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الفصل الدراسي الثاني
الصفحة

املوضوع
النحو والصرف
معاني حروف اجلر واألدوات

11 - 2

االستثناء

11 - 12

اإلعالل بالقلب واحلذف

63 - 22

عمل املصادر واملشتقات

91 - 63

النّسب

00 - 02

القضايا األدبية

11 - 32

البالغة العربيّة

12 - 12

النقد األدبي

11 - 16

أعزايئ الطالب...
برشًي قد
حر ْصنا يف هذا العمل أن يكون اكم ًال ،ما أمكن ،وهو ما عهده منا الطالب يف الس نوات السابقة ...ولكنه يبقى نتا ًجا ً
يشوبه نقص ،واستيالء النقص عىل مجةل البرش طبع الزم ،فالكامل هلل وحده.
ذلا فاننا نس تقبل مالحظاتمك واس تفساراتمك بصدر رحب.

أوس العـــــــزة
2311202932
مدارس النظم احلديثة
1
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سلسلة اإلدباا
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يف العردبي التخصص – ف2

حروف الـجــرّ واألدوات


صيغ أس ئةل الوزارة:
 )1اس تخرج من النص حرف جر يفيد ...
 )2اس تخرج من النص تركيب ًا يتضمن حرف جر يفيد ...
 )6بني املعىن اذلي أفاده حرف اجلر اخملطوط حتته ...
 )9ضع دائرة

 )1اس تخرج من النص تركيب ًا يتضمن:
(ما) الاس تفهامية  ،املوصوةل  ،النافية  ،التعجبية  ،الرشطية ،الاكفة
(ال) النافية  ،الناهية  ،عاطفة  ،النافية للجنس
(من) الاس تفهامية  ،الرشطية  ،املوصوةل

 )2بني نوع ( ما  ،ال  ،من )
 )6اضبط ما حتته خط
.................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. .......................................................................
......................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ......................................................................
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ .................................................................
.................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. .......................................................................
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
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النحو والرصف
الوحدة السابعة


...

العريب التخصص
الفصل الثاين

معاين حروف اجلر والدوات

تعرفت يف صفوف سابقة أن حرف اجلر يتغّي معناه من مجةل اىل أخرى حبسب دالةل الس ياق.
حروف اجلر ( :من  ،اىل  ،عن  ،عىل  ،يف  ،ب  ،ك  ،ل ) وأشهر معانهيا:

م ْن
 .1ابتداء الغاية املاكنية
 .2ابتداء الغاية الزمانية
 .6الس ببية
 .9التبعيض
 .0بيان اجلنس

الامس بعدها يدل عىل ماكن ابتداء احلدث
الامس بعدها يدل عىل زمان ابتداء احلدث
تستبدل بلكمة بسبب
تستبدل بلكمة بعض
بيان النوع

املسجد احلرام"
* قال تعاىل" :س ْبحان اذلي أ ْسى بع ْبده ل ْي ًال من ْ
* اطلب العمل من املهد اىل اللحد.
م ْن حر ٍانر ابحلشا متوه
تحّيا
* فظللْت يف أمر الهوى م ً
* حفظت مسّية أبيا ًات من قصيدة" احلنني "ملصطفى وهيب التل.
ذهب ملراكز رعاية اليتام.
* تربعن سوسن بسو ٍار م ْن ٍ



تدريب صفي :ما املعىن اذلي أفاده حرف اجلر( من ) يف لك مما يأيت:
.................................................................................................................................................................................
 .1هاجر الرسول م ْن مكة اىل املدينة املنورة.
.................................................................................................................................................................................
 .2سأبدأ دراس يت من بداية العام ادلرايس اىل هنايته.
.................................................................................................................................................................... .............
 .6قال تعاىل ":وال تقتلوا أوالدمك من امالق حنن نرزقهم واًيمك".
.................................................................................................................................................................................
 .9قال تعاىل " :خذ من أمواهلم صدقة تطهرمه وتزكهيم هبا "
.................................................................................................................................................................................
 .0قال تعاىل " :فا ْجتنبوا الر ْجس من ال ْوثن"



تدريبات الكتاب ص 36ما املعىن اذلي أفاده حرف اجلر( من ) يف لك مما يأيت:
 -1قال تعاىلُ " :أول َٰـئك له ْم جنَّات عدْ ٍن َْتري من ْحتِتم ْالهنْ ار ُيل َّ ْون فهيا م ْن أساور من ذه ٍب"
بيان اجلنس.
ابتداء الغاية املاكنية
التبعيض.
 -2أختار من اللكامت ما تبعث عىل السعادة يف قلوب الآخرين.
الس ببية.
 -6عــمــت الفرحة بيتنا من مولود ٍة وهَبا هللا لنا.
الس ببية.
عيل
 -9أآه من قيدك أدىم معصمي
لــــم أبـــقـيــه وما أبـقى َّ
ابتداء الغاية الزمانية.
ونطـــــــــوي ما جرى منــا
 -0من اليــــــــــوم تعارفــنـــــا

3

|الصف الثاين الثانوي  /املهناج اجلديد

اليوم حمل ...وغداً جنم

سلسلة اإلدباا

أوس العزّة

...

يف العردبي التخصص – ف2

700/07 07 4 07

اىل
 .1انِتاء الغاية املاكنية
 .2انِتاء الغاية الزمانية
 .6التبيني

الصالة دللوك الشَّ ْمس ا ىىل غسق الل َّ ْيل"
* قال تعاىل ":أقم َّ
ِ
* اعتاد جوا ٌد اذلهاب ا ىىل املكتبة العامة أس بوعي ًا.
ِ
* املشاركة يف احلفاظ عىل البيئة من أحب العامل ا ىىل قليب
ِ

الامس بعدها يدل عىل ماكن انِتاء احلدث
الامس بعدها يدل عىل زمان اهناء احلدث
مبعىن ( عند )
تأيت بعد امس التفضيل( أفعل ) وتأيت بعد فعل تعجب(ما أفعل) ادلال عىل احلب أو البغض أو ما يأيت مبعنهيام.



تدريب صفي :ما املعىن اذلي أفاده حرف اجلر( اىل ) يف لك مما يأيت:
.................................................................................................................................................................................
مساء.
 .1خرجت من الساعة السابعة صبا ًحا اىل العارشة ً
.................................................................................................................................................................................
 .2سافرت من عامن ا ىىل القدس.
ِ
............................................................................................................................................................ .....................
 .6املؤمن القوي خّي و أحب ا ىىل هللا من املؤمن الضعيف.
ِ
..................................................................................................................... ............................................................
 .9أبغض احلالل ا ىىل هللا الطالق.
ِ
.................................................................................................................................................................................
 .0ما أبغض جمامةل الطالب الاكذب ا ىىل نفس املعمل الصادق.
ِ



تدريبات الكتاب ص 39ما املعىن اذلي أفاده حرف اجلر( اىل ) يف لك مما يأيت:
 -1قال تعاىل " :و َّاَّلل خلق ْمك َُّث يتوف َّ ْامك ومنمك َّمن يرد ا ىىل أ ْرذل الْعمر "
ِ
حب النقد البناء اىل الديب املبدع!
 -2ما أ َّ
 -6وصل كولومبوس اىل القارة المريكية عام 1912م.
 -9كتاب" أوراق الورد " للديب الرافعي من أحب الكتب الدبية اىل نفيس.

انِتاء الغاية الزمانية.
التبيني.
انِتاء الغاية املاكنية.
التبيني.

عن
 .1الـمجاوزة
 .2البدل

مبعىن الرتك والابتعاد
تستبدل بلكمة بدل

* املرء اذلي هيمت بص َّحته يبتعد عن لك ما يرضه اكلتدخني.
* جازتين عن متادي الوصل جهراان وعن متادي الىس و الشوق سلواان



تدريب صفي :ما املعىن اذلي أفاده حرف اجلر( عن ) يف لك مما يأيت:
 .2جلوت عن بدل املظامل ............................................................................................................
 .1رميت السهم عن القوس................................................................................
نفس عن ٍ
.................................................................................................................................................................................
نفس شيئًا ".
 .6قال تعاىل " :واتقوا يو ًما ال َتزي ٌ



تدريبات الكتاب ص 33ما املعىن اذلي أفاده حرف اجلر( عن ) يف لك مما يأيت:
 -1قال تعاىل " :ولقدْ عفا َّاَّلل عهنْ ْم ا َّن َّاَّلل غف ٌور حل ٌي"
ِ
 -2قال تعاىل " :واخْش ْوا ي ْو ًما ال َْيزي و ٌادل ع ْن ودله وال م ْولو ٌد هو ج ٍاز ع ْن وادله شيْئًا"
 -6تسمل ٌ
خادل اجلائزة عن فريقه يف املسابقة العلمية.
َ -9تاوزت ميسون عن العقبات اليت واهجِتا يف حياهتا حفققت التفوق.
 -0سدد أيب ادلين عن صديق طفولته.

4
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عىل
 .1الاس تعالء احلقيقي
 .2الاس تعالء اجملازي
 .6الس ببية
 .9املصاحبة




* وقف هيمث عىل جبال جعلون متأم ًال جامل الطبيعة.
وألقي هبا يف هماوي الردى
* سأمحل رويح عىل راحيت
* قال تعاىل" :كذِل َسَّرها ل ْمك لتكربوا َّاَّلل عىل ما هد ْامك "
* الردن بدل معطا ٌء عىل قةل اماكنياته املاديــة.

ماكن مادي ملموس حقيقي
ماكن معنوي
تستبدل بلكمة بسب
( مبعىن مع ) ( ابلرمغ من )

تدريب صفي :ما املعىن اذلي أفاده حرف اجلر( عىل ) يف لك مما يأيت:
.................................................................................................................................................................................
 .1قال تعاىل " :وعلهيا وعىل الفكل حتملون ".
.................................................................................................................................................................................
 .2قال تعاىل" :فضلنا بعضهم عىل بعض".
.................................................................................................................................................................................
 .6عاقبت الطالب عىل كذبه.
............................................................................................................................................................... ..................
 .9هفا الصديق فاحمتلت هفوته ،عىل أن احامتلها ٌّمر ألي.
تدريبات الكتاب ص 33ما املعىن اذلي أفاده حرف اجلر( عىل ) يف لك مما يأيت:
 -1قال تعاىل " :وا َّن ربَّك ذلو مغْفر ٍة للنَّاس عىل ظلْمه ْم وا َّن ربَّك لشديد الْعقاب " املصاحبة.
 -2الرب احلق أن ِتبذل املال عىل حبك هل وحاجتك اليهِ .
املصاحبة
الاس تعالء اجملازي.
 -6وقفنا عىل مجر الوداع عش ي ًة وال قلب اال وهو تغْيل مراج ُْل
الس ببية
 -9تسلمت ليىل شهادة شك ٍر من مديرة املدرسة عىل متُّي أداهئا املرسيح.
الاس تعالء احلقيقي.
 ... " -0حلمت الليةل املاضية أنين أقف عىل رشفة بيتنا يف القرية"

يف
 .1الظرفية املاكنية احلقيقية
 .2الظرفية املاكنية اجملازية
 .6الظرفية الزمانية
 .9الس ببية


5

ماكن حقيقي
ماكن جمازي
تدل عىل زمان أو وقت مبارش بعدها
تستبدل بلكمة بسبب

* يقام ٌ
معرض للكتاب يف الردن َّ
لك عا ٍم.
* اثر فوز منتخبنا الفرحة يف قلوبنا.
* ممارسة الرًيضة يف الصباح تبقيك نش ًيطا طيةل اليوم.
* دخلت امرأة النار يف هرة ربطِتا.

تدريب صفي :ما املعىن اذلي أفاده حرف اجلر( يف ) يف لك مما يأيت:
.................................................................................................................................................................................
 .1ال تضع الطعام ساخنًا يف الثالجة.
....................................................................................................................................... ..........................................
 .2ولمك يف رسول هللا أسوة حس نة.
.................................................................................................................................................................................
 .6ست يف الهنار  ،واسرتحت يف الليل.
.................................................................................................................................................................................
 .9اش ِتر احملايم يف قضية رحبها.
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تدريبات الكتاب ما املعىن اذلي أفاده حرف اجلر(يف ) يف لك مما يأيت:
 -1قال تعاىل ":غلبت الروم يف أدَْن ْال ْرض و ْمه م ْن ب ْعد غلَب ْم س يغْلبون"
 -2فرحت وادليت يف هدية قدهما لها أيب يف ذكرى زواهجام.
 -6تدربت مروة وصديقاهتا يف العطةل الصيفية عىل التصوير الفتوغرايف.
 -9تقع جبال اهلمالًي يف رشق أآس يا.
 -0ما أمجل معاين الغزل العذري يف قصائد مجيل بثينة!

الظرفية املاكنية احلقيقية.
الس ببية
الظرفية الزمانية
الظرفية املاكنية احلقيقية.
الظرفية املاكنية اجملازية.

الباء
 .1االلصاق احلقيقي:
 .2االلصاق اجملازي
 .6الاس تعانة
 .9الس ببية

االمساك ابليشء عىل وجه احلقيقة
عدم االمساك ابليشء عىل وجه احلقيقة
وس يةل  /أداة نس تعني هبا
تستبدل بلكمة بسبب

شاكرا تعاونه.
* أمسكت بــــيد صديقي ً
* مررت بـــــــمعرض الكتاب يف أثناء ذهايب اىل اجلامعة.
* تواصل نز ٌار بــالهاتف مع أسته.
حتس ْ
نت حصة املريض بـــالزتامه تعلاميت الطبيب.
* َّ



تدريب صفي :ما املعىن اذلي أفاده حرف اجلر( ب ) يف لك مما يأيت:
.................................................................................................................................................................................
 .1مررت بـــاملدرسة صبا ًحا.
........................................................................................................................................... ......................................
 .2قال تعاىل " :فالك أخذان بـذنبه "
.................................................................................................................................................................................
 .6كتبت ادلرس ابلقمل الزرق.



تدريبات الكتاب ص 31ما املعىن اذلي أفاده حرف اجلر ( الباء ) يف لك مما يأيت :
 -1قال تعاىل  ":وا ْذ قال موىس لق ْومه ًي ق ْوم ان َّ ْمك ظل ْم ْمت أنْفس ْمك ابّتاذمك الْع ْجل فتوبوا اىل ابرئ ْمك "
ِ
ِ
ْ -2
تقيدت سعاد ِمببادهئا يف اختيار الكفأ ملن ميثلها يف الانتخاابت الربملانية.
 -6فا ْن تكن الًيم ساءت رصوفها فاين بفضل هللا أول واثق
 -9دّع ْت س ناء أآراءها ابلدةل والرباهني ادلامغة يف ندوة عن حرية االعالم.
 -0راسل أمحد الرشاكت ابلربيد االلكرتوين لتقدمي طلبات التوظيف.
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الالم
 .1امللكية
 .2الاختصاص
 .6الس ببية

ملكية خاصة
ملكية عامة
تستبدل بلكمة بسبب

* أاتبع موق ًعا الكرتون ًيا لصديقي ينرش فيه نتاجه الديب.
* احلدائق العامة لـنا مجي ًعا ،فلنحافظ علهيا.
* استمثرت الوقت يف العطةل الصيفية لـلتدرب عىل الس باحة.



تدريب صفي :ما املعىن اذلي أفاده حرف اجلر( ل ) يف لك مما يأيت:
.................................................................................................................................................................................
 .1ادلار يل  ،واملال لـك.
................................................................................................................................................. ................................
 .2قال تعاىل ":هلل ما يف الساموات والرض".
.................................................................................................................................................................................
الرصيف لـلمشاة.
 .6البحر لـلناس.
 سافرت لـلعمل يف السعودية................................................................................................................................................................................. . .9دخلت لـلسالم عىل أيب.



تدريبات الكتاب ص 31ما املعىن اذلي أفاده حرف اجلر ( الالم ) يف لك مما يأيت:
الاختصاص
 -1قال تعاىل  ":و ُأ ْزلفت الْجنَّة للْمتَّقني"
الس ببية
 -2قال تعاىل ":ان َّما ن ْطعم ْمك لو ْجه َّاَّلل ال نريد منْ ْمك جز ًاء وال شك ًورا "
ِ
 -6قرأت رواي ًة للاكتب الردين عيىس الناعوري عنواهنا" مارس ُيرق معداته" .امللكية



تدريبات الكتاب ص 32بني املعىن اذلي أفاده حرف اجلر اذلي حتته خط يف ما يأيت:
 -1قال تعاىل  ":و َّاذلين ال ي ْشهدون الزور واذا مروا ابللَّغْو مروا كرا ًما"
 -2قال تعاىل " :فا ْجتنبوا الر ْجس من ْال ْو ِثن وا ْجتنبوا ق ْول الزور "
 -6قال رسول هللا  -ص : -املؤمن القوي خّيٌ وأحب اىل هللا من املؤمن الضعيف"
 -9أحبث يف املعجم الوس يط عن اللكامت اليت ال أعرف معناها.
 -0س يذكرن قويم اذا جد جدمه ويف الليةل الظامء يفتقد البدر
 -3تعاون الهايل عىل ازاةل الثلوج املرتامكة عىل الطرق الفرعية يف بدلهتم.
ٍ
مقتطفات من أشعار نزار قباين.
 -3مضنت منشورايت عىل مواقع التواصل الاجامتعي
 -1أتتكفل ًي عامر عن زمالئك ابيصال التربعات اىل احملتاجني؟
 -1نمتسك بأوطاننا محلايِتا من أي مكروه.
ُ -12أنشئت مالعب يف مدينة احلسني للش باب؛ ملامرسة النشاطات الرًيضية و الرتفهيية.
 -11يقفز املتسابقون عن احلواجز مبهارة عالية.
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الاس تعالء اجملازي
بيان اجلنس
التبيني
الظرفية املاكنية احلقيقية
الظرفية الزمانية
الاس تعالء احلقيقي
الاس تعالء احلقيقي /التبعيض
البدلية.
االلصاق اجملازي  /الس ببية
الظرفية املاكنية احلقيقية  /الس ببية
اجملاوزة.

اليوم حمل ...وغداً جنم

سلسلة اإلدباا

أوس العزّة

...

يف العردبي التخصص – ف2
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ثني ًا :الدوات
( )1أنواع ( ما )
 .1الاس تفهامية
 .2الرشطية
 .6املوصوةل
 .9التعجبية
 .0النافية
 .3الاكفة

تقع بداية امجلةل ،تس تخدم للسؤال،تنِتيي مجلِتا؟
تقع بداية امجلةل ( ما  +فعل الرشط  +جواب الرشط )
تأيت يف وسط الالكم مبعىن اذلي
تقع بداية امجلةل ( ما  +أفعل  +املتعجب منه ! )
تنفي ما بعدها
تتصل ابن وأخواهتا وتلغي ّعلها

* ما أثر اس تخدام التكنولوجيا يف تطوير التعلي؟
تطمح اليه حتقـــ ْقـــه ابجلد واملــثــابرة.
* ما ْ
فاكر لتطوير املدينة.
* تــعـــد لــجـــ ْيــن ما طــلب الهيا من أ ٍ
* ما أعذب لكامت الشاعر ابراهي طوقان !
كن حـــب م ْن سكن ادلًيرا
* ومـا حب ادلًير شغـ ْفن قلــــيب ول ْ
* وانــام المم الخالق ما بقي ْت فا ْن مه ذهب ْت أخْالقهم ذهبوا



تدريب صفي :ما نـوع ( ما ) اليت تـحِتا خط يف لك مما يأيت:
 .2ما تقدمه َتده.
 .1ما هذا اخلرب املفاجئ ؟
 .0ما بك ًي صديقي ؟
 .9ما اذلي تفعُل ؟
 .1أجبت عن بعض ما أريد.
 .3تأملت يف ما قلته.
 .11امنا املؤمنون اخوة
 .12ما ِل ولكرثة الالكم ؟



تدريبات الكتاب ص 32ما نـوع ( ما ) اليت تـحِتا خط يف لك مما يأيت:
 -1قال تعاىل" :انَّـــمــا الْم ْؤمنون اخْو ٌة فأ ْصلحوا ب ْني أخو ْي ْمك وات َّقوا َّاَّلل لعل َّ ْمك ت ْرمحون"
ِ
ِ
 -2قال تعاىلَّ " :مــا ي ْفعل َّاَّلل بعذاب ْمك ان شك ْر ُْت وأآم ْنمت واكن َّاَّلل شاك ًرا علميًا"
ِ
 -6اكتظت الرض وما عاد يل ماكن أسكنه وحدي
فصنعت ما خرب عاملي".
وال ت ْسمع ا ُل ْذانن اال من القلب
 -9وما تـ ْبرص العينان يف م ْوضع الهوى
أفــار ْقــــــــــت الْـــ ًفا أ ْم جـــفـــاك
 -0أال يــــا حـــمام اليك ما لــك ابك ًيا
 -3يبث الشـــاعــــر مـــــا يف قــــلـــبـــه يف أشــعـــاره.
 -3ما أروع تقدير هجود الآخرين وشكرها!
م ْن ل ْـــم يك ْن عالـــ ًما لــ ْم يـــدر مـــا ادلَّ اء
 -1لـك دا ٍء دوا ٌء عند عالــمه
 -1ما تزر ْع حتصدْ .

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

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

 .6ما أصعب الظمل !
ِ .3ل ما أردت
 .1ما أعظم اخلالق !
 .12ما سق الطالب

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

اكفة
اس تفهامية
انفية
موصوةل
انفية
اس تفهامية
موصوةل
تعجبية
اس تفهامية
رشطية.
اليوم حمل ...وغداً جنم

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

سلسلة اإلدباا

أوس العزّة

...

يف العردبي التخصص – ف2

700/07 07 4 07

(  ) 2أنواع ( ال )
* ال تؤج ْ
ـــل ّعل اليوم اىل الغد.
* ال أترسع يف احلمك عىل الرأي الآخر.
* اشرتيت قلامً ال دفرت ًا.
* قال تعاىل" :ذِل الْكتاب ال ريْب فيه "

ال ْ +
فعل يبدأ (ت)
الفعل املضارع بعدها جمزوم.
 .1الناهية
ال  +فعل يبدأ (ي،أ،ن)
الفعل املضارع بعدها مرفوع.
 .2النافية
يفيد نفي ما بعدها واثبات ما قبلها .امس  +ال  +امس
 .6حرف عطف
ال  +امس
يلهيا امس مبين عىل الفتح.
 .9النافية للجنس
الامس بعدها يعرب :امس ال مبين عىل الفتح يف حمل نصب


تدريب صفي :ما نـوع ( ال ) يف امجلل الآتية ُث اضبط ما بعدها:
اسب
 .1ال طالب يف الصف ر ٌ
 .6ال يرسق املؤمن
 .0ال أرشب امخلر



تدريبات الكتاب ص 39بني نوع ( ال ) يف لك مما يأيت:
رصمك َّاَّلل فال غالب ل ْمك"
 -1قال تعاىل":ا ْن ي ْن ْ
 -2ال خّي يف ح ْسن اجلسوم وطولها ا ْن مل تزن حــــــ ْـسن اجلسوم عـقول
القوم م ْن ُيمـل احل ْقدا
 -6وال أح ْــمل احل ْقـد الـقدمي عـلـهيْ م وليس رئيس ْ
 -9ال تسألــــوا عــــنــــي حفايل بعدمك حال العلـيل وقـدْ جــفــــاه طبــــيــــبـــه
 -0أس متتع بقراءة القصة القصّية ال الرواية.
عار عليك اذا فــــعـــلْـــت عــــظــــيـــم
 -3ال تــ ْنـه عـن خل ٍق وتأتـي مــثلــه
ٌ

انفية للجنس.
انفية للجنس
انفية
انهية
عاطفة تفيد النفي
انهية



تدريبات الكتاب ص 39اضبط أواخر اللكامت اليت تـحِتا خط يف لك مما يأيت:
 -1ال يغتاب املؤمن أحدً ا بسو ٍء.
 -2دراسة احلركة الخّية لللكمة من اهامتمات النحو ال الرصف.
 -6ال تتأخر عن مواعيدك.
 -9ال جشرة تفا ٍح يف البس تان.
ـــــتدرب جــيـــدً ا.
 -0ال يـــــحسن لعبـــة كرة الســـةل اال م ْ
ـــن ي َّ

يغتاب
الرصف
خر
تتأ ْ
جشرة
ُيسن

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

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

..................................................................................................................... ........
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 .2أحب الس باحة ال الركض
 .9ال تكذب
 .3ال تـخْف ما بك

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

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

اليوم حمل ...وغداً جنم

سلسلة اإلدباا

أوس العزّة

...

يف العردبي التخصص – ف2
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(  ) 6أنواع ( من )
 .1الرشطية
 .2الاس تفهامية
 .6املوصوةل

تقع يف صدر الالكم ،وبعدها فعل الرشط وجوابه.
تقع يف صدر الالكم ،ويس تفهم هبا عن العاقل ؟
تقع يف وسط الالكم ،وتكون مبعىن اذلي.

* قال تعاىل":وم ْن يتَّق َّاَّلل َْيعل َّهل مخْر ًجا"
* م ْن مؤلف كتاب الاغاين؟
* أحب من الناس م ْن يصدق قوهل فعُل.



تدريب صفي :ما نـوع الداة ( من ) يف امجلل الآتية:
 .1من يتق هللا َيعل هل خمرج ًا
 .2من الطارق ؟
 .6جاء من أحب
 .9رأيت من سق
 .0من يفعل اخلّي ال يعدم جوازيه
 .3من منمك جنح



تدريبات الكتاب ص 30ما نوع الداة (من) يف ما يأيت:
السماوات وال ْرض ط ْوعًا وك ْرهًا وظاللهم ابلْغدو والآصال " امس موصول
 -1قال تعاىل ":و ََّّلل ي ْسجد من يف َّ
رشطية
ـــهن يسهل الهوان عليه ما لــــــــجـــر ٍح بـــمــي ٍت ايـــــالم
ــــن ي ْ
 -2م ْ
اس تفهامية
ــــن مــــؤلـــف كتاب (همنيت مككل) ؟
 -6م ْ
رشطية
ــــن طــــلـــب العال ســـهـــر الليايل".
" -9وم ْ



تدريبات الكتاب ص31+31+33
ما نـوع الداة اليت حتِتا خط يف لك مما يأيت:
 -1قال تعاىل " :وما ت ْكل بيمينك ًي موىس"
 -2لعينيـــــــــــــــك ما يلقى الفؤاد وما لقي
 -6عــجــ ْبــت لس ْعي ادلَّ هــر بيين وبــيــنــها
 -9م ْـن يفكر جيدا يف املسأةل َيدْ لها ً
حال.
 -0هتـــــــــــــــون علينا يف املعايل نفوس نا
ــب اجملـــــــــــد متر ًا أنت أآلكه
 -3ال تــ ْحس ْ
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..................................................................................................... ..................
.................................................................................................................... .
...................................................................................................................

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

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

وللشَّ وق ما ل ْـم يــ ْبــق مــــنـــي وما بــقي
فـــــلما انقىض ما بيننا سكن الـــدهــــر
ومن خيطب احلس ناء مل يغُل املهر
الص ْربا
ْلن تبلـغ املـجد حّت تـلْعق َّ

امس اس تفهام
امس موصول
امس موصول
امس رشط
امس رشط
حرف هنيي
اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة
700/07 07 4 07


سلسلة اإلدباا

...

يف العردبي التخصص – ف2

اقرأ النص الآيت ،وأجب ّعا يليه:
ال ش َّك عندي يف أن َّه لوال أن غريز ًة يف النفس أن يردد القائل ما يقوهل ،ويتغىن مبا يردده تروُي ًا عن نفسه ،وتطريب ًا لعاطفته ما نظم
عرويض حبر ًا .ما اكن العر ٌّيب يف مبدأ حياته ينظم الشعر ،وال يعرف قوافيه وأعرايضة ،ولكنه مسع أصوات
انظ ٌم شعر ًا ،وال روى
ٌّ
النًواعّي ،وحفيف أوراق الشجر ،وخرير املاء ،وباكء امحلامئ ،فذل هل صوت تكل الطبيعة املرتنمة ،وذل هل أن يبيك لباكهئا ،وينشج
لنش يجها ،وأن يكون صداها احلايك لرانهتا ونغامهتا ،فاذا هو ينظم الشعر من حيث ال يعي من شؤونه سوى تكل النغمة املوس يقية
لون من ألوانــــه.
العذبة اخلالية ،وال من أبـــحره ورضوبه اال أنـــها صور ٌة من صوره ،و ٌ
اس تخرج من النص تركيب ًا يتضمن الك من:
الالم يف :لباكهئا ،ولنش يجها.
أ -حرف جر من النص يفيد الس ببية:
يف (يف النفس)
ب -حرف جر يفيد الظرفية املاكنية اجملازية:
الالم ( لرانهتا )
جـ -حرف جر يفيد الظرفية الزمانية:
يف ( يف مبدأ)
د -حرف جر يفيد الاختصاص:
ما ( ما اكن ) ما نظم
هـ( -ما) الــــــنـــــافية:
ال شك
و( -ال) النافية للجنس:
اليعرف  /الروى
ز( -ال) النافية:
مايقوهل
ح( -ما) املوصوةل:
اقرأ النص الآيت من روا ية (الـمد) للديبة مسيحة خريسُ ،ث أجب ّعا يليه:
"البحر ُييط به ابحاكم غريب ،وميتد (من) أخشاب القارب وحّت الفق ،وأيامن يَّمم وهجه وجد ذات البحر العظي ،مل يكن يعرفه
قبل اليومَّ ،
تعمل (يف) صغره أن ذِل الرشيط املا َّيئ الضَّ خم املمتد وسط مدينته كثعبان يتلوى هو البحرن ُث حصَّح هل معمل اجلغرافيا
هذه املعلومة ،ان ما يراه هو الهنر ،ولكن الناس يسمونه البحر من قبيل التفاخر به ،كيف ال وهو النيل العريق؟ عامثن ُيب النيل مذ
اكن طف ًال ،وقد جرب عشق االنسان لتدفق املاء ،وردد مع وادله" :وجعلنا (من) املاء لك يشء يح".
 -1ب ْني معىن لك حرف من حروف اجلر اليت بني قوسني.
من :ابتداء الغاية املاكنية
فـي :الظرفية الزمانية
من :بيان اجلنس.
 -2ما نوع الداة اليت حتِتا خطٌّ.
امس موصول

انِتت الوحدة
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اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة
700/07 07 4 07

سلسلة اإلدباا

...

يف العردبي التخصص – ف2

الاس تثناء...


صيغ أس ئةل الوزارة:
تثناء اتم ًا مثبت ًا أو اتم ًا منفي ًا أو منقطعا أو انقص ًا
 )1اس تخرج من النص اس ً
 )2أعرب ما حتته خط
 )6ما نوع الاس تثناء وما احلمك الاعرايب للمس تثىن
 )9اضبط ما حتته خط
 )0اخرت االجابة الصحيحة

.................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. .......................................................................
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ......................................................................
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. .......................................................................
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
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اليوم حمل ...وغداً جنم

سلسلة اإلدباا

أوس العزّة

...

يف العردبي التخصص – ف2

700/07 07 4 07

النحو والرصف
الوحدة الثامنة

الاس تثناء

الاس تثناء
أراكن الاس تثناء أربعة:
أدوات الاس تثناء:

أسلوب يتضمن اخراج ما بعد أداة الاس تثناء من حمك ما قبلها.
احلمك ،واملس تثىن منه ،وأداة الاس تثناء ،واملس تثىن.
( اال ) ( ،غّي ،سوى) ( ،عدا ،خال ،حاشا) ( ،ما عدا  ،ما خال )
حرض الطالب ( غّي /سوى ) خا ٍدل.

حرض الطالب اال خادلاً.





أراكن الاس تثناء:
نوع الاس تثناء:
حمك املس تثىن:
اعراب املس تثىن






أراكن الاس تثناء:
نوع الاس تثناء:
حمك املس تثىن:
اعراب املس تثىن






أراكن الاس تثناء:
نوع الاس تثناء:
حمك املس تثىن:
اعراب املس تثىن






أراكن الاس تثناء:
نوع الاس تثناء:
حمك املس تثىن:
اعراب املس تثىن

أراكن الاس تثناء:
نوع الاس تثناء:
حمك املس تثىن:
اعراب املس تثىن

حرض الطالب ( غّي /سوى ) خا ٍدل.

ما حرض الطالب اال خادلاً ٌ /
خادل.
أراكن الاس تثناء:
نوع الاس تثناء:
حمك املس تثىن:
اعراب املس تثىن

ما حرض ( غّي /سوى ) خا ٍدل.

ما حرض اال ٌ
خادل.
أراكن الاس تثناء:
نوع الاس تثناء:
حمك املس تثىن:
اعراب املس تثىن

حرض الطالب اال حقائـبــــهم.
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حرض الطالب ( غّي /سوى ) حقائـبــــهم.
أراكن الاس تثناء:
نوع الاس تثناء:
حمك املس تثىن:
اعراب املس تثىن

اليوم حمل ...وغداً جنم

سلسلة اإلدباا

أوس العزّة

...

يف العردبي التخصص – ف2

700/07 07 4 07

االستثناء بــ ( إال )
.1الاس تثناء التام املثبت :أراكن الاس تثناء الربعة موجودة ومل يس بقه نفي
 غىن امجليع يف احلقل اال املتشامئ.
نوع الاس تثناء
املس تثىن
الداة
املس تثىن منه
احلمك
اتم مثبت
املتشائــم
اال
امجليع
الغناء

.2الاس تثناء التام املنفي :أراكن الاس تثناء الربعة موجودة ومس بوق بنفي .
 ال يعجبين من الناس أح ٌد اال االنسان اخمللص يف ّعُل.
 ال يعجبين من الناس أح ٌد اال االنسان اخمللص يف ّعُل.
نوع الاس تثناء
املس تثىن
الداة
املس تثىن منه
احلمك
االنسان
اتم منفي
اال
أح ٌد
االجعاب
االنسان

.6الاس تثناء املنقطع:
احلمك
السجود

املس تثىن منه
املالئكة

املس تثىن من غّي جنس املس تثىن منه.
الداة
اال

املس تثىن
ابليس

وحمك املس تثىن واجب النصب.
اعراب املس تثىن حمك املس تثىن بعد ( اال )
واجب النصب
مس تثىن منصوب

وحمك املس تثىن النصب أو البدل.
أدوات نفي [مل  -لن  -ال  -ما  -ليس]
اعراب املس تثىن حمك املس تثىن بعد ( اال )
جواز النصب
مس تثىن منصوب
جواز البدل
بـــدل مــــــرفوع

وحمك املس تثىن واجب النصب.

نوع الاس تثناء
منقطع

الاس تثناء الناقص (املفرع) :املس تثىن منه حمذوف ًا ومس بوق بنفي.
.9
 و ْ
اهنض وال تشك الزمان مفا شاك اال الكسول
نوع الاس تثناء
املس تثىن
الداة
املس تثىن منه
احلمك
انقص (مفرغ)
الكسول
اال
×
الشكوة

اعراب املس تثىن حمك املس تثىن بعد ( اال )
واجب النصب
مس تثىن منصوب

وحمك الامس الواقع بعد (اال) حسب موقعه.
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اعراب املس تثىن حمك املس تثىن بعد ( اال )
حسب موقعه
فاعل مرفوع
اليوم حمل ...وغداً جنم

سلسلة اإلدباا

أوس العزّة

...

يف العردبي التخصص – ف2

700/07 07 4 07

تدريبات الكتاب ص 12بني نوع الاس تثناء وحمك املس تثىن بعد (اال) يف لك مـما يأيت:
 .1قـــال تعـــاىل:
حمك املس تثىن بعد اال  :واجب النصب.
نوع الاس تثناء :اتم موجب
 -1قال تعاىل:
نوع الاس تثناء :اتم موجب.
 -2وما املال والهْلون اال ودائع

حمك املس تثىن بعد اال  :واجب النصب.
وال ب َّد يوم ًا أن تر َّد الوادئع

نوع الاس تثناء :مفرغ.

حمك املس تثىن بعد اال  :حسب موقعه يف امجلةل.

 -6أحرتم الناس اال ذا الوهجني.
نوع الاس تثناء :اتم موجب.

حمك املس تثىن بعد اال  :واجب النصب.

 -9ما شاهدت ليةل أمس اال برانجمًا وثئقيا.
نوع الاس تثناء :مفرغ.

حمك املس تثىن بعد اال  :حسب موقعه يف امجلةل.

 -0ما اكن يف املكتبة عند وصولنا اال س ناء.
نوع الاس تثناء :مفرغ.

حمك املس تثىن بعد اال  :حسب موقعه يف امجلةل.

 -3وصل العمال اال أدواهتم.
نوع الاس تثناء :منقطع.

حمك املس تثىن بعد اال  :واجب النصب

 -3ما تأخر من املسافرين اال مسافريْن.
نوع الاس تثناء :مفرغ.
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حمك املس تثىن بعد اال  :حسب موقعه يف امجلةل.

اليوم حمل ...وغداً جنم

سلسلة اإلدباا

أوس العزّة

...

يف العردبي التخصص – ف2

700/07 07 4 07

االستثناء بــ ( غري و سوى )




غّي وسوى من أدوات الاس تثناء.
وي ْعرابن اعراب الامس الواقع بعد (اال).
وما بعدهام ٌ
مضاف اليه.

الاس تثناء التام املثبت:
.1
شارك الالعبون يف املبارة غّي اثنني بقيا يف قامئة الاحتياط.
املس تثىن
الداة
املس تثىن منه
احلمك
اثنني
غّي
الالعبون
املشاركة

نوع الاس تثناء اعراب (غّي/سوى)
مس تثىن منصوب
اتم مثبت

الاس تثناء التام املنفي:
.2
ال يقدم عىل حتمل املسؤول َّية أح ٌد غّي ذوي اهلمة العالية.
ال يقدم عىل حتمل املسؤول َّية أح ٌد غّي ذوي اهلمة العالية.
املس تثىن
الداة
املس تثىن منه
احلمك
غّي
ذوي اهلمة
أح ٌد
التقدم
غّي

نوع الاس تثناء اعراب (غّي/سوى)
مس تثىن منصوب
اتم منفي
بــــدل مــرفـــــوع

الاس تثناء الناقص (املفرع):
6
حمل ذلي ٍذ
وما ادلنيا سوى ٍ
املس تثىن منه
احلمك
×
التنبيه

نوع الاس تثناء اعراب (غّي/سوى)
خرب مرفوع
انقص(مفرغ)
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تنَبه تباشّي الصباح
املس تثىن
الداة
حمل
سوى

تدريبات الكتاب ص 19اضبط (غّي) يف لك مما يأيت ذاكراً السبب:
نسان غّي اجلاحد.
 -1ال يتنكَّر للجميل ا ٌ
 -2قرأت هما ديوان الشعر غّي ثالث قصائد.
 -6وه ْل ينفع الفتيان ح ْسن وجوههم اذا اكنت الخالق غّي حسان

|الصف الثاين الثانوي  /املهناج اجلديد

( غّي أو غّي
( غّي
( غّي

الامس بعدها
مضاف اليه جمرور

الامس بعدها
مضاف اليه جمرور

الامس بعدها
مضاف اليه جمرور

 /لنه اتم منفي )
 /لنه اتم موجب )
 /لنه اتم موجب )

اليوم حمل ...وغداً جنم

سلسلة اإلدباا

أوس العزّة

...

يف العردبي التخصص – ف2

700/07 07 4 07

االستثناء بــ ( عدا ،خال ،حاشا )
االستثناء بــ ( ما عدا  ،ما خـال )

-1



( عدا ،خال ،حاشا )



( ما عدا  ،ما خال )

َيوز اعتبارها فعل ماض وما بعدها مفعوال به.
َيوز اعتبارها حرف جر وما بعدها اسامً جمروراً.
تعترب فعل ماض متعد وما بعدها مفعول به منصوب.

زرت الماكن الثريَّة يف الردن ما عدا أ َّم قيس.
الداة
املس تثىن منه
احلمك
ما عدا
الماكن
الزًيرة

املس تثىن
أم قيس

اعراب الداة
فعل ماض

اعراب املس تثىن
مفعول به

 -2قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل" :ا َّن أصدق لكم ٍة قالها الشاعر لكم ٌة لبي ٍد :أال لك يشء ما خال هللا ابطل".
اعراب املس تثىن
اعراب االداة
املس تثىن
الداة
املس تثىن منه
احلمك
مفعول به
فعل ماض
لفظ اجلالةل
ما خال
لك يشء
الصدق
( ما خال ) تعترب فعل ماض وما بعدها مفعول به منصوب.

-6

أحرتم النجار املستمثرين حاشا احملتكر مهنم.
أحرتم النجار املستمثرين حاشا احملتكر مهنم.
املس تثىن منه
احلمك
الاحرتام
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( حاشا ) َيوز اعتبارها فعل ماض وما بعدها مفعول به منصوب.
َيوز اعتبارها حرف جر وما بعدها امس جمــــــــــــرور.

الداة
حاشا

املس تثىن
احملتكر
احملتكر

اعراب الداة
فعل ماض
حرف جر

اعراب املس تثىن
مفعول به
امس جمرور

اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة
700/07 07 4 07

سلسلة اإلدباا

...

يف العردبي التخصص – ف2

-1

لك مهنا:
تدريبات الكتاب ص 10اس تخرج أدوات الاس تثناء ،وب ْني حمك الامس الواقع بعد ٍ
قال تعاىل:

-2

قال تعاىل:

-6
-9
-0
-3
-3
-1
-1
-12
الرمق
1
2
6
9
0
3
3
1
1
12

اال امحلاقة أعي ْت م ْن يداوهيا
لك دا ٍء دوا ٌء يس تطب به
اكن طارق عصاميًا ،مل يرتك هل أبوه شيئًا سوى بضعة دومنات ،أحياها فاغتىن.
نـامت العني اال مقةل تسكب ادلمع وترعى مضْ جع ْك
قرأت القصيدة عدا بيتني.
ما أخفق يف ادلوران حلو املضامر أح ٌد غّي متسابق واحد.
ما اكنت الًيم اال دو ًال بني الناس.
تفتحت الزهار سوى الّنجس.
تفتحت االزهار قاعة الاحتفال سوى املرشفني عليه.
حمك الامس بعدها
الداة
واجب النصب
اال
واجب النصب
اال
واجب النصب
اال
جمرور ابالضافة
سوى
واجب النصب
اال
عدا
مفعول به منصوب ،أو امس جمرور حبرف اجلر.
جمرور ابالضافة.
غّي
وما بعد اال حسب موقعه.
مفرغ
جمرور ابالضافة
سوى
جمرور ابالضافة
سوى
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اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة
700/07 07 4 07


-1

أ-

ب-
جـ-
د-

حرض املدعوون الاجامتع ما خال زًيدًا.

19

يف العردبي التخصص – ف2

تدريبات الكتاب ص13+13
قال أحدمه :أمل تسمعين أقول اال خّياً؟ قال :بىل ،ان َّك تقول لك يشء اال الش مت.
ورد أسلوب الاس تثناء يف احلوار السابق مرتني بنوعني خمتلفني ،بيهنْ ام.
اس تثناء مفرغ.
خّيا ؟
 .1أمل تسمعين أقول اال ً
تـام موجب.
 .2أقول لك يشء اال الش مت.
أعرب ماحتته خط:
وهتون الرض اال م ْوضعا
قدْ هيون العمر اال ساعة
ٌ
العمر :فاعل مرفوع وعالمة رفعه المة الظاهرة عىل أآخره.
هيون :فعل مضارع مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة.
ساعة :مس تثىن منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل أآخره.
اال :حرف اس تثناء.
جشرة :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل أآخره.
أورقت الجشار ما عدا جشر ًة.
قال تعاىل:

قال تعاىل " :وما احلياة ادلنيا اال متاع الغرور "
لن يكرم يف احلفل سوى املمتُّيين.

-1
-2
-6
-9

سلسلة اإلدباا

...

املس تضعفني :مس تثىن منصوب وعالمة نصبه الياء لنه مجع مذكر سامل.
خرب املبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل أآخره ،وهو مضاف.
سوى :انئب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة ،وهو مضاف.
املمتُّيين :مضاف اليه جمرور وعالمة جره الياء لنه مجع مذكر سامل.
زًيدًا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.

اقرأ النص الآيتُ ،ث أجب ّعا يليه.
اىل لك المهات الاليت يش َبهنا ،أحبك مك أنت ،ورد ًة يف ٌٌغرة العمر ،يف الس بعني كنت أو يف الس تني ،يف امخلسني كنت أو يف
الثالثني ،املهم أ ْن تبقي أنت كام أنت ،متثلني ادلار علينا وتلميننا َّ
لك مساء! لو أ َّن العمر يغسل ًي أمي ،فيعود الش باب ،لغسلْت ّعرك
يف ماء رويح ،وأعدتك كام كنت! فلحظات العمر هتون اال (حلظة) تشبٌّيث بطرف ثوبك حني أقطع الطريق ابحث ًا عن المان ،فليس
هناء ،وال أذكر أًيدي اال يديك تنضج يل رفي ًفا ساخنًا من طهارهتا.
هناك سوى قلبك ُيتضن رويح ويشعل ّعري ً
( حلظ ًة )
اضبط لكمة (حلظة) الواردة يف النص.
عني املس تثىن منه يف":وال أذكر أًيدي اال يديك تنضج يل رغيفًا ساخنا من طهارهتا"( .أًيدي )
(مفرغ )
ما نوع الاس تثناء يف" :فليس هناك سوى قلبك"؟
أعرب ما حتته خطٌّ.
قلب :مضاف اليه جمرور وعالمة جره الكرسة ،وهو مضاف ،والاكف مضّي متصل مبين يف حمل جر ابالضافة.
يديك :مس تثىن منصوب وعالمة نصبه الياء لنه مثىن وهو مضاف ،والاكف مضّي متصل مبين يف حمل جر ابالضافة.
انِتت الوحدة
|الصف الثاين الثانوي  /املهناج اجلديد

اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة
700/07 07 4 07

سلسلة اإلدباا

...

يف العردبي التخصص – ف2

اإلعالل


صيغ أس ئةل الوزارة:
 )1اس تخرج من النص لكمة ورد فهيا اعالل ( ابلقلب  ،ابحلذف )
 )2ما نوع االعالل يف اللكمة ...
 )6بني  /وحض االعالل يف اللكامت ...
 )9ما احلرف اذلي قلب يف لكمة ...
 )0ما احلرف اذلي حذف يف لكمة ...
 )3علل؛ عدم حدوث اعالل يف لكمة ...
 )3ما أصل  /ما نوع اهلمزة يف لكمة ...
 )1أس ند الفعل  .........اىل واو امجلاعة مع الضبط
 )1أس ند الفعل  .........اىل ًيء املؤنث اخملاطبة مع الضبط
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اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة
700/07 07 4 07

النحو والرصف
الوحدة التاسعة




سلسلة اإلدباا

...

يف العردبي التخصص – ف2

االعالل ابلقلب واحلذف

العريب التخصص
الفصل الثاين

االعالل :تغيّي َيري يف أحرف العةل بقلَبا أو حذفها.
أنـواعـه :االعالل ابلقلب ،واالعالل ابحلذف.
قد يطرأ تغيّي عىل حروف العةل يف بعض اللكامت:
 .1مراعا ًة ملناس بة احلركة والتجانس الصويت.
 .2طلبا للخفة عند النطق.
 .2بسبب التقاء الساكنني من مثل( :دعوة ،دعا ،يدعو ،دع ْت  ،ادلاعي ،دا ٍع) و(وزن ،يزن  ،ز ْن  ،مُّيان ،نزة)
وهذا التغيّي يف أحرف العةل قد يكون بقلَبا أو حذفها.
أوال :االعالل ابلقلب



متهيد:
مثة طرق نلجأ الهيا للتعرف اىل تغّي احلروف يف اللكمة ومعرفة أصولها ،مهنا:
 .1اجملرد ،فـ ( ْ
صل ) جمردها (وصل).
 .2املضارع ،مثل( :قال ،ورشى( )يقول  ،ويرشي).
 .6املصدر الثاليث ك (السعي و الرضوان) ل(سعى ورضا).
 .9مصدراملرة(هيبة واحدة) من(هاب).
 .0املثىن وامجلع ف (العصا ،والرىح) مثناهام( :عصوان ورحيان) وامجلع (عصوات ورحيات)
 .3اس ناد الفعل للتاء( :دعا :دعوت) .و(رىم رميت).
 .3رد امجلع اىل املفرد ،مثل( :نتاجئ) مفردها نتيجة و( املصطفني) مفردها مصطفى.
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حاالت االعالل ابلقلب:
(  ) 1قلب الواو والياء أل ًفا.
(  ) 2قلب الواو والياء مهزة.
(  ) 6قلب حرف املد الزائد (الواو ،الياء ،اللف) مهز ًة.
ًيء.
(  ) 9قلب الواو ً
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سلسلة اإلدباا

...

يف العردبي التخصص – ف2

أوال :اإلعالل بالقلب
القاعدة األوىل:قـــــلـب ( و  /ي ) ( ألفًا )
اذا حتركت ( و  /ي ) وس بقت بفتحة.

مفتاحها :اللف وسط اللكمة :اكن،قال ،ابع ،سار ،طار
اللف أآخـــر اللكمة:اغتدى ،اهتدى

خطوات احلل:
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 .1أصلها (تكتب الكلمة مع حرف العلة)

 .2بدليل ( اجملرد  ،املضارع ،املصدر ،املفرد املؤنث)

 .6قلبنا ( نذكر القاعدة )

 .9السبب ( نشرح القاعدة)

اكن:
أصلها (كون) بدليل املضارع (يكون).
قلبنا الواو ألف السبب حتركت الواو وس بقت بفتحة.
نوع االعالل :اعالل ابلقلب ( قلب الواو ألف ًا ).

قال:
أصلها.............................بدليل......................................
قلبنا...............................السبب....................................
نوعه............................................................................

زان:
أصلها (زين) بدليل املضارع (يزين) واملصدر (الزين).
قلبنا الياء ألف السبب حتركت الياء وس بقت بفتحة.
اعالل ابلقلب ( قلب الياء ألف ًا ).
نوعه:

عاب:
أصلها.............................بدليل......................................
قلبنا...............................السبب....................................
نوعه............................................................................

اغتدى:
أصلها (اغتدو) بدليل املضارع (غدا  ،يغدو).
قلبنا الواو ألف السبب حتركت الواو وس بقت بفتحة.
اعالل ابلقلب ( قلب الواو ألف ًا ).
نوعه:

ارَتـى:
أصلها.............................بدليل......................................
قلبنا...............................السبب....................................
نوعه............................................................................

اهتدى:
أصلها (اهتدي) بدليل املضارع (هدا  ،هيدي).
قلبنا الياء ألف السبب حتركت الياء وس بقت بفتحة.
اعالل ابلقلب ( قلب الياء ألف ًا ).
نوعه:

انقىض:
أصلها.............................بدليل......................................
قلبنا...............................السبب....................................
نوعه............................................................................
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القاعدة الثانية:

ابئع:
أصلها (ابيع)
قلبنا الياء مهزة
نوعه

...

قـــــلـب ( و  /ي ) ( مهزة )
( )1يف امس الفاعل الثاليث الجوف
( )2اذا تطرفت (و /ي) بعد ألف زائدة.

مفتاحها:
اهلمزة وسط اللكمة :ابئع،مائل ،سائر ،قائد
اهلمزة أآخـــر اللكمة :سامء،رجاء،بناء ،غناء

مائل:
أصلها...................بدليل......................................
بدليل املضارع (يبيع) واملصدر (البيع).
السبب وقعت الياء عينًا يف امس الفاعل الثاليث الجوف .قلبنا....................السبب....................................
نوعه..................................................................
اعالل ابلقلب ( قلب الياء مهزة ).

غائر:
قائل:
أصلها...................بدليل......................................
أصلها( قاول) بدليل املضارع (يقول) واملصدر (القول)
قلبنا الواو مهزة السبب وقعت الواو عينًا يف امس الفاعل الثاليث الجوف .قلبنا....................السبب....................................
نوعه..................................................................
اعالل ابلقلب ( قلب الياء مهزة ).
نوعه:
الغناء:
أصلها (الغناي) بدليل اجملرد ( غين ).
قلبنا الياء مهزة السبب تطرفت الياء بعد ألف زائدة.
اعالل ابلقلب ( قلب الياء مهزة ).
نوعه

الفناء:
أصلها...................بدليل......................................
قلبنا....................السبب....................................
نوعه..................................................................

سامء:
أصلها (سامو) بدليل املضارع ( سام  :يسمو ).
قلبنا الواو مهزة السبب تطرفت الواو بعد ألف زائدة.
اعالل ابلقلب ( قلب الواو مهزة ).
نوعه

رجاء:
أصلها...................بدليل......................................
قلبنا....................السبب....................................
نوعه..................................................................

مالحظة:

هذا االعالل ال يكون يف لكامت من مثل :

(شعراء)؛ ل َّن اهلمزة زائدة ( ش ع ر )
(انشاء)؛ ل َّن اهلمزة أصلية ( ن ش أ )

أنواع اهلمزة :ملعرفة نوع اهلمزة نعيد اللكمة اىل جمردها؛ فاذا ظهرت اهلمزة تكون أصلية ،واذا مل تظهر تكون زائدة ،واذا ظهر (ا/و/ي) تكون منقلبة
)
 .1أصليـة ( :انشاء :نشأ ) ( اقراء :قرأ ) ( امتالء :ملـأ ) ( ابطاء:
)
 .2زائــــدة( :شعراء :شعر) (علامء  :عمل ) ( فقهاء  :فقه ) ( حكامء:
)
 .6منقـلبة( :بنــاء  :بـين ) ( لقـــاء :لقي ) ( رجاء :رجو ) ( دعـاء :
23
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القاعدة الثالثة :قلب حرف املد الزائد( ا  /و  /ي ) ( مهزة )
اذا وقع بعد ألف صيغة منِتيى امجلوع .

مفتاحها:

فـــــعــا ئــــل
 - -ا- -

مفتاحها:

فـــــعــا ئــــل
 - -ا- -

القاعدة الثالثة:

قلب حرف املد الزائد( ا  /و  /ي ) ( مهزة )
اذا وقع بعد ألف صيغة منِتيى امجلوع .

حسائب:
أصلها ( حسااب )
قلبنا حرف املد(ا)
نوعه

حامئـم:
أصلها...................بدليل......................................
بدليل املفرد املؤنث ( حسابة).
السبب لنه وقع بعد ألف صيغة منِتيى امجلوع .قلبنا....................السبب....................................
اعالل ابلقلب ( قلب حرف املد اللف مهزة ) .نوعه..................................................................

حدائق:
خامئل:
أصلها...................بدليل......................................
بدليل املفرد املؤنث ( مخيةل ).
أصلها ( خاميل )
قلبنا حرف املد (ي) مهزة السبب لنه وقع بعد ألف صيغة منِتيى امجلوع .قلبنا....................السبب....................................
اعالل ابلقلب ( قلب حرف املد الياء مهزة ) .نوعه..................................................................
 .9نوعه
عرائس:
راكئب:
أصلها...................بدليل......................................
بدليل املفرد املؤنث ( ركوبة ).
أصلها ( راكوب )
قلبنا حرف املد الزائد(و) السبب لنه وقع بعد ألف صيغة منِتيى امجلوع .قلبنا....................السبب....................................
اعالل ابلقلب ( قلب حرف املد الياء مهزة ) .نوعه..................................................................
نوعه

مالحظة:
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هذا االعالل ال يكون يف لكامت مثل( :مسائل) :لن اهلمزة أصلية.
(معايش) :لن الياء ليست زائدة.
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القاعدة الرابعة:

...

مفتاحها:
قلب ( و ) اىل (ي )
الياء أآخـــر اللكمة:حظــي،شقي،ادلاعـي ،ادلاين
( )1اذا تطرفت بعد كرس.
الياء وسط اللكمة :مي ْـزان  ،م ّْياث ،ميعاد
( )2اذا وقعت ساكنة بعد كرس.
ًيء مشددة ابلوسط :ســيـــد  ،هـــيـــن
( )6اذا اجمتعت الواو والياء يف لكمة واحدة،
ًيء مشددة ابلآخــر :منســي  ،مقضــي
واكنت أوالهام ساكنة.

( أ ) اذا تطرفت بعد كرس.
حظــي:
أصلها (حظو ) بدليل املصدرة (احلظوة ).
قلبنا الواو ًيء السبب وقعت الواو متطرفة بعد كرس.
اعالل ابلقلب ( قلب الواو ًيء ).
نوعه
مالحظة :هذا االعالل ال يكون يف لكامت مثل (نيس ،العاين):

ادلاعــي:
أصلها ( ادلاعو ) بدليل املضارع (يدعو) واملصدر (ادلعوة)
قلبنا الواو ًيء السبب وقعت الواو متطرفة بعد كرس.
اعالل ابلقلب ( قلب الواو ًيء ).
نوعه
لن الياء فهيام أصلية.

(ب) اذا وقعت ساكنة بعد كرس.
م ُّْيان:
م ّْياث:
أصلها.......................بدليل............................................
 .1أصلها ( موراث)  .2بدليل جمردها ( ورث ).
قلبنا.........................السبب..........................................
 .6حيث وقعت ساكنة بعد كرس؛ فقلبت ًيء.
نوعه............................................................................
 .9نوعه اعالل ابلقلب ( قلب الواو ًيء )
مالحظة :هذا االعالل ال يكون يف لكمة مثل ( غ ْيبة ) لن الياء أصلية.
(ج) اذا اجمتعت الواو والياء يف لكمة واحدة ،واكنت أوالهام ساكنة
(يكرث هذا االعالل يف امس املفعول الثاليث املعتل الآخر :مقيض ،مروي)
منْيس:
سوي) بدليل اجملرد (نيس).
أصلها (من ْ ْ
قلبنا الواو ًيء السبب اجمتعت (الواو والياء) يف لكمة واحدة واكنت أوالهام ساكنة؛ُث أدٌغت مع الياء الخرى.
اعالل ابلقلب ( قلب الواو ًيء ).
 .6نوعه
( س يد ):

هيـن:
 .1أصلها ( ه ْيون) بدليل املضارع ( هيون ).
.2اجمتعت (الواو والياء) يف لكمة واحدة واكنت أوالهام ساكنة؛ فقلبت الواو ًيءُ ،ث أدٌغت مع الياء الخرى.
 .6نوعه اعالل ابلقلب ( قلب الواو ًيء ).
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تدريبات الكتاب ص 16+12بني ما حدث من اعاللٍ ابلقلب يف اللكامت اليت حتِتا خطٌّ:

 -1قال تعاىل:
حدائق :أصلها (حدايق) بدليل املفرد املؤنث (حديقة) ،وقع حرف املد الزائد (الياء) بعد ألف صيغة منِتيى امجلوع ،فقلبت مهزة،
نوعه اعالل ابلقلب (قلب الياء مهزة)
 -2قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل" :أفضل اجلهاد أ ْن َياهد الرجل نفسه وهواه".
هواه :أصلها) هويه ( بدليل هوى ه ْوية حتركت الياء وس بقت بفتحة فقلبت ألفا نوعه اعالل ابلقلب (قلب الياء ألفا).
خالق تدل عىل الفّت
 -6وللنَّ ْفس أ ٌ

َساء ما أىت أم تساخيا
أاكن ً

َساء :أصلها) َساو ( بدليل (َسا يسخو ) تطرفت الواو بعد ألف زائدة فقلبت الواو مهزة نوعه اعالل ابلقلب (قلب الواو مهزة )
 -9قال حك ٌي :من قوي ابحلجج أقنع ،ومن عدل أقام مُّيان احلق وهدم الباطل.
أقام  :أصلها) أقوم ( بدليل قام يقوم حتركت الواو وس بقت بفتح فقلبت الواو ألفا ،نوعه اعالل ابلقلب (قلب الواو ألفا)
مُّيان :أصلها ) ْموزان ( بدليل اجملرد وزن وقعت الواو الساكنة بعد كرس فقلبت الواو ًيء ،نوعه اعالل ابلقلب (قلب الواو ًيء)
 -0وا َّن م ْن أ َّدبْته يف الصــبا

اكلعود ي ْسقى املاد يف غ ْرسه

الصبا :أصلها) الصبو (بدليل املصدر صبوة ،حتركت الواو بكرس وس بقت بفتح فقلبت الواو ألفا نوعه اعالل ابلقلب (قلب الواو ألفا)
ي ْسقى:أصلها) يسقي (بدليل املصدر السقي ،حتركت الياء وس بقت بفتح فقلبت الياء ألفا نوعه اعالل ابلقلب (قلب الياء ألفا)
 -3مل أؤاخ ْذك ابلـجفاء لين

واثقٌ منك ابلوفاء الصحيح

اجلفاء :أصلها) اجلفاو (بدليل (جفا َيفو) تطرفت الواو بعد ألف زائدة فقلبت الواو مهزة نوعه اعالل ابلقلب (قلب الواو مهزة )
حق غّيه جنا ،وم ْن ترك ذِل شقي فؤاده.
 -3م ْن صان َّ
جنا  :أصلها) جنو (بدليل املصدر النجوى حتركت الواو وس بقت بفتح فقلبت الواو ألفا نوعه اعالل ابلقلب (قلب الواو ألفا )
شقـي  :أصلها) شقو (بدليل (شقا يشقو )تطرفت الواو بعد كرس فقلبت الواو ًيء نوعه اعالل ابلقلب (قلب الواو ًيء)
الس يد يف الناس ًم ْن نفعهم ،وجانب الكرب وتواضع هلم.
َّ -1
الس يد :أصلها (س ْيود) بدليل( ساد يسود) اجمتعت الواو والياء يف لكمة واحدة واكن أوهلام ساكن فقلبت الواو ًيء ُث ادٌغت مع الياء
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 -1من أآثر جربان الدبية ديوان "عرائس املروج".
عرائس :أصلها) عراوس (بدليل املفرد املؤنث عروس وقع حرف املد الزائد) الواو (بعد ألف صيغة منِتيى امجلوع؛ فقلب مهزة نوعه
اعالل ابلقلب قلب الواو مهزة.
 -12ومكْ عل َّ ْمته ن ْظم القوايف فلام قال قافي ًة هجاين
قال أصلها)قول (بدليل املصدر (القول) حتركت الواو وس بقت بفتح فقلبت الواو ألفا نوعه اعالل ابلقلب قلب الواو ألفا.
 -11قلي ٌل دا ٌمئ خّيٌ من كث ٍّي منقطع ٍ.
دا ٌمئ  :أصلها)داوم (بدليل (دام يدوم وادلوام) وقعت الواو عينا المس الفاعل الثاليث الجوف فقلبت الواو مهزة نوعه اعالل ابلقلب
قلب الواو مهزة.
 -12رسائل الش ْوق ع ْندي لو بعثْت هبا

اليمك مل تس ْعها الط ْرق والس بل

رسائل  :أصلها) رساال (بدليل املفرد املؤنث (رساةل) وقع حرف املد الزائد) اللف( بعد ألف صيغة منِتيى امجلوع؛ فقلب مهزة نوعه
اعالل ابلقلب قلب اللف مهزة.
 -16لقدْ كت ْمت الهوى حّت هت َّيمين

ال أس تطيع لهذا احلب كامتان

الهوى  :أصلها) الهوي (بدليل مصدر املرة (ه ْوية) حتركت الياء وس بقت بفتح فقلبت الياء ألفا نوعه اعالل ابلقلب قلب الياء ألفا.
تدريب (  ) 2وحض االعالل يف اللكامت الآتية:
ريض :أصلها) رضو (بدليل املصدر( الرضوان ) تطرفت الواو بعد كرس فقلبت الواو ًيء نوعه اعالل ابلقلب قلب الواو ًيء.
فائز :أصلها)فاوز(بدليل املصدر الفوز وقعت الواو عينا المس الفاعل الثاليث الجوف فقلبت الواو مهزة نوعه اعالل ابلقلب قلب الواو مهزة.
مصطفى :أصلها) مصطفو (بدليل( صفا يصفو) حتركت الواو وس بقت بفتح فقلبت الواو ألفا نوعه اعالل ابلقلب قلب الواو ألفا.
شفاء :أصلها) شفاي (بدليل شفى يشفي تطرفت الياء بعد ألف زائدة فقلبت الياء مهزة نوعه اعالل ابلقلب قلب الياء مهزة.
ميثاق :أصلها ) ْموثق (بدليل اجملرد (وثق) وقعت الواو الساكنة بعد كرس فقلبت الواو ًيء نوعه اعالل ابلقلب قلب الواو ًيء.
مرضوي (عىل وزن امس املفعول بدليل اجملرد (ريض) اجمتعت الواو والياء يف لكمة واحدة واكن أوهلام ساكن فقلبت الواو ًيء ُث
مريض :أصلها) ْ
ادٌغت مع الياء الخرى نوعه اعالل ابلقلب قلب الواو ًيء.
تدريب( )6اقرأ البيت الآيتُ ،ث عل ْل عدم حدوث االعالل يف لكمة (لني) يف حني انه وقع يف لكمة (هني):
ليق والك ٌم لني
و ْج ٌه ط ٌ
بين ان الرب يش ٌء هني
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هني :أصلها ( ه ْيون) بدليل املضارع ( هيون ) اجمتعت (الواو والياء) يف لكمة واحدة واكنت أوالهام ساكنة؛ فقلبت الواو ًيءُ ،ث
أدٌغت مع الياء الخرى ،نوعه اعالل ابلقلب ( قلب الواو ًيء ).
لني :من لني ومضارعه يلني الياء غّي منقلبة عن يش امنا حدث فهيا ادغام متجانسني بني اليائني فقط

تدريب ( )9عني اللكامت اليت حدث فهيا اعال ٌل من بني اللكامت الآتة:
ادعى ،بالء ،حصراء ،شقائق ،الرايم ،ذ ْكرى ،خيفة ،ابتداء.
تدريب(  ) 0مُّي اهلمزة املنقلبة من غّيها يف ما يأيت:
منقلبة عن واو
دعاء:
أصلية
امالء:
منقلبة عن واو
افتاء:
منقلبة عن واو
اصطفاء:
زائدة
شقراء:
منقلبة عن ألف
خزائن:
منقلبة عن ًيء
فائض:
منقلبة عن ًيء
انرباء:

دعا يدعو دعوة
(مل)
فتا فتوة
صفا يصفو صفوة
(شقر)
املفرد خزانة
فاض يفيض
برى يربي برًي

تدريب (  ) 3ما أصل اهلمزة يف ما حتته خطٌّ مما يأيت:
تعوذوا من هجد البالء ،ودرك الشقاء ،وسوء القضاء ،وشامتة العداء"؟
 -1قال رسول هللا صىل هللا عليه وسملَّ " :
البالء) البالي ( ،الشقاء)الشقاو (،القضاء)القضاي (،العداء)العداو(.
 -2رسول هللا صىل هللا عليه وسمل" :ان املؤمن ليدرك ُيسن اخللق درجة القامئ الصامئ".
القامئ) القاوم( ،الصامئ) الصاوم( .
)حاير(
فالحظه زهــر الرىب و ْهـو حائر
 -6بدا الصبح فـــوق الفق أصــــفر انجال
)طاير(
وال َّرف يف هذي امخلائـــل طائر
وما نفخـــــــــــــــت فوق الرابوة زهرة
)ضفاير(
وحلت من الصفصاف فيه ضفائر
وقد نتف الشحرور يف الروض ريشه
 -9يكرث بعض الباعة واملشرتين احللف ابهلل ،مع أن كرثة احللف تضعف الثقة بني البائع واملشرتي) .البايع(.
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ثنيا :االعالل ابحلذف
القاعدة األوىل:
مفتاحها:

الامس املنقوص اذا نون ابلضم أو الكرس حذفت ًيؤه.
لكمة عىل وزن ( فاعٍ ) :را ٍم  ،ساعٍ ٍ ،
قاض

" ر َّب رمية من غّي را ٍم"
أصلها ( رامـ ٍي ) بدليل املضارع ( يريم ).
حذفت الياء من أآخر الامس املنقوص؛ لنه امس نكر ًة نون بتنوين الكرس.
اعالل ابحلذف (حذف ًيء املنقوص).
نوعه
ماهر يف لعب الكرة.
هذا را ٍم ٌ
 .1أصل ( را ٌيم ) بدليل املضارع ( يريم ).
 .2حذفت الياء من أآخر الامس املنقوص؛ لنه امس نكر ًة نون بتنوين الضم.
 .6نوعه اعالل ابحلذف (حذف ًيء املنقوص).
القاعدة الثانية:
مفتاحها:

(الامس املنقوص :أآخره ًيء)

(رامــ ٍي :تنوين كرس لهنا مضاف اليه جمرور)

( رامـ ٌي :تنوين مض لهنا خرب مرفوع )

الامس املنقوص اذا مجع محع مذكر سامل حذفت ًيؤه ( ومض ما قبل الواو  /وكرس ما قبل الياء )

امس ينِتيي ( ون – ين ) ومفرده ينِتيي بياء.

كن من ادلاعـني لك خّي؛ فادلال عىل اخلّي كفاعُل.
ادلاعـني:
بدليل املفرد ( ادلاعـي).
أصلها ( ادلاعـ ْيني )
حذفت الياء من أآخر الامس املنقوص عند مجعه مجع مذكر سامل ،وكرس ما قبل الياء.
اعالل ابحلذف ( حذف ًيء الامس املنقوص ).
نوعه
مه ادلاعـون لك َتديد وابداع.
ادلاعـون:
بدليل املفرد ( ادلاعـي )
أصلها ( ادلاعـ ْيــون )
حذفت الياء من أآخر الامس املنقوص عند مجعه مجع مذكر سامل ،ومض ما قبل الواو.
اعالل ابحلذف ( حذف ًيء الامس املنقوص ).
نوعه
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القاعدة الثالثة:
مفتاحها:

...

الامس املقصور اذا مجع مجع مذكر سامل حذفت ألفه (وفتح ما قبل الواو والياء )
امس ينِتيي ( ون – ين ) ومفرده ينِتيي بألف.

املقصور:ينِتيي بألف

وال تستيطع احلمل حّت حتلَّام

واستب ْق ودمه
تـح ْمل عىل الدنني ْ
الدنني:
بدليل املفرد (الدَن).
أصلها (الدنـاين)
حذفت اللف من أآخر الامس املقصور عند مجعه مجع مذكر سامل ،وفتح ما قبل الياء.
اعالل ابحلذف ( حذف ألف الامس املقصور )
نوعه
الدنـ ْون مه القربون مودة مين.
الدنـ ْون
بدليل املفرد ( الدَن ).
أصلها ( الدنـاون )
حذفت اللف من أآخر الامس املقصور عند مجعه مجع مذكر سامل ،وفتح ما قبل الواو.
اعالل ابحلذف ( حذف ألف الامس املقصور )
نوعه
القاعدة الرابعة:
مفتاحها:

الفعل الجوف ،اذا سكن أآخره حذف وسطه.
(فعل أمر من حرفني ) أو ( يــ  +حرفني )

الجوف :ثنيه حرف عةل :ابع ،صام ،قام ...
واحلرف احملذوف وسط اللكمة .بـع  ،صـم  ،قـم

تع ْش سامل ًا والقول فيك مجيل

صن النفس وامحلها عىل ما يزيهنا
ص ْن:
أصُل ( ص ْو ْن) ،بدليل املضارع ( يصون ).
سكن أآخر الفعل الجوف حفذف وسطه.
اعالل ابحلذف ( حذف واو الفعل الجوف)
نوعه
تع ْش:
أصُل ( تعيْ ْش) ،بدليل املضارع ( يعيش) واملصدر ( العيش ).
سكن أآخر الفعل الجوف حفذف وسطه.
اعالل ابحلذف ( حذف ًيء الفعل الجوف)
نوعه
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القاعدة اخلامسة :الفعل املثال الواوي عىل وزن ( فـعـل) ومضارعه ( يـ ْفـعـل )
حتذف الواو منه يف مضارعه وأمره ،وحتذف يف مصدره اذا عوض عهنا بتاء أآخره.
(فعل أمر من حرفني ) أو ( يــ  +حرفني ) أو ( حرفني  +ــة ) واحملذوف واو بداية اللكمة
مفتاحها:
( صل  ،عد  ،صف ) أو (يصل،يعد،يصف ) أو (صةل  ،عدة ،صفة)

املثال الواوي :أوهل واو :وصل،وعد

َتدْ خّي انر عندها خّي موقد
مّت تأته تعشو اىل ضوء انره
أصلها ( ت ْوجد) بدليل اجملرد ( وجد ).
حذفت الواو من الفعل املعتل الواوي (وزنه فعل ومضارعه ي ْفعل).
اعالل ابحلذف ( حذف واو الفعل املثال الواوي)
نوعه
-

جدْ  ( :فعل أمر )
أصلها ( ْاوجد ) بدليل اجملرد ( وجد ).
حذفت الواو من الفعل املعتل الواوي (وزنه فعل ومضارعه ي ْفعل) .عند أخذ المر منه ُت حذف مهزة الوصل.
اعالل ابحلذف ( حذف واو الفعل املثال الواوي).
نوعه

-

جدة ( :مصدر)
أصلها ( و ْجد ) بدليل اجملرد ( وجد ).
حذفت الواو من الفعل املعتل الواوي (وزنه فعل ومضارعه ي ْفعل) .عند أخذ املصدر منه وعوضنا عهنا بتاء يف أآخره.
اعالل ابحلذف ( حذف واو الفعل املثال الواوي).
نوعه
يص ْل:
أصلها................................بدليل اجملرد.............................................
حذفنا..........................................................................................
نوعه...........................................................................................
ْ
صل( :فعل أمر)
أصلها................................بدليل اجملرد.............................................
حذفنا..........................................................................................
نوعه...........................................................................................
صةل ( :مصدر)
أصلها................................بدليل اجملرد.............................................
حذفنا..........................................................................................
نوعه...........................................................................................
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القاعدة السادسة :الفعل الناقص (املايض ،أو املضارع) ُيذف حرف العةل من أآخره عند اس ناده اىل واو امجلاعة أو ًيء
اخملاطبة ،فاذا اكن احملذوف الواو أو الياء مض ما قبل واو امجلاعة ،وكرس ما قبل ًيء اخملاطبة،
واذا اكن احملذوف اللف فتح ما قبل واو امجلاعة أو ًيء اخملاطبة.
(
مفتاحها:
-

-

-

-

-

32

رضوا:
أصلها (رضيوا) بدليل اجملرد ( ريض )
حذفت الياء من أآخر الفعل الناقص عند اس ناده اىل واو امجلاعة ،ومض ما قبل الواو.
اعالل ابحلذف (حذف الياء من أآخر الفعل املايض الناقص)
نوعه
رموا:
أصلها (رماوا) بدليل اجملرد ( رىم )
حذفت اللف من أآخر الفعل املايض الناقص عند اس ناده اىل واو امجلاعة ،وفتح ما قبل الواو.
نوعه اعالل ابحلذف (حذف اللف من أآخر الفعل املايض الناقص)

( دعوا ):

قال رسول هللا  -ص " : -اذا اقميت الصالة فال تأتوها ت ْسع ْون واتوها تـمشون وعليمك السكينة مفا أدركمت فصلوا وما فاتمك فأمتوا".
أصلها ( تسعاون ) بدليل ( يسعى ).
حذفت اللف من أآخر الفعل املضارع الناقص عند اس ناده اىل واو امجلاعة ،وفتح ما قبل الواو.
نوعه اعالل ابحلذف (حذف اللف من أآخر الفعل املضارع الناقص)
متشون:
أصلها ( متش ْيون ) بدليل ( مييش ).
حذفت الياء من أآخر الفعل املضارع الناقص عند اس ناده اىل واو امجلاعة ،ومض ما قبل الواو.
نوعه اعالل ابحلذف (حذف الياء من أآخر الفعل املضارع الناقص)
تسعني:
أصلها ( تسعان ) بدليل ( يسعى ).
حذفت اللف من أآخر الفعل املضارع الناقص عند اس ناده اىل ًيء اخملاطبة ،وفتح ما قبل الياء.
نوعه اعالل ابحلذف (حذف اللف من أآخر الفعل املضارع الناقص)
متشني:
أصلها ( متش يني ) بدليل ( مييش ).
حذفت الياء من أآخر الفعل املضارع الناقص عند اس ناده اىل ًيء اخملاطبة ،وكرس ما قبل الياء.
نوعه اعالل ابحلذف (حذف الياء من أآخر الفعل املضارع الناقص)
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اجاابت التدريبات ص11 - 13
االجاابت المنوذجية كام وردت من ادارة املناه والكتب املدرس ية
تدريب( )1بني ما حدث من اعالل ابحلذف يف اللكامت اليت حتِتا خطٌّ :
 -1قال تعاىل:
نسوا  :أصلها) نس يوا (بدليل اجملرد نيس حذفت الياء من أآخر املايض الناقص عند اس ناده لضمّي واو امجلاعة ومض ما قبل الواو
نوعه اعالل ابحلذف حذف الياء من أآخر الفعل الناقص.
 -2قال تعاىل { :وال هتنوا وال حتزنوا وأنمت العلون ان كنمت مؤمنني}
هتنوا :أصلها ) توهنوا (بدليل اجملرد وهن حذفت الواو من املثال الواوي فعل يفعل نوعه اعالل ابحلذف حذف الواو.
ْالعْل ْـون  :أصـلها ) العـالون (بـدليل املفـرد العـىل حـذفت اللـف مـن أآخـر السـم املقصـور عنـد مجعـه مجـع مـذكر سـاملا وفـتح
ما قبل الواو اشارة عىل حذف اللف نوعه اعالل ابحلذف حذف اللف.
 -6أول ٍ
قاض يف االسالم اخلليفة ّعر بن اخلطاب ريض هللا عنه .
قاض :أصلها) قايض (بدليل قىض يقيض حذفت الياء من أآخر السم املنقوص لنه امس نكرة نون بتنوين الكرس نوعه اعالل
ابحلذف حذف ًيء املنقوص.
 -9أنمت ال تؤذون جّيانمك.
تؤذون :أصلها) تؤذيون (بدليل) هو يؤذي (حذفت الياء من أآخر املضارع الناقص عند اس ناده لضمّي واو امجلاعة ومض ما قبل
الواو نوعه اعالل ابحلذف حذف الياء من أآخر املضارع الناقص.
خّيا وال ّتلف الوعد وجعل ما تعد
رشا وعدْ ً
 -0ال تعد ً
تعدْ  :أصلها ) توعد (بدليل اجملرد وعد حذفت الواو من املثال الواوي فعل يفعل نوعه اعالل ابحلذف حذف الواو.
عدْ  :أصلها ) ْاوعد (بدليل اجملرد وعد حذفت الواو من املثال الواوي فعل يفعل عند أخذ المر منه ُث حذفت مهزة الوصل نوعه
اعالل ابحلذف حذف الواو.
أخو ثقة سهل اخلالئق أروع
 -3أىت دون ما ّْتشون من بث سمك
ّتشون  :أصلها) ّتشاون (بدليل االس ناد) هو خيىش (حذفت اللف من أآخر املضارع الناقص عند اس ناده لضمّي واو امجلاعة وفتح
ما قبل الواو نوعه اعالل ابحلذف حذف اللف من أآخر املضارع الناقص.
 -3عاد جّياننا مرسورين بعد أن قضوا أس بوعا من االجازة يف العقبة.
قضوا  :أصلها) قضاوا (بدليل اجملرد قىض حذفت اللف من أآخر املايض الناقص عند اس ناده لضمّي واو امجلاعة وفتح ما قبل الواو
نوعه اعالل ابحلذف حذف اللف من أآخر الفعل الناقص.
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 -1اذا كنت يف لك المور معاتبا صديقك مل تلق ايل ال تعاتبه
ْ
فعش واحدا أو صل أخاك فانه مفارق ذنب مرة وجمانبه
كنت :أصلها) اكنْت (بدليل اجملرد) اكن (سكن أآخر الفعل الجوف حفذف وسطه نوعه اعالل ابحلذف حذف اللف.
عش  :أصلها) ْ
ْ
عيش (عاش يعيش سكن أآخر الفعل الجوف حفذف وسطه نوعه اعالل ابحلذف حذف اللف.
ص ْل  :أصلها ) ْاو ْ
صل (بدليل اجملرد وصل حذفت الواو من املثال الواوي فعل اذلي مضارعه يفعل عند أخذ المر منه ُث حذفت
مهزة الوصل نوعه اعالل ابحلذف حذف الواو
وخذوا عين البالغة درسا
 -1أهيا املقتفون شأوي هلموا
املقتفون :أصلها) املقتفيون (بدليل املفرد املقتفي حذفت الياء من أآخر الامس املنقوص عند مجعه مجع مذكر ساملا ومض ما قبل الواو
اشارة عىل حذف الياء نوعه اعالل ابحلذف حذف الياء.
 -12هنيئا لك ساع بوعي وعزم متقدين اىل حتقيق مس تقبل أفضل.
ساع  :أصلها) ساع ي (بدليل املصدر السعي حذفت الياء من أآخر السم املنقوص لنه امس نكرة نون بتنوين الكرس نوعه اعالل
ابحلذف حذف ًيء املنقوص.
عيل رقيب
 -11اذا ما خلوت اذلهر يوما فال تقل خلوت ولكن قل َّ
تقل :أصلها) ْ
ْ
تقول (بدليل االس ناد هو يقول سكن أآخر الفعل الجوف حفذف وسطه نوعه اعالل ابحلذف حذف الواو.
 -12قال حكي" :مل ميش ٍ
رش من و ٍاش
ماش ٌّ
و ٍاش  :أصلها) واش ي (بدليل وىش ييش حذفت الياء من أآخر السم املنقوص لنه امس نكرة نون بتنوين الكرس نوعه اعالل
ابحلذف حذف ًيء املنقوص.
ونفيس مل تس تط ْع فهم نفيس!
 -13جعبا يل! أود أن أفهم الكون
تس تط ْع :أصلها) تس تطي ْع (بدليل االس ناد هو يس تطيع سكن أآخر الفعل الجوف حفذف وسطه نوعه اعالل ابحلذف حذف الياء.
عىل اجلاهل الكيس العاقل
 -19وال خّي يف العيش ان مل ْيفز
يفوز (بدليل فاز يفوز سكن أآخر الفعل الجوف حفذف وسطه نوعه اعالل ابحلذف حذف الواو.
يفز  :أصُل ) ْ
 -15قال محمود درويش:
أان أ آ ٍت الىظل عنيك  ...أآت
أنت بييت ومنفاي  ..أنت
أ آ ٍت  :أصلها) أآيتٌ (بدليل أىت يأيت حذفت الياء من أآخر السم املنقوص لنه امس نكرة نون بتنوين الضم نوعه اعالل ابحلذف حذف
ًيء املنقوص
تدريب( )2أس ند الفعال الآتية اىل مضّي واو امجلاعةُ ،ث اىل ًيء اخملاطبة مع ضبط ما قبل الضمّي:
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سام :مسوا.
ينجو :ينجون  ،تنجني.

اختفى :اختفوا.
ُيميُ :يمون  ،حتمني.

تدريب ( )6امجع السامء الآتية مجع مذكر ساملا ابلواو مرة ،وابلياء أخرى مع ضبط ما قبل عالمة امجلع:
مصطفى ،املهتدي ،النايج ،الباين ،املرتىض.
مصطفون  ،مصطفني
املهتدون  ،املهتدين
الناجون  ،الناجني
البانون  ،البانني
املرتضون  ،املرتضني
تدريب( )9هات فعل المر من الفعال الآتيةُ ،ث بني ما حصل فَبا من اعالل :وصف ،استشار ،خاف.
ْ
استرش  ،خ ْف.
صف ،
ْ
ْ
صف :أصلها ( ْاوصف ) بدليل اجملرد ( وصف ) حذفت الواو من املثال الواوي فعل يفعل وعند أخذ المر منه حذفت اهلمزة.
نوعه اعالل ابحلذف (حذف الواو)
استشّي ) بدليل ( شار يشّي ) سكن أآخر الفعل الجوف حفذف وسطه ،نوعه اعالل ابحلذف (حذف الواو).
استرش :أصلها (
ْْ
خو ْف ) بدليل املصدر (اخلوف ) سكن أآخر الفعل الجوف حفذف وسطه ،نوعه اعالل ابحلذف (حذف الواو).
خ ْف :أصلها ( ْ
تدريب( )0ما احلرف اذلي حذف مما حتته خطٌّ يف ما يأيت؟
يكن) الواو(
فاًيك عين ال يكن بك ما بيا
 -1يب اليــــأس أو داء الهـيام رشبته
الناهون) الياء ( ،الواشني )الياء(.
وال كرثة الـــواشني اال تـامدًي
مفـــــا زادين الناهون اال صبابة
ألفوا وعيدك مثل وعدك ممثرا
 -2ومّت جنوا مثرات وعدك واعتدوا
جنوا) اللف (،اعتدوا)اللف ( ،ألفوا)اللف( .
يرجون) الواو( .
ربيعي ايل أرجو نوال وصاِل
 -6أرى الناس يرجون الربيع وامنا
املتقون)الياء(
وعيش انمع حتـــــت الظالل
 -9وحل املتقَّون بدار صدق
يش ِتون)الياء ( ،متنوا) اللف( .
من الفـــــــراح فــهيا والكامل
وهلم ما يش ِتون وما متنَّوا
تناسوا)اللف ( ،نسوا) الياء( .
اىل حجد الهوى كــــ َّل املـمـيل
 -0تناسوا ،أو نسوا عهدي ،ومالوا
صةل ( الواو )
حفرر ابلندى صةل القصيـد
حررت يف مدُيك هجدي
 -3وقد َّ
كثّيا ،فقيل هل في ذِل؟ فقال :ان الالكم يزدمح يف صدري ،فيقف قلمي لّتّيه.
 -3اكن ابن املقفع يقف قلمه ً
يقف )الواو( .
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تدريب  3اقرأ البيات الآتية من قصيدة البحرتي اليت يصف فهيا بركة املتولكُ ،ث وحض االعالل يف ما حتته خطٌّ مع بيان نوعه:
ًي من رأى الربكة احلس ناء رؤيِتا والآنســــات اذا الحــت مغانهيا
ابداعـــــــــها فأدقوا يف معانهيا
كن جن سلامين اذلين ولوا
اكخليل خارجة من حبل جمرهيا
تنحط فهيا وفود املاء معجةل
من الس بائك َتري يف جمارهيا
كمنا الفضة البيضاء سائ ًةل
سامء ركبت فهيا
اذا النجوم تراءت يف جوانَبا
ليال حسبت ً
لبــــــعد ما بني قاصهيا ودانهيا
ال يبلغ السمك احملصور غايِتا
عن السحائب منحال عزالهيا
تغىن بساتيهنا القصوى برؤيِتا
الح ْت  :أصلها)لو ْح ْت (بدليل حل يلوح حتركت الواو وس بقت بفتح فقلبت الواو ألفا نوعه اعالل ابلقلب قلب الواو ألفا.
ولوا :أصلها) ويل (بدليل اجملرد ويل حذف حرف العةل الياء من أآخر الفعاللناقص عند اس ناده لضمّي واو امجلاعة ومض ما
قبل الواو نوعه اعالل ابحلذف حذف الياء من أآخر الفعل الناقص.
س ً
ائةل  :أصلها )سايةل( بدليل سال يس يل والس يل وقعت الياء عينا المس الفاعل الثاليث الجوف فقلبت الياء مهزة نوعه اعالل
ابلقلب قلب الياء مهزة.
الس بائك  :أصلها) س بايك ( بدليل املفرد املؤنث سبيكة وقع حرف املد الزائد) الياء (بعد ألف صيغة منِتيى امجلوع؛ فقلب مهزة نوعه
اعالل ابلقلب قلب الياء مهزة.
مس ًاء  :أصلها) سامو (بدليل سام يسمو تطرفت الواو بعد ألف زائدة فقلبت الواو مهزة نوعه اعالل ابلقلب قلب الواو مهزة.
دانهيا  :أصلها) دانوها (بدليل دان يدنو تطرفت الواو بعد كرس فقلبت الواو ًيء نوعه اعالل ابلقلب قلب الواو ًيء.
تغْىن :أصلها) تغين (بدليل مصدر املرة غنية واجملرد غ ين حتركت الياء وس بقت بفتح فقلبت الياء ألفا نوعه اعالل ابلقلب قلب
الياء ألفا.
السحائب  :أصلها) حسااب (بدليل املفرد املؤنث حسابة وقع حرف املد الزائد) اللف (بعد ألف صيغة منِتيى امجلوع؛ فقلب مهزة نوعه
اعالل ابلقلب قلب اللف مهزة.
تدريب  3بني مواطن االعالل يف قوهل تعاىل:

يهنْ يى ) :اعالل ابلقلب قلب الياء ألفا(
يعظ ْمك ) :اعالل ابحلذف حذف الواو(
انِتت الوحدة
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عمل املصدر


صيغ أس ئةل الوزارة:
 )1اس تخرج من النص مصدر ًا ّعل ّعل فعُل.
 )2بني سبب ّعل املصدر.
 )6بني ّعل املصدر.
 )9اضبط ما حتته خط.
 )0أعرب ما حتته خط.
 )3صوب اخلطأ
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النحو والرصف
الوحدة العارشة

العريب التخصص
الفصل الثاين

ّعل املصادر واملش تقات
أو ًالّ :عل املصدر

املصدر الرصحي امس جمرد من الزمن يدل عىل حدث.
املصدر يعمل ّعل فعُل برشط أن يضاف اىل فاعُل ابملعىن (امس ظاهر ،مضّي متصل):

املصدر

مضاف اليه جمرور

مفعول به منصوب ابلفتحة

( مضّي  /امس )

س: 1
س: 2
س: 6
س: 9
س: 0

اس تخرج مصدر ًا ّعل ّعل فعُل
بني سبب ّعل املصدر
بني ّعل املصدر
اضبط ما حتته خط
أعرب ما حتته خط

 تقدمي زًي ٍد هدي ًة لمه دليل تقديره لها.
س :1اس تخرج مصدر ًا ّعل ّعل فعُل
س :2بني سبب ّعل املصدر
س :6بني ّعل املصدر
س :9اضبط ما حتته خط
س :0أعرب ما حتته خط


س: 1
س: 2
س: 6
س: 9
س: 0

38

ّعلية ال ...
لنه مضاف
نصب مفعو ًال به
املضاف اليه ( كرسة )
مضاف اليه جمرور ابلكرسة
تقدمي
لنه مضاف
نصب مفعو ًال به (هدي ًة)
زًي ٍد ( تنوين كرس )
مضاف اليه جمرور ابلكرسة

منْح املعمل الطالب جائز ًة ُيفزه عىل التفوق و االبداع.
منح
اس تخرج مصدر ًا ّعل ّعل فعُل
لنه مضاف
بني سبب ّعل املصدر
نصب مفعو ًال به
بني ّعل املصدر
املعمل (كرسة )
اضبط ما حتته خط
مضاف اليه جمرور ابلكرسة
أعرب ما حتته خط
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مفعول به منصوب ابلفتحة

اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة
700/07 07 4 07

يف العردبي التخصص – ف2



دعوتـــك جارك من الس نة
اس تخرج مصدر ًا ّعل ّعل فعُل
بني سبب ّعل املصدر
بني ّعل املصدر
اضبط ما حتته خط
أعرب ما حتته خط



أمجل مايف العياد فرحة رشاء أطفالنا اللعاب ،ورمســهم الَبجة عىل محيا من حولهم.
......................................................................................................................
اس تخرج مصدر ًا ّعل ّعل فعُل
......................................................................................................................
بني سبب ّعل املصدر
......................................................................................................................
بني ّعل املصدر
......................................................................................................................
اضبط ما حتته خط
......................................................................................................................
أعرب ما حتته خط



قوِل احلق دلي ٌل عىل قوة اميانك
اس تخرج مصدر ًا ّعل ّعل فعُل
بني سبب ّعل املصدر
بني ّعل املصدر
اضبط ما حتته خط
أعرب ما حتته خط



اّتاذ الش باب احلوار نــه ًجا أ ٌمر يقود اىل التفامه واحملبة.
......................................................................................................................
اس تخرج مصدر ًا ّعل ّعل فعُل
......................................................................................................................
بني سبب ّعل املصدر
......................................................................................................................
بني ّعل املصدر
..................................... .................................................................................
اضبط ما حتته خط
......................................................................................................................
أعرب ما حتته خط

س: 1
س: 2
س: 6
س: 9
س: 0

س: 1
س: 2
س: 6
س: 9
س: 0

س: 1
س: 2
س: 6
س: 9
س: 0

س: 1
س: 2
س: 6
س: 9
س: 0
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تدريبات الكتاب ص 121
 تدريب( )1بني ّعل املصدر اذلي حتته خطٌّ يف ما يأيت:
 -1قال تعاىل" :فاذا قض ْي ْمت مناسك ْمك ف ْاذكروا َّاَّلل كذ ْكر ْمك أ آابء ْمك أ ْو أش َّد ذ ْك ًرا
ِ
 -2أحراز املرء اجملد م ْطم ٌح نــبــيـــ ٌل.
 -6بـــع ْ
ـــن لغّيمه ألـــوفـــا
ـــرشتك الكرام تـــعد مهنم
فــال تـري ْ

نصب مفعو ًال به  :أآابء.
نصب مفعو ًال به  :اجملد
نصب ً
مفعوال به  :الكرام

 تدريب ( )2امل الفراغ ابالجابة املناس بة اليت بني القواس يف ما يأيت:
 -1حــمــــــــدك  ........يف ما مل ينُل يوقعك يف حرجٍ.
متُّيا.
 -2مطـــالــعــتــك َ ........تعكل أكرث ً

(املــــرء ،املـــرء  ،املـــرء )
(الكتب ،الكتب ،الكتب)

تدريب()6
 منوذج يف االعراب:
من أمه مسؤولياتك الاجامتعية حفظك الو َّد.
الو َّد :مفعول به للمصدر منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل أآخره.
 أعرب ما حتته خط يف ما يأيت:
الـــربـــيح
أب ْت يل عفَّيت وأىب بـــاليئ وأخْذي الـــ ْحـــمد ابلـــث َّمن َّ
امحلد :مفعول به للمصدر( أخْذ) منصوب وعالمة منصبه الفتحة الظاهرة عىل أآخره.
ب -اّتاذ الش باب احلوار نــه ًجا أ ٌمر يقود اىل التفامه واحملبة.
احلوار  :مفعول به أول للمصدر( اّتاذ ) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل أآخره.
هن ًجا  :مفعول به ثن للمصدر( اّتاذ ) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل أآخره.
 تدريب()9
مصدرا ً
عامال فهيا ُ .ث مصم لوحة ابس تخدام احلاسوب َتسد فهيا
اكتب فقرة من انشائك تبني رضورة اجتناب التدخني ،موظفًا ً
مضمون الفقرة.
يرتك للطالب ابرشاف املعمل
******************
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( عمل املشتقات )
اسم الفاعل و اسم املفعول والصفة املشبهة


صيغ أس ئةل الوزارة:
 )1اس تخرج من النص امس فاعل أو امس مفعول أو صفة مش َبة ّعل ّعل فعُل.
 )2بني سبب ّعل املش تق.
 )6بني ّعل املش تق.
 )9اضبط ما حتته خط.
 )0أعرب ما حتته خط.
 )3صوب اخلطأ .
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ّعل امس الفاعل
تذكّي:
امس الفاعل الثاليث
امس الفاعل غّي الثاليث
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(فاعــل) (قاتـــــل)
(م ــــــ) (محرتف)

اسم الفاعل

يــــرفع فاع ًال اذا اكن فعُل الزم ًا
ينصب مفعو ًال به اذا اكن فعُل متعد ًًي

رشوط ّعل امس الفاعل:
 .1اذا اكن معرفًا بــ( أل التعريف ) ،يعمل بال رشوط:
يشارك ش باب الوطن الــمـــدْ ركون مس تقبلهم يف برامج تطوعية..
ّعـــــــــــُل :رفع فاع ًال وهو الضمّي املس ترت (مه ) ونصب مفعو ًال به ( مس تقبل )
سبب ّعُل :لنه معرف (بأل) التعريف.

رشوط ّعل امس الفاعل:
(  ) 1أن يكون معرف ًا بأل التعريف ،يعمل بال رشوط.
(  ) 2أن يكون جمرد من أل التعريف ( منون ) و:
 معمتدً ا عىل نفي أو اس تفهام أو نداء.خربا أو حا ًال أو صفة.
 -يعرب ً

 -2اذا اكن جمرد من أل التعريف (منون) َيب:
أعائ ٌد وادلك من سفره اليومً ،ي قيص؟
أن يس بق ابس تفهام.
ّعـــــــــــُل :رفع فاع ًال ( وادلك ).
سبب ّعُل :لنه جمرد من (أل ) التعريف ومعمتد عىل اس تفهام.
ما ٍ
انس أخوك واجباته.
أن يس بق بنفي.
ّعـــــــــــُل :رفع فاع ًال ( أخوك) ونصب مفعو ًال به (واجباته)
سبب ّعُل :لنه جمرد من (أل ) التعريف ومعمتد عىل نفي.
ًي صان ًعا اخلّي ،ال تتوان يف ّعكل.
أن يس بق بنداء.
ّعـــــــــــُل :رفع فاع ًال ( مضّي مس ترت تقديره أنت ) ونصب مفعو ًال به ( اخلّي )
سبب ّعُل :لنه جمرد من (أل ) التعريف ومعمتد عىل نداء.
الجواء الآمنة يف الردن منشط ٌة الس ياحية.
أن يعرب خرب ًا للمبتدأ.
ّعـــــــــــُل :رفع فاع ًال ( مضّي مس ترت تقديره هـي ) ونصب مفعو ًال به ( الس ياحة )
سبب ّعُل :جمرد من أل التعريف (منون) ويعرب خرب
فّنامه يؤسسون جلاانً مساند ًة الهجزة الرمسية.
أن يعرب صفة.
ّعـــــــــــُل :رفع فاع ًال ( مضّي مس ترت تقديره هـي ) ونصب مفعو ًال به ( الهجزة )
سبب ّعُل :جمرد من أل التعريف (منون) ويعرب صفة
يشارك ش باب الوطن الـــمـــدركون مس تقبلهم يف برامج تطوعية قاصدين تمنية الوطن.
أن يعرب حا ًال.
ّعـــــــــــُل :رفع فاع ًال ( مضّي مس ترت تقديره هـم ) ونصب مفعو ًال به ( تمنية )
سبب ّعُل :جمرد من أل التعريف (منون) ويعرب حال
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تدريبات الكتاب ص 120
تدريب ( )1بني ّعل امس الفاعل اذلي حتته خط يف لك مما يأيت:
الرضاء والْاكظمني الْغ ْيظ"ّعُل  :نصب مفعو ًال به  :الغيظ
الرساء و َّ َّ
 -1قال تعاىلَّ ":اذلين ي ْنفقون يف َّ َّ
ّعُل :رفع فاع ًال الضمّي املس ترت تقديره أان  ،ونصب مفعوال به :عذراً.
 -2اع ْمل ًي صديقي أين ملْتم ٌس ملا بدر منْك ع ًذرا.
العمل:رفع فاع ًال الضمّي املس ترت تقديره أنت،ونصب مفعوال به:واجبات
 -6ما عهدتك ًي وسا ٌم اال منْج ًرا واجباتك يف وقِتا.
العمل :رفع فاع ًال الضمّي املس ترت تقديره يه،ونصب مفعوال به:مس تقبل
ً -9ي أم فرح ،ثـــقي أن فرح مدرك ٌة مس تقبلها.
العمل :رفع فاع ًال الضمّي املس ترت تقديره هو ،ونصب مفعو ًال به  :كس
 -0عاد منتخبنا الوطين من املباراة حام ًال كس البطوةل.
 -3أ ْس تودع امل ْجد املؤثل والتقى والعدْ ل َّراب حافظ ًا ما ْاس تودعا العمل :رفع فاع ًال الضمّي املس ترت تقديره هو،ونصب مفعوالً به :الامس املوصول ما
تدريب ( )2اضبط أواخر ما حتته خط يف ما يأيت:
 -1اين را ٍج منك التثبت مما تسمع وتقول ،وأال تلقي اب ًال للشائعات.
 -2أذاهب ٌة لجني مع صديقاهتا للمشاركة يف برانمج احلفاظ عىل البيئة؟
 -6ان أحدان واج ٌد أكرث من مخس ٍة وعرشين رواي ًة الثنيت عرشة روائية.

التثبت
جلني
أكرث.

تدريب( )6امل الفراغ ابللكمة املناس بة اليت بني القوسني يف املثالني الآتيني:
(أسامءمه ،أسامهئم ،أسامؤمه)
 -1عىل الطلبة الآتية  .........احلضور اىل الساحة الس تالم شهاداهتم.
(عهده ،عهده ،عهده)
ً -2ي صادقا  ..............ابق عىل ما أنت عليه.
تدريب ( )9اجعل أسامء الفاعلني الآتية عام ًةل ّعل فعلها يف مجةل مفيد ٍةُ ،ث غّي عامةل ،مع الضبط التام :يرتك للطالب ابرشاف املعمل
تدريب ( )0منوذج يف االعراب:
"وا ْذ قال ربك للْمالئكة اين جاع ٌل يف ْال ْرض خليف ًة " مفعول به المس الفاعل منصوب ،وعالمة نصبه الفتح الظاهر عىل أآخره.
ِ
ِ
 -2أعرب ما حتته خط يف ما يأيت:
أ -قال تعاىل ":وادْعوه مخْلصني هل ادلين مَك بدأ ْمك تعودون "مفعول به منصوب المس الفاعل (خملصني) وعالمة نصبه الفتحة.
مفعول به منصوب المس الفاعل( احملررة) وعالمة نصبه الفتحة.
ب -احملررة الربامج االذاعية املدرس ية مبدع ٌة.
مفعول به منصوب المس الفاعل( متقنًا ) وعالمة نصبه الفتحة،وهو مضاف/
جـ -ما دمت متقنًا ّعكل ستنجح.
ك :مضّي متصل مبين يف حمل جر ابالضافة.
هذه :امس اشارة مبين عىل الكرس يف حمل نصب مفعول به المس الفاعل ( رامسة)
د -ما رامسة هذه اللوحة اال فنان ٌة ماهر ٌة.
فنانة  /فاعل المس الفاعل ( رامسة ) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.
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ّعل الصفة املش َبة
تذكّي :أوزان الصفة املش َبة:
كرمي
 )1فعيل
جشاع
 )2فعال
شهْم
 )6ف ْعل
فطن
 )9فعل
بطل
 )0فعل
 )3أفعــــل مؤنهثا فعالء أبيض _ بيضاء

تعمل الصفة املش َبة بنفس الرشوط اليت يعمل هبا امس الفاعل.
الصفة املش َبة تكتفي برفع فاعل؟ لهنا مش تقة من فعل الزم.



رشوط ّعل الصفة املش َبة:
 .1أن تكون معرفة بــ( أل التعريف ) ،تعمل بال رشوط:
ّعلها :رفع فاعل (لون)
أحب الوردة امحلراء لونــــها.
سبب العمل :لهنا معرفة بأل.
 -2اذا اكن جمرد من أل التعريف (منون) َيب:



أن تس بق ابس تفهام.
أسعيد ٌة روان يف حصولها عىل...





ّعلها :رفع فاعل (خلق)

سبب ّعلها :جمردة من أل معمتدة عىل نداء

ّعلها :رفع فاعل (هواء)

سبب ّعلها :جمردة من أل (منون) وتعرب خرب

أن تعرب صف ًة.
جلست حتت جشر ٍة عر ٍيض ساقها.



ّعلها :رفع فاعل (احلصول)

سبب ّعلها :جمردة من أل معمتدة عىل نفي.

أن تعرب خرباً.
الجواء يف الردن ر ْط ٌب هواؤها صي ًفا.



سبب ّعلها :جمردة من أل معمتدة عىل اس تفهام.

أن تس بق بنداء.
ًي شهامً خلقه.



ّعلها :رفع فاعل (روان)

رشوط ّعل الصفة املش َبة:
(  ) 1أن تكون معرفة بأل التعريف ،تعمل بال رشوط
(  ) 2أن تكون جمردة من أل التعريف ( منونه ) و:
 معمتد ًة عىل نفي أو اس تفهام أو نداء.خربا أو حا ًال أو صفة.
 -تعرب ً

.

أن تس بق بنفي.
ما ص ْع ٌب احلصول عىل املركز الول.

ّعلها :رفع فاعل (ساق)

سبب ّعلها :جمردة من أل (منون) وتعرب صفة

أن تعرب حا ًال.
أحب املرء ع ْذ ًاب لسانه وشائقًا حديثه.
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ذاكرا سبب ّعلها:
 تدريب( )1بني ّعل الصفة املش َبة اليت حتِتا خط يف ما يأيتً ،
العمل :رفعت فاع ًال( لوهنا)
 " -1اهنَّ ا بقر ٌة ص ْفراء فاق ٌع ل ْوهنا ترس النَّاظرين "
ِ
العمل :رفعت فاع ًال (فؤاد)
 -2وما أنت ابملرء الضَّ عيف فؤاده ...
العمل :رفعت فاع ًال (عبّي)
 -6أفرح ٌة عبّي بنجاح مرشوعها الاستامثري؟
العمل :رفعت فاع ًال (انتاج)
ً -9ي ّعان ،ان قلمي جبامل طلتك بدي ٌع انتاجه.
العمل :رفعت فاع ًال (أحساب)
 -0بيض الوجوه كرمي ٌة أحساهبم ..
العمل :رفعت فاع ًال (أن تذوب)
 -3ما حس ٌن أ ْن تذوب همجِتا
العمل :رفعت فاع ًال (زمان)
 -3واين وان كنت الخّي زمانه ...
العمل :رفعت فاع ًال (ماء)
 -1جلست قرب نـــــ ْبــــعــــ ٍة غزي ٍر ماؤها.
تدريب( )2وظف الصفات املش َبة الآتية يف مجل مفيدة عىل ان تكون عامةل ّعل فعلها:
كرمي ،أبيض ،سهل ،جشاع ،فطن.

سبب العمل :جمردة من أل(منونة) واعراهبا صفة
سبب العمل :مقرتنة بأل التعريف.
سبب العمل :جمردة من أل معمتدة عىل اس تفهام
سبب العمل :جمردة من أل(منونه) وتعرب خرب
سبب العمل :جمردة من أل(منونة) واعراهبا صفة
سبب العمل :جمردة من أل معمتدة عىل نفي
سبب العمل :مقرتنة بأل التعريف.
سبب العمل :جمردة من أل(منونة) واعراهبا صفة

يرتك للطالب ابرشاف املعمل.
ِ

تدريب()6
منوذج يف االعراب:
 -1مدينة جرش عريقة أآثرها.
 عريق ٌة :خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل أآخره. أآثر :فاعل للصفة املش َبة مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ،وهو مضاف الهاء :مضّي متصل مبين عىل السكون يف حمل جر مضاف اليه. -2أعرب ما حتته خط يف ما يأيت:
أ -اللبق الكمه حمبوب دلى الناس حيامث حل أو ارحتل.
 الكمه /فاعل الصفة املش َبة ( :اللبق) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل أآخره.
ب -ان املرأة عظ ٌي دورها يف اترخينا العريب.
 دورها  /فاعل الصفة املش َبة (عظي) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل أآخره.
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ّعل امس املفعول
تذكّي:
امس املفعول الثاليث
امس املفعول غّي الثاليث

( مفعول )
( م ــــــ )

اسم املفعول

نائب فاعل

 )1امس املفعول يعمل بنفس الرشوط اليت يعمل هبا امس الفاعل والصفة املش َبة
 )2امس املفعول يرفع انئب فاعل؟ لنه مش تق من فعل مبين للمجهول.


رشوط ّعل الصفة امس املفعول:
 .1أن تكون معرفة بــ( أل التعريف ) ،تعمل بال رشوط:
ّعُل :رفع انئب فاعل (بطوالت)
نفتخر جبيش نا الباسل املعروفة بطوالته.
سبب العمل :لهنا معرفة بأل.
 -2اذا اكن جمرد من أل التعريف (منون) َيب:



أن تس بق ابس تفهام.
ممنوح املتفوق جائزةً؟
أ ٌ



ّعُل :رفع انئب فاعل (حرية)
ّعُل :رفع انئب فاعل (أحداث)

سبب ّعُل :جمرد من أل (منون) وتعرب صفة

أن يعرب حا ًال.
خفرا بأوطاهنمّ .عُل :رفع انئب فاعل (رؤوس)
يعجبين املغرتبون مرفوعة رؤوسهم ً
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سبب ّعُل :جمرد من أل (منون) وتعرب خرب

أن يعرب صف ًة.
قرأت رواي ًة م َّنظم ًة أحداثا.



ّعُل :رفع انئب فاعل (فكر)

سبب ّعُل :جمرد من أل معمتدة عىل نداء

أن يعرب خرباً.
املرأة مصون ٌة حريِتا يف الردن.



ّعُل :رفع انئب فاعل (رج ٌل)

سبب ّعُل :جمرد من أل معمتدة عىل نفي.

أن يس بق بنداء.
ًي مثقَّفا فكره.



ّعُل :رفع انئب فاعل (املتفوق)

سبب ّعُل :جمرد من أل ومعمتد عىل اس تفهام.

يس بق بنفي.
ما مذمو ٌم رج ٌل يساعد الآخرين.



رشوط ّعل امس املفعول:
(  ) 1أن يكون معرفة بأل التعريف ،تعمل بال رشوط
(  ) 2أن يكون جمرد ًا من أل التعريف ( منون ) و:
 معمتد ًا عىل نفي أو اس تفهام أو نداء.خربا أو حا ًال أو صفة.
 -يعرب ً
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سبب ّعُل :جمرد من أل (منون) وتعرب حال

اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة
700/07 07 4 07

سلسلة اإلدباا

...

يف العردبي التخصص – ف2

تدريب ( )1عني امس املفعول يف ما يأيت ،مبينا ّعُل ،مع التعليل:
الصدقات للْفقراء والْمساكني والْعاملني علهيْ ا والْمؤلَّفة قلوهب ْم"
 -1قال تعاىل":ان َّما َّ
ِ
العمل :رفع انئب فاعل(قلوب) ،س ببب العمل  :مقرتن بأل التعريف
امس املفعول :املؤلفة
 -2وبعض ادلاء ملْتم ٌس شفاه وداء الـــحـــ ْمــــق ليس هل شفاء
سبب العمل  :جمرد من أل التعريف (منون) واعرابه خرب.
العمل :رفع انئب فاعل(شفاه)،
امس املفعول :ملمتس
 -6ما عاش م ْن عاش مذمو ًما خصائُل ومل ْ
يكن ابخلّي مذكورا
ميت م ْن ْ
العمل :رفع انئب فاعل(خصال) ،سبب العمل :جمرد من أل التعريف واعرابه حال.
امس املفعول:مذموم
 -9حدائق احلسني يف العامصة عامن م َّنسقة أجشارها.
العمل :رفع انئب فاعل(أجشار) ،سبب العمل:جمردمن أل التعريف(منون) واعرابه خرب.
امس املفعول :منسقة
اب املهذبة أخالقه.
ُ -0أصادق الش َّ
العمل :رفع انئب فاعل(أخالق) ،سبب العمل :مقرتن بأل التعريف
امس املفعول :املهذبة
مطور ًة أنظمته.
 -3اشرتيت
ً
حاسواب َّ
العمل :رفع انئب فاعل ( أنظمة) ،سبب العمل :جمرد من أل التعريف(منون) واعرابه صفة.
امس املفعول :مطورة
تدريب ( )2وظف أسامء املفعول الآتية يف مجل مفيدة من انشائك عىل أن تأيت عامةل:
م ْسموح ،مبيع ،مرت َّبة ،م ْحفوظ ،م ْس تخْرج.
تدريب( )6اضبطْ أواخر ما حتته خطٌ يف ما يأيت:
 -1أمفتوح ٌة أبواب املكتبة املدرسة خارج أوقات ادلوام الرمسي؟
مس ثغرها ابِتاجا بساكنهيا وزوارها.
 -2العقبة اب ٌ
 -6اس متتعت بشم وردة طيب ٍة راحئِتا.
 -9املرأة ٌ
حمفوظ حقها يف الانتخاابت الربملانية تصويتا وترُّشا.
 -0ممارس تك الرًيضية ابنتظام َتعل جسمك ذا لياقة بدنية عالية.
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يرتك للطالب ابرشاف املعمل
ِ

أبواب
ثغر
راحئِتا
حقها
الرًيضة

اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة
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سلسلة اإلدباا

...

يف العردبي التخصص – ف2

تدريب( )9اس تخرج املش تقات مما يأيت ،مبينا نوع املش تق وّعُل ،وسبب ّعُل.
 -1قال تعاىل ":ا َّن يف ذِل ل آي ًة لم ْن خاف عذاب ْال آخرة ذِل ي ْو ٌم م ْجمو ٌع هل النَّاس وذِل ي ْو ٌم م ْشهو ٌد "
ِ
سبب ّعُل :جمرد من أل التعريف(منون) ويعرب خرب
ّعُل :رفع انب فاعل(الناس)
مجموع :امس مفعول.
 -2قال رسول هللا -صىل هللا عليه وسمل" :-اخليل معقو ٌد يف نواصهيا اخلّي اىل يوم القيامة".
سبب ّعُل :جمرد من أل التعريف(منون) ويعرب خرب
ّعُل :رفع انب فاعل(اخلّي)
معقود :امس مفعول.
 -6اكن املكل املؤسس عبد هللا الول -رمحه هللا – حافظ ًا الشعر متذوق ًا بيانـه.
سبب ّعُل :جمرد من أل التعريف(منون) ويعرب خرب
ّعُل :نصب مفعول به (الشعر)
حافظ ًا :امس فاعل.
سبب ّعُل :جمرد من أل التعريف(منون) ويعرب خرب
ّعُل :نصب مفعول به (بيانه)
متذوق ًا :امس فاعل.
-9مك قصيد ٍة للشاعر املتنيب عذب ٍة لكامتـها.
سبب ّعلها :جمرد من أل التعريف(منون) وتعرب صفة
ّعلها :رفعت فاع ًال (لكامت)
عذبة :صفة مش َبة.
ً -0ي وطين ،مغروس ٌة حمبتك يف وجداننا حيامث ارحتلنا وحيامث حللْنا.
سبب ّعُل :جمرد من أل التعريف(منون) ومعمتد عىل نداء.
مغروسة :امس مفعولّ .عُل :رفع انب فاعل(حمبتـك)
 -3قال اجلار جلاره :ما من ْس ي ٌة أفضاِل أهيا اجلار العزيز.
سبب ّعُل :جمرد من أل التعريف(منون) ومعمتد عىل نفي.
ّعُل :رفع انب فاعل(أفضالــك)
منس ية :امس مفعول.
تدريب(  )0اقرأ النص الآيتُ ،ث أجب عام يليه:
يزدان الردن بأجشار الزيتون املكسوة أغصاهنا ورقًا طوال العام ،فتبدو سهوهل وروابيه خرضاء لونـها ،ال خيالطها اال لون الرتبة أو الصخور،
فتدخل الرسور عىل قلب من ينظر الهيا ،وال س امي تكل اليت قد ّعرت مئات الس نني مادة أهلنا ابلثامر ووارف الظالل .ومك من بيت أو يح
مزدان ٍة ساحاته بشجر الزيتون ،فيلتقي أبناؤه فهيا حني قطافهم الزيتون مؤملني دوام هذه النعمة.
 .1اس تخرج من النص:
ً
عامال :مؤملني
أ -امس فاعل
خرضاء
ب  -صفة مش َبة عامةل:
املكسوة
جـ -امس مفعول عام ًال :
قطاف
د -مصدر ًا عام ًال:
أهل  ،دوام.
 .2اضبط حرف الالم من لكمة (أهلنا) واملي من لكمة (دوام) حبسب موقعهام يف النص.
**تدريب ( )3اقرأ النص الآيت ُث اضبط ما حتته خط:
قال ابراهي عبد القادر املازين عن ميخائيل نعمية:
 . . .وللس تاذ نعمية جانبان يربزان يف نرثه وشعره ،وهام متباينان أشد التباين ،أو لعل ال َّ
حص أن نقول اهنام ممتُّيان جدًا ال خيتلطان .فهو يف
ثوق علمه ،ولكنه يف شعره ويف ما يكتبه ًنرثا بويح من عاطفته ،تغلب عليه
نرثه -وال س يام حني ينقد -مفكر سديد هنجه مس تق ٌي نظره ،مو ٌ
الروحانية اليت تفيض رمح ًة وحناانً  ،وان اكنت ال ّتلو أحيا ًان من ابتسامة الرجل الواقعي الساخر.
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اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة
700/07 07 4 07

سلسلة اإلدباا

...

يف العردبي التخصص – ف2

تدريب ()3
 -1منوذج يف االعراب:
قال تعاىل" :ه َٰـذا ذ ْك ٌر وا َّن للْمتَّقني لح ْسن مأ آ ٍب ( (91جنَّات عدْ ٍن مفتَّح ًة لَّهم ْالبْواب"
البواب :انئب فاعل ِ
المس املفعول مرفو ٌع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.
 -2أعرب ما حتته خط يف ما يأيت:
أ -قرأت حبث ًا علميا موثق ًة مصادره.
مصادره :انئب فاعل المس املفعول مرفو ٌع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة،وهو مضاف.
الهاء :مضّي متصل مبين عىل الضم يف حمل جر مضاف اليه.
ب -الشاعرة فدوى طوقان ممن َّ ٌق شعرها ابلصور والخيةل املس توحاة من الطبيعة .
شعرها :انئب فاعل المس املفعول مرفو ٌع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة،وهو مضاف.
الهاء :مضّي متصل مبين عىل الضم يف حمل جر مضاف اليه.
جـ -أ ْ
دارت عائشة أمس ية ثقافية كثّية حماورها.
حماورها :فاعل الضفة املش َبة(كثّية) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.
د -سأبقى ً
حافظا العهد اذلي اكن بيننا.
العهد /مفعول به المس الفاعل( ً
حافظا) منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
تدريب ()1
مصدرا عام ًال ،وأحد املش تقات العامةلُ ،ث
اكتب فقرة من انشائك حتذر فهيا من خطورة قيادة املركبات ابلرسعة اليت تفوق احلد احملدد،موظ ًفا ً
اعرضها عىل برانمج حاسويب.
يرتك للطالب ابرشاف املعمل.

انِتت الوحدة
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اليوم حمل ...وغداً جنم

سلسلة اإلدباا

أوس العزّة

يف العردبي التخصص – ف2
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النحو والرصف
الوحدة احلادية عرشة


صيغ أس ئةل الوزارة:
 )1اس تخرج من النص اسامً منسو ًاب.
 )2انسب اىل لكمة ( ) مع الضبط التام.
).
 )6ما املنسوب اليه يف لكمة (
) فنقول (
 )9علل؛ ننسب اىل لكمة (
 )0صوب اخلطأ
 )3اخرت االجابة الصحيحة
النسب
عنارصه
فائدته
مالحظات

...

النسب

العريب التخصص
الفصل الثاين

)

 :هو زًيدة ًيء النسب املشددة يف أآخر الامس مع كرس ما قبل الياء.
( )2املنسوب (عربـي) ثلث ًاً :يء النسب (ي)
 )1( :املنسوب اليه (عرب)
 :يفيد التخصيص واالَياز.
َ .1 :يب وضع شدة عىل ًيء النسب ،وكرس احلرف اذلي قبلها.
 .2الامس املنسوب قد يؤنث ( عرب :عربيـة ) وقد َيمع ( مرسح :مرسحـيون )
 .6الياء يف أآخر الامس املنسوب يه ًيء مشددة وزائدة.
 يح ،نيب ،جسية ،قضية ،هدية  ...ليست أسامء منسوبة ؛ لن الياء املشددة ليست زائدة. -قومي ،قايض ،معانـي ،حمامــي  ...ليست أسامء منسوبة ؛ لن الياء ليست مشددة.

......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ..............................................................
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اليوم حمل ...وغداً جنم

سلسلة اإلدباا

أوس العزّة

...

يف العردبي التخصص – ف2
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قواعد النسب
.الامس اخملتوم بتاء التأنيت.

حتذف التاء من أآخرهُ .ث نضيف ًيء النسب املشددة ،مع كرس ما قبلها.

مكة :مكــي
جامعة:
فاطمة:
.الامس الثاليث مكسور العني.

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

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

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

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

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

.الامس املمدود.

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

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

لـبـق :لـبـقـي
أرش:
منـر:

كتـف :كـتـفــي
فطن:
حذر:

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

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

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

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

 )1اهلمزة أصلية :تبقى عىل حالها
اجزتاء :اجزتائــي
انشاء :انشائـــي
امالء:
ابتداء:

وضاء :وضائــي
امتالء:

 )2اهلمزة زائدة :تقلب واو
شقراء :شقراوي
محراء :محراوي
حصراء:
خنساء:

بيضاء:بيضاوي
خرضاء:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اقراء :اقرائــي

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

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

ملعرفة نوع اهلمزة (أصلية أو زائدة أو منقلبة) نعيد اللكمة اىل أصلها الثاليث:
(انشاء) أصلها (نشأ).
أصلية
 .1أصلها ُيتوي ( ء ) تكون:
(بناء) أصلها (بىن).
منقلبة
 .2أصلها ُيتوي (ا،و،ي) تكون:
(محراء) أصلها (محر).
زائدة
 .6أصلها الُيتوي ( ء ) وال (ا،و،ي):
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ادلئل :ادلؤلــي
قذر:
بطـر:

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

 )6اهلمزة منقلبةَ :يوز ابقاء اهلمزة أو قلَبا واو
عطاء :عطائـي  /عطاوي
بناء :بنايئ  /بناوي
كساء:
قضاء:
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......................................

تفتح عينه عند النسب.

مكل :ملــكــي
ابل:
كبد:
ينِتيي (اء)

جشرة :جشري
عاطفة:
خرافة:

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

جامعة :جامعـي
البرصة:
س ياسة:

ثقافة :ثقافـي
صناعة:
وردة:

حوراء :حوراوي
سوداء:
......................................

شقاء :شقائـي  /شقاوي
اعتداء:

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

(امتالء:
(دعاء: :
(حصراء:

) (ابتداء:
) (قضاء :
) (شقراء:

اليوم حمل ...وغداً جنم

)
)
)

سلسلة اإلدباا

أوس العزّة

يف العردبي التخصص – ف2
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.الامس املقصور .ينِتيي (بألف)

...

 )1اذا اللف ثلثة :فاهنا تقلب اىل واو ،ويفتح ما قبل الواو.
هدى :هدوي
عصا :عصوي
راب :ربـوي
أذى:
مدى:
رىض:
......................................

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

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

فّت:فـتـوي
جوى:

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

 )2اذا اكنت اللف رابعة ،واحلرف الثاين ساكن :تزاد واو بعد اللف.

ح ْيـفا :حيفاوي
أعْىش:

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

ًيفاً :يفاوي
سلْمى:

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

ح ْبىل:حبالوي
ر ْمثا:
......................................

دنْيا :دنياوي
عاك:

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

 )6اذا اكنت اللف رابعة ،واحلرف الثاين متحركَ :يب حذف اللف.

كندا :كندي

بردى :بردي

حباك:

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

شطنا:

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

 )9اذا اكنت اللف خامسة فأكرثَ :يب حذف اللف.

فرنسا :فرنسـي
مستشفى:

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

.الامس املنقوص .ينِتيي (بياء)

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

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

تقلب الياء واواً ويفتح ما قبلها.

املايض :املاضوي
الوايل:
......................................

.عىل وزن( فعيةل  ،فعيةل)

أمرياك :أمريكـي
هولندا:

مصطفى :مصطفــي
اس بانيا:

منتدى:

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

ادلاعـي :ادلاعـوي
القايض:
......................................

الرامي :الرامـوي
الوايف:
......................................

الثاين :الثانـوي
النايه:

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

حتذف اتء التأنيث والياء مع فتح ماقبل الياء احملذوفة.

مدينة :مدين
مزينة :مزين

قبيةل :قـبلــي
عبيدة :عبدي

ربيعة:
حذيفة:

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

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

حصيفة:
قتيبة:

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

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

اذا اكن مضعف ًا حنذف اتء التأنيث وحدها من أآخرها.

حقيقة :حقيقي
هريرة :هريري
.الامس الثاليث حمذوف الالم

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

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

يرد احلرف احملذوف واو ،وفتح ما قبل الواو.

يد :يدوي
شفة :شفوي
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عقيقة :عقيـقـي
ُأمميةُ :أمميـي

عفيفة:
قب ْيبة:

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

جليةل:
لف ْيفة:

....................................
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أخ :أخـوي
كرة :كروي

أب:
لغة:

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

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

دم:
س نة:

اليوم حمل ...وغداً جنم

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

سلسلة اإلدباا

أوس العزّة
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ليس اسامً منسو ًاب

الامس املنسوب
تدريب ( )1مُّي الامس املنسوب من غّيه يف ما حتته خط:
رشقية ،غربية
رشقيَّ ٍة وال غ ْرب َّي ٍة "
 -1قال تعاىل ":كهنَّ ا ك ْوك ٌب در ٌّي يوقد من جشر ٍة مبارك ٍة زيْتون ٍة ال ْ
الهامشي
 -2جسية العريب الهامشي لها معىن وراء معاين اجلاه والرتب
 -6قال أعرايب":ما غبنت قط حّت يغنب قويم .قيل :وكيف؟ قال :ال أفعل شيئًا حّت أشاورمه .أعرايب
العلمي
اجب عىل أبناهئا.
 -9احياء الرتاث العلْمي لك أمة و ٌ

جسية ،معاين
قويم

تدريب( ) 2عني الامس املنسوب يف ما يأيت:
 -1قال تعاىل ":فلكي و ْارشيب وقري ع ْينًا فا َّما تري َّن من الْبرش أحدً ا فقويل اين نذ ْرت ل َّلر ْمحن ص ْو ًما فل ْن أُلكم الْي ْوم انس يًا"
ِ
ِ
الس ْم ِعية يف التعلي.
 -2يس تعني املعمل ابلوسائل البرصي َّة و َّ
 -6يعد اخلط الكويف من أمجل اخلطوط العربية.
 -9أحب أن أكون عصاميًا ال عظاميًا.
 -0يتقدم طالب الوظيفة المتحان كتايب ،يتبعه مقاب ٌةل شفويَّة.
-3خطا االنتاج الزراعي يف الردن خطو ٍات واسع ًة يف حتسني نوعية الــم ْنــتـــج.
مسمل االمام النَّووي.
 -3من العلامء اذلين رشحوا حصيح ٍ
 -1ابجلانب الرشيق مش ٌس أرشقت فتضاءلت شــ ْمس الهنار مخوال
تدريب ( )6انسب اىل السامء الآتية ،مع الضبط السلي:.
حامة
َتارة
منر
ًيفا
فـ ٌم
ًيفـي
حـــموي
نـــــمـــري َتاري
مفوي
ًيفاويً /يفوي

بردى
بردي

بدهية
بديه

تركيا
تريك

امس
ٌْ
امسـي/

مسوي

هج ْينة
جـهـنــــي

انس ًيا
البرصية ،السمعية
الكويف ،العربية
عصاميًا ،عظاميًا
كتايب ،شفوية
الزراعي
النووي
الرشيق

الكساء

العقيدة

الشادي

الكسايئ
الكساوي

العقدي

الشَّ ادي
الشادوي

لغة
لغوي

تدريب ( )9أعد الامس املنسوب اىل املنسوب اليه يف السامء الآتية:
متميي
رضوي
اقرايئ
ُأموي
ّعاين
متي
رضا
اقراء
أمة
عامن

قصوي
قيص

بردي
بردى

تدريب ( )0حصح اخلطأ يف ماحتته خط:
نــــــ ْحوي
 -1سيبويه عامل نـــــحـــوي هل كتاب مشهور يسمى (الكتاب).
جنالوي
 -2يقال يف املدح :فالن ْجناليئ العني مبسوط اليدين.
تدريب ( )3اخرت االجابة السلمية يف ما يأيت:
 -1حومك الش يخ ّعر اخملتار حمامك ًة ( ..............صوريَّة ،صوريَّة ،صوريَّة).
 -2شك الكرة الرض َّية ( ...........................ب ْييض ،بيضوي ،بيضاوي) .االمس املنسوب اليه بيضة ال بيضاء .
ُ -6يرص املتحدث عىل َتنب الخطاء  ( ......اللغويَّة ،اللَّغويَّة ،اللَّغْويَّة).
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تدريب ( )3اقرأ ما يأيتُ ،ث أجب عام يليه:
للناس مذاهَبم اخملتلفة يف التَّخفف من اهلموم والتخلص من الحزان ،مفهنم من يتسىل عهنا ابلقراءة ،ومهنم من يتسىل عهنا مبامرسة اللعاب
الرًيضية ،ومهنم من يتسىل عهنا ابالس امتع للمعزوفات املوس يقية ،أو املقطوعات الغنائية ،ومهنم من يذهب غّي هذه املذاهب لكها لينيس نفسه
ما تنوء به من العباء.
 -1اس تخرج من النص السابق ثالثة أسامء منسوبة ،وبني املنسوب اىل لك مهنا.
الرًيضية :الرًيضة  /املوس يقية :املوس يقا  /الغنائية :الغناء
 -2انسب اىل السامء اليت حتِتا خط.
القراءة  :القرايئ  ,املذهب  :املذهبــي  ,نفس  :نفسانــي .
تدريب ( )1اقرأ النص الآيتُ ،ث أجب ّعا يليه:
يسعى الشاب اليقظ عقُل اىل حتديد هدفه لر ْمس مس تقبُل بشك أفضل ،في ْقبل عىل وضع خطو ٍات علمية ٍ تساعده عىل حتقيق ما حدده
مرجو ٍة نتاجئها ،ويقف عىل أمه العقبات اليت قد تعيقه فيتجاوز عهنا ،وال يتواَن يف استشارة أهل العمل وذوي اخلربة؛ لينّيوا
من أهداف سامي ٍة َّ
الطريق ،فمك عا ٍمل ٍ
هل َّ
باب عاقدين
خملص يف جممتعنا ينرش اخلّي بني الناس ،ال يبتغي شيئا اال احلرص عىل وطنه ،مفا أمجل أن ينعم وطننا بش ٍ
العزم عىل أ ْن ميضوا قد ًما يف طريق االبداع والتَّمُّي !
 -1اس تخرج من النص مثا ًال لك مما يأيت:
( مرجو ٍة )
أ -امس مفعول ّعل ّعل فعُل.
( النّي )
ب -صفة مش َبة ّعلت ّعل فعلها.
( ٍ
خملص  ،عاقدين)
جـ -امس فاعل ّعل ّعل فعُل.
( ّعلية )
د -امس منسوب:
( الالم يف لكمة ( لرمس )
هـ -حرف جر يفيد الس ببية.
( يسعى  ,يتواَن  ,استشارة )
و -لكمة طرأ علهيا اعالل ابلقلب.
(من أهداف )
ز -حرف جر يفيد التبعيض :
( عهنا )
ح -حرف جر يفيد معىن اجملاوزة.
ط -حرف جر يفيد الظرفية املاكنية احلقيقية( .يف جممتعنا )
 -2وحض االعالل اذلي طرأ عىل لكمة (يقف).
يقف  :أصلها (يوقف) بدليل اجملرد (وقف) حذفت الواو منه لنه أخذ من مثال واوي وزنه (فعل) (ي ْفعل) نوعه اعالل ابحلذف .
اتم منفي
 -6مانوع الاس تثناء يف( :ال يبتغي شيئًا اال احلرص عىل وطنه).؟
ما حدده  :موصولية  /ما أمجل  :تعجبية
 -0وردت (ما) يف النص مرتني ،بني نوع لك مهنام.
نتجي  ,استشاري  ,ابداعي .
 -3انسب اىل السامء الآتية( :نتاجئها ،استشارة ،االبداع).
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تدريب ( )1اضبط اللكامت اليت حتِتا خط يف ما يأيت:
 -1وما أنت ابملرء الضعيف فؤاده وال ابذلي ضاق ْتعليه مذاهب
صورا لقالع الردن ما عدا قلعة واحدة.
 -2مج ْعت ً
تقرص يف تقدمي املشورة اىل من استشارك.
 -6ال َّ ْ
 -0سار ْع اىل طلبك العفو مما لزلْت يف حقه.

فؤاده
قلع ًة واحد ًة
تقرص .
ال ْ
العفو

 تدريب ( )12اقرأ النص الآيتُ،ث أجب ّعا يليه:
حب وطنه ،ومرتَس ٌة ثوابته يف وجدانه وفكره ،فيشعر
متزتج العالقة الزلية بني االنسان والوطن امزتاج رويح العاشقني ،فاملهذبة أخالقه م ٌّ
حني مفارقته أرضه كن قلبه انزتع من صدره ،ومن يكن حب الوطن حليفه ينل رشفًا عظميًا ،ا ْذ ال ينىس أحد وطنه وأرضه اال من نيس أنه انام
خلق لعامرة الرض ابحلق و العدل.
 -1اس تخرج من النص ما يأيت:
ب -لكمة طرأ علهيا اعالل ابلقلب (:ينىس)
منسواب (.الزلية)
أ -ا ًمسا
ً
د -تركي ًبا يتضمن (ال) النافية( :ال ينىس أحد وطنه )
جـ -حرف جر يفيد الظرفية املاكنية اجملازية(:يف وجدانه)
هـ -تركي ًبا يتضمن (من) املوصوةل(:م ْن نيس)
 -2ما نوع الاس تثناء يف( :ا ْذ ال ينىس أحد وطنه وأرضه اال من نيس أنه انام خلق لعامرة الرض ابحلق و العدل)؟ اتم منفي
 -6وحض االعالل يف ( :يك ْن ،ينل  ،يبق).
الساكنني  ,نوعه اعالل حذف .
 يكن  :أصلها (يكون) وهو فع ٌل أجوف سكن أآخره  ,حفذف وسطه اللتقاء َّ ينل :أصلها ( ينال) بدليل الاس ناد (هو ينال) وهو فعل أجوف سكن أآخره؛ حفذف وسطه اللتقاء الساكنني ،نوعه اعالل ابحلذف. يبق (جمزوم ًا)  :أصُل (يبقى)  :اعالل حذف  ,فعل معتل الخر  ,حفصل اعالل حبذف حرف العةل من أآخره  .نوعه  :اعالل ابحلذف . -9انسب اىل لك من( :االنسان)( .االنساين)
 -0ورد الامس (م ْن) يف النص مرتني ،بني نوع لك مهنام.

من يكن  :امس رشط

,

من نيس  :امس موصول

 -3أعرب ما حتته خط اعر ًااب ات ًما.
أخالقه  :انئب فاعل مرفوع المس املفعول (املهذبة) وعالمة رفعه الضمة،وهو مضاف،و الهاء مضّي متصل مبين عىل الضم يف حمل جر ابالضافة.
أرضه  :مفعول به منصوب للمصدر (مفارقته) وعالمة نصبه الفتحه ،وهو مضاف ،والهاء مضّي متصل مبين عىل الضم يف حمل جر ابالضافة.
انِتت الوحدة
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أو ًال:
ثني ًا:
ثلث ًا:


...

يف العردبي التخصص – ف2

القضايا األبددبةة
الشعر يف العرص احلديث
من اَتاهات الشعر يف العرص احلديث
الاَتاه الالكس ييك ( مدرسة االحياء والهنضة)
الاَتاه الرومانيس
شعر الثورة العربية الكربى
شعر املقاومة

أو ًال:
ثني ًا:
ثلث ًا:
رابع ًا:
خامس ًا:
سادس ًا:

النرث يف العرص احلديث
املقاةل
اخلاطرة
القصة القصّية
السّية
الرواية
املرسحية

مقرر احلفظ :
لك من:
ُيفظ الطلبة مخسة أبيات شعرية من ٍ

-

الاَتاه الالكس ييك (مدرسة االحياء والهنضة)

-

الاَتاه الرومانيس

-

شعر الثورة العربية الكربى

-

شعر املقاومة
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القضاًي الدبية
الوحدة الثالثة
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من قضاًي الشعر يف العرص احلديث

العريب التخصص
الفصل الثاين

أو ًال :الاَتاه الالكس ييك (مدرسة االحياء والهنضة)
سؤال :وحض املقصود ابالَتاه الالكس ييك (مدرسة االحياء والهنضة).
يطلق هذا الامس عىل احلركة الشعرية اليت ظهرت يف أوائل العرص احلديث ،اذ الزتم شعراؤها النظم عىل هنج الشعر العريب يف
عصور ازدهاره ،ابحملافظة عىل بنية القصيدة العربية واّتاذها مث ًال ُيتذى يف أوزاهنا وقوافهيا ،ومتانة أسلوهبا ،وجزاةل ألفاظها.
سؤال :أبرز شعراء الاَتاه الالكس ييك (مدرسة االحياء والهنضة)
 .1اجليل الول ،ومن شعرائه :محمود سايم البارودي اذلي يعد رائد الاَتاه الالكس ييك ،وأمحد شويق ،وحافظ ابراهي.
 .2اجليل الثاين ،ومن أشهر شعرائه :معروف الرصايف ،ومحمد همدي اجلواهري ،وّعر أبو ريشة.
سؤال :ما مظاهر احياء الشعر العريب القدمي دلى مدرسة االحياء والهنضة ؟
 -1احتذاء هنج الشعراء القداىم يف بناء القصيدة.
 -2انتشار شعر املعارضات الشعرية.
 -6التفاعل مع الحداث الس ياس ية والاجامتعية.
 -9تطويع الشعر العريب لفن املرسح عىل يد أمحد شويق.
مظاهر احياء الشعر العريب القدمي عند مدرسة االحياء والهنضة ،مع المتثيل :
 .1احتذاء هنج الشعراء القداىم يف بناء القصيدة قوة أسلوهبا ،وجامل معانهيا ،والزتام ّعود الشعر العريب ؛ أي وحدة الوزن والقافية والروي.
يقول محمود سايم البارودي يف رثء زوجته ،عندما جاءه نبأ وفاهتا وهو يف منفاه يف جزيرة س يالن:
ــــــــرت أية شع ٍةل بفـــــؤادي
أيد املنـون قد ْحـــــــت أي زاند
وأط ْ
يــــــــوم لك مصيب ٍة وحـــــداد
يف
أ ْمسيت ب ْعدك ع ْربة ذلوي الىس
ْ
كحل الباكء جفوهنا بـــــــــــــــقتاد
قد أ ْظلم ْت منه العيون كنــــــــام
ذهب الردى بك ًي بْنة الجمـــــاد
اتهلل ما جف ْت دموعي ب ْعدمــــــا
ههيات ما ت ْرك الوفاء بــــعـــــادي
ال ْحتس بيين ملْت ع ْنك مع الهوى
متوقع ًا لـــــــــقياك يوم معـــــادي
قدْ كدْ ت أ ْقيض ح ْرس ًة لو مل أ ْكن
انح ْت مطوق ٌة عــــــىل العْـــــواد
فعليك من قليب التحـية لكمـــــــا
ابلن ْفس ع ْنك لكنت أول فــــــــاد
ل ْو اكن هــذا ادلهر ي ْقبل فديـــــ ًة
لفعلْت ف ْعل احلارث بــــــــن عباد
أ ْو اكن ي ْرهــب ص ْو ًةل من فاتــ ٍك
سؤال :وحض املقصود بعمود الشعر العريب.
احملافظة عىل بنية القصيدة العربية يف أوزاهنا وقوافهيا ،ومتانة أسلوهبا ،وجزاةل ألفاظها ،وجامل بياهنا.
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 .2انتشار شعر املعارضات اذلي يعد احياء حقيقيًا لعيون الشعر العريب القدمي.
وحض املقصود ابملعارضات الشعرية.
يه قصائد نسجها قائلوها عىل منط قصائد سابقة مشهورة ،تشرتك معها يف الوزن والقافية وموضوعها العام وحرف الروي وحركته.
من هو امام املعارضات الشعرية يف العرص احلديث؟
أمحد شويق  ،فقد عارض ابئية أيب متام ،وس ينية البحرتي ،ونونية ابن زيدون ،ودالية احلرصي ،ومهزية البوصّيي.
مصورا أمل الغربة واملنفى :يــا نــــائح َّ
نشجى لواديك أم نأىس لـوادينـا
الطلْح أش با ٌه عوادينا
قال شويق ً
وانب ع ْن طيب ل ْقياان َتافـيــــنـا
وقد عارض هبا نونية ابن زيدون :أحضى التَّنايئ بدي ًال ع ْن تدانينا
يح بــــذي ســــمل
الربق يـم ْـــم دارة العـمل
ومن شعر املعارضات قول الباروديً :ي رائــــد ْ
وا ْحد الغامم ِاىل ٍ
مز ْجت د ْم ًعا جرى م ْن م ْق ٍةل بدم
ـــــــن تذكر جّي ٍان بذي سمل
معارض ًا مميية البوصّيي:
أم ْ
 .6التفاعل مع الحداث الس ياس ية والاجامتعية.
االم أدى تفاعل الشعر مع الحداث الس ياس ية والاجامتعية؟
أدى اىل ظهور أغراض شعرية جديدة مثل .1 :الشعر الوطين .2 .ادلعوة اىل التعلي  .6مواكبة الهنضة احلديثة .
يقول شويق ماد ًحا املعمل وداع ًيا اىل احرتامه وتقديره ،ومش يدً ا بدوره يف بناء احلضارة ،وغرس قي الفضيةل وتعلي الناش ئة.
وتبدو الزنعة اخلطابية يف هذا القول:
ـــــــم للمـــــعــمل وفـــــه التَّ ْبجيال اكد املعمل أن يكـــون رســــــــــوال
ق ْ
أعلمت أرشف أو أج َّل من َّاذلي يبْين وينْشئ أنْفس ًا وعـــــــــــــقوال
فـــهو َّاذلي يبْين الطــــــباع قومي ًة وهو َّاذلي يبْين النفوس عـــــدوال
و اذا املعمل ل ْم يك ْن عـــــدْ ًال مىش روح العداةل يف الش باب ضئيــــال
ِ
واذا ُأصيــــــب القوم يف أخالق ْهم فـــــــأق ْم علهيْ ْم مـــــــأتْ ًما وعويـــال
 .9تطويع الشعر العريب لفن ِاملرسح
كثّيا من املرسحيات الشعرية مهنا  :مرصع لكيوابترا ،وجمنون ليىل ،وعنرتة.
عىل يد أمحد شويق اذلي نظم ً
فاس تعر
أنت أ َّجـــــــــــــ ْجت يف احلىش
ومما جاء يف مرسحية جمنون ليىل :قيس) :خماط ًبا ليىل(
الشوق ْ
العـــــــــج ْ
ْ
ثـــــــــــــم ّْت ْ
ــــــــــــدل والشــــعر
تأ ْلك اجل
شني ْمجـــــــــــــر ًة
َّ
وحض املقصود اباللياذة االسالمية.
ملحمة من الشعر القصيص التارخيي كتَبا(أمحد حمرم)،بلغت حنو ثالثة أآالف بيت حتدث فهيا عن سّية الرسول (ص) منذ والدته
حّت وفاته ملزت ًما التسلسل الزمين يف عرض الحداث.

اخلصائص الفنية لالَتاه الالكس ييك:
َ )1ياري الشعراء القداىم يف تقاليد القصيدة العربية من حيث :وحدة الوزن والقافية والروي ،وقوة املعاين واختيار اللفاظ من املعجم
الشعري القدمي ) .الجع الشوق ،انحئ الطلح ،مطوقة عىل العواد ).
َ )2يدد يف أغراضه الشعرية وموضوعاته ،فظهر الشعر الوطين والقصيص واملرسيح.
ق ْم للْمعمل وفه التَّ ْبجيال اكد الْمعمل أن يكون رسوال
 )6تغلب عىل أشعاره النربة اخلطابية ،كام يف قول شويق:
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ثني ًا :الاَتاه الرومانيس
سؤال :ما أس باب ظهور الاَتاه الرومانيس يف الدب العريب احلديث ؟
 .1نتيجة تطورات س ياس ية واجامتعية وثقافية يف العامل العريب.
 .2نتيجة الانفتاح عىل ال آداب الغربية بشك مبارش أو عن طريق الرتمجة.

سؤال:
سؤال:
سؤال:
سؤال:
سؤال:
سؤال:
سؤال:
سؤال:

ومتثل الاَتاه الرومانيس يف الشعر العريب احلديث يف :أ -جامعة ادليوان ب -جامعة أبولو ج -شعر املهجر.
أ  -جامعة ادليوان
وحض املقصود جبامعة ادليوان يف الشعر العريب احلديث.
يه حركـة َتديديـة يف الشـعر العـريب احلـديث ظهـرت يف النصـف الول مـن القـرن العرشـين اثـر صـالت فكريـة قامـت بـني
أعالهما :عباس محمود العقاد ،و ابراهي عبد القادر املازين ،وعبد الرمحن شكري .
مس العالم الثالثة مجلاعة ادليوان.
عباس محمود العقاد ،و ابراهي عبد القادر املازين ،وعبد الرمحن شكري.
علل؛ تسمية جامعة ادليوان هبذا المس.
مسيـت هبـذا الامس نسـ بة اىل كتـاب »ادليـوان يف الدب والنقـد« ،وهـو كتـاب نقـدي ألفـه العقـاد واملـازين ووضـعا فيـه
مبادئ جامعِتم الدبية ،ورؤامه النقدية يف الشعر.
بني بعض املوثرات الثقافية يف شعر جامعة ادليوان.
تأثرت جامعة ادليوان ابلثقافة الدبية االجنلُّيية ،وال س يام روادها اذلين تأثروا ابلدابء االجنلُّي الرومانس يني » :ش ييل« و » هازلت«
علل؛ دعوة جامعة ادليوان اىل تويخ الصدق الفين يف الشعر.
لن الشعر دلهيم تعبّي صادق عن وجدان الشاعر وَتاربه العاطفية وتأمالته النفس ية ،ذلا هامجوا شعر املناس بات اذلي اكن سائدً ا
أآنذاك ،واهمتوا بذاتية الشاعر الفردية.
علل؛ ابتعاد جامعة ادليوان عن شعر املناس بات واجملامالت.
لهنم اهمتوا بذاتية الشاعر الفردية وَتاربه العاطفية وتأمالته النفس ية.
قدمت جامعة ادليوان اىل الدب العريب عرشات ادلواوين الشعرية .اذكر ثالثة مهنا
انسب ادلواوين الآتية للحصاهبا(:ضوء الفجر  :عبد الرمحن شكري) (هدية الكروان /عابر سبيل :للعقاد) (ديوان املازين :للامزين)

أبرز املالمح اليت تناولها شعر جامعة ادليوان ،مع المتثيل:
 .1التعبّي عن النفس االنسانية وما يتصل هبا من تأمالت فكرية ونظرات فلسفية انش ئة عن َتارب نفس ية ذاتية.
فأكرثوا من احلديث عن حقائق الكون و أسار الوجود ،وعامل اجملهول .يقول عبد الرمحن شكري يف قصيدة بعنوان ) اىل اجملهول(:
ومهْم ٌه لست أدري ما أقاصيــه
ُيوطين م ْنك بـــــــ ْح ٌر لست أعرفه
وح ْويل الك ْون ل ْم تدْ ركْ مجاليه
أقيض حيايت بن ْفس ل ْســـت أعْرفهــــا
وال السمو اىل ح ٍق بم ْكـــــروه
ليْس الطموح اىل امل ْجهول م ْن سف ٍه
ِ
ِ
سؤال :علل؛ يغلب عىل شعر جامعة ادليوان العمق والغموض.
لنه يطغى عىل مضامينه اجلانب الفكري الفلسفي ،ويعاجل المور النفس ية.
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 .2التفاعل مع موضوعات الطبيعة احلس ية ،فالشاعر يفيض علهيا من تأمالته وخواطره.
و ان اس تق َّــر عىل َّالرثى جثْامين
أان يف جناحك حيث غاب مع ادلىج
ِ
مر ًحا و ا ْن غلب الرسور لساين
أان يف لسانك ح ْيث أ ْطلقه الهـــــوى
بغ ِ
سا ْيبته ضــــــــــــــــمّي زماين
أان يف ضــــــمّيك ح ْيث ابح فام أرى
ً
خ ْفــــــــــــق َّالربيع بذِل اخلفقان
أان م ْنك يف القلْــــب الصغّي مساج ٌل
وتضن ابلصحـــــــوات والجشان
أان منْك يف الع ْيـن الَّيت هتب الكرى
 .6احلديث عن الشكوى والمل ،واالحساس ابلضيق والسأم.
ووجدْ ت النَّ ْوم ْأجشى للْحـــــىش
قدْ وجدْ ت السهْد أهدى للىس
يقظ ٍة دنْـــــيا وأخرى يف الكــرى؟
شــــــــــــ َّد ما ي ْظلمنا ادلَّ هْر ،أيف
ــن وال السهْد حـمى
رصفهام
ال الكرى أ ْم ٌ
ويْل هذا القلْــــــــب م ْن ْ
انَّـــــــــــــــــه للنَّ ْفس غ ْو ٌث وجنا
َّالردى ا ْن اكن ال منْــــجى َّالردى
ِ
ِ
 .9التجديد يف الوزان والقوايف
شوق الصحيــح
لييل واالخـــــــــاء اىل جفا ٍء
ِاذا ل ْم يغْذه ال ْ
خ ْ
ِ
وقــــــدْ ن ْبلو املرارة يف الثمــار
يقولون :الصحاب ثامر صـــدْ ٍق
فجــاء بـــك َّالزمـــــان كام أريد
شك ْوت اىل َّالزمان بين اخـايئ
ِ
ِ
سؤال :وحض املقصود ابلشعر املرسل.
هو الشعر اذلي يتقيد ابلوزن ويتحرر من القافية .ويعد من مظاهر التجديد يف الشعر العريب.
سؤال :علل؛ ميل جامعة ادليوان اىل التجديد يف الشعر .بسبب التأثر ابلثقافة الرومانس ية اليت حتطم لك السدود اليت تقف أمام الشاعر يف
الصياغة والوزان والقوايف؛ يك يتاح للشاعر احلرية الاكمةل يف التعبّي عن َتربته اذلاتية
 .0احملافظة عىل الوحدة العضوية يف القصيدة.
طاب
حصاب؟ ع َّودتْنا ها هنا فصـــــل اخل ْ
أين يف امل ْحفل »م ٌّي« ًي ْ
سؤال :وحض املقصود ابلوحدة العضوية.
جعل القصيدة جسدً ا واحدً ا ،حيث يلتحم لك بيت مبا قبُل ومبا بعده ،ويس تلزم ذِل وحدة املوضوع ،ووحدة املشاعر  ،وبذِل تكون
القصيدة اكلاكئن احلي ،لك عضو وظيفته.
اخلصائص الفنية لشعر جامعة ادليوان
 -1ينحـو اىل التجديـد يف املعـاين الشـعرية ابلرتكـُّي عـىل اذلات والهيـام ابلطبيعـة ومعاجلـة املوضـوعات النفسـ ية والانرصـاف عـن
شعر املناس بات .ويبدو ذِل مثال يف خماطبة العقاد طائر الكروان املغرد.
 -2هيمت بتحقيق الوحدة العضوية للقصيدة.
 -6يطغى عىل بعض مضامينه اجلانب الفكري الفلسفي كام يف قول عبد الرمحن شكري:
ومهْم ٌه لست أدري ما أقاصيــه
ُيوطين منْك بـــــــ ْح ٌر لست أعرفه
وح ْويل الك ْون ل ْم تدْ ركْ مجاليه
أقيض حيايت بن ْفس ل ْســـت أعْرفهــــا
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ب -جامعة أبولو
سؤال:
سؤال:
سؤال:

سؤال:
سؤال:

وحض املقصود مبدرسة (جامعة) أبولو.
يه احدى املدارس الدبية يف الدب العريب احلديث ،مضت بعض شعراء الاَتاه الرومانيس يف مرص والعامل العريب.
علل؛ تسمية جامعة أبولو هبذا الامس.
مسيت بذِل نس بة اىل اهل املوس يقا والشعر عند االغريق.
اذكر العوامل اليت أسهمت يف نشأة جامعة أبولو.
 .1اجلدل اذلي احتدم بني الاَتاه احملافظ وجامعة ادليوان.
 .2تراجع االنتاج الشعري مجلاعة ادليوان.
 .6زًيدة الانفتاح عىل الآداب الغربية ،والتأثر بأدب املهجر.
اذكر أشهر رواد جامعة أبولو وبعض دواويهنم:
ديوانه
الشاعر
مؤسس جامعة أبولو.أمحد زيك أبو شادي.
»الشفق البايك«
أمحد زيك أبو شادي
»وراء الغامم«
ابراهي انيج
»املالح التائه«
عيل محمود طه
»أغاين احلياة«
أبو القامس الشايب
»اتهئون«
محمود حسن اسامعيل

سؤال :ما اجلو الشعري اجلديد اذلي بعثه أحصاب هذه امجلاعة؟
املزج بني تراث الشعر القدمي والدب الورويب احلديث،فدعوا اىل الوحدة العضوية للقصيدة،وابتعدوا عن شعر اجملامالت واملناس بات
سؤال :علل؛ ابتعدت جامعة أبولو عن شعر اجملامالت واملناس بات.
لن الشعر عندمه َتربة ذاتية تنبع من العامق ،ودعوا اىل طرق موضوعات جديدة ،وتناولوا الش ياء البس يطة املألوفة.
سؤال :كيف نظرت جامعة أبولو اىل الاَتاهات الشعرية الخرى؟
نظروا الهيا نظرة احرتام وتقدير ،فاختاروا أمحد شويق رئيس ًا مجلاعِتم تكرميًا هل ،واس تكتبوا العقاد يف جملِتم.
أبرز املوضوعات اليت تناولها شعراء جامعة أبولو .مع المتثيل
 .1الانغامس يف الطبيعة ،والتعلق جباملها ،وتشخيصها ومناجاهتا.
فهيي مالذمه الآمن اذلي بثوا اليه مشاعرمه ،وجعلوها تشاركهم أحاسيسهم ،وابتعدوا عن وصفها التقليدي ،و أكرثوا من التعبّي
عن معانهيم ابلصورة الشعرية ،يقول عيل محمود طه:
أفق الرض ل ْم يز ْل يف حـواش يه صدً ى حــــائ ٌر بألْحان ط ْــــّي
وعـــىل شــــــــاطى الغدير ورو ٌد أٌغ ْ
ضت ع ْيـهنا لم ْطلع فــ ْجر
شو ٍك و ْ
خصر
وسى املاء هادئًا فــــــي حوافيـ ــه يغين ما بني ْ
وكـــــــــــــــأ َّن النجوم تس بح فيه قب ٌ
ْ
ـــــــــت حبامل ثغْر
الت هف
وكـــــــــأ َّن الوجود ْحب ٌر من النور علــــــى أفقه املالئك ترسي
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 .2الاهامتم ابحلب ،واحلديث عن املرأة ،وعالقة العاشق ابملعشوق ،والشعور ابلمل واحلرمان ،واالحساس ابلغربة اذا غاب احلبيب.
معربا عن َتربته الشعرية اذلاتية اليت تنبع من العامق:
يقول ابراهي انيج يف قصيدة (الغريب( ً
اين غريـــب الفؤاد منْفرد
ًي قايس القلْــــب ك ْيف تبْتعـد؟
ِ
وأين منـي وم ْن لقاك غد
ا ْن خانين الي ْوم فيك قلْت غدً ا
ِ
أ َّين هبـــــذا اللَّهيـب أبْرتد
م ْلء ضـــــلوعي ل ًظى و أجعبه
وح ْيث غنـاك قلْيب الغرد
ًي اتريك ح ْيـــث اكن م ْجلســـنا
فليْس يل يف زحامه ْم أحد
يب تعــــــال ًي سكـين
اين غر ٌ
ِ
 .6الاس متتاع حبياة الريف وبساطِتا وطيب أهلها ،واحلديث عن الرعاة ومظاهر الريف ،وادلعوة اىل الانرصاف عن حياة املدينة.
فالشايب يف قصيدة (من أغاين الرعاة( ميزج بني عنارص اللون والصوت والراحئة واحلركة ،ويوظف اللفاظ املوحية ،ويضفي علهيا
دالالت أخرى؛ فالضباب مس تنّي ،ومعروف أن الضباب يكون كثي ًفا قامت ًا ُيجب الرؤية ،لكن الشاعر أراد هل دالةل أخرى تتناسب
وهلمي ًيشـــــــــــيا ْه
فـــــــــأفيقــي ًي خرايف
مع جو القصيدة ،يقول:
يور
واتْبعيـــــــين ًيشـيايه
ب ْني أســراب الط ْ
بور
ــــغاء
ومــــــــــرا ًحا وح ْ
وا ْمليئ الـــوادي ث ً
هور
السوايق
وانْشقي ع ْطر الز ْ
وامسعي ْمهس َّ
ــه الضباب املْســـت ْنّي
وانْظري الوادي يغَّش ْيــ
 .9احلنني والشوق اىل الوطن واذلكرًيت امجليةل.
يقول أمحد زيك يف قصيدة )املناجاة (يف أثناء وجوده يف الوالًيت املتحدة المريكية مش تاقًا اىل وطنه:
وحص ْت حص ْوت لل ْوعة الب ْني
طـرف ْت ،فلــــما ا ْغر ْورق ْت ع ْيين
بأعز ما ســــــــــ َّم ْيته وطين
ْمخ ٌس من الَّس نوات قدْ ذهب ْت
غ ْيـــــــر َّالربيع بد ْمعه الهت
ــن ذا ُيس شعــــور مغْرت ٍب
م ْ
اخلصائص الفنية لشعر جامعة أبولو:
 -1مييل اىل التشخيص والتجس ي من خالل اس تخدام الصورة الشعرية ،فعندما تقرأ مقطوعة شعرية تتخيلها مرسومة أمامك كقول عيل
أٌغ ْ
ضت ع ْيـهنا لم ْطلع فــ ْجر
وعـــىل شــــــــاطى الغدير ورو ٌد
محمود طه:
شو ٍك و ْ
خصر
وسى املاء هادئًا فــــــي حوافيـ
ــه يغين ما بني ْ
معان بعيد ٍة .مثل قول ابراهي انيج:
 -2يس تخدم اللفاظ املوحية ،فتنتقل اللفاظ البس يطة املألوفة اىل ٍ
أ َّين هبــــــــــذا اللَّهيب أبرتد
م ْلء ضـــــــــــلوعي ل ًظى وأ ْجعبه
ينطوي هذا البيت عىل مفارقة ،فكيف يبرتد ابللهيب؟ لكن الشاعر وظف هذا اللفظ مبا يتناسب مع جو القصيدة ،وكذِل حني وظف
ــه الضباب املس ت ْنّي
تنّيا يف قوهل :وانْظري الوادي يغشيــ
الشايب الضباب اذلي ُيجب الرؤية جفعُل مس ً
 -6هيمت ابلتجربة الشعرية ،فالقصيدة تنبع من أعامق الشاعر حني يتأثر بيشء ويس تجيب هل اس تجابة انفعالية؛ كام يف قصيدة) الغريب (
البراهي انيج.
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ج -شعر املهْجر
سؤال :وحض املقصود بشعر املهْجر.
يطلق شعر املهجر عىل الشعر اذلي نظمه الشعراء العرب اذلين هاجروا من بالد الشام اىل أمرياك الشاملية وأمرياك اجلنوبية يف أواخر
القرن التاسع عرش ،وكونوا روابط أدبية و أصدروا حص ًفا وجمالت أدبية هتمت بشؤوهنم.
سؤال :اذكر امس الرابطتني الدبيتني اللتني أسسهام شعراء املهجر.
 .2العصبة الندلس ية.
 .1الرابطة القلمية.
.1الرابطة القلمية يف املهجر الشاميلُ :أسست يف نيويورك س نة 1920م ،وترأسها جربان خليل جربان صاحب ديوان »املواكب «
ومن روادها وبعض دواويهنم( :ايليا أبو مايض »اجلداول«) و(ميخائيل نعمية »مهس اجلفون«) و(نسيب عريضة» الرواح احلائرة «).
بروزا واحضًا ،المر اذلي اكن هل صداه الواسع يف تطور حركة
وقد برزت دلى شعراء هذه الرابطة عنارص التجديد يف الرؤية واللغة وااليقاع ً
الشعر العريب احلديث يف املهجر والعامل العريب عىل ٍ
حد سواء.
 .2العصبة الندلس ية يف املهجر اجلنويبُ :أسست يف الربازيل س نة  1932م ،وترأسها الشاعر القروي رش يد خوري صاحب ديوان:
» لك زهرة عبّي « ،ومن روادها :فوزي املعلوف ،والياس فرحات وغّيهام.
سؤال :ما العوامل اليت أثرت يف الشعراء املهجريني.
عاش شعراء املهجر أجواء احلرية والانفتاح يف البالد اجلديدة ،واختلطوا ابلساكن الصليني وتأثروا ابلدب المرييك ،واكتووا بنار
الغربة والبعد عن الهل والوطان؛ جفاء شعرمه سلس ًا رقيقًا صادقًا ،ولغِتم سهةل واحضة ،ومالوا اىل التجديد يف الشعر.
سؤال :علل؛ غلب عىل شعر املهجر الصدق والسالسة والوضوح.
بسبب أجواء احلرية والانفتاح يف البالد اجلديدة ،والاختالط ابلساكن الصليني وتأثروا ابلدب المرييك.
سؤال :اذكر أبرز موضوعات شعر املهجر.
 .6التسامح والتعايش  .9الزنعة االنسانية  .0الاَتاه اىل الطبيعة.
 .2التفاؤل والمل
 .1احلنني اىل الوطن
أبرز موضوعات شعر املهجر ،مع المتثيل:
 .1احلنني اىل الوطن
عرب شعراء املهجر عام خيتلج يف نفوسهم من حنني و شوق اىل أوطاهنم،وحرسهتم عىل فراق أهلهم مبشاعر صادقة و ألفاظ بس يطة رقيقة ،يقول
رش يد أيوب مش تاقًا اىل أهُل:
و اذا ما ذك ْرت الهل فيه فان َّين دلى ذ ْكرمه أ ْس ت ْمطر ادلَّ ْمع منصبا
أعلل ن ْفيس ا ْن يئْست بـــــعود ٍة ولكهنَّ ا اليـــــــــــــــــــام ت ًبا لها تبا
ِ
سؤال :علل؛ من أبرز موضوعات شعر املهجر احلنني اىل الوطن.
عرب شعراء املهجر عام خيتلج يف نفوسهم من حنني و شوق اىل أوطاهنم،وحرسهتم عىل فراق أهلهم مبشاعر صادقة و ألفاظ بس يطة.
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 .2التفاؤل والمل
سؤال :ملاذا دعا املهجريون اىل المل والتفائل؟
دعا شعراء املهجر اىل التفاؤل والنظر اىل احلياة ابَيابية ،فاالنسان ينغص عيشه بيده ،فاذا اكنت نفسه مجيةل يرى احلياة مجيةل
هبيجة ،واذا اكنت نفسه مريضة ،يرى احلياة ثقيةل ،يقول ميخائيل نعمية داع ًيا اىل التفاؤل والمل بك ما هو مجيل:
اذا مســــــــــــــــاؤك ي ْو ًما حت َّجب ْت ابلغيو ْم
رص خلْف الغيوم جنو ْم
أٌغــض جفونك ت ْب ْ
لوج
والرض ح ْوِل اما توشـــــــح ْت ابلث ْ
ِ
روج
أ ٌْغض جفونك ت ْب ْ
رص ْحتت الثلوج م ْ
 .6التسامح والتعايش
طوي ٌل عر ٌيض ي ْعمر الرض والَّسام
ســـــــــال ٌم عىل االسالم أ ًَّيم م ْجده
ْ
أعد َّْت ل ْنرص احلـــــق س ْي ًفا وم ْرقام
ـــــــــت يف ِظلـــــــه خ ّْي أم ٍة
نام فنم
واكن بنوها يف ادلَّ ًيجــــــــــّي أجنام
فاكن ْت لــــــــها ادلنيا واكن لها العىل
ويقول رش يد سلي اخلوري يف ذكرى املودل النبوي:

يف املْرشق ْني هل واملغْرب ْيـن دوي
ْمشس الهداية م ْن ق ْرأآنه العلوي
فبلغوه ســـالم الشاعر القروي

عيد الربيَّة عيد امل ْودل النَّـــــــــــبوي
عيد النَّيب ا ْبن ع ْبد هللا م ْن طلع ْت
فا ْن ذك ْر ُْت رســـــــــول هللا ت ْكرم ًة
ِ
سؤال :علل؛ ساد التسامح والتعايش بني املهجريني.
عاشوا يف املهجر حياة تقوم عىل التعايش ،والاحرتام املتبادل ،والتسامح ونبذ التعصب ،فنجدمه يشاركون بعضهم ب ًعضا يف مناس باهتم.
 .9الزنعة االنسانية
سؤال :علل؛ عرب شعراء املهجر عن القي االنسانية يف شعرمه.
رأى شعراء املهجر أن الشعر تعبّي عن موقف انساين ،وهل رساةل سامية ينقلها الشاعر اىل الناس بلغة سهةل واحضة ،تدعو اىل القي
العليا :احلق واخلّي وامجلال واحلرية والعدل واحلب.
وهيتف نسيب عريضة يف قصيدته ) ًي أيخ ( داع ًيا اىل احلق والتعاون وايقاد شعةل المل ومقابةل االساءة ابملعروف:
ســـال ًحا والف ْكر حــــا ٍد وقــــائدْ
رس أعزلني اال من احلق
فلْن ْ
فلْنقاب ْل عواءها ابلنَّشـــــــــائدْ
واذا ْاش تدَّت اذلئاب عو ًاء
واذا ا ْحل ْوِل َّ
مشعل القلْب مثْل انر املواقدْ
الظالم أضأْان
سؤال :ما القي اليت كرهها املهجريون؟ وكيف وظفوا هذه القي؟
وقد كرهوا القي السلبية اكلظمل والاننية والبخل والرش ،ووظفوا الرمز للتعبّي عن القي السلبية كام يف قصيدة ) التينة امحلقاء ( اليليا أيب
رمزا لالنسان الانين اذلي يبخل خبّيه عىل الناس ،يقول:
مايض ً
كهنَّ ا وت ٌد يف الرض أو حجر
وظلَّت التينة احل ْمـــــــــــــقاء عاري ًة
فا ْجتهثَّ ا فهو ْت يف النار تس تعر
ول ْم يط ْق صاحب البْســتان ر ْؤيِتـــا
فان َّه أمحــــــــقٌ ابحل ْرص ين ْتحر
م ْن ليْس يسخو بام تْسخو احلياة به
ِ
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 .0الاَتاه اىل الطبيعة
اَته شعراء املهجر  -شأن شعراء الرومانس ية -اىل الطبيعة يتأملوهنا ،ويندجمون فهيا ،ويضفون علهيا احلياة حّت جسدوها وجعلوها تشاركهم
رمزا
مهوهمم ،ومالوا اىل التشخيص والتجس ي والنظرة التأملية ،يقول ميخائيل نعمية يف قصيدة )الهنر املتجمد( خماط ًبا ًهنرا متجمدً ا ،ويرى فيه ً
لقلبه اذلي مجدت أمانيه ،ويلحظ حترر الشاعر من القافية املوحدة:
ًي ْهنر ه ْل نضب ْت مياهك فانْقط ْعت عن اخلر ْير؟
سّي؟
أم قدْ هر ْمت وخار ع ْزمك فانْثن ْيت عن امل ْ
هور
ابلمـــــــــس ك ْنت م نر َّ ًما ب ْني احلدائق والز ْ
هور
ت ْتلو عىل ادلنْيا وما فهيا أحـــــــــــاديث ادل ْ
ابلمس ك ْنت تسّي ال ّْتىش املوانع يف َّ
الطر ْيق
ميق
والي ْوم قدْ هبط ْت عل ْيك ســكينة الل َّ ْحد الع ْ
روج
قدْ اكن يل ًي ْهنر قلْ ٌ
ـــــب ضاح ٌك مثْل امل ْ
موج
ح ٌّر كقلْبك فيـــــــــــــــــــــه أهوا ٌء وأآما ٌل ت ْ
ًي ْهنر! ذا قلْيب أراه كـــــــــــــــــــــام أراك مكبَّال
سوف تنشط م ْن عقاِل ،وهْو ال
والف ْرق أن َّك ْ
 .3ادلعوة اىل القومية العربية
فهذه القومية متجد اللسان العريب وتنادي ابقامة ادلوةل العربية اليت تؤمن ابلرتاث العريب اخلادل ،واملصّي املشرتك .يقول الشاعر أبو
الفضل الوليد داع ًيا اىل الوحدة العربية:
اىل د ْو ٍةل ت ْمتد يف الَّرش ْـق والغ ْرب
فأعظ ْــم وأكر ْم ابحتا ٍد ونْس ب ٍة
ِ
د ًما ولساانً ليْس تفصــــــل اب ْلرتب
ومـــــــــــا يه اال أم ٌة عرب َّي ٌة
ِ
اخلصائص الفنية لشعر املهجر:
رمزا لالنسان الانين.
 .1يوظف الرمز للتعبّي عن بعض املعاين التأملية واالنسانية ،فقد رأى ايليا أبو مايض يف التينة امحلقاء ً
 .2مييل اىل التجديد يف املوضوعات والرتكُّي عىل القي االنسانية اكلتسامح والتعايش والتعاون ،وَتىل ذِل يف شعر الياس فرحات ورش يد
اخلوري.
 .6ينظم عىل الوزان القصّية واجملزوءة ،ويش يع فيه التحرر من القافية املوحدة ،كام يف قصيدة )الهنر املتجمد ( مليخائيل نعمية.
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ثلث ًا  :شعر الثورة العربية الكربى
سؤال :عدد موضوعات (مبادىء) شعر الثورة العربية الكربى.
 -1الاعزتاز ابلقومية العربية.
 -3مدح الرشيف احلسني بن عيل وأبنائه ،وتأكيد أحقيِتم يف املكل.
 -5رثء الرشيف احلسني بن عيل.

 -2الاستياء من س ياسة العامثنينيْ ،ووصف ظلمهم.
 -4وصف َتاوب المة العربية مع الث َّورة.
 -6التغين بذكرى الثورة العرب َّية الكربى.

موضوعات (مبادىء) شعر الثورة العربية الكربى ،مع المتثيل:
 -1الاعزتاز ابلقومية العربية
الشعوب العربية َتمعها عوامل مشرتكة من لغة وثقافة واترخي،وقد دعا الشعراء اىل الاعزتاز هبذه القومية ،يقول الشاعر مجيل العظم:
فق ْل لبين ج ْنكــُّي قدْ قيض ال ْمر
لقدْ دالت ال ًَّيم وانْقلب ادلَّ هْر
وه ْ
ـــــل أهْلـــــه اال كنانة والنَّرض
وقـدْ عــــاد أمر املْسلمني لهُْل
ِ
أابيه الورى فخ ًْرا هب ْم ويل الفخْر
أولئك ق ْويم بــــــارك هللا فهيم
 -2الاستياء من س ياسة العامثنينيْ ،ووصف ظلمهم
تناول الشعر مظاهر الظمل وأشاكهل اذلي تعرض هل العرب من العامثنيني ،يقول الشاعر الفلسطيين محمد العدانين:
وال حنــــــــــــس بام للنّي م ْن ألم
ظ َّن العدى أن َّنا ن ْعنو لظلْـــمهم
ــــــــــن رائع الش ي
وما حتلَّوا به م
وأ َّن ب ْسمــــتنا فــهيا رىض هبـم
ْ
ب ْعد ابْتسامته ،ق ٌ
صـف من الرجم
وما دروا أن ب ْرق امل ْزن يتْبعه
ويصف مجيل الزهاوي اعدام جامل ابشا السفاح أحرار العرب ،فيقول:
ويف لك بيْ ٍت نرَّــــــ ٌة وعويل
عىل لك عو ٍد صاح ٌب وخليل
جنوم سام ٍء يف الصبــاح أفول
ك َّن وجوه الق ْوم ف ْوق جذوعه ْم
 -3مدح الرشيف احلسني بن عيل وأبنائه ،وتأكيد أحقيِتم يف املكل
واهنْ ْض فمثْكل ي ْرعى العهْد واذلمام
يح الرشيف ،ويح البيْت واحلرما
قال فؤاد اخلطيب
ا ْن اكن غ ّْيك ي ْرىض الين والسأما
ًي صـــاحب اله َّمة الشمــاء أنت لها
ِ
ــــــرا أط َّل عىل الكوان م ْبتسام
اي ٍه بين العرب ال ْحـــــــرار ا َّن ل ْمك
ف ْج ً
ِ
ِ
قدْ عاد متَّــــــــصال ما اكن م ْنفصال
ــــــــوم وارث ْم
ًي ْبن النَّيب وأنت الي ْ
 .1شاعر الثورة العربية الكربى .2 .شاعر الهنضة العرب َّية.
سؤال :ما اللقاب اليت لقب هبا الشاعر فؤاد اخلطيب؟
سؤال :علل؛ لقب الشاعر فؤاد اخلطيب بشاعر الثورة العربية الكربى.
لنه من أبرز الشعراء اذلين جمدوا الثورة بقصائد تعد من عيون الشعر القويم ،ومن أبرزها قصيدته املشهورة (حتية الهنضة) اليت ألقاها
بني يدي الرشيف احلسني بعد اعالن الثورة مبارشة  ،فاكنت سب ًبا يف منحه لقب شاعر الثورة العربية الكربى وشاعر الهنضة العربية.
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وميجد الشاعر اجلزائري عبد هللا ابفقيه المّي عبد هللا الول ابن احلسني ،فيقول:
ـــــــن سـاد الانم أ ًاب وجدا
ــــــن للعالء سعى وجدا
وم ْ
أًي م ْ
ومثْكل فـــــــي الربيَّة م ْن يفدا
فديْتــك فـارس اله ْيجا برويح
نظ ْمت من املدائح فيك ع ْقدا
اىل عـــــلْياك ) ع ْبد هللا( اين
ِ
ويف مبايعة الرشيف احلسني بن عيل وتأكيد أحقيته يف املكل يقول الشاعر اللبناين مصطفى الغالييين:
الرشع ال الغلب
ًي أهيَّ ا املكل امل ْيـــــــــــمون طالعه
أنت االمام حبــق ْ
ِ
بط ْرف ولْهان صب القلْب ملِْتب
أاب امللوك ال ْيك الع ْرب انظـــــــر ٌة
ِ
تفيض خ ْ ًّيا عىل االسالم والعرب
فا ْمد ْد نباي ْعك ًي ْبن الكرمني يدً ا
ِ
 -4وصف َتاوب المة العربية مع الث َّورة
ريـا الرحاب تغص ابلوراد؟
لمن املضارب فـي ظـــالل الوادي
يقول الشاعر فؤاد اخلطيب
نفر ْت من الغوار والجناد
هللا أكبــــــــــــر تلْــــك أمة ي ْعر ٍب
والبـيض م ْتلع ٌة من الغامد
رش ٌع
طوت املراحـــــل والســـنَّة َّ
وم ْ
ابهلل ،والتـارخي ،والجـداد
شت تدك البغْي ،مش ية واث ٍق
ــــوت غ ّْي مس َّخ ٍر بقياد
عــــــــــر ٌب تطوع كهْله ْم وغالمه ْم
للم ْ
 -5رثء الرشيف احلسني بن عيل
اكن لوفاة الرشيف احلسني بن عيل صدً ى كبّيٌ يف وجدان الشعراء يف ش ّت بقاع العامل العريب ملا هل من ماكنة دينية وقومية يقول شويق
ش
لــــــــك يف الرض والَّسامء مأ آ ُْت
قام فهيا أبو املالئــــــــــــك ها ْ
يــــا أاب العـلْية الَباليــــــــل س ْ
أآابءك الزهْر ه ْل من امل ْوت عامصْ؟
ــــل
ن وراء الســــــواد والشام واج ْم
ت ْكل بغْــداد يف ادلمــــــــوع وّعا
 -6التغين بذكرى الثورة العرب َّية الكربى
يف هذه املناس بة نظم الشاعر حيدر محمود قصيدة بعنوان (س يد الشهداء( ،ومهنا:
والرشيف احل ْ
يف عيــــون البناء والحفاد
سني يرشق ْمشسا
كــــــــــ َّل ح ٍر شهادة امليالد
يه أم الراًيت ،أعط ْت ،وتعطي
م ْن ظالم القيود ،والصفاد
شعوب
وعىل خ ْفــــقها اس تفاق ْت ٌ
ـر ولك النّيان محض رماد
ْمجرها و ْحـــــده َّاذلي يوقد اجل ْمـ
نوًي بذكرى الثورة العربية الكربى ،وقد اكن للعام)2016م( مسة متُّيه عن العوام الخرى،وحض ذِل
سؤال :حتتفل اململكة الردنية الهامشية س ً
احتفلت اململكة مبرور مئة عام عىل انطالقة الثورة العربية الكربى.
اخلصائص الفنية لشعر الثورة العربية الكربى
 .1اس تخدام النربة اخلطابية؛ علل نظر ًا لطبيعة الظروف الس ياس ية اليت تس تلزم استهناض اهلمم ،واستثارة النفوس.
 .2يتصف بسمو العاطفة وحرارهتا من خالل الاعزتاز ابلقومية العربية ووصف الظمل اذلي وقع عىل الشعوب العربية والتطلع اىل التحرر.
 .6يلزتم ّعود الشعر العريب.
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رابعا :شعر املقاومة
 . 1شعر املقاومة يف القطار العربية ومضامينه
أ – استهناض اهلمم واثرهتا ملقاومة املس تعمر
فال ب َّد أن يْس تجيب القد ْر
يقول أبو القامس الشايب اذا الَّش ْعب ي ْو ًما أراد احلياة
ِ
وال بــــــدَّ للق ْيد أن ي ْنك ْرس
وال بــــــــدَّ لل َّ ْيل أن ي ْنجيل
وحدَّثنــــــي روُحا املس ت ْرت
كذِل قالــــ ْت يل الاكئنات
ويقول سلامين العيىس يف ثورة اجلزائرَّ :الربيع الب ْكر أن يهنْ ار ل ْي ٌل
أن يدوس الق ْيد ثئ ْر
َّالربيع الب ْكر
أن يسحق جال ٌد
وأن ْحتيا جزائ ْر
ب -ابراز أمهية التضحيات اليت قدهما شهداء املقاومة
يستهنْ ض الوادي صبــــــاح مساء
قال شويق يف رثء ّعر اخملتار ركـــــــــزوا رفاتك فـــي الرمال لو ًاء
ي ْكسو الس يوف عىل َّالزمان مضاء
ًي أهيَّ ا الســــــــــ ْيف املج َّرد ابلفــــال
أبىل فأحسن يف العـدو بــــــــــالء
تكل الصحاري ٌْغد كــــــــــل مهنَّ ٍد
جض َّْت عل ْيك أراجـــــــــــال ونساء
أفريقيا مهْـــــــــــــد ا ُلسود ول ْحدها
ًي شاهدً ا مأ ساة مرص ادلامي ْة
حد ْث فتاك عن الوحوش الضاري ْة
ويقول فوزي عطوي
ك ْيــــف افْتــد ْوها ابدلماء الفاني ْة
حد ْث عن ال ْطفـــــال ي ْوم تم َّردوا
ذرف ْت عيــــوهنم ادلموع القاني ْة
وعن الًيىم واليتاىم حيـــــــــــنام
ع ْ ٌني مـــــؤ َّرق ٌة وع ْ ٌني ابكـــــــي ْة
وتسهَّـــــــد ْت أجفاهن ْم فبد ْت له ْم
جـ -وصف مشاهد املقاومة
وراء سامئه خ ْط ٌف وصـ ْعق
بل ْيــــ ٍل للقذائــــــف واملــــنايــا
يقول شويق يف نكبة دمشق
علـــــى جنباته وا ْسـو َّد أفْق
اذا عصف احلديد ْامح َّر أفقٌ
ِ
نور وحـق
دم الثــــــــــوار ت ْعرفه فرنْسا
وت ْعـــــــمل أن َّـــــه ٌ
وزالوا دون ق ْومهــــم لي ْبقــوا
بال ٌد مات ف ْتيـــــــــِتا لت ْحيا
رضج ٍة يـدق
ابب
وللــــــــــــحريَّة احل ْمراء ٌ
بكــــــــل ي ٍد م َّ
د  -تأكيد مفهوم القومية العربية
فال عيْش ا ْن ل ْم ت ْبق اال املطامع
لعــــ َّل َّاذلي وىل مــن ادلَّ هْر راجع
يقول اجلواهري
ِ
ِ
تـــــرددها أســــــواقه والشوارع
حتـــــــــدث أوضاع العراق بهنْض ٍة
كنائسه تدْ عــــــو فت ْبيك اجلوامع
الرشق و ْحد ًة
وقدْ خ َّربوين أ َّن يف ْ
بشائر قدْ الحــــ ْت لــها وطالئع
وقـــــــدْ خ َّربوين أ َّن للع ْرب هنض ًة
"فــــــال ب َّد ي ْو ًما أن تر َّد الودائع"
الرشق اكن وديـع ًة
هبوا أ َّن هــــذا ْ
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 -2شعر املقاومة الفلسطينية...
حُّيا واس ًعا يف شعر املقاومة العريب لس باب ،أمهها:
سؤال :تبوأ شعر املقاومة الفلسطينية ً
 - 1ماكنة فلسطني ادلينية.
 - 2معاانة فلسطني من الاحتالل الصهيوين حّت يومنا هذا .
سؤال :أبرز شعراء املقاومة الفلسطينية.
ابراهي طوقان ،و أخته فدوى طوقان  ،ومحمود درويش ،ومسيح القامس ،وتوفيق زًيد ،وعبد الكرمي الكريم.
سؤال :مُّي املرحلتني اليت مر هبام شعر املقاومة الفلسطينية.
أ -البحث عن اذلات :عرب الشعر فهيا عن خشصية الفلسطيين الالجـئ املنزتع من أرضه بعد أن رشده احملتل ،و أشعرته املأساة
بأمهية البحث عن هويته .
احلنني اىل الوطن ،ووصف املذاحب اليت تعرض لها الفلسطينيون ،والمل ابلعودة ،وادلعوة اىل النضال .
موضوعاهتا:
اتسم ابلنربة اخلطابية ،وابحلزن ردًا عىل الواقع املر.
سامهتا:
ب –اكتشاف اذلات وتأكيد الهوية:
وذِل منذ انطالقة الثورة الفلسطينية ،فقد أدت التجربة امل َّرة اىل نضج الوعي ووضـوح الرؤيـة ،واليقـني برضـورة َتـاوز الواقـع لصـنع
املس تقبل وحترير الرض واالنسان.
أ  -مرحةل البحث عن اذلات
مصورا عذاب الشعب الفلسطيين بعد النكبة:
يقول محمود درويش ً
ماذا جن ْينا ْحنن ًي أماه؟
حّت نموت م َّرت ْني
فم َّر ًة نموت يف احليا ْة
وم َّر ًة نموت ع ْند امل ْو ْت!
ًي غابة الَّص ْفصاف ه ْل س ت ْذكر ْين
أ َّن َّاذلي رم ْوه ْحتت ظكل احلز ْين
سان؟
يش ٍء مي ٍت ان ْ ْ
ك َّي ْ
ِْ
سان
ه ْل ت ْذكرين أنين ان ْ
و ْحتفظني جث َّيت م ِ ْن ْ
ابن؟
سطوة الغ ْر ْ
وأنت ًي أماه
فاق
ووادلي و اخْويت والهل والر ْ
ِ
لعل َّ ْمك أحيا ْء ...لعل َّ ْمك أمو ْات
سان
لعل َّ ْمك مثْيل بال ع ْنو ْان ...ما قمية االن ْ ْ
ِ
بال وط ْن  ....بال ع ْمل
سان؟
ودونام ع ْنو ْان؟ ....ما قمية االن ْ ْ
ِ
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ب  -مرحةل اكتشاف اذلات وتأكيد الهوية.
وألقي هبا يف مهــــاوي َّالردى
يقول الشاعر عبد الرحي محمود :سـأ ْمحل روحــــــــــي عىل راحيت
واما م ٌ
امت يغيــــــــظ العدى
فاما حـــــــــــــــيا ٌة ترس الصديق
ورود املناًي ون ْيــــــــــل املىن
وِنـــــــــــ ْفس الَّرشيف لـها غايتان
مخوف اجلناب حرام احلمى
وما العيْش؟ العشت ا ْن ل ْم أك ْن
ِ
هب شعراء العرب يدافعون يف قصائدمه عن فلسطني وشعَبا،
حكرا عىل شعراء فلسطني أنفسهم ،فقد َّ
ومل يكن شعر املقاومة الفلسطينية ً
وُييون المة العربية اليت هبت لدلفاع عن فلسطني ،ومن ذِل ما قاهل الشاعر اللبناين بشارة اخلوري)الخطل الصغّي(:
لبس الغار عل ْيه ا ُل ْرجواان
ًي جــــهادًا صفَّق امل ْجد هل
وبنــــــا ٌء للمعايل ال يداَن
رش ٌف ابه ْت فلسطني به
لثم ْته خبشــــــــو ٍع شفتاان
ا َّن ج ْر ًحا سال م ْن جَبْ ِتا
ِ
عرب ًيا رشـــــــــف ْته م ْقلتاان
وأنينًا ابحــــت النَّ ْجوى به
اخلصائص الفنية لشعر املقاومة:
 .1تتجىل فيه النربة اخلطابية ،والس يام عند احلديث عن استهناض اهلمم و ابراز التضحيات.
 .2يتصف ابلوضوح يف املعاين والفاكر ،مثل احلديث عن تأكيد الشعراء القومية العربية ووصف مشاهد املقاومة.
 .6يتسم حبرارة العاطفة الوطنية والقومية وقوهتا .يظهر ذِل يف قصيدة محمود درويش اليت يتحدث فهيا عن معاانة الشعب الفلسطيين.
وازن بني سامت شعر املقاومة الفلسطينية يف مرحلتيه :البحث عن اذلات واكتشاف اذلات وتأكيد الهوية،من حيث املوضوعات والعاطفة.
مرحةل اكتشاف اذلات وتأكيد الهوية
مرحةل البحث عن اذلات
احلنني اىل الوطن،
احلنني اىل الوطن،
واليقني برضـورة َتـاوز الواقـع لصـنع املسـ تقبل وحتريـر الرض
ووصف املذاحب اليت تعرض لها الفلسطينيون،
واالنسان،
املوضوعات والمل ابلعودة،
تضـــافر هجـــود المتـــني العربيـــة واالســـالمية يف ادلفـــاع عـــن
وادلعوة اىل النضال
فلسطني ،واحلث عىل املقاومة.
الرفض لالس تعامر والثورة يف وهجه
العاطفة احلزن
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قضاًي النرث يف العرص احلديث

العريب التخصص
الفصل الثاين

أو ًال ( :الـــــمقـالـــــة )
سؤال :عرف املقاةل.
يه فن أديب نرثي ،يتناول موضوعًا معينًا هبدف اقناع قارئه بتقبل فكرة ما أو اثرة عاطفته َتاهها ،وقد تظهر فيه خشصية الاكتب.
سؤال :مّت ظهرت مالمح املقاةل يف أدبنا العريب؟
منذ القرن الثاين للهجرة ،ومتثلت يف أحسن صورها يف رسائل اجلاحظ ،اليت أش َبت من بعض الوجوه املقاةل العربية احلديثة.
سؤال :اّتذ شك املقاةل حديث ًا من ًحى أآخر من حيث موضوعها وأسلوهبا  ،حّت نس تطيع القول :اهنا عدت فنًا أدبيًا جديدًا .وحض ذِل.
أصبحت تعىن بتحليل مظاهر احلياة املعارصة وتتناولها ابلنقد والتحليل.
سؤال :بني سبب انتشار املقاةل يف الدب العريب احلديث وظهورها بقالَبا اجلديد.
ظهور بعض الصحف كصحيفة »الوقائع املرصية« ،واجملالت مكجةل »املرشق«
سؤال :أشهر كتاب املقاةل يف الصحافة العربية املبكرة.
ابراهي املازين وأمحد حسن الزًيت وعباس محمود العقاد
سؤال :ما يه اخلصائص الفنية العامة للمقاةل احلديثة.
 .9االَياز يف العرض
 .6ادلقة يف الوصف.
 .1قرهبا من واقع الناس .2 .تتصف ابلوضوح يف التعبّي.
سؤال :علق عىل ما يأيت ( :متتاز املقاةل بقرهبا من واقع الناس ).
لهنا تعاجل مشالكهتم العامة واخلاصة ،وامليل اىل بث الثقافة العامة لرتبية أذواقهم وعقوهلم.
سؤال :تعمتد املقاةل عىل عنارص ثالثة .اذكرها.
 .1لغة موجزة يراعى فهيا اختيار اللكامت املناس بة ذات ادلالالت الواحضة بعيدً ا عن التكرار والزًيدة.
 .2فكرة املوضوع اليت تعرب عن وهجة نظر اكتب املقاةل يف موضوع ما.
 .6عاطفة تسهم يف تقدمي فكرة املقاةل بفاعلية وتأثّي كبّيين ،وغال ًبا ما تظهر العاطفة يف املوضوعات االنسانية.
سؤال :املقاةل احلديثة نوعان ،اذكرهام.
 .2املقاةل املوضوعية
 .1املقاةل اذلاتية .
سؤال :وازن بني املقاةل اذلاتية واملقاةل املوضوعية من حيث:
املقاةل املوضوعية
املقاةل اذلاتية
املوازنة
مقيدة مبا يتطلبه املوضوع من منطق يف العرض واجلدل وتقدمي
حرة يف طريقة عرضها وال يضبطها ضابط.
طريقة العرض
املقدمات واس تخراج النتاجئ.
يندر فهيا اجلدل والنقاش.
يتحدد جحم املقاةل بتعدد فكرة موضوعها.
قصّية اىل حد ما
احلجم
ال تكون خشصية الاكتب جلية فهيا ،امنا نراها ما بني السطور.
خشصية الاكتب تعىن اببراز خشصية الاكتب.
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املقاةل يف الردن
سؤال :علل؛ تطورت املقاةل الدبية الردنية يف النصف الثاين من القرن العرشين.
اثر انتشار التعلي وظهور الصحافة ،اذ اكن الصدار اجملالت ،مثل جمةل »القمل اجلديد « اليت أصدرها عيىس الناعوري يف عامن
بني يف تطوير املقاةل الدبية الردنية .
س نة )1952م ( » وجمةل املنار « يف القدس ،وجمةل »الفق اجلديد « تلِتا جمةل « »أفاكر« .أ ٌثر ٌ
سؤال :من أشهر كتاب املقاةل الردنيني.
عيىس الناعوري ،وحس ين فريز ،وعبد احللي عباس ،وخادل الكريك ،و ابراهي العجلوين ،وطارق مصاروة ،وحسني مجعة.
حرصوا عىل عرض ما يقدمون بأسلوب جذاب ،مس تفيدين من أساليب الكتابة اليت يس تخدهما كتاب عرب يف جمالت أكرث عراقة.
(يرتك للمعمل والطالب )
(يرتك للمعمل والطالب )

لك مما يأيت:
 .1علق عىل ٍ
أ .متتاز املقاةل بقرهبا من واقع الناس.
املقاةل تعاجل مشالكت الناس العامة واخلاصة ومتيل اىل بث الثقافة العامة لرتبية أذواقهم وعقوهلم.
(يرتك للمعمل والطالب )
ب .املقاةل وليدة الصحافة.
لهنا أصبحت تعىن بتحليل مظاهر احلياة املعارصة وتتناولها ابلنقد والتحليل واكن لظهور الصحف أثر كبّي يف انتشارها.
 .2علل :تطورت املقاةل الدبية الردنية يف النصف الثاين من القرن العرشين.
بسبب انتشار التعلي وظهور الصحافة يف ذِل الوقت .اذ اكن الصدار اجملالت مثل جمةل ( القمل اجلديد) اليت أصدرها عيىس
الناعوري يف عامن (س نة  )1102وجمةل ( املنار) يف القدس وجمةل ( الفق اجلديد) وتلِتا جمةل ( أفاكر) أثر بني يف تطوير املقاةل الردنية.
 .6وازن بني املقاةل اذلاتية واملقاةل املوضوعية من حيث:
املقاةل اذلاتية
املوازنة
حرة يف طريقة عرضها وال يضبطها ضابط.
طريقة العرض
يندر فهيا اجلدل والنقاش.
قصّية اىل حد ما.
احلجم
خشصية الاكتب تعىن اببراز خشصية الاكتب.
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ثني ًا  ( :الـــــخــاطــرة )
سؤال :عرف اخلاطرة اصطال ًحا و لغة.
-

اصطالح ًا:

فن نرثي حديث،تعرب عن فكرة عارضة طارئة كهنا ومضة ذهنية أو شعورية.

-

لغة:

ما مير ابذلهن من المور والآراء.

سؤال :علل؛ تسمية ابن اجلوزي كتابه » صيد اخلاطر« # .
لنه أورد فيه مجموعة من اخلواطر اليت تعىن ابلقي االنسانية ،فقيدها ابلكتابة يك ال تنىس.
سؤال :اذكر أشهر كتاب اخلاطرة يف العامل العريب ويف الردن.
من الكتاب العرب :أمحد أمني ،وخليل الساككيين ،وجربان خليل جربان .
ومن الكتاب الردنيني :صالح جرار ،والان مامكغ ،وأمحد حسن الزعيب ،وابراهي العجلوين.
سؤال :علل؛ تطرق اكتب اخلاطرة اىل جوانب ليس لها حدود.
لنه يغلب علهيا اجلانب الوجداين امليلء ابالحساس الصادق والعواطف اجلياشة،يف لك ما خيطر بباهل.
سؤال :وازن بني اخلاطرة واملقاةل من حيث :احلجم ،والفكرة ،والعنوان.
اخلاطرة

املقاةل

احلجم

عادة تكون قصّية ال تتجاوز الصفحة.

قد تبلغ عدة صفحات.

الفكرة

وليدة حلظِتا وطارئة.

مدروسة ومنتقاة.

العنوان

بال عنوان.

عادة لها عنوان يعرب عن مضموهنا.

اخلصائص الفنية للخاطرة
 .1قوية التعبّي تعرب عام يف نفس اكتَبا.

 .2فكرهتا واحضة.

 .6ومجلها متوازنة تتالءم مع مس توى ادراك القارئ.

 .9وتعمتد أحياانً حبسب موضوعها ونوعه عىل الصور الفنية والتشبهيات اجملازية والاس تعارات ما َيعل لها تأ ًثّيا يف نفس القارئ .
سؤال :علل؛ توظيف الصور الفنية امجلالية يف كتابة اخلاطرة.
لنه َيعل لها تأ ًثّيا يف نفس القارئ .
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ثلث ًا ( :الـقـصة القـصّية)
سؤال :عرف القصة القصّية.
فن أديب نرثي يتناول حاكية ما تعاجل قضاًي االنسان ومشالكته وتطلعاته وأآماهل.
سؤال :للقصة القصّية حضور يف الدب العريب القدمي ،وحض ذِل.
يمتثل ذِل يف المثال العربية اليت يه قصص يف اطار حممك ،وتذكر املصادر بعض القصص العاطفية القدمية بوصفها مثا ًال عىل البداية
املبكرة لظهور القصة القصّية يف الرتاث العريب ،مثل قصة» نزوبيا » ،وقصة «املرقش الكرب» مع أسامء بنت عوف ،كام اكن للعرب
قصص اترخيية اس تقيت من أًيهمم وبطولِتم وأّعل فيه خميالت اكتبهيا.
سؤال :مّت ظهرت القصة القصّية فنًا أدب ًيا عرب ًيا يف العرص احلديث؟
يف بداًيت القرن العرشين ،وتذهب الآراء اىل أن أول قصة قصّية عربية ابلشك املتعارف عليه اكنت قصة «يف القطار» حملمد تميور.
سؤال :من أشهر كتاب القصة القصّية ؟

زكرًي اتمر ،ويوسف ادريس ،ومحمود س يف ادلين االيراين.

سؤال :مّت حددت بداًيت القصة القصّية الردنية؟
حتدد بظهور اجملموعة القصصية «أغاين الليل» )1922م( حملمد صبحي أبو غنمية .
سؤال :علل؛ تعد اجملموعة القصصية «أول الشوط» حملمود س يف ادلين االيراين البداية احلقيقية للقصة يف الردن.
لنه متكن من متابعة َتربته القصصية وتطويرها طوال العقود املتتالية ،وأسهم من خالل خشصيته وثقافته يف تأكيد ماكنة القصة القصّية
بني الفنون الدبية.
سؤال :بني أمه عوامل ازدهار القصة القصّية يف الردن.
أ  -العامل الس يايس :

اكن لتغـّي البنيـة الس ياسـ ية لـلردن مـن امـارة اىل مملكـة عـام )1946م( اسـهام كبـّي سـاعد عـىل
تطـور القصـة القصـّية وابيق منـايح احليـاة الدبيـة ،والسـ امي أن املـكل عبـد هللا الول – رمحـه
هللا – اكن ممن شاركوا يف ارساء قواعد هذه الهنضة وذاك التطور.

ب -العامل الثقايف :

متثل ابلتوسع يف التعلي وانتشار وسائل الثقافة وتعدد املؤسسات املعنية هبا وادلاّعة حلركة النرش.

سؤال :ما العنارص الرئيسة اليت تتكون مهنا القصة القصّية؟
 .6البيئة (الزمان واملاكن)
 .2الشخوص
 .1احلدث
سؤال :عرف احلدث.
74

|الصف الثاين الثانوي  /املهناج اجلديد

 .9احلوار

 .0احلبكة(العقدة)

 .3احلل (الهناية)
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هو أوحض العنارص يف القصة و أكرثها ش يوعًا ،وهو مجموعة من الوقائع والفعال اليت يرتبط بعضها ببعض ويتبع بعضها بعضً ا.
سؤال :علل؛ يعد عنرص احلدث من أبرز عنارص القصة.
عليه تقوم القصة القصّية؛ لنه يتصف ابلوحدة ال التعدد ،ويس تقطب انتباه القارئ .
سؤال :كيف يس تقطب الاكتب انتباه القارئ؟
يعمد اىل طريقة سهةل مبسطة ،فهو يرمس املشاهد ويصف املواقع حبيث تصبح كهنا س تارة من س تائر املرسح اخللفية.
سؤال :عرف الشخوص.
يه اليت يقع لها احلدث أو ُيدث معها الفعل املرتبط به وتتفاعل معه .
سؤال :علل؛ الشخوص(الشخصية االنسانية) يف القصة من مصادر التشويق واالمتاع.
لن هناك ميال طبيعيًا عند لك انسان اىل التحليل النفيس ودراسة الشخصية.
سؤال :عرف البيئة (الزمان واملاكن).
بيئة القصة يه حقيقِتا الزمانية واملاكنية؛ أي لك ما يتصل بوسطها الطبيعي.
سؤال :عرف احلوار.
هو لك الكم َيري بني خشصني أو أكرث من خشوص القصة.
سؤال :علل؛ احلوار من أمه الوسائل اليت يعمتدها الاكتب يف رمس الشخوص وبناء حبكته القصصية.
بواسطته تتصل خشوص القصة يف ما بيهنا ً
مبارشا.
اتصاال رصُيًا ً
سؤال :يقسم احلوار يف القصة اىل نوعني ،اذكرهام
 )1احلوار ادلاخيل ) املونولوج( :وهو حديث الشخصية مع ذاهتا يف القصة.
 )2احلوار اخلاريج)ادلًيلوج( :وهو ما يدور بني خشوص القصة من حديث.
سؤال :عرف احلبكة ) العقدة (
يه سلسةل الحداث اليت َتري يف القصة ،حيث تتأزم وصو ًال اىل اذلروة ،مرتبطة عادة برابط الس ببية .ويه التنفصل عن الشخوص
وبداية الرصاع يف القصة هو بداية احلبكة ،واحلادث املبديئ هو املرحةل الوىل يف الرصاع ،وهناية الرصاع يه هناية احلبكة.
سؤال :احلل) الهناية  (:تنِتيي القصة القصّية ب احدى الهنايتني الآتيتني:
 )1الهنـاًيت املفتوحـة :يـرتك الاكتـب يف هنايـة قصـته ً
جمـاال للتفكـّي كن خيـمت قصـته ابسـ تفهام يف ختـام الصـفحة الخـّية ،فتكـون
الهناية أكرث اثرة للقارئ ودف ًعا لفضوهل ،وحث ًا خمليلته يك تنشط وَتهد ،فيبقى النص معلقًا متأرحجًا الحامتالت متعددة.
 )2الهنـاًيت املغلقـة :يكـون الاكتـب قـد أوجـد احلـل يف هنايـة قصـته .فهـيي ال تـرتك وراءهـا سـؤ ًاال أو اسـ تفها ًما ،بـل تـرد يف صـيغة
اخبارية تقريرية.
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رابعا  ( :الــســّية )
سؤال:
سؤال:
سؤال:
سؤال:
سؤال:
سؤال:
سؤال:
سؤال:

سؤال:
سؤال:
سؤال:

76

عرف السّية.
فن نرثي أديب يتناول حياة خشصية انسانية ذات متُّي وافرتاق ،تعمتد فهيا الروح القصصية؛ ولكهنا قصصية غّي حرة.
علل؛ يعمتد يف كتابة السّية الروح القصصية.
لهنا مرتبطة ابلتارخي احلقيقي لصاحب الشخصية ،وميكن أن يكون فهيا قدر من اخليال اذلي ال خيل ابلتارخي.
علل؛ ال تقترص كتابة السّية اذلاتية عىل حياة الفرد اخلاصة.
الن السّية تتناول خشصية لها ماكنة مرموقة يف اجملمتع ،فال بد من ذكر أفراد اجملمتع احمليطني به ،والنوايح الاجامتعية والفكرية
والس ياس ية والاقتصادية يف عرصه ليظهر متُّيه.
 .2السّية الغّيية
 .1السّية اذلاتية
تقسم السّية اىل نوعني .اذكرهام.
وحض املقصود مبفهوم السّية اذلاتية يف الدب العريب احلديث.
فن نرثي ُييك فهيا الاكتب عن حياته  -أو جزء مهنا  -وغال ًبا ما يقدم ميثاقًا يعدْ فيه القارئ أن يقول احلقيقة ّعا عاشه ً
فعال.
فالسّية توحض مواقفه من اجملمتع وتكشف فلسفته وأآراءه وتفرس اَتاهاته ،وقد يعرتف ابلخطاء اليت ارتكَبا يف مرحةل ما من حياته.
وحض املقصود مبفهوم السّية الغّيية يف الدب العريب احلديث.
يه ما يكتب فهيا املؤلف عن خشصية ما ،يف بيئِتا وزماهنا ،معمتدً ا عىل النقل واذلاكرة أو املشاهدة ،مع تويخ ادلقة واملوضوعية
واحلياد يف نقل الحداث والوقائع ،وحتليل الظروف اليت أحاطت هبا :مودلً ا ونشأ ًة وتعلميًا ،وكشف أثرها يف خشصية صاحَبا وخرباته.
ما املهنج الشائع يف كتابة السّية؟
التسلسل الزمين؛ أي أن يتحدث عن مراحل حياته ابلتوايل ،حّت خيمتها ابملوت.
مرت كتابة السّية يف الدب العريب مبرحلتني .وحضهام
وقد ركزت عىل اجلانب التارخيي ،ومهنا «سّية ابن احساق» اليت هذهبا ابن هشام النصاري وصارت
أ  -املرحةل التارخيية :
تعرف بسّية ابن هشام ،وحتدث فهيا عن سّية الرسول  ،وكتاب« املغازي » للواقدي.
ويه ذات طابع أديب ،ظهرت يف القرن اخلامس الهجري وأشهرها :كتاب «الاعتبار» لسامة بن منقذ ،
ب  -املرحةل الدبية :
اذلي حتدث فيه عن حياته وفروسيته وجممتعه زمن احلروب الصليبية.
ما امس أول سّية ذاتية ظهرت يف الدب احلديث؟
سّية أمحد فارس الشدًيق اليت دوهنا يف كتابه «الساق عىل الساق يف ما هو الفارًيق» املطبوع يف منتصف القرن التاسع عرش.
لم انلت سّية أمحد فارس الشدًيق «الساق عىل الساق يف ما هو الفارًيق» شهرة واسعة يف الدب العريب؟
ملا اتسمت به من سالمة اللغة،وقوة العبارة ،وروح السخرية ،والاس تطرادات والانس ياق وراء الرتادف اللغوي ،والتالعب ابللفاظ
واحلوار املصنوع.
بني العوامل اليت جعلت كتاب »الًيم « لطه حسني سّية ذاتية رفيعة؟
السلوب القصيص ،واللغة الشاعرية امجليةل ،والسالسة والعذوبة يف طرح الفاكر والآراء ،والقدرة عىل التصوير والتلوين ،والرصاحة،
واجلرأة يف كشف الواقع ،وروح النقد والسخرية الالذعة ،وال تزال هل شهرة واسعة يف العامل العريب.
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سؤال :مُّي السّية اذلاتية من الغّيية مما يأيت:
السّية
»حياة الرافعي«
»عبقرًيت العقاد«
»جربان«
«رحةل جبلية رحةل صعبة«
»غربة الراعي«
«الساق عىل الساق يف ما هو الفارًيق»
«الًيم»
»الرشيط السود«
»ايقاع املدى«
سؤال:
-1
-2
-6
-9
-0
-3
-1
-2
-6
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نوعها
سّية غّيية
سّية غّيية
سّية غّيية
سّية ذاتية
سّية ذاتية
سّية ذاتية
سّية ذاتية
سّية ذاتية

اكتَبا
العرًين
ميخائيل نعميه
ميخائيل نعميه
فدوى طوقان
احسان عباس
أمحد فارس الشدًيق
طه حسني
عيىس الناعوري
محمود السمرة.

ال بد من توافر رشوط يف السّية ويف اكتَبا حّت تكون سّية انحجة .اذكرها.
أ  -يف السّية
الرتكُّي عىل حياة الشخص صاحب السّية دون التوسع يف احلديث عن حياة من هلم صةل به من الشخاص.
املوضوعية يف تناول خشصية صاحَبا ،والابتعاد عن العاطفة الزائدة اليت ميكن أن حترف السّية عن وضعها الطبيعي.
توظيف اخليال من غّي اغراق فيه؛ لن طغيان اخليال خيرج السّية عن نطاقها.
مراعاة المنو والتطور يف سلوك الشخصية مبا يتناسب والتقدم يف س نه وغىن خرباته.
اس تخدام السلوب املعرب الشائق القادر عىل جذب انتباه القارئ.
ميكن أن يس تطرد الاكتب ويسهب ويطول يف وصف خشصية صاحب السّية.
ب  -يف اكتَبا
أن يكون دلى الاكتب القدرة عىل اختيار املعلومات اليت تس تحق التسجيل يف السّية ،وهذه القدرة تتطلب ذوقًا أدب ًيا رفي ًعا ودقة
مالحظة ،وقدرة عىل املقارنة واملوازنة.
أن يتوخ الاكتب احلقيقة والصدق وادلقة واملوضوعية .فهو أديب فنان اكلشاعر والقاص يف طريقة العرض ،ولكنه ال خيلق
الشخصيات من خياهل ،بل يرمسها بصورة ابرعة معمتدً ا عىل الواقع وما توافر دليه من معلومات.
أن يمتتع بسعة الثقافة وكرثة الاطالع عىل ما ُييط بعرص صاحب السّية.
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خامسا :الرواية
فن أديب نرثي ،يعمتد الرسد يف وصف خشصيات و أ ٍ
حداث عىل شك قصة متسلسةل طويةل.
عرف الرواية.
اذكر أمه عنارص الرواية .الشخصيات والحداث والزمان واملاكن واحلوار والرسد .
نتشارا وشهرة؟
ما دالةل اعتبار الرواية من أكرث الفنون الدبية ا ً
سهوةل قراءهتا وفهمها وال س امي اذا اكنت ابللغة احملكية البعيدة عن التعقيد اللغوي ،وسهوةل الوصول الهيا ،وبروز عنرص التشويق فهيا،
وتصوير عنارصها ابللكامت املوحية ،فهيي رمس صورة برصية ابللكامت.
مب خيتلف فن الرواية عن غّيه من الفنون الرسدية؟ بطوهل وتشابك أحداثه ،وتعدد الشخصيات والماكن والزمنة فيه.
بــ ( الرسد )
مب يامتيز فن الرواية عن غّيه؟
عرف الرسد.
هو الوعاء اللغوي اذلي ُيتوي لك عنارص الرواية ،وينقل الحداث واملواقف من صورهتا الواقعية اىل صورة لغوية َتعل القارئ
يتخيلها وكنه يراها ابلعني.
علل؛ يعد عنرص الرسد من أبرز عنارص الرواية.
هو الوعاء اللغوي اذلي ُيتوي لك عنارص الرواية ،وينقل الحداث واملواقف من صورهتا الواقعية اىل صورة لغوية َتعل القارئ
يتخيلها وكنه يراها ابلعني.
علل؛ تتصف الرواية ابلتشويق وتنوع الساليب.
الهنا َتعل القارئ املتلقي يعيش حاةل من التوتر والتشويق ملتابعة الحداث ومصائر الشخوص .وينقل الحداث واملواقف من صورهتا
الواقعية اىل صورة لغوية َتعل القارئ يتخيلها وكنه يراها ابلعني.
هناك طرق ثالث لرسد أحداث الرواية ،اذكرها.
أ  -الطريقة املبارشة :تعد أكرث الطرق ش يوعًا ،فهيا يقف املؤلف خارج الحداث ويروي ما ُيدث لشخوص روايته.
ب -طريقة الرسد اذلايت  :تروى الحداث عىل لسان املتلكم ،وهو غال ًبا ما يكون بطل الرواية ،ويبدو املؤلف وكنه هو البطل.
جـ  -طريقة الوثئق  :يعمتد املؤلف عىل اخلطاابت واملذكرات واليوميات ،ويتخذ مهنا أدوات لبناء رواية مرتابطة الجزاء.
حتقيق توازن البناء الروايئ.
ما وظائف الطرق الرسدية يف الرواية؟
تعد رواية تيسّي س بول »أنت منذ اليوم « بداية مرحةل هممة يف تأسيس الرواية احلديثة يف الردن ،ملاذا؟
لهنا أمنوذج للرواية الردنية املتناسقة فنًا ومضموانً ؛اذ امتازت بأمرين:
الول :تصوير أزمة من أزمات وجودان املعارص
الثاين :أهنا تضيف جديدً ا عىل صعيد البنية الرسدية يمتثل يف كشف العالقات اخلفية بني الظواهر والش ياء اليت قد تبدو يف الظاهر
والواقع املعييش متباعدة أو متنافرة أو مألوفة.
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سؤال :وازن بني القصة القصّية والرواية من حيث الشخوص والزمان واملاكن.
الرواية
القصة القصّية
متعددة الشخصيات الرئيسة أو النامية فهيا ( البطال) والشخصيات الثانوية.
تقوم عىل خشصية واحدة (البطل)
الشخوص
متعددة الزمنة والماكن فهيا.
الزمان واملاكن واحد حمدد
سؤال :انسب الرواًيت التية لحصاهبا:
امس الرواية
» أنت منذ اليوم الول «
»مارس ُيرق معداته «
»فتاة النكبة «
»الطريق اىل بلحارث«
»أحياء يف البحر امليت«
»وجه الزمان«
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مؤلفها
تيسّي الس بول
عيىس الناعوري
مرمي مشعل
جامل انيج
مؤنس الرزاز
طاهر العدوان

امس الرواية
»جمرد اثنني فقط«
»جشرة الفهود«
»الشهبندر«
»حمل حقيقي«
»وجه الزمان«

مؤلفها
ابراهي نرص هللا
مسيحة خريس
هاش غرايبة
محود الرمياوي
طاهر العدوان
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سادس ًا :املرسحية
سؤال :عرف املرسحية.
فن أديب يقوم عىل فكرة الرصاع بني متناقضني ،تنجزها خشوص حتيا وتروي قصِتا أو تعرض قضيِتا عن طريق احلوار.
سؤال :مب ّتتلف املرسحية عن القصة ؟
أما املرسحية :قصة حوارية قابةل للمتثيل املرسيح ويصاحب متثيلها مناظر ومؤثرات خمتلفة.
القصة :يروي أحداثا اكتَبا.
جانب التأليف للنص املرسيح ،وجانب المتثيل.
سؤال :ما اجلوانب اليت تراعى يف املرسحية؟
ب .امللهاة.
أ .املأساة.
سؤال :شاع نوعان للمرسحية من أًيم االغريق .اذكرهام
سؤال :وحض املقصود بك من ( املأساة وامللهاة )
أ -املأساة  :ويه ترمجة لللكمة اليواننية )الرتاجيدًي ( اليت تنِتيي أحداثا بفاجعة ،ويه عادة تؤكد قمية انسانية كربى ،واكنت بداًيت
التأليف فهيا مقصورة عىل تصوير حياة العظامءُ ،ث أصبحت تتناول عامة الناس ،وتمتُّي ابجلدية ،وحدة العواطف ،وصعوبة الاختيار يف
املواقف ،و سالمة اللغة يف الصياغة.
عنرصا
ب -امللهاة  :ويه)الكوميدًي( ،وموضوعاهتا تتناول املشالكت اليومية الواقعية ،ويغلب علهيا الطابع احمليل ،ويعد عنرص الفاكهة ً
رئيًسا فهيا .وهنايِتا غال ًبا تكون سعيدة.
ومل يعد هذا التقس ي قامئًا يف املرسح املعارص ،اذ قد ّتتلط فيه املأساة ابمللهاة ،فاحلياة مزجي مهنام.
سؤال :عدد عنارص املرسحية.
تعمتد املرسحية مثل القصة عىل احلدث اذلي يتناول قضية من قضاًي احلياة حبيث يظهر هذا احلدث من
 .1احلدث املرسيح :
خالل احلوار بني خشوصها.
 .2الشخوص ،ويه نوعان:
أ) خشوص رئيسة حمورية  :تدور حولها معظم الحداث ،ومن بيهنم تربز خشصية أو أكرث يطلق علهيا امس البطل ،ويه الشخصية
احملورية ،وتعلق هبا الحداث منذ البداية حّت الهناية ،وَيب أن تكون انمية متطورة.
لها أدوار حمددة ممكةل لدلور الرئيس اذلي يقوم به البطال حبيث تدفع املرسحية اىل المنو ابس مترار.
ب) خشوص ثنوية :
ويه املضمون اذلي تعاجله املرسحية ،وما هيدف الاكتب اىل ابرازه من خاللها ،وذِل بعرض صور من
 .6الفكرة:
احلياة والعادات والتقاليد ،ما يساعد عىل ترس يخ قي أخالقية وم ٍثل فاضةل.
هام االطار اذلي َتري فيه أحداث املرسحية ،وحتديدهام يساعد عىل فهم الحداث ،وتصور اجلو النفيس
 .9الزمان واملاكن:
والاجامتعي املس يطر عىل سلوك الشخوص.
يتشك منه نس يج املرسحية وتتناىم بفضُل الحداث لتبلغ منِتاها.
 .0احلوار :
أمور تساعد عىل فهم احلوار املرسيح! احلركة واالشارة وتتابع احلوادث ،ومشاهدة الشخوص ،وادراك الس ياق.
أن تكون)امجلل احلوارية ( مناس بة ملس توى الشخصية ،وقادرة عىل ايصال الفكرة اليت تعرب عهنا ،وأن
ما رشوط جودة احلوار؟
ومعربا عن الرصاع وطبائع الشخاص والفاكر.
حاراً ،
يكون احلوار متدفقًا ً
هو العنرص الساس يف املرسحية؛ يقوم بني طرفني متناقضني ،ويشك عقدة املرسحية .وصورته الشائعة
 .3الرصاع :
يف املرسحيات رصاع بني اخلّي والرش ،ويبدأ طبيع ًيا بس ًيطاُ ،ث يمنو ويش تد ،حّت يبلغ اذلروةُ ،ث يأيت
احلل يف هناية املرسحية.
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سؤال :أمه العامل املرسحية الردنية؟
املرسحية
» املضبوعون «
« املأزق «
» دوةل العصافّي «
» تغريبة ظريف الطول »
» ألف حاكية وحاكية من سوق عاكظ «
« كوكب الومه «

مؤلفها
محمود الزيودي.
بشّي هواري.
خفري قعوار.
جربيل الش يخ.
وليد س يف.
عاطف الفراية.

سؤال :تقاس همارة الاكتب املرسيح مبدى جناحه يف حتريك الشخوص.
اذا قدم لنا الشخوص يف صورة ثبتة غّي انمية ،فهذا عيب َيعل من الشخصية (خشصية مسطحة( ال ّعق فهيا.
سؤال :الاكتب املرسيح يالمئ بني احلوار وطبيعة الشخوص.
حّت َيعُل حي ًا معربا عن طبيعة الشخوص ،كام أنه ُيدد جمالها ،ويصور مالحمها النفس ية.
سؤال :وازن بني الرواية واملرسحية من حيث :احلوار ،والشخوص
املرسحية
الرواية
احلوار يظهر فهيا احلوار؛ ولكن تعمتد بدرجة أوىل عىل الرسد وطرائقه .تقوم املرسحية باكملها عىل احلوار.
الاكتب يرمس لنا صورة الشخصية من جانبهيا الظاهري والباطين ،الشخصية تظهر أمامنا وحنن نتعرف علهيا من خالل
الشخوص
حركِتا والكهما.
حّت نتعرف أبعادها
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يف العردبي التخصص – ف2

العريب التخصص
الفصل الثاين

عمل البديع

عمل البديع:
هو العمل اذلي ت ْعرف به وجوه حتسني الالكم و تزيينه ،وهو قسامن:
 لفظي يكون التحسني فيه راجع ًا اىل اللفظ( .احملس نات اللفظية) -1 :اجلناس. -معنوي يكون التحسني فيه راجع ًا اىل املعىن( .احملس نات املعنوية) -1 :الطباق.

 .2السجع.
 .2املقابةل.

 .6رد العجز عىل الصدر.
 .6التورية.

أ ًوال  :احملس نات اللفظية:


( )1اجلناس :هو توافق اللفظ ْني يف الن ْطق ،مع اختالفهام يف املعىن.
الساعة ي ْقسم الْم ْجرمون ما لبثوا غ ّْي ساع ٍة "
قال تعاىل " :وي ْوم تقوم َّ
ورد يف الآية الكرمية لفظان متوافقان يف النطق "ساعة ،ساعة"،ولكهنام خمتلفان يف املعىن ،فـ"ساعة" الوىل تعين القيامة ،والثانية مبعىن
اجلزء من الزمن( .وهذا يسمى اجلناس)
ْارع اجلار ول ْو جار.
ورد لفظان متوافقان يف النطق "جار ،جار" ،فالول امس مبعىن اجملاور يف السكن ،والثاين فعل مبعىن ظمل.

 نوعا اجلناس:
 )1اجلناس التام :توافق اللفظني يف ( احلروف ،وعددها ،وترتيَبا ،وحراكهتا ) ،مع اختالف املعىن.
صدور العوايل يف صدور الكتائب
 اذا اخل ْيل جاب ْت ق ْسطل احل ْرب صدَّعوا
ورد لفظ صدور مبعنيني خمتلفني،الول أعايل الرماح،والآخر حنور االعداء،واللفظان توافقا يف :نوع احلروف،وعددها،وترتيَبا،وحراكهتا.
 قول امرأة حمتاجة تصف أحد احملس نني الهيا بعد وفاته :اكن ذا هب ٍة فأمواهل ذاهب ٌة.
َتد أهنا وصفته بـ "العطاء" ،وأمواهل بــ"الزوال" ،وَتد اللفاظ "ذا هبة" و"ذاهبة" توافقت يف نوع احلروف ،وعددها ،وترتيَبا،وحراكهتا،
واختلفت يف املعىن ،فــ "ذا هبة" يتألف من لكمتني" :ذا" مبعىن صاحب ،و"هبة" مبعىن عطاء ،و"ذاهبة" الثانية مبعىن زائةل.
 )2اجلناس غّي التام (الناقص) :ما اختلف فيه اللفظان يف واحد من المور الربعة السابقة ( احلروف ،وعددها ،وترتيَبا ،وحراكهتا ).
أوجه الاختالف
اجلناس الناقص
املثال
اختالف يف نوع احلروف
س ب ٍا نب ٍا
قوهل تعاىل"وجئْتك من س ب ٍا بنب ٍا يقنيٍ "
عدد احلروف.
سور نسور
قال أرد ٌّين يفتخر جبنود بالده :سور بالدي عالٍ حتميه نسور الوطن.
ترتيب احلروف.
فكيه كفيه
قيل يف الثر :رمح هللا امرأً أمسك ما بني فكيه وأطلق مابني كفيه.
احلراكت.
شاب عند سامعه قص ٌة مؤثرة :اتع ْظت ابلع ْربة فزنل ْت م ْن ع ْيين ع ْرب ٌة .ع ْربة ع ْرب ٌة.
قال ٌ
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 فــــــــائدة:
 -1يكون اجلناس بني لفظني متجاورين يف بيت شعر أو بيتني أو يف مجةل أو مجلتني،ولكام اكان متقاربني اكن ايقاعهام أطرب للسمع من تباعدهام.
 -2يتفق اللفظان املتجانسان يف البنية الصلية ،وال يتأثران مبا يتصل هبام ،مثل" :أل" التعريف ،والضامئر ،ولكن يؤخذ الضمّي ابحلس بان اذا
ورد اجلناس بني أكرث من لفظني كقوهلم ( :كنت أطمع يف َتريبك ومطاًي اجلهل َتري بك ).
 -6ال يتأثر نوع اجلناس ابحلراكت االعرابية ،وينظر اىل احلراكت ادلاخةل يف بنية اللكمة فقط ،فاجلناس يف قول احداهن تصف صديقِتا:
جناس اتم ،لن الاختالف جاء يف احلراكت االعرابية مما ال عالقة هل ببنية اللكمة.
صديقيت وعْد تفي بك وعْ ٍد قطعته.
يضفي جام ًال ايقاعي ًا َيعل املتلقي أكرث قبو ًال وأكرث اس تحساان للمعىن اذلي أراده املتلكم.
 -9وظيفة اجلناس يف الالكم؟
اجاابت أس ئةل الكتاب ص 31
االجاابت المنوذجية كام وردت من ادارة املناه والكتب املدرس ية
س : 1حدد لفظي اجلناس التام يف لك مما يأيت:
(البصار  /البصار).
أ -قال تعاىل ":ياكد س نا ب ْرقه ي ْذهب ابلبْصار * يقلب َّاَّلل الل َّ ْيل والهنَّ ار ا َّن يف ذِل لع ْرب ًة ُلويل البْصار"
ِ
(التيه  /التيه)
ب -قال أحد احلكامء يف ذم التكرب ":من زاد يف التيه ال يعذر يف التيه".
( َيب َ /يب)
ج -قال الشاعر يصف حاهلً :ي اخويت قد ابنت الــنجب وجب الفؤاد واكن ال يــجب
فــارقــــتمك وبـــقــــيت ب ْعدكــم مـا هكذا اكن الـذي يــجب
س :2حدد ألفاظ اجلناس غّي التام يف ما يأيت ،مبين ًا سبب عدم متامه:
أ " -اين خشيت أ ْن تقول ف َّر ْقت ب ْني بين ا ْسائيل ول ْم ت ْرق ْب ق ْويل "
ِ
ِ
ب " -اللهم حسنْت خْلقي حفس ْن خلقي"
ـب ل ٍ
ــشاك منْه شاك ْر
ج -أ ْشـكو و أشكـر ف ْعلـه
فاعْـج ْ
ـــؤمنون هــنـــيون لـــيــــنون.
د -جاء يف اخلرب :الــم ْ
هــ -م ْن ْحبر جودك أ ْغـــتـــر ْف وبفـضْ ل علْمك أعْـتـر ْف

الاختالف يف ترتيب احلروف.
بني/بين:
خْلقي  /خلقي :الاختالف يف احلراكت.
أشكو/أشكر :الاختالف يف نوع احلروف.
الاختالف يف عدد احلروف.
شاك/شاكر:
الاختالف يف نوع احلروف.
هني /لني:
أغرتف /أعرتف :الاختالف يف نوع احلروف.

س :6مُّي اجلناس التام من اجلناس غّي التام يف لك مما يأيت ،موحضًا اجابتك:
شديد/شهيد :غّي اتم بسبب اختالف نوع احلروف.
أ -قال تعاىل ":وان َّه عىل ذِل لشهي ٌد وان َّه لحب الْخ ّْي لشدي ٌد "
عورات /روعات :غّي اتم بسبب اختالف ترتيب احلروف.
ب -قال صىل ِهللا عليه وسمل ":اللهمِ ،اسرت عوراتنا وأآمن روعاتنا"
ج -الردنيون رووا قصص شهامِتم ،ورووا أرضهم بدماء احلب و االيثار .روى /روى :اتم التفاق نوع احلروف،وعددها،وترتيَبا،وحراكهتا.
يسخو /يسمو :غّي اتم بسبب اختالف نوع احلروف
د -يقال يف املدح :يسخو مبوجوده ويسمو عند جوده.
موجود /جود :غّي اتم بسبب اختالف عدد احلروف
هــ ... -بـــ ْي ٍت م ْن الشــ ْعر أو بــ ْي ٍ
الشَّ عر /الشعر :غّي اتم،بسبب اختالف احلراكت
ـــت م ْن الـــشَّ ـــعر
و -ال تـ ْعـرض َّن عىل الـرواة قـصــيـد ًة ما لم تـك ْن بـالـغْت يف تـهْذيـَبا هتذيَبا/هتذي هبا:اتم التفاق نوع احلروف،عددها،ترتيَبا،وحراك
فــاذا عـرضْ ــت الـــشـ ْعـر غــّي مه َّذ ٍب عدوه منْك وساو ًسا ْهتذي بـها
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عفوًي ال يؤدي اىل التضحية ابملعىن.
ويشرتط حلس نه أن يكون ً

( )2السجع :هو انِتاء العبارتني ابحلرف نفسه.
 قال أب يويص ابنه :ينال النجاح ابلعمل ،ال بطول المل.
نالحظ هنا أن اللكمتني الاخّيتني "العمل ،المل" يف الرتكيبني اتفقتا يف احلرف الاخّي ،وهو "الالم".
 تأمل قول ّعر بن اخلطاب -ريض هللا عنه -انحصا ابلتوسط يف احلب والبغض " :ال يك ْن حبك لكف ًا ،وال بغْضك تل ًفا ".
فقد اتفقت أيضا اللكمتان الخّياتن "لكف ًا ،تلف ًا" يف الرتكيبني يف احلرف الخّي "الفاء".

سؤال :ورد يف القولني السابقني جناس ،وحضه.
.................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .
فائدة :ال ُيتسب ما يأيت من ابب السجع:
 -1حروف املد "اللف ،الواو ،الياء" يف أآخر اللكمة.
(السجع وقع حبرف "الراء")
كام يف قول أديب يصف جشرة :ترضب جبذورها يف الرثى ،وتسابق بأغصاهنا مقم اذلرا.
 -2الهاء يف أآخر اللكمة اذا س بقه متحرك.
(السجع وقع حبرف "الباء")
كام يف قول معلمة تثين عىل احدى طالباهتا :انسانة بأدهبا ،ال بزهيا وثوهبا.
اجاابت أس ئةل الكتاب ص 32
االجاابت المنوذجية كام وردت من ادارة املناه والكتب املدرس ية
س :1وحض مواطن السجع يف ما يأيت:
أ " -الرواح جنو ٌد مـجنَّد ٌة ،مفا تعارف مهنا ائتلف،وما تــناكر مهنا اختــلف" .اتفقت اللكمتان الخّياتن (ائتلف،اختلف)يف الرتكيبني يف احلرف الخّي (ف).
اتفقت اللكمتان الخّياتن(الاس تقرار،الازدهار)يف الرتكيبني يف احلرف الخّي(ر).
الاس تقرار ،ومواطن النَّامء و الازدهار.
ب -الردن بدل ال ْمن و ْ
اتفقت اللكمتان الخّياتن (توالك  ،تأمال) يف الرتكيبني يف احلرف الخّي (ل).
ج -قال أبو الفتح البس يت ":ليك ْن اقدامك توك ًــال ،وا ْحجامك تأم ًــال".
د -ال ت ْرفع لعلْيا مراتَبا اال َّ
الرشيك يف املر،املعني عىل الرض،المني عىل الرس .اتفقت اللكامت الخّية (الـمر،الرض،الرس) يف الرتاكيب يف احلرف الخّي(ر).
هـ -قال أحدمه حني زار مدينة البرتا :م ْرسوم ٌة يف الصخْر ،وموسوم ٌة ابلفخْر .اتفقت اللكمتان الخّياتن (الصخر ،الفخر) يف الرتاكيب يف احلرف الخّي(ر).
اتفقت اللكمتان الخّياتن (العطاء ،الَباء) يف الرتاكيب يف احلرف الخّي ( ء ).
و" -أماه ...قد رحلْت وأنت يف مقَّة العطاء ،ويف أ ْوج الَباء"
كتااب يف يومه اال قال يف غده"،وهام غّي مسجوعني؛ لن الهاء يف أآخر اللكمة اذا س بقها متحرك ال حتتسب يف ابب السجع.
" ال يكتب االنسان ً
س وألواحٍَْ ،تري مع الرًيح ،وتطّي بغّي جـناحٍّ ،توض وتلْعب ،وترد وال ت ْرشب ،لها قال ٌع اكلقالع...
ً " -6ي لها م ْن سفين ٍة ،ذات د ٍ
أ-وحض مواطن السجع يف النص السابق:
اتفقت اللكامت الخّية " ألواح ،الرًيح ،جناح" يف الرتاكيب يف احلرف الخّي" احلاء"
اتفقت اللكمتان الخّياتن" تلعب،ترشب" يف الرتكيبني يف احلرف الخّي" الباء"
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 )6( رد العجز عىل الصدر (التصدير):
أ ْن يأيت أحد اللفظني املامتثلني أو املتشاهبني (يف اللفظ واملعىن أو املتشاهبني يف اللفظ دون املعىن) يف أآخر العبارة يف النرث و الآخر يف أولها،
وأما يف الشعر فهو أن يأيت أحد اللفظني يف أآخر البيت و الآخر يف أي موضع ٍ قبُل.
تشابه اللفظان،وأحدهام يف أآخرهام والآخر يف أولها.
 -1قال تعاىل ":وه ْب لنا من دلنك ر ْمح ًة ان َّك أنت الْوهَّاب"
ِ
متاثل اللفظان يف النرث،وأحدهام يف أآخرهام والآخر يف أولها.
 -2احليةل ترك احليةل.
تشابه اللفظان يف الشعر،وأحدهام يف أآخرهام والآخر يف أولها.
فل ْس نا نــــــــرى ِل فهيا رضيبا.
 -6رضائب أبْدعْــــــــِتا يف السامح
تشابه اللفظان يف الشعر،وأحدهام يف أآخرهام والآخر يف أولها.
 -9أحــــــن اىل بغـــداد شوقًا وانـــمــا أحـــــــن اىل الْ ٍف هبا يل شائق.
متاثل اللفظان يف الشعر،وأحدهام يف أآخرهام والآخر يف أولها.
ــــــن انم مل تنتـــــــظره احليا ْة.
س يف سبيل احلياة
فم ْ
 -0أال اهنض و ْ
تشابه اللفظان يف الشعر،وأحدهام يف أآخرهام والآخر يف أولها.
جشرا و أوجبوا لنداء الرض ما وجبا.
 -3اندهتم الرض فامـــــتدوا هبا ً
اجاابت أس ئةل الكتاب ص 36
االجاابت المنوذجية كام وردت من ادارة املناه والكتب املدرس ية
س :1وحض رد العجز عىل الصدر يف لك مما يأيت:
غفارا  /اس تغفروا تشابه اللفظان يف العبارة النرثية،وأحدهام يف أآخرهام والآخر يف أولها.
أ -قال تعاىل " فقلْت ْاس تغْفروا رب َّ ْمك ان َّه اكن غفَّ ًارا "
ِ
الشعور /الشعر تشابه اللفظان يف العبارة النرثية،وأحدهام يف أآخرها و الآخر يف أولها
ب -قيل الشعر منبعه الفكرة والشعور.
الثر /أآثره تشابه اللفظان يف العبارة النرثية،وأحدهام يف أآخرهام والآخر يف أولها
ج -أآثره وشعبه تراك يف نفيس مجيل الثر.
عرار /عرار ،متاثل اللفظان يف الشعر ،وأحدهام يف أآخر البيت و الآخر قبُل.
د -تــمـتـــع مـن مشيـم عــــرار ْجنــد فــام بعد العــش ية مـــن عـرار
يب ،تشابه اللفظان يف الشعر ،وأحدهام يف أآخرالبيت والآخر قبُل.
يب وأفعايل دليه غرائب
غرائب/غر ٌ
هـ -ولكنين يف ذا الزمــــــان وأهُل غـــر ٌ
النواحا /انحت،تشابه اللفظان يف الشعر،وأحدهام يف أآخر البيت و الآخر قبُل.
أين من يسمع من أريض النواحا؟
و -انحت الرض عىل أرابهبا
أجشاان  /أجشاان
فلــــبيك أصـدقنا بثًا و أجشاان
قال أسامة بن منقذ راث ًيا :حاممئ اليـــك ،هـيـجــت أشـــجــــاان
فقيدكن
فقداان /
فقيدكن أعز اخللق فـــقداان؟
هل ذا العويل عىل غّي الهديل وهل
َّ
 " -6أي بينْ ،كن جوادًا ابملال يف موضع احلق  ،خبي ًال ابلسار عن مجيع اخللق ،فان أمحد جود املرء االنفاق يف وجه الرب ،وان أمحد البخل
الضن مبكتوم الرس"
اتفقت اللكمتان الخّياتن"احلق،اخللق"يف الرتكيبني يف احلرف الخّي (ق).
أ -وحض مواطن السجع يف النص.
اتفقت اللكمتان الخّياتن"الرب،الرس" يف الرتكيبني يف احلرف الخّي(ر).
(الرب  /الرس) جناس غّي اتم ( الاختالف يف نوع احلروف).
ب -ورد حمسن لفظي بديعي غّي السجع ،بينه.
 -9حدد احملس نات اللفظية يف لك مما يأيت:
أ -قال عليه الصالة و السالم ":اخلّي معقو ٌد بنوايص اخليل اىل يوم القيامة" اجلناس غّي التام ( اخلّي  /اخليل ).
ب -يقيَّض هللا رزقًا غّي حمتسب اذا مىض ّع ٌل يف هللا م ْحتسب جناس اتم (م ْحتسب ،م ْحتسب)  /رد العجز عىل الصدر
اجلناس غّي التام ( تطاع  /املس تطاع)
ج" -اذا أردت أ ْن تطاع  ،فاطلب املس تطاع".
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ثني ًا  :احملس نات املعنوية:


( )1الطباق :هو امجلع بني لكمتني متضادتني يف املعىن.
فائدته :تمكن يف ايضاح املعىن و متكينه يف نفس السامع بتوظيف اللكامت املتضادة.
قال تعاىل ":و ْحتس َب ْم أيْق ًاظا و ْمه رقو ٌد"
نلحظ أن الآية الكرمية قد مجعت يف س ياق واحد بني لكمتني متضادتني يف املعىن ،هام" :أيقاضا" و "رقود".
لحـــبب م ْن أ ْجل التاليق التفرق
قال البحرتي :فلو فهم الناس التَّاليق وح ْس نه
َتده مجع كذِل يف س ياق واحد بني لكمتني متضادتني يف املعىن هام" :التاليق" و"التفرق" ،وهو ما يسمى بــ "الطباق".

تدريب  :من الكتاب ( :)30بني الطباق يف لك مما يأيت:
 .1قال تعاىل ":قل ال ي ْس توي الْخبيث و َّ
الطيب"
يـــلْقى بـــيـــ ْمىن تـار ًة و يــسار
 .2ووراء أس تار ادلىج متـملْـم ٌل
ولكنك التَّـوحيد للـرشك هازم
 .6ولـ ْست ملياكً هاز ًما لـــنظيــره
 .9ميوت منا الطفل و الش يخ وال يستسمل.
فائز.
خاس كام تشجعه وهو ٌ
ْ .0
احرص عىل أن تشجع فريقك وهو ٌ

(اخلبيث،الطيب ) لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد.
( يـ ْمىن  ،يـسار ) لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد.
( التوحيد،الرشك) لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد.
( الطفل ،الش يخ ) لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد.
(خاســر،فـــــائز) لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد..



نوعا الطباق:
( )1طباق االَياب :وهو ما يقع بني لكمتني متضادتني يف املعىن.
( )2طباق السلب :وهو ما يقع يف فعلني من أصل واحد ،أحدهام ٌ
مثبت ،والآخر منفي ،أو يف فعلني من أصل واحد ،أحدهام يف
صيغة الهنيي ،والآخر يف صيغة المر.
وأُالم يف مك ٍد عــلــ ْيــك و ُأعْـــذر
قال البحرتي :أُخْفي ه ًوى ِل يف الضلوع و ُأظهر
الطباق وقع يف ( "أخفي" و"أظهر" ُ " /أالم"" ،أعذر" ) بصورة مبارشة ابس تخدام لكمتني متضادتني يف املعىن" .طباق االَياب"
َّ
وقطعوا من حبال الوصل أقراان
ابن اخلليط ولـو طــوعْــت ما بــانـــا
قال جرير:
الطباق وقع يف فعلني من أصل واحد ،أحدهام مثبت وهو "ابن" ،والآخر منفي وهو "ماابن" ،واكن التضاد فهيام يف املعىن.
قال تعاىل ":فال ّْتشوا النَّاس واخْش ْون "
وقع الطباق يف الآية الكرمية بني فعلني من أصل واحد ،جاء الول يف صيغة الهنيي "فال ّتشوا" ،وال آخر يف صيغة المر "واخشون"،
واكن التضاد فهيام يف معىن طلب القيام ابلفعل والهنيي عن القيام به ،وهذا النوع من الطباق يسمى "طباق السلب".



ال يأيت الطباق فقط بني امسني أو بني فعلني ،فقد يأيت أيضا:
 -1بني فعل وامس ،كام يف قول املعري :فيا موت زر ان احلياة ذممية وًي نفس جدي ان دهرك هازل
فقد وقع الطباق بني فعل الامر "جدي" والامس "هازل".
" اليلكف هللا نفسا اال وسعها لها ما كسبت وعلهيا ما أكتسبت"
 -2بني حرفني ،كام يف قوهل تعاىل:
وقع الطباق بني حرف اجلر "الالم" يف لفظ "لها" وحرف اجلر "عىل" يف لفظ "علهيا".
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اجاابت أس ئةل الكتاب ص 33
االجاابت المنوذجية كام وردت من ادارة املناه والكتب املدرس ية
 -1بني الطباق ونوعه يف لك مما يأيت:
ومه وخافون ان كنمت م ْؤمنني"
أ -قال تعاىل :فال ّتاف ْ
ِ
ال ّتافومه /خافوين ،فعالن من أصل واحد متضادان يف املعىن ،الول يف صيغة الهنيي و الثاين يف صيغة المر .طباق السلب.
ب -قال تعاىل ":أل ْم َيدْ ك يتاميً فأآوى * ووجدك ضأآالً فهدى * ووجدك عأآئ ًال فأغْىن"
ضال/هدى ،لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد ،طباق اَياب.
نـــبــت السـيوف وحد س يفك مـا نـــبا
ج -أردن أرض العزم ُأ ْغـنـية الظــبــا
نبت /نبا  ،فعالن من أصل واحد متضادان يف املعىن ،الول مثبت و الثاين منفي ،طباق سلب.
د -مّت أرى الــشـرق أدنــاه و أبْعده ع ْن مطمع الغـــرب فـــيــه غّي و ْس نان
يـهْدي اىل بـــردى أ ْشـــــواق ول ْـــهان
النَّيل وهو اىل ا ُلردن يف شغ ٍف
أدَن  /أبعد ،لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد ،طباق االَياب.
أ ْطوي علــهيْ ا فـؤاداً شـــــفـه اللـــــم
هــ -أبيك وأ ْحضك و احلاالت واحد ٌة
فادل ْمع م ْن ز ْحــمـــة الآالم يــــ ْبــتــــســـم
فا ْن رأيت دموعي ويه ضاحك ٌة
أبيك  /أحضك  ،لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد ،طباق الاَياب.
عــــــهد الهوى ،وجه ْرت من ال ْهيجر
و -وأراك خنت عىل النوى م ْن لم خي ْن
خنت /مل خين ،فعالن من أصل واحد متضادان يف املعىن الول مثبت والثاين منفي ،طباق السلب.
جهرت /ال هيجر ،فعالن من أصل واحد متضادان يف املعىن ،الول مثبت و الثاين منفي ،طباق سلب.
ز -دهامء قـــدْ لــبـــس ْ
ـــســـيب العــقول عىل ثـــيـــاب *تـــرهــــب
ـــت ثــــيــــاب *تـــصـــنـــع ٍ ت ْ
تصنع /ترهب  ،لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد ،طباق االَياب.
ـــي وال لـــــيــــا
ح -عـــىل أنـــنـــي ر ٍاض بـــأ ْن أ ْحـــمــل الــهوى
وأخْـــلـــص مــــنْـــه ال عـــل َّ
أمحل /أخلص ،لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد ،طباق االَياب.
عيل /ل َّيا ،لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد ،طباق االَياب.
َّ
 -2ضع لك زوج من اللكامت الآتية يف مجةل لتكون طباقًا.
(لكام اتسعت خيارات االنسان ضاقت فرص اخفاقه).
أ -اتسع – ضاق.
ب -مؤنس – موحش ( .قد يكون صديق السوء مؤ ًنسا لوحدتك ،لكن مس تقبكل س يكون موحشً ا ).
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( )2املقابةل :أن يؤىت بلكمتني أو أكرثُ ،ث يؤىت مبا يقابلها عىل الرتتيب.
فائدهتا :تس تخدم لتحسني املعىن وتوضيحه وتعميقه ومتكينه يف نفس السامع أو املتلقي.
 قول أحد البلغاء :كدر امجلاعة خّيٌ من صفو الفرقة.
لقد أىت املتحدث ابللكمتني" :كدر" و "امجلاعة"ُ ،ث أىت بلكمتني تقابالهنام يف املعىن عىل الرتتيب ،هام" :صفو" ،و "الفرقة" ،فلكمة
"كدر" تقابلها "صفو" وهام متضاداتن ،ولكمة "امجلاعة" تقابلها لكمة "الفرقة" وهام متضاداتن أيضا.
 قول مدير احدى املدارس هيّن اخلرَيني :اس تقبلنامك أمس صغاراً ،و و َّدعْنامك اليوم كباراً.
اللكامت" :اس تقبلنامك" ،و"أمس" و "صغارا" ،متضادة معها يف املعىن عىل الرتتيب ،مع" :ودعنامك" ،و "اليوم" ،و "كبارا".
فلكمة "اس تقبلنامك" ضد لكمة "ودعنامك" ،ولكمة " أمس" ضد لكمة "اليوم" ،ولكمة " صغارا" ضد لكمة "كبارا".

الفرق بني الطباق واملقابةل :هو يف عدد اللكامت املتقابةل ،ففي الطباق يكون التقابل بني اللكمة وأخرى ،يف حني يكون يف املقابةل بني
لكمتني أو اكرث ولكمتني أخريني أو أكرث (عىل الرتتيب)
 فائدة:
ال تقع اللفاظ املتقابةل يف املقابةل بني امسني فقط ،أو بني فعلني فقط ،فقد تقع أيضً ا:
مس ،كام يف املثال :الـخــفَّاش يـــظهر لــيــ ًال ،مــخْـت ٍـــف نــه ًارا.
 -1بني ٍ
فعل وا ٍ
اذ وقعت املقابةل بني الفعل " يظهر :والامس " مــخْـت ٍـــف" ،والامسني ":لــيــ ًال" ،و"نــه ًارا"
 -2بني حرفني،كام يف املثال :كام أ َّن ِل حقوقًا فا َّن عليك و ٍ
اجبات.
وقعت املقابةل بني حرفني :حرف اجلر"الالم" يف لفظ "ِل" ،وحرف اجلر"عىل" يف لفظ"عليك" ،و الامسني":حقوق" ،و"واجبات".
اجاابت أس ئةل الكتاب ص 12
االجاابت المنوذجية كام وردت من ادارة املناه والكتب املدرس ية
س :1بني املقابةل يف ما يأيت:
أ -قال تعاىل ":وُيل لهم َّ
الطيبات وُيرم علهيْ م الْخبائث"
جاء يف الآية ثالث لكامت"ُيل""،هلم" الطيبات"ُ ،ث جاء ثالث لكامت تقابلها يف املعىن عىل الرتتيب"ُيرم" " علهيم" "اخلبائث".
ب -قال صىل هللا عليه وسمل":ان من الناس مفاتيح للخّي ،مغاليق للرش".
جاء يف احلديث لكمتان"مفاتيح" " اخلّي" ُ ،ث جاء لكمتان تقابالهنام يف املعىن عىل الرتتيب"مغالق" " الرش".
ج -اب ْحسانك اىل الناس تزيد مــحــبــيك و تــقــلـل مـــ ْبـــغـــضــيــك.
جاء يف امجلةل لكمتان "تزيد" "حمبيك"ُ ،ث جاء لكمتان تقابالهنام يف املعىن عىل الرتتيب"تقلل" "مبغضيك".
ــــــر عـــــــنْــــكــم بــــشامهل
د -وابسط خــ ْيـــ ٍر فيكــم بــيــمــيـــنـــه
وقابض ش ٍ
جاء يف أربع لكامت"ابسط" "خّي" "فيمك" "ميينه"ُ ،ث جاء أربع لكامت تقابلها يف املعىن عىل الرتتيب"قابض" "رش" " عنمك" " شامهل".
و أنْـــثـــنــي و بـــياض الصــ ْبـح يـــغْـــري يب
هــ -أزورهــــ ْم و سواد الل ْيــل ي ْـشـفــع يل
جاء يف البيت ثالث لكامت "أزورمه" "سواد" "الليل"ُ ،ث جاء ثالث لكامت تقابلها يف املعىن عىل الرتتيب"أنثين" "بياض" "الصبح"
و -قال رج ٌل يصف أآخر :ليس هل صديقٌ يف الرس ،وال عـــد ٌّو يف العلن.
جاء يف امجلةل لكمتان "صديق" " الرس"ُ ،ث جاء لكمتان تقابالهنام يف املعىن عىل الرتتيب"عدو" "العلن".
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س :2مُّي الطباق من املقابةل يف ما يأيت ،مع بيان السبب:
أ -قال تعاىل ":أ َّما من أعْطى وات َّقى * وصدَّق ابلْح ْس ىن * فس نيرسه للْي ْرسى * وأ َّما من خبل و ْاس تغْىن* وك َّذب ابلْح ْس ىن*فس نيرسه للْع ْرسى"
أربع لكامت (أعطى،اتقى،صدق،اليرسى) ُ،ث جاء أربع لكامت تقابلها يف املعىن عىل الرتتيب(خبل،اس تغىن،كذب،العرسى) مقابةل.
ب -قال رسول هللا -صىل هللا عليه وسمل ":-دع ما يريبك اىل ما ال يريبك ،فان الصدق طمأني ٌة ،و الكذب ريب ٌة"
طباق.
يريبك /ما ال يريبك ،فعالن من أصل واحد متضادان يف املعىن ،الول مثبت ،والثاين منفي.
جاء يف احلديث لكمتان " الصدق" " طمأنينة"ُ ،ث جاء لكمتان تقابالهنام يف املعىن عىل الرتتيب "الكذب" " ريبة" .مقابةل
أقام لنفسه حس ًبا جديدً ا
حسب قد ٍمي
ج -وخّي الناس ذو ٍ
طباق.
قدمي  /جديد ،لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد.
ـــرتــجيه
ـــرا ت ْ
د -ر َّب أ ْم ٍر تــــــــتَّـــقــــيــه ج َّـر أ ْم ً
خــفــي احملبوب مــنْــــه وبـــدا الــم ْكــروه فـــيـــه
طباق
تتقيه  /ترَتيه ،لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد.
مقابةل.
ثالث لكامت (خفي،احملبوب،منه)ُ ،ث جاء ثالث لكامت تقابلها يف املعىن عىل الرتيب(بدا،املكروه،فيه)
ــــوا اذا حمت الًيم ما كــتــبا
هـّ -عان ًي حـــلْــم فــ ْجـــ ٍر الح و ْاحـتــجـــبــا عـــ ْف ً
طباق
الح /احتجبا ،لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد.
طباق
حمت /كتبا ،لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد.
ومىض اذلين اذا يقولوا يصدقوا
و -بقي اذلين اذا يقولوا يكذبوا
مقابةل.
جاء يف البيت لكمتان"بقي" " يكذبوا"ُ ،ث جاء لكمتان تقابالهنام يف املعىن عىل الرتتيب"مىض" "يصدقوا".
ابطل"
حق ،وال أذوب يف ٍ
 -6ارشح قول محمد بن ّعران الطلحي حني اهتمه أحدمه ابلبخلُ،ث بني ما وقع فيه من حمسن معنوي ":ما أمجد يف ٍ
املقصود أنه يقبل عىل االتفاق يف وجوه اخلّي و احلق ،أما يف وجوه الباطل فميتنع.
مقابةل.
جاء يف القول لكمتان" أمجد" " حق"ُ ،ث جاء لكمتان تقابالهنام يف املعىن عىل الرتتيب" أذوب" " ابطل" ،
 -9بني ملاذا يعد لك مما يأيت مثاال عىل الطباق ال املقابةل:
أ " -اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت ،وما أسرت وما أعلنت ،وما أنت أعمل به مين ،أنت املقدم و أنت املؤخر ،وأنت عىل لك يش ٍء
قدير"
ٌ
يعد احلديث الرشيف مثاال عىل الطباق ال املقابةل؛ لنه َيمع يف لك مرة بني لكمتني متضادتني يف املعىن يف س ياق واحد( قدمت  /أخرت)
( أسرت  /أعلنت ) ( املقدم  /املؤخر) ،ومل يؤت بلكمتني أو أكرث مبا يقابلها عىل الرتتيب.
ب -قال الشاعر ":فليتك حتلو واحلياة مريرة وليتك ترىض و الانم غضاب
يعد البيت مثا ًال عىل الطباق ال املقابةل؛ لنه َيمع يف لك مرة بني لكمتني متضادتني يف املعىن يف س ياق واحد( حتلو /مريرة) ( ترىض /
غضاب) ،ومل يؤت بلكمتني أو أكرث ُث مبا يقابلها عىل الرتتيب.

89

|الصف الثاين الثانوي  /املهناج اجلديد

اليوم حمل ...وغداً جنم

سلسلة اإلدباا

أوس العزّة

يف العردبي التخصص – ف2

700/07 07 4 07



...

( )6التورية :اس تعامل لكم ٍة مبعنيني :معىن قريب يرسع اىل اذلهن ،وال يكون مقصودًا.
ومعىن بعيد ،وهو املقصود بدالةل الس ياق.
فائدهتا :حتفز انتباه املتلقي و تشده اىل املعىن الغامض املقصود ابلالكم.
املثال

وربوع ٍ ْمك وجدان طيَبا
حني ضاع الش يح فهيا و الــخزاىم
ووا ٍد حىك اخلنساء ال يف جشونه
ولكن هل عينان تبيك عىل خصر
هلل ان الشهد يوم فراقهم
ما ذل يل ،فالصرب كيف يطيب؟

التورية

املعىن القريب

املعىن البعيد(املقصود)

ضاع

الضياع

فاح وانترشت راحئته

خصر
عينان

خصر أخو اخلنساء
عضو البرص

خصر الوادي
ينبوعان من املاء

الصرب

نبات الصرب

حتمل املشقة

اجاابت أس ئةل الكتاب ص 12
االجاابت المنوذجية كام وردت من ادارة املناه والكتب املدرس ية
س :1بني التورية يف ما حتته خط يف لك مثال من المثةل الآتية:
أ -قال ابن نباته:

و الهنر يش به م ْربدًا

فلجل ذا َيلو الصدا.

"الصدا" لها معنيني ،معىن قريب اىل اذلهن وهو(صدأ احلديد) لوجود لكمة مربد ،وهوغّي مقصود ،ومعىن بعيد وهو العطش بدالةل الس ياق.
ب -قال ابن ماكنس يف الغزل:

ويل من اللحظ سهام

بــــه نــــــمــــوت ونــــ ْبال

حتمتل لكمة" نبال " يف البيت معنيني ،معىن قريب وهو السهم بدالةل سهام ،ومعىن يعيد وهو هنكل ونفىن وهو املعىن املقصود.
ج -قال نصّي ادلين امحلايم :أبيات شعرك اكلقصـــ

ور وال قــصور هبا يعوق

ومــن العجائب لفظها

ح ٌّــر ومــــعناها رقـــيـــــ ْــق

حتمتل لكمة" رقيق يف البيت معنيني ،معىن قريب ويرسع اىل اذلهن( العبد) ،ومعىن بعيد (العذب السلس) وهو املقصود بدالةل الس ياق.
د -قال الشاعر:

الطّي تقرأ و الغدير حصيف ٌة

والرحي تكتب و السحاب ينقط

حتمتل لكمة ( ينقط) معنيني ،معىن قريب يتبادر اىل اذلهن وهو(نقط احلروف)،ومعىن بعيد(انزال نقاط املطر)وهو املقصود.
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س :2وحض احملس نات البديعية يف لك مما يأيت:
كثّيا جز ًاء مبا اكنوا يكس بون"
أ -قال تعاىل يف اذلين كرهوا اجلهاد وّتلفوا عن رسول هللا  ،صىل هللا عليه وسمل (:فليضحكوا قلي ًال وليبكوا ً
جاء يف الآية لكمتان" يضحكوا" " قلي ًال"ُ ،ث جاء لكمتان تقابلهام عىل الرتتيب" يبكوا  /كثّيا"

مقابةل.

ب -قال صىل هللا عليه وسمل ":رمح هللا عبدً ا قال فغمن ،أو سكت فسمل"
قال  /سكت  ،لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد،

طباق

اتفقت اللكمتان الخّياتن " غمن – سمل" يف الرتكيبني يف احلرف الخّي "املي" .

السجع.

ج -قال ابن الظاهر:

ـــسمة أرضــمك
ش ًكرا لــــــن ْ

مك ب ْ
ــــلغت عــــين تــــحـــــيَّ ْــــة

ال غ ْرو ا ْن حف ْ
ظت أحــــا

ديث الــــهــــوى فــهيي ْ
اذلكية

(اذلكية) لها معنيان،قريب يتبادر اىل اذلهن (املمتُّية)،وهو غّي مقصود ،ومعىن بعيد اليت حتمل الرواحئ الطيبة ،وهو املقصود .
د -لغّيي زاك ٌة من جاملٍ فان تك ْن

زاكة جاملٍ فاذكري ابن السبيل

هـ:بيض الصفاحئ ال سود الصحائف يف متوهنن جالء الشك و الريب

تورية.

( جامل /جامل ،جناس غّي اتم بسبب اختالف احلراكت).
(بيض /سود،طباق اَياب /.الصفاحئ -والصحائف:جناس غّي اتم)

و -سائل اللئي يرجع و دمعه سائ ٌل.
( سائل  /سائل ،جناس اتم بسبب اتفاق اللفظني يف :عدد احلروف،ونوع احلروف ،وترتيَبا ،حراكهتا)
( اللفظان سائل /سائل  ،رد العجز عىل الصدر).
ز -قال ابن املعزت يف وصف الكتاب و القمل.
ـــز لــجيوش الالكم خيدم
" الكتاب واجل البواب ،جرى ٌء عىل الــحـجـــاب ،به ي ْشخص الــــمـــش تاق ،ومنه يداوى الفراق .و القمل مـــــجـــه ٌ
االرادة  ،يسكت واقف ًا ،وينطق سائر ًا "
اتفقت اللكمتان الخّياتن ( يف الرتكيبني يف احلرف الخّي "الباء"

جسع.

اتفقت اللكمتان الخّياتن (املش تاق  ،والفراق ) يف الرتكيبني يف احلرف الخّي"القاف"

جسع.

جاء يف النص لكمتان "يسكت ،واقف ًا" ُ ،ث جاء لكمتان تقابالهنام يف املعىن" ينطق  /سائر)  ،مقابةل
انِتت الوحدة
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عمل البديع
احملس نات اللفظية
احملس نات املعنوية
اجلناس
اجلناس التام
اجلناس الناقص
السجع
رد العجز عىل
الصدر(التصدير)
الطباق
طباق االَياب
طباق السلب
مفهوم املقابةل
مفهوم التورية
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...

قامئة ابملفاهي و املصطلحات الواردة يف الوحدة الرابعة
العمل اذلي ت ْعرف به وجوه حتسني الالكم و تزيينه ،وهو قسامن :لفظي يكون التحسني فيه راجع ًا اىل
اللفظ ،والآخر معنوي يكون التحسني فيه راجع ًا اىل املعىن.
يكون التحسني فيه راجع ًا اىل اللفظ .واحملس نات املعنويةمتعددة مهنا :اجلناس ،والسجع ،والتصدير.
يكون التحسني فهيا راج ًعا اىل املعىن ،واحملس نات املعنوية متعددة مهنا :الطباق ،واملقابةل ،والتورية.
توافق اللفظني يف النطق ،مع اختالف يف املعىن ،وتوظيفه يف الالكم يضفي جام ًال ايقاعي ًا َيعل املتلقي
أكرث قبو ًال واس تحسا ًان.
توافق اللفظني يف ( احلروف ،وعددها ،وترتيَبا ،وحراكهتا) ،مع اختالف املعىن،
مثال(صديقيت وعْد تفي بك وعْ ٍد)
ما اختلف فيه اللفظان يف واحد من المور الربعة السابقة( احلروف ،وعددها ،وترتيَبا ،وحراكهتا )،
مثال(:كفيه /فكيه)
عفوًي ال يؤدي اىل التضحية ابملعىن،
انِتاء العبارتني ابحلرف نفسه ،ويشرتط حلس نه أن يكون ً
مثال" ينال النجاح بالعمل ،ال بطول المل".
أ ْن يأيت أحد اللفظني املامتثلني أو املتشاهبني ( يف اللفظ و املعىن أو املتشاهبني يف اللفظ دون املعىن)
يف أآخر العبارة يف النرث و الآخر يف أولها ،وأما يف الشعر فهو أن يأيت أحد اللفظني يف أآخر البيت و
الآخر يف أي موضع ٍ قبُل،مثال :احليةل ترك احليةل
هو امجلع بني لكمتني متضادتني يف املعىن ،مثال ( :ليل ،هنار)
وهو ما يقع بني لكمتني متضادتني يف املعىن.
وهو ما يقع يف فعلني من أصل واحد ،أحدهام ٌ
مثبت ،والآخر منفي ،أو يف فعلني من أصل واحد،
أحدهام يف صيغة الهنيي ،والآخر يف صيغة المر.
أن يؤىت بلكمتني أو أكرثُ ،ث يؤىت مبا يقابلها عىل الرتتيب ،اس تقبلنامك أمس صغار ًا ،و و َّدعْنامك اليوم كباراً.
معىن قريب يرسع اىل اذلهن ،وال يكون مقصودًا وتعمل قرينه عىل ترش يحه،
اس تعامل لكمة مبعنينيً :
ومعىن بعيد خفي ،وهو املقصود بدالةل الس ياق.
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النقد الديب يف العرص احلديث

العريب التخصص
الفصل الثاين

سؤال :وحض املقصود ابملهنج النقدي يف العرص احلديث؟
املهنج النقدي طريقة لها اجراءات وأدوات ومعايّي خاصة يتبعها الناقد يف قراءة النص الديب وحتليُل؛ هبدف الكشف عن دالالته،
وأبنيته الشلكية و امجلالية ،ولك ما يتصل به.
 .2الاجامتعي .6 .البنيوي.
 .1التارخيي.
سؤال :عدد املناه النقدية.
أ ًوال :املهنج التارخيي
سؤال :وحض املقصود ابملهنج التارخيي؟
مهنج نقدي يقوم عىل دراسة الظروف :الس ياس ية،والاجامتعية ،والثقافية ،للعرص اذلي ينمتي اليه الديب متخ ًذا مهنا وس يةل لفهم
النص الديب ،وتفسّي خصائصه،وكشف مضامينه ودالالته.
سؤال  :ما اذلي يؤمن به النقاد اذلين أتبعوا املهنج التارخيي يف ما يتعلق بك من الدب والديب؟
يؤمن أتباع هذا املهنج بأن الديب ابن بيئته وزمانه ،والدب نتاج ٍ
ظروف :س ياس ية ،واجامتعية ،وثقافية ،يتأثر هبا ويؤثر فهيا.
سؤال :وحض املؤثرات الثالثة اليت يتكئ علهيا نقاد املهنج التارخيي يف دراسة النصوص الدبية و حتليلها.
 -1العرق ،مبعىن اخلصائص الفطرية الوراثية املشرتكة بني أفراد المة الواحدة املنحدرة من جنس معني اليت ترتك أثرها يف النص.
 -2البيئة أو املاكن أو الوسط ،مبعىن الفضاء اجلغرايف وانعاكساته الاجامتعية يف النص الديب.
 -6الزمان أو العرص،ويعين مجموعة الظروف :الس ياس ية ،والثقافية،ادلينية ،والاجامتعية اليت من شأهنا أن ترتك أآثرها يف النص الديب.
سؤال :أبرز من اتك عىل املهنج التارخيي يف دراسة الدب العريب القدمي ؟  /أبرز من ميثل املهنج النقدي التارخيي يف العرص احلديث؟
 .1طه حسني يف كتابهَ " :تديد ذكرى أيب العالء".
 .2انرص ادلين السد يف كتابه" :خليل بيدس رائد القصة العربية احلديثة يف فلسطني".
سؤال :كيف طبق طه حسني املهنج التارخيي يف كتابه"َتديد ذكرى أيب العالء" ؟
طبق املهنج التارخيي تطبيق ًا دقيق ًا ،اذ خصص اب ًاب منه درس فيه زمان أيب العالء ،واملاكن اذلي عاش فيه ،واحلياة :الس ياس ية،
والاجامتعية ،والاقتصادية،وادلينية ،يف عرصه ،وقبيلته وأسته؛ لّيى أثر ذِل لكه يف شعره وأدبه.
يقول يف كتابه" أبو العالء مثرة من مثرات عرصه،قد ّعل يف انضاهجا الزمان،واملاكن،واحلال الس ياس ية والاجامتعية والاقتصادية".
سؤال :بني مالمح املهنج التارخيي يف كتاب طه حسني"َتديد ذكرى أيب العالء".
يتحدث عن أيب العالء يف ضوء تأثّي املؤثرات الثالثة يف الدب ،اذ ميثل أبو العالء املعري يف أدبه صورة واقعة ،شلكها لك من
الزمان ،واملاكن ،والعرق،وما ُييط هبا من متغّيات :س ياس ية واجامتعية وثقافية ،وهذا يعين أنه خليط من ذِل التكوين املامتسك
لكه ،ويه النظرة اليت ينشدها املهنج التارخيي.
سؤال :وحض رأي طه حسني يف الاكتب أو الشاعر يف كتابه " يف الدب اجلاهيل".
يرى أن الاكتب أو الشاعر هو أ ٌثر من أآثر اجلنس و البيئة و الزمان،و الغرض الصحيح من درس الدب و البحث عن اترخيه امنا هو
حتقيق هذه املؤثرات اليت أحدثت الاكتب أو الشاعر.
سؤال :وحض مالمح املهنج التارخيي يف كتاب انرص ادلين السد.
حني عد الفن الديب ظاهرة اجامتعية التودل يف فراغ  ،بل تتأثر بعوامل متعددة أي أن النص يتأثر مبحيطه اذلي يعين العرق و البيئة والزمان
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ثن ًيا :املهنج الاجامتعي
سؤال :وحض املقصود ابملهنج الاجامتعي؟ هو مهنج نقدي يربط االبداع الديب و املبدع نفسه ابجملمتع بطبقاته اخملتلفة.
سؤال :وحض أوجه الش به بني املهنج التارخيي و املهنج الاجامتعي.
املهنج التارخيي :ربطوا االبداع الديب يف بعض جوانبه ابجملمتع بصورة ما.
املهنج الاجامتعي :تعمقوا يف ربط االبداع و املبدع نفسه ابجملمتع و احلياة ،فالنص الديب ميثل وهجة نظر جامعية.
سؤال :كيف نظر املهنج الاجامتعي للمجمتع والديب؟
اجملمتع وفق هذا املهنج كنه املنتج الفعيل للنص ،فالقارئ حارض يف ذهن الديب؛لنه وس يلته وغايته يف أآن م ًعا،أي ان الديب ي ْصدر
يف النص عن رؤى جممتعه.
سؤال :ما املفاهي واملصطلحات النقدية اليت أنتجها املهنج الاجامتعي؟  .1الفن للمجمتع .2 .الدب امللزتم.
هو الدب اذلي ي ْصدر فيه الديب عن رؤى جممتعه ؛ فيعرب عن مهوم أفراد جممتعه وتطلعاهتم و يشاركهم
سؤال :عرف الدب امللزتم ؟
تكل اهلموم و التطلعات ،ويسعى جبد اىل تغيّي واقعهم ملا هو أفضل ،م
ستشعرا ابملسؤولية َتاه ذِل.
ً
سؤال :ما العنارص اليت ُيرص النقاد يف املهنج الاجامتعي علهيا البراز العالقة بني الدب و اجملمتع؟
 -1وضع الديب يف جممتعه  ،وماكنته فيه ،ومدى تأثره مبجمتعه وتأثّيه فيه.
ما القضاًي الساس ية الثالث اليت تناولها النقاد يف هممِتم النقدية؟
 -2الرتكُّي عىل ثالث قضاًي أساس ية يف هممِتم النقدية،يه:
أ -احملتوى الاجامتعي و املضامني و الغاًيت الاجامتعية اليت هتدف العامل الدبية اىل حتقيقها.
ب -امجلهور اذلي يتلقى النص ،ومدى التأثّي الاجامتعي للدب يف هذا امجلهور.
ج -أآثر التغّيات و التطورات الاجامتعية يف الدب :أشاكهل،وأنواعه ،ومضامينه.
 -6مالحظة أثر الرعاية اجملمتعية يف االبداع الفين،وهذه الرعاية قد تكون من ادلوةل أو من امجلهور عن طريق املنتدًيت،
واجملالت،واجلامعات ،ودور النرش،وغّيها.
 -9مناقشة طبيعة ادلوةل ونظاهما،من حيث حرية الدب وازدهاره يف ظل ادلوةل ادلميقراطية،أو تراجعه واحندار مس تواه يف ظل
ادلوةل ادلكتاتورية.
سؤال :من العنارص الساس ية اليت ُيرص علهيا النقاد يف املهنج الاجامتعي الاهامتم ابجلانب الاجامتعي للديب ،وحض هذا اجلانب.
ُيرص النقاد يف املهنج الاجامتعي عىل الكشف عن وضع الديب يف جممتعه  ،و املاكنة اليت ُيتلها الديب فيه ،ومدى تأثره مبجمتعه و
تأثّيه فيه ،وأثر ذِل لكه يف النص الديب.
سؤال :اذكر ً
مثاال عىل املهنج الاجامتعي يف النقد .دراسة عبد احملسن طه بدر لرواية جنيب حمفوظ " زقاق املدق".
سؤال :ما المور اليت تناولها عبد احملسن يف رواية "زقاق املدق" لنجيب حمفوظ؟
تناول يف نقده حركة التغيّي اليت أصابت اجملمتع املرصي يف يح" زقاق املدق"،فهو يرى يف عباراته الوىل اس تحاةل تثبيت الطبقة
الاجامتعية ،ويرى أن ربط" زقاق املدق" ابلعامل اخلاريج مؤرش اىل احلركة اليت تساعد عىل تطور احلياة الاجامتعية يف خمتلف صوره.
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ثلث ًا  :املهنج البنيوي
سؤال :وحض املقصود ابملهنج البنيوي يف دراسة الدب.
مهنج نقدي يدرس العمل الديب بوصفه بنية متاكمةل ذات عالقات بني مفرداته ،بعيدً ا عن أية عوامل أخرى خارجية ،مثل العوامل:
التارخيية ،والاجامتعية ،والثقافية.
سؤال :كيف ينظر املهنج البنيوي اىل النص؟
ينظر اىل النص عىل أنه عاملٌ مس تق ٌل قا ٌمئ بذاته ،ويستبعد لك ما هو خارجه ،والسلطة للنص فهو ابملس بة اليه مغلق وهنايئ ،وُيال
تفسّي النص اىل النص نفسه ال اىل غّيه.وللنص مركزية ثبتة ،وهوخاضع لنظام يضبطه.
سؤال :ما وظيفة النقد البنيوي؟ تنحرص وظيفته يف الكشف عن أبنية النص و عالقاته ادلاخلية.
سؤال :عدد مس توًيت النقد البنيوي يف حتليل العمل الديب.مع التوضيح
تدرس فيه دالالت احلروف وموس يقاها من ن ٍرب ،وتنغي ،وايقاع ،وأثر ذِل عىل البنية ادلاللية للنص.
 -1املس توى الصويت:
تدرس فيه دالالت الصيغ الرصفية ووظيفِتا يف التكوين اللغوي و الديب خاصة.
 -2املس توى الرصيف:
تدرس فيه اللكامت ملعرفة دالالهتا اللغوية و عالقِتا مبضمون النص.
 -6املس توى املعجمي:
 -9املس توى النحوي :يدرس فيه تأليف امجلل و تركيَبا و طرائق تكويهنا وخصائصها ادلاللية و امجلالية.
َيري فيه حتليل معاين امجلل و الرتاكيب وتأآزرها يف تشكيل البنية ادلاللية العامة للنص.
 -0املس توى ادلاليل:
سؤال :وحض أمه منطلقات املهنج البنيوي:
أ -رضورة الرتكُّي عىل اجلوهر ادلاخيل للعمل الديب ،ورضورة التعامل معه من غّي أي افرتاضات مس بقة ،اذ هيامج البنيويون املناه
اليت تعىن بدراسة اطار الدب وحميطه و أس بابه اخلارجية ،و يِتموهنا بأهنا تقع يف رشك الرشح التعلييل يف سعهيا اىل تفسّي النصوص
الدبية يف ضوء س ياقها الاجامتعي و التارخيي؛لهنا ال تصف الثر الديب ابذلات حني تصف العوامل اخلارجية.
ب -الوقوف يف التحليل البنيوي عىل حدود اكتشاف البنية ادلاخلية يف العمل الديب فهو جوهرها.
يف ضوء دراس تك للمناه النقدية :التارخيي ،والاجامتعي ،والبنيوي ،اقرأ التحليالت الآتيةُ ،ث صنفها اىل املهنج النقدي اذلي ميثُل لك مهنا:
أ " -ابلرمغ من مجيع احملاوالت املبذوةل الَياد النص املرسيح،فان املرسح الردين ما يزال يفتقر اىل النص احمليل القريب من الواقع ،والقامئ عىل
(املهنج الاجامتعي)
معرفة ورصد الواقع و البيئة و الشخصية احمللية اليت تعكس مهوم املتفرج ومشالكه.
ب " -فقد وجد الشعراء العرب يف أورواب ما مل َيدوه يف أآس يا من :اجلواءاملتغّية ،واملناظر اخملتلفة ،والمطار املتصةل،واجلبال املؤزرة بعمي
( املهنج التارخيي)
النبت ،واملروج املطرزة بألوان الزهر ،فهذبوا الشعر ،وتأنقوا يف ألفاظه ومعانيه ،ونوعوا يف قوافيه.
ج -جاء يف قصيدة "نسافر اكلناس" حملمود درويش:
نسافر اكلناس ،لكننا ال نعود اىل أي يش ٍء...
كن السفر طريق الغيوم .دفنا أحبتنا يف ظالم الغيوم وبني جذوع الشجر.
ويقول الناقد يوسف أبو العدوس يف معرض حتليُل القصيدة ونقدها ":وبنظرة عامة عىل البنية اللغوية للقصيدة،ال بد من االشارة اىل ملحوظتني
هممتني :الوىل أن دالالت الفعال اليت اس تخدهما الشاعر يف القصيدة،البد من االشارة اىل ملحوظتني هممتني :الوىل أن دالالت الفعال اليت
اس تخدهما الشاعر يف القصيدة فهيا عنرص احلركة ،فالشاعر يف حركة دامئة يف نطاق الطريق اذلي يسّي فيه يف رحةل اجملهول ،وهو يتشبث
ابلمل القليل من خالل ارصاره عىل مواصةل الرحةل .أما الثانية فهيي أن الشاعر قد بدأ قصيدته ابلسفر ،وأهناها ابلسفر؛لن الشعر البد أن
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يكون هل هناية ،وقد الحظنا كيف أن النص باكمُل مبين عىل هذه اللكمة"
مالمح احلركة النقدية يف الردن
سؤال :عدد مراحل تطور احلركة النقدية يف الردن.
 -1مرحةل النشأة و التأسيس -2 .مرحةل التجديد -6 .مرحةل الكتابة النقدية يف ضوء املهنجيات احلديثة.

سؤال:
سؤال:

سؤال:
سؤال:

سؤال:
سؤال:
سؤال:
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(املهنج البنيوي)

أو ًال  :مرحةل النشأة و التأسيس
ما العامل السايس يف ظهور احلركة النقدية يف الردن يف مرحةل النشأة والتأسيس؟
قدوم المّي املؤسس عبد هللا الول ابن احلسني وتأسيس امارة رشيق الردن دور ًا يف تنش يط احلركة الدبية و النقدية.
كيف َتىل دور المّي عبد هللا بن احلسني يف تشجيع احلركة النقدية يف الردن؟
ّ .1عل عىل رعاية الدابء احملليني و الدابء الوافدين من القطار العربية من خالل اجملالس الدبية اليت اكن يرعاها يف قرصي :رغدان
وبسامن يف عامن،وقرص املش ّت يف الشونة ومااكن َيري فهيا مطارحات وحماورات ومناقشات نقدية.
 .2اجراء املساجالت الشعرية بني عرار و المّي عبد هللا الول ابن احلسني ،واكن القراء والكتاب ُيتفون هبا ويعلقون علهيا
ملحوظاهتم النقدية اليت اكن لها صداها يف حتديد معامل احلركة النقدية يف مرحةل النشأة.
 .6جشع الصحافة والكتابة النقدية ابسهامه بعدد من التعليقات النقدية يف افتتاحيات الصحف واجملالت.
من أمه الشعراء اذلين شاركوا يف تكل اجملالس الدبية ؟
الشاعر عرار(مصطفى وهيب التل) ّ ،عر أيب ريشة ،ووديع البس تاين ،وندمي املالح ،فؤاد اخلطيب ،عبد املنعم الرفاعي.
كيف أثرت اجملالس الدبية يف احلركة الدبية و النقدية يف الردن؟
اكنت املساجالت الشعرية َتري بني عرار و المّي عبد هللا الول ابن احلسني ،فيتلقفها القراء والكتاب و ُيتفون هبا ،ويعلقون علهيا
ملحوظاهتم النقدية اليت اكن لها صداها يف حتديد معامل احلركة النقدية يف مرحةل النشأة.
كيف ّعل المّي عبد هللا الول ابن احلسني – رمحه هللا -عىل تشجيع الصحافة والكتابة النقدية؟
جشع المّي املؤسس الصحافة والكتابة النقدية ابسهامه بعدد من التعليقات النقدية يف افتتاحيات الصحف واجملالت.
جمةل "احلمكة"  ،جمةل" الرائد" حصيفة "اجلزيرة"
اذكر أمه الصحف واجملالت الردنية يف مرحةل التأسيس.
وحض دور الصحافة و اجملالت يف مرحةل التأسيس يف نشوء حركة النقد ،مع المتثيل.
اكنت املقاةل النقدية يف الصحف الردنية و اجملالت ذات حضور دامئ:
أ -اذ يف جمةل "احلمكة" مثال تتبع الش يخ ندمي املالح أآراء حول انتحال الشعر اجلاهلية ،وكتب حس ين فريز يف حصيفة"اجلزيرة" أربع
مقاالت نقدية بعنوان "الدب الصحيح" حيث انقش يف مقالته الثالثة قضية الشك و املضمون يف العمل الديب ،وبني أن بعض
الناس مييل اىل السلوب املمنق وبعضهم يفضل السلوب السهل أما هو فيفضل السلوب السلس.
ب -أغنت الصحف و اجملالت مبا نرش عىل صفحاهتا من دراسات اترخيية ومقاالت نقدية وترجامت وسّي احلركة النقدية.
ج -ترددت يف بعض مقاالهتا أصداء النظرًيت النقدية العاملية احلديثة ،من مثل ما كتبه يعقوب هاش يف جمةل " احلمكة" عن الديب
الفرنيس" برونتّي" وعمل النقد
|الصف الثاين الثانوي  /املهناج اجلديد

اليوم حمل ...وغداً جنم

أوس العزّة
700/07 07 4 07

سؤال:
سؤال:

سؤال:

سؤال:
سؤال:

سؤال:

سؤال:

97

سلسلة اإلدباا

...

يف العردبي التخصص – ف2

يعقوب هاش  ،ندمي املالح  ،حسن فريز.

اذكر ثالث من كتاب املقاالت النقدية يف مرحةل النشأة والتأسيس.
ثني ًا :مرحةل التجديد
اذكر وحض العوامل اليت همدت لتطور احلركة النقدية يف الردن يف عقد امخلسينات.
أ -ظهور جمةل"القمل اجلديد" لعيىس الناعوري عام 1102م ،اليت أسهمت يف تكوين أرضية صلبة لتكون ملتقى الآراء الدبية والنقدية،
واس تطاعت اس تقطاب أقالم عدد من رموز الدب و الفكر داخل الردن وخارجه.
ب -صدور الكتب اليت أسهمت يف اثراء احلركة النقدية يف الردن يف هذا العقد،مبا تناوهل من أآراء وقضاًي نقدية دقيقة تدل عىل خربة
النقاد وعىل اطالعهم عىل أمه الاَتاهات الدبية و النقدية يف العامل.
حتد َّْث عن ادلَّ ْور اذلي قامت به مجةل (ا ُلفق اجلديد ومجةل أفاكر) يف دمع احلركبة النقدية يف الردن وتطويرها يف عقد الس تينيات.
جمةل "الفق اجلديد" :محلت طالئع التجديد احلقيقية ،فقد حرصت عىل ّتصيص صفحات للنقد الديب ،وقد نشأ عن هذا توظيف
املفاهي النقدية اجلديدة يف الدب الردين.
جمةل" أفاكر"  :خصصت للنقد مساحة عريضة فهيا ،اىل جانب ما أاتحته من فرص للنقاد ليك ينرشوا أعامهلم النقدية.
اذكر املؤسسات اليت ظهرت يف الس تينيات و الس بعينيات اليت ساعدت عىل تطور النقد الديب يف الردن.
 -6رابطة الكتاب الردنيني.
 -2جامعة الّيموك.
 -1اجلامعة الردنية.
ما ادلور اذلي قامت به املؤسسات ال آتية يف تطور النقد الديب يف الردن.
 -1اجلامعة الردنية عام 1132م ،ساعد عىل اَياد بيئة نقدية تعىن بتدريس املامرسات النقدية يف ضوء النظرًيت النقدية احلديثة.
 -2جامعة الّيموك عام 1133م أدت نفس املهمة ،وساعدت هذه اجلامعات عىل ظهور دراسات أاكدميية تعمل عىل دراسة االبداع
الديب مضن معايّي املهنج العلمي وظهور دراسات نقدية متخصصة
 -6رابطة الكتاب الردنيني عام 1139م.وساعدت عىل توس يع البيئة الثقافية اليت هتمت ابلدب ونقده عرب أآراء كتاهبا ،واقامة الندوات،
واملشاركة يف املؤمترات الدبية والنقدية.
أسهمت اجلامعات الردنية يف الس تينيات والس بعينيات يف توفّي بيئة نقدية مناس بة اطلع فهيا النقاد عىل النقد الغريب وتأثروا به.
احسان عباس  ،انرص ادلين السد ،محمود السمرة.
أ -اذكر ثالثة من هؤالء النقاد.
ب -بني دورمه يف اثراء حركة النقد يف الردن.
اكنت هلم هجود واحضة يف تدريس مواد النقد الديب وتأليف الكتب النقدية و الرتمجة و التحقيق يف الرتاث النقدي ،متأثرين مبا اكنوا
يقرؤون من أآراء يف النقد العريب القدمي ويف النقد الرويب احلديث؛ ما ساعد عىل الارتقاء مبس توى النقد وصبغه ابلصبغه العلمية
املتخصصة وبلورة مفاهميه وضبطها ،وساعد أيضا عىل اَياد بيئة متخصصة وبلورة مفاهميه وضبطها ،وساعد أيضا عىل اَياد بيئة خصبة
النشاء مؤسسات تعين مبجال النقد الديب.
كيف أسهم النقد يف مرحةل التجديد ابرتقاء احلركة النقدية يف الردن؟
متُّي بظهور عدد من اجلامعيني املتخصصني يف النقد ،وتأليفهم الكتب النقدية مما أدى لالرتقاء مبس توى النقد وصبغه ابلصبغة العلمية
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املتخصصة وبلورة مفاهمييه وضبطها،وتأثر النقاد بأآراء النقد العريب القدمي والنقد الرويب احلديث،
ثلث ًا :مرحةل الكتابة النقدية يف ضوء املهنجيات احلديثة
مب اتسمت احلركة النقدية يف الردن يف الامثنينيات و التسعينيات.
 -1تفاعلت مع املهنجيات النقدية احلديثة يف العامل .
-2تضاعف الانتاج النقدي .
 -6مسامهة النقاد الردنيني يف النقد العريب بشك واحض،وتركوا بصامهتم فيه.
 -2الاَتاه املقارن
اذكر أمه الاَتاهات النقدية الردنية يف ضوء املهنجيات احلديثة؟  -1الاَتاه امجلايل.
 -1الاَتاه امجلايل
عرف الاَتاه امجلايل ،واذكر أمه من مثُل من النقاد الردنيني.
معيارا ،فالنص الديب جمرد مثّي جاميل يبعث يف النفس احساسات جاملية ممتعة ،ومن ُث يتناول
املامرسات النقدية اليت تعمتد اذلوق ً
الناقد مقومات امجلال يف النص الديب من وهجة نظره ،أي ان املتلقي يعد مبدعًا أآخر للنص؛ مما يفيض اىل تعدد القراءات.
أبرز من ميثل هذا الاَتاه :عبد القادر الرابعي ،جامل مقابةل.
تمثل َتربة الناقد عبد القادر الرابعي منوذج ًا يف الاَتاه -1 :التارخيي -2 .الاجامتعي -6 .البنيوي -9 .امجلايل -0 .املقارن.
كيف متثل عبد القادر الرابعي مالمح الاَتاه امجلايل يف نقده الديب؟
متثُل من خالل الزتامه مبامراسات نقدية مهنجية تطبيقية لالَتاه امجلايل يف قراءته النصوص ومفهومه لالبداع ودور الناقد يف امتام العملية
االبداعية كونه صانع جديد هل،ومن دراساته":الصورة الفنية يف النقد الشعري"حيث يرى جاملية الفن يف النص الديب يه الصورةالفنية
كيف يمتثل الناقد جامل مقابةل مالمح الاَتاه امجلايل يف نقده الديب؟
متثُل يف دراس ته "اللحظة امجلالية يف النقد الديب" ،اليت يرى فهيا أن النقد هو "االحساس اذلي يعرتي املرء بقمية العمل الفين"،
ويؤكد أن ّعلية النقد امجلايل يه خربة مشرتكة بني الديب واملتلقي ،ويه "الصل اذلي تنبثق منه ّعلية التفسّي وتعود اليه".
كيف ينظر أتباع الاَتاه امجلايل اىل النقد ،والنقد امجلايل"؟
يرون أن النقد هو االحساس اذلي يعرتي املرء بقمية العمل الفين.
والنقد امجلايل :خربة مشرتكة بني الديب و املتلقي ،ويه الصل اذلي تنبثق منه ّعلية التفسّي وتعود اليه.
 -2الاَتاه املقارن
عرف الاَتاه املقارن ،أو مبا يعىن أتباع الاَتاه املقارن.
دراسة مظاهر التأثر و التأثّي بني النصوص الدبية ،معمتدين عىل حمور اللغة يف املقام الول؛ من أجل الوقوف عىل سّي الآداب
العاملية وكشف حقائقها الفنية واالنسانية.
اذكر أمه من مثل الاَتاه املقارن من النقاد الردنيني.
محمد شاهني يف دراس ته "اليوت وأثره عىل عبد الصبور و الس ياب"  ،زًيد الزعيب يف كتابه"املثاقبة وحتوالت املصطلح"
 -1التارخيي -2 .الاجامتعي -6 .البنيوي -9 .امجلايل -0 .املقارن.
تمثل َتربة الناقد محمد شاهني منوذج ًا يف الاَتاه:
كيف تأثر محمد شاهني يف دراس ته" اليوت وأثره عىل عبد الصبور و الس ياب" ابالَتاه املقارن؟
وقف عىل ماكمن تأثر لك من  :بدر شاكر الس ياب،وصالح عبد الصبور ابلشاعر االجنلُّيي توماس اليوت ،فلقد عد "أنشودة املطر"
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للس ياب منوذج ًا أَياب ًيا يف التأثر بقصيدة اليوت" الرض اليباب".
سؤال :كيف تأثر زًيد الزعيب يف كتابه " املثاقفة وحتوالت املصطلح" ابالَتاه املقارن؟
تناول فيه مصطلحات نقدية عربية تشك معظمها بفعل تأثر احلضارة العربية يف عرص ازدهارها ابحلضارة اليواننية.
سؤال :ما ممُّيات النقد الديب يف الردن يف فرتة الامثنينيات و التسعينيات؟
 -1سعة اجملال وتنوع القضاًي النقدية اليت يتناولها النقد.
 -2ارتفاع مس توى اذلوق النقدي دلى النقاد يف هذه املرحةل.
 -6اعامتد الدوات انقدية املهنجية يف القراءة و التفسّي و التحليل.
 -9املوضوعية،مبعىن أنه صار يمنو بعيدً ا عن اذلاتية و املزاجية.
 -0التأثر ابلنقد الديب يف ضوء املهنجيات النقدية احلديثة.
اجاابت أس ئةل الكتاب ص 123
االجاابت المنوذجية كام وردت من ادارة املناه والكتب املدرس ية
ياكد الاَتاه امجلايل يمتُّي خبصوصية معينة يف العالقة بني املتلقي و النص،وحض هذه اخلصوصية.
تمكن اخلصوصية يف العالقة بني النص الديب واملتلقي وفق ًا لالَتاه امجلايل يف أن املتلقي(الناقد) يتناول مقومات امجلال يف النص من وهجة نظره
بناء عىل ذوقه اخلاص متأثر ًا بشخصيته و العوامل املؤثرة فهيا وما يبعثه العمل الديب يف نفسه من مشاعر وعواطف وما يس تثّيه من ذكرًيت ما
يفيض اىل تعدد تفسّيات النص و حتليالته بتعدد املتلقني واختالف َتارهبم وهو ما يسمى تعدد القراءات.
هل اس تطاع النقاد الردنيون ،يف رأيك ،اَياد نقد حديث يف الردن؟ دمع اجابتك بأمثةل مما درست.
مالحظة :تبقى اجابة هذا السؤال معمتدة عىل رأي الطالب ،وَيب أن تكون منبثقة من املراحل النقدية للحركة النقدية يف الردن والس امي
مرحةل الكتابة النقدية يف ضوء املهنجيات احلديثة.
مرت احلركة النقدية يف الردن بثالث مراحل خمتلفة ،وازن بني هذه املراحل من انحية تطور الآراء النقدية يف لك مرحةل.
 .1مرحةل النشأة و التأسيس:
متثل بداية احلركة النقدية يف الردن فاكنت طبيعة النقد يف الغلب عبارة عن ملحوظات وأآراء نقدية مبعرثة تتضمهنا املطارحات و احملاورات و
التعليقات والآراء و املناقشات النقدية حول فنون الدب،وظهرت يف هذه املرحةل املقاةل النقدية يف الصحف و اجملالت لكهنا مل ترق اىل املقاةل
النقدية العلمية ذات السس و املعايّي احلديثة.
 .2مرحةل التجديد:
تطور النقد الديب يف هذه املرحةل عىل حنو واحض فاصطبغ ابلصبغة العلمية املتخصصة وبلورة مفاهميه وضبطها ابلتأثر ابلنقد العريب القدمي و
النظرًيت النقدية احلديثة وتوسعت البيئة الثقافية اليت اهمتت ابلدب ونقده ،فظهرت الكتب و ادلراسات النقدية املتخصصة و املقاالت النقدية
العلمية وبرز مجموعة من النقاد ذوي اخلربة و الشأن.
 .6مرحةل الكتابة النقدية يف ضوء املهنجيات احلديثة:
تفاعلت احلركة النقدية يف هذه املرحةل عىل حنو فاعل من املهنجيات النقدية احلديثة يف العامل وأصبحنا نرى انعاكس النظرًيت النقدية احلديثة
يف النقد الديب يف هذه املرحةل وتضاعف الانتاج النقدي ،واتسع جماهل وتنوعت القضاًي النقدية اليت يتناولها النقد ،وارتفع مس توى اذلوق
النقدي دلى النقاد  ،واعمتدت الدوات النقدية املهنجية يف القراءة و التفسّي و التحليل،واتصف النقد ابملوضوعية مبعىن أنه صار يمنو بعيد ًا عن
اذلاتية واملزاجية؛ فأسهم النقاد الردنيون بذِل يف النقد العريب بشك واحض وتركوا بصامهتم فيه.
انِتيى
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