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وجوبً
كرسًمهزةً(ًا ًّنً)ً اً

العريبًالتخصصً
الفصلًالولً

تً ٍّّ
ًً،لكنًً،ليتًً،لعلً)
درس ً
ًْ
يفًصفًسابقً(ًا ّنًوأخواهتاً)؛ًمعانهياًومعلهاً،وعرفتًأنّـهاًس تةًأحرفًيهً(ً:ا ّنًً،أ ّنًً،ك ّن ّ
وحمكهاً:أهناًتدخلًعىلًامجلةلًالامسيةً(فنتصبًاملبتدأًويسمىًامسهاًوترفعًاخلربًويسمىًخربها)ً.
ومنًأمهًالقضاايًاملتعلّقةًبـًً(ا ّنًوأخواهتا)ًالفرقًبنيً(ًا ّنً)ًوً(أ ًّن)ًيفًالاس تعاملً،جتنّب ااًللَّبسً.فللكًمهناًمواضعً.
نًتعرفًحالتًكرسًمهزةًا ّنًوجوب.
وماًحننًبصددهًال آ ّ

ً
ًمفتاحًاحلفظ
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

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

ً
وجوبًاذا:
تُكرسًمهزةً(ًا ّنً)ً اً
ضً.
ا ًّن الالكمً اكدلّ وا ِء؛ ا ًْن أقللتً منه نفعً  ،وا ًْن أكرثتً منه ًّ
ً
ً- ١جاءتًيفًأولًالالكمً(بدايةًالالكم)ًً.
مفتاحً
الرش ًُ
هلم ً ًًًا ًَّن اجلوابً ًِلـًبابًِ ّ ًِّ
قالوا سكتًَّ وقدًْ خو ْمصتً قلتًُ ًْ
ً
ً- ٢جاءتًيفًأولًامجلةلًاملًكيةًبلقولًً.
مشالكت جسديّة ونفس يّة ،وهللا ،اًن ّـــًـهاًأآفةًخطريةًً.
ٍّ ً
تسبب اخملدّ راتًُ
ًُ
ً
ً- ٣جاءتًيفًأولًمجةلًجوابًالقسمًً.
السامءً ل تُ ْم ِط ًُر ذهباًا ول ِفضّ ة ،فاع ِقلوا وامعلواًً.
ً- ٤جاءتًبعدًحريفًالاس تفتاحً(ًألًً،أماً)ً ً
أل ا ًّن ّ
نسانًبلصربً.
ً
ًًًًًً
أماًا ًّنًالصومًيعودًعىلًال ِ
فضل عد ًُم الاس ت ْعجالِ  ،حيث ا ًّن ّالّتيّثً ًيكشف لً احلًقيقةً.
من ال ًِ
ً
ً- ٥جاءتًبعدًالظرفني(ًحيثًً،اذً)ًً
أ ُ
حببتًعملًالنح ِوً،اذًاًن ّـــــينًوجدتُهًُسه اًالً.
ً
ًًًًًً
اّلل ي ْشهدًُ ا ًَّن الْ ُمنا ِف ِقنيً لـــــــاك ِذبُونً"
ولًو َّ ًُ
اّلل ي ْع ًُمل ان َّكًً لًـر ُس ًُُ
"ًو َّ ًُ
ً
ً- ٦اقّتنًخربهاًبلالمًاملزحلقةًًً
ِ
ِ
ً
ً
ً
مالحظاتًهامةًو ُملزمة:
تقال(.يفًأولًالالكمً،أوًيفًأثنائهً،منقطعةً ّمعاًقبلها)ً
معن مس ا ً
ك مج ًٍّةل ًيبت ًِدئًًُهبا الالك ًُم وتؤدّي اً
ًّ
ً.١امجلةلًالبتدائيةًًً:
يهًامجلةلًاليتًس بقهاًقولً،أوًلكمةًتدلًعىلًقول( ًً:قالُ ً،
قلتً،حىكً،صاحً،هتفًًً...
ً.٢امجلةلًاملكيةًبلقولًًً:
بهللًِ ً،
وهللاًِ ً،
ِ
اتهللً،لًـعً ًْمريً...
ً.٣ألفاظًالقسمًًًً:
مضاف اليهً.
جر ٍّ ً
اليت تيل الظرفنيً(ًحيثًً،اذً) يف حم ًّل ًّ
ً.٤موقع امجل ًِةل ّ ً
صدر امجل ًِةل اىل خربها؛ًكراهيةً ابتداء الالكم مبؤكد ًِ
ين
أصلهاًلمًالابتداء،ومسيتًْ مزحلقة؛ لهناً ُزحلقتًْ عن ًِ
ً.٥الالمًاملزحلقةًًً:
2
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أس ئةلًالكتابًصً(ًً13/10كرسًمهزةًا ًّن)ً
رس مهزةً(ًا ّنً)ًيف ما يأيت:
اذكر سببً ك ًِ
تدريب ًْ ًً١
مناًحننًمصلحونًألًاهنّ ُ
مًمهًامل ُ ِفسدونًولكنًلًًيشعرون"ً
ً
ً- ١قال تعاىل"ً:واذاً ِقيلًهل ْمًلت ُِفسدواًيفًالرضًقالواًا ُ
السعادةً لیستًْ يف احلصولًِ عىل ما ل منكل ،بل أن ندركً قمیة مامنكلًًًًً.
ً
ً- ٢ا ًّن ّ
ائلً ًًًًً
ت بِام ًْل ت ْس ت ِط ْعه الو ًُ
لآ ًٍّ
ً- ٣وا ِ ّ ًين وًا ًْن ُكنتًُ ا َلخريً زمان ُه ًًً
ً
ِ -٤
بذل قصارى هجدي حىت أح ِقّقً طموحايتًًًً.
وهللا ،ا ّ ًين سأ ًُ
ً
ً
تدريب(ً)٢اضبط مهزةً(ًا ّنً)ًيف ما يأيت:
ً-١قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ً"ً:أما وهللا (ً ّاينً) لخشامك هلل ،وأتقامك لًلكين أصوًُم وأفطرً ،
ً
تزوج النّساء .مفن رغب عن سنّيت فلیسًمين".
صيل وأرقدًُ  ،وأ ًُ
ًًًًوأ ّ ً
ً
جتلب لًًالصدقاء،
نصات ًُ
ينتج عن سوًِء الصغا ًِء  ،حيث (ً ّانً) القدرةً عىلًال ًِ
كثريا من سوًِء الفهم ًُ
ً
ّ ً(ً-٢انً) ا
النفس والقدرةً عىل الانتباه ،و ُ ً
النفس
يتطلب مقاومة ِ ً
ًُ
يكون صديقاا للجميع؛ اذ ( ً ّان ً)ًالصغاءً
ًًًًًفاملصغي اجل ّيدًُ ًُ
ً
الّضورةًاتقاهنا.
متل لكّام طال .فوهللاّ ً( ،انً) الاس امتع همارةً من ّ
حدث أكرثًمهنا اىل الصغا ِء،وتاك ًُد ًّ
ًًًًًمتي ًُل اىل التّ ًِ
ً
حيث (ً ّانً) الهواءً عليلً.
شاطئ البح ًِر ًُ
ً- ٣أحبً أ ًْن أجلسً عىل ًِ
ً
سنً .
موح  ،اذً(ًان ّهً) ذو ُخلُق ح ًٍّ
الس ًُ
الص ُ ً
ً
ً- ٤يعجبين الفىت ّ
ادق ّ
ً
عرب عن املعاين الآتي ًِة بس تخدا ِمً(ًا ّنً)ًاملكسورة مهزهتا حسبً ما هو مطلوبً:
تدريب ً ّ ًًً٣
العمل يف حياتنا( ًًً.اقّتان اخلرب بلالم املزحلق ًِة)ًً
- ١أمه ّي ًُة ًِ
ً
(أول مجةل جواب القسم)ًًً
الوطنًً .
- ٢حبً ًِ
ً
(بداية الالكم)ًًًًً
الفرجًً .
الص ًُرب و ًُ
ً
ّ -٣
ً
اليت تليه:
جب عن الس ئ ًِةل ّ ً
تدريب ًًً٤اقرأً النصً الآيت ًّث أ ًْ
املكل أنورشوان يو اما من الاي ًِم أن ّه مريضً وأنفذ ثقاته وأمناءه أن يطوفوا ًأقطارً بال ِده ،وأكناف ًولي ِته وأن
أظهرً ًُ
ً
يطلبوا ل ل ِبنة عتيقة يف قري ًٍّة خرب ًٍّة ليتداوى هبا؛ اذًا ًّن الطباء وصفوا ل ذل ،فطافوا مجيعً وليتهًوعادوا الي ًِه فقالوا ل  :ما
وجدان ماكاناً ًخر اًاب ول لبنة عتيقة  .ففرح أنورشوان وشكرً هللا وقال :ما أردتًُ جتريبً ولييتً ،واختبارً مملكيت؛ لعملً هل
ال ،
مور اململك ًِة  ،وانتظمتًْ الحو ًُ
بقيً يف الولي ًِة موضع خرابًٍّ ل ِّمعره ،وحيث انه ل يبقًفهيا ماكنً ال هو عامر فقد متت أ ًُ
ووصلتًْ العامرًُةًاىل درج ًِة الكاملًً.
ص مجلتان ُكرستًْ مهزةً(ًا ّنً)ًفهيام وجوب ،ماًعةلًكرسهاً.
وردتًيف النّ ِ ً
ً
3
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الجابتًالمنوذجيةًلس ئةلً(كرسًمهزةًانً)كامًوردتًمنًادارةًاملناجهًوالكتبًاملدرس يةً
رس مهزةً(ًا ّنً)ًيف ما يأيت:
اذكر سببً ك ًِ
تدريب ًْ ًً١
ً-١أً)ًجاءتًأولًامجلةلًاملكيةًبلقولًًًً
ً
ًًب)ًجاءتًبعدًحرفًالاس تفتاح(أل)
ً
ً-٢جاءتًيفًبدايةًالالكم.
ً
ت)
ً-٣خربهاًاقّتنًبلالمًاملزحلقةً(لــأ آ ًٍّ
ً
ً-٤جاءتًأولًمجةلًجوابًالقسمً.
ً
ً

تدريب(ً)٢اضبط مهزةً(ًا ّنً)ًيف ما يأيت:
جاءتًأولًمجةلًجوابًالقسم.
ً-١وهللاً(ًاً ّينً) ًلخشامكًهللًًًًًًً
ً
جاءتًيفًبدايةًالالكمً ً.
ً(ً-٢اً ّنً) ًكثري ااًمنًسوءًالفهمًًًًًً.
ً
ً
جاءتًبعدًالظرفًحيثً.
ًًًًحيثً(ًاً ّنً)ًالقدرةًعىلًالنصاتًًًًً...
ً
ً
جاءتًبعدًالظرفًاذًً.
صغاءًيتطلبًمقاومةًالنفسًًًً...
ًِ
ًًًًاذً(ًاً ّنً)ًال
ً
جاءتًأولًمجةلًجوابًالقسمً.
ًًًًفوهللاً(ًاً ّنً)ًالاس امتعًًهمارةًمنًالّضورةًاتقاهناًًً.
ً
جاءتًبعدًالظرفًحيثً.
حيث (ًاً ّنً) الهواءً عليلًًًًًًً .
ًُ ً- ٣
ً
ً
جاءتًبعدًالظرفًاذًً.
سنًًًًًً .
ً- ٤اذً(ًان ّهً) ذو ُخلُق ح ًٍّ
ً
ً
عرب عن املعاين الآتي ًِة بس تخدا ِمً(ًا ّنً)ًاملكسورة مهزهتا حسبً ما هو مطلوبً:
تدريب ً ّ ًًً٣
ا ّنًالعملًلـمهمًيفًحياتنا.
العمل يف حياتنا( ًًً.اقّتان اخلرب بلالم املزحلق ًِة)ًً
- ١أمه ّي ًُة ًِ
ً
ًالوطنًواجبًعلينا
(أول مجةل جواب القسم)ًًً
الوطنًً .
- ٢حبً ًِ
ً
ًحب ِ
وهللاًا ّن َّ
ًمفتاحًالفر ًجًِ.
ًً
(بداية الالكم)ًً
الفرجًً .
الص ًُرب و ًُ
ً
ا ّن ّ
ّ -٣
ًالصرب ُ
ً
اليت تليه:
جب عن الس ئ ًِةل ّ ً
تدريب ًًً٤اقرأً النصً الآيت ًّث أ ًْ
املكل أنورشوان يو اما من الاي ًِم أن ّه مريضً وأنفذ ثقاته وأمناءه أن يطوفوا ًأقطارً بال ِده ،وأكناف ًولي ِته وأن
أظهرً ًُ
ً
يطلبوا ل ل ِبنة عتيقة يف قري ًٍّة خرب ًٍّة ليتداوى هبا؛ اذًا ًّن الطباء وصفوا ل ذل ،فطافوا مجيعً وليتهًوعادوا الي ًِه فقالوا ل  :ما
وجدان ماكاناً ًخر اًاب ول لبنة عتيقة  .ففرح أنورشوان وشكرً هللا وقال :ما أردتًُ جتريبً ولييتً ،واختبارً مملكيت؛ لعملً هل
ال ،
مور اململك ًِة  ،وانتظمتًْ الحو ًُ
بقيً يف الولي ًِة موضع خرابًٍّ ل ِّمعره ،وحيث انه ل يبقًفهيا ماكنً ال هو عامر فقد متت أ ًُ
ص مجلتان ُكرستًْ مهزةً(ًا ّنً)ًفهيام وجوب ،ماًعةلًكرسهاً.
ووصلتًْ العامرًُةًاىل درج ًِة الكامل ً.وردتًيف النّ ِ ً
لهناًجاءتًبعدًالظرفً(ًاذً)ً
(ً)1اذًا ّنًالطباءًً
ً
لهناًجاءتًبعدًالظرفً(حيث)ً.
(ً)0حيثًان ّهًلًيبقًًً
ً
انهتتًالوحدةًالوىلً
4
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أًس ئةلًامتحانًشهادةًادلراسةًالثانويةًالعامة ًاملتعلّقةًبـً(كرسًمهزةًا ًّن)ًً
ًبنيً/اذكرًسببًكرسًمهزةًانًوجو ابًً:ً...............................................................................................
ا ّنًالفضلًيعودًًِلـصانعيًاملعرفةًًً
ً(ش تويًًًً:)0228
(ش()0228ص()0210ش ً)0211قالًتعاىلً":قالًألًأقلًلًان ّكًلنًتس تطيعًمعيًصربا"ًًً...............................................................................................
ً...............................................................................................
جرشًمدينةًأثريةًاذًاهناًهموىًأفئدةًالساحئنيًً
(صيفيًًًً:)0228
قالًتعاىلً":واس تعينواًبلصربًوالصالةًواهنّ اًلـــكبرية"ً ً...............................................................................................
(صيفيًًًً:)0228
ً...............................................................................................
قالًتعاىلً"ً:والعرصًا ّنًالنسانًلفيًخُرس"ًً
(صيفيًًًً:)0228
ً...............................................................................................
انّامًالعملًعبادةًًًًً
(ش تويًًًً:)0221
ً...............................................................................................
ألًا ّنًتقدّمًاجملمتعًًًًً
(ش تويًًًً:)0221
ً...............................................................................................
ا ّنًيفًحياتناًاملزنليةًنقصاًاًًًً
(صيفيًًً ً:)0221
ً...............................................................................................
ألًا ّنًلالهاملًعاقبةًًًً
(صيفيًًًً:)0221
ً...............................................................................................
ا ّينًأًحذرمكًادلنياًًًًً
(ش تويًًًً:)0212
ً...............................................................................................
لعمريًا ّنًالتثبّتًخريًمنًالظنًًً
(ش تويًًًً:)0212
ً...............................................................................................
حبًدامئاًًً
(صيفيًًًً:)0212
ا ّنًمحمودًالطباعًهوًال ّ
ً...............................................................................................
وهللاًان ّهًلوحةًتردّانًاىلًالفطرةًًً
(ش تويًًًً:)0211
ً...............................................................................................
ألًان ّهًالفجرًأآيةًًًًً
(ش تويًًًً:)0211
ً...............................................................................................
ا ّنًمنًتطأًقدماهًًًًً
(صيفيًًًً:)0211
ً...............................................................................................
اذًان ّهًهموىًأفئدةًالس ّياحًًًً
(صيفيًًًً:)0211
ً...............................................................................................
ا ّنًالصحراءًموطنًاملتناقضاتًًً
(ش تويًًًً:)0210
ً...............................................................................................
ألًا ّنًالقناعةًوالرضاًًًًً
(صيفيًًًً:)0210
يؤمًالس ياحًشواطئًالعقبةً،حيثًاهنّ مًجيدونًفهياًاملتعةً ً...............................................................................................
(صيفيًًًً:)0210
ّ
ً...............................................................................................
لعمريًا ّنًماكنةًادلولًلًت ُّقّيًبملساحةًً
(ش تويًًًً:)0213
ً...............................................................................................
ّكًلعىلًخلقًعظّي"ًًً
قالًتعاىلً":وان
(ش تويًًًً:)0213
ٍّ
ً...............................................................................................
منًحسهًًً
اذًا ّنًالطالبًيعملً
(صيفيًًًً:)0213
ّ
ً...............................................................................................
ا ّنًالنفسًالنسانيةًمتقلبةًًًً
(ش تويًًًً:)0213
ً...............................................................................................
فوهللاًا ّنًالتعاملًمعهاًًًً
(صيفيًًًً:)0213
ً...............................................................................................
ا ّنًأمجلًاملشاهداتًوأحّبّ اًا ّيلًمناسكًاحلجًً
(ش تويًًًً:)0211
ً...............................................................................................
قالً:ا ّنًاذلببةًالواحدةًحتملًمالينيًاجلراثّيًً
(صيفيًًًً:)0211
ً...............................................................................................
ألًا ّنًأقوامكًعنديًالضعيفًًًً
(صيفيًًًً:)0211
ً...............................................................................................
ا ّنًالًمومةًهبةًهللاًاىلًالنىثًًً
ً(صيفيًًًً:)0211
ً...............................................................................................
ألًا ّنًنرصًهللاًقريبًًًً
(صيفيًًًً:)0211
ا ّنًالصغاءًاجل ّيدًوس يةلًتواصليةًبنيًاملتلكمًواخملاطبً ً...............................................................................................
(ش تويًًً:)0218
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التعليلً:

صوبًاخلطأًًًًًًًً
ّ
وهللاًأ ّنًالسعادةًيفًالتقوىً................................................................................................................................................... ً.
(ش تويًًً)0228
اتهللًعنديًا ّنًمنًصدقًأفلحً................................................................................................................................................... ً.
(صيفيًًً)0212
ًالوطنًواجبًً ً...................................................................................................................................................
(ش تويًًً)0210
حب ِ
وهللاًأ ّنً َّ
يؤمًالس ياحًشواطئًالعقبةً،حيثًأًهنّ مًجيدونًفهياًاملتعةً..........................................................................................................
(صيفيًًً)0213
ّ
ً...................................................................................................................................................
ًاحلقًغالبًًً
(ش تويًًً)0211
ألًأ ّن َّ
ً...................................................................................................................................................
ًجيلًً.
احلق ًّ
(صيفيًًً)0211
لعمريًأ ّنً ّ
القويًمنًقويًاميانهً ً...................................................................................................................................................
(ش تويًًً)0217
ألًأ ّنً ّ
ً
ً
حدّدًخربًا ّنًيفًامجللًالآتيةً:
نًقرصًامحلراءًأآيةًمنًأآايتًالفنًاملعامريً.......................................................................................................................
(ش تويًًً)0213
ألًا ّ
ا ّنًالنفسًالنسانيةًمتقلبةً................................................................................................................................................... ً.
(ش تويًًً)0213
ِ
ُ
ًاحلجً...................................................................................................................... .
ًمناسك ًِّ
ًاملشاهداتًوأحّبّ اًا ّيل
ا ّنًأمجل
(ش تويًًً)0211
ً

ً

اضبطًماًحتتهًخطً
ً...................................................................................................................................................
ًا ّنًالظملًظلامتًيومًالقيامةًًً
ً-
ً...................................................................................................................................................
ًاهنّ اًلــًمهانةًًًًً.
ً-
ً...................................................................................................................................................
جيلًًًً
احلقً ًّ
ًلعمريًاً ّنً ًّ
ً-
ً...................................................................................................................................................
ًا ّنًيفًالقلبًحرسةًًًً
ً-
ً
ً
اقرأًالنصًالآيتً،ثًأجبًعامًيليهً:
وقفًأحدُ ًالطلب ِةً ُم ِّ
تحد ااثًأمامًزمالئِ ِهًمبناس بةًيومًالاس تقاللًفقالً:اً ّنًماكنةًادلّ ولًلًتقو ُمًمبساحهتاًوعددًساكهناً،بلًمباً
ٍّ
ردنًخريًمثالٍّ ًعىلًذل؛ًألًا ّنًالاس تقاللًمنً
اجهًمنًحتدّايتًفتذلّلهاًوماًتصبوًاليهًمنًاجناز ٍّاتًفتحًقّقها،ولعمريًا ّنًال ًّ
تو
أ ّمهًهذهًالجنازات؛ًاذًان ّهًتعبريًعنًالرادةًاحلرةًللردنينيً.
ً.1اضبطًماًحتتهًخطًيفًالنصً.
يفًالنصًالسابقً،معًالتعليلً.
ً.0بنيًسببًكرسًكًمهزةً(ًا ّنً)ًالواردةً ّ
ً.................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................
ً................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................
ً................................................. ................................................................................................................................... .............................................................................................................................
ً................................................................................................... ................................................................................. .............................................................................................................................
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ح ّلًأس ئةلًامتحانًشهادةًادلراسةًالثانويةًالعامة ًاملتعلّقةًبـً(كرسًمهزةًا ًّن)ًًً
بنيً/اذكرًسببًكرسًمهزةًانًوجو ابًً:
شًً)1 ً0228لهناًجاءتًيفًبدايةًالالكمً.
ً)0لهناًجاءتًيفًأولًمجةلًجوابًالقسمً.
شًً0221
شً0212
شً0211
شً0210

ً)1لهناًجاءتًيفًبدايةًالالكمً.
ً)0لهناًجاءتًبعدًحرفًالاس تفتاحً(أل)ً
ً)1لهناًجاءتًيفًبدايةًالالكمً.
ً)0لهناًجاءتًيفًأولًمجةلًجوابًالقسمً.
ً)1لهناًجاءتًيفًأولًمجةلًجوابًالقسمًً.
ً)0لهناًجاءتًبعدًحرفًالاس تفتاحً(أل)ًً
لهناًجاءتًيفًبدايةًالالكمً.

شً)1 ً0213لهناًجاءتًيفًأولًمجةلًجوابًالقسمً.
ً)0لنهًاقّتنًخربهاًبلالمًاملزحلقةً.
ش ً0213لهناًجاءتًيفًبدايةًالالكمً.
ش ً0211لهناًجاءتًيفًبدايةًالالكمً.
ش ً0211لهناًجاءتًيفًأولًمجةلًجوابًالقسمً.
ش ً0218لهناًجاءتًيفًبدايةًالالكمً.

صًً)1 ً0228لهناًجاءتًبعدًالظرفً(اذ)ً.
ً)0لنهًاقّتنًخربهاًبلالمًاملزحلقةً.
ً)3لهناًجاءتًيفًأولًمجةلًجوابًالقسمً.
صً)1 ً0221لهناًجاءتًيفًبدايةًالالكمً.
ً)0لهناًجاءتًبعدًحرفًالاس تفتاحً(أل)ً
ص ً0212لهناًجاءتًيفًبدايةًالالكمً.
صً)1 ً0211لهناًجاءتًيفًبدايةًالالكمً.
ً)0لهناًجاءتًبعدًالظرفً(اذ)ً
صً)1 ً0210لهناًجاءتًيفًأولًمجةلًجوابًالقسمً.
ً)0لهناًجاءتًبعدًحرفًالاس تفتاحً(أل)ً.
ً)3لهناًجاءتًبعدًالظرفً(حيث)ً
ص ً0213لهناًجاءتًبعدًالظرفً(اذ)ً
ص ً0213لهناًجاءتًيفًأولًمجةلًجوابًالقسمً.
صً)1 ً0211لهناًجاءتًأولًامجلةلًاملكيةًبلقولً.
ً)0لهناًجاءتًبعدًحرفًالاس تفتاحً(أل)ً
صً)1 ً0211لهناًجاءتًيفًبدايةًالالكمً.
ً)0لهناًجاءتًبعدًحرفًالاس تفتاحً(أل)ً
صً ً0218

صوبًاخلطأًًًًًًًًً
ّ
وهللاًأ ّنًالسعادةًيفًالتقوىًًًً.
(ش تويًًً)0228
اتهللًعنديًا ّنًمنًصدقًأفلحًًًً.
(صيفيًًً)0212
ًالوطنًواجبًًًًً.
ً(ش تويًًً)0210
حب ِ
وهللاًأ ّنً َّ
يؤمًالس ياحًشواطئًالعقبةً،حيثًأهنّ مًجيدونًفهياًاملتعةً.
(صيفيًًً)0213
ّ
ًاحلقًغالبًًًًًً.
(ش تويًًً)0211
ألًأ ّن َّ
ًجيلًًًًً.
احلق ًّ
(صيفيًًً)0211
لعمريًأ ّنً ّ
القويًمنًقويًاميانهًًًً.
(ش تويًًً)0217
ألًأ ّنً ّ
حدّدًخربًا ّنًيفًامجللًالآتيةًًًًًًً:
ألًا ّنًقرصًامحلراءًأآيةًمنًأآايتًالفنًاملعامريًً
(ش تويًًً)0213
ا ّنًالنفسًالنسانيةًمتقلبةًًًً.
(ش تويًًً)0213
ِ
ُ
ًاحلجًً.
ًمناسك ًِّ
ًاملشاهداتًوأحّبّ اًا ّيل
ا ّنًأمجل
(ش تويًًً)0211
7

الصوابًمعًالتعليلً:
ا ًّنً:لهناًجاءتًأولًمجةلًجوابًالقسمً.
أً ًّنً:لهناًلًتأتًأولًمجةلًجوابًالقسمً.
ا ًّنً:لهناًجاءتًأولًمجةلًجوابًالقسمً.
ا ًّنً:لهناًجاءتًبعدًالظرفً(حيث)ً.
انً:لهناًجاءتًبعدًحرفًالاس تفتاحً(أل)ً.
ا ًّنً:لهناًجاءتًأولًمجةلًجوابًالقسمً.
انً:لهناًجاءتًبعدًحرفًالاس تفتاحً(أل)ً.
اخلربً:
أآيةًً
متقلبةًً.
مناسكً.
ًُ
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أحوالًالفاعلًواملفعولًبهًً
خرياً
تقدميااًوتأ ا

العريبًالتخصصً
الفصلًالولً

اكنًامجل ِةلًالفعل ّية ًً:الفعلًالــــالزمًً+فاعل.
أر ُ
ًًًً الفعلًاملتعديًً+فاعلًً+مفعولً.
ًً
الفعلًالالزمً:هوًالفعلًاذليًيكتفيًبفاعلًولًحيتاجًاىلًمفعولًبهًلمتامًاملعن ًًً.حضكًًالودلًًُ.
هللاًخادلاًا.
الفعلًاملتعديً:هوًالفعلًاذليًيتعدىًالفاعلًاىلًمفعولًبهًواحدًأوًأكرثًلمتامًاملعن ً.رحًً ًُ
ًمالحظاتًً:
ً-1ملعرفةًالفعلً(لزمًهوًأمًمتعد)ًً،نضيفًاىلًأآخرهًالضمريً(ًهً)ًً،فاذاًاس تقامًاملعنًفالفعلًمتع ًٍّدًواذاًلًيس تقمًفالزمً.
ً-0هناكًأفعالًتتعدىًاىلًمفعولًبهًواحدًً،ويهًكثريةًجداًاًً،مثلًً:أكًً/رشبًً/قرأًًً/لعبًً.
صريً.
ظنًً/حسبًً/وهبًً ّ ً/
ً-3هناكًأفعالًتتعدىًاىلًمفعولنيًً،مثلًً:سألًً/أعطىًً/عملًً/كساًً/منحًً/رأىًًّ ً/
ً-3هناكًأفعالًتتعدىًاىلًثالثةًمفاعيلًً،مثلًً:أرىًً/أعملًً/أنبأًًً/أخربًً...
ً
ميًالفعلًالالزمًمنًاملتعديًفاميًييل:
تدريبًً ّ ً:
بلعً
قتلً
رحً
اس تخرجً
انمً
أكً
حضكً
متعدً
متعدً
متعدً
متعدً
لزمً
متعدً
لزمً
فتحً
لبسً
محلً
وجدً
قفزً
رغبً
نرصً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
م.به
الفاعلًً
الفعلًً
 تدريب(ًًً)١ح ِّدد عناصً امجل ًِةل الفعلي ًِة يف المث ًِةل الآتيةًً:
ً-١يدركًُ ّ
النجاحً
الطالبًً
ًُ
يدركًًًُ
الطالب النجاح بملثابرةًًًًً.
ً
غذاءها
بعضًً
ًُ
الاكئنات احل ّية – اكلنبااتت  -غذاءها بنفسها ً.تصن ًُعًً
ًِ
ً-٢تصنع ُ ً
بعض
ً
أخاه
نسانًً
ال ًُ
يلقىًً
نسان أخاه ببتسامةًًًً.
ً-٣مجيلً أ ًْن يلقى ال ًُ
ً
مضريًمس تّتً هللا
أسأ ًُلًً
ً-٤هللاً أسأ ًُل أ ًْن يوف ِقّنا يف مسريتنا العلم ّية والعمل ّيةًًً.
ً
املالًً
عفيفًً
ًُ
يرج ًُعًً
عفيف النّفسًًًً.
ً-٥ل يُ ِرجع املالً املفقودً ال ُ ً
ً
ً-٦و ّ
تعط ْ
عيينًيفًلغةًالهوىًعيناكًًً
ً
لتًلغ ُةًالالك ِمًوخاطبتًًْ ّ
ً
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..........................الضامئرًً..........................
........................................................ ................................................................................................................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................ ........................................................................... .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................
......................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ..........................
....................................................................................... .................................................................................................... .............................................................................................................................
............................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................
........................................................................... ............................................................................................................................. ................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................
ً............................................................ ............................................................................................................................... .............................................................................................................................
..................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................
ً................................................ ............................................................................................................................. ...........................................................................................................................................
......................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................
ً................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ..........................
....................................................................................... .................................................................................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................
ً........................................................................... ............................................................................................................................. ................................................................................................................
ً................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................
ً.......................................................... ................................................................................................................................. .............................................................................................................................
ً................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................
ً............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
ً........................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................

ً........................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................
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وجوب:
الفاعلًعىلًاملفعولًًِبهً اً
ً حالتًتقدّمً ًِ
للبس لعد ًِم وجوًِد قرين ًٍّة متًيّـــ ًُز أحدهام من الآخ ًِرً .
ً-١خش ية ا ِ ً
متصالً .
مضرياً ا ً
مضري ا ً
ًِ
ً-٢ا
ظاهراً أوً ا
ذاًاكنًالفاعل ا
اًمتصال ًواملفعول به اسام ا
ّمًالفاعلًعىلًاملفعولًبهًوجوبًيفًالمثةلًالآتيةً:
سؤالً:علل؛ًتقد
ا
السفرًً.
ً
ً-١هنأتًْ سلمى هنُ ىى مبناس ب ًِة عودهتِ ا من ّ
متي أحدهام من الآخ ًِرًً .
للبس لعد ًِم وجوًِد قرين ًٍّة ّ ًُ
خش ية ا ِ ً
تقدّمًالفاعل(سلمى)ًعىلًاملفعولًبه(هنُ ىى)ًًًً:
ً
الغواصً عن صدفايتًً
ًْ
البحر يف أحشائِ ًُه ادلّ رً اكمنًً
ً-٢أان ًُ
فهل سألوا ّ
اًمتصالًواملفعولًبهًامسًظاهرً.
مضري ا ً
ًِ
تقدّمًالفاعلًالضمري(واوًامجلاعة)ًعىلًاملفعولًبه(الغواص)ً ً:ل
نًالفاعل ا

ً
ً
ً
ً-٣قابًلْـ ُتهً.
ً
اًمتصالًواملفعولًبهًمضريمتصلً.
مضري ا ً
ًِ
تقدًّمًالفاعلًالضمريًاملتصل(التّاء)عىلًاملفعولًبهًالضمري(الهاء)ًً ل
ً
نًالفاعل ا
ً
ك ممّا يأيت:
وجوب يف ما حتته خط يف ًٍّّ
الفاعل عىل املفعولًِ به اً
تدريب(ًً)٢عل ّ ًْل تقدمً ًِ
ً-١قالًتعاىلً"ً:ا ّنًاحلس ِ
ناتًي ُ ْ
الفاعلًمضريًمتصلًًواملفعولًبهًامسًظاهرً.
ذهْبًالسیّئات"ًً
ً
الفاعلًمضريًمتصلًًواملفعولًبهًامسًظاهر.
"ً-٢اتقوا الظمل فا ًّن الظمل ظلامتًيوم القيامة ًً ".
ً
الفاعلًمضريًمتصلًًواملفعولًبهًامسًظاهر.
كرثًً
لكنً...يعشقون الرض أ ًْ
ً-٣يعشقون الورد ًْ
ً
خش يةًاللبسًلعدمًوجودًقرينةًلفظيةًأوًمعنوية.
ّ ً-٤كرم موىس عیىس ملشاركته يف العامل التّطوعيةً.
ً
الفاعلًمضريًمتصلًًواملفعولًبهًامسًظاهر.
ً-٥ل تسأيل الناسً عن مايل وكرثتِهًًًًًًً...
ً
ً-٦انقش هذا ذاك يف أمور س ياس ي ًٍّة بلباق ًٍّة واحّتا ًٍّم ً .خش يةًاللبسًلعدمًوجودًقرينةًلفظيةًأوًمعنوية
ً
ً-٧من أحسنً يل شكرتُـــــه  ،ومن أساء ترك ُتـــــــه ً .لنًالفاعلًواملفعولًمضريينً.
ً
الفاعلًمضريًمتصلًواملفعولًبهًامسًظاهرً.
ً-٨أن يتذكراًمعه ودادً حمبوبته الراحةلًًً.
ً
ً
تدريبًصفيً:اس تخرجًمنًالنصًمجةلًتقدّمًفهياًالفاعلًعىلًاملفعولًبهًوجو ابً،معل اًالً.
فقد قرأتًُ حديثمك املنشور يف جريدة الهرام تعلنون فيه رأيـــمك امجليل يف ِشعر أخيمك ِ ُ ،
وحتلوه امل ًّلًاذلي يؤهّل
ً
ً.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
ً
علل؛ًتقدّمًالفاعلًعىلًاملفعولًبهًوجو ابًيفًمجةلً(ًاس تقبلتًليىلًسلوىً)ًًًًً
ً.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
10

|الصفًالثاينًالثانويًً/الفصلًالولًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاليومًحملً...وغدااًجنم

أوس العزّة
700/07 07 4 07

سلسلة اإلدباا

...

يف العردبي التخصص

ًالقرينةًاللفظيةًواملعنويةًًًً :
القرينةًاللفظية(ً:اتءًالتأنیثًالساكنة)ًوً(الضمةًعىلًالنعت)ًً.
القرينةًاملعنويةً(ً:املعنً)ً
جائزاً:
نًوجدتًالقرينةًفالّتتیبًلًيكونًواج اباًبلً ا
مالحظةً:ا ُ
ًً
الفعل دليلً عىل أ ًّن الفاعلً هوًاملؤنث لبنً.
القرينةًلفظية(.اتءًالتأنیث)ًيف ًِ
ًأكرمتًْ حيىی لُبنًً.
ً-
يزًاليت يه صفةًلصديقيًدليلً أن(صديقي)الفاعلً
ًاس تقبلً صديقي العز ًُيز ّمعي ًً.القرينةًلفظية(.الضمة)ًعىلًالعز ّ ً
ً-
القرينةًمعنوية(.املعن)ًأيخًهو الفاعل؛ لن ّه هو ّاذلي يقرأً الرواية ً.
ًقرأًأخـــــــي رواييتًً.
ً-
ً
الفاعل من املفعولًِ به يف ما يأيت:
اليت أزالتًّ الغموضً يف متيي ًِ
تدريب (ًًً)٣ما نوع القرين ًِة ّ ً
قرينةًلفظيةً(ً:الضمةًعىلًالفاضلً:نعت)
ً-١حث وادلّ ي الفاض ًُل أيخ عىل زايرة املرىضًً.
ً
عامل ً.قرينةًلفظية(ًً:اتءًالتأنیث)
تنظّي أ ِ ً
ً-٢أرشدتًْ عُال مصطفى اىل معل خط ًٍّة ل ًِ
ً
قرينةًمعنوية(ًً:املعنًلنًاملفظةًلًتس تعري)ً
ً-٣اس تعارتًْ صديقيت حمفظيت حلاجهتِ ا لهاًًً.
ً
قرينةًمعنوية(ً:املدربًهوًاذليًيصقلًلًالعكس)
ً-٤صقلً تدرييب يف اخلط مدريبًًًً.
ً
ائل املطالعنيً ً .قرينةًلفظية(ًً:اتءًالتأنیث)ًً
ً-٥انفستًْ عیىس هدى يف مسابق ًِة أو ًِ
ً
ً
ً
ً
تدريبًصفيً:وحضًالقرينةًاليتًأزالتًالغموضًيفًمتييًالفاعلًعنًاملفعولًبهًيفًماًييلً:
تدريبًصفيً:ماًنوعًالقرينةًاليتًأدّتًاىلًجوازًتقدّمًالفاعلًعىلًاملفعولًبهًيفًماًييلً:
ً-١ر ّممًوادليًاملبنً............................................................................................................... ............................................................................................................... ً.
ً
ً-٢هنأ ْتًأسامةًخوةلً.............................................................................................................................................................................................................................. ً.
ً
ً................................................................................................. .............................................................................................................................
ً-٣قرأًأيبًكتايبًً
ً
ّ ً-٤مزقًصوريتًأيخً............................................................................................................................................................................................................................. ً.
ً
ً-٥ضبًأيخًالقويًصديقيً ً.........................................................................................................................................................................................................
ً
ً
ً
ً
ً
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وجوب:
ًحالتًتقدّمًاملفعولًبهًعىلًالفاعلً اً
بلفاعل مضريً يعو ُدً عىل املفعولًِ بهًًً.
ًِ
ً-١اذا اتّصل
مضري ا
ظاهراًً.
ًُ
ً-٢اذا اكن
املفعول به ا
اًمتصال ،والفاع ًُل ا امسا ا
ً
ّمًاملفعولًبهًوجوبًعىلًالفاعلًيفًالمثةلًالآتيةً:
سؤالً:علل؛ًتقد
ا
ً-١اس تملً اجلائزةً مس تحقها والابتسام ًُة تعلو ُمحياهً ًً.
ً
ً
ً
ّمه ًً...
ً-٢س يذكرين قويم اذا ج ًّد جد ًُْ
ً
ً
ك ممّا يأيت:
الفاعل يف ًٍّ
بني سببً تق ّد ًِم املفعولًِ به عىل ًِ
تدريب(ًْ ّ ِ ًً)٤
ً-١قالًتعاىلً"ً:لًينف ُع ّ
ً
ًالظا ِلمنيًمعذرتُــــــهمً"ًً
ً
ً
ً-٢قالًتعاىلً"ً:ا ْنًجاءمكًفاسقًًبنبأًفتبیّنواً"ًً
ً
ً
هل ،ويعشق الرضً أحصاهباًً.
ً-٣حيمي الوطنً أ ًُ
ً
ً
يناك ًًً
ً-٤أحىل القصائ ًِد ما أوح ْته ع ًِ
ً
ً
ً-٥الليايل تزينًــــــــــًــــــــــها المقارًًً
ً
ً
ً-٦حرثً الرضً مال ُكها ًًًًً.
ً
ً-٧يعجبين املواطنون ا ّذلينً يق ّدمون املصلحة العامةً ً.
ً
ً
ً-٨حني خیلُفك ودل صاحل تُودل عند موتكًً.
ً
ً
احلسنًًًً .
ً-٩ينفع النسانً خُل ُقه ًُ
ً
ً
تدريبًصفيً:اضبطًماًحتتهًخطً.
ً-١لًينفعًاملرءًغرورهًً،فالغرورًصفةًسلبيةًجيبًالتخلصًمهناً.
ً
ً-٢كتبًالرساةلًصاحبــهاً.
ً
ً-٣علمتينًاحلياةًأ ّنًادلراسةًسهةلً.
ً

لن ّه اتصلً بلفاعل مضريً يعوًُد عىل املفعول بهً.
امتصالوالفاع ًُل ا امسا ظاهراًاً.
مضري ا ً
ًُ
ل ًّن
املفعول به ا
لنهًاتّصلًبلفاعلًمضريًيعودًعىلًم.بهً
لنًاملفعولًبهًمضريًوالفاعلًامسًظاهرً
لنهًاتّصلًبلفاعلًمضريًيعودًعىلًم.به
لنًاملفعولًبهًمضريًوالفاعلًامسًظاهر
لنًاملفعولًبهًمضريًوالفاعلًامسًظاهر
لنهًاتّصلًبلفاعلًمضريًيعودًعىلًم.بهً
لنًاملفعولًبهًمضريًوالفاعلًامسًظاهر
لنًاملفعولًبهًمضريًوالفاعلًامسًظاهر
لنهًاتّصلًبلفاعلًمضريًيعودًعىلًم.بهً

تدريبًصفيً:بنيًسببًتقدمًاملفعولًبهًعىلًالفاعلًوجوبًيفًماًييلً.:
ً-١ألقىًالقصيدةًقائلُهاً................................................................................................. ............................................................................................................................. ً.
ً
ً-٢يعجبينًاملتفائ ًُلً................................................................................................. ............................................................................................................................. ً.
ً
ً.............................................................................................................................................................................................................. ................
رمحكًهللاًً.
ًُ
ً- ٣
ً
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وجوب:
ًحالتًتقدّمًاملفعولًبهًعىلًالفعلًوالفاعلً اً
املفعول به مضريً نصبًٍّ منفصال يدلً عىل الاختصاصًًً.
ًُ
ً-١اذا اكن
الصدارة :كسامءًالاس تفهام وأسامء ّ
الرشطًومكًالاس تفهاميةًواخلربيّةًً.
اليت لها ًّ
لفاظ ّ ً
املفعول به من ال ِ ً
ًُ
ً-٢اذا اكن
حق ّ
وجوب يف ك ممّا يأيتً:
الفاعل اً
الفعل و ًِ
حدّد سبب تقدّم املفعولًِ به عىل ًِ
ِ
الاختصاصً
منفصل يدلً عىل
ًٍّ
مضري نصبًٍّ
لن ّه ًُ
تعنيً"ًً
ً
ً
ً-١قالًتعاىلً"ً:ا ّايكًنعبدُ ًوا ّايكًنس ُ
لًحقًالصداًرةً.
الصيفيّ ِةً؟ًًً
- ٢مك اً
ً
ً
لن ّهًامسًاس تفهامً ّ
كتاب قرأت يف العط ًِةل ّ
صوبًاخلطأًًًً ً:كتا ا
بًمكًقرأتً؟ً............................................................................................................................................................................................................................
ّ
ً
ً-١ضامئرًالنصبًاملنفصةلً(ً:ا ّايكًً،ا ّاي ًِكًً،ا ّاي ُكامًً،ا ّاي ًُمكًًً...
هناًلهاًحقًالصدارةًيفًالالكمً
الفاعلًوجوبًل
ً-٢أسامءًالاس تفهامً،وأسامءًالرشطً،ومكًاخلربيةً،تتقدمًعىلًالفعلًو
ّ
ا
ًأسامءًالاس تفهامً(ً:م ْنًً،ماذاًً،أ َّيً)ًًًًًّ
تقابل فابتس ًْم يف و ِهج ًِه )ًً.
سامءًالشــــــــرطً(ً:م ْنًًً،مــاًً(ًً)ًًًًً،من ًْ
ًأمتييهاًيكونًمنصوبًً،وتنهتىيًمجلهتاًبـ(؟)ًً
ًمكًالاس تفهاميـــةً:ي ُسألًهباًعنًعددًغريًحمددً ً،وحتتاجًاىلًجوابً،وا
متييهاًيكونًجمروراًًًً،وتنهتىيًمجلهتاًبـ(ً).
ًمكًاخلــــــــــربيــةً:ختربًعنًمعدودًكثري(معلومة)ً،ولًحتتاجًجوابً،وا
وجوب يف ك ممّا يأيت
الفاعل اً
الفعل و ًِ
تدريب ًًً٥حدّد سبب تقدّم املفعولًِ به عىل ًِ
لنهًمنًألفاظًالصدارةً(امسًرشط)ً
ً
ً-١قالًتعاىلً ً"ً:وماًتنفقواًمنًخ ٍّريًفلنفسمكً"ًً
ً
لنهًمنًألفاظًالصدارةً(امسًاس تفهام)
ً
ىت أضاعواًًًً
ً-٢أضاعُوين ًوأ ًَّي ف ا ً
ً
لنهًمنًألفاظًالصدارةً(امسًاس تفهام)
ًً
ً-٣ماذا لقيتًُ منً ادلّ نيا وأ ْْع ُب ًُه ًًً
ً
لنهًمضريًنصبًمنفصلًيدلًعىلًالاختصاص
ً-٤اللكمة الطيبة صدقة ً ،وا ّايها يرجتي اخللْ ًُقًً ً .
ً
لنهًمنًألفاظًالصدارةً(امسًاس تفهام)ً
ً
ً-٥من زرت يف هذا املساء؟ًًًً
ً
لنهًمضريًنصبًمنفصلًيدلًعىلًالاختصاصًً
ً
ايك أعين وامسعي اي جارة)ً
ً-٦من أمثالًِ العرب ً(ً:اً ًِ
ً
ً
تدريب ًًًً٦اضبط ما حتته خط يف النص الآيت:
احلقائق ،و ّاذلين ينصبونً ًحياهتًم يف هماب ّالرحی تبعرثها
ًُ
علّمتين احلياًُة أ ًّن ّاذلينً يبنونً قصورًمه بلوها ًِم هتد ُمها
ً
ً

مال ،ول ثباتً ال ملا ل أصلً اثبتً  ،فتاكئف
اصف ،و ّاذلين يرسون قواعدًمه عىل ّالرمال متيدًهبم يوم تتحركًُ ّالر ًُ
العو ُ ً

ً

حتقيق طموحاهتِ مً.
احلياًُة أحصابًًاهلمم العالية ّاذلين ل يعرفونً اليأسً ويرصونً عىل ًِ
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امجلل الآتية حبسب ما هو مطلوب بني قوسني:
تدريب ًًً٧أَ ِعدًْ صياغة ًِ
حيبًالعملًطالًبُه
وجوب عىل الفاعل)ًً.
العمل العملً( ًً.املفعول به مقدّمً اً
- ١حيبً طالب ًِ
ً
حفّزًمعلميًأيخ.
وجوب عىل املفعول به)ًً.
اخمللص أيخ( ًً.الفاعل مقدّمً اً
- ٢حفّز معلمي ُ ً
ً
وجوب عىل الفعل والفاعل) ً.اايكًيقصدًالضيفً.
(املفعول به مقدّمً اً
الضيفًً .
- ٣يقصدك ُ ً
ً
(يّتكًللطالب)ً
وجوب يف مج ًٍّةل مفيدةًًً:
الفاعل اً
مفعول به مق ّد اما عىل ًِ
مس ممّا يأيت اً
ك ا ًٍّ
تدريب ًًًًً٨اجعل ًّ
ملديرًوقابل
مًاملعلمنيًمديرمهً.
ـــناًاملديرً،و ّكر
ً
ُ
ُ
الضّ مري املتصل (هام)(،ان) املفعولية ،املعلمنيًًًً.قابلــهامًا ُ
(يّتكًللطالب)
وجوب يف مج ًٍّةل مفيدةًًًً:
فاعال مق ّد اما عىل املفعول به اً
مس ممّا يأيت ا ً
ك ا ًٍّ
تدريب ً٩اجعل ًّ
ْ
ً،وقابلتًجنوىًليىلً،قابلْتًاملديرًً.
ًًًًقابلْـــناًاملدير
(ان) الفاعلية  ،جنوى ،اتء اخملاطبًً.
ً
(يّتكًللطالب)
تدريب ًًً١١مث ّل جبم ًٍّةل مفيدة ملا يأيتًًًًًًًًً:
اس تقبلًصديقيًمعي.
وجوب لعد ًِم وجود قرين ًٍّةًًًً .
- ١فاعل تقدّ مً عىل املفعولًِ به اً
ً
وجوب لتصال الفاعل بضم ًٍّري يعود عىلًاملفعول به ً.حيبًالرضًصاحّبُ ا.
- ٢مفعول به تقدّ مً عىل الفاعل اً
ً
مكًبیتًشع ٍّرًحتفظ؟ً
- ٣مفعول به تقدّ مً عىل الفعل والفاعل؛ لن ّه من ألفاظًالصدارةًًً.
ً
اليت تلهيا:
جب عن الس ئ ًِةل ّ ً
بيات الآتية للشاعر أيب متامًّ ،ث أ ًْ
تدريب ًً١١اقرأً ال ًِ
جتاريه سوا ًُء
فأنتً ًْ
اذا جًــــــــــــاريْتً يف ُخلُ ًٍّق د ِنیئاا ًً
ومن ِ
ْ
عن الغدْ ًِر الوفاء
وحي ِمي ًِه ًِ
نب اخملازي ًً
احلر جيتًـًــــــــً ًُ
ًًرأًيـتًُ ًَّ
أفادتْين التّج ِارب والعنا ًُء
حىت ًً
لقد ج َّربْتًُ هذا ادلًّ هــــــر َّ ً
خلقًدنیئااً.٢ ً.رأ ُ
يت ًّ
ًاحلر
وجوبًً.
اس تخرجًمجلتني تقدّم فهيام الفاع ًُل عىل املفعولًِ به اً
ًًًً.١جاريْتًيفً ٍّ
ًُ
فادتينًالتجارب
حيميهًعنًالغدرًالوفا ًُءً .٢أ
ًًًً.١
وجوبًً.
الفاعل اً
ًمجلتني تقدّم فهيام املفعو ًُل به عىل ًِ
ً
ِ
ً
ٍّ
ـــهًبلكامتً"
تدريب ً١٢منوذجً يف العرابًًًِ:قالًتعاىل"ً:واذًابتىلًابراهّيًرب
عذر.
ماض مبينً عىل الفتح ًِة املقدرة عىل اللف ،منع من ظهورها التّ ًُ
ابتىل :فعلً ٍّ ً
ً
وجوب منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
ابراهّي :مفعولً به مقدّ م اً
ً
وجوب مرفوع وعالمة رفعه الضّ ّمة وهو مضاف ،والهاء مضريًًمتصلً مبينً يف حمل جر مضاف اليهً.
ربه :فاعلً مؤخرً اً
ً
ًً ً-١قالًتعاىلً"ً:أمًكنمتًشهداءًاذًحّضًيعقوبًاملوتًًُ"ً
يعقوبًً:مفعولًبهًمنصوبًبلفتحةًالظاهرة ًً.املوتًًُ:فاعلًمؤخرًمرفوعًبلضمةًالظاهرةً.
ً
جرح الحبَّ ًِة عندي غ ًُري ذي ألً
ًُ
السهمً يف كبدي ًً
ً
ً-٢جحدًْهتُ ا وكمتتًُ ّ
جحدهتُ اً:فعلًماضًمبينًعىلًالسكونً،والتاءًمضريًمتصلًمبينًيفًحملًرفعًفاعلً،والهاءًيفًحملًنصبًم.بهً.
ً
وقتً.
- ٣تذكرً مصطفى موىس يف صبا ًحِ أح ًِد الاي ًِم املرشقة ،فقرر أن يزوره يفًأقربًِ ًٍّ
ً
مصطفىً:فاعلًمرفوعًبلضمةًاملقدرةًعىلًأآخرهًللتعذرًً.موىسً:مفعولًبهًمنصوبًبلفتحةًاملقرةًعىلًأآخرهًللتعذرً.
ً
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أس ئةلًامتحانًشهادةًادلراسةًالثانويةًالعامة ًاملتعلّقةًبـً(أحوالًالفاعلًواملفعولًبه)ًً
ً
(ش تويً ًً) 0218اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليهً:
ّضحتًوهجاتً
ا ّنًالصغاءًاجل ّيدًوس يةلًتواصل ّيةًبنيًاملتلكمًواخملاطبًيفًأثناءًاحلوارً،فاذاًتوافرًالصغاءًات
ًً
ُ
النظرً.مفاًأروعًالصغاءًبُع ْي ّ
ًالرأيًوالرأيًالآخر!ً
ًً
دًكًخطاب!ًوايًلًمنًحو ٍّارًبنّاءًحنيًيسودهًاحّتا ُم ّ
ً3
ً)1اس تخرجًمنًالنصًمفعو الًبهًتقدّ مًعىلًالفاعلًوجو اًب ًًًًًًًً
ً3
ً)0اخّتًالجابةًالصحيحةً:امجلةلًاليتًتقدّمًفهياًاملفعولًبهًعىلًالفعلًوالفاعلًوجو ابًيفًماًيأيتًًً:
ج)ًأ ُ
د)ًأانًأقدّرًمعلّميً
حببتًحمكًالعربًً
ب)قابل ُتهًمبتس ًاماًً
أً)ًا ّايكًأحّتمًً
ً
ً0
ً)3علل؛ًتقدّمًالفاعلًعىلًاملفعولًبهًوجو ابًيفًمجةلً(ًاس تقبل ْتًليىلًسلوىً)ًًًًً
ً3
ً)3ماًنوعًالقرينةًاليتًأدّتًاىلًجوازًتقدّ مًالفاعلًعىلًاملفعولًبهًيفًمجةلً(ًقرأًأيبًكتايبً)؟ًًًً
ً1
صوبًاخلطأً؛ًيفًمجةلًً:كتا ابًمكًقرأتً؟ ًًًًًًًًً
ّ ً)1
ً3
ً)1أعربًماًحتتهًخطً:اس تملًاجلائزةً ُمس تحقّهاًًًًًًًًً .
ً
ح ّلًأس ئةلًامتحانًشهادةًادلراسةًالثانويةًالعامة ًاملتعلّقةًبـً(أحوالًالفاعلًواملفعولًبه)ًً
ً)1الضمريًالهاءًيفًيسودهً)0 ً.أًً-ا ّايكًأحّتمًً ً)3لعدمًوجودًقرينةًلفظيةًأوًمعنويةًً/خش يةًاللبسً
ً)1مكًكتا ابًقرأتً؟ً ً)1فاعلًمؤخر/مرفوعًوعالمةًرفعهًالضمةً،وهوًمضافً
ً)3قرينةًمعنويةًًً.
ًًًً(ها)ً:مضريًمتصلًمبينًيفًحملًجرًمضافًاليهً.
ًًًًًًً
ً
ً
(صيفيً  ًً) 0218اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليهً:
ً
ً
ًً
ً
ً

ً

ً )1
ً
ً
ً
ً
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البدالً

العريبًالتخصصً
الفصلًالولً

ً
ًًًًًًًًالبدالًًًًًًًًً :الصحيحة ،ويفًاحلروف املعتةلًيف صيغة ً
بدالًًً:
ً-١ال ًُ
جعل حرف ماكن حرف أآخر ،ويكون يف احلروف ّ
(ًافتعلً)ًومصدرهاًومش تقاهتا اذا اكنت فاؤها أحد هذه احلروفً :
ًًً
(ًواو ،زاي ً،دالً ،ذال ً،طاءًً،صاد ً،ضاد)ًً
ًًً
الصويت ًً
ً-٢غايتهًً ً:
الصويت بني احلروفً،وتسهيل النطق هبا ،واجتناب الث ّقل ّ
حتقيق الانسجام والتّجانس ّ
النامج عن جتاور أصواتًمتقاربة أو متباعدة يف خمرهجاًً.
ً ًً
ً-١اذا اكنت فاءً(ًافتعل)(:وًتُبدل ت)ًث تدمغ يف اتء الافتعالًً.
ً-٣حالتهًً:
ً-٢اذا اكنت فاءً(ًافتعلً)(:زً.د .ذ )ًً تبدل اتءًالافتعالً(ًدً) ،ث تدمغً(دًيفًد)ًوً(ذًيفًد)ً
ًًً
ً-٣اذا اكنت فاءً(ًافتعلً)(:ط.ص.ض) ً تبدل اتء الافتعال (ًط) ،ثًتدمغ (ًط يف ط) فقطً.
ًًً
افتعل ُ ،مفت ِعلُ ،مفتعل ،افتعالً)ً
يفتعل ًْ ،
ً البدالًحيدثًيفًصيغةً(ًافتعلً)ًومصدرها ومش تقاهتاًُ ً(ً:
ً التّــــــــاء فهياًزائـدة نس ّمـهياً(ً:اتء الافتعالً)ً:وتأيت حرفاا اثلث ّا دامئااًً.

ً
ً
ًًًًًًًًًالقاعدةًالوىلًًًًًًًًًًً :ً اذاًاكنتً(ًفاءًًافتعلً{ًوً}ًتُبدلً{ًتً}ً)ّ ً،ثًتدمغًيفًاتءًالفتعالً.
سؤالّ ً:
وحضًالبدالًيفًاللكامتًالآتيةً:
اًتّقى ً:أصلهاًاوتقىًً بدليلًجمردهاًوىقًً جاءتًفاءً(افتعلًواو)ًً ًًًًفأبدلتًالواوًاتءًوأدمغتًمعًاتءًالافتعالً
اتّفق ًً:أصلهاًاوتفقًً بدليلًجمردهاًوفقًً جاءتًفاءً(افتعلًواو)ً ًًًًفأبدلتًالواوًاتءًوأدمغتًمعًاتءًالافتعالً
اتّصل ً:أصلهاًاوتصلًً بدليلًجمردهاًوصلًً جاءتًفاءً(افتعلًواو)ً ًًًًفأبدلتًالواوًاتءًوأدمغتًمعًاتءًالافتعالً
تدريبًصفّيّ ً:
وحضًالبدالًيفًاللكامتًالآتيةً:
اتّلك ً:أصلهاً ً........................بدليلًًً............................................جاءتًًًًًًًً......................................فأبدلتً.......................................................................................
اتّعظ ً:أصلهاً ً........................بدليلًًً............................................جاءتًًًًًًًً......................................فأبدلتً.......................................................................................
يتّصفً:أصلهاً ً........................بدليلًًً............................................جاءتًًًًًًًً......................................فأبدلتً.......................................................................................
متّصفً:أصلهاً ً........................بدليلًًً............................................جاءتًًًًًًًً......................................فأبدلتً................................................................. ......................
اًتّــزانًً:أصلهاً ً........................بدليلًًً............................................جاءتًًًًًًًً......................................فأبدلتً.......................................................................................
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ًًًًًًًًًالقاعدةًالثانيةًًًًًًًًًًً :اذا اكنت فاءً(ًافتعلً)ً(ً:زً.د ً.ذ ً)ًتبدل اتءًالافتعالً(ًدً) ،ث تدمغً(ًدًيفًدً)ًوً(ًذًيفًدً)ً
ً
سؤالّ ً:
وحضًالبدالًيفًاللكامتًالآتيةً:
ازدهر ً:أصلهاًازهترًً بدليلًجمردهاًزهرًً جاءتًفاءًافتعلًزايً فأبدلتًاتءًالافتعالًدالً ًً.
ادّعـى ً:أصلهاًادتعىًً بدليلًجمردهاًدعىًً جاءتًفاءًافتعلًدالً فأبدلتًاتءًالافتعالًدالًوأدمغتًادلالًبدلالً
ُمدّكرًًً:أصلهاًمذتكرًً بدليلًجمردهاًذكرًً جاءتًفاءًافتعلًذالًً فأبدلتًاتءًالافتعالًدالًوأدمغتًاذلالًبدلالً
تدريبًصًفّيّ ً:
وحضًالبدالًيفًاللكامتًالآتيةً:
ازدان ً:أصلهاً ً........................بدليلًًً............................................جاءتًًًًًًًً......................................فأبدلتً.......................................................................................
ازدح ً:أصلهاً ً........................بدليلًًً............................................جاءتًًًًًًًً......................................فأبدلتً.......................................................................................
يزديه ً:أصلهاً ً........................بدليلًًً............................................جاءتًًًًًًًً......................................فأبدلتً.......................................................................................
ي ّدعي ً:أصلهاً ً........................بدليلًًً............................................جاءتًًًًًًًً......................................فأبدلتً.......................................................................................
ادّهن ًً:أصلهاً ً........................بدليلًًً............................................جاءتًًًًًًًً......................................فأبدلتً.......................................................................................
ً
ً

ًًًًًًًًًالقاعدةًالثالثةًًًًًًًًًًًً :اذا اكنت فاءً(ًافتعلً)ً(ً:ط.ص.ضً) تبدل اتء الافتعال (ًطً) ،ثًتدمغ (ًط يف طً)ًفقطًً .
ً
ّ
وحضًالبدالًيفًاللكامتًاليتًحتهتاًخطً:
ّاطرح ً:أصلهاًاطّتحًً بدليلًجمردهاًطرحًً جاءتًفاءًافتعلً(ط)ًً فأبدلتًاتءًالافتعالًطاءًثًادمغتًالطاءًيفًالطاءً
ُمضطجع:أصلهاًمضتجعًً بدليلًجمردهاًجضعًً جاءتًفاءًافتعلً(ض)ًً فأبدلتًاتءًالافتعالًطاءًً
أصطادً:أصلهاًأصتادًً بدليلًجمردهاًصادًً جاءتًفاءًافتعلً(ص)ً فأبدلتًاتءًالافتعالًطاءًً
ً
تدريبًصفيً:وحضًالبدالًيفًاللكامتًالآتيةً:
اصطرخً:أصلهاًً........................بدليلًًً............................................جاءتًًًًًًًً......................................فأبدلتً.......................................................................................
مصطفىً:أصلهاًً........................بدليلًًً............................................جاءتًًًًًًًً......................................فأبدلتً.......................................................................................
اصطربً:أصلهاً ً........................بدليلًًً............................................جاءتًًًًًًًً......................................فأبدلتً.......................................................................................
مضطهدً:أصلهاًً........................بدليلًًً............................................جاءتًًًًًًًً......................................فأبدلتً.......................................................................................
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اجملرد ممّا يأيت:اتّفاقًوفقًً/اصطالحًصلحًًً/ازدادًزادْ ًً/املزديهًزهاًً/اضطرامًضمً
تدريب ًًً١هات الثّاليث ّ
ً
اضطرً
ضًّ ً:
فعال عىل وزنً(افتعل)ً:وزنً:اتّزنًًً/زحً:ازدحًً/ذخرً:ادّخرًًّ ًً/
تدريب ًًً٢صغ من الفعال الآتية ا ً
تدريب ًً٣وحض البدال يف اللكامت الآتية:
ً- ١يصطرخون ًً:أصلهاًيصّتخونًًبدليلًجمردهاًصخًًًً جاءتًفاءًافتعلً(ص)ًًًًًًفأبدلتًاتءًالافتعالًطاءً
أصلهاًاصتفاكًًًًبدليلًجمردهاًصفاًًً جاءتًفاءًافتعلً(ص)ً ًًًفأبدلتًاتءًالافتعالًطاءً
اصطفاكًًً:
ًِ
ً- ٢
أصلهاًادهتنواًًًًًبدليلًجمردهاًدهنًًًًًً جاءتًفاءًافتعلً(د)ً ًًًفأبدلتًاتءًالافتعالًدالًوادمغت
ً- ٣ادّهن ًواًً :
أصلهاًيضتجعًًًًبدليلًجمردهاًجضعًًًًًً جاءتًفاءًافتعلً(ض)ً ًًًفأبدلتًاتءًالافتعالًطاءً
ً-٤يضطجعًً:
أصلهاًاوهتمًًًًً بدليلًجمردهاًوهـمًًًً جاءتًفاءًافتعلً(وً)ً ًًًفأبدلتًالواوًاتءًثًادمغتً
ً- ٥اهتّ متًًًُ:
أصلهاًاوتصالتًبدليلًجمردهاًوصلًًًًًً جاءتًفاءًافتعلً(وً)ً ًًًفأبدلتًالواوًاتءًثًادمغتً
ً- ٦التّصالتًً:
أصلهاًيطتــلعًًًًًبدليلًجمردهاًطلعًًًً جاءتًفاءًافتعلً(ط)ًًًًًًفأبدلتًاتءًالافتعالًطاءًثًادمغت
ّ ً- ٧يطلعًً:
أصلهاًتصتادًًً بدليلًجمردهاًصادًًًً جاءتًفاءًافتعلً(ص)ًًًًًًفأبدلتًاتءًالافتعالًطاء
ً- ٨تصطا ُدًًًً:
أصلهاًاضّتبًًًًًبدليلًجمردهاًضبًًً جاءتًفاءًافتعلً(ض)ًًًًًًفأبدلتًاتءًالافتعالًطاء
ً-ً٩اضْ طربًً:
أصلهاًيوتسعًًًً بدليلًجمردهاًوسعًًًً جاءتًفاءًافتعلً(وً)ً ًًًفأبدلتًالواوًاتءًثًادمغت
 – ١١يتّسعًً:
أصلهاًاصتربًًً بدليلًجمردهاًصربًًًً جاءتًفاءًافتعلً(ص)ًًًًًًفأبدلتًاتءًالافتعالًطاء
اصطرب ًً:
ًْ
- ١١
أصلهاًموتسعًًً بدليلًجمردهاًوسعًًًً جاءتًفاءًافتعلً(وً)ً ًًًفأبدلتًالواوًاتءًثًادمغت
ُ - ١١متّسعًً:
أصلهاًاصتبارًًًًبدليلًجمردهاًصربًًًً جاءتًفاءًافتعلً(ص)ًًًًًًفأبدلتًاتءًالافتعالًطاءً
 - ١٢اصطبارً ًً
ً
تدريب ًًً٤حدّدًاللكامتًاليتًحصلًفهياًابدالًيفًالنصًالآيتً:
ًاجللیسًلً،يساندكً،بهًيتّفقًلسانكًوقلبكًاىلً ُحسنًالرأيً.
اصطحبًالكتابًفهوًلًيدّعيًولًيزديهًونعم ُ
تدريب ًًً٥ما احلرف ّاذلي أبدل يف ما حتته خطً- ١ًً:تدّخرونً:اذلالً- ٢ ً.ي ّدعيً:اتءًًً
ً
تدريبًًً٦أج ًِرًالابدالًيفًاللكامتًالآتيةً:
ً ازدحامًً ًً:أصلهاًازحتامًًًًً بدليلًجمردهاًزحًًًًًجاءتًفاءًافتعالً(ز)ً ًًًفأبدلتًاتءًالافتعالًدالً
ً اصطىلً ًً:أصلهاًاصتىلًًًً بدليلًجمردهاًصىلًًًًجاءتًفاءًافتعلً(ص)ًًًً ًًًفأبدلتًاتءًالافتعالًطاءً
ً مًتّــــزنً ًًً:أصلهاًموتزنًًًً بدليلًجمردهاًوزنًًًًجاءتًفاءًمفتعلً(و)ًًًً ًًًفأبدلتًالواوًاتءًثًادمغتًبلتاءًً
ً يضط ًربً ًً:أصلهاًيضّتبًً بدليلًجمردهاًضبًًًجاءتًفاءًيفتعلً(ض)ًً ًًًفأبدلتًاتءًالافتعالًطاءً
ً اضطهادً ًً:أصلهاًاضهتادًًً بدليلًجمردهاًضهدًًًًجاءتًفاءًافتعالً(ض)ًً ًًًفأبدلتًاتءًالافتعالًطاءً
ُ ً- ٣متّصفااً:الواوً
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أس ئةلًامتحانًشهادةًادلراسةًالثانويةًالعامة ًاملتعلّقةًبـً(البدال)ًً
ً
(ش تويً ًً) 0218اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليهً:
ّضحتًوهجاتً
ا ّنًالصغاءًاجل ّيدًوس يةلًتواصل ّيةًبنيًاملتلكمًواخملاطبًيفًأثناءًاحلوارً،فاذاًتوافرًالصغاءًات
ًً
ُ
النظرً.مفاًأروعًالصغاءًبُع ْي ّ
ًالرأيًوالرأيًالآخر!ً
ًً
دًكًخطاب!ًوايًلًمنًحو ٍّارًبنّاءًحنيًيسودهًاحّتا ُم ّ
ً

ً)1اس تخرجًمنًالنصًلكمةًحصلًفهياًابدال ًًًًًًًًً
ً)0وحضًالبدالًيفًلكمةً(ازدهر) ًًًًًًًًًً
ً)3اخّتًالجابةًالصحيحةً:الثاليثًاجملردًللكمةً(ًاضطرامً)ًًًًًًً
د)ًضمًً
ج)ًضومًًً
ب)ًضّيًًً
ً أً)ًطرمًًً
ً
ح ّلًأس ئةلًامتحانًشهادةًادلراسةًالثانويةًالعامة ًاملتعًلّقةًبـً(ًالبدالً)ًً
ً)1اتّضحتً(ًاتّضح)ً
ً)0ازدهر ً:أصلهاًازهترًً بدليلًجمردهاًزهرًً جاءتًفاءًافتعلًزايً فأبدلتًاتءًالافتعالًدالًً.
ً)3دً-ضمًً
ً
ً
(ش تويً ًً) 0218اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليهً:
ً
ًً
ً
ً
ً

ً)1اس تخرجًمنًالنصً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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التصغريً

العريبًالتخصصً
الفصلًالولً

ً
ًًًًًًًالتصغريًًًًًًً :لدللةلًعىلًمعانًت
ُفهمًمنًالس ياقً.
هوًصيغةًخمصوصةًتطرأًعىلًبنيةًالسامءًاملعربة؛ً
ٍّ
ّ
ً
ًأو اًلً:دللتًالتصغريًً :
س شابً
ًًًود ْعك ِمنً اخلنا فالرأ ُ ً
عر كيفً هتجو ً
تعمل اي ُشويْ ًُ
ًَّْ
ً ً.1التحقريً ًوتقليلًالشأنًًً:
الغساةل قبل تركيّبِ ا أو صيانهتاً.
ً ً.0تقليلًاحلجمًًً  ًً:أقرًُا الكت ّيِبً املرفق مع ّ
الصدقة نف ُعهاًعظّيً  ،ولو بدُ رْیْ امتً.
ً ً:
ً ًًًًتقليلًالعددًًً
ّ
ً ً.3تقريبًالزمانًً  ًً:غادر املتفرجون بُع ْيدً املباراة بنتظامًً.
سً ً
هةل واحلو ِاجبًِ وال ِق ًْ
عطف ال ًِّ
ً
 ًً:عطفتًْ حناايه دُو ْينً سامئِ ًِه ً
ً ًًًًتقريبًاملاكنً
 ًً:لًقّبًًالنيبً(صىلًهللاًعليهًوسمل)ًأحدًالصحابةًبأيبًهُرْيرةً.
ً ً.3التحببًً
 ًً:واكنًيناديًأمًاملؤمننيًعائشةً–ًريضًهللاًعهناً–ً(ايً ُمح ْرياء)ً.
ًًًً
ً
ك مما يأيت؟
تدريبً(ً)١ما املعن ّاذلي أفاده التّصغري يف ما حتته خط يف ًّ
(التحبب)ً
ً
ًبهلل"ًًًً
رشكْ ًِ
-١قال تعاىلً":وا ْذًقالًلُ ْقم ُانًلبْ ِن ِهًوه ُُوًي ِع ْظهًُايًبُ ًْ
ً
ينًلًت ُ ْ ِ
نًبطنًح ْس ُبكًايًا ْبنًأآدمًلُق ْيماتً يُ ِق ْمن ًُصلْبكً "ً (تقليلًالعدد)
- ٢قال (ص) ِ" :ما م ًَ
ً
رشاً ِم ٍّ
ل أآدميً ِوع اًاء ا
(تقريبًاملاكن)
املدين من اطفاء احلريق قُبيل انتشاره يف الغابةًًً.
- ٣متكّن رجا ًُل ادلّ فاع ًّ
ً
(تقليلًاحلجم)
ً
- ٤يتألّف هجاز املناعة من ُك ّرايت ادلّ م البيضاء وامحلراءًًًً.
ً
اجلاهل( ً ً .التحقريً
ًِ
- ٥من سامت العا ِل ًِم أن ّه ُمتو ِاضعً  ،أما ال ُعويْ ًُمل فتطغى عليه مسة اس ًِ
تكبار
ً
ً
ك مما يأيت؟ًًًً
تدريبًصفيً:ما املعن ّاذلي أفاده التّصغري يف ما حتته خط يف ًّ
......................................................................
ً-١الح ْيمقًهوًمنًيصدّ قًالشاعاتًًًًًً.
ً
.....................................................................
ً-٢أحّضًالبًاىلًابنهًدُبیْباًاًًًًًًً.
ً
.....................................................................
ًالفالحًمعلًقُب ْيلًرشوقًالشمسًًًًً.
ً
ً-٣يبدأ ُ
.....................................................................
ً-٤حلّقتًالطائرةًفُويْقًمنازلناًًًًًًً.
ً
ً.....................................................................
ً-٥يعملًاملعملًللحصولًعىلًدُرْیْ امتًًًًًً.
ً
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ً.قواعدًالتصغريً .
ًالامسًالثاليث ً
ً
ً)1املذكرًًً:
ًًًً
ًًًً

يُصغّرً:عىلًوزنً(ًفُـعـ ْيـلً) (مضةً،فتحةً،ايءًالتصغريًالساكنة )ًً
قطًّ:قُط ْيطً
ً
هنرً:هنُ ْ ًريً
جبلُ ً:جب ْيلًً ً
سعدُ ً:سع ْيدًً ً
نرسً..................ً:
ذئب ًً..........................................:غصن ًً..........................................ً:قملً ْ ًً..........................................ً:

ً

يُص ًغّرً:عىلًوزنً(ًفُـعـ ْيـلـــةً)ً(أيًتلحقًبهًاتءًالتأنیثًبعدًالتصغري)ً
أذنً:أذيْنة
دعدً:دُع ْيدةً ً
نفسً:ن ُفیْسةً ً
هندً:هُن ْيدةً ً
أرض ً.....................................ً:عني ً..........................................ً:حرب ً.......................................:مشسًً...............:
ن ً..........................................ً:وعد ًً..........................................ً:فرح ً..........................................ً:مرحً..................ً:
ِس ًّ

ً)0املؤنثً(غ ًرياخملت ًومًبتاءًالتأنیث)ً ً
ًًًً
ًًًً
ًًًً
ًً
ليهًالزوائدً.
ً)3اخملًتومً(ـة)(اء)(ًى)(ان)ًً ًن ُص ًغّرًاحلروفًالثالثةًالوىلًمنهًعىلً(ًفُــعـــ ْيـلً)ً ّثًتُردًّا ّ
بقرة ً..........................................ً:وردة ً..........................................ً:زهرةً................ً:
جشرةُ ً:جش ْريةًً
ًًًً
خنساء ً.....................................:محقاء ً..........................................ً:محراءً................:
حصراءُ ً:حص ْرياءًً
ًًًً
سلمى ًً.....................................ً:سكرى ً.....................................ً:ي ُرسىً..............:
فدوىً:فُد ّايًًً
ًًًً
سلامن ً....................................ً:مروان ً.....................................ً:عدانن..............:
عامثنً:عُث ْيامنً ً
ًًًً
ً
ًًًً
نعيدًاللفًاىلًأصلها ً............................................... ............................................................................................................................
ً)3اذليًاثنيهًألفًً:
غار(أصلًاللفًواوًبدليلًمجًعًهاًأغوار)..............................
ببً:بُويْب(ً.أصلًاللفًواوًبدليلًمجهاًأبواب)ً ً
ًًًً
انرً(أصلًاللفًواوًبدليلًمصدرهاًالنور)ً...........................
انبً:ن ُي ْیب(ً.أصلًاللفًايءًبدليلًمجهاًأنياب)ًًً
ًًًً
ً

ً)1حمذوفًالالمً(الثنايئ)ً
ًًًً
ًًً
ً

ُنردًّاحلرفًالثالثًاملذوف(الواوًأوًالياء)ًويدمغًمعًايءًالتصغريًًًًًًًًًًًًً
أخ ً.....................................ً:أبًً..................ً:
يدً:يُديّةًًً
دمً:دُمًــ ًّيًًًًً
ابن ً.....................................ً:أم ً.....................................ً:كرة ًً.....................................ً:أختً...............:
(ضع ايء مشدّ داًة)ً

ً

ايءًويدمغًمعًايءًالتصغريً.
ً)1اذليًاثلثهً(ًاًً،وًً،ي)ً يُقلبًحرفًالعةلً ا
فىتً..................................ً:
عصاً:عُص ّيةً ً
ًًًً
دلو ً..................................ً:حلوً..................................ً:
ًًًً
هدْ يًً................................ً:
يبً................................ً:
ظًْ
ًًًً
22
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ًالامسًالربعي ًً
ً

الربعيًًًً
ًّ ً)1
ًًًً
ًًًً
ًًًً
ً
ً)0اخملًتومً(ـة)ً(اء)ً(ان)ًً
ًًًً
ًًًً
ًًًً
ً

عىلًوزنً(فُـعـ ْيـ ِعـل)ً(مضةًً،فتحةًً،ايءًالتصغريًالساكنةً،كرسةً)ً
مربد ً..................................ً:هدهد ً................................:دفّتًًًًًًًً.................ً:
جعفرُ ً:جع ْي ِفرً ً
بلبل.................ً:
مزنل ً..................................ً:مشهد ً..................................:معرضً................................:
أمحق ً..................................ً:بندق ً..................................ً:مقطع ً..................................ً:اصبعً................ً:
تُصغّرًاحلروفًالربعةًالوىلًعىلً(ًفُـعـ ْيـ ِعـلً)ًًثًتُردًاليهًالزوائدً.
جوهرة.............:
حنظةل ً..................................ً:عنّتةً..................................ً:
قنطرةً:قُن ْي ِطرةً ً
أربعاء...............ً:
قرفصاء ً...................................:خنفساءً.............................ً:
عقربءً:عُق ْ ِريبءً ً
مشعدان ً..................................:كهرمان ً...............................ً:صوجلانً..........:
زعفرانُ ً:زع ْي ِفرانًً

ً

ً)3اذليًاثنيهًألفًً

تُـقلبًاللفًواوً

ًًًً
ًًًً
ً
ً

فاتنُ ً:شـويْ ِعرً
ماهرً..................................ً:
ً

طالب ً..................................ً:اكتبً..................................ً:
صاحل ً..................................ً:خادلً..................................ً:

ً)3اذليًاثلثهً(ًاًً،وًً،يً)ًً يُقلبًحرفًالعةلً(ًايءً)ًويُدمغًمعًايءًالتصغريً.

بكً:بُويْ ٍّكً
ًٍّ
ماشً...............ً:
ٍّ ً

ًًًً
ًًًً
ًًًً

عامدًُ ً:عـًمًـً ّيد
ْعوزًُ ً:عـج ّ ًي
نبيلًً:ن ُـًبًـً ّيل

ًالامسًاملركب ًًً
ًًًً
ًًًً
ً ً

يصغرًالصدرً،وتطبقًعليهًأحاكمًالتصغريً.
عبدالرمحنً:عُب ْيدالرمحنً بدرًادلين ً..................................ً:عزًادلين ً..................................ً:عامدًادلينً:
نرصًادلين ً..................................ً:اتجًادلين ً..................................ً:س يفًادلينًً..........................ً:

ً
ً
ً

صالحً:
عبوسً..................................ً:
كًــًثًـًيـرً..................................ً:
ً..................................

قتال:
حلوحً..................................ً:
صغريً..................................ً:
ًً..................................

ً
ً
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ًالامسًامخلايس ً
ً

ً)1اذليًرابعهًحرفًعةلًً
ًًًً
ًًًً
ًًًً
ً
ً)0اذليًاثنيهً(ا)ًأوً(ي)ًً
ًًًً
ًًًً
ًًًً

ًيُصغّرًعىلًوزنًً(ً:فًُـ ًعًـًْيًـ ًِعًـيـلً)ًبقلبًحرفًالعةلًايءًً.
مزمار.............ً:
منشار ً..................................ً:مفتاحً..................................ً:
ر ّمانُ ً:رم ْي ِمنيً ً
عصفور ً..................................ً:معجون ً................................ً:خمروط ً................................ً:جمنون............ً:
منديل ً.....................................ً:مسكني ً..................................ً:عفريت ً..................................ً:بشكريً...........ً:
تُقلبًو ااواً
حاسوب ً.....................................ً:انقوس ً.....................................ً:قابوس ً..................................ً:جاموس........ً:
انطــــور ً.....................................ً:ساطور ً.....................................:قاطور ً....................................:دائـــــرة........ً:
مًـــًيـــعــــاد ً.....................................:مًــًيقات ً.....................................:ميان ً.....................................ً:مًـــًيـــالدً........ً:

ً

ً
ًمجعًالقةل ًًًً
ًًًً
ًًًً
ًًًً
ًًًً
ً
ًمجعًالكرثة ًًًً
ًًًًًًً
ًًً
ًًً
ًًً
ً

ًيُصغّرًعىلًلفظهًً،ولًيُنظرًاىلًمفردهً.
أرجلً.....................................ً:
أهنرً:أنهيْ ِ رً ً
أوزانً.....................................ً:
أحاملً:أح ْيمالً ً
أفًـًئـدةً.....................................ً:
أرغفةً:أريْ ِغفةً ً
ِ
صبًــًيةً.....................................ً:
ًِغــلمةً:غُل ْيمةً ً

أنـفـــس ً.....................................ً:أسقـف:
أحصاب ً.....................................ً:أثـــــقال.........ً:
صًـنة.........ً:
أزمًـــًنــــة ً.....................................ً:أح ً
ًِفــــًتًــــًيـــةِ ً.....................................ً:رفـقـــــةً.........ً:
ً.........

يُصغرًمفردهً،فاذاًاكنً)1 ًً:مذكرًعاقلُ ً:مجعًمجعًمذكرًسالًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
ً)0مؤنثًأوًغريًعاقلُ ً:مجعًمجعًمؤنثًسالً.
أدبء(أديب)ً:أديّبونً–ًينً
شعراء(شاعر)ُ :شويْ ِعرون–ينً خرباءً(خبري)خُب ّريونً-ين ً
درامهً.....................................................
جبالًًً................................................
أقالمً(قـلــم)ًً:قُـًلًـيـمـاتً ً
حـــفرًً.....................................................
ًُ
تاللً(تــــًلّـة)ًً:تُـًلًـً ْيالتً ًًًًًً هضابً ً.............................................

ً

ًمجعًاملذكرًًالسال ًً
ًمجعًاملؤنثًالسال ًً
ًًً
ًًً
ً ً
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يُصغرًمفردهً،ثًتُردًّاليهًعالمةًامجلعً.
يُصغرًمفردهً،ثًتُردًّاليهًعالمةًامجلعًً.
الاكتبنيً(اكتب)ً:ال ًُكـوًيْـًًِتـًبــنيً املاهرونً.............................................
ساعاتً(ساعة)ُ ً:سوًيْــــعــــاتً مهساتً..............................................

الالعنيً.............................................
قُبالتًً.............................................
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تدريبً( ًً)ً0صغّرًالسامءًالآتيةًمعًالضبطًالتامً:
ثوبً جنوىً
رغدً
ط ًّ
ِق ً
سهلً
ُسهـ ْيلً قُطًْيطً ُرغ ْيدةً ثُـويْبً نُـجـ َّياً
ً
ً

تدريبً( ً)3ماً ُم ّ
كربًالسامءًالآتية؟ً
دُو ْيرةً
بُل ْيدةً
ن ُع ْيامنً
فُد ًّايً
دارً
بدلةً
نعامنً
فدوىً

...

فىتً
ـيً
فُـت ًّ

ُجز ْيءً
جزءً

جنالءً راحةً معرانً وردةً
نُـجـ ْيـالءً ُرويْـحةً عُـم ْـريانً ُوريْدةً
ُكريّةً
كرةً

الـ ُجـبـ ْيـهةً
اجلّبةً

ُحذيْـفةً
حذفةً

أبوًذؤيبً
ذئبً

ً
ً

ّ
ّاًييلً،ثًاذكرًمكربً ّ
كًمهناً:
تدريبً( ًً)3اس تخرجًالسامءًاملصغّرةًيفًكًمم
ِ
رًبملعروفًوانْهًعنًاملُنكرًواصربًعىلًماًأصابكً"ً
ً-1قالًتعاىلً"ً:ايًبُ ّينًأمقًالصالةًوأ ُم
لغهًحىت ّ
لــــي ْب ّ
ًيلكًويعمالً
سًلًيكنًً
ًْ
ًالرأ
ً-0قالًأوسًبنًجحرًً:
فُويْقً ُجب ْي ٍّلًشام ِخ ّ
مرًهللاًمعرً،وأقرؤمهًلكتابًهللاًأب ّـيًبنًكعبً.
"ًأر ُحًأ ّميتًبأميتًأبوًبكرً،وأشدمهًيفًأ
ً-3قالًرسولًهللا(ص)ًً:
ُ
فا ّنًال ِعملًعندًأيبًعُبيدًْةً
عليكًأبًعُبيدةًفاصـــــــــــط ِنعهًً
ً-3قالًاحسقًاملوصيلًً:
ىلًذهـــــــابً
ًْ
كًالان ِمًا
ــــيتًلًتـــجـــــــــــــــــزعيًً
ْ
ً-1قالًأبوًفراسًامحلداين ً:أبُـــنــــيّ
وهلًتُطيقًوداع ااًأيّـهاًالرج ًُلً
ـــر ِحتلًًً
ً-1قالًالعىشًًً:
الــركبً ُم ْ
و ِ ّد ْعًهُرْيرةًا ّنً ّ
اذاًر ِضــي ْ
ْعبينًرضاهاً
ـــــــــعمرًهللاًأ
ل
ــــــيلًبنوًقُش ْ ًٍّريًً
قالًالقحيفًالعقييلًً:
ًّ
ً- 7
ِ
ُ
ــــتًع ّ
نقلًصور ااًدقيق اةًللمجمتعاتًاليتًارحتلًالهياً.
ً-8منًالرحا ِةل
ًاملشهورينًابنً ُجب ْ ٍّريًفقدً ُ
ُ
ُجب ْ ًريً
قُش ْ ًريً
هُرْيرةً
أبُنیّيتً
عُب ْيدةً
ـيً
ـيً فُويْقُ /جبيلً أب ًّ
بُـن ًَّ
املص ًغّرً
ّ
جربً
قرشً
ّهرةً
ابنهً
عبدةً
ابنً فوقً/جبلً أبً
مكربهً
ً
ً

تدريبً( ًً)1صغّرًالسامءًالآتيةًمعًالضبطًالتامً:
ِكتابً
زعفرانً
صا ِحبًً
مــ ْحربةً
غـديرً
خـ ْندقً
عـجولً
ُكـتـيِّـبً
ُزعـ ْيـ ِفرانً
ُصــوي ْـحــِبً
ُمـحـ ْيـربةً
غُـديِّـرً
خُــنـ ْيـدقً
ُعـًـجــ ّيِلً
ً
تدريبً( ًً)1اس تخرجًالامسًاملصغرًممّاًييلً:
ُ
ًولًتوسع"ً
ًلًولًشهرةً،ولًافضال
ًُمعًصاحبهً،لًسن
ــبًيرد
وماًقدرً ُكـويْـ ِت ٍّ
ّ
ّ
ً-1قالًأبوًحيّانًالوحيديًيفًاكتبُ ً"ً:
ولًيــــــــــــــظلمونًالنّاسًحبّةًخردلًًِ
قالًالنجاش ًً:قُـــبـــــيِّــــةلًلًيغْـــدرونً ِبــــذ ّمــــــ ًٍّةًًً
ًّ
ً- 0
مــــــــــــــــــــــاًلًيكنًوًأبًلًُ ِلـ ُيـنالً
وًرجاًالخـ ْي ِـط ُلًمنًسفاه ِةًرأيهًًً
ً-3قالًجريرًً:
ـــــمـــــــارسًالغاللً
قُدْ انًخُــزيْـــمـــةًقــــدًعلممتً،عنواًةًًً
ًًًً
وش تاًالــهُـذيْـ ُلًيُ
ُ
25
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ُ ً- 3
ًمنًعقربًحتم ُلًعىلًظهرهاًعُـقـ ْيـ ِربءً.
ْعبت
ٍّ
صّباين ً:يفًهـــــذهًالـــــــــــــــــدّ ِارًقليبًًً
ً-1قالًال ًّ
أسأ ُلًدمعـــــــــــــــــــيًوًألويًًً
ًًًً
ماز ْحـــــــــــــــــــــــــ ُتهًفرمــــاينًًً
ًًًً

ِـــلً
ــبًغُـــزي ّ ًْ
رهـــــــــــــــــــنًبِــــــــــ ُح ِ ّ
عنّــــــــــــــيًبـــــــــــــــــخ ٍّّــدًأســـــ ّي ًِْلً
بِـــــــــــــــــــــــسهْ ِمًط ٍّ
ِــلً
ــــرفً ُكــحــيّ ًْ
ًًًًًًًًًًًً1ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً3ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً3ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً0
ًً1
ِــلً
ِـــلً أســـــ ّي ًِْلً ُكــحــيّ ًْ
ُكـويْـ ِتــبًًٍّ قُـــبـــــيِّــــةلًً الخـ ْي ِـط ًُلً خُــزيْـــمـــةً الــهُـذيْـ ًُلً عُـقـ ْيـ ِربءً غُـــزي ّ ًْ
ً
تدريبً( ًً)7صغّرًالسامءًالآتيةًمعًالضبطًالتامً:
خمروطً جاملًادلينً
ِمنشارً
منديلً بدرًادلّ ينً
ِمفتاحً
انقوسً
مرياثً
ُمو ْيًِريثً نُـويْـًِقـًیسً ُمـفـ ْيـًِتيحً ُمـنـ ْيـ ًِديلً بُـد ْيرًادلّ ينً ُمـنـ ْي ِـشـريً ُمـخـ ْيـًِريطً ُجـمـ ّيِلًادلّ ينً
ً
تدريبً( ً)8ماً ُم ّ
كربًالسامءًالتية؟ً
ُسـيـ ْيـفًادلّ وةلً
دُو ْيرةًالرمقً
نُـويْ ًِطـريً
ُمـزيْـريبً
س يفًادلّ وةلً
دارًالرمقً
انطورً
مزرابً
ً
تدريبً( ً)1صغّرًامجلوعًالآتيةًمعًالضبطًالتامً:
ورقً
أغصانً
ِصبيةً
ُخرباءً
أ ْط ِعمةً
جفناتً
ُركبانً
أسطرً
أسـ ْي ِـطـرً ُرو ْيكبون/ينً ُجـفـ ْيـناتً أطـ ْيـ ِعـمةً خُبـًيّـرون/ينً ُصـبـيّـةً أغـ ْيـصانً ُوريْـقاتً
ً
تدريبً( ًً)12هاتً ُمصغّرًالسامءًالآتيةًبصيغةًامجلعًاملناس بةً:
انقدً
كسً
ظريفً
رجلً
خنةلً
نُـويْـقدونً/ينً
ُكـؤيْساتً
ُظـريْفونً/ينً
ُرجـ ْيـلون/ينً
نُـخـ ْيـالتً
ً
تدريبً( ًً)11اس تخرجًالسامءًاملصغّرةًيفًماًييلً،ثًاذكرً ّ
مكربهاً:
لًالصب ِحً ِمرداةاًطحوانً
ً-1قالًمعروًبنًلكثوم ً:قريْنامكًفعاجلناً ِقراكــمًً
قُب ْي ّ
ىلًالعصورًالقدميم ًِةً.
ً-0عُرضًيفًمتحفً ّمعـانًأب ْيـريقًخزيفًيعودًُا
ِ
ً-3أمًأذيْـنةًيحًمنًأحيا ِءًعامنًً.
أذيْـنةً
أبـ ْيـريقً
قُـبـ ْيلً
الامسًاملصغرً
ّ
أذنً
ابريقً
قبلً
مكربهً
ً
26
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تدريبً( ًً)10اقرأًالنصًالآيتً،ثًأجبً ّمعاًيليهً:
ق ْبلً ّالرقا ًِد عىلً ّ
ؤونًسؤولً
الش ًِ
تكن ًًً
قالت ًُخـًلًـًًْيـدًُة ما عراكً ول ًْ
ـانًباتًجنبـ اًةًوًدخيــــــــالً
هـ ّم ًِ
بكًضــــافًوســادًُهًًً
أخُـلـ ْيدًا ّنًأ ًِ
ُ
ان ّ
كذبًاليـــــــومًاخلليفةًقيالً
بــــــرةًًً
لًأ ُ
ــــــــيًحلفتًعىلًمينيٍّ ً ّ
يـــــوم ااًأريــــــدُ ًبِـبـ ْيعيتًتبديالً
ماًا ْنًأتیتًأبًخُـبـ ْي ٍّبًوافـــــداًاًًً
ولًأ ُ
أبغيًالهديًفييـــــدينًتضليـالً
تـيتًنُـجـــ ْيدةًبنًعُــــويْــــم ًٍّرًًً
ًً-1اس تخرجًمثا الًعىلً ّ
كًممّاًييلً:
خُب ْيبً
ًً أً)ًامسًمصغّرًثاليثًمذكرًًًًًً.
ًن ُـًجيدةً
ب)ًامسًمصغّرًثاليثًمؤنثًتأنیث ااًمعنو اًايًًًًً.
ً
ًُخليدًُة) خدلة(ً
ج)ًامسًمصغّرًثاليثًمؤنثًتأنیث ااًحقيقياًاًًًًً.
ً
ُعوميرً
د)ًامسًمصغّرًربعيًًًًًًً .
ً
التحبب.
بياتًالسابقةًًًًًً.
ّ ً-0بنيًدلةلًالتصغريًيفًالً
ّ
ً-3صغّرًماًحتتهًخطًمعًالضبطًالتامً.
عىل الّتتیب يهُ ً :شؤيْنات ُ ،سويْئلون أو ُسويْئلني  ،أبًـً ّيك ًُ ،جـًنًـًًْيبة ً ،بُـرًيْـرة ً ،تُـًبًـً ْيديل  ،هُد ًّيً .
ً
انً.
ً-3أعربًامجلةلًالآتيةًمنًالبیتًالث ّاينً:ضافًوسادةًُمهّ ًِ
ًً ضاف :فعل ماض مبين عىل الفتح الظاهر عىل أآخرهً.
وساده :مفعول به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل أآخره ،وهو مضاف
ً
والهاء مضري متصل مبين يف حمل جر مضاف اليه.
ً
ّمهان :فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه اللف؛ لنه مثنً.
ًً
تصغرياًمع أن اثلهثا ايء ساكنة قبلها حرفانًً.
ً-1ملاذا ل تُع ًّد لكمة(دخيال)ً ا
ًً لن احلرف الول غري مضموم  ،واحلرف الثاين غري مفتوحًً .
تصغريهًغريًحصيحً،ثًاذكرًلًالصوابً ُمعلالً.
ً-1أراد أحد زمالئك تصغري لكمة(وافدا ا) يف النص عىل ( ُوفيِّد)ً.أثبت لًأن
ّ
الصواب ) ُوويْفد (لن احلرف الثاين ألف عند التصغري يقلب واوا  ،واحلرف الثالث ل يأت حرفًعةل ليقلب ويدمغ
ً
مع ايء التصغريًً .
ً
ًً
ً
ً
ً
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اجلدولًالآيتًيشملًكًتدريباتًالكتابً:املًالفراغًمباًهوًمناسبً
ّ
ّ
مكربهً
املصغرً
مكربهً
املصغرً
فدوىً
ً
سهلً
ً
ن ُعامنً
ً
ثوبً
ً
بدلةً
ً
ط ًّ
قً
ً
دارً
ً
جنوىً
ً
ُكرةً
ً
رغدً
ً
جزءً
ً
فىتً
ً
جّبةً
ً
جنالءً
ً
حذفةً
ً
راحةً
ً
ِذئبً
ً
معرانً
ً
ابنً
ً
وردةً
ً
كتابً
ً
زعفرانً
ً
انقوسً
ً
مرياثً
ً
بدرًادلينً
ً
منديلً
ً
جاملًادلينً
ً
خمروطً
ً
دارًالرمقً
ً
انطورً
ً
شعراءً
ً
أسطرً
ً
جفناتً
ً
صبيةً
ً
ورقً
ً
أطعمةً
ً
رجلً
ً
ظريفً
ً
قبلً
ً
انقدً
ً
الشؤونً
ً
اًبريقً
ً

املصغرً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ّ
مكربهً
ابنهً
فوقً
ّهرةً
أب ً
ِقرشً
جربً
ْعولً
خنْدقً
غديرً
م ْحربةً
صا ِحبً
مفتاحً
منشارً
مزرابً
س يفًادلوةلً
ُركبانً
أغصانً
خنةلً
كسً
أمًأذنً
سؤولً

ًً
ً
ً
ً
ً
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اجابتًاجلدولً
املصغرً
ُسه ْيلً
ثُويْبً
قُط ْيطً
ُجن ّياً
ُرغ ْيدً
يتً
فُ ًّ
ُجن ْيالءً
ُرو ْحيةً
ُمع ْريانً
ُوريْدةً
ُزع ْيفرانً
ُمو ْيريثً
ُمن ْيديلً
ُمخ ْرييطً
ن ُويْطريً
ُسط ْرياتًً
ُصب ّيةً
أط ْي ِعمةً
ُظريّفً
ً ن ُويْقدونً
أب ْرييقً

ّ
مكربهً
فدوىً
ن ُعامنً
بدلةً
دارً
ُكرةً
جزءً
جّبةً
حذفةً
ِذئبً
ابنً
كتابً
انقوسً
بدرًادلينً
جاملًادلينً
دارًالرمقً
شعراءً
جفناتً
ورقً
رجلً
قبلً
الشؤونً

ّ
مكربهً
سهلً
ثوبً
ط ًّ
قً
جنوىً
رغدً
فىتً
جنالءً
راحةً
معرانً
وردةً
زعفرانً
مرياثً
منديلً
خمروطً
انطورً
أسطرً
صبيةً
أطعمةً
ظريفً
انقدً
ابريقً

املصغرً
فُد ًّايً
ن ُع ْيامنً
بُليدةً
دُو ْيرةً
ُكريّةً
ُجزيءً
اجلُبهيةً
ُحذيفةً
أبو ذؤيبً
بُينً
ُكتیّبً
ن ُويْقیسً
بُد ْيرًادلينً
ُمج ّيلًادلينً
دُو ْيرةًالرمقً
ُشويْ ِعرونً
ُجف ْيناتً
ُوريْقاتً
ُرجيّلونً
قُب ْيلً
ُشؤيْناتً

...

املصغرً
بُنیّيتً
فُويْقً
هُرْيرةً
أ ًّيبً
قُش ّ ًريً
ُجب ْ ًريً
ُْع ّيلً
خُن ْي ِدقً
غُديّرً
ُمح ْي ِربةً
ُصو ْ ِحيبً
ُمف ْيتيحً
ُمنیْشريً
ُمزْيريبً
ُسی ْيفًادلوةلً
ُرو ْيكبونً
أغ ْيصانً
ُخن ْيةلً
ًُك ًؤيْساتً
أمًأذيْنةً
ُسؤيّالً

ّ
مكربهً
ابنهً
فوقً
ّهرةً
أب ً
ِقرشً
جربً
ْعولً
خنْدقً
غديرً
م ْحربةً
صا ِحبً
مفتاحً
منشارً
مزرابً
س يفًادلوةلً
ُركبانً
أغصانً
خنةلً
كسً
أمًأذنً
سؤولً

ً
ً
ً
ً
ً
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أس ئةلًامتحانًشهادةًادلراسةًالثانويةًالعامة س نواتًسابقةً(ًالتّصغري)ًً
ً
(ش تويً ً)1ًً) 0228صغّرً ا
الكًمنًاللكمتنيًالآتيتنيًمعًالضبطًالتامً( ًً:الرضًً،دقيق)ً.
ً)0تصغريًلكمةً(ًفرس) :أً)ًفُـريْسً ب)ًفُـريِّـسً ج)ًفُـري ّسةً د)ًفُـريْسةً
ًً
ً
(صيفيً  ًً) 0228صغّرً ا
(ًأكربًً،بیتًً،صديق).
الكًمنًاللكامتًالآتيةًمعًالضبطًالتامًً:
ً
ً
(ش تويً ًً) 0221صغّرًاللكمةًالآتيةًمعًالضبطًالتامً(:نفسً)
ً
ً
(صيفيً ً)1 ًً) 0221صغّرًاللكمةًالآتيةًمعًالضبطًالتامً(:حاجةً)
ً)0لكمةً(ًالـ ُمـبـ ْيـردً)ًتصغريًلمسًًً:أً)ًثاليثً ب)خاميسً ج)ربعيً د)ًثاليثًمزيدً
ًً
ً
(ش تويً ً)1ًً) 0212صغّرً ا
الكًمنًاللكامتًالآتيةًمعًالضبطًالتامُ ً(:ركنًً،عا ِملًً،عظّيً)
ب)ً ُسی ْيفًالـدويْةلً ً
ً)0ن ُصغّرً(س يفًادلّ وةل) ًًًً:أً)ًس ْيفًالـدويْةلً
ًً
ج)ً ُسی ْيفًالـدّوةلًًً د)ً ُسويْفًادلّ وةلً
ًًًًًً
ً
(صيفيً ً)1 ًً) 0212صغّرً ا
الكًمنًاللكمتنيًالآتيتنيًمعًالضبطًالتام(ً:وجهًً،مقام)ً
ً
ً
(ش تويً ًً) 0211اقرأًالنصًالآيتً،ثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليهً:
جاءينًنبيلًحزين ااً،فسأل ُتهًعنًسببًحزنهً،فأخربينًأنهًدعاًجار ُهًهشام ااًاىلًالغداءً،وقدًجلسًينتظرهً
ًً
فملًي ِـفًبلعدةً،ولًيعتذرً...مفاًأمجلًالنسانًلبق ااًيراعيًظروفًالصيحاب!ًولس ّيامًاحلافظونًالعهدً.
ًً
ً
ً)1اس
تخرجًمنًالنصًاساماً ُمصغّراًا ً................................................................................................. .............................................................................................................................
ًّ
ً)0صغّرًالكًمنًالامسنيًالآتينيًمعًالضبطًالتامً(ًنبيلًً،عُذرً)ً ً.................................................................................................................................................
ً
ً
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(صيفيً ً)1 ًً) 0211صغّرً ا
الكًمنًاللكمتنيًالآتيتنيًمعًالضبطًالتامّ ً(:
الشمسًُ ً،كربىً)
ً)0يد ّلًالتصغريًيفًقولناُ (ً:
ب)ًقربًالزمانً
وصلتًبُـعـ ْيدًالغروب)ًًًً أً)ًقربًاملاكنًً
ًً
د)ً ِصغرًاحلجمً
ج)ًالتّحببًً
ًًًًًًًًً
ً
ًًًًًً
كربًلكمةً(ًعُـزْيزةً)؟
(ش تويً ً)1ًً) 0210ماً ُم ّ ً
ً)0صغّرًاللكمةًالآتيةًمعًالضبطًالتامً(ًأ َّمـةً)ً
ًً
ً
(صيفيً  ًً) 0210اقرأًالنصًالآيتً،ثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليهً:
نهًريقًّ
ًً
تناًالسمحةًكـــ ّلًماًمنًشأ ُ
ا ّنًالمةًتقدّ هماًلًيتحقّ ُقًالًمنًخاللًانامتءًأبناهئاً،ولقدًأرستًرشيع ّ
المةً.مفاًأحوجناًاىلًحليظ ِةًتأملًنلمتسًفهياًالرشدًواليثار؛ًلريىقًالوطنً.
ًً
ً

ً)1اس
تخرجًمنًالنصًاساماً ُمصغّر ااً
ًّ
الـرشدًً،رشيع ُةً)ًً....................................................................................................................................
ً)0صغّرًالكًمنًاللكمتنيًالآتينيًمعًالضبطًالتامً(ً ّ
ً
(ش ت ًويً ًً) 0213اقرأًالنصًالآيتً،ثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليهً:
ُعامينً
ًً
منًأفضلًالخالقًمالطفتكًاخوتكً.مفاًأمجلًالخًخُلقهًحنيًيناديًبعدًأنًيدخلً ُمنيلً:تعالًايًن ُ
فقدًأ ُ
ً،وهللًدره!ًاذًخیاطبًأختهًلبق ااًاليكًايًدعا ُءً،هذهًاحلاس بةًً.
حّضتًلًالكرةًاليتًطلبت
ًً
ّ
نصًاساماً ُمصغّراًاًتصغريًالثاليث ً.....................................................................................................................................................................................
ً)1اس تخرجًمنًالً ّ
ً)0صغّرًلكمةً(ًبـعدً)ًمعًالضبطًالتّام ً.................................................................................................................................................................................................................
ً)3ن ُصغّرًلكمةً(فاضل)ًعىلًفُـويضل؛ًل ّنً(فاضل)ًً...............................................................................................................................................................................
ً
ً
(صيفيً ً)1 ًً) 0213صغّرًالكًمنًاللكمتنيًالآتينيًمعًالضبطًالتامً(ًنفسًً،النّبيلً)ًً...........................................................................................
ًً)0علل؛ًن ُصغّرًالامسً(ًسلامنً)ًعىلً(ً ُسل ْيامنً)ً ً......................................................................................................................................
ًً
ً
ً
(ش تويً ً)1ًً) 0213علل؛ًن ُصغّرًالامسً(اندم)ًعىلً(ًن ُويْدمً)ً ً.....................................................................................................................................................
فتًأن ُ
ً)0ماًدلةلًالتصغريًًيفًماًحتتهًخطً(ًقرأتًقصيدةاًضعيفةًاملس توىً،فعر ُ
ّهًشوي ْ ِعر.....................................
ًً
ً)3صغّرًالامسً(ًعبدًاملكلً)ًمعًالضبطًالتامًً....................................................................................................................................................
ًً
ً................................................................................................. .............................................................................................................................
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(صيفيً ًً) 0213اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليهً:
يعةً،فهىيًمنًاملدنًالساحرًجاملهاً،هللًدرًمنًبنوها!ًوحنهتمًالصخرًدليلً
اءًمثلًسو
ّميرًبكًاليومًيفًالبّت
ًً
ُ
ّ
عظمًهباًمنًعزمية!ًجعلتًمنًالصخورًمدينةًورديّةً.
ًً
عىلًعزميهتمً،أ ْ
ً..................................................................................................................................................................................
ً)1اس تخرجًمنًالنصًاساماً ُمصغّراًً
ً)0علل؛ًن ُصغّرًالامسً(ًدليلً)ًعىلً(ًدُلـ ّيِل)ً ً..................................................................................................................................................................................
ً..................................................................................................................................................................................
ً)3هاتً ُمصغّرًلكمةً(ًأح ْي ِدبً)ًًً
ً

(ش تويً ًً) 0211اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليهً:
نامتءًالوطينًأمرًعظّيًدورهًيفًاحلفاظًعىلًالوطنًممتلاكتهً،وذلًعنًطريقًضبطهًسلوكًالفرادًيفً
الا
ًً
ّ
اجمل
متعً،فللًدرًاملبنيًللوطنًالباذلنيًنفوسهمًمنًأجلًبقائهًأآمناًا!ً
ًً
ّ
ً)1صغّرًلكمةً(ًأمرً)ًالواردةًيفًالنصًمعًالضبطًالتامً.
ً)0علل؛ًن ُصغّرًالامسً(ًأآمنً)ًعىلً(ًأًويْـ ِمن)ً ً..................................................................................................................................................................................
ً..................................................................................................................................................................................
كربًلكمةً( ُحص ّيةً)ً؟ًًً
ً)3ماً ُم ّ ً
ً

(صيفيً  ًً) 0211اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليهً:
ارفعًرأسكًفأنتًأردينً،ماًأمجلهاًمنًعبارةًقالهاًاملكلًعبدهللاًالثاين!ًتعجبينًالعبارةًبالغهتاً،فالردنًً
ًً
هلًالردنًالزائرًالًدليلًً
ًً
الوطنًالباهرًجاملًالعظّيًشأنهً،موهوبًمنًهللاًالقوةًوالعزميةً؛ًوماًاكرامًأ ِ
شهامةًوأصاةلً،قامئاًعىلًأمنهًواس تقرارهً.
ًً
ً

ً)1صغّرًلكمةً(قامئً)ًالواردةًيفًالنصًمعًالضبطًالتامً............................................................................................................................................................ ً.
ًً............................................................................................................................................................
ً
ً)0علل؛ًن ُصغّرًالامسً(ًدليلً)ًعىلً(ًدُلـ ّيِل)ً
ً.............................................................................................. ..............................................................
كربً(ًبُد ْيرًادلينً)ً؟ًًًً
ً)3ماً ُم ّ ً
ً
(ش تويً ًً) 0211اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليهً:
ُ
هللًدر ِ
تايئًبُريّقًالملً،ماً
ًحباتًاملطر!ًاهناًتغس ُلًالنفسًمهوهماً،قطراتهًالفاتنةًأ
ًً
رواحناًحتييًبدفهئاًالش ّ
أروعهاًويهًتذكّرانًبنعمًهللا!ًوالنسانًاملوهوبًنعم اةًعليهًأ ْنًحيمدًهللاًعلهياً.
ًً
ً..................................................................................................................................................................................
ً)1اس تخرجًمنًالنصًاسامً ُمصغّراًاًً.
ً)0صغّرًلكمةً(ًالفاتنةً)ًالواردةًيفًالنصًمعًالضبطًالتامً............................................................................................................................................................ ً.
ً........................................................................................................... .................................................
ً
ً)3علل؛ًن ُصغّرًلكمةً(ًزهْرةً)ًعىلً(ً ُزه ْرية)ً
ً
ً
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(صيفيً  ًً) 0211اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليهً:
ِ
نظارًالناس ُ
ريًالتارخيًاكنًالناسًمالحظنيًالنجومًتشكيالهتاًً،
ً،مفنذًفُج
ا ّنًالكونًجنومهًاكنتًحمطًّا
ًً
ُ
ورمسواًاخلرائطًالسامويّةًملواقعًالنجومً،وماًأشبـهـهاًخبريطةًسطحًالرضًاملرسومةًتفاصيلهاًبعناية!ً
ًً
ً..................................................................................................................................................................................
ً)1اس تخرجًمنًالنصًاساماً ُمصغّراًاًً.
ً)0صغّرًلكمةً(ًخريطةً)ًالواردةًيفًالنصًمعًالضبطًالتامً...................................................................................................................................... ......................ً.
ً)3ماً ُم ّ
ً............................................................................................................................................................
ًًً
كربًلكمةً(ًأذينةً)ً
ً
(ش تويً ًً) 0217اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليهً:
اضًمعظمهاً،وحسبًاملرءًلُـقـ ْيـمةًمتدًجسمهً
ًالغذايئًعنو ُانًالصحةًاجلً ّيدةً،فهوًيقيًمنًالمر
ا ّنًالتوازن
ًً
ّ
ُ
بلطاقةً،فياًللطعا ِم ّ
ًمنًذلةًيفًالصحة!ًوماًأسوأًطعمهًعندًاملرض!ً
ًً
ً..................................................................................................................................................................................
ً)1اس تخرجًمنًالنصًاسامً ُمصغّراًاًً.
ً)0صغّرًلكمةً(ًقمیةً)ًالواردةًيفًالنصًمعًالضبطًالتامً............................................................................................................................................................ ً.
ً............................................................................................................... .............................................
ً)3علل؛ًن ُصغّرًلكمةً(ً ِمـ ْبـردً)ًعىلً(ً ُمـبـ ْيـ ِرد)ً ً
ً

ً

ً
ً

(ش تويً ًً) 0218اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليهً:
ّضحتًوهجاتً
ا ّنًالصغاءًاجل ّيدًوس يةلًتواصل ّيةًبنيًاملتلكمًواخملاطبًيفًأثناءًاحلوارً،فاذاًتوافرًالصغاءًات
ًً
ُ
النظرً.مفاًأروعًالصغاءًبُع ْي ّ
ًالرأيًوالرأيًالآخر!ً
ًً
دًكًخطاب!ًوايًلًمنًحو ٍّارًبنّاءًحنيًيسودهًاحّتا ُم ّ
ً.............................................................................................................................................................
ً
ً)1اس تخرجًمنًالنصًاسامً ُمصغّراًاًً.
ً............................................................................................................................................................
ً)0صغّرًلكمةً(ًحسابً)ًمعًالضبطًالتامًً.
ً............................................................................................................................................................
كربًلكمةً(ًفُد ّايً)؟ًًًً
ً)3ماً ُم ّ ً
ً............................................................................................................................................................
ً)3صغّرًلكمةً(ًفىتً)ًمعًالضبطًالتامًًً.
ً
ً

ً

(صيفيً  ًً) 0218اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليهً:
ً
ًً
ً
ً
ً
ً
33

|الصفًالثاينًالثانويًً/الفصلًالولًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاليومًحملً...وغدااًجنم

أوس العزّة
700/07 07 4 07

سلسلة اإلدباا

...

يف العردبي التخصص

ح ّلًأس ئةلًامتحانًشهادةًادلراسةًالثانويةًالعامة املتعلّقةًبـً(ًالتصغري)ًً
شًً0228
شًً0221
شً0212
شً0211
شً0210
شً0213
شً0213
شً0211
شً0211
شً0217
شً0218

صًً)1 ً0228أكـ ْي ِـربً
ً)0بُـيـ ْيـتً
ُ ً)3صـدًِي ّـقً
صُ ً)1 ً0221حــو ْجية
ً)0جً-ربعيً
صً( ً0212وجهُ ً:وجـ ْيـهً)ًً(ًمقامًُ ً:مـقـيِّـمً)ًً

ً)1الريْضةًً،دُقــيِّـــق
ً)0دً-فُريْسةً
ًًً
ً)1نُـفـ ْيـسةً
ً
كـني)ً(عا ِملً:عُـويْمل)ً(عظّيً:عُـظـيِّـمً)ًً
ُ ً(ً)1ركنُ ً:ر ْ ً
ً)0جُ ً-سيـ ْيفًادلوةلً
ً)1الصيحابً
(ً)0نبيلً:نُـبـ ّيل)ً(عُذرً:عُذ ْير)ً
املكربً(ً:عزيزةً)ً
ً ّ ً)1
(ً)0أمة)ًتصغريهاً(ً:أمـ ْيـمـةً)ًً
ً)1نُـعـ ْيـامنً
ً)0بُـعـ ْيـدً
ً)3جً-اثنيهًألفًزائدةًً
ً)1لنهًامسًاثنيهًألفًزائدًفتقلبًاللفًواوًعندًالتصغريً
ً)0التحقريً(تقليلًالشأن)ً
ً)3عُـبـ ْيـدًاملكلً
ً)1أمـ ْيـرً
ً)0لنهًامسًاثنيهًألفًزائدةًفتقلبًواو
ً)3ح ْـصـوةً
ً)1بُـريقً
ً)0الـ ُفـويْـ ِتـنةً
ً)3لهناًامسًثاليثًمزيدًبـً(ة)ًفتصغرًتصغريًالثاليثً
ً)1لُـقـ ْيمةً
ً)0قُـويْـمـةً
ً)1بُـعـ ْيدً
ً)0فـدْ وىً
ُ ً)3حـسـيِّبًًً(دونًالتشديدً×ً)ًً
ًًًًًًًًًًًًًًًً(ً1/0عىلًالضمًً1/0عىلًالفتح)
ً)3فُـت ّـيً(ألفًمقصورة)ًأوًفُـتـيّـ ااًً
ًًًًعالمةًرمسًوًعالمةًحراكتً

صً(ً)1 ً0211الشمسً:الـشُ ـمـ ْيـسـةً)ً(ًًالكربىً:الـ ُكـبـ ْيـرىً)ً
ً)0بً-قربًاملاكنً
صً)1 ً0210لُحيظةً
ً(ً)0الـر ْشدً:الـرش ْيدً)ً(ًرشيعةُ ً:رشيْعة)ً
صً)1 ً0213نُـًفـ ْيـسةً:الـنـبـيِّـلً
(ً)0سلامن)ًامسًثاليثًمزيدًبـً(ان)ًفيصغرًتصغريًالثاليثً
صً0213
صً0211
صً0211
صً0217

ُ ً)1سويْعة
ً)0لنهًامسًاثلثهًايءًفتدمغًبياءًالتصغريً
ً)3أحدبً
ً)1قُـويْـ ِئـم
ً)0لنهًامسًاثلثهًايءًفتدمغًمعًايءًالتصغريً
ً)3بُـد ْيرًادلينً
ً)1فُـجـ ْيـرً
ً)0خُـريّـطـة
ً)3أ ُذنً
ً

صً ً0128

ً
ً
ً
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الضافةً

ً
ًًًًًًًًًًًًًالضافةًًًًًًًًًًً :
ًيهًنس بةًبنيًامسنيً،ي ُس ّمىًالولً ُمضافااًوالثاينًمضافااًاليهً.ًتتكونًالضافةًمنًركننيًً:ًًًً-١املُضافً،ويُعربًحبسبًموقعهًمنًامجلةلً.
هًاجلرً.
ًًًً-٢املُضافًاليهً،وحمكُ ًّ
ّ
نونًاملثنًومجعًاملذكرًالسالً.
ً ُحيذفًمنًاملُضافً:ألًالتّعريفً،والتّنوينً،وًً
ًً
ّعنيًاملُضافًواملُضافًاليهًيفًكًممّاًيأيتًًًً:
ًً
ً.1قالًتعاىلً"ً:اانّ ًم ِرسلواًالنّاق ِةًفتن اةًهلم"ًًًً
نب وان كرثتًْ ًَّيف القاوي ًُلً ً
أذ ًْ
خذين بأقوالًِ الوشاًِة ف ًْمل ًً
ً.0ل تأ ّ ً
خالصًً ًًًً .
اطن بواجبا ِت ًِه ب ٍّ ً
ِ ً.3م ّما تعني ًِه املواطن ًُة احلقّة أ ًْن يقومً املو ًُ
ً
ً
علل؛ًحذفًالنونًيفًلكمةً(مرسلوا)ًيفًًقولًتعاىلً"ً:اانّ ِ
ًمرسلواًالنّاق ِةًفتن اةًهلم"ًًً
ً
يبًلهبًوًت ْبً"ًً
علل؛ًحذفًالنونًيفًلكمةً(ًيداً)ًيفًقولًتعاىلً"ً:تب ّ ْتًيداًأ ٍّ
ً
ً
ًًًً-صورًاملضافًاليهًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً :
وًمضرياًًًً.
اًظاهراً،أ ا
ًًًً(ً-١مفردااً)ً:ا امس ا
ًًًً(ً-٢مجةلً)ً:امس ّيةً،أوًفعل ّيةًً.
ّ
ليهً،ثًبنيًصورًاملضافًاليهًً:
ّعنيًاملضافًواملُضافًا
السالمة والايبًً
يؤوب يو اما ًً
ً-١وكً مساف ًٍّر س ًُ
ً
اذا رزقً ّ
نسًالرزازًوهامشًغرايبةًالكهامًمنًأدبءًالردنًً.
ً-٢الديبانًمؤ
ً
ّ
هللاًأع ُمل ُ
ًحيثًجيع ُل ًِرسالتهً"ًًًً
ً
ً-٣قالًتعاىلُ ً"ً:
ً
35

العريبًالتخصصً
الفصلًالولً

املضافًً
مرسلواًً
أقوالًً
واجباتًً

املضافًاليه
الناق ًِةً
الوشاًِةً
الضمريً(ـــه)ً

ل ّنًاملضافًمجعًمذكرًسال.
ل ّنًاملضافًمثنً.

املُضافً املُضافًاليه صورتهً
مفردً
مساف ًٍّر
كً
ًّ
مضريً
هامً
الكً
حيثً جيعلًرسالتهً مجةلً
ًُ
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ًًًً-السامءًاليتًتـلزمًالضافةًً...............................................................................................................................................................................................................ًًًً :
ً ً(ً-١الكًً.لكتاًً.قبلًً.بعدًً.أيًً.معً)ً ًً:تالزمًالضافةًاىلًاملفردً.........................................................................ً.
تالزمًالضافةًاىلًامجلةلً.........................................................................ً.
حيثً.اذًً.أذاً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:
ً ًُ ً(ً-٢
ًًً
ًًًًًًًًًالكًوًلكتاًًًًًًًًًًًًًً :(ًالكًولكتاً)ًختً ّتصًبلضافةًللمفردً.
(تعربًاعرابًالامسًامللحقًبملثن)ً
ً(ً-١الكًولكتاً)ًً+مضريً ً
ً ً(توكيدًمعنويًمرفوعًبللفً،منصوبًوجمرورًبلياء)ًًًوًالضمري(ً:مضريًمتصلًمبينًيفًحملًجرًبلضافة)ً
(تعربًاعرابًالامسًاملفردًاملنقوص)ً
ً(ً-٢الكًولكتاً)ًً+اســــمً ً
ً (حسبًموقعهاًوًتُقدّرًاحلراكتًالثالثًعلهياًللتعذر)ًًً.وًالامسً(ً:مضافًاليهًجمرورًبلياءًلنهًمثن)ً
ً
توكيدًمًعنويًمرفوعًبللفًلنهًملحقًبملثن(هام)ًمضريًمتصلًمبينًيفًحملًجرًبلضافةً
ً-١جاءًالرجالنًالكهامًًً
ً
ًاس ُ
تقبلتًالرجلنيًلكهيامًً توكيدًمعنويًمنصوبًبلياءًلنهًملحقًبملثن(هام)مضريًمتصلًمبينًيفًحملًجرًبلضافةً
ً-
ً ُ
توكيدًمًعنويًجمرورًبلياءًملحقًلنًبملثنًً(هام)ًمضريًمتصلًمبينًيفًحملًجرًبلضافةً
التقيتًبلرجلنيًلكهيامًً
ً-
ً
(الك)ً:فاعلًمرفوعًبلضمةًاملقدرةًللتعذرًًً(الرجلني)ً:مضافًاليهًجمرورًبلياءًلنهًمثنً.
ً-٢جاءًالكًالرجلنيًً
ً
ًاس ُ
(الك)ً:مً.بهًمنصوبًبلفتحةًاملقدرةًللتعذر(الرجلني)ً:مضافًاليهًجمرورًبلياءًلنهًمثنً.
تقبلتًالكًالرجلنيًً
ً-
ً ُ
(الك)ً:امسًجمرورًبلكرسةًاملقدرةًللتعذر(ًً.الرجلني)ً:مضافًاليهًجمرورًبلياءًلنهًمثنًً.
التقيتًبالكًالرجلنيًً
ً-
ً
1
س ً:أعربًماً ُخطًّحتتهًاعر اابًات اماًً:
لكهاً"ً............................................................. .............................................................................................................................
ً-١قالًتعاىلً"ً:لكتاًاجلنتنيًأآتتًأ ًُ
ً
اغباًيفًقولًاحلق ً................................................................................................................................................................................................
ًّ
ً-٢بداًالكًالرجلنيًر
ً
ً-٣املهندسانًالكهامًمبدعًيفًالنشاءً...................................................................................................................................................................... ..........................
ً
ً
0
نسًالرزازًوهامشًغرايبةًلكهيامًمنًأدبءًالردنً...........................................................................................
صوبًاخلطأًيفًمجةلً:الديبانًمؤ
ّ
س ّ ً:
ً
3
س ً:علل؛ًماًييلًً:
ْ
قدًوقعتًيفًأحدًالثرينًأوًلكهيام)ًً.............................................................................................................................
تُعربًلكهيامًاعرابًامللحقًبملثنًيفً(
هللا)ًاعرابًالامسًاملفردًاملقصورًً................................
تُعربًالكًيف(املؤمنونًيكرثونًمنًالتلبيةًوادلّ عاءً،والكًالمرينً ُمح ّببًعندً ًِ
36
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تالزمًالضافةًللمفردً.
ًًًًًًًًقبلًوًبعدًًًًًًًًًًًً :ً
(ً-١قبلًوًبعد)ًً+مضافًاليه( ً.ظرفًزمانًأوًماكنًمنصوبًبلفتحةً)ًً
(ظرفًمبينًعىلًالضمًيفًحملًنصـب)ً (مقطوعانًعنًالضافة)ً
(ً-٢قبلًوًبعد)ًًًً.
(ظرفًمبينًعىلًالضمًيفًحملًجـــــــر)ً (مقطوعانًعنًالضافة)ً
ًِ ً(ً-٣منً)ً(ً+قبلًوًبعد)ًً.
أعربًماًحتتهًخطًاعرا ابًاتماًاً
بعدًً:ظرفًزمانًمنصوبًبلفتحةًوهوًمضافً.
ً
ً-١قالًتعاىلً"ً:فأحياًبهًالرضًبعدًًمو ِتـهاً"ًً
ً
قبلًً:ظرفًزمانًمنصوبًبلفتحةًوهوًمضافً
ًً-قالًتعاىلً"ً:ويس تعجلونكًبلسیئ ِةًقبلًًاحلس ن ًِة"ًً ً
ً
بعدًًُ:ظرفًمبينًعىلًالضمًيفًحملًنصبً.
ً-٢قالًتعاىلً"ً:مفنًيكفرًبعدًًُمنمكًفا ّينًأع ّذبه"ً ًً
ً
قب ًُلً:ظرفًمبينًعىلًالضمًيفًحملًجرً.
ً-٣قالًتعاىلً"ً:وانًاكنواًمنًقب ُلًلفيًضاللًمبني"ًًً
ً
ً
أعربًماً ُخطًّحتتهًاعر اابًات اماًً:
بعدًً.......................................................................................................:
ًهذهًهللاًبعدًًمو ِتـهاً"ً ً
ً-١قالًتعاىلً"ً:قالًأ ّّن ًُحييي
ً
ُ
بعدًًُ.......................................................................................................ً:
ًًًً
ً-٢أ ّماًبعدًًًًُ.
ً
قب ُ
ل،بعدًًُ....................................................................................... ....ً:
ً
ً-٣قالًتعاىلً"ً:هللًال ُمرًمنًقب ًُلًومنًبعدًًُ"ًً
ً
ً
ًًًًًًًًًأ ًّيًًًًًًًًًً :ً (ًأ ّيً)ًامسًيُالزمًالضافةًاىلًاملفردً
نسان)ُ ً:مضافًاليهًجمرورًبلكرسةً.
(ا ًٍّ
نسانًتكر ْمًيكر ْمكًً.
أ َّيًا ًٍّ
ً(ً-١أ َّيً)ًالرشطيةًً
(الرجالًِ)ُ ً:مضافًاليهًجمرورًبلكرسةًً.
ً(ً-٢أيً)ًالاس تفهاميةً أيًالرجالًًِاملُه ّذ ُبً؟ًً
ً
.............................................................................................................. ....
ح ًّددًاملضافًواملضافًاليهًيفًًً:أ ًَّيًرجلًحتّتمهًيكرمكًًً
ً.............................................................................................................. ....
ًًًًًًًً
ً
ًًًًًًًًًمعًًًًًًًًًًً :ًًًً(ًمعًً)ًيُالزمًالضافةًاىلًاملفرد.،وحتدّ دًدللتهًالزمانيةًأوًاملاكنيةًمنًاملُضافًاليهً.
(ظرفًزمانًمنصوبًبلفتحة)ً وماًبعدهً ُمضافًاليهًجمرورً...
ً(ً-١معًً)ًً+زمانًً
(ظرفًماكنًمنصوبًبلفتحة)ً وماًبعدهً ُمضافًاليهًجمرورً...
ً(ً-٢معًً)ًً+ماكنًً
(الفج ًِر)ُ ً:مضافًاليهًجمرورًبلكرسةً
ً-١ماًأمجلًتالوةًالقرأ آ ِنًمعًالفج ِرً!ً (معً)ً:ظرفًزمانًمنصوبًبلفتحةً
رسةً
(معً)ً:ظرفًماكنًمنصوبًبلًفتحةً (الشارع)ُ :مضافًاليهًجمرورًبلك ً
رس ُتًمعًالشارًعًًًِ.
ْ ً-٢
ُرسا"ً ًً................................................................................................................................................................................................
ً-٣قالًتعاىلً"ً:ا ّنًمعًال ُع ْ ًِ
رسًي ْ ا
37
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حيثًً.ا ًْذًً.اذاً)ًًًًًًًًً ًً :تُالزمًالضافةًاىلًامجللً.
ًًً(ً ًُُ ً ( ً -١
حيث)ً:ظرفًماكنًمبينًعىلًالضمًيفًحملًنصبًً ًً.
( ًُ
ًً
حيثً)+مجةلًً.
ًً ًوامجلةلًيفًحملًجرً
ًًًًًً
ِ ً(ً ً-٢مــنً)ُ ً(+
حيث)ً:ظرفًماكنًمبينًعىلًالضمًيفًحملًجرًً ًًًًً.
( ًُ
حيثً)ً+مجةلً ً.
ً ًوامجلةلًيفًحملًجرً
ًًًًًً
أعربًماًحتتهًخطًيفً ّ
كًمماًيأيتًاعرا ابًاتماًاً ً:
حيثًشئْ ُتامً"ً"ً
ًقالًتعاىلُ ً"ً:والكًمهناًرغدااً ًُ
ً-
(ً ُ
وامجلةلًالفعليةًيفًحملًجرًبلضافةًً.
حيثً)ً:ظرفًماكنًمبينًعىلًالضمًيفًحملًنصبًًً.
ً
حيثًشئامتًولًتقربًهذهًالشجرةً"ً
ًًقالًتعاىلُ ً"ً:فالكًمنً ًًُ
ًًًً ( ُ
وامجلةلًالفعليةًيفًحملًجرًبلضافةً.
حيثً)ً:ظرفًماكنًمبينًعىلًالضمًيفًحملًجرًًً.
ًقالًتعاىلً"ً:هللاًأعملً ُحيثًجيع ًُلًرسالتهً"ً
ً
ًًًً (ً ُ
وامجلةلًالفعليةًيفًحملًجرًبلضافةً.
حيثً)ً:ظ ًرفًماكنًمبينًعىلًالضمًيفًحملًنصبًًًً
ً ُ
ًً
حيثًسكنًاله ًُلًًًًًًًًً.
سكنتً ًُ
ً-
(ً ُ
وامجلةلًالفعليةًيفًحملًجرًبلضافةً.
حيثً)ً:ظ ًرفًماكنًمبينًعىلًالضمًيفًحملًنصبً ً
ً
ً
1
اجلس ُ
ًحيثًالهواءًعليلً)ًً.............................................................................................
س ً:الضبطًالصحيحًلآخرًلكمةً(ًالهواءً)ًيفًمجةلً(ًً ْ
سً:0الضبطًالصحيحًلآخرًلكمةً(ًالعملًً)ًيفًمجةلً(ًً ُ
حيثًالعملًترىقًالشعوبً)ًً...........................................................................................
سً:3اس تخرجًظرف ااًيالزمًالضافةًاىلًامجلةلًيفًمجةل(ًبعدًاذليًحصلًعدًمنًحيثًأتیت)ًً......................................................................
ً
ًًًًًًً(ًاذاًً.ا ًْذً)ًًًًًًًًًًًًًً :تُالزمًالضافةًاىلًامجللًً.ًِلامًيُس تقبلًمنًالزمانً(ً.للمس تقبلً)ً
ً (ًاذاً)ًظرفًمبينًعىلًالسكونًًًًًًً.
ِلامًمىضًًمنًالزمانًً(ًً.للاميضً)ًً
ً (ًا ْذً)ًظرفًمبينًعىلًالسكونًًًًًًًً.
(ظرفًمبينًعىلًالسكونًيفًحملًنصب)ًوامجلةلًيفًحملًجرًبلضافةً.
ً(ً-١اذاً)ًً+مجةلًً
(ظرفًمبينًعىلًالسكونًيفًحملًنصب)ًوامجلةلًيفًحملًجرًبلضافةًً.
ً(ً-٢ا ْذً)ًًً+مجةلًً
ً
1
نرصً ِ
هللاًوالفتح" ً............................................................................................................................... ..........................................ً.
س ً:أعربًقالًتعاىلً"ً:اذاًجاءً ْ ًُ
سً:0موقعًامجلةلًاخملطوطًحتهتاًاذاًحّضًاملاءًبطلًالتّ ًمی ّمً.................................................................................................................... ...........................................
سًً:3
38
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ًًًًًًًأحاكمًاملضافًاىلًايءًاملتلكّمًًًًًًًًًً :(ًجيبًكرسًأآخرًالامسًوجيوزًفتحًأًوًتسكنيًالياء)ً
ً(ً-١حصيحًالآخرً)(ً+ايءًاملتلكم)ً ًً
(ًجيبًتسكنيًأآخرًالامسًوفتحًالياءً)ً
ً(ً-٢اسـمًمقصورً)(ً+ايءًاملتلكم)ً ًً
(ًجيبًتسكنيًأآخرًالامسًوفتحًالياءً)ً
ً(ً-٣اسـمًمنقوصً)(ً+ايءًاملتلكم)ً ًً
(ًجيبًتسكنيًأآخرًالامسًوفتحًالياءً)ً
ً
ً(ً-٤اســمًًمثنــىً)ً(ً+ايءًاملتلكم)ًًً
(ًجيبًتسكنيًأآخرًالامسًوفتحًالياءً)ً
(ً-٥مجعًمذكرًسال)(ً+ايءًاملتلكم)ًً ًً
ــــيً)ً
ً
ً(ً-١صديقً)ً ً(ً+يً)ً (ًصدي ِقــــيًً،صدي ِق ْ
ً(ً-٢عصاً)ً ً(ً+يً)ًً (ًعصايً)ً
ً
هاديً)ً
ًْ ً(ً-٣
ً
ــاديً)ًً تُدمغًالياءًالصليةًمعًايءًاملتلكمْ ً:
هاديًً+يً=(ً َّ
هادي)ً ً(ً+يً)ًً (ًه َّ
نيً)ً ً(ً+يً)ًً (ًمعلم َّيً)ً حتذفًالنونًلالضافةًوتُدمغًالياءً:معلم ْيًً+يً=(ًمعلم َّيً)ً
ً(ً-٤معلم ْ ً
ً
نيً)ً ً(ً+يً)ًً (ًمعل ِم َّيً)ً حتذفًالنونًلالضافةًوتُدمغًالياءً:معل ِم ْيًً+يً=(ًمعل ِم َّيً)ًً
ً(ً-٥معل ِم ْ ً
ً
ًًًًًًًمالحظاتًًًًًًًًًً :الامسًاملقصورً(ً:اذليًينهتىيًبألفً:عصاً،هدى)ً
نـــــونًالًـًمثنً(ً:حتذفًعندًالضافةً)ًً

ً








الامسًاملنقوصً(ً:اذليًينهتىيًبياءًساكنةًأصليةِ ً:
ـي)ً
قاض ْـيً،سا ِع ًْ
نـــونًج.م.سًً(ً:حتذفًعندًالضافةً)ً

ًعيلً)ًً..................................................................................................................
علل؛ً ُكرسًأآخرًاملضافً(ًمعملً)ًيفًمجةلً(ًمعلّ ِمـيًلًفضلًكبري ًّ
علل؛ً ُكرسًأآخرًاملضافً(صديق)ًيفًمجةلً(ًايصدي ِقــيً،أقبلًعىلًاحلياةً) ............................................................................................................
علل؛ًوجوبًفتحًايءًاملتلكمًيفًماًخُطًحتته:
ً.....................................................................
ادليً"ً ًً.
نعمتًعيلًوعىلًو ًَّ
ربًأوزعينًأنًأشكرًنعمتكًاليتًأ
ً-١قالًتعاىلّ ً"ً:
ّ
ً.....................................................................
ً
ً-٢أصدقايئًاخمللصونًمنق ِذ ًَّيًمنًالضيقًًًًًً.
ً.....................................................................
هلمًفضلًعيلًًًًًًًً .
ًّ
ً-٣عدايًً
صوبًاخلطأًيفًماًييل:
ّ
ً.....................................................................
يقًالرشادًًًًً ً.
هللاً(ً ًِّ
ً ُ ً- ١
هاديًً)ًاىلًطر ّ
ً.....................................................................
ًًًًً
ً ً-٢هذانً(ًأخوانـيًً)ًيفًهللاًً.
ً.....................................................................
يقًالعملًًًًً ً.
ًِ
ديً)ًاىلًطر
ً ً-٣أحّت ُمً(ً ُم ِرش ِّ
ماًحمكًايءًاملتلكمًيفًماًحتتهًخطًً:
ً.....................................................................
ً ً-١يسموًوطنـــيًبأبنائِ ِهًاملُخلصنيًًًًً ً.
ً.....................................................................
ًًًً
نقذيًمنًالضيقً.
ً ً-٢أصدقايئًاملُخلصونً ُم ًّ
ً.....................................................................
ًًًً
بعدًاحلبیبًكئیبةًًًً.
ِ
ً ً-٣ليالـــ ًّيً
39

|الصفًالثاينًالثانويًً/الفصلًالولًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاليومًحملً...وغدااًجنم

أوس العزّة
700/07 07 4 07

سلسلة اإلدباا

...

يف العردبي التخصص

مضافًً
ً

تدريب (ً)٢عني املضافً ًواملضافً اليه يف ما يأيتًًًًًً:
تًوانّامًتُوفّونًأ ُجورًمكًيومًالقيام ًِةً"ًً
املو ًِ
ً-١قال تعاىلُ ً":كًن ْف ٍّ ً
ً
سًذائِق ُةً ْ
ً-٢املرء بأصغريـــــــــه :قلبــــه ًولسانـــه.
ً
قدر الكرا ًِمًاملاكرًُم
هل العزًِم تأيت العزا ًُمئ ً ًًًوتأيت عىل ًِ
قدر أ ًِ
ً- ٣عىل ًِ
ً
امض حنوً هدفكً.
ً ً ً- ٤ل تبالِ ًحباسديـــك و ِ ً
ًًًاذا انبتكً انئبة ّالز ًِ
مان
ً- ٥أخاكً أخاكً فهْو أجلً ذخ ًٍّر ًً
ً
ً- ٦يف لُ ّج ًِة البح ًِر ما يُغين عن الوش ًِلً.
ً
ً
املضاف اليه:
بني نوع ِ ً
عني املضافً ًواملضافً اليهًَّ ،ث ّ ًْ
تدريبً(ًِ ّ ً)٣
وهبًلناًمنًدلنكًرمحة"ًًً
ً
ً-١قالًتعاىلً"ً:ربّناًلًتُ ِزغًقلوبناًب ْعدًا ْذًهديْتناً ْ
رايح املعرك ًِة اخلادلةًً.
حيث هتبً ًُ
للجلوس عىل هن ًِر الريموك ًُ
تاق نفســي ِ ً
ً- ٢تش ُ ً
ً
بح بعدًه أفُ ُ ًقًً
يكون ُلص ًٍّ
وهل ًُ
ًْ
لليل عن أفُ ًٍّق ًً
يزول حدا ُدً ا ًِ
فهل ًُ
ًْ ً- ٣
ً
جشار اينعة عىل ضفّيت الهنًّرًًًًًًً.
ً- ٤ال ًُ
ً
ً- ٥فاطمة وأمل لكتاهام اس تحقتا جائزة التّفوقًًًًًً.
ً
تظن أ ًَّن اللّيثً يبتس ًُمًًً
فال ّ ًَّ
لليث برزاًة ًً
يت نيوبً ا ًِ
ً- ٦اذا رأً ً
ً
حيث حلّواًًًًً.
العزًُة والكرام ًُة ًُ
ً- ٧الهامشيون ًُ
ً
تسري معًهم ّ
ما أان حفمة ول أنتً فرقدًًًًْ
عين ًً
ً- ٨اي أخــي ل تُ ِم ًْل بوهجــــكً ّ ً
ً
ب" ً
ت الن ُج ًُ
حيث اس تقل َّ ًِ
وي ْصح ُبين ًُ
حيث سافرتًُ ًً
يسافر علمــــي ًُ
ًُ ً- ٩
ً

مضافًاليه

مفردًً/مجةلًً/مفردً
مفردًً/مفردًً/مجةلً
مفردًً/مفردً
مفردً
مفردًً/مفردً
مفردً
مفردًً/مجةل
مفردًً/مفردًً/
مفردًً/مجةلًً/مجةلً

ك ممّا يأيت مب ّيناا حاةل أآخ ِره:
تدريب(ًًً)٤اس تخرج املضاف اىل ايء املتلكّم يف ًّ
ً- ١قال تعاىلً"ً:معاذ ِ
امسًمقصورًجيبًتسكنيًأآخرهًوجيبًفتحًالياءً.
ً
ّهًريبًأحسنًمثوايًً"ً
ً
ًهللاًان ّ
ج.م.سً.جيبًتسكنيًأآخرهًوجيبًفتحًالياء.
ً
رصيخً"ً
ً- ٢قال تعاىلً"ً:ماًأانًمبُرصخمكًوماًانمتًمب ُ ِ ًَّ
ً
حضيكً،باكيئً،زهويً،ضياعيً،حصيحةًالآخر
ً
مثل قرا ًٍّر وجوابًً
ً- ٤يتأآلف حضيك ًوباكيئ ًٍّ
ً
جيبًكرسًأآخ ًرهًمعًجوازًتسكنيًأوًفتحًالياء.
ً
حبال من ًزًْهوي ًوضًياعيًًً.
جدّل ا ً
ًًًًًً ًًًًًًأ ًُ
امسًمثنًجيبًتسكنيًأآخرهًوجيبًفتحًالياء.
ً
معلمي مجيعًهمًًًً.
ً-ً٥أحّتم وادلّ ًَّي ًو ًَّ
ً
حصيحًالآخرًجيبًكرسًأآخرهًمعًجوازًتسكنيًأوًفتحًالياء.
عيل عزيزةً ً ًً ً
ً- ٦بالدي وا ًْن جارتًْ ًّ
ً
ّ ً-٧
حصيحًالآخرًجيبًكرسًأآخرهًمعًجوازًتسكنيًأوًفتحًالياء.
ً
ختريتًُ رفايق من ذوي اهلم ًِم العاليةًً.
ً
ً-٨قال مدير ّ
ج.م.سً.جيبًتسكنيًأآخرهًوجيبًفتحًالياءً.
حمايم لكهمًيف الشّ ؤون القانون ّيةًً.
ستشري ًّ
الرشكة :أ ًُ
ً
امسًمقصورًجيبًتسكنيًأآخرهًوجيبًفتحًالياءً.
لليل بنور الفجر سيولً ً.
ً-٩اي فتاي ل حتزن؛ فظالم ا ًِ
ً
40
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عني املضاف واملضاف اليه يف ك مما يأيت:
تدريب(ً ّ ً)٥
قالًرب ْ
لساينًيفقهواًقويل"ً
ًارش ْحًيلًصدريًو ّيرسًيلًأمريًواحللًعقدةاًمنً ِ ً
ً
ًً-١قال تعاىلّ ً"ً:
نسان يو ّدً أ ًْن يكون جممتعه متقدّ اماً.
 ً-٢كً ا ًٍّ
ً
يلني اذا ما ًّقوم ْته اخل ُُش ًْ
ب
ول ًُ
ً- ٣ا ًَّن الغصونً اذا ًّقومهتا اعتدلتًْ ًً
ً
حرً
الس ًْ
يناك غابتا ًٍّ
ً-٤ع ًِ
ً
خنيل ساعة ّ
ني عىل صفحتًـــًها اللكّتون ّية مقاةل عن أمهية الغذاء املتوازن.
ً-٥نرشتًْ لُج ًُ
ً
انزعتين اليه يف اخل ًِدل نفســي
ً-٦وطين لو شغلتًُ بخل ًِدل عًْنه ًً
ً
ً-٧ما أمجلً منظرً الثّلو ًجِ فوقً مقم اجلبال العالية!
ً
الش ًارًعِ واجبً جممتعيً.
عبور ًّ
فل عىل ًِ
الط ًِ
يب ًّ
ً-٨تدر ًُ
ً
جلسً.
حيث أ ُ ً
س اجمللس ًُ
ً- ٩رأً ُ ً
ً
ً
تدريب(ًًً)٦أ ّو اًل  -منوذج يف العراب:
وطن يعشقنا ونعشقه.
أً ق ْمنا حيث أقام أهلُنا يف ًٍّ
ً
وجوب.
السكون لتصال بلضّ مريًان :مضري متصل مبين يف حمل رفع فاعل مقدّ م اً
ماض ًّ
أ ًْمق  :فعل ٍّ ً
ً
مبين عىل ّ
حيث :ظرف ماكن مبينً عىل الضّ ًّم يف حم ًّل نصب ،وهو مضافً.
ً
ماض مبين عىل الفتحًالظاهرًعىلًأآخره ..أًهل :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضّ ّمة ،وهو مضاف.
أقام :فعل ٍّ ً
ً
ان :مضري متصل مبين يف حمل جر بلضافة ،وامجلةل الفعلية(أقامًأهلنا)ًيف حمل جر مضاف اليهً.
ً
اثن ايا  -أعرب ما يأيتًاعر اابًات اما:
دلئل ُر ِ ًّيق ال ّم ًِةً.
ً- ١ان تعلّي الفتيات من ًِ
تعلّيًً:امسًا ّنًمنوبًبلفتحةًالظاهرةًوهوًمضافً.
ا ًّنً:حرفًتوكيدًونصبًًًً.
ً
دلئل:امسًجمرورًبلكرسةًالظاهرةًوهوًمضافً
الفتياتً:مضافًاليهًجمرورًبلكرسةًالظاهرةً من:حرفًجر ًِ
ًِ
ً
ُر ِ ًّيقً:مضافًاليهًجمرورًبلكرسةًالظاهرة ًًً.الم ًِةً:مضافًاليهًجمرورًبلكرسةًالظاهرةً.
ً
ً
حيث أدري ول أدريً
جلْب الهوى من ًُ
ًْ
ً
رس ًً
عيون املها بني ًّالرصاف ًِة واجل ًِ
ًُ ً-٢
املهاً:مضافًاليهًجمرورًبلكرسةًاملقدرةًللتعذرً.
عيونً:مبتدأًمرفوعًبلضمةًالظاهرةً.وهوًمضافً ً.
بنيً:ظرفًماكنًمنصوبًبلفتحةًالظاهرةًوهوًمضاف ً.الرصاف ًِةً:مضافًاليهًجمرورًبلكرسةًالظاهرة ًًً.و:عطفً.
جلْبً:فعلًماضًمبينًعىلًالسكونًً
ًْ
رسً:امسًمعطوفًجمرورًبلكرسةًالظاهرةًً.
اجل ًِ
الهوىً:مفعولًبهًمنصوبًبلفتحةًالظاهرةًً.منً:حرفًجرً
نونًالنسوةً:مضريًمتصلًمبينًيفًحملًرفعًفاعلً ً.
أدريً:فعلًمضارعًمرفوعًبلضمةًاملقدرةًللثقلً.و:عطفً
حيثً:امسًمبينًعىلًالضمًيفًحملًجرًحبرفًاجلرً.
ًُ
41
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النص الآيت ّاذلي يتحدث عن فصل ّ
الش تاءًّ ،ث أجب ّمعا يليه:
تدريب(ًً)٦اقرأً ّ ً
الز ّرا ًِع اذ ما تس ي ًُل
أغنياتًُ ًّ
غصتًْ ًً
أنتً فص ًُل احلياة لولكً ّ
الرايحًتنفخ البشائر قبل وصول،
هماب ًّ
ندلس ًّ ،
ان أ ًٍّّ
يف أحىل من احلواش يف ديو ًٍّ
طوفان اخلري ،جعلت ًّالر ً
أنت ًُ
ً
وتفتح الرض قلًبــها حيث يهتاوى سقوطك ،أصبح الغصنًخفي افا ،لم اعا ،راقص الورق ،فهو أطرب من مزمار.
ً
ً
أً ً-اس تخرج:
(قبل)
ًا امسا يالزم الضافة اىل مفردً ً.حيث)
ًامسني يالزمان الضافة اىل مجةل( ً.اذ)ًًُ (ً،(وصول)
ًمضافاا اىل مضريًًً.ً
طوفان:خربًمرفوعًبلضمةًالظاهرةًوهوًمضافً.اخلريً:مضافًاليهًجمرورًبلكرسة
ري)ًُ ًًًً:
بً-أعرب ما حتته خط(ً.طوفانًاخل ًِ
ً
ندلسً) مضافاا اليه مع أهنّ ا جمرورةً.لنًاللكمةًقبلهاًلًجيوزًأنًتأيتًمضافًلهناًمنونةً.
ج ً-ملاذا ل جيوز أن تعرب لكمةً(ًأ ًّ
ً
تدريب(ًً)٨اقرأً النص الآيت  ،ث أجب عام يليه:
ان ً)ًمن أمجل ما جاء يف أعامل شكس بري الدبية قول :ل تكرس أبداًا ًك اجلسور مع مًن حتبً ،فرمبا
أي بُ ّينًّ ً(،
ً
لقاء أآخر يعيد ما مىض ًويوصل ما انقطع فاذا اكن العمر امجليل قد رحل ،مفن يدري فرمبا
شاءت القدار لكام يوماًا اً
ً
ينتظرك ُمعر ًأمجلً .واذا قررت أن تّتك حبياًبا أو صديقاا فال تّتك ل جر احا ،مفن أعطاان قلاًبا ل يس تحق ًمًنّا أن
ً
تقر يف روحيكام ًدامئاًا حلظات الزمن امجلي ًّل ! فان ًّفرقت
نغرسً فيه سه ًاما أو نّتك ل حلظة تشقيه .ما أمجل أن يس ًَّ
ً
نسان أحببته فال حتاول تشويه
بینكام الايم فال تتذكر ملن حتب غري ك ًاحساس صادقً.واذا سألوك يو اما عن ا ًٍّ
ً
الصادق لیس
حيث ال ً
فاجعل من قلبك خمبأً ًُ
ًْ
نسان ّاذلي ارتبطت به
الصورة احللوة ًلهذا ال ًِ
ً
رسا ًُر واحلاكاي؛ فاحلبً ً ّ
ّ
مشاعر وأحاسیس فقط بل حبً ُمزدانً بأخالق نبيةل وقّي عظمیةً.
ً
السابق ما يأيت:
ول  -اس تخرج من ِّ ً
أ اً
النص ّ
(سألوك)
ً
- ١مجةل جاء فهيا الفاعل واملفعول به مضريين متصلنيًًً .
(اذا)ً
ً
ً- ٢امس يالزم الضافة اىل مجةلًًًًًً.
اثن ايا  -ضع اهلمزة يف ماكهنا املناسب ملا بني قوسني(ًان)ً ُ ،مع ِلّ ا ًال اجابتك( ً.ا ًّن)ًجاءتًيفًابتداءًالالكم
بني البدال ا ّذلي حصل عىل اللكمةً(ً ُمزدانً) ً.قلبتًاتءًافتعلًدالًلنًفاءًاللكمةًزايًبدليلًاجلذرًزانً.
اثلث ّا ً ّ ِ -
ينتظرك ُ ْ
ًمعرً)ً(الصورًِة)ً
رابعاًاً:اضبطًماحتتهًخطًًًًً:
( ُ
ً
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تدريب(ًً)1اقرأً النص الآيت  ،ث أجب عام يليهً:
ِ
ًلًحيتاجًمنكًاىلًاصطرا ٍّخً،بلًأنًتكونًاجياب اياً ُمتأم االًأس باهباًبعدًًحتدي ِدهاً،وً
ًاملشالكت
ايًصوحييبً،ا ّنًمعاجلة
ً
ُ
ُ
نفساً!ً
ً
وض ِعكًالعالجًاملُالمئًلهاً،حفينئ ٍّذًماًأروعًجتاوزهاًوقدً ِطبتً ا
ً
ً-1اس تخرجًمنًالنصًمثالًعىلً ّ
كًمماًييلً:
(صوحييبً:للتحبب)ًًًًًً
أًً-امسًمصغّرًواذكرًدللتهًًً.
(صوحييب)ً
بً-مضافًاىلًايءًاملتلكمًًً
طًّ.مفعولًبهًمنصوبًبلفتحةًالظاهرةًوهوًمضافًًًً.هاً:مضريًمتصلًمبينًيفًحملًجرًبلضافةً
ً-0أعربًماًحتتهًخ ً
ً-3علّلًوجوبًكرسًمهزةً(ًا ّنً)ًيفًالنص ًً.لهناًوقعتًيفًابتداءًالالكمً.
ّ ً-3
وحضًالبدالًيفًلكمةً(ًاصطراخً)ً.أصلهاًيصّتخونًبدليلًجمردهاًصخًًًجاءتًفاءًافتعلً(ص)ًًًفأبدلتًاتءًالافتعالًطاءً
(بُع ْيد)(ً.عُلّ ّيج)ً
ً-1صغّرًالامسنيً(ًبعدًً،عالجً)ًً.
ً
ً
تدريبً(ًً)ً11املًالفراغًمباًيناس بهً:
ً-1سببًكرسًمهزةً(ان)ًيفًالآيةً"ً:اانّ ًجعلناًماًعىلًالرضًزينة"ًًجاءتًيفًابتداءًالالكمً.
ً
لكنًيسريًاجلود ُ
ًيسريً
ًُحيث ًُ
و
ّمًاملفعولًبهًوجوبًعىلًالفاعلًيفً:مفاًجاز ُهًجودًولًح ّلًدونهًً
ً-0سببًتقد
ً
ُ
ا
لنًاملفعولًبهًمضريًوالفاعلًامسًظاهرً.
ً
ً-3عندًتصغريً(ًهضابً)ًنقولًً:هُض ْيباتً.
ً
ً
ً
تدريبً(ًً)ً10اضبطًماًحتتهًخطًيفًماًييلً:
ابنًمنًأنتً؟ًقالً:ابنًالدبًًِايًأمريًًاملؤمننيً،قالِ ً:ن ْعمً
ً
ُ ً-1حيكًأ ّنًرج االًتلكّمًبنيًيديًاملأمونً،فأحسنً،فقالُ ً:
سبًانتسبتًاليهً.
ً
الن ّ ُ
ُ ً- 0
حيثًالعًلْـ ًُمًالناف ُعًوالعملًاجلادً،يبدأًالهنّ وضًبلوطنً.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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أس ئةلًامتحانًشهادةًادلراسةًالثانويةًالعامة س نواتًسابقةً(ًالًضافة)ًً
ً
(ش تويً ًً) 0228اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليه:
لويجًمتحدّ اايًاملعيقاتً
شهدتًالعوامًال
ً
ُ
خريةًتسارع ااًهائ االًيفًجمالًالتصالتً،فمكًمشلكةًحلّهاًالتّطورًالتكنو ّ
اليتًيفرضهاًالزمانًواملاكنً،واكنًهذاًالتّحديًمنًقبلًض ابًمنًاملس تحيلً.ا ّنًالفضلًيعودًُلصانعيًاملعرفةً،وماًقامواًبهً
منًتطبيقاتًحديثةً،ورمباًس ِعدتًالبرشيّةًأكرثًبلجنازاتًالرائعةً،مفاًأعظمًماًحققهًالعمل!ً
ً..................................................................................................................................................................................
ً)1اس تخرجًمنًالنصًظرفًزمانًمبينًً.
ّ ً)0بنيًاملضافًواملضافًاليهًيفً(ً ُر ّبًلكمةًسوءًتقولًدعينً) ً..................................................................................................................................................
ّ ً)3بنيًاخلطأًيفً(اس ُ
متعتًبهامتمًاىلً ُمص ّممنيًاملرشوعً)ً ًًًًًًًً............................................................................................................. .......................................
ً)3امجلةلًاليتًحتركتًفهياًايءًاملتلكمًبلفتحًوجو ابًيهً
ًهاديًاىلًالرشادً جً-أحفظًلصديقيًحقّهً.
ً
تعملًمنًجتاريبًماًلًأتعلمهًمنًالكتب ًً.بً-العق ُل ّ
أًً-أ ّ ُ
(صيفيً  ًً) 0228اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليه:
لكين ُ
شیباينُ ً:
ًوددتًلوًتسمعً
حصًلً.و ّ
شكوتًلرشحیًبعضًماً ّمغينً،فأ
قالًال ًّ
ً
ّ
خذًبيديًلكتهيامً،وقالً:مكًان ٍّ
نصيحيتً:اذاًشكوتًفتو ّجهًاىلًهللاًً،فاذليًتشكوًاليهًقدًيكونًصديق ااًفتحزنهًعىلًشكواكً،أوًعدو ااًغريًمأمونًاجلانبً
فیشمتًبكً.انظرًاىلًعيينًماًأبرصتًهباًمنًكذاًس نةً،ولًأخربًعهناًأحد ااً،ثًقالً:امن ّاًأشكوًبيثًوحزينًاىلًهللاً.
ً....................................................... ..............................................................................
ً)1اس تخرجًمنًالنصًظرفًزمانًمالزم ااًلالضافةًً.
ً)0أعربًًماًحتتهًخطًاعرابًاتماًاً........................................................................................... ............................................................................................................................. ً.
يدي)؟ًً............................................................. .............................................................................................................................
ً)3ملاذاًجيبًفتحًايءًاملتلكمًيفًلكمةً(ً ًّ
ً)3نوعً(ًمعً)ًًيفًقولًتعاىلً(ً:ا ّنًمعًالعرسًيُرس ااً)ً
دً-ظرفًمنقطعًعنًالضافةً.
ج-حرفًجرًً
بً-ظرفًماكنًً
أًً-ظرفًزمانًً
ً
ً

ً

(ش توي  ًً) 0221اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليه:
انّامًالعم ُلًعبادةً،والمةًالقويةًتأخذًبيدًأبناهئاًاىلًالعملًاملمثرًمنًبدايةًحياهتمً،وحتملًعىلًعاتقهاًتكرميهمً.ألًا ّنً
ً
تقدّ مًاجملمتعًلنًيس ّمترًاذاًلًيكنًمستمثرًطاقاتًأبنائهً،مفاًأمجلًخدمةًالوطن!ًً
ً.....................................................................................................................................
ً)1اس تخرجًمنًالنصًظرفًزمانًمالزم ااًلالضافةًً.
ً)0أعربًًماًحتتهًخطًاعرا ابًاتماًاً........................................................................................................................................................................................................................ ً.
ً)3حدّدًاملضافًواملضافًاليهًيفًً-قالًتعاىلً"ً:أ ِح ّلًلمكًصيدًالبحر"ً
ًقالًتعاىلً"ً:اانّ ًمرسلوًالناقةًقتنةًهلم"ً
ًًًً-
ًقرأتًديوانًاملتنيبًفأْعبتًبهً.
ًًًً-
44
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(صيفي  ًً) 0221اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليه:
ا ّنًيفًحياتناًاليوميةًنقص ااًً،سببهًقضاءًالآبءًوقت ااًبعيدينًعنًمنازهلمًً.فاذاًلًيرًالطفلًأبهًالًقلي االًولًيوفرًلًماً
ً
يسدًّحاجاتهً،مفاًالفرقًبینهًوبنيًاليتّي؟ًألًا ّنًلالهاملًعاقبةًوللهتاونًسوءًمغبته"ً
ً.............................................................................................................................. .......
ً)1اس تخرجًمنًالنصًظرفًزمانًمالزم ااًلالضافةًً.
ً)0أعربًًماًحتتهًخطًاعرا ابًاتماًاً........................................................................................................................................................................................................................ ً.
ّ ً)3بنيًاملضافًواملضافًاليهًيفًكًمماًييلً ً:
ًقالًتعاىلً"ً:وانًتصربواًوتتقواًفانًذلًمنًعزمًالمور" ً.....................................................................................................................................
ً-
ًقالًتعاىلّ ً"ً:
كًنفسًذائقةًاملوت"ً.............................................................................................................................................................................................
ً-
ً)3امجلةلًاليتً ُحت ّركًفهياً(ًايءًاملتلكمً)ًبلفتحًوجو اًبً:
دً-أحفظًلصديقيًودّهً
أًً-أتعملًمنًجتاريبً بً-وهبتًنفسًخلدمةًالوطنً ج-أقدرًصديقايًاخمل ِلصنيً
ً

(ش توي  ًً) 0212اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليه:
امتعًالفحشًكامًنزهتً
رأىًمعروًبنًعتبةًرج االًيش متًرج االً،وأآخرًيسمعًمنهً،فقالًللمس متعّ ً:نزهًمسعكًعنًاس
ً
ّ
ًالسامعًرشيكًالقائل.وقالًابنًالفجاءةًبعدًرؤيةًحالًادلّ نياً:ا ّينًأح ّذرمكًادلنيا؛ًفاهناًحلوةًخّضةُ ،حفّتًبلشهواتً
لسانك؛فا ّن ّ
ً.....................................................................................................................................
ً)1اس تخرجًمنًالنصًظرف ااًمنصو ابًمالزم ااًلالضافةًً.
ً)0اضبطًبلشلكًأآخرًاللكمةًاخملطوطًحتهتاًيفًالنصً...................................................................................................................................................................... ً.
حمكًفتحًايءًاملتلكمًيفًلكمةً(ًن ُصحي)؟ً ً............................................................... .............................................................................................................................
ً)3ماً ُ
صوبًاخلطأًًاللغويًالواردًيفًماًحتتهًخطً:
ّ ً)3
صفيّةًبنتًعبدًاملطلبًونسیبةًاملا نز ّيةًلكتهيامًأسهمتاًيفًنرشًالسالمً............................................................................................................. .
ً
ّ ً)1بنيًاملضافًواملضافًاليهً ّ
يفًكًمماًييلً:
ًقالًتعاىل"ً:لقدًخلقناًالنسانًيفًأحسنًتقوم" ً................................................................................................................................................................
ً-
.................................................................................................................... .......................................
ًمقدّ مواًاخلريًينالونًالجرًيفًادلارينًً.
ً-
ً
(صيفي  ًً) 0212اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليه:
لًيكونًأحدُ انًانجض ااًحىتًحياسبًنفسهًيفً ّ
حبًدامئ ااًاىلًأصدقائهًوالناسً
ً
كًوقتً،اذًا ّنًمحمودًالطباعًهوًال ّ
أمجعني؛ًفاذاًعادىًالكذبًاكنًسلوكهًخالي ااًمنًالنّفاقًوماًاكنًاكذ ابً،وانًلًيفعلًفهوًاندمً،وماًيقدّمًجيدً.
ً............................................................................... ................................................................................
ً)1اس تخرجًمنًالنصًظرف ااًمضاف ااًاىلًامجلةلًً.
ً)0اضبطًلكمةً(وقت)ًاخملطوطًحتهتاً.
ً)3بنيًاملضافًواملضافًاليهًيفًً-:قالًتعاىلً"ً:أ ِح ّلًلمكًصيدًالبحر"ً ً...........................................................................................................
ًقالًتعاىلً"ً:اانّ ًمرسلوًالناقةًقتنةًهلم"ً ً...........................................................................................................
ًًًً-
ً
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(ش توي  ًً) 0211اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليه:
ماًأهبىىًمنظرًولدةًالفجرًمنًالظالم!ًوهللاًانّـهًلوحةًتردّانًاىلًالفطرةًاليتً ُجبلناًعلهياًقبلًأنًنلوهثاًبلهفواتً،ألً
ً
انّـهًالفجرًأآيةًمكًكذاًأآيةًتبثًفيناًاحلننيًخلالقًالكونً.
ً.......................................................................................................... .....................................................
ً)1اس تخرجًمنًالنصًظرف ااًمضافاًاًًً.
ً)0اضبطًأآخرًماحتتهًخطًيفً(ًلًتأخذينًبأقوالًالوشاةً)ًً...............................................................................................................................................................
تعودتهً........................................................................................................................ .......................................ً.
صوبًاخلطأًًيفًمجةلً(ًلًتأمنًالغدرًمنً ًِ
حيثً ّ
ّ ً)3
ّ ً)3عنيًاملضافًواملضافًاليهًيفًً-قالًتعاىل"ً:وهللًغيبًالسامواتًوالرض"ً ً........................................................................................
ً........................................................................................
ً
عظّيًالقومًمنًْیوىًالصعابًًً.
ًًًًً
ّ
ً)1امجلةلًاليتً ُحتركًفهياًايءًاملتلكمًبلفتحًوجو اًبً:
بً-كتابيًالثريانًهامً:الاكملً،وطوقًامحلامةً
أًً-رواييتًاملفضةلًيهًزقاقًاملدقًًً
ً
دً-أعاملـيًاكنتًممثرةً.
ج!ًًً
جً-ماًأشدّ ًاْعابـيًبلقائدًالنا ًِ
ً
(صيفي  ًً) 0211اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليه:
فئدةًالس ياحً،ومكًزائرًيأخذهًجاملً
ا ّنًمنًتطأًقدما ُهًأرضًالندلسًلًبدًَّأنًيزورًقرصًامحلراء؛ًاذًانهًهموىًأ
ً
ّ
امًقرصًامحلراءًحتفةًفنّيةً.مفاًأنتًفاعلًانًزرتًأرضًالندلسً؟ً
الباحاتًاليتًتزيّهناًمتاثيلًالسودً.ان ّ ُ
ً...............................................................................................................................................................
ً)1أعربًماًحتتهًخطًيفًالنصًاعرا ابًاتماًاًً.
كيفًيطريًمقصوصًاجلناحً ً..........................................................................
ًو
ّ ً)0عنيًاملضافًواملضافًاليهًيفًماًييل-ًًً:
ُ
ً ُهنرًالنيلًموردًمايئًكبريً.......................................................................... ً.
ًًًًًًً-
ً)3أعربًماًحتتهًخطًيفً(لًبركًهللاًبعدًالعرضًبملال)ً ً...............................................................................................................................................................
ً)3امجلةلًاليتًتتضمنًاساماًمالزم ااًلالضافةً:
بً-اشّتكًالرجالنًيفًالعملًالتّطوعيً.
اغباًيفًقولًاحلقًً.
ًّ
أًً-بداًالكًالرجلنيًر
ً
جً-الرجالنًيدعوانًاىلًالصالحً.
قدّرتًالرجلنيًلسموًأخالقهامًًً.
جً-
ً
ّ
(ش توي  ًً) 0210اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليه:
ماًأغربًالصحراء!ًا ّنًالصحراءًموطنًاملتناقضات؛ًبردًقارسًيفًالليلً،وحرارةًلحفةًيفًالهنّ ارً.فكفىًبهللًخالق ااً
ً
عظامياًمنًقب ُلًومنًبعدًًُ.
ً...............................................................................................................................................................
ً)1اس تخرجًظرفاًمقطوع ااًعنًالضافةًًً
ّ ً)0عنيًاملضافًواملضافًاليهًيفً(ً ّثًبثّتًمعانـيًاحلياةًيفًأآخر)ً ً...............................................................................................................................................
ربًاغفرًيلًولوادليً"ً ً.................................................................................................................
ً)3ماًسببًحتريكًايءًاملتلكمًبلفتحًيفًقولًتعاىلّ ً"ً:
ً)3أعربًماًحتتهًخطً(ًكتابــيًاملفض ُ
لً"الاكملًيفًاللغةًوالدب")ً ً.........................................................................................................................................
ً
ً
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(صيفي  ًً) 0210اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليه:
السعادةًامتالكًاملالًأ ّ
وًتقدلًاملنصبً.اذًالسعادةًاحلقيقيّةًفكرةًتنبعًيفًداخلًالنّفسً،يُمثّلهاً
ً
قدًيكونًمنًأس بابً ّ
الرضاًمعًالزتودًمباًيعينناًأمسىًمنًالغنً.
الرضاًبملايضً،والاقتناعًُبحلاضً،والاطمئنانًللمس تقبلً.ألًا ّنًالقناعةًو
ّ
ً......................................................................................................... ......................................................
ً)1اس تخرجًظرفاًيالزمًالضافةًًًً
ً...............................................................................................................................................................
ً)0اضبطًأآخرًماحتتهًخطًيفًالنصًًً.
ً)3أعربًماًحتتهًخطًيفًماًييلً:
ًقالًتعاىلً"ً:لكتاًاجلنتنيًأآتتًألكهاً" ً................................................................. .............................................................................................................................
ً-
ً
(ش توي  ًً) 0213اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليه:
ًبملساحةًوعددًالساكنً،بلًمباًتصبواًاليهًمنًاجنازاتًفتحقّقهاً.فمكًمنًدو ٍّةلًحمدودةً
لعمريًا ّنًماكنةًادلّ ولًلًت ُّقّي
ً
ّ
املساحةًقليةلًالساكنًيفًنظريًأنّـهاًوصلتًاىلًمزنةلًعالية؛ًاذًأجنزتًكذاًهممةًعظمیةًقامتًعىلًعواتقًأبناهئاً.
ّ
ً....................................................................................................................................................... ........
ً)1اس تخرجًظرفاًيالزمًالضافةًًًً
ً)0أعربًالياءًيفًالّتكيبً(ًنظريً)ًالواردًيفًالنصً......................................................................................................... ...................................................... ً.
أ ِبرشًبطولِ ًسالمةًايًمربعً
ًالفرزدقًأ ْنًس يق ُتلًمربعاًاً
زمع
ً)3حدّدًاملضافًواملضافًاليهًيفًقولًالشاعرًً:
ُ
ً)3أعربًماًحتتهًخطًيفًماًيأيتً(ً:افعلًاخلريًقبلًاملساءةلً)ً

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

ً
ً
(صيفي  ًً) 0213اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليه:
نالحظًيفًالآونةًالخريةًاقبالًطلبةًاجلامعاتًعىلًالعملًيفًميادينًاحلياة؛ًفيتو ّجهًكذاًطالب ااًاىلًالعملًبعدًانهتاءً
ً
ًمنًحسهًبملسؤوليةًً،وماًميليهًعقلًاملتفتّح؛ًفهوًأكرثًالنّاسًطموحاًاً.
ايسً.اذًا ّنًالطالبًيعم ُل
اليومًادلر ًّ
ّ
ً...............................................................................................................................................................
ً)1اس تخرجًاساماًمضاف ااًاىلًايءًاملتلكمًًً
ً)0اضبطًبحلركةًاملناس بةًأآخرًماًحتتهًخطًيفًالنصً............................................................................................................................................................... ً.
ُ
قفًحيثًوقفناًأمس)ً............................................................................................................................................................... ً.
ً)3أعربًماًحتتهًخطً(ًسأ
ً)3ماًحمكًفتحًايءًاملتلكمًيفً(ً ُعـدْ ُتًاىلًحمبّ َّـيًبعدًسفرًطويل)ً...........................................................................................................................................ً.
ان)ً.......................................................................................................................................... ً.
ً)1حدّدًاملضافًواملضافًاليهً(ًممدوحًالصفاتًحمسودًأحيا اً
ً
ً
ً
ً
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(ش توي  ًً) 0213اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليه:
ُ
نسانًكذاًمناس بةًجتیشًفهياًمشا ُعرهًمباًقدًيُصیبًنفسًاملرءً.فمكًحلظةًحزنًأوًفرحًيعیشهاًبعضُ ناً
ً
يعیشًال ُ
يومياًاً.ا ّنًالنفسًالنسان ّيةًمتقلّ
بة؛ًتتغري ّ
ّ
ًالعاقلًيتعودًضبطًالنّفسً...
ًمعًتغريًالحداثً،عىلًأ ّن
ّ
ً................................................................. ..............................................................................................
ً)1اس تخرجًظرفاًيالزمًالضافةًًًً
ًالعاقلًيتعودًضبطًالنّفس)ً ً.......................................................................................................................................................
ّ ً)0عنيًاملضافًيفًعبارةً(عىلًأ ّن
ّ
ّ ً)3عنيًاملضافًاليهًيفًعبارةً(أي ٍّ
ًخشصًحتّتمهًأكرثً؟)ً ً.............................................................................................................. .................................................
طلعينًصديقايًعىلًنتاجئًاختبارهام)ً ً...............................................................................................................................................................
صوبًاخلطأًً(ًأ
ْ
ّ ً)3
ً)1أعربًًماًخُطًحتتهًيفًكًمماًيأيتً:
ًقالًتعاىلً"ً:لكتاًاجلنتنيًأآتتًألكها"ً ً................................................................. .............................................................................................................................
ً-
ًًًًًً............................................................................................................................................................. .................................
ًأاثرًال ُمرًاهامتمـــيًً
ً-
ً
(صيفي  ًً) 0213اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليه:
جيايبًوأ آ
خرًسليبً،فوهللاً
ً
أكرثًماًيس توقفينًيفًظ ّلًانتشارًوسائلًالتّصالًهوًكيفيّةًتعاميلًمعهاً،فهىيًذاتًأث ٍّرًا ٍّ ّ
ّ
ّ
ْ
اسبًبختيارهً
ةًقدًوقعتًيفًأحدًالثرينًأوًلكهيامً!ًوا
ا ّنًالتعاملًمعهاًيمكنًيفًسلوكًالفردً،فمكًخشص ّي
ليكًاخليارً،فلك ًُحي ُ
عنيًاملضافًواملضافًاليهًيفًعبارةً(ًفهىيًذاتًأثرًاجيايبً)ً ً..........................................................................................................................................
ً ّ ً)1
ً)0ماًحمكً(حركةً)ًايءًاملتلكمًيفً(تعاملـي)ًيفًعبارةً(ًهوًكيفيّةًتعاملــيًمعهاً)ًً.........................................................................................................
ْ
قدًوقعتًيفًأحدًالثرينًأوًلكهيام)ً ً...................................................................................................
ً)3علل؛ًتُعربًلكهيامًاعرابًامللحقًبملثنًيفً(
ً)3أعربًماًحتتهًخطًيفً(ًأبثًشك ًوايًًاىلًهللاً)ًً..................................................................................................................................................................................
ً
(ش توي  ًً) 0211اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليه:
ِ
ُ
ذًاحلجاجًمشّتكونًيفًكذاًشعريةًعىلًاختالفً
ًاحلجً،ماًأروعًحلظاهتاً!ًا
ًاملشاهداتًوأحّبّ اًا ّيل
ا ّنًأمجل
ً
ُ
ًمناسك ّ ِ
اللوانًواللغاتً،يكرثونًمنًالتلبيةًوادلّ عاءً،والكًالمرينً ُمح ّببًعند ِ
ًهللاًواملؤدّوًشعائرمهًيكرهممًهللاًعىلًطاعاهتمً.
ً..........................................................................................................................................
ً)1اس تخرجًظرف ااًمضافاًاىلًمجةلًامسيةًًًً.
ّ ً)0عنيًاملضافًواملضافًاليهًًيفًعبارةً(عىلًاختالفًاللوانًواللغات)ًً.................................................................................................................... .........
ً)3علل؛ًتُعربًالكًً(الواردةًيفًالنصً)ًاعرابًالامسًاملفردًاملقصورًً.....................................................................................................................................
جمربًً)ً ًًً.....................................................................................................................................
صوبًاخلطأًًيفًماًحتتهًخطً(ًخ ُْذًالنّ
ْ
ّ ً)3
صيحةًمنًدلنً ّ
ً)1علل؛ًوجوبًفتحًايءًاملتلكمًيفًتركيبً(عصاي)ًيفًقولًتعاىلً"ً:يهًعصايًأتوكًعلهيا"ًً...........................................................................
ً
ً
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(صيفي  ًً) 0211اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليه:
ّ
ّ
مفاًحتملًاذلببةًمنًجراثّيًيسبّبًكذاًمرض ااًلالنسانً،فقلتًلً:مكًعددًماً
خطرًاذلبب!ً
قالًمعلّميًيلًيوماًاً:ماًأ
ً
ينقلًاذلببًمنًجراثّي؟ًفقالً:ا ّنًاذلببةًالواحدةًحتملًمالينيًاجلراثّيًاىلًجسمًالنسانً،واذاًاس تحمكتًفيهًقتلتهً.
ً..........................................................................................................................................
ً)1اس تخرجًظرف ااًمالزم ااًلالضافةًًًً.
ً)0اضبطًًأآخرًلكمةً(النسان)ًيفً(حتملًمالينيًاجلراثّيًاىلًجسمًالنسان)ً ً.................................................................................................................
ً..........................................................................................................................................
ً)3بنيًحمكًايءًاملتلكمًيفًلكمةً(ًمعلّميً)ًالواردةًيفًالنصً.
ً)3علل؛ًيُبنًالظرفً(قبل)ًعىلًالضمًيفًقولًتعاىلً"ً:هللًالمرًمنًقب ُلًومنًبعدًُ"ً ً.............................................................................................
ً
(ش توي  ًً) 0211اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليه:
ًخريًالوسائلًلتحقيقًالتقاربًبنيًالناسًماًعاشوًعىلًهذهًالرضً،وحو ُارًالثقافاتًوجهًمنًأوجهًالتواصلً
ً
احلو ُار ُ
ىلًحتقيقهًالشعوبً،ويهًحتقّقًبحلوارًأمرينً:سعادةًالنسانًوالطمأنینةً،والكهامًهدفًنبيلًمليبًالسالمً
وهوًماًتسعىًا
ُ
ً....................................................................................................................
ً)1اس تخرجًاساماًيلزمًالضافةًأضيفًاىلًمضريًًًً.
ً)0حدّدًاملضافًواملضافًاليهًيفًمجةلً(ويهًحتقّقًبحلوارًأمرينً:سعادةًالنسانًوالطمأنینة)ً.......................................................................ً.
صوبًاخلطأًًً(ً ُ
ً.....................................................................................................................
دخلتًمنًحيثًًيدخ ُلًكبارًالزوارً)ًًً.
ّ ً)3
ً)3علل؛ًفتحًايءًاملتلكمًيفًلكمةً(ً ُمـحًِبّ َّــيً)ًيفًمجةلً( ُ
ِــيًيفًعامن)ً.................................................................................................. ً.
عدتًاىلً ُمـحبّ ًَّ
ً)1أعربًماًحتتهًخطًاعرا ابًاتماًاً:
ًتسلّمتًًُالكًاجلائزتنيًمنًراعيًاحلفلً................................................................................................................................................................................... ً.
ً-
ً ُ
دلنًبدأًفصلًُالش تاءً...................................................................................................................................................................................ًً.
وصلتًاىلًاربدً ًْ
ً-
ً

ً
(صيفي  ًً) 0211اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليه:
ًهللاًاىلًالنىثًلتع ُمرًهباًاحلياةًُمادامتًالسامو ُاتًوال ُرضً،ويهًمنًأرىقًعو ِ
ا ّنًالمومةًهب ُة ِ
رشًوأنقاهاً،
ً
اطفًالب ِ
فمكًارشاقةًيفًحياتناًيفًكذاًجتربةًاكنتًالمومةًفهياًمنًقب ُلًمشس ااًت ُُنريًلناًالطريقً،وتدمعًمسريتناًحنوًماًنسعىً.
ً...................................................................................................................
ً)1اس تخرجًظرف ااًانقطعًعنًالضافةًًًًً.
ً...................................................................................................................
ً)0حدّدًاملضافًواملضافًاليهًيفًمجةلً(وتدمعًمسريتنا)ًًً
ً...................................................................................................................
ـنايًأنًأدخلًاجلنةً)ًً
صوبًاخلطأًًيفًماًخطًحتتهًيفًمجةلً(ً ُم ْ
ّ ً)3
ً...................................................................................................................
ً)3أعربًماًحتتهًخطًاعرا ابًاتم ااًيفًمجةلً(ًبداًالكًالرجلنيًصامت ااً)ً
ً
ً
ً
ً
ً
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(ش توي  ًً) 0217اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليه:
عاصًحافظًابراهّيًكذاًشاعر ااً،مهنمًلمعونً،لكنًصلتـهًُبشويقًاكنتًمميةًقامئةًعىلًالتقديرًوالْعابً،وقدًاكنً
ً
لالكًالشاعرينًفضل ّ
ًيفًبثًشع ِر ِهًيفًقلوبًالناسًقبلًأآذاهنمً،وماًأعظمهًشعر ااً،اذًتلقّاهًحمبوًالشعرً.
ً...................................................................................................................
ً)1اس تخرجًظرف ااًيلزمًالضافةًًًًًً.
ً...................................................................................................................
ً)0اس تخرجًظرف ااًأضيفًاىلًمجةلًًًًً.
ً...................................................................................................................
ً)3اضبطًلكمةً(ًالناسً)ًاخملطوطًحتهتاًيفًالنصًًًً.
ًمعنًيتحرونًالصدقً)ً ً...............................................................................................................
ً)3علل؛ًوجوبًفتحًايءًاملتلكمًيفًمجةلً(ًرضايًكبري
ّ
ً
ً

ً(ش توي ًً) 0218اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليه:
ا ّنًمعلية ّ
ُ
امًيمكنً
ًالتعملً ُمتعدّ دةًاجلوا
ً
نبً،حيثًيدخلًفهياًكذاًمعليةًللوصولًاىلًتعلّيًانجًٍّوف ّعالً.وأمهًالعملياتًان ّ ُ
مكًمنًمعملًكشفًالكثريًمنًميولًالطلبةًومواهّبمً
داءًالطالبً،وماًيكتس بهًمنًمعارفًو ّاجتاهاتً.و
ِ
يفًالتعلّيًاملبينًعىلًأ
ًّ
ٍّ
ً...................................................................................................................
ً)1اس تخرجًاساماًيلزمًالضافةًًًًًً
ً)0حدّدًاملضافًواملضافًاليهًيفًمجةلً(كشفًالكثريًمنًميولًالطلبة)ً ً...................................................................................................................
ً)3علل؛ًتعربً(الك)ًاعرابًالامسًاملفردًاملقصورًيفً(الكًالشجرتنيًممثراتن)ً ً..............................................................................................................
ْ
عر ُ
فل ّماًدهتينًلًتزدينًهباًعل ًاماً
ماًصتعتًبناًً
فتًالليايلًقبلً
ً)3أعربًماًحتتهًخطًيفًقولًالشاعرًً
ً
(ش توي ) 0218جديدًًً اقرأًالنصًالآيتًثًأجبًعنًالس ئةلًاليتًتليه:
ّضحتًوهجاتًالنظرً.
ا ّنًالصغاءًاجل ّيدًوس يةلًتفاعليةًبنيًاملتلكمًواخملاطبًيفًأثناءًاحلوارً،فاذاًتوافرًالصغاءًات
ً
ُ
مفاًأروعًالصغاءًبُع ْي ِّ
ًالرأيًوالرأيًالآخر!ً
دًكًخطابًٍّ!ًوايلًمنًحو ٍّارًبنّا ٍّءًحنيًيسودهًاحّتا ُم ّ
ً...................................................................................................................
ً)1اس تخرجًظرف ااًخمتص ااًبلضافةًاىلًامجلةلًًًً
ً)0الضبطًالصحيحًلآخرًلكمةًالعملًيفًمجةلً(ًحيثًالعملًترىقًالشعوب) ً.أًً-السكونًًًًًبً-الضمةًًًًًجً-الكرسةًًًًدً-الفتحةً
ُ ً)3كرسًأآخرًاملضافً(صديق)ًيفًمجةلً(ايًصديقيً،أقبلًعىلًاحلياة)ً................................................................................................................... ً.
ً...................................................................................................................
ً)3أعربًماًحتتهًخطًاعرا ابًاتماًاً -ًً:تعل ُّيًالبناءًضورةًً.
ً ُ
حيثًسكنًاله ًُلً................................................................................................................... ً.
سكنتً ًُ
ًًًًً-
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ح ّلًأس ئةلًامتحانًشهادةًادلراسةًالثانويةًالعامة املتعلّقةًبـً(ًالضافة)ًً
شًً0228

ً)1قبلًًًًًًًًًُ
(ً)0املضافً:لكمةً،واملضافًاليهًً:سوء)ً
ً)3اخلطأًً:مصممنيً/الصوابً:مص ّمميً
ًُهاديًاىلًالرشادً.
ًً)3بً-العقل ّ
ً)1اذاً
ً)0مضافًاليهًجمرورًوعالمةًجرهًالكرسةً.
ً)3املضافً:صيدًًًًًًًًاملضافًاليهً:البح ًِرً
ًًًًاملضافً:مرسلوًًًًًًاملضافًاليهً:الناق ًِةً
ًًًًاملضافً:ديوانًًًًًًًاملضافًاليهً:املتنيبً
ً)1بعدًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)0القاتلً(ًالكرسة)ً
ً)3جائزًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)3لكتاهامً
ً)1املضافً:أحسنًًًًًًًاملضافًاليهً:تقومً
ًًًًاملضافً:مقدّموًًًًًًًًاملضافًاليهً:اخلريً
حيثً
ً)1قبلًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)0الوشا ِةًًًًًًًًًًًًًُ ً)3
ً)3املضافً:غيبًًًًًًًاملضافًاليهً:السامواتً
ًًًًاملضافً:عظّيًًًًًًًاملضافًاليهً:القومً
ً)1بً-كتابيًالثريانًهامً:الاكملً،وطوقًامحلامةً.

شً0210

ً)1بعدُ ً،قب ًُلً
ً)0املضافً:معاينًًًًًًًًاملضافًاليهً:احلياةً
ً)3لنًاملضافًمثنً.
ً)3مضريًمتصلًمبينًيفًحملًجرًبلضافةً.
ً)1اذًًًًًًًًًً
ً)0مضريًمتصلًمبينًيفًحملًجرًبلضافةً
ً)3املضاف:طولًًًًًًاملضافًاليهً:سالمةً
ً)3قبلًً:ظرفًزمانًمنصوبًبلفتحةً.
ً
خشصً
ً)1معًًًًًًًًًًًًً)0ضبطًًًًًًًًً ٍّ ً)3
ً)3صديقايًً
ً)1لكتاً:مبتداًمرفوعًبلضمةًاملقدرةًعىلًاللفًللتعذرً.
ًًًًالياءً:مضريًمتصلًمبينًيفًحملًجرًبلضافةً.
ً)1اذًًًًًًًًًًً)0املضافً:اختالفً/املضافًاليهً:اللوانً
جمر ٍّبًً
ً)3لهناًأضيفتًلمسًظاهرًًًًًًًًّ ً)3
ً)1لهناًامسًمقصورًأضيفًلياءًاملتلكمً.

شًً0221

شً0212

شً0211

شً0213

شً0213

شً0211
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صًً0228

صً0221

صً0212

صً0211

صً0210

صً0213

ً)1اذاً
ً)0توكيدًمعنويًجمرورًبلياءًلنهًملحقًبملثنً.
ًًًهامً:مضريًمتصلًمبينًيفًحملًجرًبلضافةً.
ً)3لنًاملضافًمثنًًًًًًًًًًًًًًًًً)3ظرفًزمانً.
ً)1اذاً
ً)0مضافًاليهًجمرورًوعالمةًجرهًالكرسةًالظاهرةً.
ً)3املضافً:عزمًًًًًًًًًًًًًًاملضافًاليهً:المورً
ًًًًاملضافً:كً،ذائقةًًًًًًًاملضافًاليهٍّ ً:
نفسً،املوتً
ً)3ج-أقدرًصديقايًاخمل ِلصنيً.
ً)1اذاً
وقتً
ًٍّ ً)0
ً)3املضافً:صيدًًًًًًًًاملضافًاليهً:البح ًِرً
ًًًًاملضافً:مرسلوًًًًًًاملضافًاليهً:الناق ًِةً
ً)1السودً:مضافًاليهًجمرورًبلكرسةًالظاهرةً.
ً)0املضافً:مقصوصًًًًًًاملضافًاليهً:اجلناحً
ًًًًاملضافً:هنرًًًًًًًًًًًًاملضافًاليهً:النيلً
بعدً:ظرفًزمانًمنصوبًبلفتحةًالظاهرةً.
ً ً)3
اغباًيفًقولًاحلقً.
ًّ
ًًً)3أًً-بداًالكًالرجلنيًر
ً)1معً
ً)0السعادًِةً
ً)3لكتاً:مبتداًمرفوعًبلضمةًاملقدرةًعىلًاللفًللتعذرً.
ً
ً)1اعتقاديًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)0احليا ِةًًًً/بعدًً
حيثً:ظرفًمبينًعىلًالضمًيفًحملًنصبً
ًُ ً)3
ً)3وجوبًالفتحً
ً)1املضافً:ممدوحًًًًًًاملضافًاليهً:اخلصالً

صً)1 ً0213املضافً:ذاتًًًًًًًًاملضافًاليهً:أثرً
ً)0التسكنيًأوًالفتحً
ً)3لهناًأضيفتًاىلًمضريً
ً)3الياءً:مضريًمتصلًمبينًيفًحملًجرًبلضافةً.
نسانً
صً)1 ً0211اذاًًًًًًًًًً)0ال ًِ
ً)3جوازًالتسكنيًأوًالفتحً.
ً)3لنهًقطعًعنًالضافةً.
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صً)1 ً0211قب ًُلً/منًقبلًًُ
ً)0املضافكً:مسريةًًًًًاملضافًاليهً:انً
ُ ً)3مـنايًً
ً)3الكً:فاعلًمرفوعًبلضمةًاملقدرةًعىلًاللفًللتعذرً

شً)1 ً0211الكهامً
ً)0املضافً:سعادةًًًًًًاملضافًاليهً:النسانً
حيثً
ًُ ً)3
ً)3لنًاملضافًاليهًمجعًمذكرًسالً.
ً)1الك:مفعولًبهًمنصوبًبلفتحةًاملقدرةًعىلًاللفًللتعذرً
دلنً:ظرفًزمانًمبينًعىلًالسكونًيفًحملًنصبً.
ً ًْ
صً0127
شً)1 ً0217قبلً
ً)0اذً
ِ ً)3
الناسً(الكرسة)ً
ً)3لهناًأضيفتًاىلًامسًمقصورً
شً0218
حيثً
شًُ ً)1 ً0218
ً)0املضافً:ميولًًًًًًاملضافًاليهً:الطلبةً
جديدً
ً)3لهناًمضافةًاىلًامسًمثنً
ً)3ظرفًزمانًمنصوبًبلفتحةًالظاهرةً.

ً

ً)1اذاً
ً)0بً-الضمةً
ً)3لنهًامسًحصيحًالآخرً
ً)3البناءً:مضافًاليهًجمروًبلكرسةًالظاهرةً
حيثً:ظرفًمبينًعىلًالضمًيفًحملًنصبً.
ًُ

ً
ً
ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
ً
ً

القضايا األددبية
ً

الوحدةًالوىلًًًًًً:
قضاايًالشعرًً
ًيفًالعرصًالندلسً
ً.1شعرًالطبيعةًً
ً.0شعرًراثءًاملدنًواملاملً
ً.3شعرًاملرأةًً
ً.3الًشعرًالجامتعيً
ً
قضاايًالنرثً
يفًالعرصًالندلسً
ً.1الرسائلًالدبيةًالتأليفيةً
ً.0فنًالقصصًالفلسفيةً

ً
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الوحدةًالثانية:
قضاايًالشعرً
ًيفًالعرصينًاليويبًواململويكً
ً.1شعرًاجلهادًً.
ًًًًصدىًالغزوًالصلييبًيفًالشعرً
ًًًًصدىًالغزوًاملغويلًًيفًالشعرً
ً.0املداحئًالنبويّةً
ً
قضاايًالنرثً
يفًالعرصينًاليويبًواململويكً
ً.1أدبًالرحالتً
ً.0الرسائلً
ً.3اخلطابةً
ً.3املوسوعاتً
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الدبًيفًالعرصًالندلسً

العريبًالتخصصً
الفصلًالولً

ًمقدمةًاترخیيةًموجزةً ...
أطلق العرب امس الندلس عىل ش به جزيرة ايبرياي) اس بانيا والربتغال ( ًاليت تقع جنوب غرب ًقارةًأوروب ،وحيدّها من الغرب
ً
امليط الطلس ،ومن اجلنوب والرشق البحر البيض املتوسطً ،ومن الشامل بالد الفرجنة ) فرنسا(ً.وقد حمكها املسلمون مثانية قرون
منذ فتحها بقيادة طارقًبن زايد وموىس بن نصري عام10هًحىتًسقوط غرانطة عامً897هً
دب غز ايرا ،وتركوا حضارةًعظمیة ما تزال أآاثرهاًشاهدة عىل عظمهتم،
تفوق الندلس يون يف خمتلف العلوم ،وأجادوا معظم الفنون ،وأبدعوا أ اً
ًّ
فال ناكد جند ِعلْ اما أو فنًّاًال وللندلس يني يدً فيهً.
سؤال ً:ماًمراحل احلمك الساليم يف الندلس؟
اس ُتمكلًفتحًالندلسً،وحمكهاًولةًتُع ّيهنمًادلوةلًالمويةًويتبعونًلها.
ً.1الفتح والولية(138-92ه(ًًً
ً
تبدأً بدخول عبد الرمحن بن معاويةً(صقر قريش) الندلس وتأسیس دوةل أموية.
ً.0المارة واخلالفة(422 -131ه(ًًً
ً
ً.3عهد ملوك الطوائف(483ً- 422ه) ً قامت يف هذه احلقبة عدة ممال ودول عىل أنقاضًادلوةل الموية.
ً
دخول يوسف بن اتشفني الندلسًوالقضاء عىل ملوك الطوائف.
ً.3عهد املرابطني(484ه540 -ه(ًًً
ً
أصبحت الندلس يف هذه احلقبة ولية اتبعة للمغربًالعريب.
ً.1عهد املوحدين(540ه633 -ه(ًًً
ً
واكنت هذه احلقبة هناية احلمك العريب الساليم يفًالندلسً.
ً.1عهد بين المحر(633ه897 -ه(ًًً
ً
ً
ندلس؟ًوماًادلايانتًالسامويّةًاليتًسادتهً؟ًًًً
ًّتكونًاجملمتعًال ّ
سؤال ً:مم ّ
من العرب والرببر والس بان والصقالبةً.وسادت ادلايانت السامويةًالثالث جن اباًاىل جنبً.
ً
ً
متيا يفًبنائه احلضاري ،ومث اًال يف التعايش الاجامتعي والتسامح ادليينً.
سؤال ً:علل؛ًاكنًاجملمتع الندلس م ا
بسببًتفاعلًاجملمتعًالندلس(العربًوالرببر والس بان والصقالبة)ًوً(وجودًادلايانت السامويةًالثالث )ً
ً
ً
سؤال ً:علل؛ًاكن للبیئة وطبيعة اجملمتع الندلس أثرهام البالغ يف الدب الندلسً.
مجلال طبيعهتا وتنوع تضاريسها ،واعتدال مناخها ،وغزارة مياههاً،وخصوبة أرضها ،وخضارها ادلامئً.
ً
ً
سؤال ً:ماًالتّسمياتًاليتًأطلقتًعىلًالندلسً؟ً ً.1جنّة هللا عىلًأرضهً.0 ً.الفردوس املفقودً.
سؤال ً:اذكرًقضااي الشعر يف العرص الندلس.
(ً)3شعرًاملرأةًًً.
(ً)0راثءًاملدنًواملاملًً.
(ً)1وصفًالطبيعةًً.
(ً)1الًشعرًالاجامتعيً
ً(ً)3املوحشاتًًً.
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ولً:شعر وصف الطبيعة
أ اً
سؤال ً:علل؛ًتطورت مضامني الشعر وأساليبه يف العرص الندلس.
لكرثة الحداث الس ياس ية ،وجامل البیئة الندلس ية وتنوعًتضاريسهاً،وحياة احلرية والانفتاح والاندماج بلثقافاتًالخرىً.
ًً
سؤال ً:علل؛ًاس تأثرت الطبيعة بهامتم الشعراء الندلس ينيً.
سؤال :بني أس باب ازدهار شعر وصف الطبيعة يف الندلس.
مجلالها املمتثل يف تنوع تضاريسها ،واعتدالًمناخها ،وغزارة مياهها ،وخصوبة أرضها ،وخّضهتا ادلامئةً.
ًً
ًأبرزًمظاهرًشعرًوصفًالطبيعةًيفًالندلس:
يينً:
ْ ً-1وصف البیئة الندلس ية عىل حنو عام ،وبيان حماس هنا والتغين جباملها ،يقول ابن سفرًاملر ِ ًّ
يقولًابنًسفرًاملريينً ُمتغنّياًبلندلسًوجاملهاً:
ّ
(مفتاحًاحلفظ)
ـــفار ُ ًق فيـــــها القلْبًسًــــ ّــرا ًُء
ًً
س تــلْـتـذً ن ًْعـــــــــــــمـــا ًُء ً
ض َأًنْـــدلُ ٍّ ً
يفًأ ْر ِ ً
ًً
ول ي ُ ِ
شًص ْنعــــا ًُء
وًُكـلً ر ْو ٍّ ً
ًً
وك ْيفً ل يًُْبــــــــــــــًه ًُِج البْصًـــارً ُر ْؤيهتُ ا ً
ًً
ض هبِ ا يف الو ِ
واخلزً ًر ْوضهتُ ا ًوادلرً ح ْصبــــــــا ًُء
ـــك تُ ْرب ُتــًـًــها ًً
أهن ُارهـــــا ِفضًّــــةً وا ِمل ْـســــ ًُ
ًً
ف ِريداًة ًوًتولّــــــــى م ْيها املــــــــا ًُء
ض حنيً بدتًْ ًً
ات الر ِ ً
قدًْ ُم ِ ّيتًْ ِم ًْن ِهج ًِ
ًً
و َّ
صانًاصغـا ًُء
ِذلاكً يبْ ُس ًُم فهيا َّالزه ًُْر ِم ًْن طًـــــــــــربًٍّ ًً
ًً
الط ْ ُريً يشدو وً ِللغ ِ
ِ
السوسن والّبارًواليامسني.
ً-0وصف احلدائق والرايض والزهور اكلرنجس والحقوان و ّ
يقولًابنًالنّظامًالندلسًواصف ُاًالّبارً:
(مفتاحًاحلفظ)
ت ْعبقًُ ِم ْس اًاك ُطلوعُها ْعـــــ ًُ
ـــب
ــارً َألْ ِويـــــةً ًً
ًًًً
وقـــدًْ بد ْتً ِللّْب ِ
ًُ
ـــــــــب
نورا عُيوهنُ ا ذه
ؤوســًهاً ِفــضّ ةً ًًً ُمو ِّرقةً ًً
ًًًً
تُ ِ
ُر ُ
رش ُ ًق ا
بً
ور ع ْسكرً لجًِـــ ًُ
ِم ْنًسائ ًِر النَّ ًِ
ف ِب ًِه ًً
ايض ح َّ ً
فهْوًأم ًُري ّ ِالر ِ ً
ًًًً
ويقولًجعفرًاملُصحفيًيفًوصفًسوس نةً ً:
وماًلهاًغريًط ْع ِم ِ
ًاملسكًمنًريقًًِ
ايًر ّبًسوسـن ٍّةًقدًبِـتًألثُمــــهاًً
ًًً
ُ
ُ
كهنّ اًعاشقًيفً ِحـ ْجـ ِرًًمعشوق ًًِ
ًُالوسطًِ ُمـ ْبـيضًجوانّباًً
ًًً
ُم ْصف ّــرة ْ
ً-3وصف املائيات اكلهنار والبحار والسوايق والربك .يقول ابن ْمحديس واص افا انفورة ال ُسود يفًساحة قرص امحلراء:
تركتًْ خريرً املا ًِء فــــي ًِه زئيـــرا
امغًسكنتًْ عرينً ِرئاسًــــ ًٍّة ً ً
ًًً
(مفتاحًاحلفظ)
وض ِ ٍّ
وأذابً فـيًأفوا ِهــــها البًل ّـورا
ضار ُجسومًــــًها ًً
ىش الن ًُ
فكنَّام غ ّ ً
ًًً
س ل ًْو وجدتًْ هُناكً ُمثريا
النَّ ْف ِ ً
أ ْســــدً ك َّنًسكـوهنا ُمتح ّ ِركً يف ًً
ًًً
اانرا ًوألْ ًُسـهنا اللَّوا ِحـــسً ن ُورا
س ْجتلو ل ْوهنًـــا ًً
وختــــالُها والشّ ْم ُ ً
ًًً
بث اهلموم واملشاعر الهيا وج ْعلها تشارك الناس أفراهحم و أتراهحم ،يقولًابن خفاجة خماط ابا اجلبل
-4مناجاة الطبيعة و ًّ
السـام ِءً بِغـ ِاربًِ
يُطا ِو ًُلًأعْنًــــانً ًً ًَّ
وأرعــــــــــنً ط ّمـــــــــا ًِح اذلؤاب ًِة بـا ِذ ًخٍّ ً ً
ًً
(مفتاحًاحلفظ)
ًًًشـًهْبهًُ ِبلْمًــــًنا ِكـــــــــــــبًِ
ل ْي اال ًُ
ك ِو ْهج ًٍّة وي ْز ُح ُمًً ًً
ب ّالر ًِحی ِمـ ْنً ُ ًِّ
ي ُسدً مه ًَّ
ًً
طوالً اللَّيايل ُمف ِكرً ًيف العوا ِقـبًًِ
قـــــــــور علـــــــــــى ظهْ ًِر الفالًِة كن ًَُّه ًً
ًٍّ
و
ًً
أ ْ
حفدّثينًل ْي ُلًالســـــرىًبلعجائبًًِ
َص ُتًالي ِهًوهوًأخرسًصــــــــــامتًًًً
ًً
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اخلصائصًالفنيةًلشعرًوصفًالطبيعةً:
وذلًببرازًالطبيعةًيفًصورًخشوصًحيّةًوبثًاحلياةًفهياً،فابنًزهرًجعلًالزهرًيبسمً،والغصانً
ً-1اس تخدام التشخيصًًً:
تصغيًاىلًشدوًالطيورً،وخاطبًابنًخفاجةًاجلبلًكنهًانسانًًً.
ًًًً
وينحوًاىلًاملعاينًالسهةلًالواحضةًالًـ ُمس متدّةًمنًالبیئةًالندلس يةًً
ً-0يبتعدًعنًاللفاظًالغريبةًً:
بنًمحديسًالصقيل.
ًّ
كامًيفًوصفًالّبارًلبنًالنّ ّظامًوًوصفًانفورةًالسودًل
ِ ً-3دقّة التصوير وجاملًًً:
ً
ُمالحظاتًهامةًو ُملزمةً:
(ًلًي ُشّتطًالّتتیبًولًي ُشّتطًالتشكيل)ً ً
ً.1حيفظًالطالبًمخسةًأبياتًشعريةًلشعرًوصفًالطبيعةًًً.
(ًبلس تعانةًمبفاتيحًاحلفظ)ً
ً.0حيفظًالطالبًاملظهرًاذليًميث ّلًالبیتًمنًمظاهرًشعرًوصفًالطبيعةًًً.
ً
اجابتًأس ئةلًشعر وصف الطبيعة
ً-1بني أس باب ازدهار شعر وصف الطبيعة يف الندلسً.
مجلالها املمتثل يف تنوع تضاريسها ،واعتدالًمناخها ،وغزارة مياهها ،وخصوبة أرضها ،وخّضهتا ادلامئةً.
ً-2اس تنتج املظهر اذلي ميثل ك بیت مما يأيت من مظاهرًشعر وصف الطبيعة:
م ًْن ل ًْم يرً الب ْحرً ي ْو اما ما رأى ْعباً (وصف املائيات (البحار)
ً
أً ً)ًً الب ْح ُرًأعْظ ًُم ِم ّماًأنْتً ْحتسًُبــ ًُه ً
ــــــــارً (وصفًالبیئةًالندلس يةًعامة)
ماءً و ِظلً وأ ْشــــجارً وأهنًْـ ًُ
هلل ًدر ُك ًُـم ً ً
س ًِ
ب)ً يـــــــاًأهلًأنْدلُ ٍّ ً
امهً (وصفًاحلدائقًوالرايضًوالزهور)ً
هار در ِ ًُ
ط ًًخ ّ ٍّزًًوالبًـً ًُ
عىل ًب ُُس ًٍّ
نري بُ ِّددتًْ ً ً
س ِمثْلً ادلَّ ان ًِ
ج)ًً عىل ن ْرجِ ٍّ ً
ً-3اقرأً النص الآيت ،ث أجب عن الس ئةل اليت تليهًيقول ابن ال َّبر ال ُقضا ِع ًّي يف وصف هنر:
حــــىك بِمًــحاني ًِه ان ِعطافً الرا ِق ًِم
ك ِفضّ ًٍّةًً
ونـًـــــًهْ ًٍّر كام ذاب ْتًس بائِ ًُ
ً
اذا الشّ فقًُ ْاس ت ْوىل عل ْي ًِه ْ ِ
تبدّى خضي ابا ِمثْلً دايم الصو ِارًِم
امحر ُارًُه ًً
ً
ِ
ِظـــــــــــــاللً ِل ْدوا ًحٍّ عل ْي ًِه نو ِ ًِ
امع
وت ُْط ِل ُعــــ ًُه فـي ُد ْكن ًٍّةً ب ًْعــــدً ُز ْرق ًٍّة ًً
ً
ً
ً
أً ً-ما املظهر اذلي متثل البيات السابقة من مظاهر شعر وصف الطبيعة؟ًً
وصفًاملائياتً(ًالهنارً)
بً-مث ّل من البيات السابقة عىل اخلصيصتني الفنيتني الآتيتني:
ً.1التشخيص والتشبيهًً.
هًتعرجاتًالهنرًبلفاعيً.وش ّبهًالهنرًحنيًينعكسًعليهًالشفقًالمحرًبدلماءًامحلراء
ّش بهًماءًالهنرًبلفضةًالسائةلًً،وش ّب ّ
ً.0املعاين املس متدّة من البیئة الندلس يةً.
وصفًالهنرً،فالندلسًتكرثًفهياًالهنارً.كامًأشارًاىلًجاملًالبیئةًالندلس يةًحنيًحتدثًعنًاملياهًوالجشارً.
ج ّ ً-
وظف الشاعر عنرص اللون يف دقة التصوير وجامل ،وحض ذل.
وظفًالشاعرًاللونًالمحرًحنيًش ّبهًالهنرًاذليًًينعكسًعليهًالشفقًالمحرًبدلماءًامحلراءًاليتًتقطرًمنًالس يفً.
وأشارًاىلًاملياهًالزرقاءًاليتًتتحولًاىلًسوداءًداكنةًحنيًتظلهاًالجشار.
ً
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اثن اياً:راثءًاملدنًواملاملً
توسعًشعراءًالندلسًيفً راثء املدن واملاملً .
سؤال ً:علل؛ً ّ
سؤال ً:مىتًاش هترًشعرًراثءًاملدنً؟ً
بعدًحاةل الضعف والانقسام اليت شهدها احلمكًالساليمًابن عرص ملوك الطوائف ،والتقلبات الس ياس يةً،واش تدادًاملواهجةًبنيً
املسلمنيًوأعداهئمً،وماًتبعًذلًمنًسقوطًاحلواضًوالسالميةًمدينةًتلوًأخرىً.
شعرايًقامئااًبذاته ً.
سؤال ً:علل؛ًغداًشعرًراثءًاملدنًواملاملًغرضا اً ًًّ
ّ
الًالسابقةًفعربًالشعرًحبرسةًوألًشديدينًعىلًمدنًذاهبةًوممالًزائةلً.
لنًالشعرًواكبًالحو
ً
سؤال ً:يتصف شعر راثء املدن واملامل حبرارة العاطفةً.
صورًواق اعاًمؤملااً.
ل
ًً
ّ
نًالشاعرًصادقًيقًماًيقولً،فالًيتصنعًولًيتكسبً،بلًيُ ّ
مظاهرًشعرًراثءًاملدنًواملامل:
ً-1تصوير ما ح ًَّل بملدن من خراب ودمار ،وما نزل بأهلها من كرب وضيق.
ك البِىل والًنّــــ ًُار
حاسًــن ًِ
ًًًًًًًومحــا م ًِ
دار ًً
ك ال ِعدا يــــــــــا ًُ
كقولًابنًخفاجةًًًًًًً ً:عاثتًْ بِســــــاحتـِ ًِ
(مفتاحًاحلفظ)
بارً
فيك و ْاس ِت ْع ًُ
طـــــالً ا ْع ِتبارً ًِ
ِك نـــــ ِاظرً ًً
وًاذا تردَّدً فــــــــــــي جنـاب ًِ
ِ
ْ
قـدارً
وًمتخّـــض ْتًبـــخراهباًال ًُ
ُطوبًبأهــــــــــــلهاًًً
أرض
ًتقاذفتًالـخ ُ
يـــــار ِديـارً
ْت ول ّ ِادل ًُ
لأن ِْتًأن ًِ
اثن يف عرصـــــــــــــاهتِ ا ًً
كتبتًْ يدًُ احلد ًِ
ً-0املوازنة بني مايض املدن وحاضهاً،
كقولًابنًالل َّ ّبانةًيفًراثءً(ا ْشبيلْية)ًمقاراناً بني حالهاًأايمًامل ُ ْعت ِمد وبعدًسقوطهاً:
(مفتاحًاحلفظ)
ِ
ـــــــنًأبنـــا ًِء ع َّبا ًِد
عىل الّب ًِ
ـــح غـــــــــا ًِد ًً
السام ًُء ِب ُم ْز ًٍّن رائِ ًٍّ
اليل ِم ْ
ت ْبيك َّ
ذات أ ْوتــــا ًِد
ض ِم ْنـًه ًُْم ً
ت ْال ْر ُ ً
واكن ًِ
عىل ا ِجلبالًِ الَّتـــــي ُهدَّتًْ قوا ِعدُ ها ًً
فالي ْومً ل عـا ِكفً فهيا ول بـــــــا ًِدً
مـال ت ْع ُم ُرهــا ًً
ت ال آ ًُ
وك ْعبةً اكنًــــــــــ ًِ
ايًضيفًأقفر ُ
ُ
ـــةلًالزا ًِدً
ًاملكرماتًخفذًً
ًْ
ًبیت
ضًر ْحكلًوامج ْعًفُض ّ
يفً ِّ
سؤال ً:وازن بني حال مدينة (اشبيلية)ً أايم حمك املعمتد بن ع ّباد وبعدًسقوطها ،كام بیهناًالشاعر ابن الل َّ َّبانةً.
ا
نتًحمطاًللكرمًوالكرماءً.
اكنتًاشبيليه شاخمةًعزيزةًيقصدهاًالزوارًلتحقيقًأآماهلمًوطموحاهتمًً،واك
ً
أماًبعدًسقوطهاًفقدًأقفرتًمنًالزوارًوخلتًمنًالكرماءً،فأصبحًالضيفًيقتاتًمنًبقاايًالطعامً.
ً
ً-3ذ ْكرًأس باب الهزمية منً(ضعف املسلمني وانقساهمم ،وابتعادمه عن ادلين احلنيف):
يقولًابنًاجلدًّيفًوصفًماًأآلًاليهًحالًملوكًالطوائفًبسببًسوءًتدبريمهً:
(مفتاحًاحلفظ)
ـــذرً
ًالـســـــــــو ِءًلًتُبقيًولًت ًُ
ندلسًً
أرىًالـ ُمـــلــــــــــوكًأصابهتمًبأ ٍّ ً
دو ُائر ّ
هـــــــوىًبأنـجمهمًخسف ااًمفاًشعرواً
انمواًوأ ْرسىًًهلمًحتتًالـدىجًقد ًُرًً
ً

سؤال ً:اذكرًأس بابًهزميةًاملسلمنيًيفًالندلسًكامًذكرهاًالشعراءً.
ً
(ً)1ضعفًاملسلمنيًوانقساهممًًً.
ً
(ً)0ابتعادمهًعنًادلينً.
ً
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ً-3الاستنجاد بملسلمني واستهناض مهمهم ودعوهتم اىل نرصةًاخواهنمًً:
كقولًابن ال َّبر ال ُقضا ِع ًّيًبعدًسقوطًمدينةً(ًبلنس يةً)ً:
السبيلً اىل م ْنجاهتِ ا درســــــا
هللا أنْدلُساًً
ـــــــل ًِ
ــكل خــ ْي ًِ
أد ِْركًْ بِــًخ ْي ِ ً
(مفتاحًاحلفظ)
ِا ًَّن ّ
ِ
رص ُملْتمساً
ف ًْمل يز ًْل ِمنْكً ِعزً النَّ ًِ
رص ما الْتمستًْ ً
ب لها ِم ًْن عزي ًِز النَّ ْ ًِ
وه ًْ
ً
الرْـ ِديًأشهر ما قيل يف راثء املدن واملامل يف الندلس.
سؤال ً:علل؛ًتُعتربً(نونية)ًأيب البقاء ًّن
(ً)1لهناًل تريث مدينة بعيهنا بل تريث ّ
كًالندلسً.حالًالندلس ينيًمجيعهمًيفًتكلًاحلقبةًً.
(ً)0لهناًت ُّعربًعنًجتربةًحقيقيةًعاشهاًالشاعرً.
هاًحبمكةًعامةً،ثًصورًماًحلًبلندلسًمنًخطوبًجليةلًلًعزاءًفهياًولًتأ ّيسًدوهناً.
(ً)3بدأ
ّ
ً
بوًالبقاءًالرنديًيفًنونیّتهً:
يقولًأ
ّ
ِل ُ ِّ
ـانً
ش انْســــــ ًُ
فال يُغ ًَّر بِطيبًِ العیْ ِ ً
ً
صانً
ًش ًٍّء اذا مــــا ًَّت ن ًُْقــــ ًُ
لك
ْ
(مفتاحًاحلفظ)
ِ
ِ
مــــــــــــانً
ًُ
ًرسًُه زمنًساءتْ ًُه أ ْز
م ْن ًَّ
ور كًامًشاهدْ تًـــًها دُولً ًً
يه ال ُم ًُ
ًِ
وً ليدوًُم علــى حالًٍّ ل
هاًشــــــــانً
ًُ
وه ِذًِه ادلّ ًُار ل ًتُ ْبقي عىل أحًــــ ًٍّد ًً
انً
ــــــرساتًوأحز ًُ
و
ًمنوعــــةًًً
للـــــــــز ِ
ّ
مانًم ّ
فـجـــائـــ ُعًالـدّه ِرًأنواع ّ
انً
سـالمًسلو ًُ
ًُ
ومـــــاًلـمـاًح َّلًبل
ادثًسلوانًيُـــسهّــــلـهاًً
وًللحو ُ
يانً
وماًلـــهاًمعًطولًالـدّه ِرً ِنــس ًُ
تكلًاملُصيب ُةًأنْـس ْتًماًتقدّ هماًً
ًحالـــــهمًجــــــور ُ
ـغيانً
ًوط ًُ
أحال
ًعز ًُمهًً
ايًم ْ
ــــــنً ِلـــذ ِةلًقو ٍّمًبعد ّ
ْ
ً
اخلصائصًالفنيةًلشعرًراثءًاملدنًواملاملً:
ً-1حرارة العاطفةًومعقًالشعورًبلىسًواحلزنًعندًاحلديثًعامًح ّلًبملدنًواملوازنةًبنيًماضهياًوحاضهاً.
ً-0الزنعة ادلينية واحلمكةً.كامًيفًأبياتًأيبًالبقاءً ّالرنديً ً.
ً-3اس تخدام أساليب النشاء الطليبً.مثلًالنداءً،والاس تفهامًوالتحرسًوالتفجعً.
ً
ً
ُمالحظاتًهامةًو ُملزمةً:
(ًلًي ُشّتطًالّتتیبًولًي ُشّتطًالتشكيل)ً ً
ً.1حيفظًالطالبًمخًسةًأبياتًشعريةًلشعرًراثءًاملدنًواملاملًًً.
ً.0حيفظًالطالبًاملظهرًاذليًميث ّلًالبیتًمنًمظاهرًشعرًراثءًاملدنًواملامل( ًً.بلس تعانةًمبفاتيحًاحلفظ)ً
ً
ً
ً
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اجابتًأس ئةلًراثءًاملدنًواملاملً
ً-1وحضًأبرز مظاهرًشعر راثء املدن واملاملً.
ً-1تصوير ما ح ًَّل بملدن من خراب ودمارً
ً
ً-0املوازنة بني مايض املدن وحاضهاً
ً
ً-3ذ ْكرًأس باب الهزمية منًضعف املسلمني وانقساهمم ،وابتعادمه عن ادلينً
ً
ً-3الاستنجاد بملسلمني واستهناض مهمهم ودعوهتم اىل نرصةًاخواهنم
ً
ً
ً-0علل ما يأيت:
شعرايًقامئاا بذاتهً.
توسع شعراءًالندلس يف راثء املدن واملامل حىت أصبح عندمه غرضا ا ًًّ
أًّ -
بسبب حاةل الضعف والانقسام اليت شهدها احلمكًالساليمًابن عرص ملوك الطوائف ،والتقلبات الس ياس يةً،واش تدادًاملواهجةًبنيً
املسلمنيًوأعداهئمً،وماًتبعًذلًمنًسقوطًاحلواضًوالسالميةًمدينةًتلوًأخرى.
بً-يتصف شعر راثء املدن واملامل حبرارة العاطفةً.
صورًواق اعاًمؤملاا.
ل
ّ
نًالشاعرًصادقًيقًماًيقولً،فالًيتصنعًولًيتكسبً،بلًيُ ّ
ً
ً-3وازن بني حال مدينة (اشبيلية)ً أايم حمك املعمتد بن ع ّباد وبعدًسقوطها ،كام بیهناًالشاعر ابن اللَّبَّانةً.
ا
نتًحمطاًللكرمًوالكرماءً.
اكنتًاشبيليه شاخمةًعزيزةًيقصدهاًالزوارًلتحقيقًأآماهلمًوطموحاهتمًً،واك
أماًبعدًسقوطهاًفقدًأقفرتًمنًالزوارًوخاتًمنًالكرماءً،فأصبحًالضيفًيقتاتًمنًبقاايًالطعام.
ً
ً-4يقول ابن عبدون يف راثء دوةل بين املُظفَّر يف) بطلْ ُيوس(:
فمـــــــــــا ال ُبـــــاك ًُء عىل الش با ًِح والصو ًِر
ني ِبلث ًِر ً ً
ادلَّ ه ًُْر ي ْفج ًُع ب ْعـــــــــــدً الع ْ ًِ
الس ُم ًِر
ِيض ِمث ًُْل الب ِ ً
الســـــــوًُد والب ُ ً
و ًّ
فادلَّ ه ًُْر ح ْربً وا ْنًأبدى ُمسالم اًة ًً
ِيض و ّ
مرا ِحــــــلً والورى ِمنْـــــــًــــها عىل سف ًِر
بين املُظفَّ ِرًوال َّ ِاي ًُم مابـــــــــــــ ِرحتًْ ًً
اكنوا ر ِ
عهنْ ا ْاس تطــــــارتًْ بِم ًْن فيـــــــًها ول ًْم تق ًِرً
هللا ُم ًْذ نأوا ًً
ض ًِ
واســـيً أر ِ ً
ً
أً -اس تنتج املظهر اذلي ميثل ك من النصني السابقني البيات السابقةً ً.
(املوازنة بني مايض املدن وحاضها)ً
ً
بً-مثل من النصني عىل ً
فادلَّ ه ًُْر ح ْربً وا ْنًأبدى ُمسالم اًة...
ً
ً.1توظيف احلمكةًًًًً.
ً
ني ِبلث ًِرً...
ادلَّ ه ًُْر ي ْفج ًُع ب ْع ِـــــــــــدً الع ْ ًِ
ً.0حرارة العاطفة ومعق الشعور بلىس واحلزنًً.
ً
الرْدي يف راثء املدن واملامل أكرث من غريها ،بني سبب ذل
ج ً-اش هترت قصيدة أيب البقاء َّ ن
(ً)1لهناًل تريث مدينة بعيهنا بل تريث ّ
كًالندلسً.حالًالندلس ينيًمجيعهمًيفًتكلًاحلقبةً.
(ً)0لهناًت ُّعربًعنًجتربةًحقيقيةًعاشهاًالشاعرً
يسً.
هاًحبمكةًعامةً،ثًصورًماًحلًبلندلسًمنًخطوبًجليةلًلًعزاءًفهياًولًتأ ّ ً
(ً)3بدأ
ّ
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اثلث ااً:شعرًاملرأة
سؤال ًً:وحض ماكنة املرأة يف الندلسً.
سؤال ًً:علل؛ًحظيتًاملرأةًمباكنةًعاليةًبلندلسً.
شاركتًيفًاحلياة العامة ،وتولتًمناصبًخمتلفة(اكتبةًوشاعرةًوعاملة)ًبسببًأجواءًاحلريةوالانفتاحً
ً
سؤال ً:عالمًيدلًمشاركةًاملرأةًالندلس يةًيفًاحلياةًالدبيةً؟ً ً
ا
كبريا من احلريةً.
يدلًعىلًأ
ًً
هناًانلتًقسطا ا
ً
سؤال ً:اذكرًبعضًالنساءًاليتًاكنًلهنًنفوذًس يايسً ً.
ً.1م ْرمً أمًا ْسامعيل ً ً.0أ ْسامء بنت غا ِلبًً.
ًً
ِ
مسًأمهًالشاعراتًالندلس ياتًًًًً:
سؤالِّ ً:
 .3ح ْفصة َّالركونيةً.
ً.3أم الهناء بنت القايضً ً.
ُ ً.0ح ّسانةًالتَّممی ّيةًً.
ّ ً.1ولدةًبنتًاملس تكفيً ً.
ًً
شعرا يف الراثءً.
ًً
ْ ً.1محدة بنت زايد املُؤ ِدّبً.لقبت ب(خنساء املغرب)ًلهناًقالت ا
ً
الغراضًالشعريةًاليتًنظمتًفهياًاملرأة
ً.1املدحًً:
سؤال ً:لًجلأتًالشاعرةًالندلس يةًللمدحًيفًشعرها؟ً
(ً)1للتعبري عن مشاعر الود والخالصًً.
ً
(ً)0لًتحقيق رغبة ذاتية مثل رفع ظالمةًأو طلب جندةً.
ً
ل
قالتً ُحسانةًا متمیيةًيفًمدحًاحلمكًبنًانصًبعدًأنًحققًطلّباًورفعًظالمهتاً:
وخـ ْيـــرً ُمــنْـتــجــ ًع ٍّ ي ْو اما ًِل ُـر ّوا ًِد
اس مًــأْثراًة ًً
ني خــ ْيـــرً النّــــ ِ ً
ا ْبنً الهِشــام ْ ًِ
(مفتاحًاحلفظ)
ف ِف ْرصا ًِد
ًص ِ ً
ــــز ي ْومً الوغــــــىًأثْناءًص ْعد ِت ًِه ًً
ا ًْن ه ًَّ
روىًأانبیّبا ِم ْن ْ
ِ
ُمــــــقابــ اًال بــــ ْيــنً أآب ًٍّء وأ ْجــدا ًِد
قُ ًْل ِلالما ِمًأايً خــ ْيــرً الـــورى نســــ ابا ًً
جود ِ
ضل ثنا ًٍّء رائِ ًٍّح غا ًِدً
فــــــــــًهاكً ف ًُ
ْتً ط ْبعي ول ًْم ت ْرض الظالمةً يلً ً
َّ
فا ًْنًأ ُ
ًفقدًزودتينًزا ِديً
وا ْنًرحلْـــت
قـمـتًفــــــفيًن ُعـمــاكًعـاطف اًةًً
ّ
ً
ً.0الوصفًً:
ًًًًًًً
وصفت ْمحدة بنت زايد املُؤ ِدّب (وادي أآشً(وص افا برعاا دقيقاا حني جلست تتفيأًًظالل وتبدو احلىص فيهًجواهرًً ،
(مفتاحًاحلفظ)
فتظنًاحلسان الناظرات فيه كن عقودهنًانفرطت فيه فیرسعنًاىل تلمس عقودهن ،تقول:
ث الع ًِ
مّي
ف الْغ ْي ًِ
سقاًُه ُمضاع ُ ً
وقــــــــاان ل ْفحــــــــةً َّالر ْمضــا ًِء وا ًٍّدً ًً
طّيً
عات عىل الفًــ ًِ
ُحنُ ًَّو امل ُ ْر ِض ِ ً
حللْنا د ْوحــــــــــــ ًُه فحنا عل ْينـــــاًً
ــــقّيً
ًالس ًِ
وًأ ْرشفناًعـــــــــــــىلًظـمـأ ًُزللًً
ًالـــروحً ِ
للقلب ّ
ُيرد ّ
ذنًللـنّـس ًِّيً
يـــصـــدًالــشّ ــ ْمــسًأنّــىًواجـهتناًًً
ُ
فـي ْحـ ُجـ ُبـهاًوًيأ ُ
ظّيً
س جا ِنــبً الْ ِع ْق ًِد النَّ ًِ
فتلْم ُ ً
يرو ًُع حصاًُه حا ِليةً العــــــــــذارى ًً
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ً.3الفخرً:
حبس ّباًونس ّبا وجاملها وعفهتا وهماراهتاً.
سؤال ً:مبًافتخرتًاملرأةًالندلس ية؟ًًًًًً
ّ
الفخرًمتنفسًلهاًلتعربًعنًكربايهئاًواملباهاةًبنفسهاً.
سؤال ً:كيفًت ُّفرسًافتخارًاملرأةًالندلس يةًحبس ّباًونس ّباًوجاملهاًوعفهتاًوهماراهتاً.
يوسفًمفتخرةًبنفسهاًً:
قالت تممیة بنت ُ
السام ًِء ً ًًًًًًًً فع ًِّز ال ُفــــــــؤادً عز اًاء مجيــــــــالً
يه الش ْم ُ ً
ًِ
س م ْسكهنُ ا يف ّ
(مفتاحًاحلفظ)
ول ًْن ت ْس تطيــعًال ْيكً النــــــــزولً
ول ًْن ت ْس تطيـــــعً ال ْي ًِه ُالصعــــودً ًً
ِ
ِ
ًوتفتخرًح ْفصة ّالركونيةًحبسنًخطهاًً:
ك ّمعا خ َّط ًُه قلمي
ض ُجفون ًِ
غُ ّ ً
اي ربَّةً احل ُْس ًِن ب ًْل اي ربَّةً الكرًِم ًً
ل ْحتفيل ِبردي ًِء اخلـطِّ و ِ
اللك ًِمً
ظ ُالو ِ ًّد ُمنْ ِعمًــــــ اًة ًً
تصفَّحي ًِه بِل ْح ًِ
ً

اخلصائصًالفنيةًلشعرًاملرأةً:
ً-1قصائد قصرية وتتصف بوحدة املوضوعًً
ً،وخلوهًمنًالتلكيفً.
ًً-0بساطةًالتّصوير وجامل ّ
ً

ُمالحظاتًهامةًو ُملزمةً:
.1حيفظًالطالبًمخسةًأبياتًشعريةًلشعرًاملرأةًًً.
ً.0حيفظًالطالبًاملظهرًاذليًميث ّلًالبیتًمنًمظاهرًشعرًاملرأةًًً

(ًلًي ُشّتطًالّتتیبًولًي ُشّتطًالتشكيل)ًً
(بلس تعانةًمبفاتيحًاحلفظ)ً

ً

ً
اجابتًأس ئةلًشعرًاملرأةً
ً-1وحض من خالل ما درست ماكنة املرأة يف الندلسً.
شاركتًيفًاحلياة العامة ،وتولتًمناصبًخمتلفة(اكتبةًوشاعرةًوعاملة)ًواكنًلهاًنفوذًس يايسًوذلًبسببًأجواءًاحلريةًوالانفتاح.
ً-2اس تنتج اجلانب الديب اذلي ميثل ك بیت مما يأيت:
أً -قالت و ّلدة بنت املس تكفيً:أانً و ِ
(الفخر)ً
وأ ْميش ِم ْشــــــــــيتً وأتي ًُه تهياًًً
هللاً َأ ْصلُ ًُح ِللمعايل ً ً
ً
(املدح)
ف ّ ِادلمًًً
بً-قالت ُح ّسانة المتمیيةًًً ً:ا ّينًال ْيكًأبً العايص ُمو َّجعةًً أبً احلُس ْ ِنيًسق ْت ًُه الوا ِك ُ ً
ً
ِ
ِ
ً
ًًأنْتً الما ًُم َّاذلي انْقادً الان ًُم ًُل ً وملَّكًْتـــــــ ًُه مقاليدًُ الهنىى ال ُم ًُمًً
ًًً
ً
ِ
-3اقر أً النص الآيت ،ثًأجب عن الس ئةل اليت تليه:
حني علمت ّولدة بنت املس تكفيًأن ابن زيدون مالًاىل امرأة غريها كتبت اليه:
ً
جـــــــــارييت ول ًْم تتخ َّ ًِري
ل ًْم ْهتوً
ف يف الهوى ما ب ْيننا ًً
ل ًْو ُك ْنتً تُ ْن ِص ُ ً
ًًً
ِ
وجن ْحتً ِللغ ُْص ًِن َّاذلي ل ًْم يُثْ ِم ًِر
امل ًً
وتر ْكــــــــــــــــــــتً غُصناا ُمثْ ِم ارا ِجب ِ ًِ
ًًً
كن دُهيتً ِلش ْقويت ِبملُشّتيً
ل ًْ
السام ًً
ًًً
ولقدًْ ع ِل ْمــــــــــــــــتً بِأنين بدْ ًُر ّ
أً  -ما الغرض الشعري اذلي متثل البيات السابقة؟ً(الفخر)ًتفتخرًجباملها
ب -مثل من البيات السابقة عىلًجامل التصوير.ش ّبتًنفسهاًبلغصنًاملمثرًوبلبدرً،وش ّبتًغريهاًبلغصنًغريًاملمثرًوبكوكبًاملشّتيً
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رابعاًا ً:الشعر الاجامتعي
سؤال ً:علل؛ًامتاز اجملمتع الندلس بلتنوع الثقايف والتفاعل الاجامتعي.
لنهًتألف من عناص خمتلفة العراق والداين ،من عرب وبربر ،واس بان ،ومس يحيني ومسلمنيً،وْیود وغريمهً .
ًً
سؤالّ ً:بنيًس ياسةًحاكمًالندلسًابنًاحلمكًالساليمًلهاً.
اكنتًقامئة عىل التعايش والتسامح ،واحّتامًمكوانت اجملمتع الندلس.
ًً
ً

ًمظاهرًالشعرًالاجامتعي:
ً.1تصويرًعاداتًالندلس ينيًوتقاليدمهًيفًالفراحًوالتراحً،مثلًخروجًالناسًملراقبةًهاللًالعيدًوفرحهتمًالغامرةًبذل:
يقول أبو احلسن بنًهارونًالشّ نْتمريً:
(مفتاحًاحلفظ)
ُك الَّـذيًأ ْذ ُك ًْر
وعادًا ْحسان ًِ
ت اث ِني اًة ًً
اي ل ْيةلً العي ًِد عُــــــدْ ِ ً
ِ
الل ال ِنّضــ ًِو نـا ًحِ ًأ ْصف ًْر
ِه ِ ًِ
اس ي ْن ُظرونًاىل ًً
ا ْذًأ ْقبلً النّ ُ ً
ِ
ِ
ُمع ّ ِرضا ا ِللكـــــــــال ًِم ل أ ْك ًْرث
ف ُقلْتًُ ل ُم ْؤ ِمناا بِق ْو ِلــيً ب ًْل ً ً
هذا َّاذلي ل ياك ًُد أ ْنًي ْظه ًْرً
الص ْوًُم يف ِهال ِل ًُُمك ًً
ب ْلًأث َّرً ّ
ويقول ابن زيدون همنئاا ابن هجور بلعيد:
هنیئاا لً العيدًُ َّاذلي بِكًأصبحتًْ ً ً
ًًً
تلقّاكً ِبلبُ ْرشى وحيّـــــاكً ِبلْ ُمـــــن ًً
ًًً

روق الضّ حى ِمنْ ًُه وت ْندى الصائِ ُلً
ت ًُ
فبُ ْرشاكًألْفً ب ْعـــــــــدً عا ِمكً قاب ًُِلً

ً

ومن عادات الندلس يني لبس الثياب البيضاء يف التراح والحزانً:
اض ِلباسً ُح ْز ًٍّن ًً
اذا اكنً البيــــــــــ ُ ً
ًً
ً
ِ
أل ًْم ترين لب ِْستًُ بيـــــــاضً شیْيب ًً
ًًً

الصـو ًِ
اب
س فـــــــــذاكً ًِمـــنً ًّ
بِأنْدلُ ٍّ ً
ِل َّ ًين قدًْ ح ِنزْتًُ عىل الشًّــــــــًـبابًِ

ً

ُ ً-2مشاركة املس يحيني ًيفًالندلسًمناس باهتمً.
يقول الشاعر حسان بنًأىب عبدة يف املهرجان) الع ْنرصة(:
أرى ا ِملهْرجانً ق ًِد ا ْس تبْرشا ً ً
ت الرضًأفْـــوافها ً ً
رسبِل ًِ
و ْ
ايحًصنابــــــــريها ً ً
وه ًَّز ال ّ ِر ُ
هتادى ِب ًِه النّ ُاسًألطافًـًه ًُْم ًً

اســـــًت ْعربا
غداةً بىك امل ُ ْز ًُن و ًْ
ت الس ْندُ سً ال ْخّضا
و ُج ِلّل ًِ
ـــت ا ِمل ْسكً والعن ًْـــربا
ضوع ًِ
ف َّ
وًســـــــامً امل ُ ِقلً ِب ًِه امل ُ ْك ِرثاً
ً

سؤال ً:عالمًيدلً ُمشاركةًاملس يحنيًمناس باهتمً؟ً
منحهمًحرية العبادة ،و اقامة الكنائسً.
ً
سؤال ً:اذكرًبعضا اًمنًأعيادًالنصارىًاليتًشاركًفهياًاملسلمون.
الس يد املس يح) عيد النريوز(.
ًً
(ً)1عيد ميالد ّ
(ً)0عيد الع ْنرصةً) املهرجان (ًويكون يف ً03يونيو وهو يوم ميالدًس يدانًحيىی بن زكرايًعلهيام السالمً.
ً
62

|الصفًالثاينًالثانويًً/الفصلًالولًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاليومًحملً...وغدااًجنم

(مفتاحًاحلفظ)

أوس العزّة
700/07 07 4 07

سلسلة اإلدباا

...

يف العردبي التخصص

ًً.3وصف املهن اليت يعمل هبا الناس وتصوير معاانهتمً.
ندلسًمصو اراًكساد حرفة ال ِوراقة:
ًكقول ابن سارة ال
ّ
مانً
أ ْوراقُـــــــــــًها و ِث ُامرها ا ِحل ْر ًُ
أ َّما ال ِوراق ًُة فـــًهْىيً أ ْنكدًُ ِح ْرف ًٍّة ًً
(مفتاح الحفظ)
ت ْكسو ال ُعراةً وجِ ْس ُمها ع ُْر ًُ
اين
ش ّبَّ ْ ُتًصا ِحّبا بِصا ِحب ابْرًٍّة ًً
ِ
ً
ً-4وصف مظاهر التطور العمراين اكلقصور واملساجد والكنائسً.
يقول ابن وهبونًيفًوصف قرص الزايه يفًاشبيلية:
كًـمـا و ِسعً اجلـــالةلً والكامل
و ِللـــ ّزايه الكام ُلًس ناا و ُحس ناا ًً
(مفتاح الحفظ)
حاط ِبــــ ًِه جًـمـال
ول ِك ًْن ل ًيُـ ُ ً
طول ًً
اط بِشــــ ْ ِلك ًِه عًــ ْرضا ا و اً
ُحي ُ ً
و ُمخْتالً ِمنً احل ُْس ًِن ا ْخ ِتيال
الطــــ ْوًِد ث ْبتااًًً
وقورً ِمثْلً ُر ْك ًِن ًَّ
ُنري ول ِهـــــالل
ول ْمشسا ت ًُ
ب ًًً
شهاب ل ًْم يُصًــــــ َّو ْ ً
فام أبقى اً
ً
ً
ً
اخلصائصًالفنيةًللشعرًالاجامتعيً:
(خصوص ااًعندًوصفًاملهنًوتبادلًالهتاين)ً ً
ً-1جاء عىل شلك مقطوعات شعرية قصريةًًً.
(ليةلًالعيدً،والنريوزً،واملهرجانً،والوراقة)
ً-2يوظف اللغة السهةل واللفاظ الاجامتعية السائدةًً.
ًً-3مييل اىل املعاين البس يطة ويوظف الصور الشعرية السهةل( ً.كتشبيهًصاحبًالوراقةًبلبرةًاليتًتكسوًالناس)
ً
ً
ً
ُمالحظاتًهامةًو ُملزمةً:
(ًلًي ُشّتطًالّتتیبًولًي ُشّتطًالتشكيل)ً ً
ً-1حيفظًالطالبًمخسةًأبياتًشعريةًللشعرًالاجامتعيًًً.
ً-0حيفظًالطالبًاملظهرًاذليًميث ّلًالبیتًمنًمظاهرًالشعرًالاجامتعي( ًً.بلس تعانةًمبفاتيحًاحلفظ)ً
ً
ً
ً
ً
ً
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اجابتًأس ئةلًالشعرًالجامتعي
ً-1بني مظاهر التعايش والتفاعل يف الندلس من خالل ما درستً.
احّتامًمجيعًمكوانتًاجملمتعًالندلسًومشاركةًأتباعًالداينًاخملتلفةًاملناس باتًفاميًبیهنمًومنحهمًحريةًالعبادةًوبناءًالكنائسًوتبادلًالهتاين.
ً-2وحض مظاهر التسامح ادليين يف الندلسً.
خروجًالناسًملراقبةًهاللًالعيدًوتبادلًالهتاينًهبذهًاملناس بةًواليفًالعيادً،وارتداءًاللباسًالبيضًيفًالتراحًواحلزانً.
ً-3اس تنتج املظهر اذلي ميثل ك بیت من مظاهر الشعر الاجامتعي:
(وصفًاملهنً)ً...
ُرِفعتًْ قُلْتًُ ا ِحلجام ًُة أعْىل ِع ْندً أقوا ًِمً ً
ً
أً ً-قالوا ال ِكتاب ُةًأعْىل خ َُّط ًٍّة ًً
ً
(وصفًمظاهرًالتطورًالعمراين)
ً
في ًِه طابً اجلن وفاحً ا ِملشمًًً
شق يُذمً ًً
رص ب ْعدً ّ ِادلم ًِ
ك ق ْ ًٍّ
ب ً ُ ً-
ً
(مشاركةًاملس يحينيًأعيادمه)
ً
ي ْومً عل ْي ًِه ِمنً ْاح ِتفائِكً ر ْونقًًًُ
جان فان ًَُّه ًً
ج ً-ب ُْرشى بِي ْوًِم ا ِملهْر ًِ
ً
ِ
ً-3اقرأً النص الآيت ،ث أجب عن الس ئةل اليت تليه:
مشريا اىل الحضية:
يقول ابن خفاجة همنئاا صديقه بعيد الحضى املبارك ،ا
ــرور طر ْ ًق
ًســــ ًٍّ
رسى وف ْص ُل ًُ
ِلهيُ ًِْنــــــكً وا ِفدُ ًأن ْ ٍّسًرسى ًً
ف ّ
ف ِ
ـــوبًِ ُح ْس ًٍّن أر ْ ًق
امًشئْتً ِم ًْن ما ًِء و ْر ًٍّد ِب ِهًًً
أراقً و ِم ًْن ثًــ ْ
كام اعّْتضً الل َّ ْي ًُل ْحتـتً الشفقًْ
وس ْوداءً ًتُــــدْ ى ِب ًِه منْح ارا ًً
س تخْل ًُع ِم ًْن ف ْر ِو ْ
ــــاض الفلقًْ
سوادً ادلىج ع ًْن بي ِ ً
هاًحضوةاًًً
أً ً-اس تنتج املظهر الاجامتعي اذلي متثل البيات السابقةً.
تصويرًعاداتًالندلس ينيًوتقاليدمهً،وتبادلًالهتاينًيفًالعياد.
ب -مث ّل من النص السابق عىل خصائص الشعر الاجامتعي يف الندلس.
ً.1البياتًمقطوعةًشعريةًقصريةً.
ً.0يوظفًاللغةًالسهةلًواللفاظًالسائدةًيفًاجملمتعًالندلسًمثلً:ماءً،وردً،ثوبًحسنً...ً،
ً.3الصورةًالشعريةًالبس يطةً،فقدًش بهًجدلًالنعجةًوفروهاًالسودًبلليلًاملظملً.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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سؤالً:
ًً
سؤالً:
ًً
ًً
سؤالً:
ًً
سؤالً:
ًً
ًًًً

سلسلة اإلدباا

...

يف العردبي التخصص

قضااي من النرث يف العرص الندلس
تأثر النرث يف الندلس بلنرث يف املرشق العريبً.وحضًذل
أخذوا ما اكن معروفاا يف املرشق من رسائل ديوانية وخشصيةًوخطب ووصااي ،وأبدعوا يف الرسائل التأليفية والقصص الفلسفيةً.
منًقضاايًالنرثًيفًالعرصًالعبايس:
ًّ
(ً)1الرسائلًالدبيةًالتأليفيةً.
(ً)0فنًالقصصًالفلسفيّةً.
ولً:الرسائلًالدبيةًالتأليفيةً.
أ اً
ماًالهدفًمنًالكتابةًالتأليفيّةً؟ً ًً
(ً)0رشح احلقائق بأسلوب قصيص خيايلًمصورةًعواطفًالناسًوأهواءمه.
(ً)1الّتفيه عن النفسًمباًتذلًقراءتهً ً.
أشهرًمنًكتبًيفًهذاًاجملال؟ًً
(ُ ً)0
ابنًشهيد(ً:التوابعًوالزوابع)
ً
(ً)1ابنًحزم(ً:طوقًامحلامة)ً

ً)1رساةلًطوقًامحلامةًيفًاللفةًوال ّلف(ً:لبنًحزم)ً ً
ابن حزم الندلس.
ً
ًً
مؤلفهاًً
تطورهًوأغراضهًودرجاته ًوأنواعهً ًوماكمن السعادة والتعاسة فيهً.
ً
ًً
موضوعهاً
احلبًيفًنشأتهًو ّ
عىلًسائلًبعثًاليهًمنًمدينةًأًلـ ًِمريةًيسألًيفًصفةًاحلبًومعانيهًوأس بابهًوأغراضه.
رًّدًهباً
ً
سببًتأليفهاً ًً
ٍّ
(ً)1عباراهتاًقصريةًسلسة بعيدة عن التلكفً.
خصائصهاًالفنيةً ًًًً
ًًً (ً)0تعاجلًعاطفةًاحلبًمنًمنظورًانساينًمس تخدمةًالتسلًسلًاملنطقيً،
ًًً
ًًً (ً)3تستشهد بلشعر لتوضيح املعنًً.
ًًً
ً
ً
ً)0رساةلًالتوابعًوالزوابع(ً:لبنًشهيد)ًً
ُ
ابنًشهيدًالندلسً.
مؤلفهاًًًً
ُ
افًلًبلتفوقًوالعبقريةًيفًزمانهًممنًانقشهمًمنًً
اءًابنًشهيدًالنقديةً،والاعّت
عُرضتًفهياًأآر
ًً
موضوعهاً
ّ
ش ياطنيًالشعراءًوالكتّابً.
ًًًً
لنهًل ينل منًأدبء عرصه وعلامئهًال النقد ،فأرادًأن يثبت لنظرائه قدرته عىل الكتابة.
سببًتأليفهاً ًً
فأمسعهمًمنًشعرهًونرثه وأآرائهًالنقديةًيفًالدبًواللغةًفاعّتفوا ل بلتفوق يفًالدب.
ًً
ًً
لنهًجعلًمرسهحاًعالًاجلن(،التّابعةًوالزوبعة)ً،و ّاختذًكًأبطاهباً(يفًماًعداه)ًمنًالش ياطنيًًًًًً ً.
سببًتسميهتاًًًً:
(ًالتوابعً)ً:مجعًاتبعًأوًاتبعةً،وهوًاجلنًأوًاجلن ّيةً،يكواننًمعًالنسانًأيامنًذهب.
ً
ًًً
(ًالزوابعً)ً:مجعًزوبعةً،وهوًامسًش يطانً،أوًرئیسًاجلنًًًً.
ً
ًًً
ِلمنًاكنتً ُم ّ
لشخصً( كناه بأيب بكرًوهوًخشصية خيالية).
وهجةًًًً
ً
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اجابتًالرسائلًالدبيةًالتأليفيةً.
ً-1بنيًالهدفًمنًالكتابةًالتأليفيّةً.
ً
(ً)1الّتفيه عن النفسًمباًتذلًقراءتهً ً.
ً
(ً)0رشح احلقائق بأسلوب قصيص خيايلًمصورةًعواطفًالناسًوأهواءمهً.
ً
ً
ُ
علل؛ًتسميةًابنًشهيدًرسالتهً"ًالتوابعًوالزوابع"ً.
ً-0
لنهًجعلًمرسهحاًعالًاجلن(،التّابعةًوالزوبعة)ً،و ّاختذًكًأبطاهباً(يفًماًعداه)ًمنًالش ياطنيًًً ً.
ً
ً
ً-3أمهًخصائصًرساةلًابنًحزمً:
(ً)1عباراهتاًقصريةًسلسةًبعيدةًعنًالتلكف ً.
ً
(ً)0تعاجلًعاطفةًاحلبًمنًمنظورًانساينًمس تخدمةًالتسلًسلًاملنطقيً.
ً
( )3تستشهدًبلشعرًلتوضيحًاملعن ً.
ً
ً
ُ
نزتعًابنًشهيدًمنًتوابعًالشعراءًواخلطباءًشهادةًبتفوقهًيفًالدب؟ً
ً-3كيفًا
عنًطريقًات ّصالًبش ياطنيًالشعراءًوالكتّابً.فناقشهمًوانقشوهًوأنشدمهًمنًشعرهًوعرضًأآرائهًالنقديةًيفًالدبًواللغةً
ً
فاعّتفواًلًبلتفوقًيفًالدبً.
ً
ً
ً-1وازنًبنيًرساليتً(طوقًامحلامة)ًوً(التوابعًوالزوابع)ًمنًحيثً:سببًالتأليفًواملوضوعً
املوضوعً
سببًالتأليفً
ً
تطورهًوأغراضه ًودرجاته ًوأنواعهً
رًّدًهباً
ٍّ
عىلًسائلًبعثًاليهًمنًمدينةًأًلـ ًِمريةًيسألًيفً احلبًيف ًنشأتهًو ّ
طوقًامحلامةً
ًوماكمن السعادة والتعاسة فيهًً.
صفةًاحلبًومعانيهًوأس بابهًوأغراضهً.
ُ
اءًابنًشهيدًالنقديةً،والاعّتافًلً
لنهًل ينل منًأدبء عرصه وعلامئهًال النقد ،فأرادًأن عُرضتًفهياًأآر
بلتفوقًوالعبقريةًيفًزمانهًممنًانقشهمًمنًش ياطنيً
يثبت لنظرائه قدرته عىل الكتابةً.
التوابعًوالزوابعً
ّ
الشعراءًوالكتّابً.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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اثن اياً:القصةًالفلسفيّةً...
سؤال ً:علل؛ًكرثت القصص الفلسفية التأملية يف العرص الندلسً.
لنًكتّاهبا يتخذوهنا وس يةل للتعبريًعن فكرمه وفلسفهتم وأآراهئمً.
ًً
ً
ُ
ابنًطفيلًً.
سؤال ً:أشهرًمنًكتبًيفًهذاًاجملال؟ًًً
ً
يحًبنًيقظان)ً ُ
لبنًطفيلً
ّقصةً( ّ
ُ
ابنًطفيل.
مؤلفهاًًً
الهدفًمنًتأليفهاً ًً:لتكونًوس يةلًللتعبريًعنًفكرهًوفلسفتهًوأآراءهً يفًالكونًوالوجودًً.
يحًبنًيقظانً)ًً
سببًالتسميةًً
نس بةًاىلًطفلًيُدعىً(ً ّ
أل ِقيً يف جزيرة جمهوةلً،وقدًاس تطاع هذا الطفل بملالحظة والتأمل التدرجيي أن يدركًبفطرته وتفكريهًأ ًّن لهذا
ًًً
الكون خالقاا.
ًًً
(ً)1التأثر مبضامني القرأآن الكرم ،ولس امي بقصةًس يدان موىس عند ذكر التابوتًوالنار اليت اس تأنس هبا
خصائصهاًالفنيةً ًً
(ً)0التأمل والتفكر يف اخللق والكون ،بعد وفاةًالظبية فاهتدىًاىلًشقًصدرها ملعرفة ما أصاهبا.
ًًً
(ً)3دقة الوصف والرسد،عندًتعمل الطفل من الظبية وما حول املهاراتًواكتشاف الش ياء واعامتدهًعىلًنفسهً
ًًً
ً
اجابتًأس ئةلًالقصةًالفلسفيّةً...
ً-1بنيًهدفًا ُ
بنًطفيلًمنًتأليفًقصةً(ًيحًبنًيقظان)ً.
لتكونًوس يةلًوس يةلًللتعبريًعنًفكرهًوفلسفتهًوأآراءهً.
ً
ً.0مث ّلًعىلًاخلصائصًالفنيةًلقصةًيحًبنًيقظانً:
ً.1التأثر مبضامني القرأآن الكرم(ً،قصةًالغرابًاذليًبعثهًهللاًليعملًابنًأآدمًكيفًيواريًسوءةًأخيه)ً
ً.0التأملًوالتفكرًيفًاخللقًوالكونً،حنيًأخذًبتصفحًالش ياءًاليتًيفًعالًالكونًواحلياةًً.
ً.3دقةًالوصفًوالرسدً،حنيًوصفًطريقةًتعلمهًدفنًجثةًالظبيةًوحوارهًمعًنفسهً.
ً
ً.3وازنًبنيًرساةلً(التوابعًوالزوابع)ًوًقصةً(يحًبنًيقظان)ًمنًحيثً:سببًالتسميةًً،والهدفًمنًالتأليفً.
الهدفًمنًالتأليفً
سببًالتسميةً
ً
أراد ًابن ًطفيل ًأن ًيعرض ًمن ًخالل ًالقصة ًفكرهً
يحًبنًيقظان)ًً
نس بةًاىلًبطلًالقصةًالطفلً( ّ
يحًبنًيقظانً
وفلسفتهًوأآراءهًيفًالكونًوالوجودً.
ّ
لنهًل ينل منًأدبء عرصه وعلامئه ًال النقد ،فأرادً
نهًجعلًمرسهحاًعالًاجلنً،واختذًكًأبطاهباًً
ل
التوابعًوالزوابعً
أن يثبت لنظرائه قدرته عىل الكتابةً.
(يفًماًعداه)ًمنًالش ياطنيًًًًًًًً.
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القضاايًالدبيةًً
الوحدةًالثانيةً

سلسلة اإلدباا
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قضاايًمنًالشعرًيفًالعرصينً
"اليويبًواململويك"ً

العريبًالتخصصً
الفصلًالولً

ً
سؤال ً:علل؛ًح ِفلًالعرصانًاليويبًواململويكًبلحداثًاجلسامًًً.
نتيجةًللغزوينًالصلييبًواملغويلً.
ًً
ً

سؤال ً:ماًدورًالدبًيفًتكلًالفّتةً؟ً
ِّ
حداثًوًاستهناضًاهلممًوحهثمًعىلًاجلهادًوحتريرًأرايضًاملسلمنيً.
معلًعىلًتصويرًتكلًال
ًً
ً

سؤال ً:مىتًاكنًالغزوًالصلييبًدلايرًالسالمً؟ً
امتدًّمنًأواخرًالقرنًاخلامسًالهجريًاىلًأواخرًالقرنًالسابعًالهجريً.
ً
ً

سؤال ً:ماًاذليًشهدتهًهذهًاحلقبةًمنًأحداثًبنيًأمراءًادلولًوالسالميةًوقادهتا؟ً
نزاعاتًداخليةًأدّتًاىلًضعفًقوهتمًالعسكريةً.
ً
ً

سؤال ً:ماًنتيجةًالزناعاتًادلاخليةًبنيًأمراءًادلولًوالسالميةًوقادهتا؟ًً
هيأًدلولًأوروبًأنًتغزوًاملرشقًالعريبًوحتتلًبعضًمدنهًحتتً ُمس ّمىً(ًاحلروبًالصليبيةً)ً
ً
ً

سؤال ً:أسامءًبعضًالقادةًاذلينًواهجواًالغزوًالصلييبً.
(ً)1عامدًادلينًزنيكًًًًًًً(ً)0نورًادلينًزنيكً)3(ًًًًًً.صالحًادلينًاليويبً.
ً
ً

سؤال ً:ماًاجنازاتًهؤلءًالقادة؟ً
ً.1توحيدًصفوفًاملسلمنيًيفًبالدًالشامًومرصً.
ً
ّ
يرًماًاحتلًالعداءًبعدًحروبًطاحنةًأعادتًللمةًحقهاًوهيبهتاً.
ً.0حتر
ً
ً

سؤال ً:ماًدورًالشعرًوالشعراءًيفًمواكبةًاحلروبًالصليبية؟ً
ً.0أشادًبلفتوحاتً.3ًًً.مدحًأبطالهاًوقادهتاً.
صورًأحداهثاًتصو ايراًدقيقااً
ً
ّ ً.1
ً.3وصفًالنكباتًواجلرامئًالوحش يةًاليتًاقّتفهاًالصليبيونًيفًالقدسًواملدنًالسالميةً
ً
ً

سؤال ً:أبرزًالشعراءًاذلينًانعكستًأصداءًالغزوًالصلييبًيفًأشعارمهً.
ً.3ابنًالساعايتً.
ً.1البيورديً ً.0الرش يدًالنابلسًً.
ً
ً
ً
ً
ً
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أو اًلً:شعرًالًـًجًـًهادً
"ً-1صدى الغزو الصلييب يف الشعر
ً
مضامنيًالشعرًيفًالغزوًالصلييبً :
(ً)1تصويرًسقوط بیت املقدس بأيدي الصليبینيً.
ديًبعدًاحتاللًالصليبنيًبیتًاملقدسًس نة(310هـ)ً:
قالًمحمد بن أمحدًالبيو ْر ًّ
ف ًْمل ي ْبقً ِمنَّا ع ْرصـــــــــةً ِللمـرا ِح ًِم
السواجِ ًِم ًً
مز ْجناً ِدمــ اًاء ِبدلمو ًِع ّ
(مفتاحًاحلفظ)
اذا احل ْر ُب ًُشبَّتًْ ُانرها ِب ّلصـو ِارًِمً
ورش ًِسال ًحِ ًامل ْرًِء د ْمعً يُفيضُ ًُهًً
ِ
عىلًهـفو ٍّاتًأيقـظتًكــــ ّلًانئــــ ًِمً
العنيًملءًجفوهناًً
وك ْيفًتنا ُمً ُ
وقائِعً يُلْ ِح ْقنً اذلرى ِبمل
ـــــــــنامسً
ِ ًِ
ين الســـال ِمًا ًَّن وراء ًُْمك ًً
فايًـًهاا ب ِ ً
ِ
ِ
ِ
ًوقال ابن اجملاورً:يبيكًماًح ّلًبملسجدًالقىصًويربطًبنيًالماكنًاملقدّ سةًيفًأحزاهنا:
اتً
ِصـيل يف ال ُباك الآصالً ِبل ُب ُكر ًِ
ـــــــــريقًْ ِمنً الـــــعرب ِاتًًً
أع ْين ًَّ
ــــي ل ت ْ
عىلًمو ِط ِنًال ِ
اتً
الصلو ِ ً
عىلًاملسج ِدًالقىصًاذليًج ّلًقـدرًُهًً
خباتًو ّ
حاتً
ان والّت ًِ
وًتُـ ًْعـًِلـن ِبلحًـــــــز ًِ
رسهاً ً
ك علـــى ال ُقـدْ ِ ً
ِلت ْب ًِ
س الًِبـــــال ُدً بِأ ْ ِ
فاتً
وتشكوًاذليًلقتًاىلًعر ِ ً
ك علــهياًمـــكّــةًفـهْىيًأخْـــــــــــهتاًً
ِلت ْب ًِ
ً
(ً)0ادلعوةًاىل حترير املدن ول س امي بیت املقدسًً.
كقولًابن القیرساينًيدعوًالقائدًنورًادلينًزنيكًاىلًانقاذًبیتًاملقدسًيفًقصيدةًيعارضًفهياًأب متام يف قصيدتهًاملشهورةً(فتح معوريّة)ً:
قالت ال ُك ُت ًُ
ب
اكر ُم ،ل ما ًِ
ب ًً
هذي العزاًئِــــ ًُم ل ما تدَّعـــــــي ال ُقضُ ًُ
وذي املًــــ ِ
(مفتاحًاحلفظ)
تع َّرثتًْ خلْفــــها ال ْشــعار واخلُط ًُ
ب
وه ِذًِه الًــًهِـمـــــــ ًُـم ال ّاليت متــى خطبتًْ ًً
ِبراح ًٍّة ِللمساعــــــــــــي دوهنا تع ًُ
ب
ين ذ ْروهتا ًً
صـــــــاف ْحتً اي ْبنً ِعـمـا ًِد ادلّ ًِ
س ُم ْرت ِق ًُ
ب
يوليكًأقىص املُن فال ُقدْ ُ ً
فاهنْ ضًاىل امل ْسجِ ًِد ال ْقىص بِذي لجبًٍّ ًً
ِ
ً
ً

املعارضاتًالشعريةً:يهًقصائد نسجهاًقائلوهاًعىل منط قصائدًسابقة مشهورة ،تشّتك معها يف الوزن والقافية وموضوعها العامًوحرف الرويً.
ًًًًيفًحدّهًالـحدًبنيًالــجِ ــدًّواللــــــــعبًًِ
نباءًمنًالك ُتبًًًِ
الس ْي ُفًأ ُ
ومطلعًقصيدةً(فتحًمعورية)ًليبًمتامّ :
صدقًا ا
ً

(ً)3تسجيل الانتصارات ،والهتنئة بلفتوحات ولس امي فتح بیت املقدسً:
ّ
غرً،فبنيًماكنةًهذاًالفتحًالعظّيً:
بنًالـساعايتًيفً(فتحًطربيّة)ًس نةً(381ه)ً ُمـش يداًبلبطلًصالحًادلينًصاحبًالـنّرصًال
قالًا ّ
ج ْ
ُيون امل ُ ْؤ ِمنيًــًناً
فقدًْ قًــــ َّرتًْ ع ًُ
لتًعزماًتُـــكً الف ْتحً املًًُـبـــينا ًً
(مفتاحًاحلفظ)
ف القضا ًِء هبِ ا مضيناً
صُ ً
رددْتً أخيــذةً ال ًْســال ًِم لًــــ ّما ًً
غًداً ْ
غــ ْ
ويفًجِ ـــي ِدًالـ ُعـالً ِع ْقد ااًمثيناً
دتًيفًو ْجـنـ ِِةًالاي ِمًخا اًلًًً
ْ
بكــــــتًعُيوانً
وايً ِهللًك ْــمًأ
ــــــر ْتًقُــلوبناًًً
فياً ِهللًكـ ْمًس َّ
تـرفّــــ ُعًع ْـنًأ ِّكفًالالمسیناً
وماًطربيّـــــةًالًهـــــــــديًًًً
ِ
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سؤال ً:اكنًملعركةًحطنيًوحتريرًبیتًاملقدسًصدىًكبريًيفًالشعرًالعريبًأآنذاكً،وحضًذلًمستشهدا اًبنصوصًشعريةً.
معركةًحطنيًاخلادلةًيهًاملوقعةًالفاصةلًيفًالتارخيًالساليمً،انترصًفهياًاملسلمونًبقيادةًصالحًادلينًاليويبًعىلًالصليبینيً،
ً
ومتكنواًمنًحتريرًبیتًاملقدسًثًحتريرًمعظمًماًاكنًحمتال ًمنًدايرًالاسالمًيفًبالدًالشامً .فّتكًذلًأ اثراًطي اباًيف ًنفوسً
ً
املسلمنيً،كقولًالرش يدًالنابلسً:
ً
وف ِهللًأقًـــــوامً بِام نذروا
فلًُْيـــــــــ ِ ً
مال تنْت ًِظــــــــــــ ًُر ًً
هـــذا َّاذلي اكن ِتً ال آ ًُ
رشً
ال ْسال ًِم ِم ًْن ب ْع ًِد ط ًٍّّي وهْوً ُمنْت ًُ
اي بًـًهْـجةً ال ُقــــدْ ِسًأنًأضًْـحى ًِبـــ ًِه عًــــملً ًً
ًتنفطـرً
ُشـــمًالـ ّذرىًوتاكدًُال ُرض ًُ
كــــــــربًصوتًتقشــ ِعــرًلــــــــ ًُهًًً
هللاًأ
ُ
ُ
ِّ
ــرً
الًلتعلوً ِبــــ ِهًًأعْــــالمكًالــص ْف ًُ
رىًًً
ًالـساحيلًثـ اً
ّْض
ماًاخ َّ
ًهذاًالـطر ُاز ّ
ً
ً

قالًشهاب ادلين احلليبًملاًحتررتًمدينةًعاكًعىلًيدًالسلطانًاملنصورًس يفًادلينًقالوونًً:
ْرؤايًُه يف النَّ ْوًِم لس ت ْحيتًْ ِمنً َّ
الطلًـبًًِ
مال ل ًْو طلبًـتًْ ًًًً
ت ال آ ًُ
هذا الــــذي اكنًـــ ًِ
شابًالـــوليـدُ ًبــهاًه ْــو الًو ْلـمًتشـبًًِ
ًالـحروبًفمكًقـدْ ًأنشـأ ِتً ِفـتناًاًًً
ايًأ ّم
ِ
توح ومـا قــدًْ ُخطًَّفـي الًـًكًًُــًُتـبًًِ
ِب ًِه ال ُف ًُ
ً
ــاك لقدْ ًأًنْـًسًــً ْيتً ماس بقًــتًْ ًً
اي ي ْومً ع ًّ
فـق ّـرًع ْين ااً ِل
ــغرا ُءًيفًالــــ ُح ُجبًًِ
ــــهذاًالفتـحًوابْـتـهـجـتًًًًْ
بِـب ْ ِ
ِـرش ِهًالــكعب ُةًال ّ
ِ
ً
شعرًاجلهادً
"ً-0صدى الغزو املغويل يف الشعرً:
ً
سؤال ً:مىتًاكنًالغزوًاملغويلًللعالًالساليم؟ًوماًيهًنتاجئه؟ً
غزارًاملغولًالعالًالساليمًقبلًانهتاءًاحلروبًالصليبيةً.فقضواًعىلًاخلالفةًالعباس يةًود ّمرواًعامصهتاًبغدادًس نةً(ً111هـ)ًً،
ًً
وعاثواًيفًالرضًقت االًلهلهاًودمار ااًدلايرهاًوحرق ااًملكتباهتاً.
ًً
سؤال ً:كيفًتفاعلًالشعراءًمعًأحداثًالغزوًاملغويل؟ً
صورواًأحداثًالغزوًوأشادواًببطولتًقادهتاًمنًاملسلمنيً،وراثءًشهداهئاًوتبيانًأآاثرهاًيفًدايرًاملسلمنيً.
ًً
ّ
ً
ًمضامنيًالشعرًيفًالغزوًاملغويل:
(ً)1تصوير سقوط املدنً
ِمنًأمجلًاملرايثًاليتًتش يعًالىسًوتثريًالشجونً،قولًتقيًادلين بن أيب الیرسًيفًسقوطًبغدادًبيدًاملغولً:
باب قدْ ًساروا
فام ُوقوفُكً وال ْح ًُ
ْبار ًً
ِلسائِ ًِل ادلَّ ْمــــــ ًع ِ ع ًْن بغْدادًاخ ًُ
(مفتاحًاحلفظ)
ِ
فــام بِذاكً ا ِحلمى والـــــ ّد ًِار د َّاي ًُر
اي زائِرينًالــــــى َّالز ْورا ًِء ل ت ِفدواًً
ِ
ِب ًِه املــعا ِل ًُم قدًْ عفّاًُه اًْقــــــــــــ ًُ
فار
يًرشفتًْ ًً
ًُ
اتج ا ِخلالف ًِة و َّالربْــــ ًُع َّاذل ُ
ِ
و ِلدلمو ًِع علــــــــى ال آ ِاثرًأآثـــــ ًُار
ف البِلــى يف ربْ ِع ِهًأثرً ًً
أ ْحضى ِلع ْص ِ ً
ين والـباغونً فُ ّج ًُارً
ما حًـــ ًَّل ِبدلّ ًِ
ال ْيكً ايً ربَّنا الشّ ْكـوى فأنْتً ترىً ً
ِ
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وقولًالشاعر عيلًالواتريًعندًسقوطًدمشقًعىلًيدًالقائدًاملغويلًغازانًوقتل النفوس،وهنب الموال،واسّتقاق الولدً،وس يبًالنساء
نيك اي ِعامدً البِال ًِد
فـــــي مغا ًِ
اك ًً
هللا اي ِدم ْشقًُ عز ًِ
َأ ْحســـــــــنً ًُ
(مفتاحًاحلفظ)
س بِـً) قاس يونً (ًو ٍّ
أ ْصـــًبحوا م ْغن اما ِله ًِل الفسا ًِد
نــــــاسًًً
وًًبِأن ْ ٍّ ً
ـــــ ًِل و ْهنبًِ الموالًِ والول ًِدً
ث الـــدَّه ًِر ِبلق ْتــــــ ًً
ط َّرقهتْ ُ ًْم حًـوا ِد ًُ
(ً)0تسجيل الانتصارات.
سؤال ً:اكنًملعركةًعنيًجالوتًصدىًكبريًيفًالشعرًالعريبًزمنًالغزوًاملغويلً،وحضًذلًمستشهدا اًبنصوصًشعريةً.
اكنتًمعركةًعنيًجالوتً(118ه)ًبقيادةًالسلطانًقطزًبدايةًحتريرًالبالدًالاسالميةًمنًاملغولً،واكنًلهذاًاحلدثًالعظّيًتأثريهً
ً
العميقًيفًنفوسًاملسلمنيًمجي اعاً،واكنًفر احاًوأعظمًتأ اثرياًيفًنفوسًالشعراءًفتغنواًهبذاًالنرصًاملؤزرًفقالًأحدمهًمصوراًمصريً
ً
املغولًومش يدا اًبلسلطانًاملظفرًقطزً:
ً
(مفتاحًاحلفظ)
واس تج ًَّد ال ْسال ًُم ب ْعدً دُحوض ًْه
هكلً ال ُك ْف ًُر يف الشّ ــأ آًِم مجي اعا ًً
ف ِال ْسال ًِم ِع ْندً هنُ وض ًْه
ســــــً ْي ِ ً
كل ال ْرو ِعًًً
ليك املُظفَّ ًِر امل ِ ًِ
ِبمل ًِ
ِ
ْــــــــــــزت ْزان ب ُِس ْم ِرًِه وبِبيض ًْه
فاع
كل جاءنـــــــــا بِع ْزًٍّم وح ْزًٍّم ًً
مِ ً
بات فُ ِ
روض ًْه
دائِ اما ِمثْــــــلً واجِ ِ ً
هللاًش ْكرً ذاكً عل ْينا ًً
أوجبً ُ
(مفتاحًاحلفظ)
وقالًرشف ادلين النصاري:
ـــــــذتً ف ًَّل ُج ِ
ولقيهتا فأخ ْ
يوشها
ُرعْتً ال ِعدى فض ِم ْنتًش َّلًعُروشها ً ً
ؤوسه ًُُم ُحـطامً جر ِيشها
ــون علهيْ ِ ًُم ً ً
دارتًْ رىح احل ْربًِ َّالزبــــ ًِ
فغدتًْ ُر ُ
ني عـــــــــر ِيشها
ني ْبركهتِ ا وب ْ ً
ما ب ْ ً
رص فسيـــــحً مرا ِح ًٍّل ً ً
وطويْتً ع ًْن ِم ْ ًٍّ
ِم ًْن ُرو ِمها القىصًاىلًأ ْحبوشها
ـت عىل ال ِعبا ًِد بِالدها ً ً
ىت ح ِف ْظـــــ ً
ح ًّ
ِ
ً
اخلصائصًالفنيةًلشعرًاجلهادً
مبارشا ،مثل وصف رشف ادلينًالنصاري معركة عني جالوت.
ًً-1الواقعية من خالل وصف أحداث املعارك وص افا ا
قلوب واي هلل مك أبْكت عيوان(.
مكًرست اً
ً-0اس تخدام الفنون البديعية (اكجلناس :الآاثر أآاثر(( ،الطباقً:فيا هلل ّ
ً-3يمتي حبرارة العاطفة وتدفق املشاعر ،ولس امي عند احلديث عنًسقوط املدن وتصويرًاملأآيس والفرح بلنتصاراتً.
ً
ً
ُمالحظاتًهامةًو ُملزمة:
(ًلًي ُشّتطًالّتتیبًولًي ُشّتطًالتشكيل)ً
ً-1حيفظًالطالبًمخسةًأبياتًشعريّةًًُممث ّةلًلقضيةًشعرًالغزوًالصلييبًً.
(ًلًي ُشّتطًالّتتیبًولًي ُشّتطًالتشكيل)
ً-0حيفظًالطالبًمخسةًأبياتًشعريةً ُممثةلًلقضيةًشعرًالغزوًاملغويلًً.
ً-3حيفظًالطالبًاملضمونًاذليًميث ّلًالبیتًمنًمضامنيًالشعرًيفًالغزوينًالصلييبًوًاملغويل(ً.بلس تعانةًمبفاتيحًاحلفظ).
ً
ً
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اجابتًأس ئةلًشعرًاجلهادً
ً-1اذكرًثالثةًمنًالشعراءًاذلينًانعكستًأصداءًالغزوًالصلييبًيفًأشعارمهً.
ً.3ابنًالساعايتً.
ً.0الرش يدًالنابلسًً.
ً.1البيورديًً
ً
ً
ً-0اكنًملعركةًحطنيًوحتريرًبیتًاملقدسًصدىًكبريًيفًالشعرًالعريبًأآنذاكً،وحضًذلًمستشه اداًبنصوصًشعريةً.
معركةًحطنيًاخلادلةًيهًاملوقعةًالفاصةلًيفًالتارخيًالساليمً،انترصًفهياًاملسلمونًبقيادةًصالحًادلينًاليويبًعىلًالصليبینيً،ومتكنواًمنً
حتريرًبیتًاملقدسًثًحتريرًمعظمًماًاكنًحمتالًمنًدايرًالاسالمًيفًبالدًالشامً.
فّتكًذلًأ اثراًطي اباًيفًنفوسًاملسلمنيً،يقولًالرش يدًالنابلسً:
ً
ًً-3اس تنتجًاملضمونًاذليًميثلًكًمماًييلً:
ًوخريًًً
صــــــــالحًونــــــرص ًُ
أً ًً.وللناسًبملكلًالناصًالصـــالحًً
(ادلعوةًاىلًحتريرًاملدنًً)ً...
بفتحًالفتوحًوماذاًعسريًً
هنوضا اًاىلًالقدسًيشفيًالغليلًً
ً
(تسجيلًالانتصاراتًوًً)...
اهزتً ِعطفاًُهً ً
ً
ب ًً.فتحًأعادًعىلًالسالمًهبجتهًً
فافّتًمبسمهًو ّ
ّ
ً
ً-3اكنًملعركةًعنيًجالوتًصدىًكبريًيفًالشعرًالعريبًزمنًالغزوًاملغويلً،وحضًذلًمستشهدا اًبنصوصًشعريةً.
اكنتًمعركةًعنيًجالوتً(118ه)ًبقيادةًالسلطانًقطزًبدايةًحتريرًالبالدًالاسالميةًمنًاملغولً،واكنًلهذاًاحلدثًالعظّيًتأثريهًالعميقً
يفًنفوسًاملسلمنيًمجي اعاً،واكنًفر احاًوأعظمًتأ اثرياًيفًنفوسًالشعراءًفتغنواًهبذاًالنرصًاملؤزرًفقالًأحدمهًمصوراًمصريًاملغولًومش يداًاً
بلسلطانًاملظفرًقطزً:
واس تج ًَّد ال ْسال ًُم ب ْعدً دُحوض ًْه
هكلً ال ُك ْف ًُر يف الشّ ــأ آًِم مجي اعا ًً
ف ِال ْسال ًِم ِع ْندً هنُ وض ًْه
ســـــًـ ْي ِ ً
كل ال ْرو ِعًًً
ليك املُظفَّ ًِر امل ِ ًِ
ِبمل ًِ
ِ
ً-1بنيًدورًالدبًيفًتسجيلًالحداثًومواكبهتاًيفًالعرصينًاليويبًواململويكً.
 .1عايشًالدبًأحداثًالعرصينًوتفاعلًمعهاًبتصويرهاًوالشادةًببطولتًقادهتاًوبيانًأآاثرهاًووصفًالنكباتًً...
 .0أمهًاملضامنيً:تصويرًسقوطًاملدنًوخصوصاًبیتًاملقدسً،وادلعوةًاىلًحتريرًاملدنً،وتسجيلًالانتصاراتً...
ً
ً.7وازنًبنيًراثءًاملدنًيفًالعرصًالندلسًوالعرصينًاليويبًواململويكً:
العرصًالندلسً
العرصانًاليويبًواململويكً
ً
تصويرًماًح ّلًبملدنًمنًخرابًودمارً
تصويرًسقوطًبیتًاملقدسًبأيديًالصليبیينيً
ً1
املوازنةًبنيًمايضًاملدنًوحاضهاً
ادلعوةًاىلًحتريرًاملدنًولًس اميًبیتًاملقدسً
ً0
الاستنجادًبملسلمنيًواستهناضًمهمهمً
تسجيلًالانتصاراتًوالهتنئةًبلفتوحاتً...
ً3
ً
ً
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اثن اياً:املداحئًالنبويّة...

سؤالً:
ً
ًً
سؤالً:
ًً
سؤالً:
ً
سؤالً:
ً
ً
سؤالً:
ً
سؤالً:
سؤالً:
ً

ً

ً

ً

ّ
وحضًاملقصودًمبفهوم املدحی النبوي.
هوًفنًشعري يُعن مبدح النيب محمد(ص) وتعدادًصفاته اخلُلُقية واخللقية واظهار الشوقًلرؤيته وزايرته ،وزايرة الماكن ً
املقدسة اليت ترتبط حبياته ،مع ذكر معجزاته املاديةًواملعنوية ،والشادة بغزواتهً.
راثء.
علل؛ًمسي هذا الفن مدحياا ل اً
ُّ
لن الرسول يحً يف نفوس املسلمني برسالته وسنتهًومبادئه اليت بُعث من أجلهاً.
مىتًنشأًاملدحیًالنبوي؟
تطور وأصبح يشلك ظاهرة يف العرصين اليويبًواململويكً.
نشأً يف صدر السالمً،واس متر يف العرصين الموي والعبايسً،و ّ
علل؛ًأصبحًشعرًاملداحئًالنبوية يشلك ظاهرة يف العرصين اليويبًواململويكً.
لكرثةًالويالت واملصائب والحزانًاليتًتعاقبتًعىلًاملسلمنيً،بعدًالهجامتًالصليبيّةًوالتّتيّةً.
(فتوسلوا اىل الرسول الكرم محمدًأن يكونًشفي اعا هلم عند هللا ليك ينجهيمًمن النوائب اليت اكدت تقض عىل وجودمه)ً.
علل؛ًك ُ ًرث النَّ ْظم يف املدحی النبوي ،وأقبل الناس عليه بشغف ولهفةًيفًالعرصينًاليويبًواململويكً..
لهنمًوجدوا فيه فرحهتم وسعادهتمًوراحهتم النفس ية ،فتدارسوه وأنشدوه يف جمالسهم وحمافلهم و أماكن عبادهتمً.
منًأشهر شعرائهً:
انسبًادلواوينًالآتيةًاىلًأحصاهباً:
امسًالشاعرً
امسًادليوانً
الرصصيً
(ً)1معارج النوارًيفًسرية النيب اخملتارً.
ّْ
ابنًس يد الناس اليعمريً
(ً)0برشى اللبیب بذكرى احلبیبً.
ابن نباتةًاملرصيً
(ً)3منتخب الهدية يف املداحئ النبويةً.
ابن العطار ادلنیرسيً
(ً)3فرائد الشعار يف مدح النيب اخملتارً
ابن عربشاه ادلمشقيً
(ً)1شفاء اللكّي مبدح النيب الكرمً
ُمالحظةًهامةًو ُملزمةً:حيفظًالطالبًامسًادليوانًوينس بهًاىلًصاحبه.

سؤال ً:أشهرًمنًميثل ظاهرة شعرًاملداحئًالنبويةً.
(البوصريي)ً:ول مجةل قصائدًأشهرهاً(الربدة)ًاملعروفة بمسً(الكواكب ادل ّرية يف مدح خري الربية)ًوتقع يفً(ً110بیتاا)ًمطلعها:
مــــــــــــز ْجتً د ْم اعا جــرى ِم ًْن ُم ْق ًٍّةل بِد ًِم
ان بِذيًس ًِمل ًً
ــــــــــــــــــــن تذك ًِر جري ًٍّ
ًْ
َأ ِم
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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موضوعاتًشعرًاملداحئًالنبويةً :
(ً)1التغين بصفاته وس يادته وقيادته للعرب والعجمً،وحاجة الناس اىل شفاعتهً.
ًكقولًالبوصرييً:
ــن ع ُْربًٍّ و ِم ًْن ْع ًِمً
ني ِم ًْ
ـــــن والفريق ْ ًِ
ًِ
ني والث َّقـل ْيـــــــ ًً
ُمح َّمدًس ّيِدًُ الك ْون ْ ًِ
ـلك هـــــــــ ْولًٍّ ِمـنً ال ْهوالًِ ُم ْقتح ًِم
ِل ُ ًِّ
بیب َّاذلي تُ ْرىجًشفاع ُت ًُهًً
هُوً احل ًُ
یس ف ْوق ِ
ي ْـريم بِمــــــــ ْو ًٍّج ِمـنً البطالًِ ُملْت ِط ًِم
ًساحبــــــــ ًٍّة ًً
ُجيرً ْحبرً مخ ٍّ ً
ا ًْن تلْق ًُه الســـــــــــــدًُ يف أآجا ِمها ِجت ًِمً
هللا ن ُرصتُهًًًُ
وم ًْن ت ُك ًْن ِبرســـــــولًِ ًِ
ِ
(ً)0بيانًمزنةلًالرسولًالرفيعةً،والتوسلًاليه وطلب الشفاعة منهً.
ًكقولًالشابًالظريفً:
يـاًأ ْرشفً اخللْ ِقًا ّلًأ ًْشـــرفً الرتبًِ
ما اكنً ي ْرىض لً َّالر ْمح ًُن م ْ ِزن اًةل ًً
شفاعةً ِمنْكً تُ ْنجيين ًِمـــــــــنً اللَّهبًِ
نويب ذنْبً وا ِفرً فعىسًً
لــي ًِمـ ًْن ُذ ِ ً
فاكنً يل ِ
انظ ارا ًِمــــــــ ًْن نـ ِاظ ًِر النوبًِ
جـــعلْتًُ ُحبَّكً يل ُذخ اْرا و ُم ْعتمدا ا ًً
ع ًْن ببًِ جو ِدكً ا ًَّن امل ْوتً يف احلُ ُجبًًِ
الًْيــكً و َّ ْهجتًُ أآمايل فال ُحجِ بتًْ ًً
ِ
ِ
(ً)3وصف معجزاته ،وخاصة حادثة الرساء واملعراجً:
الرصصيًيفًقصيدةًجتاوز عدد أبياهتا  812بیتااً:
كقول ّ ْ
طانً
كوت والسلْ ًِ
وال ِعــــــ ًِّز واملل ًِ
هان ًً
وت و ُالرب ًِ
ُس ْبحـــانً ذي اجلرب ِ ً
أ ْقىصً املساجِ ًِد لیْسً ِبلوس ًِ
نان
ت احلــــرا ًِم ِب ِهًاىلًً
أ ْرسى ِمنً البیْ ًِ
رسع ًِة َّ
انً
الطري ًِ
ف م ْركبًٍّ ًً
فعال ُالرباقً واكنًأرشـً ً
ي ْطوي ال ِقــــفارً ًِبـً ْ
(ً)3ذكر غزواته وفضيةل جده عبد املطلب ،والثناء عليه يف الكتب السامويةًً:
يقول ابن الساعايت:
فحدَّثتًْ عنْـــــــــــــ ًُه ت ْوراةً وا ْجن ًُ
يل
ْبارًا ًْذ نطقتًْ ًً
بثَّــــــتًْ ن ُ ُب َّوت ًُه الخ ُ
ِ
ِ
ف وهْوً مأ ْك ًُ
ول
ًصعى كع ْص ٍّ ً
فضيةلً ُع ِرفتًْ ِم ًْن ع ْب ًِد ُم َّط ِلبًٍّ ًً
والق ْو ُم ْ
جِ ـيا ُدًُه ال ُقبً و َّ
ـــر الب ًُ
بيل
الط ْيــــــ ًُ
رد َّْتًأعـــــادي ًِه يف بدْ ًٍّر وي ْوم ِئ ًٍّذ ًً
قصيدةًابنًالساعايتًالسابقةًجاءتً ُمعارضةًلقصيدةً(كعبًبنًزهري)ًاليتًمطلعها:
بولً
ُمــت َّّيًاثْـــــرها ل ًْم يُ ْفـــــــــدً م ْك ًُ
بــانتًْ ُسعا ًُد فقلْيب اليًـ ْومً م ْتبو ًُلًً
ِ

(مفتاحًاحلفظ)

ً

(مفتاحًاحلفظ)

ً

(مفتاحًاحلفظ)

ً

ً
ً

اخلصائصًالفنيةًلشعرًاملدحیًالنبوي
ً-1بروزًالعاطفة وتدفق املشاعر جتاه الرسول عند احلديث عن شامئل ومعجزاتهًوطلب شفاعته.
ً-0وحدة املوضوع وطول القصيدة.
ً-3تأثر مضاميهنا بلقرأآن الكرمً.
ً-3يش يع فهيا فن املعارضات ،مثال ذل قصيدة ابن الساعايت اليت عارض فهيا كعب بن زهريً.
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ُمالحظاتًهامةًو ُملزمة:
(ًلًي ُشّتطًالّتتیبًولًي ُشّتطًالتشكيل)
ً.1حيفظًالطالبًمخسةًأبياتًشعريّةً ُممث ّةلًلقضيةًاملداحئًالنبويةًًً.
ً.0حيفظًالطالبًاملضمونًاذليًميث ّلًالبیتًمنًمضامنيًشعرًاملداحئًالنبوية( ًً.بلس تعانةًمبفاتيحًاحلفظ)ً.
ً
اجابتًأس ئةلًاملداحئًالنبويةً
لیسًراثء.
اً
ً-1علل؛ًتسميةًشعرًاملداحئًالنبويةًمد احاًو
لن الرسول يحً يف نفوس املسلمني برسالته وسنتهًومبادئه اليت بُعث من أجلهاً.
ً
ًً-0اذكرًثالثةًمنًالكتبًاليتًألفتًيفًاملدحیًالنبويً،ومؤلفهياً.
امسًالشاعرً
امسًادليوانً
الرصصيً
(ً)1معارج النوارًيفًسرية النيب اخملتارً.
ّْ
ابنًس يد الناس اليعمريً
(ً)0برشى اللبیب بذكرى احلبیبً.
ابن نباتةًاملرصيً
(ً)3منتخب الهدية يف املداحئ النبويةً.
ابن العطار ادلنیرسيً
(ً)3فرائد الشعار يف مدح النيب اخملتارً
ابن عربشاه ادلمشقيً
(ً)1شفاء اللكّي مبدح النيب الكرمً
ً-3لًازدهرًشعرًاملداحئًالنبويةًيف العرصين اليويبًواململويكً.
لكرثةًالويالت واملصائب والحزانًاليتًتعاقبتًعىلًاملسلمنيً،بعدًالهجامتًالصليبيّةًوالتّتيّةً.
ً
(فتوسلوا اىل الرسول الكرم محمدًأن يكونًشفي اعا هلم عند هللا ليك ينجهيمًمن النوائب اليت اكدت تقض عىل وجودمه)ً.
ً
ً-3اذكرًموضوعنيًمنًموضوعاتًشعرًاملداحئًالنبويةًً،ومثلًعلهياً.
بيانًمزنةلًالرسولًالرفيعةً،والتوسلًاليه وطلب الشفاعة منهً:كقولًالشابًالظريفً:
يـاًأ ْرشفً اخللْ ِقًا ّلًأ ْرشفً الرتبًِ
ما اكنً ي ْرىض لً َّالر ْمح ًُن م ْ ِزن اًةل ًً
شفاعةً ِمنْــــــكً تُ ْنجيين ِمنً اللَّهبًًِ
نويب ذنْبً وا ِفرً فعىسًً
لــي ِم ًْن ُذ ِ ً
الرصصيًيفًً
وصف معجزاته ،وخاصة حادثة الرساء واملعراجً:كقول ّ ْ
أ ْقىصً املساجِ ًِد لیْسً ِبلوس ًِ
نان
ت احلــــرا ًِم ِب ِهًاىلًً
أ ْرسى ِمنً البیْ ًِ
ي ْطوي ال ِقــــفارً بِسـ ْرع ًِة َّ
انً
الطري ًِ
فعال ُالرباقً واكنًأرشفً مًــ ْركبًٍّ ًً
ً-1مثلًعىلًخصيصةًش يوعًاملعارضاتًالشعريةًيفًشعرًاملدحیًالنبوي.
قولًابنًالساعايتًً:
فحدَّثتًْ عنْـــــــــــــ ًُه ت ْوراةً وا ْجني ًُل
ْبارًا ًْذ نطقتًْ ًً
بثَّــــــتًْ ن ُ ُب َّوت ًُه الخ ُ
ِ
ِ
وقدًعارضًهباًقصيدةً(كعبًبنًزهري)ًاليتًمطلعها:
بولً
ُمــت َّّيًاثْـــــرها ل ًْم يُ ْفـــــــــدً م ْك ًُ
بولًً
بــانتًْ ُسعا ًُد فقلْيب الي ْومً م ْت ًُ
ً
ِ
ً-7اس تنتجًاخلصيصةًالفنيةًلشعرًاملداحئًالنبويةًيفًكًمماًاييتً:
وللشـــــــــــــــــهادةًجترحیًوتعديلً (ًبروزًالعاطفةًوتدفقًاملشاعر)ً
أً ً.هوًالبشريًالنذيرًالعدلًشاهدهًً
(تأثرًمضاميهناًبلقرأآنًالكرمً
أقىصًاملساجدًلیسًبلوس نانً
ب ً.أ ْرسىًمنًالبیتًاحلرامًبهًاىلًً
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قضاايًالنرثًيفًالعرصينًاليويبًواململويكً
دبًالرحالتً:
أو اًلً:أ ّ
القراءً.
سؤال ً:علل؛ًيعد أدب الرحالت من أبرز الفنونًالدبية النرثية و أمتعها و أقرهباًاىل َّ
(ً)1للتصاقهًبواقع النّاس وحياهتمًً.
ً
( )0لمزتاجهًبفنون أخرى اكلقصص ،واملذكرات ،والّتاث الشعيبً.
ً
علل؛ًاختالفًاهامتماتًالر ّحاةلًيفًرحالهتم( ً.بسببًتنوعًثقافاهتمًوعلوهممً)
ًسؤالً:
ّ
(ً)1مهنمًمنًعُينًبعاداتًالشعوبًوتقاليدمه ،وثقافاهتم ،ولغاهتمً،وطرق عیشهم ،ومعتقداهتم الفكرية واملذهبيةً.
ً
ّ
توزيعًساكهنا وطبيعهتم ،ومعال حضارهتاًً.
مهنمًمنًصبًاهامتمهًعىلًجغرافيّةًالبالدًوأآاثرها ،و ُمناخها ،و
(ً)0
ًً
ّ
سؤال ً:علل؛ًيُعتربًأدب ّالرحالت ذو قمیة علمية كبرية.
ملاًيتضمنهًمنًواثئق اترخیية وجغرافية واجامتعيةًوثقافية يُعمتد علهيا ملعرفةًأحوال البالد املاكنية والساكنيةً.
ًً
(ً)0ابن بطوطةً.
ً(ً)1ابن ُجبريً ً.
سؤال ً:أشهر الر ّحاةل يف العرصين اليويب واململويكًً.
(ً)1رحةلًابنً ُجـبريً:
ًهوًمحمد بن أمحدِ ً،من بين مضرة من كنانة املّضية العداننيةً،ت ُّويفًس نةًً113هً.
ًدرس علوم ادلين وشغفًهباً،وأظهر مواهب شعرية ونرثيةًمكّنته من العمل اكت ابا.ًامسًكتابه(ً:تذكرة بلخبار عن اتفاقات السفار)ً.ًأمهًماًالمورًاليتًاعتنًبوصفهاًيفًرحلتهً:ً (ً)1وصف الماكنًادلينية :اكلبیت احلرام واملسجدًالنبويً.
ً (ً)0وصف البدلانًواملدنًوماًفهياًمنًأسواق وأسوارًوحصون ومشايفً.
مرًهبا ،ودرجة الاس تقرار فهياً.
ً (ً)3وصفًالحوال الاقتصادية والس ياس ية والاجامتعية لساكين البدلان اليت ًّ
ً
ً

(ً)0رحةلًابنًبطوطةً:
ًهومحمد بن عبد هللا الطنجيً.تويفًس نة 779هً.ًلقبهً:أمري الرحاةل املسلمني ًً.لنهً:طاف قاريتًأآس يا و أفريقيا وبعض بدلان قارةًأوروب.واس تغرقت رحلته 32عا اماًًامسًكتابه(ً:حتفة النظار يف غرائب المصار وْعائب السفار)ً.ًأمهًماًاعتنًبوصفهًيفًرحلتهً:البدلان اليت زارها ومواقعها واملسافات بیهنا ومظاهر العمران فهيا ،وحاكهما وعاداتًأهلها و ألبس هتم وألواهنا و أشاكلها وحيويهتا ودللهتا ،كام وصف الطعمة وأنواعها وطريقةًصناعهتا.
ً
دبًالرحالت
ً
اخلصائصًالفنيةًل ّ
ً-1الاقتباسًمنًالآايتًالقرأآن ّيةًأو الحاديث النبويّة الرشيفةًأو الشعارً
ً-0يعتين بلوصف وبذكر التفاصيل ً.
يقي ً.
ً-3مييلًاىل العبارات القصرية املتنامغة ذات اليقاع املوس ًّ
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اثن ايا ً:فن الرسائل ً
سؤال ً:ماًالعواملًالس ياس ّيةًاليتًأدتًاىلًازدهارًفنًالرسائلًيفًالعرصينًاليويبًواململويك؟
(ً)1كرثة دواوين ادلّ وةل اليت اقتضت احلاجةًاىل كتّاب الرسائل لتس يري أمورها.
ً
(ً)0حاجة السالطني والمراء اىلًاس تخداهماًللتعينيًأو العزل أو توطيد العالقات مع البدلان الخرىً.
ً
سؤال ً:ماًالعوامل الاجامتعيةًاليتًأدتًاىلًازدهارًفنًالرسائلًيفًالعرصينًاليويبًواململويك؟ً
علو مزنةل ُكتّاب الرسائل عند السالطني وامللوك (ً،قاربت مزنلهتم مزنةل الوزراء وكبارًالقضاة).
(ًّ ً)1
ً
(ً)0اختاذ الرسائل وس يةل تواصل اجامتعي ( ،الهتنئة واملدح والتعزية واملواساةًوالشكر .)..
ً
سؤال ً:ماًالعوامل العلميةًاليتًأدتًاىلًازدهارًفنًالرسائلًيفًالعرصينًاليويبًواململويك؟ً
(ً)1ديوان النشاء وكرثةًاملاكتباتًاليت اكنت خترج منهًأو تعود اليه من مبايعات وعهود.
ً
(ً)0رغبة ال ُكتّاب يفًاظهار ثقافهتم وبراعهتم يف الكتابةً.
ً
سؤال ً:أشهر كتاب الرسائل يف العرصينًاليويبًواململويك:
(ً)1القايض الفاضل ً (ً)0حميي ادلين بن عبدًالظاهرً)3( ً.العامد الصفهاينً
ًً
ً
(ً)1القايضًالفاضلًً(تً111ه)ً
فنًالكتابةًً.
تعمل ًّ
ًامسه ًً:أبو عيل عبد الرحّي بن عيل البیساينً.درس العلوم الرشع ّية وديوان امحلاسة ،و ًًّأًلقابه(ً :حميي ادلين)ًو(جمري ادلين)ًو(القايض الفاضل )ً.ًمعل ً:معل يف ديوان النشاء زمن صالح ادلّ ين اليو ًّيبً.ًعلل؛ًً سار كتّاب الرسائل يف عرصه عىل طريقته يف الكتابةًلًعُدًّالقايضًالفاضلًأمهًأمعدةًكتابًالرسائلًيفًالعرصين؟ًنتًهنج الهداية لل ُكتّابً،وحمفزة هلم عىل البداعً.
ً
لنًرسائل وطريقته يف الكتابة اك ْ
ً
(ً)0حميًادلينًعبدًالظاهر(ً:تً110ه)
ًامسه ً:حميي ادلين أبو الفضل ،ودل يف بیت عمل ودينً،درس التارخي والسري والدبً،برع يف الكتابة النرثية.ًمؤلفاتهً)1(:الروض الزاهر يف سرية املكل الظاهرً ً.(ً)0ترشيف الايم والعصور يفًسرية املكل املنصور.
ً
ًمعل ً:توىل ديوان النشاء يف عهد ّالظاهر بيربس وقالوون وابنه الرشف خليلً.
ً
اخلصائصًالفنيةًللرسائلً
ً-1التأثر بلقرأآن الكرم.
دًجسال اترخی ًّيا كام يف رساةل القايض الفاضل يف فتحًبیت املقدس.
ً-2تؤرخ لحداث العرص ،فتع ا ً
ً-3كرثتًاملس نات البديعية ،اكلسجع والطباق.
ً-4متتاز رساةل القايض الفاضل بغرابة بعض اللفاظً.وأما ابن عبد ّ
الظاهر فقد مالًاىل اس تخدام اللفاظ السهةلً
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اثلث ااً:اخلطابة
سؤال ً:يُعدً فنً اخلطابة يف العرصين اليويب واململويك من أ ًِّمه الفنون الدبية.
(ً)1لنهًأسهم يف معليةًادلّ فاع عن القّي الفاضةلًً.
ًً
(ً)0اقناع امجلاهري بأآراء و أفاكر س ياس يةً.
ًً
الفن.
سؤال ًً:علل؛ًأسهمت احلروب الصليبيةًواملغولية يف تنش يط هذا ًِّ
كبريا من املعاين والفاكرً.
ًً
لهناًوفرت للخطباء خمزواناً ا
سؤال ً:علل؛ًازدهرتًاخلطابةًالس ياس يةًوادلينيةًيفًالعرصينًاليويبًواململويكً.
بسببًالغزوينًالصلييبًواملغويلًوالظروفًالس ياس يةًوفّرتًللخطابةًالس ياس يةًوادلينيةًدواعهياًوحمفّزاهتاً.
ً
سؤال ً:اذكرًعواملًازدهار اخلطابة يف هذين العرصين.
ً-1نشاط حركة بناء املساجد والزوااي ًوالربط(ً.مالجِ ئًالفقراءًمنًالصوفية)
ً
ً-2تقريب السالطني للخطباء ورفع مزنلهتم.
ً
ً-3الغزو الصلييب والغزو املغويل والظروف الس ياس يةًوالعسكرية اليت معلت عىل ازدهار اخلطابة الس ياس يةً .
ً
ً
حميًادلينًابنًالزيكً(ًت118ه)ً
ًهو أبو املعايل محمد القرش ،املُلقّب :مبحيي ادلين ،املعروف :ببن زيك ادلّ ينً.
ً-
ًفقيهًخطيب أديب ،حسن النشاء ،اكنت ل مزنةل رفيعة عند السلطانًصالح ادلين اليويب.
ً-
ًشهد فتح بیت املقدس فاكنًأ ّول من خطب بملسجد القىص يف امجلعة الوىل بعدًحتريرهً .
ً-

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

اخلصائصًالفنيةًلسلوبًابنًالزيكً:
ً-1تربز العاطفة ادلينية فهيا خاصة عند المتثل بلقرأآن الكرم.
ً-2تتأنق يف اختيار اللفاظ الواحضة ذات املعاين السهةل.
ً-3توظف الصور البيانية واملس نات البديعية اكلسجع واجلناس ً
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راب اعاً:التأليف املوسوعي
ً

سؤالّ ً:عرفًاملوسوعةً.
ىت من العلوم واملعارف يف خمتلف ميادين املعرفة ،مرتبة ترتی ابا هجائياً.
يهًكتاب جيمع معلوماتًش ّ ً
ً
سؤال ً:مىتًاكنتًبدايةًالتأليفًاملوسوعي؟ًً
يفًالعرصًالعبايسً،يفًالقرنًالثالثًالهجريً.
ًً
سؤال ً:علل؛ًلًتكنًظاهرةًاملوسوعاتًجديدةًيفًالعرصينًاليويبًواململويك.
لنهًظهرًيفًالعرصًالعبايسًبعضًاملصنفاتًذاتًالاجتاهًاملوسوعي.مثلً:
ًً
ً.0كتابً(ًالغاينً)ًليبًفرجًالصفهاينً.
ً.1كتابً(ًاحليوانً)ًللجاحظًً.
ًً

ً

ً

ً

سؤال ً:ماًالعواملًاليتًأدتًاىلًازدهارًالتأليفًاملوسويسًيفًالعرصينًاليويبًواململويك؟
ً-0ديوان النشاءً.
ً-1أثرًالغزوين الصلييب واملغويلًً.
ًً
ً-3اس تقطاب مرص والشّ ام للعلامء املهاجرينً.
ً-3انتشار املكتبات الضخمةًً.
ًً
سؤال ً:ماًدورً(ًالغزوًالصلييبًواملغويلً)ًيفًازدهارًالتأليفًاملوسوعي.
ّ
حثًاخلُطىًلتأليف املوسوعات لتعويض ما خ ُِرسًمن تدمري ثقايف وفكري ملقدرات المة السالميةً.
ً
سؤال ً:ماًدورً(ًديوانًالنشاءً)ًيفًازدهارًالتأليفًاملوسوعي.
تطلّبًمعرفةًموسوع ّيةًللكًمنًيعملًفيهً،فقد وجب أن يكونوا عىل دراية بلعلوم الرشعية والتارخي والدبً...
ً
سؤال ً:علل؛ًاكنًأشهرًكتّابًاملوسوعاتًاكنواًرؤساءًدليوانًالنشاءًأوًكتّ اابًفيه.
لنًالكتّابًوالعاملونًفيهًحباجةًاىلًمعرفةًواسعةًيفًًالفقهًوالدبًوالس ياسةًوالتارخيًواجلغرافياًوً...
ًً
سؤال ً:أشهرًكتّابًاملوسوعاتًيفًالعرصين.
(ً)3املقريزيً .
(ً)0الصفديًً .
(ً)1القلقش نديً ً.
ًً
سؤال ً:وحضًاملقصودً(بديوانًالنشاء).
مؤسسةًأدبيةًوعلميةًودينيةًواس تخباريةًيفًالوقتًنفسهً.
ًً
سؤال ً:ماًدورً(ًاملكتباتً)ًيفًازدهارًالتأليفًاملوسوعيً.
لتنوع املعارف وكرثهتاً،ثًالتأليفً.
ً
أ ُو ِقفت خلدمة طلبة العمل وحوت نفائس الكتبًواخملطوطات؛ فأاتحًاجملال ّ
سؤال ً:ماًدورً(ًجهرةًالعلامءً)ًيفًازدهارًالتأليفًاملوسوعي.
اكنًلامتزجًعلامءًالندلسًوالهندًوالعراقًأثرًكبريًيف قيام هنضة علمية وأدبيةًممتية يف مرص والشام عىل وجه اخلصوصًً.
ً
سؤال ً:أشهرًالعلامءًاملهاجرين.
ً
(ً)1ابن خدلون مؤسس عمل الاجامتعًً.
ًً
(ً)0ابن البيطار أشهر علامءًالعرب يف الصيدةلً.
ًً
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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سؤال ًً:ماًأصنافًاملوسوعاتً:
(ً)1موسوعاتًالدبً.
(ً)0موسوعاتًالّتامجًً.
(ً)3موسوعاتًالطبيعةًواجلغرافياًوالتارخي.
ً
ً
سؤال ً:اذكرًأشهرًم ًوسوعاتًالعرصينًاليويبًواململويكً
سؤال ً:انسبًاملوسوعاتًالآتيةًلحصاهباً ً
سؤال ً:صنّفًاملوسوعاتًالآتيةً
املوسوعةً
الوايف بلوفياتً
غرر اخلصائص الواحضةًوعُرر النقائص الفاحضةً
هناية الرب يف فنون الدبً
مسال البصار يف ممال المصارً
سريً أعالم النبالءً
صبح العىش يفًصناعة النشاً
الصباً
نس ّي ّ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً

ميكنًلهذهًالتصنيفاتًأنً
تتداخلًفاميًبیهنا.

املؤلفً
الصفديً
الوطواطً
النويريً
العمريًً
ا َّذلهيبً
القلقش نديً
احلليبً
ًّ

صنفهاً
ترامجً
أدبً
أدبًًوطبيعةًوجغرافياًواترخيً
ترامج وطبيعةًواترخي وجغرافياً
ترامجً
أدبً
أدبًًوًوطبيعةًوجغرافياًواترخيً
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اجابتًأس ئةلًأدبًالرحالت
أًً.حتفة النظار يف غرائب المصار وْعائب السفارًً.
ًًً
ب.تذكرة بلخبار عن اتفاقات السفارً.

ً-1انسبًالكتابنيًالآتينيًاىلًمؤلفهياًً:
ًًًًً
ً-0عللًماًيأيتً ً:
أًً.يعد أدب الرحالت واح اداًمنًأمتعًالفنونًالنرثيةً.للتصاقهًبواقع النّاس وحياهتمًولمزتاجهًبفنون أخرى اكلقصص،واملذكراتً ًوالّتاث ً
اختالفًاهامتماتًالر ّحاةلًيفًرحالهتمبسببًتنوعًثقافاهتمًوعلوهممً.
بً.
ّ
جً.لدب ّالرحالت قمیة علمية كبرية ًً.كونهًواثئق اترخیية وجغرافية واجامتعيةًوثقافية يُعمتد علهيا ملعرفةًأحوال البالد املاكنية والساكنيةً.
ً-3لًلقبًابنًبطوطةً(ًأمريًالرحاةلًاملسلمني)؟ًلنهً:طاف قاريتًأآس يا و أفريقيا وبعض بدلان قارةًأوروب.واس تغرقت رحلته 32عااًماً
اجابتًأس ئةلًفن الرسائل يف العرصين :اليويب واململويك
ً-1وحضًالعوامل العلميةًاليتًأسهمتًًازدهارًفنًالرسائلًيفًالعرصينًاليويبًواململويك؟ً
(ً)1ديوان النشاء وكرثةًاملاكتباتًاليت اكنت خترج منهًأو تعود اليه من مبايعات وعهود.
ً
(ً)0رغبة ال ُكتّاب يفًاظهار ثقافهتم وبراعهتم يف الكتابةً.
ً
ً-0لًعُدًّالقايضًالفاضلًأمهًأمعدةًكتابًالرسائلًيفًالعرصينًاليويبًواململويك؟ً
نتًهنج الهداية لل ُكتّابً،وحمفزة هلم عىل البداعً.
لنًرسائل وطريقته يف الكتابة اك ْ
اجابتًأس ئةلًاخلطابةًيفًالعرصينًاليويبًواململويك
ً-1بنيًأمهيةًاخلطابةًيفًالعرصينًاليويبًواململويكً.
(ً)1أسهمت يف معليةًادلّ فاع عن القّي الفاضةلًً(ً)0اقناع امجلاهري بأآراء و أفاكر س ياس يةً.
ً-0علل؛ًازدهرتًاخلطابةًالس ياس يةًوادلينيةًيفًالعرصينًاليويبًواململويكً.
بسببًالغزوينًالصلييبًواملغويلًوالظروفًالس ياس يةًوفّرتًللخطابةًالس ياس يةًوادلينيةًدواعهياًوحمفّزاهتاً.
ً
ً-3اس تخرجًمنًالنصًاخلصائصًالًفنيةًللخطبةً:
ً.1المتثلًبلقرأآنًالكرم.0ًً.تتأنق يف اختيار اللفاظ الواحضة ذات املعاين السهةلً.3ًً.توظفًاملس ناتًالبديعيةً.
اجابتًأس ئةلًالتأليف املوسوعي يف العرصين اليويب واململويك
ىت من العلوم واملعارف يف خمتلف ميادين املعرفة ،مرتبة ترتی ابا هجائياً.
ّ ًً-1عرفًاملوسوعة.كتاب جيمع معلوماتًش ّ ً
ً-0بنيًدورًكًمماًيأيتًيفًازدهارًاملوسوعاتًيفًالعرصينًاليويبًواململويكً:
أًً.ديوانًالنشاءً:تطلّبًمعرفةًموسوع ّيةًللكًمنًيعملًفيهً،فقد وجب أن يكونوا عىل دراية بلعلوم الرشعية والتارخي ً...
ب.الغزوًالصلييبًواملغويلّ ً:
حثًاخلُطىًللتأليفًلتعويض ما خ ُِرسًمن تدمري ثقايف وفكري ملقدرات المة السالميةً.
جً.جهرةًالعلامء:اكنًلامتزجًالعلامءًأثرًكبريًيف قيام هنضة علمية وأدبيةًممتية يف مرص والشام عىل وجهًاخلصوصً
ً-3انسبًالكتبًالآتيةًاىلًمؤلفهياً:
(صبحًالعىشًيفًصناعةًالنشاً:للقلقش نديًً،سريًأعالمًالنبالءً:لذلهيبً،الوايفًللوفياتً:للصفدي)ً
ً-3صنفًاملوسوعاتًاليتًدرس هتاًاىلًً
بً.موسوعاتًالدب ً:جً.موسوعاتًالطبيعةًواجلغرافياًوالتارخيً انظرًللجدولًأعالهً
أًً.موسوعاتًترامجً:
انهتتًالقضاايًالدبيةً
81
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(ًلبنًجبريً)ً
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الًبـــــــــــــــالغــــــةً
ًًًالوحدةًالوىل
ًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأو الًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاثني ااًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاثلثاًاً
ً
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ً

ً

عملًاملعاينً:

اخلربً:

النشاءً:

.1مفهومهً

.1البتدايئً

النشاءًالطليبً

ً.0أبوابهً

ّ ً.0
الطـــليبً

النشاءًغريًالطليب

ً.3فائدتهً

ً.3الناكري
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عملًاملعاينً

العريبًالتخصصً
الفصلًالولً

أو اًلً:مفهومًعملًاملعاينً
ًعملًاملعاين ًً:هوًعملًتُعرفًبهًأحوا ُلًاللّفظًالعريبًاليتًهباًيُطابِقً ُمقتىضًاحلالً.ًمنًأبوابــه ًً:اخلربًوالنشاءً،والتّقد ُمًوالتأخريً،و ْاحلذ ُفًو ّاذل ْكرً،والجيازًوالطنابً،والف ُ
صلًوالوصلً.
ًفائدتــــــه ًً:الوقوفًعىلًالرسارًاليتًيرتقيًهباًشأنًالالكمًوي ْفضُ لًبعضُ هًبعضا اً،مبوافقتهًملرادًاملتلكمً،وحالًًًاخملاطبً،ومراعاتهًلقواعدًاللغةًوأصولهاًوأعرافهاً.
ًً
ًأيًتغيريًيطرأًعىلًامجلةلًبتقدمًأوًتأخريًيؤديًاىلًتغيريًيفًاملعنًحسبًمرادًاملتلكمً،مباًيوافقًمقتىضًحالًاخملاطب.لًلِئًاج ِ
 قالًتعاىلً"ً:قُ ِ
متعتًال ُنسًواجلنًًعىلًأ ْنًيأتُواً ِب ِمث ِْلًهذاًالقرأ آ ِنًلًيأتواًمبثل"ً
للس ياقًومقتىضًاحلالً،فس ياقًالآيةًيتناولًالبالغةًوصوغًالالكم...
ًً
تقدّمتًلكمةً"النس"ًمراعاةً ّ
تطعمتًأ ْنًتن ُفذواًمنًأقطارًالسامو ِاتًوالرضًفانفذوا"ً
 قالًتعاىلً"ً:ايًمعرشً ِّ
اجلنًوالنسًا ْنًاس ُ ْ
تقدّمتًلكمةً"اجلن"ًلنًس ياقًالآيةًيتناولًالنفاذًمنًأقطارًالسامواتًوالرضًواجلنًأقدرًعىلًذلً.
ًً
ً
اجابتًأس ئةلًعملًاملعاينً
ً-1وحضًفائدةًعملًاملعاين ًً.الوقوفًعىلًالرسارًاليتًيرتقيًهباًشأنًالالكمًوي ْفضُ لًبعضُ هًبعضا اً،مبوافقتهًملرادًاملتلكمً،وحالًاخملاطبً،
ومراعاتهًلقواعدًاللغةًوأصولهاًوأعرافهاً.
ًًً
ً
احلياةًلكهاًتعبً
ً-0يقولًأحدانًمتذ ّم اراًًً:
اغبًيفًازدايدً
تعبًلكّهاًاحلياةًمفاًأعْـــــــــًً
لكنًاملعريًاذليًعُرفًبتشاؤمهًيقولً:
جبًالً ِمنًر ٍّ
مادلةلًتقدمًاخلربً"ًتعبً"ًعىلًنفس يةًالشاعر؟ً
ً
ًدلةلًعىلًالنظرةًالتشاؤميةًدلىًاملعريًفقدًقرصًاحلياةًعىلًالشقاءًوالتعبًمتناس اياًماًفهياًمنًراحةًورسورًوسعادةً.
ً
ً
ًً-3وحضًقولًاجلرجاينًً:
لغرضًبنظ ِم ِ
ًاللك ِمًأ ْنًتوال ْتًأ ُ
ْ
(لیسًا ُ
طقً،بلًأ ْنًتناسق ْتًدللهتُ اًو ْ
تالقتًمعانهياًعىلًالوج ِهًاذليًاقتضاهًالعقل)ً
ً
لفاظهاًيفًالنّ
أيًأنًنظمًالالكمًوترتیبهًيكونًحسبًمرادًاملتلكمًواملعنًاذليًيريدًايصالًاىلًاخملاطبً،معًمراعاةًحالًاخملاطبًوقواعدً
ً
اللغةًواللفاظًوأصولهاًوأعرافهاً.
ً
ً
83
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اثنياًاً:اخلربً
وًعدمًالصدقً،فاذاًاكنً ُمطابقااًللواقعًاكنًصادقااً ً،وانًاكنًغريً ُمطابقًفهوًغريًصادقً.
نهًالصدقًأ
ّ
ًاخلربً:هوًماًحيمتِلًمضمو ًّالساسًاذليًيبحثًفيهًعملًاملعاينًهوًامجلةلًوتقسمًاىلً:ًامجلةلًالمسيةً:تفيدًالث ّبوتً.ًامجلةلًالفعليةً:تفيدً(يفًالغلب)ًالتجدّدًواحلدوثًيفًزمنًمعنيً،وقدًتفيدًالتّجدّدًوالاس مترارً.ً
اجابتًأس ئةلًاخلربً
ّميًامجلةلًاليتًأفادتًالتجدّدًمنًامجلةلًاليتًأفادةًالثبوتًيفًكًمماًيأيت:
(ُ ً)1
احلفاظًعىلًالبیئةًمسؤوليةً َّ
(الثبوت)ً
ًفرًٍّدًًًً.
ك ْ
(التجدّد)ً
متياًيفًاملافلًادلّ ول ّيةًً.
(ً)0حقّقتًاملرأةًالرد
نيةًحضوراًم ّ ا
ا
(الثبوت)ً
سنًأخال ِق ًِهًًًًً.
(ً)3ماكن ُةًاملر ِءً ُحب ِ
(التجدّد)ً
ًالنجاحًبلعزميةًوالصارًًًًً.
(ُ ً)3
يتحقق ُ
(ُ ً)1
حيتفلًالردنيونًبعيدًالاس تقاللًيفًاخلامسًوالعرشينًمنًأاير( ً.التجدّد)ً
ً
اثلثاًاً:أضبًاخلربً
(ً)1الابتدايئ ًً:أ ْنًيأيتًاخلربًخال اياًمنًأدواتًالتوكيدً(املؤكدات)( ًً،يُلقىًعىلًخايلًا ّذلهن(لیسًدليهًعملًمس بقًبه)ً
(يُلقىًعىلًاملُّتًّددًأوًالشّ اكّ ًيفًقبولًاخلرب)ًًًً
(ً)0الطلبــــي ًً:أ ْنًيأيتًاخلربً ُمؤكَّدا اًبأداةًتوكيدًواحدةًًً،
(يُلقىًعىلًاملنكر)ً
(ً)3النكـاري ًً:أ ْنًيأيتًاخلربً ُمؤكَّدا اًبأدايتًتوكيدًأوًأكرثًًً،
ً
ًاملُــؤكّدات ًً:ا ّنًً،أ ّنًً،لمًالابتداءًً،الالمًاملزحلقةًً،نوانًالتوكيدًً،القسمًً،قدًللتحقيقًً،أحرفًالتنبيهًأماًً،ألًًً،الحرفًالزائدةًمثلً(اذاًماًأتقنتًمعكلًأحببته)ً،بءًاجلرًالزائدةًيفًخربًلیسً(ً...وأنًهللاًلیسًبظال ٍّمًللعبيد)ً
ًً
ً
سؤال ً:حدّدًضبًاخلربًيفًماًييلً:
...................................................
ً)1قالً ُمذيعًيُقدّمًبرانجمااًيفًالتلفازً(ً:حلق ُةًاليو ِمًعنًأضارًالتّدخنيً)ًًًً
ًً
ِ
ً...................................................
ًُاجلامعاتًالردن ّي ِةًيفًاملدّةًالخريةًعىلًحنوًواحضًًًًً.
ً)0زادًعدد
ًً
ً...................................................
ً)3يقولًالطبیبًللمريضًاذليًيشعرًأنهًمريضً(ً:ان ّكًحصيحًاجلسمً)ًًًً
ًً
عًوابتاكر) ....................................................
ًً
ً)3يقولًأحدًالفناننيًالتشكيلينيًملعاريضًهذاًالفنً(ً:ألًا ّن ّ
ًفنًالرمسًالتشكييلًوس ي ُةلًابدا ٍّ
ًً
ً
84
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اجابتًأس ئةلًأضبًاخلربً
ً(ًً)1حدّدًضبًاخلربًيفًكًممّاًيأيتً:
(اناكري)ً
ً
صصًاحلقً"ًًًًًً
أًًً-قالًتعاىلً"ً:ا ّنًهذاًلــهوًالق ُ
(اناكري)ً
بً-قالً(ص)ًيفًفضلًسورةًالخالص":واذليًنفسًبيدهًانـّــهاًلـــتعد ُلًثُلثًالقرأآنً"ً ً
(اناكري)ً
ً
ًوجدانًًًًً
ًُ
ا ّنًالشعر
جً-ألًايطائرًالفردوسًً
(ابتدايئ)ً
ًحري ٍّةًوابدا ًٍّعًًًًًًًً.
ردن ُ
دً-ال ُ
ًوطن ّ
(ابتدايئ)ً
ًً
البدنًً
وحًو ًُ
هً-عىلًهواكًاجمتعناًأْیّ اًالوطنًً
فأنتًخا ِف ُقناًوا ّلر ُ
(طليب)ً
ًً
نيفًً
رصً ُم ِ ً
رواحًفيــــــ ًِهًً
وًً-لًـــبیت ُ
أحبًا َّيلًمــنًق ٍّ
ًختفقًال ُ
اًاناكرايًً.
(ً)0اجعلًاخلربًالابتدايئًيفًامجلةلًالآتيةًمرةاًطلب اياًومرة اً
الامتحانًسهلًًً:
ً
ُ
ً)1طــــليبً:ا ّنًالامتحانًسهلًً
ً
ً)0أناكريً:ا ّنًالامتحانًلًــــًسهلًً
ً
(ً)3بنيًسببًجميءًاخلربًالولًطلب اياًوالثاينًاناكرياأًيفًقولًتعاىلًًً:
بوهامًفعززانًبثالثًفقالـــــــــواًانّــاًاليمكً ُمرسلونًقالواًماًأنمتًا ّلًبرشًمثلناًوماًأنزلًالرمحنًمنًشءً
"ًاذًأ ْرسلناًالهيمًاثننيًفك ّذ
ّ
انًأنمتًا ّلًتكذبونًقالواًربناًيعملًانّــاًالًيمكًلـــ ُمرسلونً"ً
انّــاًاليمكًلـــ ُمرسلونً(:مؤكّدين)ً(منكرًللخرب)ً.
انّــاًاليمكً ُمرسلونً(:مؤكدًواحد)ً(شاكًأوًمّتدد)ًً
(ّ ً)3عربًعنًمضمونًاخلربًالآيتًبّضبًمناسبًمنًأضبًاخلربًً:
ًًًً( ِ
ألًانكًس تجدًمع االًبعدًص ًربكًوحبثكً.
ابعثًالملًيفًنفسًشابًيئسًمنًحصولًعىلًفرصةًمعل)ً
ً
(ً)1اقرأًالنصًالآيتً:
"ًا ّنًأ ّمهًســـببًيفًالابهتـــاجًبحليـــاةًأ ْنًيكـــونًلالنســـانًذوقًســـلّيًهمـــذبًيعـــرفًكيـــفًيســـ متت ُعًبحليـــاةً،وكيـــفًحيـــّتمًشـــعورً
يدخلًالرسورًعىلًنفسًصاحبهًونفسًمنًحولً.
الناسًولًينغ ُّصًعلهيمً،بلًو
ّ
كًفــر ٍّدًيتجنّــبًجــرحًاحسـ ِ
تصـ ّـورًأرسةًســادًفهيـ ّ
ـاًاذلوقًالســلّيً،نــرىً ّ
ـاسًغــري ِهًبــأيًلف ـظًٍّأوًأيًمعــلًيــأبهًاذلوقً،بــلًا ّنًذوقــهً
يرفعهًا ِّ
ىلًحدًأ ْن ّ
ًيتخريًاللكمةًاللطيفةًوالعملًالظريفًاذليًيُدخلًالرسورًعىلًأفرادًأرستهً.
ــبًالنظـــامًو ُحســـنًالّتتیـــبً،والاســـ متتاعًُجبـــاملًالزهـــورً
ا ّنًاذلوقًالســـلّيًيفًالبیـــتًلــــيأىبًالـــزناعً،ويـــأىبً ِحـــدّةًالغضـــبً،ويتطلّـ ُ
اًيفًالسعادةًمنًريقًّالعقل"ً.
وجاملًالنظافةًوجاملًكًشءًيفًالبیتً،فلس ناً ُمبالغنيًاذاًقلناً:ا ّنًريقًّاذلوقًأكرثًا اثر ّ
فاذلوقًالسلّيًقادرًعىلًاس تجالبًالقلوبً.
خربًابتدايئً:
ًأًً.اس تخرجًمنًالنصًً ًً:
ّ
اًيفًالسعادةًمنًريقًّالعقلً.
خربًطليبً:
ًًًًًً ًًً
ا ّنًريقًّاذلوقًأكرثًا اثر ّ
ًالسلّيًيفًا ِ
لبیتًلــــــيأ ّ
ىبًالزناعًً.
ًًً
ً
خربًاناكري ًً:ا ّنًاذلوق ّ
ً

بً.أَتُفيد مجةل " :اذلوق السلّي قادرً عىل ْاس تجالب القلوبًِ "التجدُ د أم الثبوت؟ و حضًاجابتكً
تفيدًالثبوتًلهناًمجةلًامسيةً.
85
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رابعاًاً:النشاءً.
ًالنـًــــــــشـــــــــــاءً:هوًالالك ُمًاذليًلًحيمتلًمضمو ّ ِنهًالصدقًأوًعدمهً.
ًالساليبًالنشائيةً:المرًً،الهنّ ىيًً،الاس تفهامًً،النداءًً،ال ّمتينًً،التع ّجبًً،القسمً.خبارا:
يفًامجللًالآتيةًلًنس تطيعًأنًنصف
ّ
ًمضاميهناًبلصدقًأوًعدمهً،اذًلًتتض ّمنًا ا
(يس
تعملًالسائلًعنًقراءةًالروايةً)
ً)1هلًقرأتًًروايةً"ًالعتباتً"ًملفلحًالعدوانً؟ًًً
ًً
ّ
ّ
يطلبًالقائلًتعملً ُحسنًالاس امتع)
(
امتعًكامًتتعملً ُحسنًاحلديثًًً.
تعملً ُحسنًالاس
ًً
ْ ّ ً)0
ُّ
(يتع ّجبًمنًجاملِ ًُصورًالتاكفلًيفًوطنه)
ًً
ً)3ماًأمجل ًُصورًالتّاكفلًيفًوطينً!ًًًً
ًً
(يُقسمًعىلًاملافظةًعىلًنظافةًبيئته)
ً
حافظنًعىلًنظاف ِةًبيئيتًًًًً.
ًً
ً)3وهللاً،ل ّ
ً
أقسامًًالنشاءً.
هوًاذليًيس
تدعيًمطلوبًغريًحاصلًوقتًالطلب( ً.طلبًشءًغريًحاصلًوقتًالطلب)ًً
(ًً)ً1انشاءًطليبً:
ا
"وأقمیواًالصالةًوأآتواًالزاكةً"ً.
ً.1المرً :
ًًً
بعديًكفاراًيّضبًبعضمكًرقابًبعضً"ً.
لًترجعنً
ً.0الهنىيًً :
ًًً
ّ
ا
ً.3الاس تفهامً ً:مكًيبلغًطولًالهنرً؟ً"ً
ًًً
ايربًً"...
ً.3النداءً:
ًًً
ً ّ
وليتكًترىضًوالانمً ِغضابً
فليتكًحتلواًواحلياةًمريرةًً
ً.1المتينًً :
ًًً
ً
ً
(ًً)ً0انشاءًغريًطليب ً:هوًاذليًليس
(لیسًفيهًطلب)ًً
تدعيًمطلوبًًًً.
اً
صيغه(ًالواوً،لعمريً،الباءً،التاءً)ً لعمركًماًبلعقلًيكتسبًالغنً
ً.1القسمً:
ًًً
هللًدرهًفارساًً
ً.0التعجبً ماًأعظمًاخلالق"ً ًًً
ًًً
ا
ً
اجابتًأس ئةلًالنشاءً
ً(ً)1صنّفًماًحتتهًخطًيفً ّ
كًممّاًيأيتًاىلًخربًأوًانشاءً:
ّ
لكنًوطنواًأنفسمكً"ً
ًالناسًأحس نّاًوانًظلمواًظمناًً،و
أًً.قالً(ص)ً"ً:لًتكونواًا ّمع اًةًتقولونً:ا ْنًأحسن ُ
ِّ
حدقًأتذ ُك ًُرًم ْنًأانً؟ًً
وطنًالنجو ِمًأانًهُناًًً
بُ ً.
جُ ً.ش ّقًطريقكًببتسامتكًخريًلًمنًأنًتشُ قّهاًبس يفكً.
نعمً،حننًأبنا ُءًاذلين ْ
ِر ُ
ًاحن ْ
مالًالفيايفً ًو ْاحننًهل ُمًالص ْخ ًُرً
نتًهلمًً
دً.
ُ
ًو ُكـــــ ْـنًأمااناًًوًح اباًيفًًليالهياً
ــــــــهاًالشعرً ُكنًخني االًيُظلّلناًً
ًُ
هً.ايًأي ّ
وُ ً.
ًوًمنًعز ٍّمًشدي ًِدً
ُخلُــــ ٍّقًز ٍّاك
عرًفـــــــيًماًفيكًمنً
لًحييطًُالشّ ًُ
ْ
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ً
أًً
بً
جً
دً
هً
وً

...

اخلربً
ًالناسًأحس نّاً
ا ْنًأحسن ُ
أانًهُناً
ً
ْاحننًهل ُمًالص ْخ ًُرً
ً
ُ
عرً
لًحييطًُالشّ ًُ

النشاءً
ّ
لكنًوطنواًأنفسمكً
لًتكونواًا ّمع اًةًًًًًًًًًًًًًًًًًًً/و
أتذ ُك ُرًم ًْنًأانً؟ً
ُش ّقًطريقكًببتسامتكً
ً
ُكـــــ ْـنًأمااناًً
ــــــــهاًالشعرًًًًًًًًًًًً/
ًُ
ايًأي ّ
ً

ً
ً(ّ ً)0ميًالنشاءًالطليبًمنًغريًالطليبًيفًماًحتتهًخطُ ً،محدّ دااًأسلوبًالنشاءً:
مورًولًتُصغّرًخدّ كً
ًِ
الصالةًًوأ ُم ْر
ً.1قالًتعاىلً"ً:ايبُ ًَّ
ًبملعروفًوانْهًعنًاملُنكرًو ْ
اصربًعىلًماًأصابكًا ّنًذلًمنًعزمًال ِ
ينًًأ ِق ْمً ّ
ولًمتشًيفًال ِ
للناسً ِ
رضًمر احاً"ً.
ًِ
ًالصالةًً:انشاءًطليبً،أمرً)ًً ًًًً
(ًايبُ َّينًً:انشاءًطليبً،نداء)ًًً
ً
(ًأ ِق ْم ّ
(ًوانْهًعنًاملُنكرًانشاءًطليبً،أمرً)ًً
ًبملعروف:انشاءًطليبً،أمر)ً ً
ًِ
(وأ ُم ْر
ً
اصربًعىلًماًأصابكً:انشاءًطليبً،أمرً)ً (ولًتُصغّرًخ ّدكً ِ
للناسًً:انشاءًطليبً،هنىيً)ًًً
ً
(و ْ
ولًمتشًيفًال ِ
( ِ
رضًمر احاًً:انشاءًطليبً،هنىيً)ً
ً
ـيفًوصلتًأ ِ
ِ
(انشاءًطليبً،اس تفهام)ً
ًمنًالزحا ًِمًًًً
فكـــــــً
ًبنتًً
ًً.0أبنْتًادلّ ه ِرًعنديًك ًٍّ
نت ّ
ْلنًتبلُغًاجملــــــــــد ّ
ًالصرباً ًًًً (انشاءًطليبً،هنىي)ً
ً.3لً ْحتس ِبًا ْجملدًمت اْراًأنتًأ آ ِ ُلك ًُهًً
ًحىتًتلْعق ّ
ًًًً (انشاءًغريًطليبًتعجب)ً
ً.3ماًأبْدعًانشادكًالشّ ْعرًً!ًًًًًًً
اكًًًًً (انشاءًطليبً،نداء)ًً
ًمـــنً ِذكر ًِ
ً.1ايًجارةًالواديًط ِربْ ُتًوعادينًً
ماًي ُْشـــــــــ ِبهًُال ْحـــــالم ْ
ً.1أهكـــــــــ ّ
ِهللًأشكــــــــــــــــــوًقـــــلب ِكًال ُقــلـــباً ًًًً (انشاءًطليبً،اس تفهام)ًً
ًولًمرح اباً؟ًً
ذاًحىت ْ
ً
(يّتكًللطالبًحريةًالتعبري)ً
(ً)3هاتًمنًانشائكًمثالًعىلًكًمنًًً:
ماذاًخیرسًالنسانًحنيًيبتسمًيفًوجهًالآخرين؟ً
ً.1النشاءًالطليبً(الاس تفهام)ًًً
أكر ْمًبلبءًخُلقاا!ً
ً
ً.0النشاءًغريًالطليبً(التعجب)ًً
ًالسعادةًيفًالعطاءً.
ً.3النشاءًغريًالطليبً(القسم)ًًً
وهللاً،ا ّن ّ
اتكًبلعملً.
ًِ
احرصًعىلًتطويرًذاتكًوقدر
ً
ً.3النشاءًالطليبً(المر)ًًً
ً
ً
ً
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هوًطلبًحصولًالفعلً.عىلًوجهًاللزامًوالاس تعالءًًً.
ُ
مبعنًأن ّكً ُملكّفًو ُملزمًبفعلً.
يكونًعىلًوجهًً ً-اللزامًً:
ًالاس تعالء ًً:منًالعىلًمزنةلًاىلًالدّنًمزنةلً.ًًًًًًًًً
قالًتعاىلً"ً:ايًأْیاًالنّاسًات ّقواًربّمكًاذليًخلقمكًمنً ٍّ
نفسًواحدةً"ً
عىلًوجهًاللزام؛ًلهنمًملكفونًتقوىًهللاًًً.عىلًوجهًالاس تعالء؛ًلنًالطلبًمنًالعىلًللدّنًمزنةل.
ً
ْ
قالتًالمًلبهناً:رت ّْبًأغراضكً،وض ْعهاًيفًماكهناًً.
المرًحقيقيً:لنًالبنً ُملزمًو ُم ّلكفًبّتتیبًأغراضهًووضعهاًمباكهناً،والطلبًمنًالعىلًمزنةلًاىلًالدّن.
ً
قالًاملديرًللمعلّمنيً:را ُعواًالفروقًالفرديّةًبنيًالطلب ًِةًً.
ُ
المرًحقيقيً:لنًاملعلمونً ُملزمونًو ُم ًّلكفونًمبراعاةًالفروقً،والطلبًمنًالعىلًمزنةلًاىلًالدّنًمزنةل.
ً
ً

ً







ً

صيغًالمـــرً:
ً:كونواًعبادًهللاًاخواانً.
(ًً)ً1فعلًالمـرًًً
ا
(ًًً)ً0املضارعًاملقرونًبالمًالمرً ً:ل
ــــنكنًمثالًأعىلًحيتذيهًالناسًيفًالخالقًامحليدةًً.
يحً:أقبلً)ً
ً:ه ّياًن ُّنظفًحديقةًاملزنلً(.صه:مبعنًاسكتً)(ًأآمنيً:اس تجبً)(ً ًّ
(ًً)ً3امسًفعلًالمرًً
(ًً)ً3املصدرًالنائبًعنًفعلً ً"ً:وبلوادلينًاحساانً"ً
ً
ًًًًًًاملعاينًاليتًخیرجًالهياًالمرً(لًالزامًفهياًولًاس تعالء)ًًًًًً :
ً(ً:عندماًيصدرًمنًالقلًمزنةلًاىلًالعىلًمزنةلً)ًً.
(ًً)ً1ادلّ عاءًً
فًقلوبناًعىلًطاع ِت ِكً"ً.
صْ ً
ًًً
رصف ِ
ًالقلوبِّ ً،
"ًالله َّمًايً ُم ِّ
ّ ً(ً:
كًأمرًيُو ّجهًاىلًغريًالعاقلًً-امجلاداتًً)ً-
(ًً)ً0المتينًً
صباحًمنكًبأمثـــــلً
يلًً
ألًأْیّ اًالليلًالطو ُيلًألً ْاجن ِ ً
ًًً
بصبحًوماًال ُ
ٍّ
(ً)ً3النصحًوالرشادً (ً:عندماًيكونًالمرًمتض ّمنااًمعنًالنّصيحةًوالرشادًمنًغريًالزامً)ً
هلًاملشوراتً
ًِ
يو اماًوا ْنً ُكنتًمنًأ
ً
شا ِو ًْرً ًِسواكًاذاًانبتكًانئِبـــةًً
ًًً
ّ (ً:
كًأمرًلًيقوىًاملُخاطبًعىلًفعلً،يُقصدًاظهارًْعزهًوعدمًقدرته)(.شءًمس تحيل)ً
ً(ًً)ً3التعجيًً
ِِ
"ًفأْتُواًب
ِسورةًمنًمثلً"ً
ًًً
ّ ً(ً:
كًأمرًيكونًفيهًاملُخاطبًوالقائلًمتساوينيًقدْ اراًومزنةل)ً
(ًً)ً1الالامتسًً
قفاً ِ
بسقطًاللوىًبنيًادلخولًحفوملً
نبكًمنًذكرىًحبيبًومزنلًً
ًًً
88
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اجابتًأس ئةلًالنشاءًالطليبً(ًالمر)ً
ً(ّ ً)1ميًالمرًاحلقيقيًمنًالمرًاذليًخرجًاىلًمعنًبالغيًيفً ّ
كًممّاًيأيتً:
(حقيقي)ً
أًً.قالًتعاىلً"ً:ا ّنًهللاًومالئكتهًُيُصلونًعىلًالنّيبًايًأْیّ اًاذلينًأآمنواًصلوًعليهًوسًل ّمواًتسلمیااً"ً
ً
(أمرًبالغي)ً
فاطرحًأذاكًو ّيرسًكًماًصعباًًً
ُضمرًُهًً
ً
بً.ال ْم ُرًأي ُ
ْرسًممّاًأنتًت ُ
(أمرًبالغي)ً
ومعيًصبا احاًدارًعبةلًو ْاسلميًًً
ًِ
جً.ايًدارًعبةلًبجلواءًتلكّميًً
ً
ّ
اكتبًيلًتقر ايراًعنًاجنازاتًالشّ
(حقيقي)ً
ً
هرًاحلايلًيفًالرشكةًً.
دً.قالً ُمديرًل
ً
حدًموظفيهْ ً:
ّ
ّ
هً.قالًمعملًلحدًطلبتهِ ً:ل ُت ّنظمًوقتكً،وًلْتس ت ِفدْ
(أمرًبالغي)ً
ً
ًمنًكًاثني ٍّةًفيهًًًً.
ً
الزت ْم ّ
(حقيقي)ً
ً
ًاخملططًيفًتنفيذًاملرشوعًًً.
وً.قالًصاحبًاملرشوعًللمهندسًاملُنفّذًِ ً:
ً
(أًمرًبالغي)ً
زً.قالًأحدمهًخماط ابالآخرًيعيبًالناسً:هاتًيلًانساانا ًاكم اًالًًًًً.
ً
(أمرًبالغي)ً
ً
صبحًاتئ اباًممّاًجنًًً
مانًوا ْنًلوىًً
ً
ح ْ ً.ا
ًالز ِ
صرباًعىلًوعْ ِد ّ
فعسا ُهًيُ ُ
ً
(ً)0بنيًاملعنًالبالغيًاذليًخرجًاليهًالمرًيفً ّ
كًممّاًيأيتً:
(ادلّ عاء)ً
ًً
ادليًوملنًدخلًبیيتً ُمؤمنااًوللمؤمننيًواملؤانت"ًً
أًً.قالًتعاىلّ ً"ً:
ربًاغ ِف ْرًيلًولو ّ
بً.فياً ْمش ُسً ُكفّيًع ْنًم ِ
ُ
(المتين)ً
ً
وايًشه ُْبً ُغوريًيفًدايج ِريًأآجالًًًِ
داركًو ْامخديًً
(نصحًوارشاد)ً
فأرســــــــــــــــ ًْلًحكمیااًولًتوصهًًً
جً.اذاًكنتًًيفًحــــــــــــــاج ٍّةًمرسالًًً
أرىًماًترينًأًوًخبي االً ُمــــــــــ ّ
(تعجي)ً
ً
خدلاًً
ً
ًهز الًلعــــــلّينًً
دً.أرينــيًجـوادااًمات ْ
(الامتس)ً
ً
هـــــــذاً ِعرايقًوًذاكًشــــــــــأآيمًً
هً.فدعواًمقالًاجلاهـــــــــــلنيًهجا اًةلً ًً
أ ْرحـــــــــــــــاممكًبرواجِ ِحًالحال ًِمً
ً
ًًًوتــــــــــــــــــــدارك ًواًبأيبًوأيمًأن ًُمتًً
ً
(ً)3وحضًماًيأيتً:
ً.1خروجًالمرً(أ ْح ِس ًْن)ًاًىلًالنصحًوالرشادً:أ ِ
حس ًْنًا ِ
حسانً
فطاملاًاس تعبدًالنسانًا ًُ
ىلًالناسًتس تعبِدْ ًقُلوهبمًً
لنهًخیاطبًالنسانًعىلًسبيلًالنصيحةً،والنصيحةًلًتكونًعىلًوجهًاللزامًبلًالرشادًاىلًفعلًحسنً
ً
فا ْنًجنحتًاليهً ّ
ال ِ
رضًأ ُوسل ّ اماًيفًاجلوًفاعزتً
فاخت ًْذًنفقااًيفًًً
ً.0خروجًالمرً( ّ ِاخت ًْذ)ًاىلًالتعجيًً:
لنهًيريدًاظهارًعدمًقدرةًالنسانًوْعزهًعنًاعزتالًالناسًوالعیشًوحيداًيفًبطنًالرضًأوًيفًالسامءً
ً
أوًأعيداًا َّيلًعهْد ّ
ًالش بابًًِ
ايًخلييلًخ ِل ّياينًوًمــــاًبـــــــيًً
ً.3خروجًالمرً(خلّياين)ًاىلًالالامتسًيفً:
َّ
لنًالشاعرًخیاطبًصديقيهًوهامًيفًمزنلتهًنفسهاً،والمرًهناًمنًندًّلندًّلیسًفيهًاس تعالءً.
ً
ختطريً ِفص ِ
ً.3خروجًالمرًاىلًالمتينًيفًخماطبةً(عامن)ً ّ
بحًمنكًال ِف ْتنةًً
رسحًًً
باكًالغضً ُمن ِ
يُضفيًعىلًالص ِ
ًمالّبًوًماًغلباً
ًوصفّقيًمــــر احاً ًواس تبرشيًفر احاًً
ًًًًً
ِّ
فمكًمنًاحلب ّ
لنهًخیاطبًغريًالعاقلً،ويهًمدينةًعامنً.
ً
ُعرسً.
رسًولًت ِ ّ ًْ
ً.1خروجًالمرً( ّ ًْ
يرس)ًاىلًادلّ عاءًيفًالقولّ ًًً:
ربًي ِ ّ ْ
لنًالمرًموجهًمنًالنسانًالدّنًمزنةلًاىلًهللاً(جلًوعال)ًالعىلًمزنةلً،عىلًسبيلًطلبًالتیس يريً.
ً
ً
89
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النشاءًالطليبً:
(الاس تفهامًاحلقيقي)ً
اًمنًقبلًً.
ًُ
(ً ً)ً0الاس تفهام ًً:هوًطلبًال ِع ِملًبيش ٍّءً ْلًيكنًمعلو ام
أ ْينًتق ُعًدائرةًاملكتبةًالوطنيةً؟ًً
ًًً
أدواتــــــــه ً:هلًً،منًً،ماًً،مىتًً،أاينًً،كيفًً،أينًً،مكًً،أيً
ً
ً
املعاينًاليتًخیرجًالهياًالاس تفهامً:
فالًيقصدًالسائلًطلبًالعملًمباًجيهلًفاملعرفةًحاصةلًدليه)ً
ًقدًيُرادًبلس تفهامًغريًاملعنًاحلقيقيًل(ً،ّ
(ًً)ً1النفي(ًيكونًعندماًجتيءًأداةًالاس تفهامًللنفيً،أ ْيًيُمكنًاحاللًأداةًالنفيًحملّها)ً.
ًًًً
ً ًًقالًتعاىلً"ً:هلًجزاءًالحسانًا ّلًالحسانً"ًً.
(ًً)ً0التقريرً (ًيكونًحبملًاخملاطبًعىلًالقرارًمباًيعرفهًاثبااتا ًونفيااً)ً.
ً ً-ألس متًخريًمنًركبًاملطايــــاًً ًوأندىًالعاملــنيًبطونًراحً؟ً
ْ
الشاعرًحي ِملًاملمدوحًعىلًالقرارًبت ّصافهًبصفيت(الفضلًواجلود)ً
ً
اسةًهذاًالتخصص؟ً
ُرصًأنتًعىلًدر
ّ
ً ً-يقولًأبًلبنهًاذليًيتذمرًمنًعدمًوجودًفرصةًمعلً:أ ْلًت ّ
ِ
كونًحنيًيقصدًالسائلًالتع ّجبًمنًأمرًماً)ً.
(ًً)ً3التع ّجب(ًوي
ايًابنةًالّيً،ماًأبـــ ِ
ًوحبسًًًً
ماًلًُ ُمولـــعًمبنًْــــــــــــــع ٍّ ِ ً
وكًخبيلًً
ً ً-
ِّ
ًًًًًًً-ك ْيفًوصلتًاملرأةًُالردنيةًاىلًهذهًالجنازاتًيفًم ّد ٍّةًوجية؟ً
ِ
ً ً-أبنتًادلّ
فكيفًوصلتًأنتًمنًالزحا ِمً؟ًً
هرًعنديًكًبنتً
ًٍّ
نكراً)ً(ً.ويقعًهذاًاملُنكرًبعدًمهزةًالاس تفهامً)ً
(ًً)ً3الناكرً (ًعندماًيكونًالمرًاملُس تفهمًمنهً ُم ا
ً قالًتعاىلً"ً:أنُلْ ِز ُم ُ ُمكوهاًوأنمتًلهاًاكرمهونً"ً
ًعنًالسريًيفًالطريقً؟ً
ً َأتُع ّ ِو ُقًغريك
ّ
حنيًيقصدًالسائلًتشويقًاخملاطبًاىلًأم ٍّرًمنًالمورً)ً.
(ًً)ً1التشويق(ً
ّ
ً قال(ص)ً"ً:أولًأدلّمكًعىلًش ٍّءًاذاًفعلمتوهًحتاببمتً؟ًأفشواًالسالمًبین ْمكً"ً.
ُطورًهباًهماراتكًيفًلُعبةًالشّ طرجنً؟ً
ً هلًأد ُّلًعىلًطريق ٍّةًت ّ
ً قالًتعاىلً"ً:هلًأدل ّ
ِ
مكًعىلًجتارةًتنجيمكًمنًعذابًألّي"ً.
تحرسًعىلًأمرًماً)ً.
(ًً)ً1التّحرسً(ً
يكونًحنيًيقصدًالسائلًاظهارًال ّ
ّ
ً ماًللمنازلًأ ْ
أهيلًولًجرياهنُ اًجرياينً؟ًًً
صبحتًلًأهلُهاًًً

(هل)ًجاءتًمبعنً(ما)ً

ً
ً

ً
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اجابتًأس ئةلًالنشاءًالطليبً(الاس تفهام)ً
ّ
ىلًمعنًبالغيًيفًكًممّاًيأيتً:
ً(ّ ً)1ميًالاس تفهامًاحلقيقيًمنًالاس تفهامًاذليًخرجًا
(حقيقي)ً
الروماينًيفً ّمعانً؟ًًًً
حدًالس ياحً ُمواطنااًأردن اياً:كيفًأ ِص ُلًاىلًامل ُ ّدرجًِ ِ ّ
ً.1سألًأ ّ
(بالغي)ً
ً
كًْید ُمً؟ًًً
ًُالبنيانًيو اماًتاممهًً
اذاً ُكنتًتبني ِه ُ
ًوغري ْ
ً.0مىتًيبلغ ُ
ً.3قالًأحدًاملوظفنيًلزميلًبعدًتكرارًتأخرهًعنًالعملًوحتذيرهًاملس ّمترًل:ألًأح ّذركًمنًالتأخرًعنًالعمل"ًً (بالغي)ً
(ّ ً)0بنيًاملعنًالبالغيًاذليًخرجًاليهًالاس تفهامًيفًكًممّاًاييتًًًًًً:
يطانًقالًايًأآد ُمًهلًأ ّدلًعىلًجشر ِةًاخلُ ِدلًو ُم ْ ٍّ
(التشويق)ً
ً
كلًلًيبىل"ًً
ً.1قالًتعاىلً"ً:فوسوسًاليهًالش ُ
(النفي)ً
ً
ًبهًعيوبً؟ًًً
وأيًالنّ ِاسًلیس
ً.0عُيويبًا ْنًسألْتًهباًكثريةًًً
ُ
(التعجب)ً
ً
وبلشا ِمًأخرىًكيفًيلتقيانً؟ًًًً
ً.3اىلًهللاًأشكوًبملدينةًحاج اًةًً
(الناكر)ً
ً
يفًهذاًالزمانًتُصدّ ُق ًِظ ّكلً؟ًًًًًًًً
ً.3أ
ّ
(التحرس)ً
ً
أيُصب ُِحًيفًالّض ِحیًوفيهًيُمسً؟ًًً
ً.1فياًلهفيًعليهًولهفًأ ّميًًً
(التقرير)ً
ً
ًجائزً؟ًًً
ا
ً.1ألًتعلميًأ ّينًاذاًال ُلفًقادينًً
ِ
ىلًاجلورًلًأنقادًُةًال ُلف ُ
(ً)3وحضًماًيأيتً:
ًتنجيمكًمنًعذابًألّيً"ً
ً.1خروجًالاس تفهامًاىلًمعنًالتشويقًيفًقولًتعاىلً":ايًأْیاًاذلينًأآمنواًهلًأدلّمكًعىلًجتار ٍّة
ٍّ
لنًهللاًعزًوجلًيثريًفضولًالنّاسًاىلًمعرفةًنوعًالتجارةًالراحبةًاليتًتن ّجهيمًمنًالعذابً.
ً.0خروجًالاس تفهامًاىلًمعنًالتقريرًيفًسؤالًاملذيعًلشابًموهوبًاخّتعًأداةً ُمفيدة؟ً"ًألستًمنًاخّتعًهذهًالداةً؟ً
لنًاملذيعًيقصدًمحلًالشابًعىلًالقرارًأمامًاملس متعنيًأنهًاخرعًهذهًالداةً،منًببًاملدحً.
ً.3خروجًالاس تفهامًاىلًمعنًالناكرًيفًقولًتعاىلً"ً:واذًقالًابراهّيًلبيهًأآزرًأتتّ ِخ ُذًأصنا اماًأآله ُةً"ً.
لًنًس يدانًابراهّيًينكرًعبادةًأبيهًوقومهًللصنامًويرفضهاً،وقدًوقعًالمرًاملنكرًبعدًمهزةًالاس تفهامً.
ِ
ستبقيهًلنفسكً،ا ّنً ّ
(ً"ً)3لعمريً،لیسًيفًثرو ِتكًشءًت ْق ُدرًأ ْنًت
ًماًمتلكهًاليومًسیتفرقًيو اماًماً،ذللًأ ْعطًِمنهًالآن؛ًليكونً
ك
ّ
ُ
لكنًاملس تحقّنيًفقطً.فكيفًتنىسًً،ايًصا ِحً،أ ّنًالجشارً
فصلًالعطا ِءًمنًفصولًحياتكً.وطاملاًمسع ُتكًتقولً:ا ّينًأحبًأ ْنًأعْطيً،و ِ
يفًب ُسًتا ِنكًلًتقولًقولً؟ًومثلهاًال ُقطعانًيفًمراعيكً؟ً"ً
ً.1أًً.تُمث ّلًمجةلً"ًا ّنً ّ
لهناًتضمنتًمؤكدا اًواحدا اً(ا ًّن)ً
خرباًطلب اياًً.
ك
ًماًمتلكهًاليومًسیتفرقًيو اماًماً"ً ا
ّ
لهناًختلوًمنًاملؤكداتً.
خرباًابتدائ اياًًًً.
ًًبً.تُمث ّلًمجةلً"ًوطاملاًمسعتكًتقول"ً ا
لـــعمريً
نشاءًطليبًًًًً.
ًّ
ً.0اس تخرجًمنًالنصًأسلوبًا
ً.3ماًاملعنًالبالغيًاذليًخرجًاليهًالاس تفهامًيفًالعبارةًًًًً:
"ًفكيفًتنىسً،ايًصاحًِ،أ ّنًالجشارًيفًب ُس تانكًلًتقو ُلًقول؟ًومثلهاًالقطعانًيفًمراعيكً؟ً"ً التعجبً
غريًحقيقيً،لیسًفيهًالزامًأوًتلكيف(نصح)ً
ً.3هلًالمرًيفًعبارة"ًذللًأعطًمنهًالآن"ًحقيقيًأمًغريًحقيقي؟ًً
91
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النقدًالديب
النقدًيفًً
العرصًالعبايسً
الفــــحوةلًالشعريّــةً
ّ
الصــــنعةً
الطــــبعًو ّ
اللفـــــــظًواملعـــنً
الصدقًوالكذبًيفًالشعرً
ً
ً
ً
ً
ً
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املذاهبًالدبيّةً
يفًالعرصاحلديثً
املذهبًالالكس ييكً
(مدرسةًالحياءًوالهنضة)ً
املذهبًالرومانسً
املذهبًالواقــــعيً
املذهبًالرمــــزيً
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النقدًيفًالعرصًالعبايسً

العريبًالتخصصً
الفصلًالولً

ً

ّ
ديبًيفًالعرصًالعبايسًعنًغريهًمنًالعصورًالسابقة.
علل؛ًمتيًالنّقدًال
سؤالً:
ّ
(ً)1لتأثّرهًمباًشهدًالعرصًمنًهنضةًواسعةًمشلتًجوانبًاحلياةًمجيعهاً.
ًً
(ً)0لتأثّرهًحبركةًالتجديدً،يفًالشعرًالعريبً.
ًً
توسعًأ آ
ّ
فاقهًمعًاطالعًالنقّادًعىلًالثقافات(ً:الهنديّةً،والفارس ّيةً،واليوانن ّية)ً.
ًً
(ّ ً)3
سؤال ً:وحضًاملقصودً(حبركةًالتّجديد)ًيفًالشعرًالعريبًيفًالعرصًالعبايس.
حماولتًبعضًالشعراءًالتجديدًيفًشلكًالقصيدةًالعربيةًأوًمضموهناًأوًأسلوهباً.
ًً
سؤال ً:وحضًاملقصودًبلعبارةًالآتيةً"ً:أصبحًالنقدًيفًالعبايسًنقدا اًمهنج اياً".
أيًأصبحًلًقواعدهًوأصولًاليتًيُقاسًهبا.
ًً
سؤال ً:انسبًالكتبًالنقديةًالآتيةًيفًالعرصًالعبايسًاىلً ُمؤلّفهياً:
املؤلّفً
امسًالكتابً
ّ
ابنًسالمًاجلُمحيً
(ً)1طبقاتًحفولًالشعراءًً.
اجلاحظً
(ً)0البيانًوالتّبینيً.
ابنًقتيبةً.
(ً)3الشعرًوالشعراءً.
ابنًطباطباً.
(ِ ً)3عيارًالشعرً.
قُدامةًبنًجعفرً
(ً)1نقدًالشعرً.
الآمديً
(ً)1املوازنةًبنيًأيبًمت ّامًوال ُبحّتيً.
ابنًرش يقًالقريواينً
(ً)7ال ُعمدةًيفًصناعةًالشعرًونقدهً.
ُرجاينً
عبدًالقاهرًاجل ًّ
(ً)8دلئلًالْعازً.
ُمالحظاتًهامةًو ُملزمةً:حيفظًالطالبًامسًالكتابًوينس بهًاىلًصاحبه.
ً
اجابتًأس ئةلًاملدخلًاىلًالنقدًالعبايسً
مسًثالثةًمنًالكتبًالنقديةًيفًالعرصًالعبايسً،وانس ّباًاىلًمؤلفهيا( ً.انظرًاجلدولًيفًالعىل)ً
ِّ ً-1
ً-0وحضًالعبارةًالآتية"ً:أصبحًالنقدًيفًالعرصًالعبايسًنقدا اًمهنج ايا"ً
أصبح ل قواعده وأصول العلمية اليت يُقاس هبا ،وأ ِل ّفت كتب نقدية وتنوعت ًأ آ راء النقاد فهياً.
ً
ّ
ديبًيفًالعرصًالعبايسًعنًغريهًمنًالعصورًالسابقةًً.
علل؛ًميًالنّقدًال
ً-3
ّ
(ً)1لتأثّرهًمباًشهدًالعرصًمنًهنضةًواسعةًمشلتًجوانبًاحلياةًمجيعهاً.
(ً)0لتأثّرهًحبركةًالتجديدً،يفًالشعرًالعريبً.
توسعًأ آ
ّ
فاقهًمعًاطالعًالنقّادًعىلًالثقافات(ً:الهنديّةً،والفارس ّيةً،واليوانن ّية)ً.
(ّ ً)3
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القضاايًالنقديةًالعامةًيفًالعرصًالعبايسً
ً

ً

سؤال ً:ماًالقضاايًالنقديةًالعامةًاليتًتناولهاًالنقدًالعبايسً؟ً
(ً)0الطبعًوالصنعةًًًًًًًًً(ً)3اللفظًواملعنًً
(ً)1الفحوةلًالشعريةًً.
ً
ً
(ًً)ً1الفحوةلًالشعريةً:
تعينًقُدرةًالشاعرًالفن ّيةًومتيهً.
ً

(ً)3الصدقًوالكذبًيفًالشعرً

سؤال ً:ماًالوسائلًاليتًيصلًهباًالشاعرًاىلًالفحوةلًالشعريةًً،كامًعدّهاًالنقّاد؟
(ً)1حفظًأشعارًالعربًوروايهتاً.
ًً
(ً)0امتالكًثروةًلغويةًواسعةً؛ً(تُمكّنهًمنًطرقًاملعاينًاخملتلفة)ً
ًً
(ً)3الملامًمبناقبًالقبائلًومثالّباً؛ً(ل ُيضمهناًيفًشعرهًمبدحًأوًذم)ً
ًً
ُ
املعايريًاليتًحيمكًهباًللشاعرًبفحولتهًالشعريةً؟
سؤال ً:ماً
(ً)3وفرةًالقصائدًالطوالً.
(ً)0تعدّدًالغراضًالشعريةً.
(ً)1جودةًالشعرًً.
ًً
ًسؤال ً:يُقدّمًالشاعرًاذليًيتّصفًشعرهًبلـجودةًعىلًالشاعرًاذليًيكونًدونًذلً،ماًاملقايیسًاليتًوضعهاًالنقادًجلودةًالشعرً؟ً
ُ ً.3حسنًالتّصويرًوالتّشبيهً.
الس ْبقًاىلًاملعاينًً.
ً.1جزاةلًاللفظًً.
ًً
ّ ً.0
ًعزةًعىلًمجيلًبُثینة.
سؤال ً:علل؛ًقدّمًالنقادً ُك ّثري ّ
وذلًلتفوقهًعليهًبتعدّدًالغراضًالشعريةً
ًً
ًوخفراًووصفاا؟
سؤال ً:ماًمعيارًالفحوةلًالشعريةًاذليًأقرًبهًابنًس ّالمًامجلحيًللعىشًيفًقول(ً:هوًأكرثمه)ًمد اح
اًوهجاء ا
ا
تعدّدًالغراضًالشعريةً.
ًً
مصعيًحنيًس ئلًعنًالشاعرًاحلادرة(ً:لوًقالًمخسًقصائدًمثلًقصيدتهًلاكنًحف اًال)ًً.
سؤال ً:ماًمعيارًالفحوةلًالشعريةًيفًقولًال
ُ
عدمًوفرةًالقصائدًالطوال.
ًً
ًشعرايًًً.
سؤال ً:علل؛ًلًيعتربًالمصعيً(الشاعرًاجلاهيلً:احلا ِدرة)ًحف اال اً
عدمًوفرةًالقصائدًالطوالً.
ًً
أس ئةلًدرسًالفحوةلًالشعريةً
ً)1ماًاملقصودًبـً"الفحوةلًالشعرية"؟ً..................................................................................................................................................................................
ً)0يفًرأيكِ ً،لـمًعدًّالنقادًالعباس يونًحفظًأشعارًالعربًوروايهتاًوس يةلًاىلًالفحوةلًالشعرية؟ً
لنهًميكنًالشاعرًمنًالاس تفادةًمنًالتجاربًالشعوريةًللآخرينً،فيتعملًجزاةلًاللفظً،واملعاينً،وحسنًالتصويرًوالتشبيهً...
ًوخفراًووص افا؟ً
ً)3قالًابنًس ّالمًامجلحيًعنًالشاعرًالعىشًً"ً:وقالًأحصابًالعىشً(هوًأكرثمه)ًمد اح
اًوهجاء ا
ا
ًًًًماًمعيارًالفحوةلًالشعريةًاذليًأ ّقرًبهًابنًسالمًامجلحيًللعىش؟ ً ً.......................................................................................................
ً
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ً(ًً)ً0الطبعًوالصنعةً:
ّ
السليقة)ً:مهًمنًميلكونًاملوهبةًولًيبالغونًيفًمراجعةًنصوصهمً.
(ً)1أ
دبءًالط ْبعً( ّ
(يبنونًالنّصوصًبیُرسً،ولًيعمتدونًاملراجعاتًادلامئةًوطولًالنظرًيفًماًينظمونًأوًيؤلّفون)ً
ً
ًً
ً
دبءًالصنــــــــــــــعةً:مهًمنًميلكونًاملوهبةًويراجعونًماًنظمواًوألفواًمنًأجلًالارتقاءًبنتاهجمًالديبًً.
ًّ
(ً)0أ
(يس تغرقونًيفًالتأليفًزمنااًطوي اًال)ً
ً
ًً
ً

سؤالّ ً:عرفًاحلول ّيات.
يهًالقصائدًاليتًيُمضًهباًشعراهئاًعام ااًاكمالًيفًنظمها(ً.مقل اباًرأيهًونظرهًقبلًأنًخیرهجاًللناس)ً
ًً
ً

ينًاملبينًعىلًالنظرًالعقيل.
ًّ
ًسؤال ً:علل؛ًي ّمتيًأدبءًالصنعةًبلتأ
لهنمًيس تغرقونًزمنااًطوي االًيفًالتأليفً،ويعمتدونًاملراجعاتًادلامئةًوطولًالنظرًيفًماًيؤلفونً.
ًً

ً

سؤال ً:عدّدًحوافزًالبداعًالديبًاليتًتقودًللنتاجًالديبًاجل ّيد.
(ً)1البواعثًالنفس ّيةًً.
ًً
ىلًحتصيلًاملعارفًاملتنوعة( ً.معرفةًأنسابًالعربً،والرباعةًيفًعملًالنحو)ً
السعيًا
ًً
(ّ ً)0
ّ
(ً)3الكثارًمنًممارسةًالتأليفًالديبً.
ًً
ً

سؤالّ ً:ميًنوعًاحلافزًاىلًالبداعًالديبًيفًكًممّاًيأيت:
ً.1تـخ ّ ًريًالوقاتًوأنتًقليلًاهلمومً،صفرًمنًالغمومً،واعملًأ ّنًالعادةًيفًالوقاتًأ ْنًيقصدًالنسانًلتأليفًًشءًأوحفظهًيفً
ًً
ظهاًمنًالراحةًوقسطهاًمنًالنّوم(ً ً.البواعثًالنفس ّية)ً
وقتًالسحرً،وذلًأ ّنًالنفسًقدًأخذتًحً
ًً
ّ
ّ
(حتصيلًاملعارفًاملتنوعة)ً
ً
ً.0معرفةًأنسابًالعربً،والرباعةًيفًعملًالنحوًًًً.
ًً
ً
أس ئةلًدرسًنظر ّ
يةًالطبعًوالصنعةً
ً

ً)1ماًاملقصودًبلكًمنًً
ّ
دبءًالطــــبعً...................................................................................................................................... .............................................................................................................................:
أ
ًً
أدبءًالصنعةً................................................................................................................................................................................................................................................................ً:
ًً
عرفًالقصائدًاحلول ّياتً........................................................................................................................... .............................................................................................................................
ّ ً)0
ًّ ً.3ميًنوعًاحلافزًاىلًالبداعًالديبًيفًكًممّاًيأيتً:
(البواعثًالنفس يّة)ً
ً
ً)1خُذًمنًن ْف ِسكًساعةًنشاطكًوفراغًبلًواجابهتاًاايكًًً.
(الكثارًمنًممارسةًالتأليفًالديب)ً
ًً
ً)0قيلًلحدًاخلطباءً:ان ّكًل ُتكرثً،فقالً:أكرثًلمترينًاللسانًً.
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ً(ًً)ً3اللفظًواملعنً:
(ًاجلاحظ) ً
سؤال ً:وحضًرأيًاجلاحظًيفًقضيةًاللفظًواملعنً.
ًًًً القمیةًامجلاليةًوالفن ّيةًيفًالنصًتمكنًيفًألفاظهًأكرثًمنًمعانيهً.
سؤال ً:علل؛ًالقمیةًامجلاليةًوالفن ّيةًيفًالنصًعندًاجلاحظًتمكنًيفًألفاظهًأكرثًمنًمعانيهً.
ًًًً ل ّنًاملعاينًمعروفةًومشّتكةًبنيًالدبءً،أماًاللفاظًفتختلفًيفًمس تواهاًوقمیهتاًمنًأديبًلآخرً.
سؤال ً:اه ّمتًاجلاحظًبلصياغةًاللفظيةً،ولًْیُ ملًاملعنًمتا اماً،وحضًذلً.
دبًرشفًاملعنًً...
ًًًً أكّدًضوًرةًأنًيكونًاملعنًرشي افاًكرميااًتقبلًالنّفوسً،وتنجذبًاليهً،فاذاًاجمتعًيفًال
ُ
ً(ابنًقتيبة) ً
سؤال ً:وضعًابنًقتيبةً(ًللّفظًواملعنً)ًيفًالشعرًجممتعنيً،أربعةًأقسامً.اذكرهاً
ًًًً ً.1ضبًح ُسنًلفظهًوجادًمعناهً.
ً.0ضبًح ُسنًلفظهًوحال(ً.اذاًفتّش تهًلًجتدًهناكًفائدةًيفًاملعن)ً
ً
ً.3ضبًجادًمعناهًوقرصتًألفاظهً.
ً
ًًًً ً.3ضبًتأخرًمعناهًوتأخرًلفظهً.
(ابنًطباطبا) ً
سؤال ً:وحضًرأيًابنًطباطباًيفًقضيةًاللفظًواملعن.
يرىًالعالقةًبنيًاللفظًواملعنًاكلعالقةًبنيًالروحًواجلسد(ً.وحدةًمامتسكة)ً
ً
(ابنًرش يقًالقريواين) ً
سؤال ً:وحضًرأيًابنًرش يقًالقريواينًيفًقضيةًاللفظًواملعن.
سارًعىلًهنجًابنًطباطباً.فعدًّاللفظًواملعنًشیئااًواحدا اًلًميكنًالفصلًبیهنامً.
ً
يقوىًبقوته"ً
يقولً" ًً:اللفظًُجسمًوروحهًاملعنً،وارتباطهًاكرتباطًالروحًبجلسدً؛ًيضعفًبضعفهً،و
ّ

لًيعت ًربهامً
وحدةًمامتسكة.

يعت ًربهامً
وحدةًمامتسكة.
يعت ًربهامً
وحدةًمامتسكة.

ً

أس ئةلًدرسًنظريةًاللفظًواملعنً
ً)1هلًخیتلفًرأيًابنًقتيبةًعنًرأيًابنًطباطباًوابنًرش يقًالقريواينً،يفًقضيةًااللفظًواملعن؟ًوحضًاجابتكً.
نعمً،خیتلف؛ًل ّنًابنًطباطباًوابنًرش يقًنظراًاىلًاللفظًواملعنًعىلًأهنامًوحدةًمامتسكةًعىلًحنوًالعالقةًبنيًالروحًواجلسدً.
أماًابنًقتيبةًفقسمًالشعرًاىلًأربعةًأقسامًحبسبًالفظًواملعنًويظهرًأنهًلًيعدهامًوحدةًمامتسكةً.
ً)0يرىًاجلاحظًأنً ِ ّ
الشعرًاذاًتُرجِ مًًاىلًلغةًأخرىًبطلً،ماًالسببًاذليًدفعهًاىلًاىلًاحلمكًيفًذل؟ً
القمیةًامجلاليةًوالفن ّيةًيفًالنصًتمكنًيفًألفاظهًأكرثًمنًمعانيهً.وترمجةًالنصًاىلًلغةًأخرىًتعينًاحلفاظًعىلًاملعاينًفقطً،واملعاينًلًفرقً
فهياًبنيًالعريبًوغريهً،أماًاللغةًوماًيتبعهاً:منًاقامةًالوزنًوختريًاللفظًفستتغريً.
ً)3هلًجتدًللكًمنً:اللفظًأوًاملعنً،مزيةًعىلًالآخرًيفًالدب؟ًوحضًرأيكً
لًمزيةًلحدهامًعىلًالآخرً،فالًميكنًفصلًالقمیةًالفنيةًبنيًاللفظًواملعنً،وكًمهنامًانعاكسًللآخرً.
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ً(ًً)ً3الصدقًوالكذبًيفًالشعرً
ًالكـــذبًيفًالشعرً:هوًعدمً ُمطابقةًالصورةًالدبيةً ِلامًيُناس ّباًيفًالواقعً،وعدمًالتّقيّدًمبعايريًالعقلًواملنطقً.الصدقًيفًالشّ عرً:هوًأنًتكونًالصورةًالشعر ّ
يةًمعربةًعنًجتربةًشعوريةًحقيقيّةً،فاخليالًمقبولًقريبًعىلًحدودًاملنطق.
ً ّمبادئًالصدقًوالكذبًيفًالشّ عر:

ّ
ً(ً)1أعذبًالشعرًأكذبهً
أجازًأحصابًهذاًاملبدأًعدمً ُمطابقةًالصورةًالدبيةً ِلامًيُناس ّباًيفًالواقعً،وعدمًالتّقيّدًمبعايريًالعقلًواملنطقً.
ً

الوغىًمنًصار ٍّمً ْلًيُصق ًِلً
يومً
الصار ُمًاملصقو ُلًأ ْحس ُنًحا اًةلًً
كق ًولًالبحّتيًماد احاًالشیْبً:
ْ
و ّ
خالفًالبحّتيًالواقعًوحدودًاملنطقً،حنيًمدحًالشیبًوهوً ُعرفا
اًعالمةًعىلًالتقدّمًيفًالسنً،فش ّبّ هًمنًانحيةًاللونً
ّ
بلس يفًاذليًصقلًفيكونًلونهًأبيضا اًقاط اعاًفاعالًيفًساحةًاملعركة(.الصورةًمضنًدائرةًاخليالًاملقبول)ً
ً

وضعًأحصابًهذاًاملبدأًللكذبًحدود ااًلًيتخطاهاًالشاعرً،فأخذواًمثالًعىلًذلً:
ُ
لولً ُمخاطبيتًا ّايكًلًترنـــــيً
ً
كفىًجبسميًحنولًأن ّينًر ُجلً ً
قولًاملتنيبًمادحاًاًًً:
اذًجتاوزًاملتنيبًحدودًاخليالًاملعقولً،ورأواًيفًمثلًهذاًالبیتًافراط ااًخارج ااًعىلًاحلقيقةً.
ً

ذلاًدعاًالنقّادًاىلًاس تخدامًأدواتًت ُّقربًاملبالغةًاىلًنفسًاملتلقيً،فاس تحس نواًأنًيس تخدمًألفاظاًمثل(:لوً،ياكد)ً
ًاحلطّيًاذاًماًجاءًيس ت ًُملً
فانًراحت ًِهًً
وقولًالشاعرًماد احاًً:
ياكدًُيُمسكهً ِعــــــر ُ
ُر ُكن ِ
مساكًاجلدارًيدهً،وهذهًاملبالغةًقرهباًاس تخدامًاللفظً(ياكد)ً.
يُعربًالشاعرًعنًعظمًكرمًاملمدوحًمبحاوةلًا
ّ
ً

ً(ً)0أعذبًالشعرًأًصدقهً:
هوًأنًتكونًالصورةًالشعر ّ
يةًمعربةًعنًجتربةًشعوريةًحقيقيّةً،فاخليالًمقبولًقريبًعىلًحدودًاملنطقً.
ً

قوم ُ
وأس نّة ًُزرق ًُخیلْن ًُجنو اماً
ًاخليلًوسطًبيوهتمًً
قالتًليىلًالخيليةً:
ًربط ِ
صورتًاخليولًاجملمتعةًوسطًالبيوتًبلليلً،و ّالرماحًبنجومًالليلً،ويهًصورةًمقبوةلًولًخروجًعنًحدودًاملنطقً.
سؤال ً:ماًاملبدأًالنقديًيفًموضوعًالصدقًوالكذبًاذليًيتفقًمعًكًبیتًيفًماًييلً:
ُ
وا ّنًأحسن ٍّ
أعذبًالشعرًأصدقهً
قـــــــــالًاذاًأنشدْ تهً:صدقاًً
ًقائلًًً
ًبیتًأنت ُ ً
بیتًيُ
أعذبًالشعرًأكذبهً
والشّ ُعرًيكفيًعنًصد ِقهًكذبُهًً
لكّفمتوانً ُحدودًمنطقــــــــــمكًًً
بار وقائ ًع ِ ادلّ هرً
هذا غُ ًُ
قالتًْ :ك ِ ْربتً ِوش ْبت ،قلتًُ لهاًً:
سؤال ً:قالًابنًاملعزتًً ً
أًً.وحضًالصورةًالفن ّية ً:صورًالشیبًيفًرأسهًبغبارًاحلروبًاذليًيعلوًالرأسً.
ًً
بً.هلًترىًالبیتًمنًببًالكذبًأمًالصدق؟ًوحضًاجابتكً.
ًً
من بب الكذب؛ لن الشاعر خرج عىل معايري العقل واملنطق يف الصورة فمل تكن مطابقة للواقعً.
ًً
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املذاهبًالدبيةًيفًالعرصًاحلديثً

العريبًالتخصصً
الفصلًالولً

هوًمجةلًاخلصائصًالفن ّيةًاليتًتص ُبغًنتا اجاًأدب اي ِ
اًماًبصبغةًغالبةًت ُّميًذلًالنّتاجًمنًغريهًيفًفّتةًزمنيةًمعينة
سؤال ً:املذهبًالديبًلًيقترصًعىلًفر ٍّدًواحدً.وحضًذل.
ااًكبرياًمنًاملبدعنيًمجعتًبیهنمًخصائصًعامةًمتشاهبة(.معًالتنبهًلوجودًمياتًخاصةًللكًأديبًعنًغريه)ً.
ًً
لنهًيشملًعدد ا
ً
سؤال ً:املذهبًالديبًلًيأيتًجفأةًولًيزولًجفأةً.وحضًذل
لنهًيتكونًتدرجي اياًحيثًتتعايشًأآاثرًمذهبًسابقًمعًمذهبًلحقً،ثًتزولًالآاثرًالقدميةًرويدا اًرويدا ً،حىتًتتالىشً.
ًً
ً
سؤال ً:ظهرتًاملذاهبًالدبيةًيفًالغربً،ثًانتقلًتأثريهاًاىلًأدبناًالعريبًاحلديثًبفعلًأمرينً.اذكرهام.
ً.0حركةًالّتمجة(معًبدايةًعرصًالهنضةًالعربية)ً
ً.1التصالًالثقايفً .
ًً
ً
عرفًعرصًالهنضة(ً:هامش)
سؤالّ ً:
مصطلحًيُطلقًعىلًالفّتةًاليتًبدأتًحبمةلًانبليونًعىلًمرصًيفًأواخرًالقرنًالثامنًعرشً،وماًرافقهاًمنًات ّصالًبنيًالرشقً
ًً
والغربًأ ًّدىًاىلًارتقاءًالآدابًالعربيةًبعدًتدهورًأحوالهاًيفًالعرصًالعامثينً.
ًً
ً
سؤال ً:أشهرًاملذاهبًالدبية:
يك(ً.مدرسةًالحياءًوالهنضة)ً
(ً)1املذهبًالالكس ي ًّ
ًً
املذهبًالرومانسً.
ًّ
(ً)0
ًً
اقعيً.
(ً)3املذهبًالو ًّ
ًً
مزي.
املذهبًالر ًّ
(ً)3
ًً
ّ
ً
ً
ً
ً
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يك(ً.مدرسةًالحياءًوالهنضة)ً
أو اًلً:املذهبًالالكس ي ًّ
سؤال ً:مىتًظهرتًالالكس يكيةًيفًأوروب؟ً(هامش)ً
بعدًحركةًالبحثًالعلميًاليتًابتدأتًيفًالقرنًاخلامسًعرشًامليالديً،بدأتًيفًايطالياً،ومنتًوازدهرتًيفًفرنسا؛ًلحياءً
ًً
الثقافةًوالآدابًاليوانن ّيةًوالالتينيّةً.
ًً
ً

املذهبًالالكس ييكًيفًالدبًالعريب(مدرسةًالحياءًوالهنضة)ً
يهًاحلركةًالشعريةًاليتًظهرتًيفًأوائلًالعرصًاحلديثً،والزتمًفهياًالشعراءًالنّ ْظمًعىلً ْهنجًالشعراءًيفًعصورًازدهارًالشعرً.
ً
سؤالً:
ًً
سؤالً:
ًً
ًً
سؤالً:
ًً
ً

منًهوًرائدًهذهًاملدرسة؟ًً
الشاعرًاملرصيً:محمودًسايمًالبارودي.
أبرزًشعراءً(مدرسةًالحياءًوالهنضة)ًاملذهبًالالكس ييكًيفًالدبًالعريب:
منًمرصً:أمحدًشويقً،حافظًابراهّيً،عيلًاجلارمًًًًًًً.
اهريًًً
ّاوي،معروفًالرصايف،اجلو ًّ
عبداملسنًالاكظمي،مجيلًالزه
منًالعراقً:
ّ
ّ
الهنجًاذليًسارًعليهًالباروديًوأتباعهًيفًتقليدًالشعراءًالقداى:
ُمشاهبةًأساليّبمًوصورمهًومباينًقصائدمهًوأغراضهمً.

منًالردنً:عبداملنعمًالرفاعيً.
منًسوريةً:خريًادلينًالزرلكيً.

خصائصًاملذهبًالالكس ييكًيفًالدبًالعريب(ً:اخلصائصًالفن ّيةًملدرسةًالحياءًوالهنضة)
(ُ ً)1حيايكًالقدماءًيفًبناءًالقصيدةًالعربيةًمنًحيثًتعددًاملوضوعاتً.
(ً)0يلزتمًالقافيةًالواحدةً.
(ً)3سالمةًاللفاظًوجزالهتاً،وخفامهتاً،واحلرصًعىلًفصاحةًالّتاكيبًواللفاظً.
(ً)3الابتعادًعنًاخليالًاجلامحًبس تخدامًالصورةًالشعريةًاحلس يةًواملادية(ً،املوازنةًبنيًالعقلًوالعاطفة)ً.
سؤال ً:اس تطاعتً(مدرسةًالحياءًوالهنضة)ًاضافةًشءًجديدًللدبًالعريبًاحلديثً.وحضًذل
معًالزتاهممً ْهنجًالقدماءًوحمافظهتمًعىلًاخلصائصًالفن ّيةًللالكس يكيّةً،اس تحدثواًأغراضا اًشعريةًجديدةًلًتكنًمعروفةًيفًالشعرً
ًً
العريبً،مباًيناسبًعرصمهًوماًاس تجدًّفيهًمنًظروفًوأحداث.
ًً
ّ
سؤال ً:ماًالغراضًالشعريّةًاليتًاس تحدهثاًأتباعًاملذهبًالالكس ييك؟ًًًً
الشعرًاملرسيح.
ًّ
الشعرًالاجامتعيً)3(ًً.
ًّ
الشعرًالوطينً)0(ً.
ًّ
(ً)1
ًً
سؤال ً:ماًأس بابًاس تحداثًأتباعًاملذهبًالالكس ييكًالغراضًشعرية؟ً
لتناسبًعرصمهً،وماًاس تجدًّمنًظروفًوأحداث.
ًً
ً
ً
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نس.
اثنياًاً:املذهبًالروما ًّ
ً
املذهبًالرومانسً:
ًّ
التحررًمنًالقواعدًوالصولًالالكس يكيّةً.فأطلقواًال ِعنانًللعاطفةًواخليالً،واهمتّواً
مذهبًأديبًأطلقًعىلًاذلينًاندواًبّضورةً ّ
بحلديثًعنًمشاعرًالنسانًالفردًومهومه ّ
ً،ووظفواًالطبيعةًللتعبريًعنًتكلًاملشاعرًونقلهاًاىلًالآخرين.
ً
سؤالً:
ًً
سؤالً:
ًً
ًً
ًً
ً

ةًبّضورةًالتحررًمنًالقواعدًوالصولًالالكس يكيّة.
علل؛ًاندتًالرومانس ّي
ّ
ُُ
لهنّ
اًقيودًحتدًمنًابداعًالديبًوقدرتهًعىلًنقلًجتربتهًالشعوريةًاىلًالآخرينً.
نسًيفًالدبًالعر ًّيب:
أقسامًاملذهبًالروما ّ
(ً)1جامعةًادلّ يوانّ ً:
شلكهاًكًمن(ً:ع ّباسًمحمودًالعقّادًوًابراهّيًعبدًالقادرًاملازينً،وعبدالرمحنًشكري)ً
(ً)0شعراءًاملهجرً:مهنمُ ً:جربانًخليلً ُجربانً،ايلياًأبوًمايضً،نسیبًعريضةً.
(ً)3جامعةًأبولـــوً:مهنمً:أمحدًزيكً،ابراهّيًانيجً.
املذهبًالرومانسًيفًالدبًالعريب:
ًّ
خصائصً

(ً)1الابتعادًعنًالتقاليدًاملوروثةًيفًبنيةًالقصيدةًالعربيةً.
(ً)0رفضًالقواعدًوالصولً.
(ً)3اطالقًال ِعنانًللعاطفةًواخليالّ ً(ً.
فقدًوظفواًالطبيعةًواندجمواًفهياًً،وعربواًعنًذلًمبعانًعاطفيةًوألفاظًسهةل)ً
(ً)3الصورةًالشعريةً ُمس مت ّدةًمنًالطبيعةً.
سؤال ً:ابتعدًالرومانس يونًعنًالتقاليدًاملوروثةًيفًبنيةًالقصيدةًالعربيةً.وحضً/علل.
جهرواًاملقدّمةًالطللّيةً،ودخلواًيفًموضوعهمًالشعريً ُمبارشةً،والزتمواًالوحدةًاملوضوع ّيةً.
ًً
الصولًاكلتحررًمنًقيودًالقافيةًمث اًال.
سؤال ً:دعاًالرومانس يونًاىلًرفضًالقواعدًو
ّ
لهناً ُحتدًّمنًابداعًالشاعرً،فنجدًدلْیمًتعدّ دااًيفًالقافيةًيفًالقصيدةًالواحدةً.
ًً
ً
سؤالّ ً:بنيًنظرةًالرومانس يةًاىلًالطبيعةًً.
هناًاكئنًيحًينبضًبحلياةً.
نظرواًالهياًعىلًأ
ًً
ّ
سؤال ً:وازنًبنيًالالكس يكيةًوالرومانس ّيةًمنًحيث:
الرومانس يةً
الالكس يكيةً
ً
جهرواًاملقدمةًالطلليةًوالزتمواًالوحدةً
ُمحااكةًللقصيدةًاجلاهليةًيفًتعددً
بناءًالقصيدةً
املوضوعيةًولًتلزتمًالقافيةً
املوضوعاتًوتلزتمًوحدةًالقافيةً.
أطلقواًالعنانًللعاطفةًواخليالً
ابتعدواًعنًاخليالًوالعاطفةً
العاطفةً
مس متدةًمنًالطبيعةً
حس ّيةًوماديةًمألوفةًشائعةً
الصورةًالشعريةً
ألفاظًجزةلًخفمةً،فصاحةًالّتكيبً ألفاظًعاطفيةًسهةلًوأساليبًرقيقةً
لغةًالشعرً
ً
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اثلثاًاً:املذهبًالواقعي
املذهبًالواقعي:
هوًاملذهبًاذليًيُعنًبوصفًاحلياةًاليوميّةًكامًيهًمنًغريًأيّةًمثال ّيةً.
سؤال ً:ماًيهًاملأآخذًاليتًأخذهاًالواقعي ًّونًعىلًالرومانس ّيني؟ًً
(ً)1مبالغهتمًيفًاخليالًً (ً)0ابتعادمهًعنًحياةًالنّاسًالواقع ّيةًومشالكهتمًومهوهممً
ًً
سؤال ً:منًأينًيس متدًالاكتبًالواقعيًمادتهًالدبيةً،وخشصيّاته؟ً
منًمشالكتًالعرصًالاجامتعيةً،وخشصياتهًمنًالطبقةًالوسطىًأوًطبقةًالعامل(ً.فالواقعيةًتصويرًللواقعًممزوجًبنفسًالديب)
ًً
سؤال ً:ماًالهنّ جًاخلاصًاذليًهنجهًالدبًالواقعي؟ًومنًأينًاس توحوهً؟ً
منًالواقعًالعريبًمبشالكتهًالاجامتعيةًوقضاايهًالس ياس يةً،فأبرزًالدبءًعيوبًاجملمتعًوصورواًمظاهرًاحلرمانًوالبؤسً.
ًً
سؤال ً:اذكرًأبْرزًالًدبءًالواقعيونًيفًالدبًالعريب:
(ً)3يوسفًادريس(ً.احلرام)ًًًًًًًًًً
(ً)1طهًحسني(ًً.املُع ّذبونًيفًالرض)ً
(ً)1عبدالرمحنًالرشقاوي(ً.الرض)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
(ًً)0توفيقًاحلكّي(ً.يومياتًانئبًيفًالرايف)ً
ً
(ً)3جنيبًحمفوظ(ً.مهسًاجلفون)ً
سؤالّ ً:اجتاهاتًاملذهبًالواقعي؟ً ً
ً(ًً)ً1الواقعيةًالنقديّة:
نبًالرشًوالًفسادًفيهً.
ًيهًاليتًتتناولًمشالكتًاجملمتعًوقضاايهً،وتركّزًعىلًجواّ
ًغايهتاً:انتقادًاجملمتعً ًواظهارًعيوبهًوتسليطًالضوءًعليهً.ولًت ُْوجِ دًاحللولًللمشالكتًً.ًالقصةًوالروايةًجمالهاًالكربً،وتلهيامًاملرسحيّةً.ً
(ًً)ً0الواقعيةًالاشّتاكيةً:
يرًالرصاعًالطبقيًبنيً(طبقةًالعاملًوالفالحني)ًوً(طبقةًالرأساملينيًوالربجوازيني)ً.
ًيهًاليتًجتعلًالعملًالديبًقامئااًعىلًتصو ّينيًمصدراًللرشًيفًاحلياةًً ًوتنترصًللفالحنيًوالعاملًوتُظهرًجوانبًاخلريًوالبداعًفهيمً.
ًجتعلًطبقةًالرأساملينيًوالربجوازا
ًغايهتاً:حتسنيًحياةًالنّاسًواصالحًمشالكهتمً.تقدّمًحلو الًللمشالكت.ً
اقعيًيفًالدبًالعريب:
خصائصًاملذهبًالو ًّ
(ً)1يُصورًالواقعًويبتعدًعنًالغراقًيفًالعواطفًواخليالً.
(ً)0يُركّزًعىلًالقضاايًالاجامتعيةً،فينقدًاجملمتعً،ويبحثًعنًمشالكتهً،ويقّتحًبعضًاحللولًاملناس بةً.
(ً)3يعمتدًعىلًالكتابةًالقصصيةًو ّالروائيةًبشلكًكبريًثًاملرسحيّةً.
ً
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املذهبًالرمزيً
راب اعاً:
ّ
ً
املذهبًالرمزي:
ًّ
مذهبًأديبًيعمتدًالحياءًيفًالتعبريًعنًاملعاينًالاكمنةًيفًنفسًالديبً.
ً

سؤال ً:علل؛ًيلجأًالرمزيّونًاىلًاس تخدامًاللفاظًوالّتاكيبًيفًس ياقاتًمعينةًتضفيًعلهياًبُعدااًرمز اايًاحيائياًاً.
سؤال ًً:علل؛ًكرثةًاس تخدامًالرمزًدلىًأتباعًاملذهبًالرمزيً.
ل ّنًالتعبريًعنًالش ياءًحسبًتأثريهاًيفًنفوسهمًأدقًمنًالتعبريًعهناًيفًذاهتاً.
ًً
عندًالرمزيني؟ً
ًسؤال ً:ماًالًدواتًالفنًّيةًاليتًتساعدًعىلًتكثيفًالحياءً ّ
عنايهتمًاخلاصةًبيقاعًالشّ عرًوموس يقاه.
ً
ةًالرمزيّة؟ًًً
سؤال ً:فّيًتمكنًأمه ّي ّ
سؤال ً:كيفًتسهمًالرمزيةًيفًالارتقاءًمبس توىًالنصًالديب؟
بجيادًلغةًجديدةًتتجاوزًاملعنًاملعجميً،وتكونًمحمّةلًبأفاكرًودللتًأكرثًمعق ااً،للهنوضًبملس توىًامجلايلًللنصً،وزايدةًً
ًً
فاعليتهً،وجعلًأكرثًتشويقااًوأقربًاىلًنفسًاملتلقيً.
ًً
اءًالرمزيّة:
سؤال ً:أبرزًشعر ّ
(ً)3أدونیسً.
(ً)1بدرًشاكرًالس ّيابً)0( ً.محمودًدرويشً)3(ًًً.صالحًعبدًالصبورًً.
ًً
ً

الرمزي:
خصائصًاملذهبً ًّ
(ً)1اس تخدامًالتعبرياتًالرمزيةًوالحيائيةًبوصفهاًأداةًفاعةلًللتعبريً.
(ً)0اعتناؤهًعنايةًفائقةًبملوس يقاًالشّ عريةًاملنبثقةًمنًالوزانًالشعريةًواللفاظًاخلاصةً.
سؤال ً:علل؛ًاس تخدامًالتعبرياتًالرمزيةًوالحيائية .بوصفهاًأداةًفاعةلًللتعبريًعندًالرمزيني.
لنًاللغةًالعاديةًعندمهًلتس تطيعًالتعبريًبعمقً ّمعاًيفًالنفسًمنًأفاكرًومشاعرً.
ًً
سؤال ً:بعضًاللفاظًوالّتاكيبًالرمزيةًعندًالرمزينيًيفًقصائدمه:
احياءًبفقدانًالملًبلشفاءًواليأسًمنًالعودةً.
رحلًالهنارًً:
ًً
احياءًهبمومًاحلياةًوأحزاهناًوأآلهماًوحتدّايهتاًوعقباهتاً.
البحرًًً:
ًً
القلعةًالسوداء،ادلم،املار ً:املرضًاذليًأحضىًجسن ااًيعیشًفيهً.
ًً
الهدايةًً،العزةً
الشمسًًًً:
ًً
اس تفاقتًمنًبعدًرقاد ًًً:ختلصتًمنًالضاللًاذليًعاشتًفيهًفّتةًطويةلًقبلًظهورًالسالمً.
ًً
الش باحًالغربنًالظلمة ًً:املتلونًالصهاينةً.الظملًوالقهر.
ًً
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مراكز التوزيع
امسًاملكتبةً

املنطقةً

العنوانً

هاتفً

مكتبةًاللوتسً

طرببورً

طرببورًً/الشارعًالرئیسً/مقابلًمطعمًالهنیينً

ً2711312333ً/ً2711211113

مكتبةًزيدً

تالعًالعيلً

مقابلًأسواقًالسلطانً

ً211333110ً/ً2711772233

مكتبةًأمًالقرىً

مرجًامحلامً

دوارًادلةلً

ً2711810188

مكتبةًالرنجسً

البيادرً

اشاراتًالصناعيةً

ً2787233370ً/ً2787173101

مكتبةًيحًنزالً

يحًنزالً

مثلثًاملدارسً

ً2771111212ً/ً27810101133

مكتبةًأبولبةً

يحًنزالً

شارعًادلس تورً

ً2711710333

مكتبةًالرايضً

ضاحيةًاليامسنيً

جبانبًاكرفورً

ً2712771218

مكتبةًالرساءً

الرشفيةً

قربًمدرسةًصالحًادلينًً/اشاراتًالوحداتً

ً2711112132

مكتبةًالطالبً

جبلًاحلسنيً

مقابلًلكيةًاحلسنيً

ً21/3110728

مكتبةًمحزةً

الوحداتً

شارعًمادب/جبانبًالسهلًالخّضً

ً2711812837

مكتبةًالرباقً

الوحداتً

شارعًمادب/جبانبًألبانًضبعةً

ً21/371231

مكتبةًالوابنيً

الوحداتً

شارعًمادب/جبانبًالسهلًالخّضً

ً21/3722118ً/ً2711311810

مكتبةًالرشوقً

القويسمةً

دوارًالقويسمةً

ً2771133730

مكتبةًحكّيً

جبلًعامنً

خلفًاللكيةًالعلميةًالسالميةً

ً21/3117281ً/ً2711111131

مكتبةًحسانً

الزنهةً

دوارًالزنهةً

ً2711113170

مكتبةًاملدينةًالرايضيةً

املدينةًالرايضيةً

قربًمدرسةًابنًعباسً

ًً2711177711ً/ً21/1111271

مكتبةًصويلحً

صويلحً

مقابلًاثنويةًصويلحًللبناتً

ً21/1318283

مكتبةًلكيكً

صويلحً

مقابلًاثنويةًصويلحًللبناتً

ً2711121330

مكتبةًأمًال ُعرىً

املقابلنيً

مقابلًسوبرًماركتًوردةًاكشً

ً2711311118ً/ً2781038170

مكتبةًاخلواجاً

املقابلنيً

قربًدوارًاملقابلنيً

ً271287127

مكتبةًأبوطوقً

ضاحيةًاحلاجًحسنً

دوارًمجمعًاجلنوبً

ً2787137807ً/ً2711311131

مكتبةًالصحابةً

الزهورً

جبانبًمركزًالمنً

ً2788310133

احلصصًاملصورةًوأوراقًالعملًوالامتحاانتًالشهريةًوالتجريبيّةًواملراجعةًاملكثفةًواملتوقعةًوالجابتًالمنوذجيةً
للمزيدًمنً
ّ
عىلًاملواقعًاللكّتونيةًالتاليةً.1 ً:موقعًوتدًالتعلمیيً ً.0توجهيىيًالردنً ً.3الوائلً ً.3جوًااكدميي
103

|الصفًالثاينًالثانويًً/الفصلًالولًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاليومًحملً...وغدااًجنم

