود العقاد

 )2إبراهيم المازنيّ

 )3عبد الرحمن شكري

الفني في ال ّ
شعر ،علل ذلك؟
س :دعا جماعة الدّ يوان إلى توخي الصدق
ّ
ألنّ ال ّشعر لديهم تعبير صادق عن وجدان ال ّشاعر وتجاربه العاطفيّة وتأمّالته النفسيّة
س :علل :ميل جماعة الدّ يوان إلى التجديد في ال ّ
العربي؟
شعر
ّ
بالثقافة األدبيّة اإلنجليزيّة وال سيّما روادها الّذين ّ
تأثرهم ّ
بسبب ّ
تأثروا باألدباء اإلنجليز الرومانسيين ،مثل شيلي وهازلت.
ضح ذلك؟
س :يغلب على جماعة الدّيوان العمق والغموض ،و ّ
بسبب تناولهم تأمالت فكريّة ونظرات فلسفيّة ،فأكثروا من الحديث عن حقائق الكون وأسرار الوجود وعالم المجهول.
س :ما هي أبرز المّلمح الّتي تناولها شعر جماعة الدّ يوان؟
)1التعبير عن ال ّنفس االنسان ّية
وضح ذلك؟
س :من مّلمح شعر جماعة الدّ يوان التعبير عن ال ّنفس االنسان ّيةّ ،
من خالل التأمّالت الفكريّة والنظرات الفلسفيّة ،فأكثروا الحديث عن حقائق الكون وأسرار الوجود.
يقول عبد الرحمن شكري في قصيدة بعنوان (إلى المجهول):
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)2التفاعل مع موضوعات الطبيعة الحس ّية
يُخاطب العقاد طائر الكروان المغرد حين وجد نفسه فيه حيث تبدو النزعة الذاتية جليّة في توظيف ضمير المتكلم ،فيقول:

 )3الحديث عن الشكوى واأللم
يقول المازنيّ :

)4التجديد في األوزان والقوافي
وضح ذلك؟
س :من مّلمح شعر جماعة الدّ يوان التجديد في األوزان والقوافيّ ،
كي يتاح لل ّشاعر الحريّة الكاملة في التعبير عن تجربته ّ
الذاتيّة وتصوير خوالجه ال ّنفسيّة .فظهر ال ّشعر المرسل الّذي يتقيّد
بالوزن ويتحرر من القافيةّ ،
متأثرين بالثقافة الرّ ومانسيّة.
يقول عبدالرحمن شكري في قصيدته (كلمات العواطف)
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 )5المحافظة على الوحدة الموضوعيّة
وضح ذلك؟
س :من مّلمح شعر جماعة الدّ يوان المحافظة على الوحدة الموضوع ّيةّ .
لتكون القصيدة جسدا واحدا ،فال بُد أن يلتحم كل بيت بما قبله وبما بعده ،مما يستلزم وحدة الموضوع.
يقول العقاد في رثاء األديبة مي زيادة:
أين في المحفل ((ميٌّ )) يا صِ حابْ ؟

عودتنا ها هُنا فص َل الخِطاب

وضح ذلك؟
س :جعل جماعة الدّ يوان القصيدة الواحدة كالكائن
الحيّ ،
ّ
من خالل المحافظة على الوحدة الموضوعيّة ووحدة المشاعر الّتي يُثيرها الموضوع وجعل القصيدة جسدا واحدا ،لكل عضو
وظيفته.
س :عدّ د الخصائص الفن ّية لشعر جماعة الدّ يوان؟
)1التجديد في المعاني ال ّشعريّة

 )2االهتمام بتحقيق الوحدة العضويّة

 )3طغيان الجانب الفكري والفلسفي على مضامينه.
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ب -جماعة أبولو
س :ب ّين سبب تسمية جماعة أبولو بهذه ال ّتسم ّية؟
نسبة إلى إله الموسيقا وال ّشعر عند اإلغريق.
س :اذكر العوامل التي أسهمت في ظهور وتأسيس جماعة أبولو:
)1الجدل الّذي احتدم بين اال ّتجاه المحافظ وجماعة ال ّديوان.
 )2تراجع االنتاج ال ّشعريّ لجماعة ال ّديوان
 )3زيادة االنفتاح على اآلداب الغربيّة

ّ )4
التأثر بأدب المهجر

رواد جماعة أبولو وبعض دواوينهم:
س :اذكر أشهر ّ
)1أحمد زكي ،وهو مؤسسها :صاحب ديوان "الشفق الباكي"
 )2إبراهيم ناجي :صاحب ديوان "وراء الغمام"
ّ
"المالح التائه"
 )3علي محمود طه :صاحب ديوان
 )4أبو القاسم ال ّشابي :صاحب ديوان "أغاني الحياة"
 )5محمود حسن إسماعيل :صاحب ديوان "تائهون"
ضح ذلك؟
جوا شِ عر ّيا جديداا ،و ّ
س :بعث أصحاب جماعة أبولو اّ
)1مزجوا بين تراث ال ّشعر العربيّ القديم واألدب األوروبيّ الحديث ،فدعوا إلى الوحدة العضويّة للقصيدة وابتعدوا عن شعر
المجامالت والمناسبات.
 )2تناولوا موضوعات جديدة

 )3تناولوا األشياء البسيطة المألوفة

 )4لم يدخلوا في معارك جدليّة مع شعراء اال ّتجاهات ال ّشعريّة
س :ال ّ
وضح ذلك؟
شعر عند جماعة أبولو تجربة ذات ّية تنبع من األعماقّ ،
أل ّنهم دعوا إلى الوحدة العضويّة للقصيدة وابتعدوا عن شعر المجامالت والمناسبات.
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س :كيف نظرت جماعة أبولو إلى اال ّتجاهات ال ّ
شعر ّية األخرى؟
نظروا إليها نظرة االحترام والتقدير ،فلم يدخلوا في معارك جدليّة مع شعراء اال ّتجاهات ال ّشعريّة األخرى.
س :علل ،ابتعدت جماعة أبولو عن شعر المناسبات والمجامّلت؟
ألنّ ال ّشعر عندهم تجربة ذاتية تنبع من األعماق.
س :ما هي أبرز الموضوعات التي تناولها شعراء جماعة أبولو؟
)1االنغماس في الطبيعة
وضح ذلك؟
س :من موضوعات شعر جماعة أبولو ،االنغماس في الطبيعةّ ،
من خالل ال ّتعلق بجمالها وتشخيصها ومناجاتها فهي مالذهم اآلمن الّذي ّبثوا إليه مشاعرهم ،وجعلوها تشاركهم أحاسيسهم،
وابتعدوا عن وصفها التقليديّ .

)2االهتمام بالحُبّ والمرأة
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 )3االستمتاع بحياة الرّ يف

)4الحنين وال ّشوق للوطن

س :ما هي أهم الخصائص الفن ّية لشعر جماعة أبولو؟
)1الميل للتشخيص والتجسيم.

 )2استخدام األلفاظ الموحية

 )3االهتمام بالتجربة ال ّشعريّة.
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ج -شعر المهجر
س :ما هي أهم األسباب الّتي أدت إلى هجرة األدباء إلى األمريكيتين؟
بسبب الحروب والفتن ال ّداخليّة ،والعوامل االجتماعيّة واالقتصاديّة.
وضح ذلك؟
س :نشطت الجاليات العرب ّية في الحفاظ على هويتها ولغتهاّ ،
أسست روابط أدبيّة وأصدرت مجالت ثقافيّة.
س :اذكر الرابطتين األدب ّيتين اللّتين أسسهما شعراء المهجر؟
)1الرابطة القلميّة في المهجر ال ّشمالي

 )2العُصبة األندلسيّة في المهجر الجنوبي

رواد الرابطة القلم ّية؟
س :اذكر أهم ّ
)1جبران خليل جبران :وهو مؤسسها في نيويورك ،وصاحب ديوان "المواكب"
 )2إيليّا أبو ماضي :صاحب ديوان "الجداول"
 )3ميخائيل ُن َعيمة :صاحب ديوان "همس الجُ فون"
 )4نسيب عريضة :صاحب ديوان "األرواح الحائرة"
س :ساهمت الرابطة القلم ّية في تطوير حركة ال ّ
وضح ذلك؟
العربي الحديث في المهجر والعالم
شعر
العربي على حد سواءّ ،
ّ
ّ

بسبب بروز عناصر التجديد في الرؤية واللغة واإليقاع بروزا واضحا.
الجنوبي؟
رواد ال ُعصبة األندلس ّية في المهجر
ّ
سّ :اذكر أهم ّ
)1رشيد خوري :وهو مؤسسها في البرازيل ،صاحب ديوان "لكل زهرة عبير"
 )2فوزي المعلوف

 )3إلياس فرحات

ضح ذلك؟
س :جاء شعر شعراء المهجر
سلسا رقي اقا صاد اقا ،و ّ
ا
بسبب ميلهم للتجديد في الشعر فكانت لغتهم سهلة واضحة نابعة من ألم الغربة والبعد عن األهل واألوطان.
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س :ما هي أبرز موضوعات شعر المهجر؟
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)4النزعة اإلنسانيّة.

)5اال ّتجاه إلى الطبيعة
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الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد
)6الدّ عوة إلى القوم ّية العرب ّية

وضح ذلك؟
س :من أبرز موضوعات شعر المهجر ،الحنين إلى الوطنّ ،
أل ّنه يُعبّرُ عمّا يختل ُج في نفوسهم من حنين وشوق إلى أوطانهم ،ح ّتى أصبحت ألفاظهم بسيطة رقيقة وصادقة.
وضح ذلك؟
س :من موضوعات شعر المهجر ،النزعة اإلنسان ّيةّ ،
يرون أنّ ال ّشعر تعبير عن موقف إنسانيّ  ،وله رسالة سامية ينقلها ال ّشاعر إلى ال ّناس ،بلفة سهل ٍة واضحةٍ .تدعو إلى
أل ّنهم
َ
القيم العُليا.
س :رأى شعراء المهجر أنّ ال ّ
شعر تعبير عن موقف إنساني ،وضح ذلك؟
ُ
ّ
موظفين الرمز
وتنبذ القيم السلبية.
أي له رسالة سامية ينقلها ال ّشاعر إلى ال ّناس بلغ ٍة سهل ٍة واضحةٍ ،تدعو إلى القيم العُليا
للتعبير عن القيم السلبية.
ضح ذلك؟
س :أضاف شعراء المهجر للطبيعة عناصر الحياة ،و ّ
من خالل تشخيصها وتجسيمها والنظرة التأمليّة.
وضح ذلك؟
س :من موضوعات شعر المهجر الدّ عوة إلى القوم ّية العرب ّيةّ ،
أل ّنهم رأوا أنّ القوميّة ُتمجّ د اللّسان العربيّ  ،وتنادي بإقامة ال ّدولة العربيّة الّتي ُتؤمن بال ّتراث العربيّ الخالد ،والمصير
المشترك.
سّ :اذكر أهم الخصائص الفن ّية لشعر المهجر؟
)1توظيف الرّ مز

 )2التجديد في الموضوعات

 )3أوزا ُنها قصيرة مجزوءة
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الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد

وضح ذلك؟
الرمزّ ،
س :من الخصائص الفن ّية لشعر المهجر ،توظيف ّ
للتعبير عن بعض المعاني التأمّليّة واإلنسانيّة ،فقد رأى إيليّا أبو ماضي في ال ّتينة الحمقاء رمزا لإلنسان األنانيّ.
وضح ذلك؟
س :من الخصائص الفن ّية لشعر المهجر ،ال ّتجديد في الموضوعاتّ ،
من خالل ال ّتركيز على القيم اإلنسانيّة كالتسامح وال ّتعايش وال ّتعاون ،وتجلّى ذلك في شعر إلياس فرحات ورشيد الخوري.
وضح ذلك؟
س :من الخصائص الفن ّية لشعر المهجر ،أنّ أوزانها قصيرة ومجزوءةّ ،
بسبب شيوع ال ّتحرر من القافية الموحدة ،كما في (النهر المتجمد) لمخائيل ُن َعيمة.
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شعر الثورة العربية الكبرى
علي.
س :بقيادة من كانت الثورة العرب ّية الكبرى؟ بقيادة الشريف الحسين بن
ّ
س :ب ّين سبب انطّلق الثورة العرب ّية الكبرى؟
كانت استجابة طبيعيّة لظاهرة ال ّتح ّدي الّتي فرضتها السيطرة العُثمانيّة على الوطن العربيّ .
س :س ّم أبرز ال ّ
شعراء الّذين واكبوا أحداث الثورة العرب ّية الكبرى؟
)1فؤاد الخطيب

 )2جميل العظم

 )3إلياس فرحات

 )4محمد العدنانيّ  )5محمد محمود الجواهريّ

س :ما هي أبرز موضوعات شعر الثورة العرب ّية الكبرى؟
)1االعتزاز بالقوم ّية العرب ّية

)2وصف ظلم العثمانيين.
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)3مدح ال ّ
شريف الحسين

 )4وصف تجارب األ ّمة مع ال ّثورة
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 )5رثاء ال ّ
علي
شريف الحسين بن
ّ

 )6ال ّتغ ّني بذكرى الثورة العرب ّية الكبرى.

وضح ذلك؟
س :لُقِب فؤاد الخطيب بشاعر الثورة العرب ّية الكبرىّ ،
بسبب قصيدته المشهورة (تحيّة النهضة) الّتي ألقاها بين يديّ الشريف الحسين ،بعد إعالن الثورة مُباشرة.
س :ما الّذي ُيدلّل ُ على أنّ الثورة العرب ّية الكبرى ،ثورة كل ّ العرب؟
بسبب المشاركة الكبيرة من ك ّل حدب وصوب ،الكبير والصغير في سبيل ال ّتحرر والقضاء على الطغيان.
شريف الحسين صداى كبير في وجدان ال ّ
س :كان لوفاة ال ّ
شعراء ،علل ذلك؟
لما له من مكانة دينيّة وقوميّة.
س :كان لعام  2016سمة تم ّيزه عن األعوام األخرى في االحتفال بذكرى الثورة العرب ّية الكبرى ،علل ذلك؟
بسبب مرور مئة عام على انطالق الثورة العربيّة الكبرى.
س :ما هي أهم الخصائص الفن ّية لشعر الثورة العرب ّية الكبرى؟
)1استخدام النبرة الخطابيّة وال ّتعبير المباشر عن المعاني
 )2سموّ العاطفة وحرارتها.

 )3االلتزام بعمود ال ّشعر الغربيّ
136

األستاذ أسامة التميمي

االتقان يف اللغة العربية /التخصص
الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد

137

0789073059

األستاذ أسامة التميمي

االتقان يف اللغة العربية /التخصص
الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد

138

0789073059

األستاذ أسامة التميمي

االتقان يف اللغة العربية /التخصص
الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد

139

0789073059

االتقان يف اللغة العربية /التخصص

األستاذ أسامة التميمي

0789073059

الفصل الدراسي األول
المنهاج الجديد

شعر التفعيلة
س :ما المقصود بشعر التفعيلة؟
هو شعر موزون تحرر من وحدة القافية والبحر العروضي ويلتزم نظام التفعيلة الواحدة.
سُ :يعد شعر التفعيلة ثورة حقيق ّية في عالم ال ّ
وضح ذلك؟
شعر
العربي وأهم حلقة في تطويرهّ ،
ّ
أل ّنه يلتزم التفعيلة الواحدة ويتحرر من وحدة القافية.
س :حدّ د البدايات األولى لشعر ال ّتفعيلة؟
ْ
نشرت نازك المالئكة قصيدة في شعر ال ّتفعيلة بعنوان (الكوليرا) وفي العام نفسه نشر بدر
كانت بداياته عام ( )1947حين
شاكر ال ّسيّاب ديوانه (أزهار ذابلة) وفيه قصيدة من شعر ال ّتفعيلة بعنوان (هل كان ُح ّبا)
س :س ّم أعّلم شعر التفعيلة:
)1عبد الوهّاب البيّاتي.

 )2صالح عبد الصبور.

 )3فدوى طوقان

 )4محمود درويش

 )5أدونيس.

 )6نزار قبّاني

س :س ّم أهم رواد شعر التفعيلة في األردنّ :
)1حيدر محمود

 )2عبد للا رضوان

 )3حبيب الزيودي

سّ :اذكر أبرز قضايا شعر التفعيلة وموضوعاته:
)1اإليقاع الموسيقي
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الصورة ال ّ
شعر ّية
ّ )2

الرمز واألسطورة
ّ )3
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يقول وليد سيف

اللي
 )4االنزياح الدّ ّ
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التناص
)5
ّ
يقول حبيب الزيوديّ

)6المرأة

وضح ذلك؟
س :من موضوعات شعر ال ّتفعيلة اإليقاع
الموسيقيّ ،
ّ
وضح ذلك؟
س :من أدوات شاعر التفعيلة لتحقيق اإليقاع الم
وسيقي التكرار بأنواعهّ ،
ّ
ألنّ شعر ال ّتفعيلة يعتمد التكرار بأنواعه ،من مثل تكرار األحرف أو الكلمات أو العبارات أو األسطر ،واختيار األلفاظ
الرشيقة المتناغمة.
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الصورة ال ّ
شعر ّية ،وضح ذلك؟
س :من موضوعات شعر ال ّتفعيلةّ ،
شعر ّية ارتبا اطا وثي اقا بال ّتجربة ال ّ
الصورة ال ّ
وضح ذلك؟
شعر ّيةّ ،
س :ترتبط ّ
أل ّنها طريقة لل ّتعبير عن قضايا ال ّشاعر في صورة ف ّنيّة تتوافق وحاالته  ،فاعتمد ال ّشاعر :
)1ال ّتخلّص من القافية الموحّدة

 )2أطلق العنان للصّورة ال ّشعريّة

 )3انتقل من مجرد العالقة بين المشبه والمشبه به إلى نوع من ال َمشاهد أو اللّقطات الموحية المتتالية.
وضح ذلك؟
س :شعر ال ّتفعيلة ينقل لنا
صورا متّلحقة مرئ ّية ومسموعةّ ،
ا
ألنّ ال ّشاعر خرج من مجرد العالقة بين المشبّه والمشبّه به إلى نوع من ال َمشاهد أو اللّقطات الموحية المتتالية.
كثيرا ما ّ
يوظف الرمز ،علل ذلك؟
س :يلحظ أنّ شعر ال ّتفعيلة ا
للتلميح بالمحتوى عِ وضا عن ال ّتصريح ،فالمطر رمز للخير والفجر رمز للحريّة.
الرمز في شعر ال ّتفعيلة:
س :ب ّين أهمية استخدام ّ
تكمن أهمية الرّ مز في قدرتها على توليد المعاني واإليحاءات المتجددة.
وضح هذه األهم ّية:
س :اهت ّم شعر ال ّتفعيلة بتوظيف األسطورةّ ،
تكمُن أهميّة األسطورة في شعر ال ّتفعيلة أ ّنه يزيد المعنى عمقا ويرتقي بالمستوى الف ّني للقصيدة
كما فعل ال ّشاعر وليد سيف ،عندما ّ
وظف أسطورة الغولة.
اللي:
وضح المقصود باالنزياح الدّ ّ
سّ :
هو العُدول باللّغة عن المعنى المعهود ،والخروج عن المعنى المألوف ،وتوظيف األلفاظ في غير ما وضعت له .فيضفي
عليها داللة مجازيّة.
س :امتاز شعر ال ّتفعيلة بالغموض ،علل ذلك:
بسبب استخدام ال ّشاعر االنزياح ال ّدالليّ الّذي ّ
يوظف األلفاظ في غير ما وضعت له ،فيجد القارئ صعوبة في فهم مراد
ال ّشاعر.
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ناص:
وضح المقصود بال ّت ّ
سّ :
هو مصطلح نقدي يُقصد به وجود تداخل بين نص وآخر.
س :ما هي أهم الخصائص الف ّن ّية لشعر ال ّتفعيلة؟
)1االهتمام بالوزن ال ّشعريّ ووحدة ال ّتفعيلة

 )2العناية بعمق الصّورة ال ّشعريّة

 )3االعتماد على التكوين الموسيقي.

 )4توظيف الرموز واألساطير
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س :انسب القصائد اآلتية إلى قائليها:
)1ال ّنهر العاشق :نازك المالئكة

 )2أغنية لألرض :حيدر محمود

 )3أنشودة المطر :بدر شاكر ال ّسيّاب

 )4على ماء مدين :حبيب الزيودي

سّ :اذكر مضامين شعر المقاومة:
)1استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر
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 )2ابراز أهم ّية ال ّتضحيات الّتي قدمها شهداء المقاومة

 )3وصف مشاهد المقاومة.
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)4تأكيد مفهوم القوم ّية العرب ّية

واسعا في شعر المقاومة ألسبابّ ،اذكرها:
تبوأ شعر المقاومة الفلسطين ّية ح ّي ازا
ا
سّ :
)1المكانة ال ّدينيّة لفلسطين

 )2معاناة فلسطين من االحتالل الصّهيونيّ.

س :س ّم رموز ورواد شعر المقاومة الفلسطين ّية:
)1ابراهيم طوقان
توفيق َزيّاد.

 )2فدوى طوقان
 )6عبد الكريم الكرميّ

 )3محمود درويش
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مر شعر المقاومة الفلسطين ّية بمرحلتين متداخلتينّ ،اذكرهما:
سّ :
)1مرحلة البحث عن ّ
الذات
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 )2مرحلة اكتشاف ّ
الذات وتأكيد الهو ّية

س :وازن بين سمات شعر المقاومة الفلسطين ّية في مرحلتيه:
)1مرحلة البحث عن ّ
الذات
ب .الحزن ر ّدا على الواقع المُرّ .

أ .النبرة الخطابيّة
 )2مرحلة اكتشاف ّ
الذات
أ .نضج الوعي ووضوح الرؤية

ب .اليقين بضرورة تجاوز الواقع وتحرير األرض

وضح ذلك:
ِكرا على شعراء فلسطينّ ،
س :لم يكن شعر المقاومة الفلسطين ّية ح ا
ألنّ شعراء العرب هبّوا يدافعون في قصائدهم عن فلسطين وشعبها.
سّ :اذكر أهم الخصائص الف ّن ّية لشعر المقاومة:
)1تتجلّى فيه النبرة الخطابيّة

 )2ي ّتصف بالوضوح في المعاني واألفكار

 )2ي ّتسم بحرارة العاطفة الوطنيّة والقوميّة.
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الوحدة الرابعة
قضايا من النثر في العصر الحديث
أوال :المقالة
سّ :اذكر أهم الفنون ال ّنثر ّية في العصر الحديث:
)1المقالة  )2الخاطرة  )3القصة القصيرة  )4السيرة  )5الرّ واية )6 .المسرحيّة
وتطور النثر ا
شكّل ومضمو انا ،في العصر الحديث:
س :ب ّين سبب نشأت
ّ
بسبب مجموعة من األحداث السياسيّة واالجتماعيّة والثقافيّة.
وضح المقصود بكل مما يلي:
سّ :
 .1المقالة :فن أدبيّ نثريّ يتناول موضوعا مُعيّنا بهدف اقناع قارئه بتقبّل فكرة ما أو إثارة عاطفته ،وتظهر فيها
شخصيّة الكاتب.
 .2الخاطرة:
 لغة :مأخوذة من عبارة (مرّ بالخاطر)؛ أي جال بال ّنفس أو القلب ،وهو ما يمرّ ّبالذهن من األمور واآلراء،
وقد وردت في كتاب (صيد الخواطر) إلبن الجوزيّ
ّ
 اصطالحا :فن أدبيّ نثريّ حديث ،ارتبط بنشأة الصّحافة في مُختلف مناحيها األدبيّة والثقافيّة واالجتماعيّةوالسياسيّة ،وهي قصيرة نسب ّيا و ُتعبّر عن فكرة عارضة ،وتكون غالبا بال عنوان.
.3
.4
.5
.6

القصة القصيرة :فن أدبيّ نثريّ يتناول حكاية ما ُتعالج قضايا اإلنسان ومشكالته وتطلعاته وآماله.
ّ
السيرة :فن أدبيّ نثريّ يتناول حياة شخصيّة إنسانيّة ذات تميّز وافتراقُ ،تعتمد فيها الرّ وح القصصيّة.
ّ
الرواية :فن أدبيّ نثريّ يعتمد السّرد في وصف شخصيّات وأحداث على شكل قصة متسلسة طويلة.
ّ
المسرح ّية :فن أدبيّ نثريّ يقوم على فكرة الصّراع بين متناقضينُ ،تنجزها شخوص حيّة وتروي قصتها عن طريق
الحوار.
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العربي؟
س :متى ظهرت مّلمح المقالة في أدبنا
ّ
ّ
ظهرت منذ القرن ّ
وتمثلت في أحسن صورها في رسائل الجاحظ ،الّتي أشبهت من بعض الوجوه المقالة
الثاني للهجرة،
العربيّة الحديثة.
وضح ذلك:
س :ا ّتخذت المقالة حدي اثا منح انى آخر من حيث موضوعها وأسلوبها ،عن اسلوب الجاحظ في رسائلهّ ،
سُ :عدّ ت المقالة ف اّنا أدب ّيا جديداا ،علل ذلك:
أصبحت ُتعنى بتحليل مظاهر الحياة المعاصرة وتتناولها بالنقد وال ّتحليل ،وكان للصّحافة والمجالت األثر الواضح في انتشار
المقالة بقالبه الجديد.
س :س ّم أبرز ُك ّتاب المقالة:
)1إبراهيم المازنيّ

 )2أحمد حسن ّ
الز ّيات

 )3عبّاس محمود العقاد

سّ :اذكر أهم الخصائص الف ّن ّية للمقالة:
)1معالجة قضايا ال ّناس العامّة والخاصّة
 )3الوضوح في التعبير

بث ّ
ّ )2
الثقافة العامّة في عقول ال ّناس

 )4ال ّدقة في الوصف

 )5االيجاز في العرض

سّ :اذكر عناصر المقالة:
)1االيجاز في اللغة  )2بروز وجهة نظر الكاتب في فكرة الموضوع

 )3بروز العاطفة

وضح ذلك:
س :من عناصر المقالة االيجاز في اللغةّ ،
ّ
والزيادة
من خالل مراعاة اختيار الكلمات المناسبة ذات ال ّدالالت الواضحة البعيدة عن ال ّتكرار
سّ :اذكر أنواع المقالة:
)1المقالة ّ
الذاتيّة

 )2المقالة الموضوعيّة

س :ما الفرق بين المقالة ّ
الذات ّية والمقالة الموضوع ّية؟
)1المقالة ّ
الذاتيّة

 )2المقالة الموضوعيّة
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أ .مقيّدة بالموضوع
ب .يكثر فيها الجدل
ج .ال تكون شخصيّة الكاتب جليّة
د .تكون إمّا علميّة أو نقدية أو سياسيّة

أ .حرّ ة في طريقة عرضه
ب .يندر الجدال فيها
تُ .تعنى بإبراز شخصيّة الكاتب
ثُ .تعبّر عن تجربة حيويّة
س :ب ّين أثر وأسباب انتشار المقالة في األردنّ :
)1انتشار ال ّتعليم وظهور الصّحافة.

ّ
المجالت
 )2انتشار

ّ
المجّلت التي ظهرت في األردنّ في القرن العشرين:
سّ :اذكر أهم
)1مجلّة القلم الجديد :أصدرها عيسى ال ّناعوري في عمّان
 )2مجلّة المنار :في القدس

 )3مجلّة األفق الجديد

 )4مجلّة أفكار

س :س ّم أشهر ُك ّتاب المقالة األردن ّية:
)1عيسى ال ّناعوري

 )2حُسني فريز

 )5إبراهيم العجلونيّ

 )6طارق مصاروة

 )3عبد الحليم عباس
 )7حسين جمعة.
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ثانيا :الخاطرة
س :س ّم أهم ُك ّتاب الخاطرة:
)1ابن الجوزيّ

 )2أحمد أمين

 )3خليل السكاكيني

 )4جبران خليل جبران

س :س ّم أشهر ُك ّتاب الخاطرة في األردنّ :
)1صالح جرّ ار

 )2النا مامكغ

 )3أحمد ّ
الزعبيّ

 )4ابراهيم العجلونيّ

ضح ذلك:
السريعة ،و ّ
س :تتّلءم الخاطرة مع متطلبات القراء ّ
أل ّنه تغلب على الخاطرة الجانب الوجدانيّ المليء باإلحساس الصّادق والعواطف الج ّياشة ،فتالمس جوانب ليس لها حدود.
سّ :اذكر أهم الخصائص الف ّنية للخاطرة:
)1قوّ ة التعبير

 )2واضحة األفكار

 )3بساطة المعاني واألفكار

 )4االكثار من استخدام المجاز واالستعارة
فرق بين الخاطرة والمقالة من حيث (الحجم ،األدلّة والبراهين ،أفكارها ،طريقة كتابتها)
سّ :
)1الحجم :الخاطرة قصيرة ال تتجاوز الصفحة ،بينما المقالة طويلة
 )2الخاطرة ال تعتمد على األدلّة والبراهين ،بينما نجد ذلك في المقالة
)3الفكرة في الخاطرة طارئة بينما في المقالة لها شكل خاصّ وعناصر محددة
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ثالثا :القصة
وضح ذلك.
للقصة القصيرة حضور في األدب
س:
العربي القديمّ ،
ّ
ّ
وضح ذلك.
س :كان للقصة في األدب
العربي حضور مبكرّ ،
ّ
ظهرت البدايات في قصة زنوبيا وقصة (الم َُر ّقش األكبر)
العربي.
سّ :اذكر أول قصة قصيرة في العصر الحديث في األدب
ّ
قصّة (في القطار) لمحمد تيمور
س :س ّم أشهر ُك ّتاب القصة القصيرة.
)1زكريّا تامر

 )2يوسف ا ّدريس

 )3محمود سيف ال ّدين اإليرانيّ

للقصة القصيرة في األردنّ .
س :تحدّ ث عن البدايات األولى
ّ
البدايات كانت بمجموعة قصصيّة (أغاني الليل) 1922م لمخمد صبحي أبو غنيمة ،ومجموعة (أوّ ل ال ّ
شوط) 1937م لمحمود
سيف ال ّدين اإليرانيّ .
وضح ذلك.
(أول الشوط) لمحمود
اإليراني البداية الحقيق ّية للقصة في األردنّ ّ ،
ّ
سُ :تعد المجموعة القصص ّية ّ
)1أل ّنه تم ّكن من متابعة تجربته وتطويرها طوال العقود المتتالية.
صة القصيرة بين الفنون األدبيّة.
 )2أسهم عن طريق شخصيّته وثقافته وإنتاجه الم ّتصل في تأكيد مكانة الق ّ
القصة في األردنّ
سّ :اذكر أهم العوامل الّتي ساعدت على تطوير فنّ
ّ
)1العامل السياسيّ

 )2العامل ّ
الثقافيّ

وضح ذلك.
صة في األردنّ  ،العامل
السياسيّ ،
ّ
س :من العوامل الّتي أسهمت في تطوير فنّ الق ّ
صة وباقي مناحي الحياة
كان لتغير البنية السياسيّة لألردنّ من إمارة إلى مملكة عام 1946م إسّها ٌم كبي ٌر ساعد على تطوير الق ّ
األدبيّة.
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وضح ذلك.
قافيّ ،
صة في األردنّ  ،العامل ال ّث ّ
س :من العوامل الّتي أسهمت في تطوير فنّ الق ّ
ّ 1
)تمثل بال ّتوسّع في ال ّتعليم نوعا وك ّما بمراحله المختلفة

 )2انتشار وسائل ّ
الثقافة

 )3تعدد المؤسسات المعنيّة بها وال ّداعمة لحركة ال ّنشر
صحُف األردنيّة مالحق ثقافيّة ،احتفت بنش االنتاج القصص ّي
 )4تخصيص ال ُّ

 )5ظهور االتحادات والروابط األدبيّة ّ
والثقافيّة.

س :س ّم أهم االتحادات والروابط األدب ّية وال ّثقاف ّية في األردنّ .
)1نادي أسرة القلم

 )2رابطة ال ُك ّتاب األردنيين

 )3ا ّتحاد ال ُك ّتاب واألدباء األردنيين

وضح ذلك.
س :اهت ّمت
القصة القصيرة في هذه الحقبة بالرؤية الدّاخل ّيةّ ،
ّ
أل ّنها أصبحت تكشف عن أعماق ال ّشخصيّة ونبضها وحركتها االنفعاليّة.
س :س ّم أهم ُك ّتاب القصة القصيرة في األلف ّية الجديدة في األردنّ .
)1جمال ناجي

 )2جمال أبو حمدان

 )3عقلة حدّاد  )4سناء ال ّ
شعالن  )5سعود قبيالت  )6نايف ال ّنوايسة

 )7مفلح العدوان

صة القصيرة.
سّ :اذكر أهم عناصر الق ّ
)1الحدث :هو مجموعة من الوقائع واألفعال الّتي يرتبط بعضها ببعض ،وي ّتبع بعضها بعضا .وهو أوضح العناصر وأكثرها شيوعا.

)2ال ّ
شخوص :هي الّتي يقع لها الحدث ،أو يحدث معها الفعل المرتبط به وتتفاعل معه.
(الزمان والمكان) :بيئة القصّة هي حقيقتها ّ
)3البيئة ّ
الزمانيّة والمكانيّة؛ أي كل ما ي ّتصل بوسطها الطبيعيّ.
 )4الحوار :هو كل كالم يجري بين شخصين أو أكثر من شخوص القصّة.
تتأز ُم وصوال إلى ُ
ُ
حيث ّ
الذروة ،مرتبطة عادة برابط السببيّة.
 )5الحِبكة (العُقدة) :هي سلسلة األحداث الّتي تجري في القصّة،
)7الحل (ال ّنهاية) وهي على قسمين:
ُ
حيث يترك الكاتب في نهاية قصّته مجاال لل ّتفكير ،كأن يختم قصته باستفهام في ختام الصّفحة
أ .ال ّنهايات المفتوحة:
األخيرة ،فتكون ال ّنهاية أكثر إثارة للقارئ ود ْفعا لفضوله.
ب .ال ّنهايات المغلقة :وضع الح ّل في نهاية القصّة ،فال يترك وراءه سؤاال أو استفهاما ،بل ترد في صيغة إخباريّة
تقريريّة.
ودفعا لفضوله:
القصة القصيرة ،أكثر إثارة للقارئ
س :علل ،ال ّنهايات المفتوحة في
ا
ّ
أل ّنه يُبقي ال ّنص مُعلقا مُتأرجحا الحتماالت متعددة.
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رابعا :السيرة
وضح ذلك:
السيرة ال تقتصر على حياة الكاتب
خاصةّ ،
ّ
سّ :
ّ
قد يتح ّدث عن قضايا المجتمع وعالقة صاحب السّيرة بها ،كونه من أفراد المجتمع ي ّ
ويتأثر بها.
ُؤثر
السيرة:
سّ :اذكر أنواع ّ
)1السّيرة ّ
الذاتيّة

 )2السّيرة الغيريّة

وضح المقصود بك مما يأتي:
سّ :
)السيرة ّ
الذات ّية :تختصُّ بحياة الكاتب أو جزء منها ،وغالبا ما يُق ّدم الكاتب ميثاقا لسيرته
ّ 1
)２

السيرة الغير ّية :تختصُّ بالكتابة عن شخص غير المؤلف ،معتمدا على النقل ّ
والذاكرة أو المشاهدة.
ّ

العربي:
السيرة في األدب
ّ
سّ :اذكر مراحل ظهور ّ
)1المرحلة ال ّتاريخيّة.

 )3المرحلة األدبيّة

السير التاريخ ّية:
س :س ّم أهم ّ
)1سيرة ابن اسحقّ :
هذبها ابن هشام.

 )2كتاب المغازي :للواقديّ

السير األدب ّية:
س :س ّم أهم ّ
)1كتاب االعتبار :ألسامة بن منقذ في زمن الحروب الصليبيّة
 )2كتاب السّاق على السّاق في ما هو الفارياق :ألحمد ال ّشدياق في األدب الحديث.
الساق في ما هو الفارياق) على ُ
وضح ذلك:
شهرة واسعة في األدب
س :حاز كتاب
العربيّ ،
ّ
(الساق على ّ
ّ
لما ا ّتسم به من سالمة اللغة وقوّ ة العبارة وروح السّخريّة واالستطرادات واالنسياق وراء الترادف اللغويّ وال ّتالعب باأللفاظ
والحوار المصنوع.
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س :أصبح كتاب األ ّيام لطه حسين سيرة ذات ّية رفيعة ،علل ذلك:
بسبب توافر مجموعة من العوامل ،منها:
)1األسلوب القصصيّ

 )2اللغة ال ّشاعريّة الجميلة

 )3السّاللة والع ُُذوبة في طرح األفكار واألراء

 )4.الصّراحة والجُ رأة في كشف الواقع

 )5روح النقد والسّخرية ّ
الالذعة
س :ما هي أهم المحاوالت ذات ّ
السيرة الحديثة؟
الطابع
األدبي في ّ
ّ
)1حياة الرّ افعيّ  :للعريان

 )2عبقريّات الع ّقاد

 )4ال ّشريط األسود :لعيسى ال ّناعوري

 )3جبران :لمخائيل ُن َعيمة

 )5إيقاع المدى :لمحمود السّمرة

السيرة:
سّ :اذكر شروط كتابة ّ
السيرة
أوال :في ّ
)1التركيز على حياة ال ّشخص

 )2الموضوعيّة في تناول ال ّشخصيّة

 )3توظيف الخيال من غير اغراق

 )4مراعاة ال ّنمو والتطوّ ر في سلوك ال ّشخصيّة

 )5استخدام ال ّتشويق

 )6استخدام االستطراد

ثان ايا :في كاتبها
)1قدرة الكاتب على اخيار المعلومات

ّ )2
توخي الموضوعيّة.
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خامسا :الرواية
انتشارا وشهر اة في عصرنا الحديث ،وضح ذلك:
سُ :تعد الرواية أكثر الفنون األدب ّية
ا
ألنّ الرواية ت ّتصف بالتشويق وتنوّ ع أساليب سردها.
وضح ذلك:
س :للرواية أصول في ال ّتراث
العربي القديمّ ،
ّ
كان ال ُّتراث حافال بإرهاصات قصصيّة ّ
تمثلت في فن المقامات وحكايات ال ُّسمّار والسّير ال ّشعبيّة وقصص الصّعاليك
وأضرابهم ،ومن هذه القصص:
)1قصّة حي بن يقظان :البن ُ
طفيل
 )2قصّة ألف ليلة وليلة
س :ا ّتخذ بعض األدباء من أسلوب المقامة ا
وضح ذلك:
شكّل ف ّن اّيا لهمّ ،
ألنّ المويلحيّ أراد أن يستخدم القالب الرّ وائيّ لتصوير التناقضات في المجتمع المِصريّ آنذاك .بلغة السّرد الروائيّة التقليديّة
الّتي تقوم على التتابع ّ
الزمنيّ وربط المقدمات بالنتائج.
س :س ّم أول رواية عرب ّية ناضجة:
رواية (زينب) التي كتبها محمد حسين هيكل ونشرها سنة ()1912
سّ :اذكر أهم الروايات األدب ّية التي جاءت بعد رواية زينب:
)1يوميات نائب في األرياف :لتوفيق حكيم

 )2رواية (سارة) :لعبّاس محمود الع ّقاد

 )3دعاء الكروان :لطه حسين

 )3أوالد حارتنا :لنجيب محفوظ

 )5سيّد قريش :لمعروف األرناؤوط
ا
وضح ذلك:
تطو ارا
ملحوظاّ ،
تطورت الرواية العرب ّية في القرن العشرين ّ
سّ :
)1استقطبت اهتمام القرّ اء وال ّنقاد

 )2تنوّ عت أساليب كتابتها
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وضح المقصود بالروائ ّيين الحداث ّيين:
سّ :
مجموعة من الروائ ّيين العرب خرجوا على رؤية الرواية التقليديّة وتقنياتها ،مثل:
)1صُنع للا ابراهيم

 )2ح ّنا مينا

 )3جمال الغيطاني

ّ )4
الطيّب صالح

 )5إميل حبيبي

 )6عبد الرحمن مُنيف

س :تم ّيزت روايات الحداث ّيين بسمات ف ّن ّية عن الروايات التقليد ّية ،اذكرها:
 )2أصبحت أكثر تعقيدا وأعمق تركيبا.

)1الخطاب الرّ وائيّ تجاوز المفاهيم التقليديّة للرواية.
 )3تفتقر إلى التفسير ال ّنهائي للخطاب الروائي

وضح ذلك:
س :تتم ّيز روايات الحداث ّيين بالتعقيد وعمق ال ّتركيبّ ،
بسبب تداخل أساليبها مع تداخالت العالم الخياليّ والواقعيّ وال ّتاريخيّ.
س :بما تم ّيزت الرواية عن غيرها من الفنون األدب ّية؟
تميّزت بعنصر (السّرد)
بالسرد في الرواية؟
س :ما المقصود
ّ
هو الوعاء اللّغويّ الّذي يحتوي كل عناصر الرّ واية وينقل األحداث والمواقف من صورتها الواقعيّة إلى صورة لغويّة تجعل
القارئ يتخ ّيلها وكأ ّنه يراها بالعين.
الرواية؟
س :ما هي طرق سرد أحداث ّ
)1الطريقة المباشرة

 )2السرد ّ
الذاتي

 )3طريقة الوثائق

شيوعا ،علل ذلك:
سُ :تعد الطريقة ال ُمباشرة لسرد أحداث الرواية األكثر
ا
ألنّ المؤلّف يقف خارج األحداث ويروي ما يحدث لشخوص روايته.
السرد ّ
ضح ذلك:
اتي ،و ّ
الذ ّ
الروايةّ ،
س :من طرق سرد أحداث ّ
ُتروى األحداث على لسان المُتكلّم ،وهو غالبا ما يكون بطل الرّ واية.
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وضح ذلك:
الرواية ،طريقة الوثائقّ ،
س :من طرق سرد أحداث ّ
يعتمد فيها المؤلّف على الخِطابات والمُذاكرات واليوميّات ،وي ّتخِذ منها أدوات لبناء رواية مترابطة األجزاء.
السرد ّية؟
س :ما هي الوظيفة الّتي ُتؤدّ يها ال ُطرق ّ
وظيفتها عامّة شاملة ّ
تتمثل في تحقيق توازن البناء الروائي وتداخل األساليب ال ّتعبيريّة الف ّنيّة في الرّ واية.
ضح ذلك:
س :الرواية األردن ّية جزء من مسيرة الرواية العرب ّية الحديثة ،و ّ
)1أل ّنها تخضع لما تخضع له هذه الرواية من ّ
مؤثرات.
تتأثر إلى ح ٍّد كبير بمحيطها ّ
ّ )2
الثقافيّ .
الروائي بصورة ف ّن ّية ،علل ذلك:
س :لم تستطع الرواية األردن ّية في بدايات القرن الماضي أن تتعامل مع البناء
ّ
ُظهرون قُ
دراتهم البالغيّة في اإلنشاء األدبيّ في إطار تقليديّ دون االهتمام بالبناء الفنيّ الروائيّ .
ألنّ ال ُك ّتاب كانوا ي
َ
ِ
س :اذكر أهم المحاوالت لكتابة الرواية في األردنّ :
)1فتاة من فلسطين :لعبد الحليم ع ّباس

 )2مارس يحرق معداته :عيسى ال ّناعوري

 )3فتاة ال ّنكبة :مريم مشعل

 )4أنت منذ اليوم :تيسير سبول

وضح ذلك:
س :تمتاز رواية (أنت منذ اليوم) لتيسير سبول ،بأ ّنها أنموذج للرواية األردن ّية المتناسقة ف اّنا ومضمو اناّ ،
أل ّنها تجاوزت الوصف المُباشر للشخوص إلى ال ّتحليل ال ّنفسيّ ال ّداخليّ  ،معتمدة الحوار ال ّداخليّ .

ضح ذلك:
س :عدّ ال ّنقاد رواية (أنت منذ اليوم) عّلمة على مرحلة مه ّمة في تأسيس الرواية الحديثة في األردنّ  ،و ّ
أل ّنها امتازت بأمرين:
)1تصوير أزمة من أزمات وجودنا المعاصر

 )2االضافة الجديدة على البنية السرديّة.
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وضح ذلك:
السرد ّيةّ ،
س :تمتاز رواية (أنت منذ اليوم) باإلضافة الجديدة على البنية ّ
أل ّنها تكشف العالقات الخفيّة بين الظواهر واألشياء الّتي تبدو في ّ
الظاهر والواقع المعيش متباعدة متنافرة أو مألوفة.
الرواية األردن ّية:
س :س ّم أهم من حققوا شهرة واسعة في ّ
)1غالب هلسا :رواية الضحك

 )2جمال ناجي :رواية الطريق إلى بلحارث

 )3مؤنس الرّ زاز :رواية أحياء في البحر الميّت

 )4طاهر العدوان :رواية وجه ّ
الزمان

 )5ابراهيم نصر للا :رواية مجرد اثنين فقط

 )6سميحة خريس :رواية شجرة الفهود

 )7هاشم غرايبة :رواية الشهبندر

 )8محمود الريماوي :رواية حلم حقيقي

 )9جالل برجس :رواية أفاعي ال ّنار
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س :ما وجه االختّلف بين المسرح ّية والقصة؟
المسرح ّية؟
القصة عن
س :بما تختلف
ّ
ّ
القصّة يروي أحداثها كاتبها ،أمّا المسرحيّة قصّة حواريّة قابلة للتمثيل ،ويصاحب تمثيلها مناظر ومؤثرات مختلفة.
وضح ذلك:
س :تقوم المسرح ّية على موضوع رئيس واحد تتمحور حوله منذ البداية ح ّتى ال ّنهايةّ ،
ألنّ تشتيت االنتباه بموضوعات ثانويّة يُضعف البناء الدراميّ ويفقد القارئ أو المشاهد صلته بال ّنص.
س :ما هي أصول نشأة المسرح ّية؟
المسرح فن يونانيّ من أعرق الفنون وأقدمها ،نشأ نشأة دينيّة ،بدأت باآللهة عند اإلغريق ث ّم بأبطال من البشر.
س :من أول من أدخل الفن المسرحي إلى البّلد العرب ّية؟
اللبنانيّ مارون ن ّقاش ،الّذي اقتبس هذا الفن من إيطاليا حين سافر إليها ،وكانت أولى المسرحيّات الّتي ق ّدمها لجمهوره العربيّ
في بيروت هي رواية (البخيل) المُعرّ بة عن (موليير) ،ث ّم مسرحيّة (أبو الحسن المُغفّل).
العربي؟
س :ما هي أول المسرح ّيات الشعب ّية في العالم
ّ
المسرحيّة الشعبية (ألف ليلة وليلة)
العربي؟
س :من هو رائد المسرح ّية في األدب
ّ
توفيق الحكيم ،صاحب مسرحيّة
)1الضيف الثقيل

 )2المرأة الجديدة

 )3أهل الكهف

 )4األيدي ال ّناعمة )5 .نهر الجنون

س :ما هي أنواع المسرح ّية؟
)1المأساة

 )2الملهاة
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وضح المقصود بكل مما يلي:
سّ :
)1المأساة :هي ترجمة للكلمة اليونانيّة (التراجيديا) الّتي تنتهي أحداثها بفاجعة ،وهي تؤكد قيمة إنسانيّة ُكبرى.
 )2الملهاة :هي الكوميديا تتناول المشكالت اليوميّة الواقعيّة ويغلب عليها ّ
الطابع المحلّيّ  .وي َُع ُّد عنصر الفاكهة عنصرا رئيسا
فيها .وتكون نهايتها غالبا سعيدة.
س :لم ت ُعد المأساة والملهاة تقسي اما قائ اما في المسرح ال ُمعاصر ،علل ذلك:
أل ّنها قد تختلط فيها المأساة والملهاة ،فالحياة مزيج منهما.
س :ما هي أهم عناصر المسرح ّية؟
المسرحي
)1الحدث
ّ
 )2الشخوص ،وهي نوعان:
أ .شخوص محوريّة

ب .شخوص ثانويّة

 )3الفكرة :وهي المضمون الّذي تعالجه المسرحيّة.
ّ )4
الزمان والمكان :وهما اإلطار الّذي تجري فيه أحداث المسرحيّة.
 )5الحوار :وهو نسيج المسرحيّة.
الصراع :وهو العنصر األساس في المسرحيّة ،يقوم بين طرفين متناقضين ،ويشكل عقدة المسرحيّة.
ّ )6
وضح ذلك:
سُ :عرف المسرح في األردنّ في مطلع القرن العشرينّ ،
س :كيف كان الظهور األول للمسرح في األردنّ ؟
ظهر عن طريق بعض المسرحيّات التاريخيّة وال ّدينيّة واالجتماعيّة ،وعدد من المسرحيّات المترجمة .فضال عن بعض
المحاوالت في التأليف المحليّ .
س :كان المسرح في األردنّ ُيقدّم في األندية والمدارس والكنائس والجمع ّيات الخير ّية ،علل ذلك:
)1للتعبير عن المشاعر القوم ّية والوطنيّة.

 )2إشاعة روح ال ّتص ّدي للغزو الفكريّ ّ
والثقافيّ .

 )3توظيفها ألغراض تربويّة تعليميّة.
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س :ما هي أهم األعمال المسرح ّية األردن ّية المحل ّية؟
)1المضبوعون :لمحمود الزيودي
 )2المأزق :بشير هواري
 )3دولة العصافير :فخري قعوار
 )4تغريبة ظريف الطول :جبريل ال ّشيخ
 )5ألف حكاية وحكاية من سوق عكاظ :وليد سيف
 )6كوكب الوهم :عاطف الفراية
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نسأل ُ ّ
هللا لنا ول ُكم ال ّتوفِيق وال ّنجاح

ا أل ْس َتاذ أأ َسا َمة ال َت ِم ْي ِم ّي
٠٧٨٩٠٧٣٠٥٩
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