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 السلسلة األوىل 

والـــــصّـــــرفالـــــنـــــحـــــو   
 

. معاني احلزوف وأنواع األدوات:  السّابعةالوحدة   

. االستثناء:  الثامنةالوحدة   

. اإلعالل بالقلب واحلذف:  التاسعةالوحدة   

. عمل املصادر واملشتقّات:  العاشزةالوحدة   

. النّسب:  احلادية عشزةالوحدة   
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 األمــــثــــــــلة   مـــه -1
 الميد إلى المحد.        مفاطمب العمـ ُ.ٌُيةالزمانٌُيةابتداءُالغا (1
افى الًَّذم أىٍسرىٰل ًبعىٍبًدًه لىٍيًلن   قاؿ تعالى :ُ.ٌُيةالمكانٌُيةابتداءُالغا (2 رىاـً ًإلىى اٍلمىٍسًجدً  مّْفُىسيٍبحى ى اٍلى  اٍلمىٍسًجًد اٍلحى ٍقصى

ٍكلىوي ًلنيًريىوي ًمٍف آيىاًتنىا ًإنَّوي ىيكى السًَّميعي اٍلبىًصيري  ٍكنىا حى  .الًَّذم بىارى
 .التبعيضُ (3
ُنضعُمكانياُكممةُ"ُبعضُ"ُ

 قصيدة "الحنيف إلى حكراف" لمصطفى كىبي التؿ. مفحفظت سميرةي أبياتان 
 

 يتاـ.ال ٌيةذىبو لمركز رعا مفتبرعت سكسف بسكارو ُ.ُبيافُالجنس (4
 .ٌُيةالسبب (5

نضعُمكانياُ"ُبسببُ"ُكىيُ
ُ.ُجكابُلسؤاؿُ"ُلماذاُ"

 قاؿ عمر بف أبي ربيعة :
يِّرنا                شا ميتىكىىِّج ًمفٍُفىظىممتي في أٍمًر اليىكل ميتىحى رِّ نارو بالحى  حى

 األمــــثــــــــلة   إلــى -2
قيٍرآفى اٍلفىٍجًر ًإفَّ قيٍرآفى اٍلفىٍجًر  ًإلىًلةى ًلديليكًؾ الشٍَّمًس أىًقـً الصَّ  قاؿ تعالى : ُ.ٌُيةالزمنٌُيةانتياءُالغا (1 غىسىًؽ المٍَّيًؿ كى

 .  كافى مىٍشييكدان 
 المكتبة العامة أسبكعيان. إلىاعتادى جكاده الٌذىاب          ُ.ٌُيةالمكانٌُيةالغاُانتياء (2
 قمبي. إلى المشاركة في الحفاظ عمى البيئة مف أحٌب العماؿُ.ُُالتبييف (3

ُكيؼُنستدؿُعمىُ))ُالتبييفُ((ُ؟
ُنستطيعُحذؼُحرؼُالجرُ)ُإلىُ(ُكنضعُمكانوُكممةُُ"ُعندُ"ُكمفُالشركطُالكاجبُتكفرىاُ:

 كقكعياُبعدُاسـُالتفضيؿُ)ُأفعؿُ(،ُأكُفعؿُتعٌجبُمشتٌقيفُيدؿُعمىُالحٌبُأكُالبغضُأكُماُيأتيُبمعنييماُ.

 األمــــثــــــــلة   فــي -3
 متىُ؟ُلسؤاؿُجكاب               الصباح تبقيؾ نشيطان طيمة اليكـ. فيممارسة الرياضة  ُ.ٌُيةالزمانٌُيةالظرفُ (1
ـي معرضه لمكتاب ُ.ٌيةالحقيقٌُيةالمكانٌُيةالظرفُ (2 .  فييقا  جكابُلسؤاؿُأيفُ،ُكتدؿُعمىُمعنىُحقيقي الردف كؿَّ عاـو
ٌُيةالمكانٌُيةالظرفُ (3

ُ.ٌيةالمجاُز
  .قمكبنا في الفرحةى  القكل للعاب امنتخبن فكزي  أثار

ُمادمُغيرُمعنكمُأمرُلكنوُأيفُلسؤاؿُجكاب                                                                      
:" دخمت امرأة النار في ىرة ربطتيا ، فمـ تطعميا ، كلـ تدٍعيا تأكؿ  قاؿ الرسكؿ ُُ.ُكالتعميؿٌُيةالسببُ (4

شاش ال  رض". مف خى

ت معاني الحروف وأنواع األدواالوحدة األولى :   

ُ ُ:ُمعانيُحركؼُالجرّْ  أكًلن
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 األمــــثــــــــلة   عـــلـى -4
 .الطبيعة جماؿ متأمًلن  عجمكف جباؿ عمى ىيثـ كقؼُ.ُاًلستعالءُالحقيقي (1
 قاؿ عبد الرحيـ محمكد : ُ.ُاًلستعالءُالمجازم (2

 راحتي           كألقي بيا في مياكم الٌردل                                        عمىسأحمؿ ركحي    
ـٍ  قاؿ تعالى :ُ.ٌُيةببالس (3 رىىىا لىكي ـٍ كىذٰىًلؾى سىخَّ لٰىًكف يىنىاليوي التٍَّقكىٰل ًمنكي كمييىا كىَلى ًدمىاؤيىىا كى لىف يىنىاؿى المَّوى ليحي

كا المَّوى  مىىُ ًلتيكىبِّري بىشًِّر اٍلميٍحًسًنيفى  عى ـٍ كى  .   مىا ىىدىاكي
 نستبدلياُبػُ)ُمعُ(                    .ٌيةو المادقمة إمكانيات عمىالردف بمده معطاءه ُ.ُالمصاحبة (4

 األمــــثــــــــلة   عــه -5
ـ   اٌلذم المرءي ُ.ُُالمجاكزة (1  .كالتدخيف يضٌره ما كؿِّ  عف يبتعدي  بصحتو ييت
 :  زيدكف ابف الشاعر قاؿُبدًلنُمنو .ُ/ٌُُيةالبدل (2

 سيمكانا لشٍَّكؽً كا السى تىمادم كعف      ىجرانا الكصؿ تمادم عف جازتني   

مُ -6  األمــــثــــــــلة الــّلا
و الدبي.ػػػلأتابعي مكقعان إلكتركنيان ُ.ٌُيةالممك (1  صديقي ينشر فيو نتاجى

،ُتستطيعُالتصرؼُُالشيءتممؾٌُُيةتقعُبيفُذاتيفُ؛ُالثانُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ حقيقياُن ُبوُ.ممكاُن
 العالميف حٍمدنا كثيرنا .  ػػػػػٌمو ربِّ ؿالحمدي ُ.ُاًلختصاص (2
ُيفيدُحرؼُالجٌرُاًلختصاصُإذاُكقعُبيفُاسمٍيُمعننىُكذاتُ.ُُ

 . (  الذكؽ ، السمع ، الشـ ، البصر ، الممس)  حكاسنا بإحدل ندركو محسكس شيء عمى دؿ ما : ىك الذات اسـ
ُالذىف . جخار  محسكس كجكد لو كليس بالعقؿ، إَل يدرؾ َل شيء عمى مايدؿ ىك المعنى :  اسـ
 .السباحة عمى لمتدرب ٌيةالصيف العطمة في الكقتى  استثمرتي  ُ.ُكالتعميؿٌُيةالسبب (3

 األمــــثــــــــلة الـثــاءُ -7
 الياتؼ مع أسرتو ؛ إلخبارىـ مكعدى كصكًلو مف السفًر.ػػػػػػػػػػبتكاصؿ نزاره ُ.ُاًلستعانة (1

 كنىو.يد صديقي شاكران تعاػػػػػبأمسكتي ُ.ُاإللصاؽُالحقيقي (2

 معرًض الكتاب في أثناء ذىابي إلى الجامعة.ػػػػػػػبُمررتي    ُ.ُجازمماإللصاؽُال (3

 التزامو تعميمات الطبيب.ػػػػػػػػػػػػػػػبتحسنٍت صحة المريض  ُ.ُكالتعميؿٌُيةالسبب (4
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ُ
ُُ( :63( )ص1ذدزٌة )

ُمٌماُيأتي:  ماُالمعنىُالٌذمُأفادهُحرؼُالجرُ)مف(ُفيُكؿٍّ
نَّاتي عىٍدفو تىٍجًرم تعالى: قاؿ  (1 ـٍ جى مٍَّكفى ًفييىا ًمٍف أىسىاًكرى  ًمف أيكلٰىًئؾى لىيي ـي اٍلىٍنيىاري ييحى يىٍمبىسيكفى ًثيىابنا خيٍضرنا  ًمفتىٍحًتًي     ذىىىبو كى

مىى اٍلىرىاًئًؾ                      ٍستىٍبرىؽو م تًَّكًئيفى ًفييىا عى ـى مِّف سينديسو كىاً  سينىتٍ  ثَّكىابي ال ًنٍع  .  ميٍرتىفىقنا كىحى
 الكممات ما تبعث الٌسعادة في قمكب اآلخريف. مفأختاري  (2
 مكلكدة كىبيا اهلل لنا. مفعٌمًت الفرحة بيتنا  (3
ـى أبقيًو كما أبقى عمٌيا مفآًه    قاؿ الٌشاعر إبراىيـ ناجي: (4  قيًدؾى أدمى معصمي           ًل
 اليكـً تعارفنا                      كنطكم ما جرل مٌناف م  قاؿ الٌشاعر بياء الٌديف زىير:  (5

ُُ( :64( )ص2ذدزٌة )
ُمٌماُيأتي:  ماُالمعنىُالٌذمُأفادهُحرؼُالجرُ)إلى(ُفيُكؿٍّ

ـٍ  قاؿ تعالى:  (1 فَّاكي ـٍ ثيَـّ يىتىكى مىقىكي ًمنكيـكىالمَّوي خى ـى بى  ًإلىىٰ  ييرىد   مَّف كى ًميـه  المَّوى  ًإفَّ ٍعدى ًعٍمـو شىٍيئنا  أىٍرذىًؿ اٍلعيميًر ًلكىٍي َلى يىٍعمى  .  قىًديره  عى
 ما أحبَّ الٌنقدى البٌناًء إلى الديب المبدع! (2
 ـ.1492عاـ  ٌيةكصؿ ككلكمبكس إلى القاٌرة المريك (3
 إلى نفسي. ٌيةكتابي "أكراؽ الكرد" لألديب الٌرافعي أحب  الكتب الدب (4

ُُ( :65( )ص3ذدزٌة )
ُمٌماُيأتي:ماُالمعنىُالٌذمُأفادهُح  رؼُالجرُ)في(ُفيُكؿٍّ

كـي  (1) الـ قاؿ تعالى:  (1 ًمبىًت الر  ـٍ سىيىٍغًمبيكفى  (2) غي مىًبًي  .   (3)ًُفي أىٍدنىى اٍلىٍرًض كىىيـ مِّف بىٍعًد غى
 قدميا ليا أبي في ذكرل زكاجيما. ٌيةفرحت كالٌدتي في ىد (2
 عمى الٌتصكير الفتكغرافي. ٌيةاتيا في العطمة الٌصيفتدٌربت مركةي كصديق (3
                      تقع جباؿ اليمًليا في شرؽ آسيا. (4
 !بثينة جميؿ قصائد في العذرم الغزؿ معاني أجمؿ ما (5

ُُ( :66( )ص4ذدزٌة )
ُمٌماُيأتي:  ماُالمعنىُالٌذمُأفادهُحرؼُالجرُ)عمى(ُفيُكؿٍّ

بَّؾى لى  قاؿ تعالى:  (1 فَّ رى ـٍ كىاً  مىٰى ظيٍمًمًي ٍغًفرىةو لِّمنَّاًس عى فَّ ذيك مى بَّؾى  كىاً   . (6) اٍلًعقىابً  لىشىًديدي  رى
 البٌر الحؽ أف تبذؿ الماؿ عمى حٌبؾ لو كحاجتؾ إليو. (2
دىاًع عىشً  قاؿ أبك تماـ: (3 ٍمًر الكى مىى جى  كَل قمبى إٌَل كٍىكى تغمي مراجميوٍ       ٌيةكقىٍفنىا عى

 : 
ّ
 ذدزٌثاخ يف معاوً حسَف اجلس

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura30-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura30-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura30-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura30-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura30-aya2.html
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 ف مديرة المدرسة عمى تمٌيز أدائيا المسرحٌي.تسٌممت ليمى شيادةى شكر م (4
 ياسميف زىراف:  ٌية)الٌمحف الكؿ مف أٌياـ فمسطيف( لمٌركائ ٌيةجاء في ركا (5

مٍمتي الميمةى الماض ـى ٌيةأٌنني أًقؼي عمى شيرفة بيتنا في القر  ٌية" حى  ، كأمامي يتشعَّبي الكادم العميؽ، كلكنني لـ أرى معال
".الكادم الميٍمتىٌد إلى   البحر... كَل أنكارى يافا تمكحي خافتةن في الفؽ البعيد، فقد امتأل الكادم بضبابو كثيؼو

ُُ( :67( )ص5ذدزٌة )
ُمٌماُيأتي:ُُُُ  ماُالمعنىُالٌذمُأفادهُحرؼُالجرُ)عف(ُفيُكؿٍّ

 قاؿ تعالى:  (1
    ا اٍستى ٍمعىاًف ًإنَّمى ـٍ يىٍكـى التٌقىى اٍلجى لٍَّكا ًمٍنكي ًميـه ًإفَّ الٌذيفى تىكى ـٍ ًإفَّ المَّوى غىفيكره حى ٍنيي فىا المَّوي عى لىقىٍد عى لَّييـي الٌشٍيطىافي ًببىٍعًض مىا كىسىبيكا كى  .  زى
 قاؿ تعالى: (2

         ازو عىٍف كى ٍكليكده ىيكى جى لىًدًه كىَلى مى ـٍ كىاٍخشىٍكا يىٍكمنا َلى يىٍجًزم كىالٌد عىٍف كى بَّكي ؽ  يىا أىي يىا الٌناسي اتَّقيكا رى  .  الٌدًه شىٍيئنا ًإفَّ كىٍعدى المًَّو حى
 .ٌيةتسٌمـ خالٌد الجائزة عف فريقو الفائز في المسابقة العمم (3
 تجاكزت ميسكف عف العقبات الٌتي كاجيتيا في حياتيا  فحققت التٌفكؽ. (4
 . سٌدد أبي الٌديف عف صديؽ طفكلتو (5

ُُ( :68( )ص6ذدزٌة )
ُمٌماُيأتي:ماُالمعنىُالٌذمُأفادهُحرؼُالجرُُُُُ  )الاٌلـ(ُفيُكؿٍّ

نَّةي ًلٍمميتًَّقيفى غىٍيرى بىًعيدو  قاؿ تعالى:  (1  .  كىأيٍزًلفىًت اٍلجى
زىاءن كىَلى شيكيكرنا قاؿ تعالى : (2 ـٍ جى ـٍ ًلكىٍجًو المًَّو َلى نيًريدي ًمنكي ا نيٍطًعميكي  . ًإنَّمى
 يحرؽي معٌداتو".لمكاتب الردٌنٌي عيسى الٌناعكرم عنكانيا "مارسي  ٌيةقرأت ركا (3

ُُ( :69( )ص7ذدزٌة )
ُمٌماُيأتي:ُُُُُ  ماُالمعنىُالٌذمُأفادهُحرؼُالجرُ)الباء(ُفيُكؿٍّ

ـي اٍلًعٍجؿى فىتيكبيكا ًإلىٰى بىاًرئً  قاؿ تعالى:  (1 اًذكي ـٍ ظىمىٍمتيـٍ أىنفيسىكيـ ًباتِّخى ٍذ قىاؿى ميكسىٰى ًلقىٍكًمًو يىا قىٍكـً ًإنَّكي ـٍ فىاٍقتيميكا أىنكىاً  ٍيره كي ـٍ خى ـٍ ذٰىًلكي  فيسىكي
ـي  ـٍ ًإنَّوي ىيكى التَّكَّابي الرًَّحي مىٍيكي ـٍ فىتىابى عى ـٍ ًعندى بىاًرًئكي  .   لَّكي

 .ٌيةتقيَّدٍت سعادي بمبادئيا في اختيار الكفأ لمف يمثميا في اَلنتخابات البرلمان (2
 فإٌني بفضًؿ اهلل أكؿ كاثؽً   فإٍف تكف الياـ ساءت صركفيا    قاؿ الٌشاعر محمكد سامي الباركدٌم: (3
 دعٍَّمتي آرائي بالدٌلة كالبراىيًف الٌدامغة. (4
 راسؿ أحمد الٌشركات بالبريد اإللكتركنٌي لتقديـ طمبات الٌتكظيؼ. (5
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ُُ:مساجعح عامح  ( 80( )ص8ذدزٌة )
 بٌيفُالمعنىُالٌذمُأفادهُحرؼُالجرُالٌذمُتحتوُخٌطُفيُماُيأتي:

كا كىالًَّذيفى َلى   قاؿ تعالى: (1 ذىا مىر  كرى كىاً  ا ًبال يىٍشيىديكفى الز  كا ًكرىامن  . مٍَّغًك مىر 
ا ييٍتمىىٰ ذى   قاؿ تعالى : (2 ـي ًإَلَّ مى ـي اٍلىٍنعىا بًِّو  كىأيًحمٍَّت لىكي ٍيره لَّوي ًعندى رى ريمىاًت المًَّو فىييكى خى ـٍ حي مىف ييعىظِّ ـٍ فىاٍجتىًنبيكا الرٍِّجسى  ًلؾى كى مىٍيكي  عى

كرً  ًمفى                      . اٍلىٍكثىاًف كىاٍجتىًنبيكا قىٍكؿى الز 
 اهلل مف المؤمف الضعيؼ كفي كٌؿ خير... ". إلى: "المؤمف القكٌم خير كأحٌب قاؿ رسكؿ اهلل  (3
 معجـ الكسيط عف الكممات الٌتي َل أعرؼ معناىا. فيأبحث  (4
 الٌميمًة الٌظمماًء يفتقدي البدري  فيك              سيذكرني قكمي إذا جٌد جٌدىـ    قاؿ أبك فراس الحمدانٌي: (5
 في بمدتيـ. ٌيةالٌطرؽ الفرع عمىتعاكف الىالي في إزالة الٌثمكج المتراكمة  (6
 أشعار نزار قٌباني. مفمكاقع الٌتكاصؿ اَلجتماعٌي مقتطفاتو  عمىضٌمنت منشكراتي  (7
 ؟ٌيةزمًلئؾ بإيصاؿ التٌبٌرعات المدرس عفأتتكٌفؿ يا عٌماري  (8
 حمايتيا مف أٌم مكركه.لأكطاننا بتمٌسؾ ن (9

 .ٌيةكالٌترفيي ٌيةممارسة الٌنشاطات الٌرياضل ٌيةالمدينة الٌرياض فيأنشئت مًلعب  (10
 .ٌيةالحكاجز بميارة عال عفيقفزي المتسابقكف  (11

 ( : 64( )ص2إجابت تدزيب ) ( :63ص( )1) تدزيب إجابت
ُـي .1 ُُُُُُُ.ٌيةالمكانٌُيةابتداءُالغا:ًُُمفُتىٍحًتًي

ًُمفُذىىىبُوُ ُُُُُُُُ.بيافُالجنسُ:ُُأىسىاًكرى
ُُُُُُُُُُُُُ.ٌيةالزمانٌُيةانتياءُالغا

ُ.ُُُُُُُُُُالتبييف .ُالتبعيض .2
ُ.ٌُُُُيةالمكانٌُيةانتياءُالغا .ٌُُيةالسبب .3
ُالتبييف. .ٌُُيةالسبب .4
ُ .ٌيةالزمانٌُيةابتداءُالغا .5

 ( :67( )ص5إجابت تدزيب ) ( :66( )ص4تدزيب ) إجابت  ( :65( )ص3إجابت تدزيب )ُ
ُالمجاكزة.ُالمصاحبة.ُ.ٌيةالحقيقٌُيةالمكانٌُيةالظرف .1
ُ.ٌيةالبدلُالمصاحبة.ُ.ٌيةالسبب .2
ُ.ٌيةالبدلُاًلستعالءُالمجازم.ُ.ٌيةالزمانٌُيةالظرف .3
ُالمجاكزة.ُ.ٌيةالسببُ.ٌيةالحقيقٌُيةالمكانٌُيةالظرف .4
ُ.ٌيةالبدلُاًلستعالءُالحقيقي.ُ.ٌيةالمجاُزٌُيةالمكانٌُيةالظرف .5
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ُ

( 6إجابت تدزيب )ُ
 ( :68)ص

 ( :70( )ص8إجابت تدزيب ) ( :69( )ص7تدزيب ) إجابت 

ُ.ُاإللصاؽُالمجازمُ.ٌيةالسببُاًلختصاص. .1
ُبيافُالجنس.ُاإللصاؽُالمجازم.ُ.ٌيةالسبب .2
ُالتبييف.ُ.ٌيةالسببُ.ٌيةالممك .3
ُ.ٌيةالحقيقٌُيةالمكانٌُيةالظرفُاًلستعانة.ُ .4
ُ.ٌيةالزمانٌُيةالظرفُاًلستعانة.ُ .5
ُاًلستعالءُالحقيقي.ُُ .6
ُاًلستعالءُالحقيقيُ،التبعيض. .7
ُ.ٌيةالبدل .8
ُ.ٌيةاإللصاؽُالمجازمُ،ُالسبب .9
ُ.ٌية،السببٌُُيةالحقيقٌُيةالمكانٌُيةالظرف 10
ُالمجاكزة. 11

 ــــــــلةاألمــــث الشرح مــا -1
 ؟ التعميـ تطكير في الٌتكنكلكجيا استخداـ أثري  ما .يستفيـ بيا عف غير العاقؿ ُ؟ٌُيةاًلستفيام (1
 .كالمثابرة بالجدٌ  تحقٍِّقو إليو تطمحٍ  ما . يأتي بعدىا فعميف "شرطيف"ُ.ٌُيةالشرط (2
 .المدينة لتطكير أفكارو  مف إلييا طيمب ما ليجيفي  تيًعدٌ  . تأتي بمعنى الذمُ.ُالمكصكلة (3
 !طكقاف إبراىيـ الشاعر كمماتً  أعذبى  ما !ما + فعؿ التعجب عمى كزف أفعؿُ!ُ.ٌُيةالتعجب (4
 قاؿ قيس بف الممٌكح :  . تككف بمعنى " لـ أك ليس" ُ.ٌُيةالناف (5

ٌب الٌدياًر شغٍففى قمبي      كلكٍف حيب  مىٍف سكفى  كما حي
 الدِّيارا

 جاء ذمال كاَلسـ ،(إفٌ )  بػ تتصؿُ.ُالكافة (6
 تىنصبو فمـ مبتدأ، أنو عمى مرفكع بعدىا

 ليا . اسمان (  إفٌ ) 

 قاؿ أحمد شكقي :
ـي الخًلؽي ما بىًقيىتٍ   ٌنما اليمى  كا 

ـي ذىىىبىٍت أخًلقيييـ ذىىىبيكا                            فإٍف  ىي

 ثانيناُ:ُمفُأنكاعُاألدكات
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ُُُ( :72( )ص1ذدزٌة )

ُماُنكعُ)ما(ُالتيُتحتياُخطُفيُكؿُمماُيأتيُ:
اًإنَّ  قاؿ تعالى:  (1 ـٍ  مى ٍيكي كى كا بىٍيفى أىخى ميكفى كىاتَّقيكا المَّوى لىعىمَّ  اٍلميٍؤًمنيكفى ًإٍخكىةه فىأىٍصًمحي ـٍ تيٍرحى  .كي
ـٍ ًإف شىكىٍرتيـٍ كىآمىنتيـٍ   مَّا  قاؿ تعالى : (2 كىافى يىٍفعىؿي المَّوي ًبعىذىاًبكي ًميمنا  شىاًكرنا المَّوي  كى  .عى
  فيركز الٌتميمٌي: ٌيةف( لمٌركائ)ثًلثك  ٌيةجاء في ركا (3

ا خال  عاد لي مكاف أسكنو كحدم... صرتي  ماالرض ك أقطنيا، لكف فجأةن... اكتظت ٌية"... ظممتي أجد بيقىعنا جديدة كأرضن
 خرَّب عالمي" مامربكطةن بالماكف كالبشر، نسيتي أٌني كنتي أفتِّش عف شيء أعرفو حيف أراه...فصنعتي  

 تبًصر العيناف في مكضًع اليكل            كَل تسمعي الٍذناف إَل مفى القمًب  ماك    قاؿ بشار بف برد: (4
ـى اليًؾ         قاؿ الٌشاعر: (5 ا ـٍ جفىاؾ خميؿ   ماأَل يا حمى  لىؾى بىاكينا                    أفىارٍقتى إٍلفنا ا
 في قمبو في أشعاره. مايبٌث الٌشاعر  (6
 أركع تقدير جيكد اآلخريف كشكرىىا! ما (7
ـٍ يدرً   قاؿ الٌشاعر:  (8 المان لى ـٍ يكيٍف عى ٍف لى ندى عالًمو                 مى  الٌداءي  مىا لكؿِّ داءو دكىاءه عى
 تزرٍع تحصٍد. ما (9

 األمــــثــــــــلة الشرح ال -2
ٍؿ عمؿ اليكـ إلى الغد. . دائما يأتي بعدىا فعؿ مضارع مجزكـ .ٌُيةالناى (1  َل تؤجِّ
تتضمف نفي حدث معيف ، كليس ليا عمؿ ُ.ٌُيةالناف (2

 . إعرابي فترفع الفعؿ المضارع الذم بعدىا
 َل أتسرعي في الحكـ عمى الٌرأم اآلخر قبؿ فيمو.

تعمؿ عمؿ إٌف كأخكاتيا ، فتنفي الخبر عف ُلمجنسٌُيةالناف (3
سـ ابعدىا  جنس اَلسـ الكاقع بعدىا، كيأتي

 . مبني في محؿ نصب

 قاؿ تعالى : ( أ
   ٍيبى ًفيًو ىيدنل لٍِّمميتًَّقيفى   .ذٰىًلؾى اٍلًكتىابي َلى رى
َُل كرقةى في الساحة . ( ب

تنفي الحكـ عف اَلسـ الذم بعدىا ، يأتي ُحرؼُعطؼ (4
 .حرؼ عطؼ يفيد معنى النفي

 اشتريتي مف السكؽ قميصان َل قميصيف. 
 

ــه  -3
َ
 ـثــــــــلةاألمـــ الشرح م

ٍف"  .ٌيةالشرطُ (1 يتضمف أسمكب الشرط عمى أداة الشرط "مى
 . + كفعؿ الشرط + جكاب الشرط

ا     قاؿ تعالى : مىف يىتًَّؽ المَّوى يىٍجعىؿ لَّوي مىٍخرىجن  .  كى
 

 مف مؤلؼ كتاب الغاني؟ . ستفيـ بيا عف العاقؿيي ُ.ٌُيةاًلستفيامُ (2
ا اسمنا مكصكَلن نستطيع أف نضع مكانيُ.ُالمكصكلةُ (3

 )الذم( كيبقى المعنى مستقيمنا .
 أحب  ًمف الٌناس مىٍف يصدؽ قكليو فعمىو.
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ُُ( :74( )ص3ذدزٌة )

ُبيفُنكعُ)ًل(ُفيُكؿُمماُيأتيُ:
مىى المًَّو فى قاؿ تعالى:  (1 ريكيـ مِّف بىٍعًدًه كىعى ـٍ فىمىف ذىا الًَّذم يىنصي ف يىٍخذيٍلكي ـٍ كىاً  اًلبى لىكي ـي المَّوي فىًلى غى ٍركي كًَّؿ اٍلميٍؤًمنيكفى ًإف يىنصي  .ٍميىتىكى
 َل خيرى في حسف الجسكـً كطكًليا         إٍف لـ تىًزف حسفى الجسكـً عقكؿي  اعر:قاؿ الشٌ  (2
ئيسي اٍلقٍكـً مىٍف يٍحًمؿي اٍلًحٍقدىا  قاؿ المقنع الكندم مخاطبا أقرباءه: (3 ـى عمٍيًيـ              كلىٍيسى رى  كَلى أٍحًمؿي اٍلًحٍقدى اٍلقىًدي
 ىائـو                  قد طاؿى بعدى فراًقكـ تعذيبيوىذا كتابه مف محبٍّ    قاؿ إبراىيـ اليازجي: (4

 َل تسألكا عٌني فحالي بعدىكـ              حاؿي العميًؿ كقٍد جفاهي طبيبيو                           
 .ٌيةأستمتعي بقراءة القصة القصيرة َل الٌركا (5
 عاره عميؾ إذا فعمت عظيـ  َل تنوى عف خمؽو كتأتي مثمو            قاؿ أبك السكد الٌدؤلٌي: (6

ُُ( :74( )ص4ذدزٌة )
ُاضبطُأكاخرُالكمماتُالٌتيُتحتياُخٌطُفيُكٌؿُمٌماُيأتي:

 المؤمف أحدنا بسكءو.  يغتابَل  (1
 .الٌصرؼدراسةي الحركًة الخيرة لمكممة مف الٌنحًك َل  (2
 عف مكاعيدؾ. تتأخرَل  (3
 تفاح في البستاف. شجرةى َل  (4
 ٍف يتدٌرب جٌيدنا.لعب كرة الٌسمة إَل مى  ييحسفَل  (5

ُُ( :75( )ص5ذدزٌة )
ُماُنكعُاألداةُ)مىف(ُفيُماُيأتيُ:

اًؿ  قاؿ تعالى:  (1 ـٍ ًباٍلغيديكِّ كىاآٍلصى لييي ًظًلى كىٍرىنا كى دي مىٍف ًفي السَّمىاكىاًت كىاٍلىٍرًض طىٍكعنا كى ًلمًَّو يىٍسجي  . كى
 حو بمٌيتو إيًلـي مىٍف ييٍف يسيؿي اليكافي عميو          ما لجر  قاؿ المتنبي: (2
 مىف مؤلؼ كتاب )مينتي كممؾ(؟ (3
 " كمف طمب العًل سير الميالي". (4

ُُ( :77( )ص8ذدزٌة )
ُماُنكعُاألداةُالتيُتحتياُخطُفيُكؿُمماُيأتيُ:

 .  ًتٍمؾى ًبيىًميًنؾى يىا ميكسىىٰ  مىاكى  قاؿ تعالى:  (1
اًلعينيًؾ   قاؿ المتنبي: (2 مىا لىقى            مى ا بقىيمقى اٍلفؤىادي كى مى ـٍ يبًؽ ًمًني كى لَّمشًكًؽ ما لى  كى
ًبينىييا              فىمٌما انقضى   قاؿ أبك صخر اليذلي:  (3  ًبينىنا سىكفى الٌدىري  مىاعىجٍبتي ًلسًعي الٌدىًر ًبيني كى
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. مفٍ   (4  يفكِّر جٌيدنا في المسألة يجٍد ليا حًلا
 يخطًب الحسناءى لـ يغًمو الميري  مفنا              ك تيكفي عمينا في المعالي نفكسي   قاؿ أبك فراس الحمداني:   (5
 تحسًب المجد تمرا أنت آكمو       لف تبمغ المجد حتى تمعؽ الٌصبرا َل  قاؿ رجؿ مف بني أسد: (6

ُ:الٌشعرقاؿُالمنفمكطيُمبديناُرأيوُفيُنشأةُُُاقرأُالنصُاآلتيُ،ُكأجبُعٌماُيميو:ُُ( :78( )ص9ذدزٌة )
لكَل أٌف غزيرةن في النفس أف يرٌدد القائؿ ما يقكلو ، كيتغٌنى بما يردِّديه تركيحان عف نفسو ، كتطريبان لعاطفتو َل شٌؾ عندم في أٌنو   

كل عركضي  بحران.  ما نظـ ناظـه شعران ، كَل رى
 ؼ أكراؽ الٌشجر،كحفي كلكٌنو سمع أصكات الٌنكاعير، كَل يعرؼ ما قكافيو كأعاريضو، ،الٌشعرما كاف العربٌي في مبدأ حياتو ينظـ 

كأف يككف صداىا  كينشج لنشيجيا، كلٌذ لو أف يبكي لبكائيا، فمٌذ لو صكت تمؾ الٌطبيعة المترٌنمة، كبكاء الحمائـ، كخرير الماء،
كَل مف  ،ٌيةالعذبة الخال ٌيةمف حيث َل يفيـ مف شؤكنو سكل تمؾ الٌنغمة المكسيق الٌشعرفإذا ىك ينظـ  الحاكي لرٌناتيا كنغماتيا،

 الٌنظرات( –)مصطفى لطفي المنفمكطي                       كلكف مف ألكانو.    أبحره كضركبو إٌَل أٌنيا صكرة مف صكره،
 
 استخرج مف الٌنٌص تركيبنا يتضٌمف كًٌل مف: -
 .ٌيةحرؼ جر يفيد الٌسبب .أ 
 .ٌيةالمجاز  ٌيةالمكان ٌيةحرؼ جر يفيد الٌظرف .ب 
 .ٌيةالٌزمان ٌيةحرؼ جر يفيد الٌظرف .ج 
 حرؼ جر يفيد اَلختصاص. .د 
 .ٌية)ما( الٌناف .ق 
 لمجنس. ٌية)َل( الٌناف .ك 
 .ٌية)َل( الناف .ز 
 )ما( المكصكلة. .ح 

ٌد(ُلألديبةُسميحةُخريس،ُثـُأجبُعماُيميو:ٌُيةاقرأُالٌنصُاآلتيُمفُركا ( : 79( )ص10ذدزٌة )  )المى
ـى كجيىو كجد ذات البحر العظيـ، لـ "البحر يحيط بو بإحكاـ غريب، كيمتٌد )مف( أخشاب القارب كحتى الفؽ، كأينما    يمَّ

 يكف يعرفو قبؿ اليكـ، تعمَّـ )في( صغره أٌف ذلؾ الٌشريط المائٌي الضخـ الممتٌد كسط مدينتو كثعباف يتمٌكل ىك البحر، ثـٌ صٌحح 
 ر بو، كيؼ َليراه ىك الٌنير، كلكٌف الٌناس يسمكنو البحر مف قبيؿ التٌفاخ مالو معمـ الجغرافيا ىذه المعمكمة، إٌف 

 كىك الٌنيؿ العريؽ؟ عثماف يحٌب الٌنيؿ مذ كاف طفًل كقد جٌرب عشؽ اإلنساف لتدف ؽ الماء، كرٌدد مع كالٌده: "كجعمنا )مف( الماء
 كٌؿ شيء حي".  
 
 بٌيٍف معنى كٌؿ حرؼ مف حركؼ الجٌر الٌتي بيف قكسيف. (1
 ما نكع الداة الٌتي تحتيا خٌط.  (2
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تاإلجابت النمىذج
ّ
 أنىاع األدواثحدة السابعت / )الى ي

 إجابت تدزيبُ
 ( :72( )ص1)

 إجابت تدزيب
 ( :74( )ص3)

 إجابت تدزيب 
 ( :74( )ص4)

 إجابت تدزيب
 ( :75( )ص5)

( 8إجابت تدزيب )
 ( :77)ص

ُ. لمجنس.ٌُُُُُُُيةنافُكافة.ُُُُُُُُُُُ .1  اسـُاستفياـ.ُمكصكلة.ُيغتابي

 اسـُمكصكؿ.ُ.ٌيةشرطُالٌصرًؼ. مجنس.ُُُُُُلٌُيةناُف.ٌُُُُُُُُُُُيةاستفيام .2

ُ،ُمكصكلة.ٌُُُُُُُُُُُُُُيةناف .3  اسـُمكصكؿ.ُ.ٌيةاستفيامُتتأخٍر.ُ.ٌُُُُُُُُُيةناف

 اسـُشرط.ُ.ٌيةشرطُشجرةى.ُ.ٌُُُُُُُُُيةناىُ.ٌُُُُُُُُُُُيةناف .4

.ُعاطفةُلمنفي.ُُُُُُُُُ.ٌيةاستفيام .5  اسـُشرط.ُُييحسفي

ُحرؼُنيي.ُُُ.ٌُُُُُُُُُيةناىُُُُمكصكلة.ُُُُ .6
ُُ.ٌُُُُُُُيةتعجب .7
ُ.ٌُُُُُُُُُُُيةاستفيام .8
ُ.ٌيةشرط .9

 
 ( : 79( )ص10) إجابت تدزيب    ( :78( )ص9إجابت تدزيب ) 
ُ .أُ ُ .1ُالالـُفيُ:ُلبكائياُ،ُكلنشيجيا. ُ.ٌُيةالمكانٌُيةالغاُابتداء:ُُمف

ُ.ٌُُُُيةالزمانٌُيةالظرف:ُُفي
ُ.الجنسُبياف:ُُمفُُ

ُ .بُ ُ .2ُفيُ)فيُالنفس(. ُ.مكصكؿُاسـُ
ُ .جُ ُُُفيُ)فيُمبدأ(.
ُ .دُ ُُُماُ)ماُكاف(ُ)ماُنظـ(.
ُ .قُ ًُُُلُشٌؾ.
ُ .كُ ًُُُلُيعرؼُُ،ًُلُركل.
ُ .زُ ُُُماُيقكلو.
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ٍتيا مثاؿُ:ُ       في الحقكًؿ رأيت الٌرجاؿى يحصدكف الٌزرع ، كالٌنساء يساعدنيـ ، كىٌف يترنَّمفى بأناشيد أىٍك حى
.ُُُُُُُغٌنىُالجميعُيالغىبطةي كالسركري ،         ـى  فيُالحقؿُإًٌلُالمتشائ

أركاف          
 اَلستثناء

 نكع اَلستثناء مستثنى حرؼ استثناء مستثنى منو الحكـ 
ُـىُإًلُالجميعُالغناء ُاًلستثناءُالتاـُالمثبت)المكجب(ُالمتشائ

جنس المستثنى منو ، كجاءت الجممة مثبتة كلـ  إذا استكفت أركاف اَلستثناء ، كجاء المستثنى مف    
 كالحكـُاإلعرابيُلممستثنىُبػُ)إًٌل(ُفيُىذاُالنكعُالٌنصبُدائماُنيتقدميا نفي، 

ُ: مستثنى منصكب كعًلمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره . المتشائـييعربُ   
  

ُ)أك اإلنسافي المخمصي في عممو(.يعجبني مف الناًس أحده إٌَل اإلنسافى المخمصى في عممو َُلمثاؿُ:ُ 
أركاف          

 اَلستثناء
 نكع اَلستثناء مستثنى حرؼ استثناء مستثنى منو الحكـ 

ُ/ُاإلنسافُيُإًلُالناسُنفيُاإلعجاب اًلستثناءُالتاـُُاإلنسافى
ُالمنفي

 ، ٌيةممة منفإذا استكفت أركاف اَلستثناء ، كجاء المستثنى مف جنس المستثنى منو ، كجاءت الج      
ُ.كالحكـُاإلعرابيُلممستثنىُبػُ)إًٌل(ُفيُىذاُالنكعُالٌنصبُأكُأنوُبدؿهُمفُالمستثنىُمنوُُُُُ
ُ/ُاإلنسافُيييعربُُُُُُ  : مستثنى منصكب كعًلمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره  اإلنسافى

ُاؼ.بدؿ مرفكع كعًلمة رفعو الضمة الظاىرة ، كىك مض:     )أك( ُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

ذٍ   : تعالى قاؿمثاؿُ:ُ    ًئكىةً  قيٍمنىا كىاً  ديكا ًلٍممىًلى ـى  اٍسجي ديكا آًلدى دي  قىاؿى  ًإٍبًميسى  ًإَلَّ  فىسىجى مىٍقتى  ًلمىفٍ  أىأىٍسجي  .        ًطيننا خى
 أركاف             
 اَلستثناء        

 نكع اَلستثناء مستثنى حرؼ استثناء مستثنى منو الحكـ 
ُاًلستثناءُالمنقطعُإبميسُإًلُالمالئكةُالسجكد

 إذا استكفت أركاف اَلستثناء ، كلـ يأًت المستثنى مف جنس المستثنى منو ،     
ُكالحكـُاإلعرابيُلممستثنىُبػُ)إًٌل(ُفيُىذاُالنكعُالٌنصبُدائماُنُُُُ
ُ:ييعربُ     ُمستثنى منصكب كعًلمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره . إبميسى

 

  االسدددددددددددددددددددددددددد ثنا  :  الثامندددددددددددددددددددددددددد الوحدددددددددددددددددددددددددددة 

 

ُ:ُأركافُاًلستثناءُكالحكـُاإلعرابيُلممستثنىُبعدُإًل  أكًلن

1)  
اًلستثناءُ

التاـُ
 المثبت
 المكجب

2)  
اًلستثناءُ

التاـُ
 المنفي

3)  
اًلستثناءُ

لمنقطعا  
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 كانيٍض كَل تىٍشؾي الٌزماف          فما شكا إٌَل الكسكؿ    قاؿ إبراىيـ طكقاف : ثاؿُ:ُم 
أركاف          

 اَلستثناء
 نكع اَلستثناء مستثنى حرؼ استثناء مستثنى منو الحكـ 

ُاًلستثناءُالناقصُأكُالمفرغُالكسكؿُُُإًلُمحذكؼُنفيُالشككل
 غير تامة "المستثنى منو محذكؼ" ، إذا سبؽ بحرؼ نفي ، كعناصره        
ُُُُُُُ، أكُجراُن أكُنصباُن ُُُُكالحكـُاإلعرابيُلممستثنىُبػُ)إًٌل(ُفيُىذاُالنكعُحسبُمكقعوُفيُالجممةُرفعاُن
ُ.ُكتككفُفيوُ)إًٌل(ُأداةُحصرًُلُمحؿُلياُمفُاإلعرابُُُُ

ُ:ييعربُ ُفاعؿ مرفكع كعًلمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره. الكسكؿي
 
ُُ( :82( )ص1دزٌة )ذ

ُبيفُنكعُاًلستثناءُكحكـُالمستثنىُبعدُ)إًٌل(ُفيُكؿُمماُيأتيُ:
ابى اٍليىًميًف )38كيؿ  نىٍفسو ًبمىا كىسىبىٍت رىًىينىةه ) قاؿ تعالى:  (1  . (39( ًإَلَّ أىٍصحى
كهي ًفي  قاؿ تعالى :  (2 دت ـٍ فىذىري )قىاؿى تىٍزرىعيكفى سىٍبعى ًسًنيفى دىأىبنا فىمىا حىصى  . (47سينبيًمًو ًإَلَّ قىًميًلن مِّمَّا تىٍأكيميكفى
ا أٍف تيردَّ الكدائعي  قاؿ لبيد بف ربيعة: (3  كما الماؿي كالىمكفى إٌَل كدائعه          كَل بدَّ يكمن
 أحترـي الٌناسى إٌَل ذا الكجييف. (4
ا كثائقياا. (5  ما شاىدتي ليمةى أمس إٌَل برنامجن
 ٌَل سناء.ما كاف في المكتبة عند كصكلنا إ (6
 كصؿ العٌماؿ إَل أدكاتيـ. (7
ٍيًف. (8  ما تأخرى مف المسافريف مساًفرى
 ( :82( )ص1إجابت تدزيب )ُ 

ُُُُُُُُُُُُُُُُتاـُمكجبُكحكـُماُبعدُإًلُكاجبُالنصب.ُ .1
ُتاـُمكجبُكحكـُماُبعدُإًلُكاجبُالنصب. .2
ُمفرغُ،ُحسبُمكقعوُفيُالجمة.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ .3
ُاـُمكجبُكحكـُماُبعدُإًلُكاجبُالنصب.ت .4
ُمفرغُ،ُحسبُمكقعوُفيُالجمة.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ .5
ُمفرغُ،ُحسبُمكقعوُفيُالجمة. .6
ُمنقطعُ،ُكحكـُالمستثنىُكاجبُالنصب.ُُُُُُُُُُُُُُُُ .7
ُمفُالمستثنىُمنو.ٌُيةتاـُمنفيُ،ُكحكـُالمستثنىُ)المسافريف(ُالنصبُ،ُأكُالبدل .8

4)  
اًلستثناءُ
الناقصُ
 أكُالمفرغ
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 شارؾ الًٌلعبكف في المباراة غيرى اثنيف بىًقيا في قائمة اَلحتياط.مثاؿُ:ُ 
 أركاف       
 اَلستثناء     

 نكع اَلستثناء مستثنى حرؼ استثناء مستثنى منو الحكـ 
مشاركةُ
ُاًلعبيف

ُاًلستثناءُالتاـُالمثبت)المكجب(ُاثنيفُُُغيرُالالعبكف

ُُُُُ:ُ  كعًلمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره ، كىك مضاؼ.مستثنى منصكب  غيرى
 : مضاؼ إليو مجركر كعًلمة جره الياء لنو ممحؽ بالمثنى. اثنيف

  
 (. ٌيةأك غيري ذكم اليمة العال ) ٌيةأحده غيرى ذكم اليمًة العال ٌيةَل يقدـ عمى تحم ؿ المسؤكلمثاؿُ:ُ 

   أركاف          
 اَلستثناء       

 نكع اَلستثناء مستثنى حرؼ استثناء ستثنى منوم الحكـ 
تحمؿُ
ٌُيةالمسؤكل

ُاًلستثناءُالتاـُالمنفيُذكمُغيرُأحدُه

         :ُ ُ/ُغيري  مستثنى منصكب كعًلمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره )أك( غيرى
 بدؿ مرفكع كعًلمة رفعو الضمة الظاىرة ، كىك مضاؼ.              

 مجركر كعًلمة جره الياء لنو جمع ذكر سالـ.مضاؼ إليو  ذكمُ:ُُُ
 

 الصباحً  تباشيري  تنبِّييوي             لذيذو  حمـو  سكل الدنيا قاؿ الٌشاعر : كما مثاؿُ:ُ 
أركاف          

 اَلستثناء
 نكع اَلستثناء مستثنى حرؼ استثناء مستثنى منو الحكـ 

نفيُماُ
ُفيُالدنيا

ُصُأكُالمفرغاًلستثناءُالناقُحمـُسكلُمحذكؼ

 مف ظيكرىا التعذر ،  ع: خبر المبتدأ الدنيا مرفكع كعًلمة رفعو الضمة المقدرة عمى اللؼ من سكل    
 كىك مضاؼ.     

 : مضاؼ إليو مجركر كعًلمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره. حمـُُُُ
ُ

  ( :84( )ص2ذدزٌة )
: الٌسببى ُاضبطُ)غير(ُفيُكٌؿُمماُيأتيُذاكراُن

ُ/ُألنوُتاـُمنفي.                                             ر لمجميؿ إنسافه غير الجاحد. َل يتنكٌ  (1 ُأكُغيري               غيرى
ُ/ُتاـُمكجب.                                        غير ثًلث قصائد.  الٌشعرقرأت ميا ديكاف  (2                     غيرى
ٍيد الزدم: (3 ُ/ُتاـُمكجب.       كيؿ  الٌذخائًر غيرى تىٍقكل           ذم الجىًلؿ إلى نىفاًد   قاؿ ابف ديرى      غيرى

ثانيناُ:ُأحكاـُالمستثنىُبػُ)ُغيرُكسكلُ(ُ
ُ 

1)  
اًلستثناءُ

التاـُ
 المثبت
 المكجب

2)  
اًلستثناءُ

التاـُ
 المنفي

3)  
اًلستثناءُ
الناقصُ
 أكُالمفرغ
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َـّ قيس. ٌيةزرتي الماكفى الثر ُ .أ     في الردف ما عدا أ
 : اهلل  رسكؿقاؿ ُ .ب 

 . "كممةو قاليا الشاعري كممةي لبيد : أَل كيٌؿ شيء ما خًل اهللى باًطؿ ؽى " إٌف أصد                
 أحترـي الٌتٌجارى المستثمريف حاشا المحتكرى منيـ )أك حاشا المحتكًر منيـ(. .ج 

 أركاف              
 اَلستثناء         

  مستثنى حرؼ استثناء مستثنى منو الحكـ 
َـُّقيسُماُعداُاألماكفُالٌزيارة ُأ

ُبعضُمفُشيءُُُماخالُكؿُشيءُالمكجكدات
ُالمحتكرًُُ،ُالمحتكرُىُحاشاُالمستثمريفُاحتراـُالٌتجار

َُـُُُُُّ  : مفعكؿ بو منصكب كعًلمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره ، لمفعؿ المتعدم )عدا(. أ
 : لفظ الجًللة ، مفعكؿ بو منصكب كعًلمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره ، لمفعؿ المتعدم )خًل(. اللُُُ
 (. عدا) المتعدم لمفعؿ ، آخره عمى الظاىرة الفتحة نصبو كعًلمة منصكب بو مفعكؿ: المحتكرًُ/ُالمحتكرُىُُُُ
 (.حاشا) الجر لحرؼ ، آخره عمى الظاىرة الكسرة جره كعًلمة مجركر اسـ             ( أك)     
ييعربُماُبعدُ)ُماُعداُ،ُماُخالُ(ُمنصكبناُعمىُأنوُمفعكؿُبوُليماُ،ُأٌماُإذاُتجٌرداُمفُ)ُماُ(ُفيجكزُ ملحىظة مهمة :

ُبوُمنصكبناُ.ُعدٌُ ُُىماُحرفيُجرُ،ُكييعربُماُبعدىماُاسمناُمجركرناُ،ُأكُفعميفُكماُبعدىماُييعربُمفعكًلن
 

  ( :85( )ص4ذدزٌة )
 استخرج أدوات االستثناء ، وبين الحكم اإلعرابي لالسم الواقع بعد كلٍّ منها:

ـٍ يىكيًف المَّ  قاؿ تعالى : (1 ظىمىميكا لى كا كى ـٍ طىًريقنا )ًإفَّ الًَّذيفى كىفىري ـٍ كىَلى ًليىٍيًديىيي اًلًديفى ًفييىا168وي ًليىٍغًفرى لىيي ـى خى يىنَّ  ( ًإَلَّ طىًريؽى جى
مىى المًَّو يىًسيرنا )                          كىافى ذٰىًلؾى عى  .(169أىبىدنا كى

عىٍمنىا قيميكبى  قاؿ تعالى : (2 ـٍ كىجى ا نىٍقًضًيـ مِّيثىاقىييـٍ لىعىنَّاىي ـٍ قىاسً فىًبمى كا   ٌيةيي ظاا مِّمَّا ذيكِّري نىسيكا حى ـى عىف مَّكىاًضًعًو كى رِّفيكفى اٍلكىًم  ييحى
ٍنييـٍ كىاٍصفىٍح ًإفَّ المَّوى يي                       ٍنييـٍ  فىاٍعؼي عى ـٍ ًإَلَّ قىًميًلن مِّ ٍنيي اًئنىةو مِّ مىٰى خى  . فى ًحب  اٍلميٍحًسًنيًبًو كىَلى تىزىاؿي تىطًَّمعي عى

 لكٌؿ داءو دكاءه يستطب  ًبو             إٌَل الحماقةى أعيٍت مف يداكييا   قاؿ الٌشاعر: (3
 كاف طارؽ عصامياا، لـ يترؾ لو أبكه شيئا سكل بضعة دكنمات، أحياىا فاغتنى. (4
 نامت العيفي إَل مقمةن           تسكبي الٌدمعى كترعى مضجعؾٍ      قاؿ أحمد شكقي: (5
 ة عدا بيتيف.قرأتي القصيد (6
 ما أخفؽى في الٌدكراف حكؿ المضمار أحد غير متسابؽ كاحد. (7
 ما كانت الياـ إَل دكَلن بيف الٌناس.  (8
 تفتَّحت الزىار سكل الٌنرجس. (9

 غادر الحاضركف قاعةى اَلحتفاؿ سكل المشرفيف عميو.  (01

4ُ)  
اًلستثناءُ

التاـُ
 المثبت
 المكجب
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ُُ( :86( )ص5ذدزٌة )

 فإٌنني أقكؿ كٌؿ شيء إٌَل الٌشتـ. قاؿ: قاؿ أحدىـ: ألـ تسمعني أقكؿ إٌَل خيرنا؟ قاؿ: بمى.
ُكردُأسمكبُاًلستثناءُفيُالحكارُالٌسابؽُمرتيفُبنكعيفُمختمفيف،ُبٌينيما.

ُ
 ( : 86( )ص7ذدزٌة )

ُأعربُماُتحتوُخٌطُفيُماُيأتي:
 كتيكفي الرضي إٌَل مكضعا            ييكفي العمري إٌَل ساعةن قاؿ الٌشاعر:  قٍد  .أ 
 .  شجرةن أكرقت الشجار ما عدا   .ب 
 قاؿ تعالى:  .ج 

  ـى كينتيـٍ قىاليكا كينَّا ميٍستىٍضعىًفيفى ًفي اٍلى ـٍ قىاليكا ًفي ًئكىةي ظىاًلًمي أىنفيًسًي ـي اٍلمىًلى فَّاىي ـٍ تىكيٍف أىٍرضي المًَّو كىاًسعىةن ًإفَّ الًَّذيفى تىكى ٍرًض قىاليكا أىلى
ـي كى  يىنَّ ـٍ جى ٍأكىاىي كا ًفييىا فىأيكلٰىًئؾى مى اًؿ كىالنِّسىاًء كىاٍلًكٍلدىاًف َلى يىٍستىًطيعيكفى ًحيمىةن كىَلى  اٍلميٍستىٍضعىًفيفى ( ًإَلَّ 97سىاءىٍت مىًصيرنا )فىتييىاًجري ًمفى الرِّجى

 .(98يىٍيتىديكفى سىًبيًلن )
يىاةي الد ٍنيىا ًإَلَّ  قاؿ تعالى :  .د  ا اٍلحى مى كًر  مىتىاعي كى  .  اٍلغيري
 .فسكل المتميزيلف يكٌرـ في الحفؿ  .ق 
 .زيادناحضر المدعككف اَلجتماعى ما خًل  .ك 

ُ
 ( : 87( )ص8ذدزٌة )

َـُّأجبُعٌماُيميو: ُاقرأُالٌنٌصُاآلتي،ُث
إلى كٌؿ الٌميات الًلتي يشًبٍينىيا، أحٌبؾ كما أنًت،كردةن في غيمرة العمًر، في الٌسبعيف كنًت أك في الٌستيف، في الخمسيف كنًت أك   

 نت كما أنت، تممئيف الٌدار عمينا كتمٌمينا كؿ مساء!!في الٌثًلثيف، الميـ أف تبقي أ
 لك أفَّ العمر ييغسىؿ _يا أٌمي_ فيعكد الٌشباب، لغسمتي عمرىؾ في ماء ركحٌي كأعدتؾ كما كنًت! فمحظات العمر تيكف إَل 

 عؿ عمرم يحتضف ركحي كييش قمبؾ)لحظة( تشٌبثي بطرؼ ثكبؾ حيف أقطع الٌطريؽ باحثان عف الماف، فميس ىناؾ سكل 
 )أحمد حسف الٌزعبي، بتصرؼ(                     تنضج لي رغيفنا ساخننا مف طيارتيا. يديؾً ىناء، كَل أذكر أيادم إَل 

 
 اضبطُكممةُ)لحظة(ُالكاردةُفيُالٌنص. .1
 "كًلُأذكرُأيادمُإًلُيديًؾُتنضجُليُرغيفناُساخناُمفُطيارتيا".ُُُُُعيًّْفُالمستثنىُمنوُفي: .2
 هناك سوى قلبك". ثناءُفي:ُ"ُفميسماُنكعُاًلست .3

  أعرب ما تحته خط. .4
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حاإلجاتح انىمُذج
ّ
 )انُحدج انصامىح / االسرصىاء( ٍ

 ( : 86( )ص7إجاتح ذدزٌة )  ( :85()ص4إجابت تدزيب ) 
 ييكف: فعؿ مضارع مرفكع، كعًلمة رفعو الٌضٌمة.ُ .أُ إٌَل ، كاجب النصب.                                    ُ .1

 : فاعؿ مرفكع كعًلمة رفعو الٌضٌمة الٌظاىرة عمى آخره.العمر
 إٌَل: حرؼ استثناء.

 ساعة: مستثنى منصكب، كعًلمة نصبو الفتحة الٌظاىرة عمى آخره.
ُ .بُ إٌَل ، كاجب النصب.                                    ُ .2  مفعكؿ بو منصكب كعًلمة نصبو الفتحة الٌظاىرة عمى آخره. شجرة: 
3. ُ  المستضعفيف : مستثنى منصكب، كعًلمة نصبو الياء لنو جمع مذكر سالـ.ُ .جُ كاجب النصب.                                    إٌَل ، 
4. ُ متاع : خبر المبتدأ مرفكع كعًلمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره ، كىك ُ .دُ سكل ، مجركر باإلضافة.

 مضاؼ.
ُ .قُ            إٌَل ، كاجب النصب.                        ُ  .5  نائب فاعؿ مرفكع كعًلمة رفعو الضمة المقدرة ، كىك مضاؼ. سكل : 

 المتميزيف : مضاؼ إليو مجركر كعًلمة جره الياء لنو جمع مذكر سالـ
6. ُ  عدا ، مفعكؿ بو منصكب ،

 أك اسـ مجركر بحرؼ الجر.
 زيادان : مفعكؿ بو منصكب كعًلمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره. ك.   

   ( :86( )ص5إجاتح ذدزٌة )  غير ، مجركر باإلضافة.                               ُ .7
8. ُ مفرغ ، كما بعد إَل حسب 

 مكقعو.
 ألـ تسمعني أقكؿ إٌَل خيران؟ / استثناء مفٌرغ.  

 كؿ شيء إٌَل الشتـ. / تاـ مكجب.               تقكؿ
  سكل ، مجركر باإلضافة.ُ .9

 ة.سكل ، مجركر باإلضافُ .10

 ( :87( )ص8إجاتح ذدزٌة )
 لحظةن .      .1

2.      .  أيادمى

 مفٌرغ. .3

 باإلضافة. قمب :مضاؼ إليو مجركر كعًلمة جره الكسرة ، كىك مضاؼ ، كالكاؼ : ضمير متصؿ مبني في محؿ جر .4

 يديؾ : مستثنى منصكب كعًلمة نصبو الياء لنو مثنى كىك مضاؼ ، كالكاؼ : ضمير متصؿ مبني في محؿ   

 جر باإلضافة.          

 



 

  19   
 

    
 
 
 

ُيجرمُفيُأحرؼُالعٌمةُيقمبياُأكُيحذفياُمراعاةنُلمناسبةُالحركةُكالٌتجانسُالصكتٌيُ،ُأكُ :تعريؼ اإلعًلؿ  تغييره
مفُالٌتقاًءُالساكنيف لمخٌفًةُعندُالنطؽُ،ُأكُتخمُّصاُن ُطمباُن

ُُ(ُكُ)ُدعكةُ،ُدعاُ،ُدعىٍتُ،ُالٌداعي،ُداعُوُ) : أمثمة ُ(.ُ،ًُزٍفُ،ًُميزافُ،ًُزنىةكزفُ،ُيزفي
 
 

طرؽ لمعرفة 
تغير الحركؼ 
في الكممة 
 : كمعرفة أصكليا

 
ُ(.ُكصؿُ(ُمجردىاُ)ُصؿٍُُالمجردُ:ُفػُ) .1
 (.ُيقكؿُ،ُيشرمُ(ُمضارعياُ)ُقاؿُ،ُشرلُالمضارعُ:ُفػُ) .2
 (.ُالٌسعيُ،ُالٌرضكافُ(ُمصدرىاُ)ُسعىُالمصدرُالثالثيُ:ُفػُ) .3
 (.ُىيبةُكاحدةُالٌمرةُمنياُ)(ُمصدرُُىابُمصدرُالٌمرةُ:ُفػُ) .4
 (.ُعصكاًفُ،ُرحيافًُُ(ُالمثنىُمنياُ)ُعصاُ،ُالٌرحىُالمثنىُ:ُفػُ) .5
 (.ُعصكاتُ،ُرحياتُ(ُالجمعُمنياُ)ُعصاُ،ُالٌرحىُالجمعُ:ُفػُ) .6
ُ(.ُدعكتُ،ُرميتُ(ُإسنادُالتاءُإليياُ)ُدعاُ،ُرمىُإسنادُالفعؿُلمتاءُ:ُفػُ) .7
ُ(.ُنتيجةُ،ُمصطفىُ(ُمفردىاُ)ُلمصطفىيفنتائجُ،ُاُردُالجمعُإلىُالمفردُ:ُفػُ) .8

 

ُ. أنفاا إذا حتسن إحداٌما ، َسثمد تفرححَانٍاء  أَالا : ذمهة انُاَ 
ُأنفاا إذا حتسن إحداٌما ، َسثمد تفرحح انٍاءذمهة ُذمهة انُاَ أنفاا إذا حتسن إحداٌما ، َسثمد تفرحح

ُالدليؿُُأصمياُالكممةُالدليؿُُأصمياُالكممة
ٌُيةىىكٍُُمصدرُالمٌرةُُاليىكىمُىُاليكلُالمضارعُُقاـُيقـكُـأقىكُىُأقاـ
فُىُكاف يىفُىُزافُيككفالمضارعُُكىكى ُالمضارعُيىزيفُزى
ٌُيةىىكٍُُكالمصدرُىكلٌُُيةىكُىُىكاهُكالمصدرُقكؿالمضارعُيقكؿُُقكؿُقاؿ

ُالمضارعُيسقيُكالمصدرُسقيُُيسقىيُيُييسقىُالمصدرُصبكةُالصبىكًُُالٌصبا
ُُالمضارعُييدمُاىتدىمُىُاىتدلُعُينجكالمضاُرُنجكُنىجا

كمصدرُالمٌرةُُالمضارعُيصفكُمصطفىكُيُمصطفى
ٍفكة ُصى

ُ،ُكالمجردُغنيٌُيةنٍُمصدرُالمرةُغُىُتغنىيُتغنى

ُالمصدرُنييُُينييُينيىُالمضارعُترسكُمىرسكُمىرسى
ُُُُمٌرةُدىٍعكةُرمصدُاٌدعكُاٌدعى
ُُُُكالمصدرُالغدكُالمضارعُيغدكُاغتدىكُىُاغتدل

تًٍُل حىتٍُُحى ُُُُالمضارعُيمكحُلىكى

اإلعدددددددددددددد   :  ال اسددددددددددددددع الوحدددددددددددددددة   
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ا : أ( 
ا
 األجُف . َانٍاء ذمهة انُاَشاوٍ

ّ
 ٌمصج يف اسم انفاعم انصالشً

ُ. ٌمصج تعد أنف شائدج َانٍاء ذمهة انُاَب(         
 األجُف ( أ

ّ
 األجُف . انٍاءذمهة  ( أُ .ذمهة انُاَ ٌمصج يف اسم انفاعم انصالشً

ّ
ٌُمصج يف اسم انفاعم انصالشً

ُالدليؿُُأصمياُالكممةُالدليؿُُصمياأُالكممة
ُمضارعُيبيعُكالمصدرُبىٍيعُُبايعُبائعُالمضارعُيقكؿُكالمصدرُقكؿُقاكؿُقائؿ
ُالمضارعُيفيضُفايضُفائضُالمضارعُيقـكُالقاـكُالقائـ
ُُالصاـكُالصائـ ـك ُكالمصدرُصى ُالمضارعُيطيرُطايرُطائرُالمضارعُيصـك
ٍيرةُُحايرُحائرُالمضارعُيدـكُداـكُدائـ ُمصدرُالمٌرةُحى
ُالمضارعُيبيعُالبايعُالبائعُالمضارعُيفكزُكالمصدرُفكزُُفاكزُفائز
ُالمضارعُيسيؿُُسايمةُسائمةُُُ
ٌُمصج تعد أنف شائدج. انٍاءذمهة  ( بٌُمصج تعد أنف شائدج. انُاَذمهة  ( ب

ُالدليؿُُأصمياُالكممةُالدليؿُُأصمياُالكممة
ُالمضارعُييغنيُالًغنامُغنىُاءالغنُالمضارعُيسمكُالسماكُسماُالسماء

ُالمضارعُيقضيُالقضامُقضىُالقضاءُمصدرُالمٌرةُبىٍمكةُُبالكُبالُبالء
ُالمضارعُينبرمُانبرامُبرلُانبراءُمصدرُالمٌرةُشىقكةُُشقاكُشقاُالشقاء
ُالمضارعُيعطيُعطامُعطاُعطاءُمصدرُالمٌرةُدعكةُُدعاكُدعاُدعاء
ُالمضارعُيشفيُشفامُشفىُشفاءُكةُمصدرُالمٌرةُفىتٍُُإفتاكُفتاُإفتاء

ُُُُُالمضارعُيصفكُُاصطفاكُصفاُاصطفاء
ُُُُُمفردىاُعدكُاألعداكُعداُاألعداء
ُُُُُالمضارعُيسخكُسخاكُسخاُسخاء
ُُُُُالمضارعُيجفكُجفاكُجفاُجفاء

ُ
اُالٌسببُ؟ٌُُيةسؤاؿُ:ُىؿُيكجدُإعالؿُفيُالكمماتُالتال ُ؟ُمكضحن

ُُجذرىاُالثالثيُُالكممة
يككفُفيياُإعالؿُكالسببًُلُ

ٌُيةألفُاليمزةُأصم

ُُجذرىاُالثالثيُُالكممة
ًلُيككفُفيياُإعالؿُكالسببُألفُ

ُاليمزةُزائدةُ.
ُشعرُشعراءُمألُإمالء
ُشقرُشقراءُنشأُإنشاء
ُفقوُفقياءُبدأُابتداء
ُصحرُصحراءُُ
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ُ

اُالٌسببُ؟ٌُُيةسؤاؿُ:ُىؿُيكجدُإعالؿُفيُالكمماتُالتال ُ؟ُمكضحن
ُ
ُ
ُ
ُ

ا
ا
ائد )انُاَ ، انٍاء ، األنف( يف:  شانص

ّ
 انص

ِّ
 املد

ُ
مهة حسف

ُ
 إذا َل  تعد أنف يٍةح ٌ

ا
 املفس  املنوس ٌمصج

 مىرٍى اجلمُع
ُالقاعدةُالدليؿُأصمياُالكممة
ُسحائب

ُخزائفُُُ
ُرسائؿُ

ُسحااب
ُخزااف
ُرسااؿ

ُ.ُ(ُكمجردىاُ)سحب(ُسحابةُ)ُمفردىاُالمؤنث
ُ.ُ(خزفُُ(ُكمجردىاُ)خزانةُُمفردىاُالمؤنثُ)
ُ.ُ(رسؿُُكمجردىاُ)ُ(رسالةُُمفردىاُالمؤنثُ)

ُالزائدُالمدُحرؼُىمزةُألفُأللؼاُقمبت
ُمنتيىُصيغةُألؼُبعدُُكقع(ُاأللؼ)

ُ.الجمكع
ُ

ُخمائؿ
ُشقائؽ
ُظفائر
ُحدائؽ
ُسبائؾ

ُخمايؿ
ُشقايؽ
ُظفاير
ُحدايؽ
ُسبايؾ

ُ.ُ(ُخمؿُ(ُكمجردىاُ)ُخميمةُمفردىاُالمؤنثُ)
ُ.ُ(شقؽُُ(ُكمجردىاُ)شقيقةُُمفردىاُالمؤنثُ)
ُ.ُ(ظفرُُ(ُكمجردىاُ)ظفيرةُُمفردىاُالمؤنثُ)
ُ.ُ(حدؽُُ(ُكمجردىاُ)حديقةُُمفردىاُالمؤنثُ)
ُ.ُ(سبؾُُ(ُكمجردىاُ)سبيكةُُمفردىاُالمؤنثُ)

ُالزائدُالمدُحرؼُىمزةُألفُالياءُقمبت
ُ.الجمكعُمنتيىُصيغةُألؼُبعدُكقع(ُالياء)

ُ
ُركائب
ُعرائس

ُركاكب
ُعراكس

ُ.ُمفردىاُالمؤنثُ)ُرككبةُ(ُكمجردىاُ)ُركبُ(
ُ.ُ(ُعرسجردىاُ)ُ(ُكمُعركسمفردىاُالمؤنثُ)ُ

ُُالزائدُالمدُحرؼُىمزةُألفُالكاكُقمبت
ُ.الجمكعُمنتيىُصيغةُألؼُبعدُكقع(ُالكاك)

ُالٌسببُ؟ُُكٌضحُ.إعالؿُُفييماُيكجدُالكممتافُاآلتيتافًُلسؤاؿُ:ُ
ُ.ٌُيةمسائؿُ:ُمفردىاُمسألةُكمجردىاُ)ُسأؿُ(ُ؛ُاليمزةُأصم (أُ
 يستُزائدةُ.معايشُ:ُمفردىاُمعيشةُكمجردىاُ)ُعيشُ(ُ؛ُالياءُل (ب 

ا : ذمهة
ا
  زاتع

ُ
  انُاَ

ا
 حاالخ شالز يف ٌاء

  ذمهة  ( أ
ُ
  انُاَ

ا
فد إذا ٌاء

َّ
 كسس . تعد انُاَ ذطس

ُالدليؿُأصمياُالكممةُالدليؿُأصمياُالكممة

ُالمضارعُيشقكُكمصدرُالمرٌةُشقكةُ.ُشًقكُىُشًقيُىُ.ُحيظكةُُمصدرىاُُحًظكُىُحًظيُى
ُ.ُبدليؿُالمصدرُالرضكافُكرضًُُرضيُالمضارعُيدعكُ.ُالٌداًعكُالٌداعي
   ُالمضارعُيدنكُدانكىاُدانييا

ُالدليؿُالكممةُالدليؿُالكممةُالدليؿُالكممة

ُالمضارعُيرميُُالراميُُالمضارعُيعنيُالعانيُُمصدرىاُُالنسيافُُُنسيُى
ُ.كاكُعفُمنقمبةُغيرٌُيةأصمُُالياءُكالسببُإعالؿُيكجدًُل
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ُ
ا : ذمهة

ا
  زاتع

ُ
  انُاَ

ا
 حاالخ شالز يف ٌاء

  ذمهة  ( ب
ُ
  انُاَ

ا
 . إذا َلعد انُاَ ساكىح تعد كسس ٌاء

ُالقاعدةُُالدليؿُأصمياُالكممة
ُ.كسرُبعدُساكنةُجاءتُالكاكُياءُ؛ُألفُالكاكُقمبتُالمجردُكرثُ.ًُمٍكراثًُمٍيراث
ُُالمصدرُخكؼُ.ًُخٍكفةًُخيفىة
ُالمجردُكزفُ.ًُمٍكزىافُميزاف
ُالمجردُكثؽُ.ُمكثاؽُميثاؽ

ُ
اُالٌسببُ؟ٌُُيةالتالُالكممةسؤاؿُ:ُىؿُيكجدُإعالؿُفيُ ُ؟ُمكضحن

 

 

ا : ذمهة
ا
  زاتع

ُ
  انُاَ

ا
 حاالخ شالز يف ٌاء

 . حدج ، َكاود أَالٌما ساكىحإذا اجرمعد انُاَ َانٍاء يف كهمح َا  ( ض
ُالقاعدةُُالدليؿُأصمياُالكممة
ٍنًسيٌُ ُأيدغمتُ؛ُثـُياءُالكاكُقمبتُنسي(ُاسـُمفعكؿُثالثيُمفُ)ُمىنسيٍكمُمى

ياءُاجتمعتُفيُكممةُكاحدةُالألفُالكاكُُك
ُكجاءتُأكًلىماُساكنة.

ٍكمُمىٍقًضيٌُ ُ(ُقضيُاسـُمفعكؿُثالثيُمفُ)ُمىقضي
ٍكمُمىٍرًكمٌُ ُ(ُركمُسـُمفعكؿُثالثيُمفُ)اُمىركي
ُاسـُمفعكؿُثالثيُمفُ)ُرضيُ(ُمرضٍكمُمرضي
ُُىافُييكفُىٍيًكفُىيّْف
ُُسادُيسكدُسٍيكدُالٌسٌيد

ُ
اُالٌسببُ؟ُُتيفالتاليُالكممتيفسؤاؿُ:ُىؿُيكجدُإعالؿُفيُ ُ؟ُمكضحن

ُ
ُ

ُالٌسببُالدليؿُالكممة
ُ.ٌيةالياءُأصمُالمضارعُيغيبًُغٍيبة

ُالٌسببُُأصؿُالياءُالدليؿُالكممة
رُمنقمبةُعفُشيءُإنماُحدثُفيياُإدغاـُمتجانسيفُالياءُغيُ.ٌيةالياءُأصمُالمضارعُيطيبُطيّْب

ُبيفُالياءيفُفقط.
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ُ
 

 

 ُ:ُحاًلتُاإلعالؿُبالحذؼ 
  أَالا : االسم

ُ
  جاء إذا املىمُص

ا
ا وكسج

ا
ُانعُض . ترىٌُه عىٍا َعُض ٌاؤي حرفد انضم، ترىٌُه مىُو

ُالدليؿُأصمياُُالكممةُالمخطكطُتحتياُ
ُيمشي.ُمشىُُماشيُ.ُ"اشُوُكُمفُشرُُّّماشُوُيمشُلـ:ُ"ُحكيـُقاؿ
ُيرمي.ُرمىُراميُُالكرةُ.ُلعبُفيُماىرُهُراُـوُىذا
ُيأتيُُأتىُآتيُوُآت..ُعينيؾُظؿٌُُإلىُآتُوُأناُُ:ُُدركيشُمحمكدُقاؿ

  أَالا : االسم
ُ
  جاء إذا املىمُص

ا
ا وكسج

ا
ُانعُض . ترىٌُه عىٍا َعُض ٌاؤي حرفد انكسس، ترىٌُه مىُو

ُالدليؿُأصمياُالكممةُالمخطكطُتحتياُ
ُُ.ُعنوُاللُرضيُالخطابُبفُعمرُاإلسالـُفيُقاضُوُأكؿ ُ.قضىُيقضيُقاضيو

ُيرمي.ُرمىُُراميُ.ُُراُـومفُغيًرٌُُيةرٌبُرىم
ُُالسعيالمصدرُُساعيُوُ.أفضؿُمستقبؿُتحقيؽُإلىُميتَّقديفًُُكعزُـوُبكعيٍُُّساعُوُلكؿُُّْىنيئنا
ُيشيُكشىُُُكاشيُوُ.ُ"كاشُوُمفُشرُُّّماشُوُيمشُلـ:ُ"ُحكيـُقاؿ

ُ
ا : 
ا
رفد ٌاؤي مىعاا مه انرماء انساكىني ، شاوٍ

ُ
 مركس ساملاا ح

َ
م  مج 

ُ
ُاالسم املىمُص إذا ج

 ُالمفردُاًلسـُالمنقكص
ّ
م
ُ
سس انُاَ . لثم ما َض

ُ
 . انٍاء لثم ما َك

ُجمعُالمذكرُالسالـُالمنتييُبُ)ُيفُ(ُجمعُالمذكرُالسالـُالمنتييُبُ)ُكفُ(
ُُالٌداعي
ُُالمقتفي
ُمالميتد
ُالناجي
ُالباني
ُالناىي
ُالكاشي
ُالمٌتًقي

 الداًعٍيٍكف
فكٍُالمقتفيٍُ  

ُالميتدٍيٍكف
ُالناجٍيٍكف
ُالبانٍيٍكف
ُالناىٍيٍكف
ُالكاشٍيٍكف
ُالمٌتقٍيٍكف

ُالداعيكف
ُالمقتفيكف
ُالميتديكف
ُالناجيكف
ف ُالبانكي
ُالناىيكف
ُالكاشيكف
ُالمٌتقيكف

ُُالداًعٍيٍيف
ُالمقتفٍيٍيف

ُالميتدٍيٍيفُُُ
ُالناجٍيٍيف
ُالبانٍيٍيف
ُالناىٍيٍيف
ُالكاشٍيٍيف
ُالمٌتقٍيٍيف

ُالداًعيفُ
ُالمقتًفيف
ُالميتًديف
ُالناًجيف
ُالباًنيف
ُالناًىيف

ُالكاًشيفُ
ُالمٌتقًيف

ُ

بالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؼُاإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿُ  
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ُ
 

 

 

 

 

 

 

 

ا : 
ا
ً ، مىعاا مه انرماء انساكىني ، شانص

ُ
رفد أنف

ُ
 مركس ساملاا ح

َ
م  مج 

ُ
ُاالسم املمصُز إذا ج

رح ما لثم انُاُالمفرداًلسـُالمقصكرُ
ُ
رح ما لثم  . ََف

ُ
 انٍاء .َف

ُجمعُالمذكرُالسالـُالمنتييُبُ)ُيفُ(ُجمعُالمذكرُالسالـُالمنتييُبُ)ُكفُ(
ُُاألدنى

ُمصطفىُ

ُمرتضى

ُاألعمى

ُاألدنىاٍكفُى

ُمصطفٍاٍكفُ

ُمرتظٍاٍكف

ُاألعاٍلٍكف

ُاألدنىكفُى

ُمصطفىكفُى

ُمرتضىكف

ُاًلعمىٍكف

ُاألدنىاٍيفُى

ُمصطفٍاٍيف

ُالمرتضٍاٍيفُُ

ُاألعاٍلٍيف

ُدنىيفُىاأل

ُمصطفىيفُى

يف ُالمرتضى

ُاألعمىيف

ا : 
ا
رف َسطً النرماء انساكىنيزاتع

ُ
ه آخسي ح

ِّ
ك
ُ
 . انفعم األجُف إذا س

ُالدليؿُُأصمياُالكممةُُالدليؿُُأصمياُالكممةُ
ُعاشُيعيشُُتىًعٍيٍشُُتًعٍشُُصافُيصكفُُُصٍكفٍُُصفٍُُُُُُُُُ

 قاؿُيقكؿ تقٍكؿٍُ تقؿ عاشُيعيش عاش عٍشُُُُُُُُ

ُفازُيفكزُيفٍكزٍُُيفزٍُ شيرجذرىاُُُشار استشٍيرٍُ استشرٍُُُُُُُُ

ؼٍُُُُُُُُُُ  استطاعُيستطيع تستطٍيعٍُ تستطعٍُ المصدرُخكؼُُ خاؼ/ُخٍكؼ خى

قؿٍُُُُُُُُُُ ُكافُيككفُيككفُيىكيفٍُُقاؿُيقكؿُقكؿٍُ 

 ُالمجردُكاف كاٍنت )فعؿُماضُ(ُُكٍنتُىُ
مر
ؿُأ

فعا
اؿُ أ

أفع
رعة

ضا
م
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ا : 
ا
 انُاَي عهى خامس

ُ
حرف انُاَ مىً يف مضازعً َأمسي ، انفعم املصال

ُ
( ذ
ُ
عِم

ْ
ف
َ
( َمضازعً )ٌ

َ
م
َ
ع
َ
َشن )ف

ي 
َ
ُض عىٍا تراءٍ آخس

ُ
 يف مصدزي إذا ع

ُ
حرف

ُ
ُ.َذ

ُاإلعالؿُالحذؼُالذمُحدثُُأصمياُالكممةُ
ُيىًجدٍُ
ُتًعدٍُ
ُيًقؼ

ـٍُ ُيىًعظيكي
 تينكا

ُكجدُمفُُيىٍكًجد
ُمفُكعدُُُتكعد

ُيكقؼُمفُكقؼ
ُيكعظكـُمفُكعظ
ُتكىنكاُمفُكىفُ

(ُكمضارعوُُحذفتُالكاكُفيُالمضارع ُالكاكمُعمىُكزفُ)فىعىؿى الفعؿُالمثاؿي
(ُتيحذؼُالكاكُمنوُفيُمضارعو ُ.ُ)يىٍفًعؿي

ًُجدٍُ
ًُصؿٍُ
 عدٍُ

ُصؼٍُ

ُمفُكجدُُُاٍكًجدٍُ
ُكصؿمفُُُاٍكصؿ
 كعدمفُُُاٍكعدُ
ُمفُكصؼُ اٍكصؼ

ُالكاكمُعمىُكزفُُحذفتُالكاكُمفُاألمر ُفىعىؿُىُالفعؿُالمثاؿي
ُ.ُأمرهفُمُتيحذؼُالكاكُ

ًُجدىة
 صمة

جٍدُمف ُُكجدُالكى
صىؿ ٍصؿُُمفُكى ُالكى

ُالكاكمُعمىُكزفُُحذفتُالكاكُمفُالمصدر تيحذؼُالكاكُُُ(فىعىؿُى)الفعؿُالمثاؿي
ُآخرىهُ ُ.منوُفيُمصدرهُإذاُعيكضُعنياُبتاءو

 

ا : 
ا
 سا س
 
ُ
 املنتهي  الناقصاملاضي  الفعل

ت من  بـ) ياء (
ّ
 العل

ُ
حرف حسف

ُ
ي

اجلماعت  اده إىل واوآخسه عند إسن
 
ُ
م ما قبل واو وي

ُ
 اجلماعت .ض

 
ُ
ت من  املنتهي بـ) ألف ( الناقصاملاضي  الفعل

ّ
 العل

ُ
حرف حسف

ُ
ي

فتحاجلماعت  آخسه عند إسناده إىل واو
ُ
 اجلماعت .ما قبل واو  وي

 
 

الفعؿُالماضيُ
ُالمجٌردُ

ُ
ُاإلسناد

ُ

الفعؿُالماضيُ
ُالمجٌردُ

ُ
ُاإلسناد

ُ

الفعؿُالماضيُ
ُُالمجٌرد

ُ
ُاإلسناد

ُ

ًليُى ُُُكى

ُرًضيُى
ُنسي
ُيخش

لُّ ُاكٍُػيٍُكي
ُاكٍُرضيٍُ
ُاكٍُنسيٍُ

ُخشٍيٍكا

لُّكا ُكي
كا ُرضي
ُنىسيكا
ُخشيكا

ُ
ُ

ُرمى
ُدعا
ُجنى

ُاختفى
ُألفى

ُتناسى

ٍاٍكا ُرمى
ُدعٍاٍكا
ُجنٍاٍكا

ُاختفٍاٍكا
ُألفٍاٍكا

ُتناسٍاٍكا

ُرمىكا
ُدعىكا
ُجنىكا

ُاختفىكا
ُألفىكا

ُتناسىكا

ُقضى
ُسما
ُنسى

ُاعتدل
ُتمٌنى

ُاكٍُقضاٍُ
ُسمٍاٍكا
ُنسٍاٍكا

ُاعتدٍاٍكا
ُتمٌنٍاٍكا

ُ

كا ُقضى
ُسمىكا
ُنسىكا

ُاعتدىكا
ُتمنَّكا



 

  26   
 

 

 

ُ
ـٌُإلىُياءُالمخاطبةُمعىُضبطُماُقبؿُالضمير:ٌُُيةأسندُاألفعاؿُاآلتُُ ُإلىُضميرُكاكُالجماعةُث

ُإلىُياءُالمخاطبةُاإلسنادُإلىُضميرُكاكُالجماعةاإلسنادُ الفعؿ
ُ*ُخشيكاُخًشيى 
ُ*ُسمىكاُسما

ُ*ُكااختفُيُاختفى
ُتسعىيفُىُيسعىكف يسعى
ُتنًجيفُىُينجيكف ينجك
ُتحمًيفُىُكفُىيحمُي يحمي
ُتنيىيفُىُينيىكف ينيى

 

 

 

ا : 
ا
 سا س
 
ُ
 املنتهي  الناقصاملضازع  الفعل

ت من  بـ) ياء (
ّ
 العل

ُ
حرف حسف

ُ
ي

اجلماعت  آخسه عند إسناده إىل واو
 
ُ
م ما قبل واو وي

ُ
 اجلماعت .ض

 
ُ
 املنتهي  الناقصاملضازع  الفعل

حرف بـ) واو (
ُ
ت من  ي

ّ
 العل

ُ
 حسف

اجلماعت  آخسه عند إسناده إىل واو
 
ُ
م ما قبل واو وي

ُ
 اجلماعت .ض

 
ُ
 املنتهي  الناقصاملضازع  الفعل

ت من  بـ) ألف (
ّ
 العل

ُ
حرف حسف

ُ
 ي

اجلماعت  آخسه عند إسناده إىل واو
فتح

ُ
 اجلماعت .ما قبل واو  وي

الفعؿُ
المضارعُ

ُالمنتييُبياءُ

الفعؿُُاإلسناد
المضارعُ

ُتييُبكاكُالمن

الفعؿُُاإلسناد
المضارعُ

ُالمنتييُبألؼُ

ُاإلسناد

ُتمشيُُ
ُتؤذمُُ
ُيحميُُ
ُيشتييُ

ُتمشٍيٍكفُى
ُفكٍُتؤذيٍُ

ُيحمٍيٍكف
ُيشتيٍيٍكف

ُتمشيٍكف
ُتؤذيكفُى
ُيحميكفُى

ُيشتييكف

ُيرجك
ُينجك

ُرجٍكٍكفُىي
ُينجٍكٍكف

 رجيكفي
ُينجيكف

ُتسعى
ُتخشى

ُينيىُ

ُفُىكٍُتسعىاٍُ
ُفكٍُتخشاٍُ

ُينيٍكٍكف

ُتسعىٍكفُى
ُتخشىكف
ُينيىكف
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 ُ
ُُ

 ( : 101( )ص1ية )تدر   
 بيٍِّف عمؿ المصدر الذم تحتو خط في ما يأتي :

كا المَّوى   قاؿ تعالى : (1 ـٍ فىاٍذكيري ٍيتـي مَّنىاًسكىكي ـٍ فىًإذىا قىضى مىا  كىًذٍكًركي بَّنىا آًتنىا ًفي الد ٍنيىا كى ـٍ أىٍك أىشىدَّ ًذٍكرنا فىًمفى النَّاًس مىف يىقيكؿي رى  آبىاءىكي
ؽ                   ًلى             نصبُمفعكًلنُبوُ:ُآباء.                                                    . لىوي ًفي اآٍلًخرىًة ًمٍف خى

             نصبُمفعكًلنُبوُ:ُالمجد.                                                  المرًء المجدى مرغكبه في القمكب. إحرازي   (2
ـى تعٌد منيـ     فًل تيريىٍف لغيرىـي أىلكفا  بعشرتؾى  قاؿ الٌشاعر:  (3  نصبُمفعكًلنُبوُ:ُالكراـ.                            الكرا

ُالمصدر
 

ُكىكُاسـُيدٌؿُعمىُمطمؽُالحدث.ُأكُماُدٌؿُعمىُالحدثُدكفُزمف
 )ُكىذاُىكُالفرؽُبيفُالفعؿُكالمصدرُ(.ُ

ُ(ًُلستخراجُالمصدرُ.ٌُيةيصاغُالمصدرُمفُخالؿُكضعُكممةُ)ُعممُصياغتو
 الدخكؿُفالمصدرُىناُدخكؿُُ←(ٌُية)عممُ←مثؿُ/ُدخؿ
ُالكتابةُفالمصدرُىناُكتابةُ←(ٌُية)ُعممُ←مثؿُ/ُكتب

 يعمؿُالمصدرُعمؿُفعموُإذاُأمكفُإحالؿُالمصدرُالمؤكؿُمحموُ.ُ؟ماُالمقصكدُبعمؿُالمصدرُعمؿُفعمو

ضافتوُإلىُفاعموُأكُإلىُمفعكلوُ.ُ: المصدر الصريح يعمؿ عمؿ فعمو كا   إذاُكافُمضافاُن
ـي الطالبى جائزةن  .و لمِّ  ٌيةأف يقدِّـ  زياده ىد    . أف يمنح المعم

ُىد ـيُزيادو ُجائزةنُيحفزهُعمىُالتفكؽُكاإلبداعُ.ُألمّْوُدليؿيُعمىُتقديرهُلياُ.ٌُُيةتقدي ُالطالبى ُالمعمـً ٍنحي ُمى
 ( كجاء مضافنا .يقدِّـ تقديـ : مصدر صريح لمفعؿ ) 

 زيادو : مضاؼ إليو مجركر كعًلمة جره الكسرة 
 مى آخره.الظاىرة ع       

 : مفعكؿ بو لممصدر منصكب كعًلمة نصبو ٌيةىد
 الفتحة الظاىرة عمى آخره .         

ٍنحي    ( كجاء مضافنا .  يمنح: مصدر صريح لمفعؿ )  مى
المعمـ : مضاؼ إليو مجركر كعًلمة جره الكسرة الظاىرة 

 عمى آخره.
الطالب: مفعكؿ بو لممصدر منصكب كعًلمة نصبو الفتحة 

      ى آخره .                                                                            الظاىرة عم
لممصدر منصكب كعًلمة نصبو   جائزة : مفعكؿ بو ثافو 

 الفتحة الظاىرة عمى آخره .   
  الفعؿ )منح( يأخذ مفعكليف، كالمصدر منو سيعمؿ عمؿ

 فعمو فيأخذ مفعكليف               

ُالمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرًُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي ُ:ُعىمى  أكًلن
 

شدددد   ات المصددددد    َعَمدددد    :  السددددا ع الوحدددددة  والم   

 



 

  28   
 

 ( : 101( )ص2تدرية )  
 امأل الفراغ باإلجابة  المناسبة الٌتي بيف القكاس في ما يأتي:

.     ) حمديؾى .............في ما لـ ينىمو يكقعيؾ في (1 رجو  ( المرءي  ،المرءُى المرًء، حى
 ( الكتبي  ، الكتبً  ، الكتبُى مطالعتيؾ ............. تجعمؾ أكثر تمٌيزا.              ) (2

 ( : 101( )ص3تدرية )
 أعرب ما تحتو خٌط في ما يأتي:

 .الكدَّ حفظؾى  ٌيةمف أىـٌ مسؤكلٌياتؾ اَلجتماع  - أ
ُمةُنصبوُالفتحةُالٌظاىرةُعمىُآخره.الكدَّ:ُمفعكؿُبوُلممصدرُمنصكبُكعال

 بالٌثمًف الٌربيحً  الٍحمدى أبت لي عفَّتي كأبى بًلئي       كأٍخذم    قاؿ عمرك بف اإلطنابة الخزرجي:  - ب
ُالحمدُ:ُمفعكؿُبوُلممصدرُ)أخذ(ُمنصكبُكعالمةُنصبوُالفتحةُالٌظاىرةُعمىُآخره.

االحكارى اٌتخاذ الٌشباًب   - ت  اىـً كالمحٌبة.أمره يقكدي إلى التٌف نيجن
ُ:ُمفعكؿُبوُأكؿُلممصدرُ)اتخاذ(ُمنصكبُكعالمةُنصبوُالفتحةُالٌظاىرةُعمىُآخره.ُالحكار

اُ:ُُُ ُلممصدرُ)اتخاذ(ُمنصكبُكعالمةُنصبوُالفتحةُالٌظاىرةُعمىُآخره.ُنيجن ُ:ُمفعكؿُبوُثافو
 

ُاسم انفاعماملشرك األَل : 
 

ُمدَللة عمى كصؼ مف فعؿ الفعؿ عمى كجو الحدكث.اسـ مشتؽ مف الفعؿ المبني لممعمـك لُاسم انفاعم (1
ُ.يصاغُمفُالفعؿُالثالثيُعمىُكزفُُ)ُفاعؿُ(ُُ (ُأ

اسـُُالفعؿُُاسـُالفاعؿُُالفعؿُ
ُالفاعؿُ

ُاسـُالفاعؿُُالفعؿُ

ُدارسُُُُُُُُُُ درس ُُُُُُُُُُُُُُُ ىدلُآمفُُُُُُ مفأ ُىادو
ُساعُو سعىُآكؿُُُُُ أكؿُكاقؼُُُُُُُُُ كقؼ
ُماشُو مشىُجالس جمسُُُُُسائؿُُ سأؿ
مضمكمة،ُككسرُماُقبؿ (ُب ُ.اآلخرُيصاغُمفُغيرُالثالثيُعمىُكزفُالفعؿُالمضارعُبإبداؿُحرؼُالمضارعةُميماُن

ُُاسـُالفاعؿُ الفعؿ ُاسـُالفاعؿُ الفعؿ 
ُمتكؿٍّ  ←يتكٌلى  تكلى   ميبتًسـ ←  يبتسـ  ابتسـ

ُممحكظةُميمةُ:ُُُ
ُ،مفُالفعؿُالمتعدمُُمشتقِّابوًُلسـُالفاعؿُإذاُكافُُعكًلُنفم:ُُُعربُماُبعدُاسـُالفاعؿُيُيُ

مفُفعؿًُلـزُأكُفاعالنًُلسـُالفاعؿُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ.ُإذاُكافُمشتقاُن

ُُثانينػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػؿي المشػػػػػػػػػػتقاتُ:ُعىمى  
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ُيعمؿُاسـُالفاعؿُعمؿُفعموُفيُحالتيفُ:
ُ:ُ بػ)أكًلن أك،ُُكطُأؿ(ُالتعريؼُ،ُكفيُىذهُالحالةُيعمؿُبدكفُشُرُإذاُكافُاسـُالفاعؿُمعرفاُن مثنىُأكُُكقدُيككفُمفرداُن

ُجمعان.ُُُ
 

  ( أدرؾ الشبابي مستقبمىيـ)               .ٌيةمستقبمىيـ في برامج تطكع الميدًرككفى يشارؾ شباب الكطف  (ُأ
 . مضاؼ كىك ، آخره عمى الظاىرة الفتحة نصبو كعًلمة منصكب الفاعؿ َلسـ بو مفعكؿ: مستقبؿى         

 
 ا ( امتأل قمبيو عشقن )                                ككَلءن لمكطف. اقمكبييـ عشقن  ئىةً لمميٍمتىمً ىنيئان   ( ب

 قمكبييـ: فاعؿ مرفكع كعًلمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره ، كىك مضاؼ .           ،
                                                                                           . ( ، فيأخذ فاعؿ امتأل ( اشتؽ مف الفعؿ اَلـز ) لمميٍمتىًمئىةً  الفعؿ )*   )

 .(ُكُفيُىذهُالحالةُيعمؿُبشركطُمنكنناُُ(ُالتعريؼُ)ُأؿُإذاُكافُاسـُالفاعؿُغيرُمعرؼُبػ)ثانيناُ:ُ
1-  

إذاُكافُداًلنُ
عمىُالحاؿُأكُ

ُ.ُاًلستقباؿ

 
الحاضر أك المستقبؿ مف خًلؿ لفظ أك مف  م أف تككف الجممة تدٌؿ عمى حدث يحدث في الكقتأ

 . (غدنا  ) ( كاَلستقباؿ تككف بػ اآلف، اليكـ ) ) الحاؿ تككف بػ   خًلؿ المعنى. 

 ( يعكد كالديؾ)                                   كالديؾ مف السفر اليكـى ، يا قصي؟ أعائده   ( أ

 كىك مضاؼ.   الظاىرة عمى آخره. كالديؾ : فاعؿ َلسـ الفاعؿ مرفكع كعًلمة رفعو الضمة 

 ( ترافؽ صديقىؾ)                                      صديقىؾ إلى اَلحتفاؿ غدان؟ ؟ أمرافؽه ب( 

                                                        .صديقىؾ : مفعكؿ بو َلسـ الفاعؿ منصكب كعًلمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره . كىك مضاؼ

2-  
ُاافُمعتمدُنإذاُك

عمىُاستفياـُ:ُ
مُأفُيسبقوُأ

ُاستفياـ.

 
ُ( يعكد كالديؾ)                                              كالديؾ مف السفر ، يا قصي؟ أعائده 

 كالديؾ : فاعؿ َلسـ الفاعؿ مرفكع كعًلمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره. كىك مضاؼ. 

 

3-  
ُمعتمدناإذاُكافُ
فيُ:ُامُعمىُن

أفُيسبقوُ
ُنفي.

 
 ( ينسى أخكؾ كاجباتو)                                                أخكؾى كاجباًتو . ناسو ما 

 أخكؾ: فاعؿ َلسـ الفاعؿ مرفكع كعًلمة رفعو الكاك لنو مف السماء الخمسة . كىك مضاؼ .

 نو جمع مؤنث سالـ. كىك مضاؼ .                                                         كاجباتو: مفعكؿ بو َلسـ الفاعؿ منصكب كعًلمة نصبو الكسرة ل
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ُ
  ( : 103( )ص1تدرية )
 الذم تحتو خط في ما يأتي : اسـ الفاعؿبيٍِّف عمؿ 

رَّاًء الًَّذيفى يينًفقيكفى ًفي ال  قاؿ تعالى :  (1 ًف النَّاسً  كىاٍلكىاًظًميفى سَّرَّاًء كىالضَّ  . كىالمَّوي ييًحب  اٍلميٍحًسًنيفى  اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفيفى عى
ـٍ يا صديقي أٌني   (2       لما بدرى منؾ عيذران. ميمتىًمسه اعم
 كاجباًتؾ في كقتيا. مينًجزان ما عيدتيؾ إَل   (3
، ًثقي أٌف فرحى   (4 ـٌ فرىحى  مستقبمىيا عمى كفؽ تخطيط كتفكير سميميف. ركىةه ميديا أ
 كأسى البطكلًة. حامًلن عاد منتخبنا الكطني  مف المباراة   (5
بَّان   قاؿ ابف حيكس:  (6 ثَّؿ  كىالتٌقى       كىالعىٍدؿى رى اًفظىان أىٍستىٍكًدعي المىٍجدى الميؤى  ما اٍستيٍكًدعا حى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- (ُ إذاُكقعُُإذاُكقعُمنادلن
ُ.ُ(ُبعدُحرؼُنداء

 
.  صانعنايا    ( يا مف تصنع الخير )                     الخيرى ، َل تتكافى في عمًمؾى

: مفعكؿ بو َلسـ الفاعؿ منصكب كعًل  مة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.الخيرى
مُأفُيككفُأ:ُُخبرناإذاُكقعُ -5

ُ.خبرنااسـُالفاعؿُ

 
 ( ط السياحةى شِّ نى يي )    . ٌيةكالخارج ٌيةالسياحةى الداخم مينىشِّطةي الجكاء اآلمنة في الردف 

 نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.  السياحةى : مفعكؿ بو َلسـ الفاعؿ منصكب كعًلمة
 ُُُأفُُأمصفةُ:ُُإذاُكقع -6

ُيككفُاسـُالفاعؿُصفةن.ُُ

 
 ( يساند الجيزةى )               . ٌيةالجيزةى المن ميساًندةن فنراىـ يؤسسكف لجانان 

 الجيزةى : مفعكؿ بو َلسـ الفاعؿ منصكب كعًلمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.
:ُامُأفُيككفُُحاًلُنإذاُكقعُ -7

ُاسـُالفاعؿُحاًلنُ.

 
 (الكطف ٌيةيقصد تنمف. )الكط ٌيةتنم قاصديف ٌيةاب الكطف في برامج تطكعيشارؾ شب

 : مفعكؿ بو َلسـ الفاعؿ منصكب كعًلمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره. ٌيةتنم

ُعمموُُُُ
ُ:ُُتقديرهرفعُفاعالنُالضميرُالمستترُالذمُ

ُعمموُُُ
ُنصبُمفعكًلنُبوُ

1. ُ ُالغيظُىـ
2. ُ ُعذراُنُأنا
ُكاجباتُُأنتُ .3
4. ُ ُُمستقبؿُىي
5. ُ ُكأسُُىك
6. ُ ُاًلسـُالمكصكؿُ)ما(ُُىك
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 ( : 104( )ص2تدرية )
 اضبط أكاخر ما تحتو خط في ما يأتي:

.                                            مما تسمع كتقكؿ، كأٌَل تمقي باَلن لمٌشائعاًت. التٌثبتإٌني راجو منؾ   (1                     التثبتى
يفأذاىبةه   (2 .                                        معى صديقاتيا لممشاركة في برنامج الحفاظ عمى البيئة؟  ليجى                       لجيفي
مف حيث الكـٌ كالجكدة، فإٌف أحدىنا كاجده  ٌيةالٌنسك  ٌيةالردنٌ  ٌيةرنا ممحكظنا لمركاشيد عقد الٌتسعينٌيات مف القرف الماضي تطك    (3

.                                    ، حتى مستيٌؿ القرف الحالي. ٌيةَلثنتي عشرة ركائ ٌيةمف خمسةو كعشريف ركا أكثر                                                   أكثرى
                                                                                                               

 ( : 104( )ص3تدرية )
 امأل الفراغ بالكممة المناسبة الٌتي بيف القكسيف في المثاليف اآلتييف:

 ( أسماؤىـ ، أسمائيـ ، أسماءىـ ـ شياداتيـ.  )............... الحضكر إلى الٌساحة َلستًل ٌيةعمى الٌطمبة اآلت  (1
 ( عيًده ، عيديه ، عيدىه يا صادقنا ................ ابؽى عمى ما أنت عميو.   )  (2
 

 ( : 104( )ص5تدرية )
 أعرب ما تحتو خٌط في ما يأتي:

اًعؿه ًفي اٍلىٍرضً  قاؿ تعالى :   (1 ًئكىًة ًإنِّي جى ب ؾى ًلٍممىًلى ٍذ قىاؿى رى ًميفىةن  كىاً  يىٍسًفؾي الدِّمىاءى  خى  قىاليكا أىتىٍجعىؿي ًفييىا مىف ييٍفًسدي ًفييىا كى
ـي مىا َلى تىٍعمىميكفى                 نيقىدِّسي لىؾى قىاؿى ًإنِّي أىٍعمى ٍمًدؾى كى نىٍحفي نيسىبِّحي ًبحى  .  كى

ُخميفة:ُمفعكؿُبوًُلسـُالفاعؿُمنصكبُكعالمةُنصبوُالفتحة.ُُُُُ
ُ
ـٍ ًعندى كيؿِّ مىٍسًجدو كىاٍدعيكهي ميٍخًمًصيفى لىوي   ى :قاؿ تعال  (2 بِّي ًباٍلًقٍسًط كىأىًقيميكا كيجيكىىكي ـٍ تىعيكديكفى  الدِّيفى قيٍؿ أىمىرى رى ا بىدىأىكي  . كىمى

ُ:ُمفعكؿُبوُمنصكبًُلسـُالفاعؿُ)مخمصيف(ُكعالمةُنصبوُالفتحة.  الديفى
 
ُُُُُمبدعةه. ٌيةالمدرس ٌيةاإلذاع البرامجى المحٌررةي   (3

 البرامجُ:ُمفعكؿُبوُمنصكبًُلسـُالفاعؿُ)المحررة(ُكعالمةُنصبوُالفتحة.
 
 ستنجح. عممؾما دمتى متقننا   (4

 متقنان(ُكعالمةُنصبوُالفتحة،ُكىكُمضاؼُ.ُُعممؾُ:ُمفعكؿُبوُمنصكبًُلسـُالفاعؿُ)
ُمىُالفتحُفيمحؿُجرُمضاؼُإليو.ع الكاؼُ:ُضميرُمتصؿُمبنيُ

ُ
 ماىرةه. فٌنانةه لمكحة إَل ا  ىذهما راسمهة   (5
ُىذهُ:ُاسـُإشارةُمبنيُعمىُالكسرُفيُمحؿُنصبُمفعكؿُبوًُلسـُالفاعؿُ)راسمة(ُ.  
ُ. فنانةهُ:ُفاعؿًُلسـُالفاعؿُ)راسمة(ُمرفكعُكعالمةُرفعوُالضمةُُ
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اوًاملشرك 

ّ
ٍح   انص

ّ
 : انصفح املشث

فة 
ا
الصـ

هة 
َّ
 املشث

 
    أوزان   

فة
ا
 الصـ

ـهة
ا
 املشث

 

ُؽُيدؿُعمىُمفُيتصؼُبالفعؿُاٌتصافاُدائمناُأكُغالبناُ،ُكىيُتدؿُعمىُاسـُمشت
ُ.ُُ)ُالمزاياُكالطبائعُأكُالعيكبُأكُاأللكافُ(ُ ُكتيصاغُفيُالغالبُمفُالفعؿُالثالثيُالالـز

ُ((ُ.ٌُيةإذاُكافُالفعؿُيدٌؿُعمىُلكفُأكُعيبُأكًُحم))ُُأىفٍػعىؿُاٌلذمُمؤنػٌثوُفعالءُ
ُ((ُ.ُإذاُكافُالفعؿُيدٌؿُعمىُخمٌكُأكُامتالء))ُثوُُفػىٍعمىُفػىٍعالفُُاٌلذمُمؤنػٌُ

ُ.ُإذاُكافُيدٌؿُعمىُفرحُأكُحزفُأكُأمرُمفُاألمكرُاٌلتيُتعًرضُكتزكؿُكتتجٌددُُُُفػىًعؿ
ُُفاعؿُفىعاؿُفيعاؿُفعيؿًُفعؿُفىٍعؿُفىعىؿُُُُُفػىًعؿُفػىٍعالفُُُأىفٍػعىؿ

ُُماجدُزافرُىُشيجاعُكسيـًُبكرُشىٍيـُبىطىؿُلىًبؽُحيرافُأحمر

ُُحيرلُحمراء

ُ.الالـزُفعمياُعمؿُتعمؿُالمشبيةُالصفةُألفُفقطُفاعؿُالمشبيةُالصفةُممحكظةُميمةُ:ُُُتأخذُ
 

 :ُكبشركطوُُالفاعؿُاسـُعمؿُالمشبيةُالصفةُتعمؿ

ُ:ُإذا ُ.ُشركطُبدكفُتعمؿُالحالةُىذهُكفيُ،ُالتعريؼ(ُأؿُُ)بػُمعرفةُالمشبيةُالصفةُكانتُأكًلن
ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُجمعاُنُأكُمثناةُأكُمفردةُتككفُكقدُُُُُُ
                                              .لكنييا الحمراءى  الكردةى  أحب 

 . مضاؼ ككى.  آخره عمى الظاىرة الضمة رفعو كعًلمة مرفكع المشبية لمصفة فاعؿ:  لكنييا                     
ُبشركطُ.ُتعمؿُالحالةُىذهُفيُك(ُمنكنة)ُالتعريؼ(ُأؿ)بػُمعرفةُغيرُالمشبيةُالصفةُكانتُثانيناُ:ُإذا

ُعمىُمعتمدةُكانتُإذا -1
ُيسبقياُأفُام:ُُاستفياـ
 .ُاستفياـ

 
  ؟                                  ٌيةالثان ٌيةالجامع الٌشيادة عمى حصكليا في ركافي  أسعيدةه 
 : ركافي 
  مضاؼ. كىك. آخره عمى الظاىرة الضمة رفعو كعًلمة مرفكع المشبية لمصفة فاعؿ

ُعمىُمعتمدةُكانتُإذا -2
ُ.نفيُيسبقياُأفُام:ُُنفي

 
ٍعبه  ما  عمى العزـى  عاقديف دمنا ما ، ٌيةعمم مسابقةو  أم في الكؿ المركز عمى الحصكؿي  صى

      .تحقيقو
 . آخره عمى الظاىرة الضمة رفعو مةكعًل مرفكع المشبية لمصفة فاعؿ:  الحصكؿي 

 منادلُنُكقعُإذا -3
ُ.(ُنداءُُحرؼُبعدُكقعُإذا )

 
 . كنيٍبؿو  شيامةو  مف عميو أنت ما عمى ابؽى  ، خمقيو شىٍيمان  يا

 : خمقيو
 .  آخره عمى الظاىرة الضمة رفعو كعًلمة مرفكع المشبية لمصفة فاعؿ 
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ُام:ُُخبراُنُكقعتُإذا -4
ُالصفةُتككفُأف

ُ.ُبراُنخُالمشبية

 
 .  صيفان  ىكاؤيىا رىٍطبه  الردف شماؿ في الجكاءي 
 مضاؼ . كىك.  آخره عمى الظاىرة الضمة رفعو كعًلمة مرفكع المشبية لمصفة فاعؿ: ىكاؤىا

ُ:ُصفةُكقعتُإذا -5
ُالصفةُتككفُأفُمأُ

ُ.ُصفةُنُالمشبية

 
 .أكراقييا خضراء ، ساقييا عريضو  شجرةو  تحتى  جمستي 
 .مضاؼ كىك.  آخره عمى الظاىرة الضمة رفعو كعًلمة مرفكع لمشبيةا لمصفة فاعؿ : ساقييا

ُ:ُُحاًلُنُكقعتُإذا -6
ُالصفةُيككفُأفُأم

ُ.ُحاًلُنُالمشبية

 
ٍذبان  المرءى  أحب    . حديثيو كشائقان  لسانيو عى
 كىك مضاؼ..  آخره عمى الظاىرة الضمة رفعو كعًلمة مرفكع المشبية لمصفة فاعؿ: لسانيو

                                                                                                                                                                   
  ( : 106ص( )1) تدرية

 :عمميا سببى  ذاكرنا يأتي، ما في خط تحتىيا الٌتي المشبية الٌصٌفة عمؿى  بيِّفٍ 
بَّؾى  لىنىا اٍدعي  قىاليكا  : تعالى قاؿ  (1 ا لَّنىا ييبىيِّف رى ٍفرىاءي  بىقىرىةه  ًإنَّيىا يىقيكؿي  ًإنَّوي  قىاؿى  لىٍكنييىا مى  .  النَّاًظًريفى  تىسير   لٍَّكنييىا فىاًقعه  صى
عيؼ بالمرءً  أنت كما :الٌشاعر قاؿ  (2  مذاىبيوٍ  تضيع بالٌذم أنت كَل           فؤاديه الضَّ
 اَلستثمارٌم؟ مشركعيا بنجاح عبيري  أفًرحةه   (3
، يا  (4 و بديعه  طٌمتؾ بجماؿ قممي إفٌ  عٌمافي  .إنتاجي
كًه، ًبيضي :  ثابت بف حساف قاؿ  (5 ـ           أحسابيييـٍ  كريمىةه  الكيجي  الٌكؿً  الٌطرىازً  مف النكًؼ، شي
سىفه  ما  :الٌركمي ابف قاؿ  (6  تيمىرً  كلـ ؽتيرى  لـ كميجتي      ميجتييا تذكبى  أف حى
ني  :المعرم العًلء أبك قاؿ  (7 فٍ  كا   الكائؿي  تستطٍعو لـ بما آلتو        زمانيو الخير كنت كا 
 .ماؤىا غزيرو  نىٍبعىةو  قربى  جمستي   (8

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُُُسببُالعمؿُُالمشبيةُكرفعتُفاعالنُُعمؿُالٌصفةُ
عرابُ(ُمنكنة)ُالتعريؼُأؿُمفُمجردةُلكنياُ .1 ُ.ُصفةُفاقعُهكا 
ُ.ُالتعريؼُبأؿُمقترنةُفؤادُ .2
ُ.استفياـُعمىُكاعتمدت(ُمنكنة)ُالتعريؼُأؿُمفُمجردةُعبيرُيُ .3
عرابُ(ُمنكنة)ُالتعريؼُأؿُمفُمجردةُإنتاجُ .4 ُ.خبرُُبديعُهُكا 
عراب(ُمنكنة)ُالتعريؼُأؿُمفُمجردةُأحسابُ .5 ُ.ُخبرُُكريمىةُهُكا 
ُ.ُنفيُعمىُكاعتمدت(ُمنكنة)ُالتعريؼُأؿُمفُـُمجردةُتذكبُأفُ .6
ُ.ُالتعريؼُأؿُمقترنةُزمافُ .7
عراب(ُمنكنة)ُالتعريؼُأؿُمفُمجردةُماءُ .8 ُ.ُصفةُُغزيرُوُكا 
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  ( : 107ص( )3) تدرية
 :يأتي ما في خطٌ  تحتو ما أعرب

 .آثاريىا عريقةه  جرش مدينةي  ( أ
 .الٌظاىرةُالٌضٌمةُرفعوُكعالمةُمرفكعُخبر: عريقةه 
 .مضاؼُكىك،ةالٌضمٌُُرفعوُكعالمةُمرفكعُالمشٌبيةُالٌصفةُفاعؿ: آثاري 
 .إليوُمضاؼُجرٌُُمحؿٌُُفيُالٌسككفُعمىُمبنيٌُُمتصؿُضمير: الياء
 .كارتحؿٌ  حؿٌ  حيثما الٌناس لدل محبكب كًلمو المًَّبؽ  ( ب

 .مضاؼُكىك،الٌضٌمةُرفعوُكعالمةُمرفكع(ُالمبؽ)ُالمشٌبيةُالٌصفةُفاعؿ:  كًلمو 
 .العربيٌ  تاريخنا في دكرىا عظيـه  المرأةى  إفٌ  ( ت

 .مضاؼُكىك،الٌضٌمةُرفعوُكعالمةُمرفكع(ُعظيـ)ُالمشٌبيةُلٌصفةاُفاعؿ:  دكرىا
ُ

 : اسم املفعُل  انصانساملشرك 
ُاسـ مشتؽ مف الفعؿ المبني لممجيكؿ لمدَللة عمى ما كقع عميو الفعؿ.ُاسـُالمفعكؿُ

ُ.(ُُمفعكؿيصاغُمفُالفعؿُالثالثيُعمىُكزفُُ)ُ (ُأ
ُسـُالفاعؿُاُالفعؿُُاسـُالفاعؿُُالفعؿُُاسـُالفاعؿُُالفعؿُ
ُمسكؽ ساؽُميدكر ىدرُمكتكبُُُُُُُُ كتب
ُمبيعُ باعُمأككؿ أكُؿُُُُُُُُُمقتكؿ قتؿ
ُمرجكٌُ رجا ُمقركء قرأُُُُُُُمسؤكؿ سأؿ
مضمكمةُكفتحُماُقبؿُاآلخر (ُب ُيصاغُمفُالفعؿُغيرُالثالثيُبإبداؿُياءُالمضارعةُميماُن

ُُاسـُالمفعكؿ الفعؿ ُاسـُالمفعكؿ الفعؿ 
ُميتكلَّى عميو   ←يتكٌلى  تكلى   ميستخدىـ ←   خدـيست استخدـ

ُممحكظةُميمةُ:ُُُ

ُفقطُألفُاسـُالمفعكؿُيعمؿُعمؿُفعموُالمبنيُلممجيكؿ.ُنائبُفاعؿيأخذُاسـُالمفعكؿُُُُُ
  
 

ُ
ُ
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ُ

ُعمؿُفعموُفيُحالتيفُ:ُالمفعكؿيعمؿُاسـُ
ُ:ُ بػ)أؿ(ُالتعريؼُ،ُكفيُىذهُالأكًلن أكُمثنىُأكُُحالةُيعمؿُبدكفُشركطُ.إذاُكافُاسـُالمفعكؿُمعرفاُن كقدُيككفُمفرداُن

ُجمعان.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُُُُُبطكَلتيو. المعركفةنفتخر بجيًشنا الباسؿ  
 أيخذُمفُالفعؿُ)ُعيًرؼُ(ُكىكُفعؿُمبنيُلممجيكؿُ،ُكالفعؿُالمبنيُلممجيكؿُيرفعُنائبُفاعؿُ.ُُ
 ؿ َلسـ المفعكؿ مرفكع كعًلمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخرىكىك مضاؼ .بطكَلتو : نائب فاع 

 .(ُكُفيُىذهُالحالةُيعمؿُبشركطُمنكنناُُ(ُالتعريؼُ)ُأؿُغيرُمعرؼُبػ)ُالمفعكؿإذاُكافُاسـُثانيناُ:ُ
عمىُُاافُمعتمدُنإذاُك -1

مُأفُيسبقوُأاستفياـُ:ُ
ُاستفياـ.

 
 المتفكؽي جائزةن ؟      أممنكحه 

      : نائب فاعؿ مرفكع َلسـ المفعكؿ .  المتفكؽي   
           ره .مفعكؿ بو َلسـ المفعكؿ منصكب كعًلمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخ:  جائزةن 

ُإلىُُالفعؿُ)ُممحكظةُ:ُ  منحُ(ُالذمُاشتؽُمنوُاسـُالمفعكؿُ)ُممنكح(ُمتعدو
عمىُأنوُُمفعكليفُ.ُفيصبحُالمفعكؿُاألكؿُُنائبُفاعؿُكيبقىُالثانيُمنصكباُن

ًُلسـُالمفعكؿ. ُمفعكؿُثافو
عمىُنفيُ:ُُمعتمدناإذاُكافُ -2

ُامُأفُيسبقوُنفي.

 
 رجؿه يساعد اآلخريف.  مذمكـه ما 
 رجؿ : نائب فاعؿ َلسـ المفعكؿ مرفكع كعًلمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره.  

3- ُ ُإذاُكقعُمنادلن
ُ.ُ(ُإذاُكقعُبعدُحرؼُنداءُ)

 
. ٌيةؿى تشارؾ في نشر الثقافة اإليجابفكريه ، ما أجم اميثقَّفن يا    في حٌيؾى

 فكريه : نائب فاعؿ َلسـ المفعكؿ مرفكع كعًلمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره.
مُأفُيككفُأ:ُُخبرناإذاُكقعُ -4

ُ.خبرناُالمفعكؿاسـُ

 
 حرٌيتييا في الردف.  مصكنةه المرأةي 

لضمة الظاىرة عمى آخره. حرٌيتييا : نائب فاعؿ َلسـ المفعكؿ مرفكع كعًلمة رفعو ا
  .كىك مضاؼ

أفُُأمإذاُكقعُصفةُ:ُ -5
ُصفةن.ُالمفعكؿيككفُاسـُ

 
 . أحداثييا مينظَّمىةن  ٌيةقرأتي ركا

أحداثيا: نائب فاعؿ َلسـ المفعكؿ مرفكع كعًلمة رفعو الضمة المقدرة عمى آخره. 
 كىك مضاؼ. 

:ُامُأفُُحاًلُنإذاُكقعُ -6
ُيككفُاسـُالفاعؿُحاًلنُ.

 
 رؤكسييـ فخران بأكطانيـ. مرفكعةه مغتربكف يعجبني ال

رؤكسييـ : نائب فاعؿ َلسـ المفعكؿ مرفكع كعًلمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره.  
 كىك مضاؼ.
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 ُ
ُُُ( :108( )ص1تدرية )

ُميبيّْنناُعممو،ُمعىُالٌتعميًؿ:ُعٌيفُاسـُالمفعكؿُفيُماُيأتي،
دىقىاتي ًلٍمفيقىرىا قاؿ تعالى : (1 ا الصَّ ًفي سىًبيًؿ المَّ ًإنَّمى قىاًب كىاٍلغىاًرًميفى كى ًفي الرِّ ـٍ كى لَّفىًة قيميكبييي مىٍييىا كىاٍلميؤى  ًو ًء كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍلعىاًمًميفى عى

ةن مِّفى المَّوً  كىاٍبًف السًَّبيؿً              ًكيـه   فىًريضى ًميـه حى  .كىالمَّوي عى
بىعضي الداًء ميمتىمىسه ًشف قاؿ الٌشاعر: (2 داءي النكًؾ لىيسى لىوي ًشفاءي كى  اهي            كى
 ما عاشى مىٍف عاشى مذمكمنا خصائميو        كلـ يمٍت مٍف يكٍف بالخيًر مذككرا قاؿ الٌشاعر:  (3
 حدائؽ الحسيف في العاصمة عمافى مينىسَّقة أشجاريىا. (4
 أيصاًدؽي الٌشابَّ الميٌذبة أخًلقيو. (5
 اشتريتي حاسكبنا مطكَّرةن أنظمتو. (6
 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

 
ُُُ( :109( )ص3تدرية )

ُاضبطُأكاخرُماُتحتوُخطُفيُماُيأتي:
           أبكابُي     خارج أكقات الٌدكاـ الرسمي؟ ٌيةالمكتبًة المدرس أبكابأمفتكحةه  (1
ا بساكنييا ك  ثغرىاالعقبة باسـه  (2 كاًرىا.ابتياجن              ثغرُي                      ز 
                رائحتيياُُ                             .رائحتيااستمتعتي ًبشّـِ كردةو طٌيبةو  (3
               حقُّياُُ    تصكيتنا كترٌشحا. ٌيةفي اَلنتخابات البرلمان حٌقياالمرأة محفكظه  (4
 الرياضةُى    .ٌيةعال ٌيةتجعؿي جسمىؾ ذا لياقة بدن بانتظاـ الٌرياضةممارستيؾى  (5
ُ

ُُُ( : 110+ ص 109( )ص4تدرية )
ُاستخرجُالمشتقاتُمٌماُيأتي،ُميبٌينناُنكعُالمشتؽُكعممو،ُكسببُعممو:

اؼى عىذىابى اآٍلًخرىًة ذٰىًلؾى يىٍكـه مٍَّجميكعه لَّوي النَّاسي  ٌيةًإفَّ ًفي ذٰىًلؾى آلى  قاؿ تعالى : (1 ذٰىًلؾى يىٍكـه مٍَّشييكده لِّمىٍف خى  .كى
ًة".    ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسكؿ اهلل  (2 ٍيري ًإلى يىٍكـً الًقيىامى ٍعقيكده ًفي نىكىاًصييا الخى ٍيؿي مى  : "الخى
 متذٌكقنا بيانىو. الٌشعرحافظنا  –رحمو اهلل  -كاف الممؾ المؤسس عبد اهلل الٌكؿ  (3
 كـ قصيدةو لمٌشاعر المتنبي عٍذبةو كمماتييا.  (4

ُسببُالعمؿُُ:ُرفعُنائبُفاعؿُعمموُُُُسـُالمفعكؿُا
ُمقترفُبأؿُالتعريؼ.ُقمكبُالمؤلفةُ .1
عرابوُخبرًُشفىُممتمسُ .2 ُ.مجردُمفُأؿُالتعريؼُ)منكف(ُكا 
عرابوُحاؿُخصاؿُمذمـكُ .3 ُ.ُمجردُمفُأؿُالتعريؼُ)منكف(ُكا 
عرابوُخبر.ُأشجارُمنسقةُ .4 ُمجردُمفُأؿُالتعريؼُ)منكف(ُكا 
ُقترفُبأؿُالتعريؼ.مُأخالؽُالميٌذبةُ .5
عرابوُصفة.ُأنظمةُمطكرةُ .6 ُمجردُمفُأؿُالتعريؼُ)منكف(ُكا 
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مىٍمنا.يا كطني، مغر  (5 ٍمنا كحيثما حى  كسةه محبتيؾ في كجداننا حيثما اٍرتىحى
ٍنسً  (6 . ٌيةقاؿ الجاري لجاره: ما مى  أفضاليؾى أييا الجاري العزيزي

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُُُ( :110( )ص5تدرية )
،ُثـُأجٍبُعماُيميو: ُاقرأُالٌنٌصُاآلتيى

َل يخالطييا إٌَل لكفي الٌتربة خضراءىُلكنييا،ُدك سيكليو كركابيو فتب كرقنا طكاؿى العاـ، المكسٌكةُأغصانياُيزدافي الردفي بأشجار الٌزيتكف
ككاًرؼ  بالثٌمار ماٌدةنُأىمناأك الٌصخكر، فتيدًخؿي الٌسركر عمى قمب مىٍف ينظر إلييا، كَل سيما تمؾ الٌتي قد عيمِّرت مئات الٌسنيف 

ُبناؤه فييا حيفى فيمتقي أ بشجر الٌزيتكف، مزدانةوُساحاتوالٌظًلؿ. ككـ مف بيتو أك حيٍّ  ـى ُدكا  ىذه الٌنعمةى.قطافيـُالٌزيتكفُميؤىمّْميفى
ُ

 استخرج مف الٌنٌص: (1
              ميؤمّْميفُى:  اسـ فاعؿ عامًلن       -أ

                  خضراء:  صفة مشٌبية عاممىة   -ب
           مزدانةُو،         المكسكة:    اسـ مفعكؿ عامًلن  -ج
 قطاؼ:          مصدرنا عامًلن  -د
.       اضبط حرؼ الًلـ مف كممة)أىمنا( كالميـ مف كممة)دكاـ( بحسب مكقعيما في الٌنٌص. (2 ـى ُُُ،ُُُُدكا  أىؿى

ُ
ُُُ( :110( )ص6تدرية )

،ُثـُاضبطُماُتحتوُخطُ: ُاقرأُالٌنٌصُاآلتيى
 قاؿ إبراىيـ عبد القادر المازنٌي عف ميخائيؿ نعيمة:ُُُُ

 باف يبرزاف في نثره كشعره، كىما متبايناف أشد التٌبايف، أك لعؿَّ الصحَّ أف نقكؿ أنيما متميِّزاف جدنا كلألستاذ نعيمة جان…  
 في شعره كفي ما يكتبو ، كلكنو عممو، مكثكؽه نظرهمستقيـه  نيجومفكِّره سديده  –كَلسيما حيف ينقد  –َل يختمطاف. فيك في نثره 

ٍف كانت َل تخمك أحياننا مف ابتسامة الٌرجؿ الكاقعٌي  ٌيةٌركحاننثرنا بكحيو مف عاطفتو، تغمب عميو ال  الٌتي تفيض رحمةن كحناننا، كا 
 الٌساخر.

ُـيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُ،ُعم ُُُُ،ُنظري ُنيجي

ُسببُالعمؿُُعمموُنكعوُالمشتؽُ
ُ.خبرمجردُمفُأؿُالعريؼُ)منكف(ُإعرابوُُ(ُالناس)ُرفعُنائبُفاعؿُُاسـُمفعكؿُُمجمكعُ .1
ُمجردُمفُأؿُالعريؼُ)منكف(ُإعرابوُخبر.ُالخير(ُفاعؿُ)رفعُنائبُُاسـُمفعكؿُُمعقكدُ .2
ُمجردُمفُأؿُالعريؼُ)منكف(ُإعرابوُخبر.ُالشعر(ُنصبُمفعكًلنُبوُ)ُاسـُفاعؿُاحافظُنُ .3
.ُ(ُأدبُنصبُمفعكًلنُبوُ)ُاسـُفاعؿُامتذكقُنُ .4 ُمجردُمفُأؿُالعريؼُ)منكف(ُإعرابوُخبرُثافو
ُدُمفُأؿُالعريؼُ)منكف(ُإعرابوُصفة.مجُرُ(ُكمماتُرفعتُفاعالنُ)ُصفةُمشبيةُعذبةُ .5
ُمجردُمفُأؿُالعريؼُ)منكف(ُاعتمدُعمىُنفي.ُأفضاؿ(ُرفعُنائبُفاعؿُ)ُاسـُمفعكؿٌُُيةمنسُ .6
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ُ
ُ

  ( : 111( )ص7تدرية )
 أعرب ما تحتو خط في ما يأتي:

ٍسفى  ىٰىذىا ًذٍكره  قاؿ تعالى :  .1 فَّ ًلٍمميتًَّقيفى لىحي ةن لَّييـي 49مىآبو )كىاً  نَّاًت عىٍدفو م فىتَّحى  . اٍلىٍبكىابي ( جى
 نائبُفاعؿًُلسـُالمفعكؿُمرفكعُكعالمةُرفعُالٌضٌمةُالٌظاىرة.ُُ
 
 .مصادرهقرأت بحثنا عممياا مكثٌقة  .2

ُنائبُفاعؿًُلسـُالمفعكؿُ)مكثقة(ُمرفكعُكعالمةُرفعوُالضمةُ،ُكىكُمضاؼ.
ُؿُمبنيُعمىُالضـُفيُمحؿُجرُمضاؼُإليو.الياءُ:ُضميرُمتصُُُ           

ُ
 بالٌصكر كالخيمة المستكحاة مف الٌطبيعة. ًشعرىاالٌشاعرة فدكل طكقاف منمَّؽه   .3

ُنائبُفاعؿًُلسـُالمفعكؿُ)منمؽ(ُمرفكعُكعالمةُرفعوُالضمةُ،ُكىكُمضاؼ.
 الياءُ:ُضميرُمتصؿُمبنيُعمىُالضـُفيُمحؿُجرُمضاؼُإليو.ُُُُُُُُُُُُُُ

 
 . محاكرىاكثيرهة  ٌيةثقاف ٌيةعائشةي أمسأدارٍت   .4

ُفاعؿُلمصفةُالمشبيةُ)كثيرة(ُمرفكعُكعالمةُرفعوُالضمة.
ُ
 الٌذم كاف بيننا. العيدسأبقى حافظنا  .5

 مفعكؿُبوًُلسـُالفاعؿُ)حافظان(ُمنصكبُكعالمةُنصبوُالفتحة.ُُُُُُُ
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ُماُقبميا.ُسربآخرُاًلسـُالمعربُككياءُمشددةُُإلحاؽ : الٌنسبتعريؼ 
ُالتخصيصُكُاإليجاز. مف الٌنسب ٌيةالغا

ُ.ُاًلسـُالمنسكبُ،ُُاًلسـُالمنسكبُإليو طرفا الٌنسب
ُُاًلسـُالمنسكبُُاًلسـُالمنسكبُإليو مثاؿ عمى الٌنسب

ُعرًبيٌُُعرب 
ُمسرًحيٌُُمسرح
ُاسًميٌُ ُاسـ

ُ
 

ُ
ُُ

ضافةُياءُالنسبُالمشددةُُلتاءُمفُآخرالنسبُإلىُاألسماءُالمختكمةُبتاءُالتأنيثُ:ُُيككفُبحذؼُا (1 اًلسـُكا 
ُمعُكسرُماُقبميا.

ُاًلسـُالمنسكبُاًلسـُالمنسكبُإليو

ُثقاًفيٌُُثقافة

ُجامًعيٌُُجامعة
ُتجاًرمٌُُتجارة
ُقراًئيُقراءة

مكسكرةُالعيفُ:ُتفتحُالعيفُعندُالنسبُ)ُالحرؼُالثانيُيشكؿُبالفتح(ُكُتضاؼٌُُيةالنسبُإلىُاألسماءُالثالثُ (2
ُءُالنسبُالمشددةُككسرُماُقبميا.ُُُيا

ُاًلسـُالمنسكبُاًلسـُالمنسكبُإليو

ُمىمىًكيٌُُمىًمؾ

ُكىبىًدمٌُُكىًبد
ُنًمًرمٌُُنًمر

ُ

الن سدددددددددددددددد  :  الثامندددددددددددددددد الوحدددددددددددددددددة   

 

 الحاًلتُالتيُتتغيرُاًلسـُعندُالنسبُإليو
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ُ

ُ

ُُ
ُ

ُبألؼُكىمزة(ُيعتمدُعمىُمكقعُاليمزةُفيُالكممةُ،ُكلياُثالثُحاًلتُ:ٌُيةالنسبُإلىُاألسماءُالممدكدةُ)المنتي (3
 
 كاكاُنُُإذاُكانتُاليمزةُزائدةُ:ُتقمبُاليمزة -ُأ
ـٌُتضاؼُ ُياءُالنسبُالمشددةُمعُكسرُماُقبميا.ُث

ُاًلسـُالمنسكبُاًلسـُالمنسكبُإليو
ُسكداء

ُحمراءُُُُُُُُ
ُسكداًكمٌُ

ُحمراًكٌمُُُ

 اليمزةُتبقى:ٌُُيةأصمُاليمزةُكانتُإذا -ُب
ُ.قبمياُماُكسرُمعُالمشددةُالنسبُياءُتضاؼُثـٌُُ

ُ
ُابتداء

ُ)ُاصمياُمفُالفعؿُبدأ(
*************ُ

ُإقراء
ُ)ُأصمياُمفُالفعؿُقرأ(

ُ
ُابتداًئيٌُ
ُ

********************ُ
ُإقراًئيٌُ

 :ُُياءُأكُكاكُعفُمنقمبةُاليمزةُكانتُإذا -ُت
ُياءُتضاؼُثـٌُُكاكاُنُتقمبُأكُاليمزةُتبقىُأفُيجكز
ُ.قبمياُماُكسرُمعُالمشددةُالنسب

ُ
ُقضاءُ

)أصمياُقضيُمفُالفعؿُ
ُيقضي(ُ–قضيُ

**************ُُُ
ُسىخاءُ

مياُسخكُمفُالفعؿُ)أص
ُيسخك(ُُ–سخاُ

**************ُ
ُصفاءُ

)أصمياُصفكُمفُالفعؿُ
ُيصفك(ُُُ–صفاُ

**************ُ
ُالكساء

مفُالفعؿُُكسك)أصمياُ
ُ(ُُيكسكُ–ُكسا

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ
ُقضاًئٌيُ/ُقضاًكمٌُ

ُ
ُ

********************ُ
ُ

ُسخاًئٌيُ/ُسخاًكمٌُ
ُ

********************ُ
ُ

ُصفاًئٌيُ/ُصفاًكمٌُ
ُ

********************ُ
ُ

ُالكساًئٌيُأكُالكساًكمٌُ

بياء(ُ،ُإذاُكانتُالياءُرابعةُ)الحرؼُالرابعُفيُالكممةُ(:ُتقمبُالياءٌُُيةالنسبُإلىُاألسماءُالمنقكصةُ)المنتي (4
ـٌُتضاؼُياءُالنسبُالمشددةُككسرُماُقبميا. معُفتحُماُقبؿُالكاكُث ُكاكاُن

ُاًلسـُالمنسكبُاًلسـُالمنسكبُإليو

ُالثانػىًكٌمُُُُُالثٌاني

ًكمٌُُالماضي ُُُُُالماضى
ُالٌشادىًكمٌُُالٌشادم
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ُ

 
 
 
 

ُبألؼ(ُيعتمدُعمىُمكقعُاأللؼُفيُالكممةُ:ٌُيةالنسبُإلىُاألسماءُالمقصكرةُ)المنتي (5
ُ
 
ُ(:إذاُجاءتُاأللؼُثالثةُ)الحرؼُالثالثُفيُالكممة (ُأ

كيفتحُ  ماُقبؿُالكاك،تقمبُاأللؼُكاكاُن
ُكتضاؼُياءُالنسبُالمشددةُمعُكسرُماُقبميا.ُ
ُ

ُاًلسـُالمنسكبُاًلسـُالمنسكبُإليو
ُ
ُربا
ُندل
ُفتى
ُحماة
ًُرضا

ُ
ُربىًكمٌُ
ُندىًكمٌُ
ُفتىًكمٌُ
ُحمىًكمٌُ
ًُرضكمٌُ

 
إذاُكانتُاأللؼُرابعةُ)الحرؼُالرابعُفيُالكممةُ (ُب

ُبعدُاأللؼُ،ُ ُكالحرؼُالثانيُساكفُ:ُتيزادُكاكه
ـٌُتضاؼُ ُياءُالنسبُالمشددةُمعُكسرُماُقبميا.ث

ُ
رٍمثاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُحٍيفاُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيافا

ُ
ُرمثاًكمٌُ

ُحيفاًكم

ُيافاًكمٌُ

 
إذاُكانتُاأللؼُرابعةُ)الحرؼُالرابعُفيُالكممةُُ (ُت

تحذؼُاأللؼُكُتضاؼُياءُُ،ُكالحرؼُالثانيُمتحرؾ
 سرُماُقبميا.النسبُالمشددةُمعُك

ُ
أكُكانتُخامسةُ)الحرؼُالخامسُفيُالكممةُ(ُأكُُ

أكثرُ:ُتحذؼُاأللؼُكُتضاؼُياءُالنسبُالمشددةُ
ُمعُكسرُماُقبميا.

ُ
ُحبىكا
ُكنىدا
ُبرىدل
ُ
ُأريحا
ُمكسيقا
ُبيخارل
ُتركيا

ُ
ُحبىًكيٌُ
ُكنىًدمٌُ
ُبرىدمٌُ
ُ

ُأريًحيٌُ
ُمكسيقًػيٌُ
ُبخاًرمٌُ
ُترًكيٌُ
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ُ(:فػيػعىيمة)ُُك(ُُفػىػعيمةُ)ُفكزُعمىُالتيُاألسماءُإلىُالنسب (6
 
ُُمضٌغؼُغيرُاًلسـُكافُإذا (ُأ
 (:ُُمختمفافُالرابعُكالحرؼُُالثانيُالحرؼ)ُ
ُثانيوُُكفتحُكتائوُيائوُييحذؼُُ
ُ.قبمياُماُكسرُمعُالمشددةُالنسبُياءُكتضاؼُ

ُاًلسـُالمنسكبُاًلسـُالمنسكبُإليو
ُ

ُصحيفةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُينةُُميُز

ُعيبيدةُ
ُمىدينةُُ
يينة ُجي
ُبديية
ُالعقيدة

ُ
ًفيٌُ ُصحى
ُميزىًنيٌُ
ُعيبىًدمٌُ
ُمدىًنيٌُ

يىًنٌيُُُ ُجي
ُدىًىٌيُُُُب

ُالعىقىًدٌمُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 إذاُكافُاًلسـُمضٌغؼُ (ُب
ُؼُالرابعُمتشابيافُ(ُ،)ُالحرؼُالثانيُكالحُر

تحذؼُتاؤهُفقطُكُتضاؼُياءُالنسبُالمشددةُمعُُ
ُكسرُماُقبمياُ.

ُ
ُحقيقةُ
ُىيريرةُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ
ُحقيًقيٌُ
ُىيريًرمٌُ

كفتحُماُقبؿُالمحذكفةُالالـُ)ُالحرؼُاألخيرُمحذكؼٌُيةالنسبُإلىُاألسماءُالثالث (7 (ُ:ُيرٌدُالحرؼُالمحذكؼُكاكاُن
ُالكاكُكُتضاؼُياءُالنسبُالمشددةُمعُكسرُماُقبميا.ُُُ

ُاًلسـُالمنسكبُاًلسـُالمنسكبُإليو

ُيدىًكمٌُُيد

ًكمٌُُأخ ُأخى

ًُكمٌُفمُىُفُـه

ُليغىًكمٌُُلغة

ُسمىًكمٌُ ُاسـ

ُأمًكمٌُُأـُ
ُأمكمٌ ٌُيةأم
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 ات الكتابتدريث

  ( : 116( )ص1تدرية )
ُميزُاًلسـُالمنسكبُمفُغيرهُفيُماُتحتوُخط:

ثىؿي نيكًرًه كىًمٍشكىاةو ًفييىا ًمٍصبىاحه  المَّوي نيكري السَّمىاكىاًت كىاٍلىٍرضً   قاؿ تعالى : (1 ةو  مى اجى ةي كىأىنَّيىا كىٍككىبه  اٍلًمٍصبىاحي ًفي زيجى اجى  ديرِّم  الز جى
ٍيتيكنى  رىةو م بىارىكىةو زى ـٍ تىٍمسىٍسوي نىاره  ٌيةغىٍربً كىَلى  ٌيةشىٍرقً ةو َلَّ ييكقىدي ًمف شىجى لىٍك لى ٍيتييىا ييًضيءي كى مىىٰ  يىكىادي زى  يىٍيًدم المَّوي ًلنيكًرًه مىف يىشىاءي  نيكرو   ن كره عى
يىٍضًربي المَّوي اٍلىٍمثىاؿى ًلمنَّاسً  ًميـه  كى  .كىالمَّوي ًبكيؿِّ شىٍيءو عى

 الجاه كالر تب معانيليا          معنى كراء  الياشميٌ  العربيٌ  ٌيةسج  قاؿ الٌشاعر: (2
 . قيؿ: ككيؼ؟ قاؿ: َل أفعؿ شيئا حتى أشاكرىـ. قكمي"ما غيبنتي قط  حتى ييغبف  قاؿ أعرابٌي:  (3
 لكؿ أمة كاجب عمى أبنائيا. العمًميِّ إحياء الٌتراث (4

ُاًلسـُالذمُليسُمنسكبناُُُاًلسـُالمنسكبُ 
  ،ُدرٌمٌُُُُُيةب،ُغُرٌُُيةشرق  .1
 ،ُمعانيٌُُُُيةسجُ العربٌيُُ،ُالياشمٌيُُُُُُ  .2
 قكميُُُُُُُُُُأعرابيٌُ  .3
  العممٌيُُُُُُ  .4

 
  ( : 117( )ص2تدرية )      

ُعٌيفُاًلسـُالمنسكبُفيُماُيأتي:ُ
ٍكمنا  قاؿ تعالى :  (1 ًف صى دنا فىقيكًلي ًإنِّي نىذىٍرتي ًلمرٍَّحمٰى ًيفَّ ًمفى اٍلبىشىًر أىحى ٍيننا فىًإمَّا تىرى قىرِّم عى ًبي كى ـى اٍليىٍكـى ًإنًسياافىكيًمي كىاٍشرى  .فىمىٍف أيكىمِّ
 في الٌتعميـ. ٌيةكالٌسمع ٌيةـ بالكسائؿ البصر يستعيف المعم (2
 .ٌيةييعد الخط الككفٌي مف أجمؿ الخطكط العرب (3
 أحب  أف أككف عصامياا َل عظامياا. (4
 .ٌيةيتقدَّـ طالب الكظيفة َلمتحافو كتابٌي، يتبعو مقابمة شفك  (5
 المينتىج. ٌيةكنكع ٌيةخطا اإلنتاج الٌزراًعٌي في الردٌف خطكات كاسعة في التٌقن (6
ـي الٌنككٌم.  (7   مف العمماء الٌذيف شرحكا صحيح مسمـ اإلما
 بالجانًب الٌشرقٌي شمسه أشرقٍت    فتضاءلت شمسي الٌنياًر خمكَل   قاؿ ابف الٌركمي: (8

 
ُ
 

ًُإنًسيِّا  .1
 ٌُُُُُية،ُالٌسمعٌُيةالبصُر  .2
 ٌيةالككفٌيُ،ُالعرب  .3
 عصاميِّاُ،ُعظاميُِّ  .4
 ٌية،ُشفُككتابٌيُ   .5
 ُُُُُُالٌزراًعٌيُُُُُُُُُُُ  .6
ُالٌنككمٌُ  .7
ُالٌشرقيٌُ  .8
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  ( : 118( )ص5تدرية )

حُالخطأُفيُماُتحتوُخٌط: ُصحّْ
ًكمٌ سيبكيو عالـ   (1  /ُنحاُنٍحًكمٌُُُُُُُُُُُُى )الكتاب(.لو كتاب مشيكر ييسمٌ  نحى

 اليمزةُزائدة/ُنجالًكٌمُُُُُُُُُُُُُُالعيف مبسكط اليديف. نجًلئيٌ ييقاؿ في المدح: فًلف  (2
 

  ( : 118( )ص6تدرية )
 اختر اإلجابة الٌسميمة في ما يأتي:

كىرً  .1 ككـ الٌشيخ عمر المختار محاكمةن................      )صي كرة:   (ٌيةًصكىرً  ،ٌيةصيكرًُ، ٌيةحي   صي

ُاًلسـُالمنسكبُإليوُبيضةًُلُبيضاء:  ، بيضكٌم، بيضاكٌم(بٍيضيٌُ)        ...............    ٌيةشكؿ الكرة الرض .2

دِّثي عمى تجن ًب الخطاًء..............    )    .3  ليغة:     (ٌية، المٍَّغك ٌية، المَّغىكً ٌيةالمُّغىُكيحرص المتحى
  ( : 118( )ص7تدرية )

ُاقرأُماُيأتي،ُثـُأجبُعماُيميو:ُ
ُكالٌتخمُّصُمفُاألحزاف،  فُّؼُمفُاليمـك كمنيـُمفُيتسٌمىُُ،بالقراءةفمنيـُمىٍفُيتسٌمىُعنياُُلمناسُمذاىبيـُالمختمفةُفيُالٌتخى

ُكمنيـُ،ٌيةائأكُالمقطكعاتُالغنٌُيةكمنيـُمفُيتسٌمىُعنياُباًلستماعُلممعزكفاتُالمكسيقُ،ٌيةعنياُبممارسةُاأللعابُالٌرياض
ُماُتىنكءيُمفُاألعباء.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُنفسومىفُيذىبُغيرُىذهُالمذاىبُكمياُليينسيُُ

ُ)طوُحسيف_ُاألياـُ/ُبتصرؼُيسير(.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 خرج مف الٌنص الٌسابؽ ثًلثةى أسماء مىنسكبة ،كبٌيف المنسكب إليو إلى كؿٍّ منيا.است (1

ُاًلسـُالمنسكبُإليوُاًلسـُالمنسكب
ُالرياضةٌُيةالٌرياضُُُُُُُُ
ُالمكسيقاٌُُيةالمكسيقُُُُُُُُ
ُالغناءٌُُيةالغنائُُُُُُُُ

 
 انسب إلى السماء الٌتي تحتيا خٌط. (2

 نفسُ:ُنفساًنٌي.ُ،ُُُُُالقراءةُ:ُالقراًئٌيُُُُُُ

 



 

  45   
 

 
  ( : 118( )ص8تدرية )

ُاقرأُالنصُاآلتيُ،ُثـُأجبُعماُيميو:ُ
ُعممُ ُمستقبموُبشكؿُأفضؿُ،ُفييٍقًبؿُعمىُكضعُخطكاتو ُتساعدهُعمىٌُُيةيسعىُالٌشاٌبُاليىًقظيُعقميوُإلىُتحديدُىدفوُلرىٍسـً

ُعمٌُيةتحقيؽُماُحٌددهُمفُأىداؼُسام ياُ،ُكيقؼي ُالعقباتُالتيُقدُتعيقومرجكَّةوُنتائجي فيتجاكزُعنياُ،ُكًلُيتكانىُفيُُ ىُأىـٌ
ُفيُمجتمعناُينشرُالخيرُبيفُالٌناسُ،ًُلُيبتغي ُمخمصو ُاستشارةُأىؿُالعمـُكذكمُالخبرةُ؛ُلينيركاُلوُالٌطريؽُ،ُفكـُعالـو

ُعاقديفُالعزـىُعمىُأفُيم ـىُكطنيناُبشبابو ُأفُينع ُعمىُكطنوُ،ُفماُأجمؿى إًلُالحرصى فيُطريؽُاإلبداعُكالتَّميُّزضكاُقدشيئاُن ُ!ُماُن
 استخرج مف النص مثاَلن لكؿ مٌما يأتي : (1

 ُُمرجكةوُُُُُ اسـ مفعكؿ عىًمؿ عىمىؿى فعًمو. .أ 
ًممىٍت عىمىؿى ًفعًميا. .ب   ُُاليقظُُُُُ صفة مشبية عى
ُ،ُعاقديفُُُ اسـ فاعؿ عىًمؿى عىمىؿى فعًمو.  .ج   ُُُممخصو
 ٌُُُُُُُيةعمم اسـ منسكب.  .د 
 (ُُ لرسـ الالـُفيُكممةُ) .ٌيةؼ جرٍّ يفيد السببحر   .ق 
 ُُُُُيسعى،ُنتائجيا،ُيتكانى،ُاستشارةُُ كممة طرأ عمييا إعًلؿه بالقمب.  .ك 
.  .ز   ُُُُ( مفُأىداؼ مفُفيُكممةُ) حرؼ جرٍّ يفيد التبعيضى
 عنياُُ حرؼ جرٍّ يفيد معنى المجاكزة.  .ح 
 ( مجتمعناُفي ) .ٌيةالحقيق ٌيةالمكان ٌيةحرؼ جرٍّ الظرف   .ط 
 يقؼ(. كضح اإلعًلؿ الذم طرأ عمى كممة )  (2

(ُُ(ُحذفتُالكاكُمنوُألنوُأخذُمفُمثاؿُكاكمُكزنوُ)ُكقؼُ(ُبدليؿُالمجردُ)ُيكقؼُيقؼُ:ُأصمياُ) فىعىؿى
ُ(ُ،ُنكعوُإعالؿُبالحذؼ.ُُيفًعؿُكمضارعوُعمىُزنةُ)

 اـُمنفيُ.ت  َُل يبتغي شيئان إَل الحرص عمى كطنو.(؟ ما نكع اَلستثناء في )  (3
 .ٌيةماُحددهُ:ُمكصكلةُُُُُُُ،ُُُماُأجمؿُ:ُتعجب  ُما( في النص مرتيف ، بيف نكعى كؿٍّ منيما. كردت )  (4
 .ُاستشاًرٌمُُُُُ،ُإبداًعيٌُ   ُ(. : ) استشارة ، اإلبداع ٌيةانسب إلى السماء اآلت  (5

 
  ( : 119( )ص9تدرية )

ُاضبًطُالكمماتُالتيُتحتياُخطُّّفيُماُيأتيُ:ُ
ُُُُ      ُكَل بالَّذم ضاقىٍت عميًو مىذاًىب    فؤادهكما أنت بالمرًء الٌضعيًؼ  قاؿ إسحاؽ بف إبراىيـ المىٍكًصًمٌي:  (1  فؤاديهُي
مىٍمتي صكران لًقًلًع الردفَّ ما عدا  (2  قمعةنُكاحدةنُُُُُ                                                   ُ.قمعة كاحدةجى
رَل  (3 ٍرُُُُُ                                                      ُتقديـ المشكرًة إلى مىًف استشارؾ.في  تقصِّ  ًلُتقصّْ
 العفكُى                                                            ُمٌما زلىٍمتى في حقِّو. العفكسارٍع إلى طمًبؾى  (4
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  ( : 120( )ص10تدرية )

ُ،ُثـُأجبُعماُيميو:ُاقرأُالنصُاآلتيُ
يُالعاشقىيفُ،ُفالميذَّبةيٌُُيةتمتزجُالعالقةيُاألزل ُركحى ُكطنوُ،ُكمترسّْخةهُثكابتيوُفيُُأخالقيوبيفُاإلنساًفُكالكطًفُامتزاجى ُميًحبّّ

ُمفارقتوُ ُالكطفُحميفىوُينٍؿُشرفاُنُأرضوكجدانوُكفكرهُ،ُفيشعرُحيفى ،ُإٍذًُلُُكأٌفُقمبوُانتيًزعُمفُصدرهُ،ُكمىٍفُيكيٍفُحبُّ عظيماُن
ًمؽىُلعمارًةُاألرًضُبالحؽُّْكالعدًؿ. ُأٌنوُإٌنماُخي وُإًلُمىٍفُنسيى ُينسىُأحدهُكطىنوُكأرضى

 استخرٍج مف النٌص:  (1
 ٌُُُُُيةاألزل اسـ منسكب.   .أ 
 يىنسىُُُُُ كممةن طرأ عمييا إعًلؿه بالقمب.   .ب 
 ُُُُفيُكجدانوُ .ٌيةالمجاز  ٌيةالمكان ٌيةحرؼ جرٍّ يفيدي الظَّرف   .ج 
 ًلُينسىُأحدُكطنوُُُُُُ .ٌية( الٌناف َل تركيبان يتضٌمف )  .د 
 مىٍفُنسيُى .ٌية( المكصكل مىف تركيبان يتضٌمف )   .ق 

ًمؽى لعمارًة الرًض بالحؽِّ كالعدًؿ(؟ (2 و إَل مىٍف نسيى أٌنو إٌنما خي  ما نكع اَلستثناء في : )فًل ينسى أحده كطىنو كأرضى
 تاـُمنفيُ.

 (. يكيٍف ، يبؽى  فعميف : )كضح اإلعًلؿ في ال (3
ُسيكّْفُآخريهُ؛ُفحيذؼُكسطوًُللتقاءُالساكنيفُ،ُنكعوُإعالؿُبالحذؼ. يككف يكفُ:ُأصمياُ) ُأجكؼي ُ(ُكىكُفعؿه
ُأجكؼُسيكّْفُآخريهُ،ُفحذؼُكسطوًُللتقاءُالساكنيفُ، (ُبدليؿُاإلسنادُ)ىكُيناؿ يناؿ ينؿُ:ُأصمياُ) ُ(ُكىكُفعؿه

 نكعوُإعالؿُبالحذؼ.ُُُ
ُفعؿُمعتؿُاآلخر،ُفحصؿُإعالؿُبحذؼُحرؼُالعمةُمفُآخره. (ُ،ُ يبقى )مجزكمان(ُ:ُأصمياُ)يبؽُ
ُنكعوُ:ُإعالؿُبالحذؼُُُ
 اإلنساًنٌيُ.     ُ(. اإلنساف انسٍب إلى كؿٍّ مف : )  (4
 كؿ.مفُيكفُ:ُاسـُشرطُُُ،ُمفُنسيُ:ُاسـُمكص ُ( في النصِّ مرتيًف ، بيف نكعى كؿٍّ منيما. مىفٍ  كرد اَلسـ )  (5
 أعرٍب ما تحتو خط  إعرابان تامان.  (6

ُأخالقوُ:ُنائبُفاعؿُمرفكعًُلسـُالمفعكؿُ)الميذبة(ُ،ُكعالمةُرفعوُالضمةُ،ُكىكُمضاؼُ.
ُكالياءُ:ُضميرُمتصؿُمبنيُعمىُالضـُفيُمحؿُجرُمضاؼُإليو.

ُأرضوُ:ُمفعكؿُبوُمنصكبُلممصدرُ)مفارقتو(ُكعالمةُنصبوُالفتحةُ،ُكىكُمضاؼ.
 يرُمتصؿُمبنيُعمىُالضـُفيُمحؿُجرُمضاؼُإليو.كالياءُ:ُضم

 
 انتهى الفصل حبمد اهلل                                                                     

ُُُُأفكارناُلصاحبوًًُُلُيعطيُالنكُـي  
ُالميؿُُ ـي ـًُييعطيؾُحممناُكحم مفُعدى  
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 السلسلة الثانية 
 قـضـايـا أدبـيّــة

 :انمبدح انمطهٌثخ نهحفظ فِ ىذا انكتبة عهَ اننحٌ آتِ    أًًلا :  

 :ّحفظ انطهجخ خمسخ أثْبد شعزّخ من كم من   

 اًلتجبه انكالسْكِ ) مذرسخ اإلحْبء ًاننيضخ ( -

 اًلتجبه انزًمبنسِ -

 انثٌرح انعزثْخ انكجزٍ شعز  -

 انمقبًمخ شعز  -

 

 ( ىِ من أسئهخ انكتبة انمقزر .  األسئهخ انتِ أمبميب عالمخ )  ثبنْاب : 

 

 : فيم األثْبد انشعزّخ ًاننصٌص اننثزّخ من خالل :  ثبنثاب 

 من قبئهيب أً صبحجيب . -

 انمٌضٌع انزئْس انذُ تنتست إنْو .  -

 مضمٌنيب انخبص .  -
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ُ
 

 
  

ُشعراؤىاُالنظـُعمىاُك التيُظيرتُفيُأكائؿُالعصرُالحديثٌُيةالحركةُالشعُرىيُ تعريفياُ:ُ ُنيجُالشعرُالعربيُفيُُلتـز
ُييحتذلُفيُأكزانياُكقكافييا،ُكمتانةُأسمكبيا،ٌُيةالقصيدةُالعربٌُيةالمحافظةُعمىُبنبُُعصكرُازدىارهُُُُُُ ُكاتخاذىاُمثالن
ُكجزالةُألفاظيا،ُكجماؿُبيانيا.ُُُُُُ

 ؟ ( مدرسة اإلحياء كالنيضة اَلتجاه الكًلسيكي )اسـ ) طمؽ يي  السؤاؿ الكؿ : عمى مف  
ُ.التيُظيرتُفيُأكائؿُالعصرُالحديثٌُيةعمىُالحركةُالشعُر

ُ
 ؟ ( مدرسة اإلحياء كالنيضة اَلتجاه الكًلسيكي )السؤاؿ الثاني : بماذا التـز شعراء )   

ُشعراؤىاُالنظـُعمىُنيجُالشعرُالعربيُفيُعصكرُازدىاره -1  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُالتـز
 .ٌُيةالعربُالقصيدةٌُيةالمحافظةُعمىُبن -2
ُييحتذلُفيُأكزانياُكقكافييا،ُكمتانةُأسمكبيا،ُكجزالةُألفاظيا،ُكجماؿُبيانيا.ُ -3 ُاتخاذىاُمثالن

ُ
 . اذكرىما . جيميف مف الشعراء  ( مدرسة اإلحياء كالنيضة اَلتجاه الكًلسيكي )السؤاؿ الثالث : ييمٌثؿ   
ُ:ُجيميفكيمثؿُىذاُاًلتجاهُُ

ُالذمُيعٌدُرائدُاًلتجاهُالكالسيكي،ُُُحمكدُساميُالباركدمُكمفُشعرائو:ُمُ:ُُالجيؿُاألكؿ
ُكحافظُإبراىيـ.ُُُُُُ،ُُكأحمدُشكقيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

مَّدُمىيدمُالجكاىرم،ُكعمرُأبكُريشة.ُُ:ُُُُالجيؿُالثاني ُكمفُأشيرُشعرائو:ُمعركؼُالرصافي،ُكميحى
   : مدرسة اإلحياء كالنيضةي لدل إحياء الشعر العرببٌيف مظاىر السؤاؿ الرابع. 

ُ:ُ ٌُية؟المؤثراتُالخارجماُُُُُُ.قكةُأسمكبياُكجماؿُمعانيياُاحتذاءُنيجُالشعراءُالقدامىُفيُبناءُالقصيدةُمفُحيث:ُأكًلن
ُ.ُعمكدُالشعرُالعربيُاًللتزاـٌُيةكيفُُُُُ.ُكالركمٌُيةكحدةُالكزفُكالقافُالتزاـُعمكدُالشعرُالعربيُثانيناُ:ُ

 ؟ٌُيةالمؤثراتُالخارجماُُ.ُُحقيقيناُلعيكفُالشعرُالعربيُالقديـ.ُُانتشارُشعرُالمعارضاتُالذمُيعدُإحياءُنُ:ُثالثنا
ُ.ٌيةكاًلجتماعٌُيةالتفاعؿُمعُاألحداثُالسياس:ُُرابعنا

 . تطكيعُالشعرُالعربيُلففُالمسرح:ُُخامسنا
 

الحديثالشعرُفيُالعصرُالكحدةُالثالثةُ:ُ  
 

ُ:ُاتجاىاتُالشعرُفيُالعصرُالحديثُأكًلُن
 
 (ُمدرسةُاإلحياءُكالنيضة ) اًلتجاهُالكالسيكي-1
 

 3+2ُالمغةالتزاـُشعراءُالكالسيكيةُبكيفيةُ
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ُُلركمكاٌُيةكحدةُالكزفُكالقاف عٌرؼ عمكد الشعر العربي .  : 1س.ُ
ُ

ُفيُأكزانياُكقكافيياُ،ُكمتانةُأسمكبياُ،ُكجزالةُألفاظياُ،ُكجماؿُبيانياُ.ٌُُيةالقصيدةُالعربٌُيةىكُالمحافظةُعمىُبن
ُ
 ُُُاحتذاءُنيجُالشعراءُالقدامىُفيُبناءُالقصيدةُعمىُمثاًلُنىات.ُ

 
 
 

 ؤادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًت أل َّ شعمة و بفػػػػػػػكأط           اًد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت أل َّ ًزنػػػػػػػػػػػػػػػػػأيدى المنيكًف قدىح
 دىادً ػػػػػػػػػػػػػػػػػكىحً  ميًصيبىةو  كيؿِّ  يىٍكـً  يػػػػػػػػػػً ف           ىػػػػػػػػػػػػػػػػالىسى  ًلذىًكم رىةن ػػػػػػبٍ ػعً  بىٍعدىؾً  تي ػػأىٍمسىيٍ 

ؿ             اػػػػػػػػػػػمػػكىأىنَّ  كفي ػػػػػػػاٍلعييي  وي ػػػنٍ ػػمً  تٍ ػػػػػػأىٍظمىمى  دٍ ػػػػػػػقى  في  اٍلبيكىاءي  كىحى  ادً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبقىتى  كنىياػػػػػػػػػػجي
ادً  ٍبنىةى  يىا ًبؾً  الرَّدىل ذىىىبى               اػػػػػػػػػػػػػػػبىٍعدىمى  كعيػديمي  تٍ ػػػػػػفَّ ػػػػػػػػػػػجى  اػػػػم تىاهللً   الىٍمجى
ف ٍرؾي ػػػػػتى  مىا ىىٍييىاتى               كىلػػػػػػػػػػاٍليى  عى ػمى  عىٍنؾً  ًمٍمتي  تىٍحسىًبيًني َل  اًدمػػػًبعى  اءً ػػاٍلكى
ٍسرىةن  أىٍقًضي ٍدتي ػػػػكً  دٍ ػػػػقى  قِّ ػػػػتى ػػمي            ٍف    ػػػػأىكي  لىـٍ  لىكٍ  حى  مىعىاًدم ٍكـى ػيى  اؾً ػػػيى ػػػقٍ ػػػلي  ان ػػػػعى ػػػػػكى
ا   ػػػػكيمَّ  ٌيةالتَّحً  يػػػػٍمبً ػػػػقى  فٍ ػػػمً  ؾً ػػػػيٍ ػػػمى ػػػػعى ػػػػفى  قى  تٍ ػػػػنىاحى             مى م ةه ػػػػػميطىكَّ  كىادً ػػػالىعٍ  ىػػػػى عى
اػػػػػػػػىى  افى ػػػػػكى  كٍ ػػػػػلى  نٍ  سً ػػًبالنَّفٍ                ٌيةدٍ ػػػػفً  ٍقبىؿي ػيى  ري ػػػػػالدَّىٍ  ذى ؿى  ٍنتي لىكي  ؾً ػػػػػعى  اًدمػفى  أىكَّ
ٍكلى  بي ػػػػػيىٍرىى  افى ػػػػكى  أىكٍ  اًرثً  ٍعؿى ػػػػفً  ٍمتي ػػػػػػػػػلىفىعى                فىاًتؾو  فٍ ػػػػػمً  ةن ػػػػػصى  ادً كى عيب ٍبفً  اٍلحى
 
 الشعرٌية  المعارضاتعٌرؼ فف  :  2س .  2019 شتكمسؤاؿ كزارة 

كمكضكعياُالعاـُكحرؼُالركمٌُُيةيكرة،ُتشترؾُمعياُفيُالكزفُكالقافقصائدُنسجياُقائمكىاُعمىُنمطُقصائدُسابقةُمش
ُكحركتو.

ُ
2018ُسؤاؿ كزارة صيفي  .ُُأحمدُشكقيُ؟  ٌيةإماـ المعارضات الشعر مف ىك  : 3س
 
 مف عارض أحمد شكقي ؟ أك  . عمؿ ذلؾ ؟ في العصر الحديث ٌيةشكقي إماـ المعارضات الشعر أحمد يعٌد  :  4س
ُالبكصيرم.ُُكىمزٌيةالحصرم،ٌُُيةابفُزيدكف،ُكدالٌُيةالبحترم،ُكنكنٌُيةأبيُتماـ،ُكسينٌُيةعارضُبائألنوُُ
ُ
 .ُُىاتُأمثمةُعمىُففُالمعارضات
ُفي قصيدة مصكرنا ألـ الغربة كالمنفى:) أحمد شكقي ( يقكؿ  -1

، أىـ نىٍأسى          لكادينايػػا نػائح الطٍمػػػػػػًح، أىشػباهه عىكادينػا     نىٍشػجى ًلػكاديؾى
ػػػػػٍف طيًب ليٍقيانا تجافينا ابف زيدكف التي مطمعيا: ٌيةيا نكنكقد عارض ب نابى عى  أىٍضحى التٌنائي بىديًلن عٍف تىدانينا     كى

محمكد سامي الباركدم في رثاء زكجتو، عندما جاءه نبأ كفاتيا كىك في منفاه في جزيرة سيًلف:قكؿ   
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 قكؿ الباركدم:   -2

مىـً  ي ًبذم سى ـى ًإلػػػى حى ـٍ دارىةى العىمىـً     كىاٍحدي الغىما  يا رائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى البىرًؽ يىٌم
ا ميممعا  : البكصيرم المشيكرة في مدح النبي  ٌيةرضن

ٍقمىةو  ًبدىـً   رل ًمػٍف مي مىـً     مىزىٍجتى دىٍمعان جى  أًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف تذىك ًر جيرافو ًبذم سى
 
 ؟ٌيةكاَلجتماع ٌيةالتفاعؿ مع الحداث السياسالتي ظيرت بسبب  ٌيةما الغراض الشعر : 5س

ُالدعكةُإلىُالتعميـُكمكاكبةُالنيضةُالحديثة.الشعرُالكطني،ُُكُُُُُُُ
ُ
 عمؿ ذلؾ ؟  جديدة مثؿ: الشعر الكطني، كالدعكة إلى التعميـ كمكاكبة النيضة الحديثة. ٌيةظيكر أغراض شعر  :  6س

ُ.ٌيةكاًلجتماعٌُيةالتفاعؿُمعُاألحداثُالسياسبسببُ          
 
 ُُعمى  .ٌيةجتماعكاًلٌُيةالتفاعؿُمعُاألحداثُالسياسُىاتُمثاًلن
ُ
ُ
 
 

فِّػًو التىٍبجيػًل         ـٍ لمميعٌمـً كى ـي أٍف يىكػػػػػػػػػػػػػػػػػكفى رىسكَل    قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كػادى الميعٌم
ًممتى أٍشرؼى أك أجؿَّ ًمف الذم         يىٍبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كيينشئي أىٍنفيػسنا كعيقكَل   أىعى
ػػػػػػػػدكَل   الػذم يىٍبنػػػػػػػي الٌطبػاعى قىػكيمةن     فيكى       كىكى الذم يىٍبني الٌنفكسى عي
ـٍ يىكػٍف عىٍدَلن مىشى          ـي لػػػػػػ ذا الميعٌم ػئيًل  كا   ركحي العىدالًة في الٌشباًب ضى
ذا أيصيػبى القىكـي فػػػػػي أٍخًلًقػيـٍ          ػكيًلفأقػػػًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كا  ٍأتمان كعى  ـٍ عمييػـ مى
 
 2018سؤاؿ كزارة شتكم . عمىُيدُأحمدُشكقي؟  تطكيع الشعر العربي لفف المسرح عمى يد مف تـٌ  :  7س

ُمصرعُكميكباترا،ُكمجنكفُليمى،ُكعنترة.التي نظميا أحمد شكقي .  ٌيةالمسرحيات الشعر اذكر أشير  :  8س

ُ.ُُطيٌكعُالشعرُالعربيُلمقصصُالتاريخيُالممحمي؟  ةيٌ ما ىك دكر الشعر في القصص التاريخ :  9س

ُ"اإللياذةُاإلسالمُكتابة.  الشعر العربي لمقصص التاريخي الممحميىات مثاَلن عمى تطكيع  :  10س ُ."ٌُيةأحمدُمحـر

ُ

ا المعٌمـ كداعينا إ يقكؿ شكقي لى احترامو كتقديره، كميشيدنا بدكره في بناء الحضارة، كغرس قيـ الفضيمة مادحن
 كتعميـ الناشئة، كتبدكُالنزعةُالخطابيةُفي ىذا القكؿ : 
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ُ

 ٌيةاإللياذة اإلسًلمعٌرؼ  :  11س  .  2018سؤاؿ كزارة صيفي 
ُُممحمةُفيُالشعرُالقصصيُُالتاريخيُ،ُكتبياُ ُنظمياُفيُُكقد.ُُ–ُُ-تحدثُفيياُعفُسيرةُالنبيُ،ُأحمدُمحـر

ُثالثةُآًلؼُبيتُصٌكرُفيياُحياةُالنبيُالكريـ،ُمنذُكًلدتوُحتىُكفاتو،ُممتزمناُالتسمسؿُالزمنيُفيُعرضُاألحداث.
ُ
 ُعمى ُ.ُُتطكيعُالشعرُالعربيُلففُالمسرحُىاتُمثاًلن
 مجنكف ليمى:  ٌيةجاء في مسرح ما 
 ( اطبنا ليمىمخ قيس: )  

 أىٍنًت أىجٍجًت في الحىشى     َلًعجى الشَّكًؽ فاستىعىرى        
ـٌ تٍخشيفى جم         الٌشعرتأكؿي الًجٍمدى ك رةن     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث

 ( تظير عمى قيس بكادر اإلغماء )  
 ليمى:  
، أىًبٍف    ـٍ ؟       تىكىٌم ، ماذا دىىاؾى ، ماذا تىًجٍد ؟ًفداؾى أبي، قيسي  قيسي
 قيس:  
سدٍ     أيًحس  بعينىي قد غامىتا      كساقىي َل تٍحًمًلًف الجى
  ليمى:  
ٍحًف الدَّارً    ريعي الٌناًر، ميٍمقى ًبصى بي ًلمجاًر، قيسه صى  يا لى
 
 

 .لًلتجاه الكًلسيكي  ٌيةأىـٌ الخصائص الفن السؤاؿ الخامس : اذكر 
ُ:ُُمفُحيثٌُيةليدُالقصيدةُالعربيجارمُالشعراءُالقدامىُفيُتقاُ -1

ُ.ُكاختيارُاأللفاظُمفُالمعجـُالشعرمُالقديـُكقكةُالمعانيُُ،كالركمٌُيةكحدةُالكزفُكالقافُُُُ

ُكمكضكعاتو،ُفظيرُالشعرُالكطنيُُكالقصصيُكالمسرحي.ٌُيةيجددُفيُأغراضوُالشعُرُ -2

ُ،ُكماُفيُقكؿُشكقيُ:ٌُُيةتغمبُعمىُأشعارهُالنبرةُالخطاب -3

فّْػًوُالتىٍبجيػالُُُُقيػػػػػػػ ُكى ُلمميعٌمـً ـٍ ُرىسكًلُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُأٍفُيىكػػػػػػػػػػػػػػػػػكفى ـي ُكػادىُالميعٌم
ُُ
ُُ
ُُ
ُُ
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ُُ

 (  73من أسئلة الكتاب صفحة )
 بيف أكجو التشابو بيف مطمع قصيدة محمكد سامي الباركدم:  -1

ييٍعجىبي       ًسكامى ًبتىٍحناًف الىغاريػػػػػًد يىٍطرىبي          كغىٍيرمى ًبالمٌَّذاًت يىٍميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كى
 الٌشريؼ الٌرضي: ٌيةكمطمع بائ 

 لغىيًر العيًل مٌني الًقًل كالتجن بي     كلىكَل العيًل ما كيٍنتي في الحيبِّ أٍرغىبي        
ُكضكعُ)ُالطمكحُكالفخرُبالنفسُ(ُ.ُكالٌركمُكالمٌُيةالتشابوُفيُالكزفُالعركضيُ)ُبحرُالطكيؿُ(ُكالقاف

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

 " في مطمع القرف العشريف:ٌيةقاؿ أحمد شكقي بمناسبة افتتاح "الجامعة المصر       
حَّت الىٍحًلـي   كسىًلـي       ه ٌيةتاجى الًبًلًد، تىح ، كصى ٌدتؾ مصري  رى

ـي أىرىأيتى ريٍكفى الًعمـً كيػػ يػػػػػػػػػػػػػػػؼى ييرا ـي      أىرىأيتى اَلٍسًتقًلؿى كى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى ييقا
ـي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو، كًزما ماعى ـي فػػػػػػػػػي سيبًؿ الحىضارةً  كالعيًل     حادو ًلكيؿِّ جى  الًعم

ثابةي ا ـي باني المىمالًؾ حيػػػػػػػػػػػػػػػػفى تيٍنشدي بانينا      كمى  لىٍكطاًف حيػػػػػػػػػفى تيضا
ـي  ٌيةلمعىٍبقىر      قامىٍت ريبكعي الًعمـً في الكادم، فيؿٍ   كالن بػػػػػػػػػػػػػػػػكًغ قيػػػػػػػػػػػػػػػا
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي، ككيؿ  دكًر ثىقافةو  ـي      فىييما الحى  أك دكًر تىٍعميـو ىػػػػػػػػػػػػػػػي الىٍجسا

 كع الذم تناكلو أحمد شكقي؟ما المكض -أ 
 ،ُفقدُتناكؿُمكضكعُالعمـُكأثرهُفيُالحياةُ.ٌُيةكاًلجتماعٌُيةالتفاعؿُمعُاألحداثُالسياس

 :ٌيةاآلت ٌيةمثؿ مف النص السابؽ عمى الخصائص الفن -ب 
 ػػ اختيار اللفاظ مف المعجـ الشعرم القديـ. 

ُـيُ،ُُكسىالـيُُُُُهٌيةتىح ُييرا ُـيُُُ،ُكىيػػػػػػػػػػػػػػػؼى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةُوُُُُ،ُُتيضا ماعى ُجى ًُلكيؿّْ ُـيُُ،ُُحادو ُ.ُُكًزما
 .ٌيةػػ النبرة الخطاب
ُالًبالًد،ُ ُرىٌدتؾُمصرُيُتاجى

ُـي ُييرا ُكىيػػػػػػػػػػػػػػػؼى ُاًلٍسًتقالؿى ـيُُُُُُأىرىأيتى ُييقا ُكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى ُالًعمـً ُريٍكفى  أىرىأيتى
 
 مـ في الحياة، كما يرل الشاعر.بيف أثر الع -ج

ُيحقؽُاًلستقالؿُ،ُكيبنيُالحضارةُ،ُكينيضُبالممالؾُ،ُكينقذُاألكطافُإذاُتعرضتُلمخطرُ.ُ
ُ
ُ
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ُ
 
ُُ
 ؟ر اَلتجاه الركمانسي في الدب العربي الحديث ك ظيالسؤاؿ الكؿ : بٌيف سبب  
 .فيُالعالـُالعربيٌُيةكثقافٌُيةكاجتماعٌُيةنتيجةُتطكراتُسياسُ -1
 بشكؿُمباشرُأكُعفُطريؽُالترجمة.ٌُُيةيجةُاًلنفتاحُعمىُاآلدابُالغربنتُ -2
 

اَلتجاه الركمانسي في الشعر العربي تمٌثؿ أك فيمف  التي اتبعت المذىب الركمانسي. ٌيةعٌدد الجماعات الشعر السؤاؿ الثاني : 
ُ.شعرُالميجرجماعةُالديكاف،ُكجماعةُأبكلك،ُُك ؟ الحديث 

 
 
 ُ
 
 عٌرؼ بجماعة الديكاف .السؤاؿ الكؿ :  

ُبيفُقامتٌُُيةفكُرُصالتُإثرُُالعشريفُالقرفُمفُاألكؿُالنصؼُفيُظيرتُالحديثُالعربيُالشعرُفيٌُيةتجديدُحركةُىي
ُ.ُُأعالميا

ُ
  : براىيـُالعقاد،ُمحمكدُعباساذكر أشير أعًلـ جماعة الديكاف .السؤاؿ الثاني   .شكرمُالرحمفُكعبدُالمازني،ُالقادرُعبدُكا 
 
  (ُكالنقدُاألدبُفيُالديكافُ)ُكتابُإلىُنسبة ؟  اَلسـ بيذا جماعة الديكاف تميٌ سي السؤاؿ الثالث : لماذاُ. 
 

 ؟ (كالنقد  الدب في الديكاف ) السؤاؿ الرابع : ما ىك كتاب
ؤاىـُ،ٌيةاألدبُجماعتيـُمبادئُفيوُككضعاُكالمازنيُالعقادُأٌلفوُنقدمُكتابُىك ُ.الشعرُفيٌُيةالنقدُكري
ُ
 في شعر جماعة الديكاف. ٌيةالثقاف ٌيةالخارج بيف بعض المؤٌثراتأك  الديكاف ؟ السؤاؿ الخامس : بمف تأٌثر جماعة 

  "ىازلت"ُكُ"شيمي:ُ"مثؿُالركمانسييف،ُاإلنجميزُباألدباءُتأثركاكًلُسٌيماُركادىاُالذيفُُخاٌصة،ٌُُيةاإلنجميُزٌُيةاألدبُبالثقافةُأثرتت
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُأعمالوُ"ُانتصارُالحياةُ"ًمٍفُأبرُزجميزمُركمانسيُ،ُُكشاعرُإنبيرسي شيمي : 
  .ُ"ُحديثُالمائدةُأعمالوُ"ًُمٍفُأبرُز،ُشاعرُإنجميزمُكليـ ىازلت : 

 
 كمف ىاجمكا ؟ كبماذا اىتمكا ؟  ديكاف ؟السؤاؿ السادس : ماذا دعا شعراء جماعة ال

ُ.الشعرُفيُالفنيُالصدؽُتكخيُإلىُُدعكا 
ُآنذاؾُ.ُسائدناُكافُالذمُالمناسباتُشعرُُىاجمكا
ُ.ٌُُيةالفردُالشاعرٌُيةبذاتُُاىتمكا

 الديكافُجماعة -ُأ

 اًلتجاهُالركمانسيُ-2

ؤاىـ الشعرُفيُالنقديةُري  
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ُ
  : عمؿ ذلؾ ؟ كابتعدكا عنو .   جماعة الديكاف شعر المناسبات كالمجامًلت. ىاجـالسؤاؿ السابع 

ُ؛ُألنيـ
 الشعر.ُفيُالفنيُالصدؽُتكخيُإلىُدعكاُ -ُأ
ُ.ٌُيةالنفسُكتأمالتوٌُيةالعاطفُاربو،ُُكتجٌُيةالفردُالشاعرٌُيةبذاتُاىتمكا -ُب
ُ
  الشعر. عمؿ ذلؾ ؟ في الفني الصدؽ تكخي : دعا شعراء جماعة الديكاف إلى الثامفالسؤاؿ 2018سؤاؿ كزارة شتكم 
ُ.ٌُُيةالنفسُكتأمالتوٌُيةالعاطفُكتجاربوُالشاعرُكجدافُعفُصادؽُتعبيرُلدييـُالشعرُألفُ
ُ

 العربي .  التي قٌدميا جماعة الديكاف لألدب ٌيةالشعر  يفد أشير الدكاك : عدٌ  التاسعالسؤاؿ 
 .شكرمُالرحمفُلعبدُُُ"الفجرُضكء" -1
 .ُلمعقادُُ"ُسبيؿُعابر"ك"ُالكركافٌُيةىد" -2
ُ.المازنيُديكافُ -3

 
  الديكاف جماعة شعر تناكليا التي: اذكر أبرز المًلمح  العاشرالسؤاؿ . 
 .ٌُيةفمسفُكنظراتٌُيةفكُرُتأمالتُمفُبياُيتصؿُكماٌُيةاإلنسانُالنفسُعفُالتعبيرُ -1
 ،ُفالشاعرُيفيضُعميياُمفُتأمالتوُكخكاطره.ٌيةالتفاعؿُمعُمكضكعاتُالطبيعةُالحسُ -2
 كالسأـ.ُبالضيؽُكاإلحساسُكاأللـ،ُالشككلُعفُالحديث -3
 اًللتزاـُبعمكدُالشعرُالعربيٌُُيةكيفُُُالمرسؿُ.ُُالٌشعركظيكرُُالتجديدُفيُاألكزافُكالقكافي -4
 .ُفيُالقصيدةٌُيةعمىُالكحدةُالعضُكالمحافظةُ -5
 
ُ.ٌُيةذاتٌُيةنفسُتجاربُعفُناشئةُ؟ُفي شعر جماعة الديكاف  ٌيةالفمسف كالنظرات ٌيةمف أيف نشأت التأمًلت الفكر  :  1س
ُ
ُ.كأفكارهُكتأمالتوُانفعاًلتويرصدُ؟  ٌيةالذات ٌيةالنفس في جماعة الديكاف مف تجاربوماذا يرصد الشاعر  :  2س
ُ
ُ.ُالمجيكؿُكعالـُالكجكد،ُكأسرارُالككفُحقائؽُعفُالحديثُمفُأكثركا ؟  شعراء جماعة الديكاف ـى أكثرم :  3س
ُ
 ُعمى  .ٌُيةفمسفُكنظراتٌُيةفكُرُتأمالتُمفُبياُيتصؿُكماٌُيةاإلنسانُالنفسُعفُالتعبيرُىاتُمثاًلن
ُ
 

ٍيػمىوه        أعرفػو لٍستي  بحػػػػػػػػػره  منؾى  يحكطني      أىقاصيوً  مػا أدرم لٍسػػػتي  كمى
 مىجاليػوً  تيدرؾٍ  لـٍ  الكػكفي  كحكليى         أعًرفيا لٍستي  بنفسو  حياتي أقضي    
ػػػػػػػػػػػػػػػػؽٍّ  إلى الٌسمك كَل      سىفىوو  ًمف المىٍجيكؿ إلى الٌطمكحي  ليسى        ًبمىٍكركهً  حى

"المجيكؿ إلى " بعنكاف قصيدة في شكرم الرحمف عبد قكؿ  
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 ُ  .ٌُيةاعؿُمعُمكضكعاتُالطبيعةُالحسالتفُعمىُلمعقادىاتُمثاًلن

ٍثماني ف اٍستقٌر عمػػػػػػػى الثَّرل جي يثي غاب مىعى الد جى     كا  ناًحؾى حى  .ُيتحدُبطائرُالكركافُاتحادناُتامِّاُ        أىنا في جى
مىػػػػػبى الس ػػػركري ًلساني ٍف غى ا كا   .ُيشدكُبوُىكُصكتوُالذم        أىنا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًلساًنؾى حيثي أىٍطمىقىوي اليكل      مىًرحن
مانًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ميري زى ميًرؾى حيثي باحى فىما       سىرل ًبغىٍيبىًتو ضى  .ُضميرهُالذمُيبكحُبأسرارهُُُُُُُُأىنا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ضى

فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى  غيًر ميساًجؿ      خى فىقافً  أىنا ًمٍنؾى فػػػػػػػػي القىٍمًب الصَّ  .ُبخفقاتوُالربيعُخفؽُيبارمُالذمُالصغيرُقمبوُ   الرَّبيعي بذلؾى الخى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًت كالىٍشجافً  حى ف  بالصَّ ُ.ُعينوُالتيُتمنحُالنعاسُكتبخؿُعميوُباألحزاف  أىنا ًمٍنؾى فػػػػػػػػي العىيًف التي تىيىبي الكىرل      كتىضي

ُ
 ؟  ٌيةالتفاعؿ مع مكضكعات الطبيعة الحسبيعة ، كماذا يبدك في البيات التي تدؿ عمى مف أختار العقاد مف الط :  4س

ُ.المغٌردُحيفُكجدُنفسوُفيوُخاطبُالعقادُطائرُالكركاف .أُ
 .ُُبتكظيؼُضميرُالمتكمـٌُيةجمٌُيةتبدكُالنزعةُالذات .بُ

ُ
   كالسأـ ؟ بالضيؽ كاإلحساس كاللـ، الشككل عف ما النتيجة مف كراء الحديث :  5س

ُ.المعاناةُلتمؾُتصكيرناُأشعارىـُبعضُجاءتُُُُُُُُُ
ُ
 عمؿ ذلؾ ؟  .لممعاناة تصكيرنا أشعار جماعة الديكاف بعض جاءت :  6س

 كالسأـ.ُبالضيؽُكاإلحساسُكاأللـ،ُالشككلُعفُبسببُالحديث        
 
 ُعمى  كالسأـ.ُبالضيؽُكاإلحساسُكاأللـ،ُالشككلُعفُالحديثُىاتُمثاًلن
ُ
 

دٍ  قدٍ   ًلٍمحىشى أىٍشجػػػػى النَّكـى  كىكىجٍدتي         ًلألىسى أىٍىػػػػدل الٌسٍيدى  تي كجى
ػػػػػػػػػػدَّ  ، يىٍظًممينا ما شى  الكىرل فػػػػػػػػي كىأيٍخرل ديٍنيا يىقىظىةو          أىفػػػػػػػػي الدٍَّىري
ٍيؿي  ٍرًفًيما ًمفٍ  القىٍمػػػػػػػػػػػبي  ىىذا كى  ًحمى السٍَّيدي  كَل أىٍمفه  رلػػػػالكى  َل        صى

ػػ ٍفسً ػػػلمنَّ  وي ػػػػػػًإنَّ         الرَّدل مىٍنجى َل كافى  ًإفٍ  الرَّدل نىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػكثه ػػػػغى  كى
 
  .ٌيةالقافُمفُالذمُيتقيدُبالكزًفُكيتحررالمرسؿُُالشعرُظيكر ؟التجديد في الكزاف كالقكافيإلى ماذا أٌدل  :  7س
 
 المرسؿ الٌشعرؼ عرٌ  :  8س . 
ُُالعربيُ.ُُالٌشعر،ُكيعدُمفُمظاىرُالتجديدُفيٌُيةالقافُمفُالذمُيتقيدُبالكزًفُكيتحررُالٌشعرُ
ُ
 
 

  مطمعيا طكيمة يدةقص في المازني قكؿ
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 أك ؟  المرسؿ الٌشعركظيكر  التجديد في الكزاف كالقكافي ما سبب :  9س
  عمؿ ذلؾ ؟ العربي. الٌشعرميؿ جماعة الديكاف إلى التجديد في 
ُ.اعرُفيُالصياغةُكاألكزافُكالقكافيشٌُالتيُتحٌطـُكؿُالسدكدُالتيُتقؼُأماـُالٌُيةبالثقافةُالركمانسُربسببُالتٌأثٌُُُُُ
ُ
 . عمؿ ذلؾ ؟ اعر في الصياغة كالكزاف كالقكافيشٌ تحٌطـ كؿ السدكد التي تقؼ أماـ ال ٌيةالركمانس : 10س
ُ.ٌية،ُكتصكيرُخكالجوُالنفسٌيةالكاممةُفيُالتعبيرُعفُتجربتوُالذاتٌُيةاعرُالحُرشٌُكيُيتاحُلمُ
ُ
 ُعمى  .ُالتجديدُفيُاألكزافُكالقكافيُىاتُمثاًلن
 
 
 

ـٍ ييٍغًذًه ال فاءو       إذا لى  كؽي الصَّحيحي شٌ خميمٍي كاإلخاءي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جى
 يىقكلكفى الصَّحابي ًثماري ًصػػػػٍدؽو       كقػػػػػػػد نىٍبمك المىرارةى في الثَّماًر 

 إلى الزماف بني إخائي       فجاء بؾ الزمػػػػػػػػػافي كما أريدي  ككتي شٌ 
ُكحرؼُالركم.ٌُيةاعرُفيُالقافشٌُيظيرُىناُتنكيعُالُممحكظةُميمةُ:ُ

 
 ٌيةالكحدة العضك  عٌرؼ :  11س  . 

ُ.ًُلُبدُأفُيمتحـُكؿُبيتُبماُقبموُكبماُبعدهُكُتككفُالقصيدةُجسدناُكاحدنا .أُ
ُذلؾُكحدةُالمكضكع .بُ ُ.ُاعرُالتيُيثيرىاُالمكضكعشٌُحدةُالمُكُكُيستمـز
ُ.ترتيبُالصكرُكاألفكار .جُ
 .تككفُالقصيدةُكالكائفُالحي،ُلكؿُعضكُكظيفتو .دُ

 
 ُعمى  .ُفيُالقصيدةٌُيةالكحدةُالعضُكُىاتُمثاًلن

 قصيدة " آه مف التراب " التي قاليا العقاد في رثاء الديبة مي زيادة، كمطمعيا: 
دىٍتنا ىا ىينا فىٍصؿى الًخطابٍ أيف في المىٍحفىًؿ مي يا ًصحابٍ       ؟       عىكَّ
 
 
 
 
ُُ

 " كممات العكاطؼ يقكؿ عبد الرحمف شكرم في قصيدتو "
: 
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ُُ

 .عر جماعة الديكاف شٌ أىـ خصائص : اذكر   رشٌ الحادم عالسؤاؿ 
ٌُُيةبالتركيزُعمىُالذاتُكاليياـُبالطبيعةُكمعالجةُالمكضكعاتُالنفسٌُُيةالٌشعُرفيُالمعانيُينحكُإلىُالتجديدُ -1

ُمثالُفيُمخاطبةُالعقادُطائرُالكركافُالمغرٌدُ.ُُكيبدكُذلؾُعرُالمناسبات.شٌُكاًلنصراؼُعفُُُُُُ
ـٌُبتحقيؽُالكحدةُالعضُك -2  لمقصيدة.ٌُيةييت
 كرمُ:ُشٌُ،ُكماُكردُفيُقكؿُعبدُالرحمفُيطغىُعمىُبعضُمضامينوُالجانبُالفكرمُالفمسفي -3

ٍيػمىوه       أعرفػو لٍستي  بحػػػػػػػػػره  منؾى  يحكطني      أىقاصيوً  مػا أدرم لٍسػػػتي  كمى
 مىجاليػوً  تيدرؾٍ  لـٍ  الكػكفي  كحكليى        أعًرفيا لٍستي  بنفسو  حياتي ضيأق    
 
 عمؿ ذلؾ ؟ عر جماعة الديكاف العمؽ كالغمكض.شٌ يغمب عمى ر : شٌ السؤاؿ الثاني ع 

ُ.ٌُيةالمكضكعاتُالنفسُكييعالجُ،ُُيطغىُعمىُبعضُمضامينوُالجانبُالفكرمُالفمسفيألنوُ
ُ

 إلى قائمييا :  ٌيةلقصائد اآلتر : انسب اشٌ السؤاؿ الثالث ع
ُكرمُ.ُشٌُُالرحمفُعبد    " كممات العكاطؼ "المجيكؿ" +  إلى "  قصيدة .أُ
 العقادُ.ُُمحمكدُعباس                          قصيدة " آه مف التراب "  .ب 

ُ
 (  77من أسئلة الكتاب صفحة ) 

ُالعربي. الٌشعر، كاَللتزاـ بعمكد ٌيةثرات الخارجكازف بيف جماعة الديكاف كاَلتجاه المحافظ مف حيث: المغة، كالمؤ   -1
ُاًلتجاهُالمحافظُُجماعةُالديكافُُ

تستخدـُلغةُالعصرُالسيمةُالكاضحةُكتبتعدُُالمغةُ
ُعفُاأللفاظُالجزلةُ.ُ

مُالٌشعُرمفُالمعجـُيختارُاأللفاظُكالمفرداتُ
ُالقديـُ

المؤثراتُ
ٌُُيةالخارج

يميُشٌُثؿُ"ُمٌُيةاإلنجميُزٌُيةتأثرتُبالثقافةُاألدب
ُكىازلتُ"ُ

اءُالقدامىُفيُبناءُالقصيدةُالٌشعُراحتذاءُنيجُ
ُ،ُكمعارضةُبعضُالقصائدُالقديمةُ

اًللتزاـُ
ُالٌشعربعمكدُ
ُالعربيُ

التجديدُفيُاألكزافُكالقكافيُ،ُكمفُذلؾُظيكرُ
ُالذمُيتقٌيدُبالكزفالمرسؿُُالٌشعر

ُ.ٌُُُيةكيتحررُمفُالقاف

ُبعمكدُ كحدةُالكزفُُالعربيُ؛ُأمُالٌشعريمتـز
ُكالركمُ.ٌُُيةكالقاف

 
 يقكؿ عباس العقاد:  -2

نَّما       قٍد  ياًة كا  غيرةه تىتىزٌيفي شٌ كالعقؿي ًمٍف نىٍسًؿ الحى  ابى كىي صى
ػػػػػػػػوي كييمقَّػػػػػفي  ياةي كما لىوي      ليب  ييصاحبي نىٍفسى بيوي الحى  كالٌطٍفؿي تىصحى

مػػػػػاـً يىقكدي   نا       ًمٍنيا دىليؿه َل تىراهي الىٍعييػػػػػػػػػػػػفي إفَّ العىكاًطؼى كالزِّ
 طغياف الجانب الفكرم الفمسفي عمى المضمكف.نص عمى المٌثؿ مف 

،ُُالجانبُالفكرمُالفمسفيُالنصيطغىُعمىُ
ياةًُمثؿُ)ُ ًُمٍفُنىٍسًؿُالحى ُ(ُ،ُُكالعقؿي
األىٍعييػػػػػػػػػػػػفُي)ُُُُُُ ًُلُتىراهُي ُ(ُُ.ُدىليؿه
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ُ
 
 
 السؤاؿ الكؿ : عٌرؼ بجماعة أبكلك .   

ُ.ُالعربيعراءُاًلتجاهُالركمانسيُفيُمصرُكالعالـُشٌُتُبعضُفيُاألدبُالعربيُالحديث،ُضمٌٌُُيةىيُإحدلُالمدارسُاألدبُ
ُ
 أبكلك بيذا اَلسـ ؟  جماعة ٌيةالسؤاؿ الثاني : بٌيف سبب تسم 
ُعندُاإلغريؽ.ُُالٌشعرنسبةُإلىُإلوُالمكسيقاُُك 
 
  : أبكلك ظيكر كتأسيس جماعة في عدد العكامؿ التي أسيمت السؤاؿ الثالث .  2018تكمشٌ سؤاؿ كزارة 
 ديكاف.الُكجماعةُالمحافظُاًلتجاهُبيفُاحتدـُالذمُالجدؿُ -1
 الديكاف.ُلجماعةُمالٌشعُرُاإلنتاجُتراجعُ -2
 .الميجرُبأدبُكالتأثرُ،ٌيةالغربُاآلدابُعمىُاًلنفتاحُزيادةُ -3

 
 مع ذكر مؤسسيا .   دكاكينيـ . كبعض أبكلك جماعة ركاد يرشٌ اذكر أ السؤاؿ الرابع  :   
 

ُدكاكينيـُأبكلك جماعة ركاد 
 يُالباكُفؽشٌُال ادمشٌُُأبكُزكيُأحمدُمؤسسياُ  -1
 الغماـُُكراء ناجيُإبراىيـُ  -2
 التائوُُالمالح طوُمحمكدُعميُ  -3
 الحياةُُأغاني ابيشٌُالُالقاسـُأبكُ  -4
 تائيكفُ إسماعيؿُحسفُمحمكدُ  -5

 ُ
ُ؟ الٌشعرالسؤاؿ الخامس :  ما ىي أفكار كرؤل جماعة أبكلك في   
م الجديد الذم بعثو الٌشعر : ما ىك الجك  1س
 أبكلك؟ جماعة ركاد

1-ُُ
ُ

ُالقديـُالعربيُالٌشعرُتراثُبيفُيمزجُجديدناُعرياشٌُُجكِّاُبعثكا
ُالحديث.ُاألكركبيُكاألدب

ُ-2 أبكلك ؟  : إَلـ دعا جماعة 2س
ُ

ُلمقصيدةُ.ٌُُُُُُيةالعضُكُالكحدةُدعكاُإلىُُ
ُجديدةُ.ُمكضكعاتُطىٍرؽُدعكاُإلىُُ

ُكالمناسبات.ُمالتالمجاُعرشٌُُعفُابتعدكاُ-3ُيء ابتعد جماعة أبكلك ؟شٌ : عف أم  3س
ُفكرمُ.ُكتأمؿٌُيةإنسانُبركحُالمألكفةُالبسيطةُياءشٌُاألُتناكلكاُ-4ُعارىـ ؟شٌ أبكلك في أ : ماذا تناكؿ جماعة 4س
 إلى  جماعة أبكلك نظرتكيؼ :  5س

 الخرل؟ ٌيةالٌشعر اَلتجاىات 
5-ُ
ُ

ٌُيةالٌشعُرُاًلتجاىاتُعراءشٌُُمعٌُيةجدلُمعارؾُفيُيدخمكاُلـ
ُ.كتقديرُاحتراـُنظرةُإليياُظركاكنُُاألخرل،

ُُ

ُأبكلكُجماعة -ُب
  -ُت

ُاذكرُُ
ُكيفيةُ

ُُُُُُُُُُُُُُُالتجديدُ
فيُُُ

ُالٌشعر
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ُُ
ُ
  كالمناسبات . عمؿ ذلؾ ؟  المجامًلت عرشٌ  : ابتعد جماعة أبكلك عف السادسالسؤاؿ  2018سؤاؿ كزارة صيفي 

ُالبسيطةُياءشٌُاألُتناكلكاُكجديدةُُمكضكعاتُطىٍرؽُدعكاُإلىُكُاألعماؽُمفُتنبعٌُيةذاتُتجربةُعندىـُالٌشعرألفُُُُُُ
ُفكرمُ.ُكتأمؿٌُيةإنسانُبركحُكفةالمألُُُُُ

 
 رئيسنا ليـ ؟ كلماذا ؟ كمف كاتب المجمة عندىـ ؟  جماعة أبكلك: مف أختار  السابعالسؤاؿ 

ُ.مجمتيـُفيُلمكتابةُالعقادُكاستكتبكاُُُ،ُلوُتكريمناُُُلجماعتيـُرئيسناُكقيشٌُُأحمدُاختاركاُُ
ُ
  أبكلك جماعة عراءشٌ  تناكليا لتيا ٌيةالٌشعر  المكضكعات برز: اذكر أ السابعالسؤاؿ. 
 أيفُاٌتجيكا؟ُُُُُُ.التقميدمُُكصفياُعفُابتعدكاُككمناجاتياُُخيصياشٌُتُكبجمالياُُالتعمؽُكالطبيعةُُفيُاًلنغماسُ -1
ُُبالغربةُكاإلحساسُكالحرماف،ُباأللـُعكرشٌُكالُكؽ،شٌُبالمعُؽشٌُالعاُكعالقةُالمرأة،ُعفُكالحديثُبالحٌب،ُاًلىتماـُ -2

 بماذاُاىتٌمكاُ؟ُُُُُُ.الحبيبُغابُإذاُُُُُُُ
 .الريؼُبحياةُاًلستمتاعُ -3
 الجميمة.ُكالذكرياتُالكطفُإلىُكؽشٌُكالُالحنيفُ -4

 
 .ٌيةالٌشعُرُبالصكرةُمعانييـُعفُالتعبيرُمفُأكثركا؟  الٌشعرفي   معانييـ عف التعبير أبكلك في جماعة ماذا أكثر  :  1س

 
 مف مناجاة الطبيعة . عمؿ ذلؾ ؟ أبكلك جماعةأك أكثرت  عمؿ ذلؾ ؟  الطبيعة . أبكلك في انغمس جماعة :  2س 

ُُُ.التقميدمُُكصفياُعفُابتعدكاُكأحاسيسيـُُاركيـشٌُتُاعرىـُكجعمكىاشٌُمُإليوُبثكاُالذمُاآلمفُألنياُمالذىـُُُُُُُُُُ
 
 ُعمى  ُ..الطبيعةُُاًلنغماسُفيُىاتُمثاًلن

كا في يىزؿٍ  لـٍ  الىٍرضً  أيفيؽي          ػػػػػػػػػػػػػػدل ػوً       يػشٌ حى   طىيرً  بألحافً  حائر صى
  فىٍجػػػػػػػػػػػػػػػرً  ًلمىٍطمىعً  عىينىيا أىٍغمىضىتٍ       كيركده  الغديرً  اًطئشٌ  كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى        
ٍخرً  كؾو شٌ  بيفى  ما ييغىٌني ػو     حكافيػ فػػػػػػػػػػػػػػي ىاًدئنا الماءي  كسىرل           كىصى
  ثىٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  ًبحالـً  ىىفىػػػػػػػػػػػػتٍ  قيبيًلته        فيو تىٍسبىحي  النَّجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى  ككىأىفٌ         
مػػػػػػػػػى رً       الٌنك ًمف بىٍحػػػػػػػػػػػػػػػره  الكجكدى  ككىأىفٌ           تىٍسرم المىًلًئؾي  أيٍفًقوً  عى

 
 ُعم ُكالحرماف،ُباأللـُعكرشٌُكالُكؽ،شٌُبالمعُؽشٌُالعاُكعالقةُالمرأة،ُعفُكالحديثُبالحٌب،ُاًلىتماـُىىاتُمثاًلن

 ُ.الحبيبُغابُإذاُبالغربةُكاإلحساسُُُُُ
 
ٍنفىػػػردي  الفؤادً  غريبي  إٌني      تىٍبتىعدي  كيػػػػػػػػػػػػػؼى  القٍمبً  قاسيى  يا          مي
 غىدي  ليقاؾى  كًمفٍ  ًمٌني كأيفى       غىدنا قيٍمتي  فيؾى  اليكـى  خانني إفٍ         
مكعػػػػػػػػي ًمٍؿء         بيوي  لىظىن  ضي  أىٍبتىًردي  الٌمييبً  بيذا أىٌنػػػػػػػػي      كأىٍعجى
يػػػػػػثي  تاًركي يا         ٍجًمسينا كافى  حى يػػػػػػثي       مى ٌناؾى  كحى  الغىردي  قىٍمًبيى  غى
ػػػػريبه  ًإٌنػػي         دي  زحاًمًيـ في لي فىمىٍيسى        سىكىػػني يا تعاؿى  غى  !أحى

طو محمكد عمي يقكؿ  

 

 "الغريب"ُقصيدةُفيُناجيُإبراىيـُيقكؿُُُ
  التي الذاتية الشعرية تجربتو عف معبرنا
 :العماؽ مف تنبع  
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 الريؼ . كضح ذلؾ . بحياة اَلستمتاععراء جماعة أبكلك شٌ المكضكعات التي تناكليا ًمٍف أبرز  :  3س
ُ.أىمياُكطيبُبساطةُأىؿُالريؼُالحديثُعف (1
ُ.الريؼُفيُالحياةُكمظاىرُالرعاةُعفُالحديث (2
 .المدينةُحياةُعفُاًلنصراؼُإلىُالدعكة (3
ُ
ُُ"ُالرعاةُأغانيُمف"ُُقصيدةُفيُابيشٌُال .   الريؼ بحياة اَلستمتاعأبرز مثاَلن عمى : اذكر  4س
ُ.كالحركةُكالرائحةُكالصكتُالمكفُعناصرُبيفُيمزج  ؟  "الرعاة أغاني مف"  قصيدة في ابيشٌ : ماذا مزج ال 5س
 .ُأخرلُدًلًلتُعميياُكيضفيُ،ٌُيةالمكحُلفاظاأُلُيكظؼ  ؟  "الرعاة أغاني مف"  قصيدة في ابيشٌ : ماذا كٌظؼ ال 6س
  

 :  ابيشٌ الأبك القاسـ  يقكؿ
 اهٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػشٌ  يا يػػػػػمٌ ػػػػػػػػػػػػػػػمي ػػػػػػػػػػػػكىى          يػػػػػرافػػػػػخً  يا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػػػيػػػأىفػػػػػػػػػفى 

  كٍر ػػػػػػػػػػػػػيػػالطٌ  رابً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأسٍ  فى ػػػػيػػب          يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىػػػػيشٌ  يا يػػػػعينػػػكاٍتبى 
مً           اءن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثيغ كادمػػػػػػػال يػػػػػػػكاٍممىئً      كٍر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػكحي  اػػػػػػػػػػػػراحن ػػػػػكى

 كٍر ػػػػػٌزىػػػػال رى ػػػطٍ ػػػعً  يػػػػػػقػػػػشٌ ػػػػػكانٍ           كىاقيػػػػػػػػػػػػالسَّ  سى ػػػىىمٍ  كاٍسمىعي
 الميٍستىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر  الٌضبػػػػػػػػػابي  ػوً            ػػػػػػٍيػشٌ ييغى   الكادم كاٍنظيػػػػػػػػػػرم

 
 ادمُ.ُشٌُالمناجاةُ"ُألحمدُزكيُأبكُُ"ُقصيدةُُُالجميمة.  كالذكريات الكطف إلى كؽشٌ كال ىات مثاَلن  عمى الحنيف :  7س

 قصيدة " المناجاة " ؟ كلماذا ؟  ادمشٌ  أبك زكي ايف قاؿ أحمد :  8س

ُ.ُكطنوُإلىُتاقناشٌُمٌُيةاألمريكُالمتحدةُالكًلياتُفيُكجكدهُأثناءُفيُقالياُ

 :  ادمشٌ  أبك زكي أحمديقكؿ 
فىٍت، قى  فىمىٌما طىرى ٍكرى ٍينػػػػػػي تٍ اٍغرى حىتٍ        عى كتي  كصى  البٍيفً  لمكعىةً  صىحى
ٍمسه  طىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػمَّيتيو مػا بًػىأعػزِّ         ذىىىبتٍ  قد الٌسنكاتً  مف خى  كى
ػػػػػػػف بيػػػػػػػػػػػعً  غػىيػػػػػػػػػػػػػػػري         ميٍغتىربو  عكرى شٌ  ييحس   ذا مى  ًتفاليى  ًبدىٍمعوً  الػرَّ

 
  ؟عراء جماعة أبكلك شٌ ل ٌيةالخصائص الفن: ما  الثامف السؤاؿ 

 .ُخيصُكالتجسيـشٌُإلىُالتُيميؿُ -1
 .ٌُيةالٌشعُرُالصكرمفُخالؿُاستخداـُ؟  ٌيةالٌشعر  اتمقطكعفي الخيص كالتجسيـ شٌ التتجد  أيف:  س
ُبعيدةو.ٌيةستخدـُاأللفاظُالمكحي -2  ُُُُُُُُ.ُالمغةٌُيةكيفُُ،ُفتنقؿُاأللفاظُالبسيطةُالمألكفةُإلىُمعافو
 .ٌُيةالٌشعُربالتجربةُُييتـُ -3
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 . عمؿ ذلؾ ؟ ٌيةالٌشعر بالتجربة  عراء جماعة أبكلكشٌ  ييتـ س : 

ُ.ُناجيُإلبراىيـُ"الغريب"ُقصيدةُفيكماُُ.ٌيةيءُكيستجيبُلوُاستجابةُانفعالشٌُاعرُحيفُيتأثرُبشٌُالقصيدةُتنبعُمفُأعماؽُال
ُ

 إلى قائمييا:  ٌيةلقصائد اآلتر : انسب اشٌ السؤاؿ الرابع ع
ُناجيُلػػُإبراىيـُُُُُُُُُُُُ:ُُُُ"الغريب" قصيدة -1
ُابيشٌُالُالقاسـُلػُُأبيُُُُ:ُُ"الرعاة أغاني مف"  قصيدة -2
 ادمشٌُلػُأحمدُزكيُأبكُُُُُُُُُُُ:ُُُالمناجاة " "ُقصيدة -3
ُ

 (  82من أسئلة الكتاب صفحة ) 
 عراء كؿ جماعة؟شٌ ديكاف كجماعة أبكلك مف حيث المكضكعات التي تناكليا بو كاَلختًلؼ بيف جماعة الشٌ أكجو ال استنتج -1

ُأكجوُاًلختالؼُبوشٌُأكجوُال
ُاًلىتماـُبالطبيعةُكمناجاتياُ. (1
ُعرُالمناسباتُ.ُشٌُاًلبتعادُعفُ (2
ُالتأثرُباألدبُالغربيُ. (3

ٌُيةجماعةُالديكافُ:ُييتمكفُبالجانبُالفكرمُالفمسفيُ،ُكالنفسُاًلنسان
ُ.ٌُيةةُالعضُككييتمكفُبالكحد

جماعةُأبكُلك:ُييتمكفُبحياةُالريؼُكبساطتياُ،ُكيكثركفُمفُالحديثُعفُ
ُالحٌبُكالمعاناةُ،ُكالحنيفُلمكطفُكالذكرياتُالجميمةُ.ُ

 
 ابي، ثـ أجب عف السئمة التي تميو:شٌ اعر أبي القاسـ الشٌ اقرأ النص اآلتي لم -2
 يػػػػكاؽ نىٍفسشٌ كأيفضػػػػػػػػػػي ليا بأ ػػدم  يػػػػػػ      شٌ سكؼ أتمك عمى الط يكر أنا 
 سِّ ػػػػػأٌف مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى الن فكًس يىٍقظىة ي حً        فىٍيي تدرم معنػى الحياة، كتدرم 
 كد بيأسيػػػػػػػؿ كأيلقي إلػػػػػػػػػػػػػػػى الكج   ثـ أٍقضي ىناؾ، فػػػػػػػػي ظممة الميػ     
نىٍكبىر، النٌ   ف اضر، الحمػ      ػػك تىخيط  ثـ تىٍحتى الصَّ  رة ى رمسػػػػػػػيػػػػػػػػالس يكؿي حي
 ـي فكقػػي بيمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك النَّسيشٌ كي كتظىؿ  الطيكري تمغك عمػػػػػػػػػػػػػػػػى قٍبرم       
 
 خيصياُكمناجاتياُ.ُشٌُاًلنغماسُفيُالطبيعةُ،ُكالٌتعٌمؽُبجمالياُ،ُكت ما المكضكع الذم تناكلتو القصيدة السابقة؟ - أ

 
 مٌثؿ مف القصيدة السابقة عمى الخصيصتيف الفنيتيف اآلتيتيف: - ب

ُتمغك  خيص كالتجسيـ.شٌ الت (1 ُالطيكري ُـيشٌُكي،ُُكتظىؿُّ  .ُفىٍييُتدرمُمعنػىُالحياة،ُُدكُالنَّسي
 بيمس،ُُتمغك،ُُأتمكُُُ  .ٌيةاستخداـ اللفاظ المكح (2
ُجارُالصنكبرُالجميمةُ،ُشٌُدكُ،ُكأشٌُدةُتخاؿُمنظرُالطيكرُالتيُتحيفُتقرأُالقصي .ٌيةالٌشعر التعبير بالصكرة  (3

 كالسيكؿُ،ُكىٌباتُالنسيـُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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 ُ

 ؟عر الميجر شٌ طمؽ يي السؤاؿ الكؿ : عمى مف 
 القرفُالتٌاسعُُفيُأكاخرُةيٌُكالجنكبٌُيةمالشٌُاـُإلىُأمريكاُالشٌُاءُالعربُالذيفُىاجركاُمفُبالدُالالٌشعُرالذمُنظموُُالٌشعرعمىُ 
ُؤكنيـ.شٌُتيتـُبٌُيةكأصدركاُصحفناُكمجالتُأدبٌُيةر،ُكككنكاُركابطُأدبشٌُع 

ُُ
 ؟  إلى المريكيتيف ٌيةىجرة بعض العائًلت العربالتي أٌدت إلى   سبابال ماالسؤاؿ الثاني : 

 .ٌُيةكاقتصادٌُيةكاجتماعٌُيةتأثرُالعالـُالعربيُبظركؼُسياس  -1
 .ٌُية،ُكحركبناُأىمٌيةًفتىنناُداخمٌُيةالبالدُالعربيدتُبعضُشٌُُ -2
 

 ؟ في الحفاظ عمى ىكيتيا كلغتيا ٌيةالجاليات العرب اطشٌ السؤاؿ الثالث : بٌيف ن
 .ٌُيةأسستُركابطُأدب (ُأ
 .ٌُيةأصدرتُمجالتُثقافُ (ُب
 خارجُالكطف.ٌُُيةالعربٌُيةعراءُالميجرُالركمانسشٌُمٌثؿُُ (ُت

ُ
  ٌيةالعرب ٌيةعراء الميجر الركمانسشٌ مٌثؿ ك  ٌيةثقافالمجًلت الصدرت أي ك  ٌيةدبالركابط السست أي السؤاؿ الرابع : 
ُ.ُفيُالحفاظُعمىُىكيتياُكلغتياٌُيةالجالياتُالعربُاطشٌُلن عمؿ ذلؾ ؟  خارج الكطف.

 
  عراء الميجرشٌ اط الدبي لشٌ النالسؤاؿ الخامس : اذكر اسـ الرابطتيف الدبيتيف المتيف ظيرتا في . 
ُُُُُُُُُ.ُماليشٌُفيُالميجرُالٌُيةالرابطةُالقممُ:ُأكًلُنُُُ
ُ.ُُفيُالميجرُالجنكبيٌُيةالعصبةُاألندلس:ُُثانيناُُُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُشعراءُالميجر -ُج
  -ُث
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ُ
 .ُـ(1920أيسستُفيُنيكيكرؾُسنةُ) : أيف تأسست  ، كمتى ؟   1س

برافُ ، كما اسـ دكاينو ؟  ترأسيامف  : 2س برافُخميؿُجي   كب"صاحبُديكافُ"ُالمكاُُُُُُُُُُُُُجي

 ركادىا كبعض دكاكينيـ اذكر: 3س : 

ُماليشٌُالُالميجرُفيٌُيةالقممُدكاكيفُالرابطةُماليشٌُالُالميجرُفيٌُيةالقممُرٌكادُالرابطةُ
 الجداكؿُُُُُ ًإيمياُأبكُماضيُ (1
ُالجفكفُىمسُميخائيؿُنيعىيمةُ (2
ةُ (3 ُالحائرةُاألركاحُنىسيبُعىريضى
برافُ (4 برافُخميؿُجي  اكبالمُكُُُُُُُُُُُُُُُجي

 
ُ.عناصرُالتجديدُفيُالرؤياُكالمغةُكاإليقاعُبركزُ؟ عراء ىذه الرابطة شٌ لدل  برز: ماذا  4س

 عمؿ ذلؾ .سكاء. حدٍّ العربي الحديث في الميجر كالعالـ العربي عمى  الٌشعرر حركة تطكٌ :  5س

ُ.عناصرُالتجديدُفيُالرؤياُكالمغةُكاإليقاعُلبركزُُُُُُُُُُ

 العربي ؟  الٌشعرفي عناصر التجديد في الرؤيا كالمغة كاإليقاع دثو بركز : ما المر الذم أح6س

 سكاء.ُحدٍُّالعربيُالحديثُفيُالميجرُكالعالـُالعربيُعمىُُالٌشعركاسعُفيُتطكرُحركةُُلكافُلوُصدُ

 
ُ
 .ـ1932ُفيُالبرازيؿُسنةُ ؟   في الميجر الجنكبي ٌيةالعصبة الندلس أيسست : أيف 1س

 يدُخكرمُصاحبُديكافُ"ُلكؿُزىرةُعبير"شٌُاعرُالقركمُرُىشٌُالُ؟  في الميجر الجنكبي ٌيةالعصبة الندلسس : مف ترأ 2س. 

لياسُفرحات.   في الميجر الجنكبي ٌيةالعصبة الندلسير رٌكاد شٌ : اذكر أ 3س   . فكزمُالمىٍعمكؼ،ُكا 
   
 
 
  

 الرابطةُالقمميةُفيُالميجرُالشمالي
 

ُالعصبةُاألندلسيةُفيُالميجرُالجنكبي
.4`  
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 : جر.عراء الميشٌ رت في ف العكامؿ التي أثٌ بيٌ   السؤاؿ السادس 
 .كاًلنفتاحُفيُالبالدُالجديدةٌُيةعراءُالميجرُفيُأجكاءُالحُرشٌٌُُشُعا -1
 .اختمطكاُبالسكافُاألصمييفُكتأثركاُباألدبُاألمريكي،ُكاكتككاُبنارُالغربةُكالبعدُعفُاألىؿُكاألكطافُ -2
 

  ة .المغ ٌيةكيفُ  ؟  بالدب المريكي عراء الميجرشٌ  تأٌثربعد  الٌشعركيؼ أصبح السؤاؿ السابع : 
ُ.ُالٌشعرعرىـُسمسناُرقيقناُصادقنا،ُكلغتيـُسيمةُكاضحة،ُكمالكاُإلىُالتجديدُفيُشٌُجاءُُُُُُُ

ُ
  : الٌشعرعرىـ سمسنا رقيقنا صادقنا، كلغتيـ سيمة كاضحة، كمالكا إلى التجديد في شٌ جاء عراء الميجر شٌ السؤاؿ الثامف . 

 عمؿ ذلؾ ؟ 
 .كاًلنفتاحُفيُالبالدُالجديدةٌُيةعراءُالميجرُفيُأجكاءُالحُرشٌٌُُشُعا   -1
 ُ.اختمطكاُبالسكافُاألصمييفُكتأثركاُباألدبُاألمريكيُُ -2
 

 . عر الميجرشٌ مكضكعات السؤاؿ التاسع : اذكر أبرز 
 .ٌُيةالنزعةُاإلنسانُُ -2ُ.ُُُُُُالحنيفُإلىُالكطف -1
 .ُاًلتجاهُإلىُالطبيعةُ -4ُُ.ُُُُُُُُالٌتفاؤؿُكاألمؿُ -3
 .ٌُيةالعربٌُيةالدعكةُإلىُالقكمُ -6ُ.ُُُُُُُُالتسامحُالدينيُ -5

 
 عمؿ ذلؾ ؟  عر الميجر الحنيف إلى الكطف.شٌ مكضكعات ًمٍف أبرز :   1س 

ُ.ُمفُخالؿُ:ُُاعرُصادقةُكألفاظُبسيطةُرقيقةشٌُبمعراءُالميجرُعماُيختمجُفيُنفكسيـُشٌُعٌبرُ
 كؽُإلىُأكطانيـشٌُحنيفُُكُ (ُأ
ُ.ُلفاظُبسيطةُرقيقةاعرُصادقةُكأشٌُحسرتيـُعمىُفراؽُأىميـُكأكطانيـُبمُ (ُب
ُ
 ُعمى  ُالحنيفُإلىُالكطفُ.ُُىاتُمثاًلن

  تاقنا إلى أىمو:شٌ يد أيكب مشٌ يقكؿ ر 
ٌبا        ذا ما ذىكىٍرتي الىىؿى فيو فإٌنني      لدل ذٍكًرىـ أىستمًطري الٌدمعى مينصى  2018سؤاؿ كزارة صيفي  كا 
لى         ـي تػباا ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػٌباأعٌمؿي نىٍفسي إٍف يًئٍستي ًبعىػكدىةو        كى  كٌنيا اليا

 
 عمؿ ذلؾ ؟  .التفاؤؿ كالمؿ عر الميجر شٌ مكضكعات  ًمٍف أبرز:   2س 

ُ.ٌيةعراءُالميجرُإلىُالتفاؤؿُكالنظرُإلىُالحياةُبإيجابشٌُدعاُ
ذاُكانتُنفسوُمريضة،ُيرلُالحياةُثقيمةالُوُبيده،ُفإذاُكانتُنفسوُجميمةُيرلشٌُفاإلنسافُيينغّْصُعيُ ُُ.ُحياةُجميمةُبييجة،ُكا 

ُُ
ُُ
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ُُ

 ُعمى  التفاؤؿُكاألمؿُ.ُىاتُمثاًلن
 يقكؿ ميخائيؿ نعيمة داعينا إلى التفاؤؿ كالمؿ بكؿ ما ىك جميؿ : 

  جكـٍ ني  يكـً الغي  ؼى مٍ خى  ٍر صً تيبٍ  ؾى فكنى جي  ٍض مً غٍ أى          يكـٍ الغي بً  تٍ بى جَّ حى تى  مناكٍ يى  ماؤؾى سى  ذاإً 
 ركجٍ مي  مكجً الثي  تى حٍ تى  ٍر صً تيبٍ  ؾى فكنى جي  ٍض مً غٍ أى       مكجٍ بالث   تٍ حى شٌ كى تى  امٌ إً  ؾى لى كٍ حى  ضى رٍ كالى 
ُ
 عمؿ ذلؾ ؟ بيف الميجرييف. ٌش كالتعايساد التسامح : 3س 
ُعمىٌُُشُعاُ ُ:العربُفيُالميجرُحياةُتقـك

اُفيُمناسباتيـُارككفُشٌُعصب،ُفنجدىـُي،ُكاًلحتراـُالمتبادؿ،ُكالتسامحُالدينيُكنبذُالتٌشُالتعاي ُ.بعضيـُبعضن
ُ
 ُعمى  .ُبيفُالميجرييفٌُشُكالتعايالتسامحُُىاتُمثاًلن
 :العظيـ الديف ىذا كممٌجدان  باإلسًلـ مفتخران  فرحات إلياس يقكؿ  -1

ٍجػػػػػػػًدهً  اـػػػػػػػػأي اإلسًلـ عمى سًلـه      ػػػػماكالسػ الرضى  يىٍعػػػميري  عريضه  طكيؿه            مى
يػػري  ظمٌػػػػػػػػػػػػػػوً  في فىنىمىتٍ  نما     كًمٍرقىػػػمػػػػػػا سيفنا الػحؽٌ  صرً ػػػػػػػػػػػػػػػلن أعٌدتٍ            أٌمػػػػػةو  خى
مػػػػػػػػا الٌديػاجيػرً  في بنكىا افػػػػػػػػػػػػػػػػػكك            العيمى ليا ككاف الٌدنيا ليا فكانتٍ      أىٍنجي
 
 :النبكم المكلد ذكرل في الخكرم سميـ ديشٌ ر  يقكؿ  -2

ٍغػًربىيفً  لو ػًرقىيفً شٌ المى  في       ػكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌنب المىكلدً  عيدي  ٌيةالبرٌ  عيدي       دكم كالمى
 العيميكم قيٍرآنوً  ًمف ٌيةالًيدا مسي شٌ          طىمىعتٍ  مىفٍ  الٌموً  عبدً  ابفً  الٌنبي عيدي     
ػػػٍرتيػػػـٍ   ػػػػػإفٍ فىػ     ػػةن  اهللً  رىسيػػػػػػكؿى  ذىكى ػػػػػًلـى   فىػػبىػمِّػغيػكهي          تػػٍكػػًرمى ًكم ػػاًعػرً شٌ الػػ سى ُالػػػقىػػرى
ُ
 عمؿ ذلؾ ؟  عرىـ.شٌ في  ٌيةعراء الميجر عف القيـ اإلنسانشٌ عبر :  4س 
اعرُإلىُالناسُبمغةُسيمةُكاضحة،ُشٌُينقمياُالٌُيةالةُسامتعبيرُعفُمكقؼُإنساني،ُكلوُرسُالٌشعرعراءُالميجرُأفُشٌُرألُ

ُ.ُُتدعكُإلىُالقيـُالعميا
ُ
ُ.ُكالعدؿُكالحبٌٌُُيةالحؽُكالخيرُكالجماؿُكالحُرعرىـ ؟ شٌ عراء الميجر في شٌ : ما القيـ العميا التي دعا إلييا  5س
ُُ
 ُعمى مياُ.ٌُيةالنزعةُاإلنسانُىاتُمثاًلن  /ُقيـُعي

يقاد كالتعاكف الحؽٌ  إلى داعينا( أخي  يا ) قصيدتو في عىريضة نىسيب ييتؼ  :اإلساءة بالمعركؼ كمقابمة المؿ عمةشٌ  كا 
ؽِّ  مػػف ًإَلٌ  أٍعزلىيػػػػػفً  فىٍمنىًسٍر  ػػػػػػػػا       الحى  2018سؤاؿ كزارة صيفي ُُُُُكقائدٍ  حادو  كالًفكػػػػػػػػػػػػػػػػػري  ًسًلحن
ذا  ائدٍ شٌ بالنَّ  عيكاءىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فمنيقاًبؿ         اءن عيك  الذئػػػػػػػػػػػابي  تدَّتشٌ ا كا 
ذا ٍأنا الظػػػػػػػًلـي  احمىكلؾى  كا   المىكاقدٍ  نارً  مثؿى  القمبً  عىؿى شٌ مى          أىضى
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ُ
  .ُرٌُشٌُكالبخؿُكالٌُيةالظمـُكاألنان   عراء الميجر ؟شٌ التي كرىكىا  ٌية: ما القيـ السمب 6س   
 ُ  .ٌيةسمب/ُقيـٌُُيةالنزعةُاإلنسانُعمىىاتُمثاًلن
   يقكؿ :  الناس، عمى بخيره يبخؿ الذم الناني لإلنساف رمزان  ماضي أبي إليميا" الحمقاء التينة"  قصيدة في كما تكظيؼ الرمزُ

ػػجػػػري  أك الًرض في ده كتى  كأنىيا    ٌيةعػػػػػػػػار  قاءي ػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحػػػػ التينةي  كظمتً                      حى
ؤيتىيا افً ػػػػػػػػػػػالبسػػت صػاحبي  ييًطؽٍ  كلـ                     تسػٍػىػتعري  النًار في فيكىتٍ  فاجتثَّيا     ري
 يٍنتىًحري  ػػػٍرصً ػػػػػػػػػػبالًحػ ؽه ػػأٍحػىػػم فإٌنوي       بو الحياةي  تسخك بما يسخك لىٍيسى  مف                   

ُ
 . عمؿ ذلؾ ؟  ٌيةالقيـ اإلنسانفي  عرىـشٌ " في الرمز"  عراء الميجرشٌ ؼ كظٌ :  7س  
ُماضيُأبيُإليميا"ُالحمقاءُالتينة"ُُقصيدةُفيُكماٌُيةلمتعبيرُعفُالقيـُالسمبُُُ
  
  عراء الميجر في الطبيعة ؟شٌ كيؼ انغمس     عراء الميجر مف الطبيعة ؟ شٌ : ما ىك مكقؼ  8س 

ُ.إلىُالطبيعةُُ-ٌيةعراءُالركمانسشٌُأفُشٌُُ–الميجرُعراءُشٌُاٌتجوُُُ -1
 .،ُكيندمجكفُفييا،ُكيضفكفُعميياُالحياةُفيُالطبيعةُُيتأممكفأخذكاُُُ -2
 .ٌُُيةخيصُكالتجسيـُكالنظرةُالتأممشٌُاركيـُىمكميـ،ُكمالكاُإلىُالتشٌُكجعمكىاُتاُالطبيعةُجسدُكُُ -3

 
 ُعمى  .ُاًلتجاهُإلىُالطبيعةُىاتُمثاًلن

 تحرر كيمحظ أمانيو، جمدت الذم لقمبو رمزنا فيو كيرل متجمدنا، نيرنا مخاطبنا" المتجمد النير"  قصيدة في نيعيمة ميخائيؿ يقكؿ
 :المكحدة ٌيةالقاف مف اعرشٌ ال
بىتٍ  ىىؿٍ  نىٍيري  يا ريػٍر؟ عىفً  فىاٍنقىطىٍعتى  ًمياىيؾى  نىضى  الخى
 ؟ٍر ػػػػػػػػسيالمى  فً عى  تى يٍ نى فىاٍنثى  عىٍزميؾى  كىخارى  ىىًرٍمتى  قىدٍ  أىـٍ 
انَّ رى مي  تى ػػػػػػػػػػنٍ كي  مسً الى بً    ػكٍر ػػػػػػػػػػػػػىكالز   ػؽً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائً الحى  فى يٍ بى  من
  كٍر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىػالد   اديػثى ػػػػػػػػػحأى  فييا كما يانٍ الد   عمى مكتٍ تى 
  ريػؽٍ الطَّ  في عى ػػػكانً المى  ىشٌ خٍ تى  َل سيري تى  تى نٍ كي  سً مٍ الى بً 

  ميػؽالعى  دً ػػػػػػػػػػػػػػػػحٍ المَّ  ةي ػػػنى ػػػػػػكيسى  ؾى يٍ مى عى  تٍ طى بى ىى  دٍ قى  ـى كٍ كاليى 
 ركجٍ المي  ؿى ثٍ مً  ؾه ضاحً  به ػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ قى  ري ػيٍ نى  يا لي كافى  دٍ قى      

 مػكجٍ تى  آمػاؿه كى  ػكاءه ىٍ أى  وً ػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػف ًبؾى مٍ قى ػػػػػػػػػػػػكى  ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي       
 ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّػكى مي  راؾى أى  اػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػكى  راهي أى  بيمٍ قى  ذا! ري ػيٍ نى  يا       

،عً  فٍ مً  طي شٌ نٍ تى  ؼى كٍ سى  نَّؾى أى  ؽي رٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػالفى كى         َل كى ىٍ كى  قاًلؾى
 
 

 أيفُاٌتجيكاُ؟ُ
 



 

  67   
 

 
 
 عمؿ ذلؾ ؟ . ٌيةالعرب ٌيةالدعكة إلى القكم عر الميجرشٌ مكضكعات  برزًمٍف أ:  10س
ُ.تمجدُالمسافُالعربيٌُُيةالعربٌُيةألفُالقكم .1
ُترؾ.شٌُالتيُتؤمفُبالتراثُالعربيُالخالد،ُكالمصيرُالمٌُيةتنادمُبإقامةُالدكلةُالعربٌُيةالعربٌُيةالقكم .2
 
 ُعمى  .ٌُيةالعربٌُيةالدعكةُإلىُالقكمُىاتُمثاًلن
 :ٌيةالعرب الكحدة إلى داعينا الكليد الفضؿ أبك اعرشٌ ال ؿيقك 

ًنٍسبةو  باٌتحادو  كىأىٍكًرـٍ  فىأٍعًظـٍ       2018سؤاؿ كزارة صيفي   كالغىٍربً  ٍرؽً شٌ ال في تىٍمتىدٌ  دىكلىةو  إلى       كى
 بالت ٍربً  ؿي ػػػػػػػػػػػػتيٍفص ليسى  كًلساننا دمنا       ٌيةعرب ةه ػػػػػػػػػػػػػػػػػأمٌ  إَل ىي كما    
 

  عر الميجرشٌ ل ٌيةأىـٌ الخصائص الفن ر : اذكرشٌ السؤاؿ العا
ُ.ٌُيةكاإلنسانٌُيةيكظؼُالرمزُلمتعبيرُعفُبعضُالمعانيُالتأممُ -1
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)ُفقدُرألُإيمياُأبكُماضيُفيُالتينةُالحمقاءُرمزناُلإلنسافُاألناني(ُُ
ُ.ُالٌشعرالتجديدُفيٌُُيةكيفُكالتعاكف.ٌُشُكالتسامحُكالتعايٌُيةزُعمىُالقيـُاإلنسانيركتُكالتيدُفيُالمكضكعايميؿُإلىُالتجدُ -2

ُيدُالخكرمُ(ُ.شٌُعرُالياسُفرحاتُكُرشٌُ)ُتجمىُذلؾُفيُ
ُالمكحدة.ٌُيةيعُفيوُالتحررُمفُالقافشٌُينظـُعمىُاألكزافُالقصيرةُكالمجزكءة،ُكيُ -3

ُدُ"ُلميخائيؿُنعيمةُ"ُ(ُ.ُ)ُكماُفيُقصيدةُ"ُالنيرُالمتجم
ُ

 إلى قائمييا:  ٌيةر :  انسب القصائد اآلتشٌ السؤاؿ الحادم ع
ُأصحابياُ القصائد

 عىريضةُنىسيب أخي يا -1
 ماضيُأبيُإيميا الحمقاء التينة -2
 نيعيمةُميخائيؿ ابتياَلتالمتجمد   ،    النير -3

ُُ
ُُ
ُُ
ُُ
ُُ
ُُ
ُُ
ُُ
ُ
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ُُ

 (  87من أسئلة الكتاب صفحة ) 
 عر الميجر كجماعة أبكلك مف حيث:شٌ كازف بيف  -1

 .الٌشعراَلتجاه إلى الطبيعة، المغة، التجديد في                                                   
ُعرُأبكُلكُشٌُُعرُالميجرُشٌُُ

اًلتجاهُ
إلىُ

ُالطبيعة

ُ:ُإلىُالطبيعةُكااٌتجي -1
ُ.ياُيتأممكنُ .أُ
ُ.ُيندمجكفُفيياُ .بُ
ُ.ىاُُكجسدُحتىُيضفكفُعميياُالحياةُ .جُ
 .ُاركيـُىمكميـشٌُجعمكىاُتُ .دُ
 :مالكاُإلىُُ -2

ٌُُيةخيصُكالتجسيـُكالنظرةُالتأممشٌُالت

 .الطبيعةُُاًلنغماسُفي -1
 .بجمالياُُكالتعمؽ -2
 كمناجاتياُ؛ُخيصياشٌُكت -3

ُاعرىـُ،ُكجعمكىاشٌُمُإليوُبثكاُالذمُاآلمفُمالذىـُفييُ
ُُأحاسيسيـُ.ُُُُاركيـشٌُكت

 .ةاستخدمكاُالمغةُالسيمةُالكاضح -1ُالمغة
ُفُاأللفاظُالجزلةُ.كابتعدكاُعُ -2

 .لغتيـُسيمةُكاضحةُُ -1
ُ.ٌُيةكاستخدمكاُاأللفاظُالمكحُ -2

التجديدُ
فيُ

ُالٌشعر

 .تيميؿُإلىُالتجديدُفيُالمكضكعاُ -1

 ؛ٌُُيةزُعمىُالقيـُاإلنسانيرككالتُ -2

 .ٌُيةينكعُفيُالقافُكالتعاكف.ٌُشُكالتسامحُكالتعاي

ُلٌشعراُتراثُبيفُيمزجُجديدناُعرياشٌُُبعثتُجكِّا -1
 .الحديثُُاألكركبيُكاألدبُالقديـُالعربي

 .لمقصيدةٌُيةالعضُكُدعكاُإلىُالكحدةُ -2
 كالمناسبات.ُُالمجامالتُعرشٌُُعفُابتعدكا  -3
ُاألعماؽُ،ُمفُتنبعٌُيةذاتُتجربةُعندىـُالٌشعرف -4
 جديدةُ،ُُمكضكعاتُكدعكاُإلىُطىٍرؽ -5

ٌُيةإنسانُبركحُالمألكفةُالبسيطةُياءشٌُاألُكتناكلكا -6
 م.فكُرُكتأمؿ

ُ
ُ
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 كؿ بيت مما يأتي: يمثموالمكضكع الذم استنتج   -2
 يقكؿ إيميا أبك ماضي:  –أ  

 فىٍرقىدٍ  تى كىَل أىنٍ  فىٍحمىةه  أىنا ما    بًػكىٍجًيػؾى عىنِّي تىًمػؿٍ  َل  يا أىًخي     
 يقكؿ محبكب الخكرم: –ب 

مَّدي بطؿي البػػػػر       ـي  ٌيةكميحى  كػػػمِّيػػػػػا    ىك لألعارًب أجمعيفى إمػا
 نعمة الحاٌج: يقكؿ –ج 

 تذكٍرتي ىػػاتيؾى الػػٌربكع كأىمػػيا      كيا حبػٌػذا تمؾى الػػٌربكعي الٌزكاىيا     
 يقكؿ إلياس فرحات –د 

نا            فىقيػمكبيػنا لٍمػعيٍرًب بػاإلٍجماؿً شٌ ٍف تػىكف الإٌنػا كا           ـي ديػاري  آ
 
 اعر ميخائيؿ نعيمة، ثـ أجب عف السئمة التي تميو:شٌ اقرأ النص اآلتي مف قصيدة " ابتياَلت" لم -3

ةن   كاجعؿ المٌػييـٌ قمبي كاحى
 تىٍسقػػػػػػػػػي القىريػػػػػػػػػػػػبٍ 

 كالغىػريػػػػػػػػػػػبٍ 
، أٌما غٍرسييا      فالٌرجا كالػػػػحب  كالٌصٍبري الٌطكيػؿٍ ماؤىػػ  ػػػػػػػػػا اإليمػػػػػػػػػافي

، أٌمػػػػػػػػػػا  ٌكىا اإلخًلصي ميؿٍ شٌ جى ـي الجى ٍم  ٍمسييا      فالػػػكفا كالٌصػػػػػٍدؽي كالحي
حارم ال فإذا ما راحى فٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم عبثنا        يٍستىجمي البىقاءٍ  ؾٌ شٌ في صى
ثا        تائبنا يىٍمتص  ًمػػػػػػػػػػػػػػف قىٍمبي الٌرجاءٍ   مىٌر مىنيككنا ًبقىٍمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فىجى

 
 .ٌُُيةالنزعةُاإلنسان     اعر.شٌ بيف المكضكع الذم تحدث عنو ال -أ 

 :ٌيةاآلت ٌيةمٌثؿ مف النص السابؽ عمى الخصائص الفن -ب 
 . الكفاءُ،ُالصبرُ،ُالٌرجاءالحٌبُ،ُاإلخالصُ،ُالصدؽُ،ُ  .ٌيةالتركيز عمى القيـ اإلنسان  -1
  كالركمُفقدُاستخدـُحرفيُاليمزةُكالالـُ.ٌُيةاعرُفيُالقافشٌُنٌكعُال المكحدة. ٌيةالتحرر مف القاف  -2
 
 
 
 
 

ٌُيةالنزعةُاإلنسانُ .أُ
ُالٌتسامحُالدينيُُ .بُ
ُالحنيفُإلىُالكطفُ .جُ
ٌُُيةالعربٌُيةالدعكةُإلىُالقكمُ .دُ



 

  70   
 

 
 
 
 
 

 الثكرةُ.ُُأحداثُالٌشعرُكاكبالكبرل ؟  ٌيةفي الثكرة العرب الٌشعرما ىك دكر  السؤاؿ الكؿ : 
 الكبرل .  ٌيةمرحمة الثكرة العرب في ظيركا الذيف اءالٌشعر  أبرز : سـٌ  الثانيالسؤاؿ 
 .الخطيبُفؤاد -1
 .ُالعظـُجميؿُ -2
 فرحاتُ.ُإلياس -3
 العدنانيُ.ُمحمدُ -4
ُُ.الجكاىرمُميدمُمحمد -5

ُ
 . الكبرل ٌيةالعرب الثكرة عرشٌ  مكضكعات: عدد  الثالثالسؤاؿ 

ُ.ٌيةالعربٌُيةمبالقُكُاًلعتزاز .1
ُظمميـُ.ُككٍصؼُيُالعثمانييف،ُسياسةُمفُاًلستياء .2
ُالممؾُ.ُفيُأحقيتيـُكتأكيدُكأبنائو،ُعميُبفُالحسيفُريؼشٌُالُمدح .3
 .ُالثَّكرةُمعٌُيةالعربُاألٌمةُتجاكبُكصؼ .4
 .عميُبفُالحسيفُريؼشٌُالُرثاء .5
 الكبرلُ.ٌُيةالعربُالثكرةُبذكرلُالتغٌني .6
ُ
   عمؿ ذلؾ ؟  .ٌيةالعرب ٌيةبالقكم الكبرل اَلعتزاز ٌيةالعرب عر الثكرةشٌ : مف مكضكعات  1س
ُ."ُلغةُ،ُثقافةُ،ُتاريخُ"ُتركةُشٌُتجمعياُعكامؿُمٌُيةعكبُالعربشٌُال .1
 .ٌُُيةالعربٌُيةاءُإلىُاًلعتزازُبالقكمالٌشعُردعاُ .2
ُ
 ُالكبرلُ.ٌُُيةعرُالثكرةُالعربشٌُفيٌُُيةالعربٌُيةبالقكمُاًلعتزازُعمىُمثاًلُنُىات
 :العظـ جميؿ اعرشٌ ال قكؿ
 المري  قيضيى  قد جنكيز لبني فقؿ  الدَّىري  كانقمب الياـ دالت لقد
 ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالنَّض كنانةي  إَل أىميوي  كىؿ  لىمو المسمميف أمر عاد كقد

 2018تكمشٌ سؤاؿ كزارة   الفخري  كليى  بيـ فٍخرنا الكرل أيباىي  فييـي  اهللي  بارؾ قكمي أكلئؾ

ُشعرُالثكرةُالعربيةُالكبرلُ:ُثانيناُ
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 نكيز خاف : ج 

مبراطكرىاُ،ُكافُقائدناُعسكريناٌُُيةمؤسسُالدكلةُالمغكل ديدُالبأسُسٌفاكناُلمدماءُ،ُسيطرُعمىُقبائؿُالمغكؿُكالترؾُشٌُكا 
ُ.  كالسالجقة

 
 ؟ ظمميـ ككٍصؼي  العثمانييف، سياسة مف اَلستياءفي  الٌشعرما ىك دكر :  2س

ُالعثمانييفُ.ُمفُالعربُلوُتعٌرضُالذمُكالوشٌُكأُالظمـُمظاىرُالٌشعرُتناكؿ
ُ
 ُالكبرلُ.ٌُُيةعرُالثكرةُالعربشٌُفيُُ.ظمميـُككٍصؼُيُالعثمانييف،ُسياسةُمفُاًلستياءُعمىُمثاًلُنُىات
 :  العدناني محمد الفمسطيني اعرشٌ لم قصيدة ( أ

 ألـً  مف رػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمنِّي بما نحس   كَل        لظمميـي  نعنك أنَّنا العدل ظفَّ    
 ـً ػػػػػػػػػػػػػػػيشٌ ال رائع مف بو تحمَّكا كما        ـي ػػػػبي رضىن  فييا سمتناب كأفٌ    
ـً  مف قصؼه  ابتسامتو، بعد       يتبعو الميزفً  برؽ أفٌ  دىركا كما     الر جي
 
 :فيقكؿ العرب، أحرار السفاح اشٌ با جماؿ إعداـ الزىاكم جميؿ كصؼ  ( ب

 كعكيؿي  رٌنةه  بيتو  كؿ ػػػػػيكفػػػػػػػػػػػػػػ  كخميؿه  صاحبه  عكدو  كؿ عمى
 أيفكؿي  الصباح في سماءو  نجكـي   جذكعيـ فكؽ القكـ كجكهى  كأفَّ 
 
 ريؼ الحسيف كأبنائو كالثكرة ؟ شٌ اء مف الالٌشعر : ما ىك مكقؼ  3س
 .ُُالممؾُفيُأحقيتيـُكتأكيدُكأبنائو،ُعميُبفُالحسيفُريؼشٌُالُمدحُ -1
 .القكميُالٌشعرُعيكفُمفُبقصائدُكقائدىاُةلمثكُرُميمميفُكىتفكاُاءالٌشعُرُمفُالعديدُصدحُ -2

ُ.الخطيبُفؤادُيخشٌُالُأبرزىـُمفُككافُُُ
ُ
ُفؤادُالخطيبُ.ُُ( ؟ ٌيةالعرب النيضة اعرشٌ ك  الكبرل، ٌيةالعرب الثكرة اعرشٌ اعر الذم ليٌقب بػ ) شٌ : مف ال 4س
ُ
 الكبرل . عمؿ ذلؾ ؟  ٌيةاعر الثكرة العربشٌ : ليٌقب " فؤاد الخطيب "  5س  2018سؤاؿ كزارة صيفي 
ُُيكرةشٌُالمُقصيدتوالقكميُ،ُكمفُأبرزىاُُالٌشعرُعيكفُمفُاءُالذيفُمٌجدكاُالثكرةُبقصائدالٌشعُرًمٍفُأبرزُُ
ُالثكرةُاعرشٌُُلقبُمنحوُفيُسببناُفكانتُرةن،شٌُمباُالثكرةُإعالفُبعدُالحسيفُريؼشٌُالُيدمُبيفالتيُألقاىاُ"ُالنيضةٌُيةتح"

ُ.ٌُيةالعربُالنيضةُعراشٌُُكُالكبرل،ٌُيةالعرب
ُ
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ُ
ُ
 عرُالثكرةُشٌُفيُُ.الممؾُُفيُأحقيتيـُكتأكيدُكأبنائو،ُعميُبفُالحسيفُريؼشٌُالُمدحُعمىُأمثمةُىات 

 2018تكمشٌ سؤاؿ كزارة ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالكبرلُ.ٌُُيةالعرب
،شٌ ال حي  كالذِّمما العيد يرعى فمثمؾ كانيض كالحرما البيت كحي ريؼى
  كالسأما اليف يرضى غيرؾ كاف إف ليا أنت ٌماءً شٌ ال اليمَّةً  صاحبى  يا
 مبتسما الككاف عمى أطؿَّ  فجرنا  لكـ إفٌ  الحرار العىرىبً  بني إيوو 
 منفصًل كاف ما متَّصًلن  عاد قد  كارثييـ اليكـ كأنت النَّبي ابف يا
 
 كجدنا أبنا الناـ ساد كمف  كجدَّا سىعى لمعًلءً  مىفٍ  أيا

 ييفٌدا مف ٌيةالبر  في كمثميؾ         بركحي الييجا فارسى  فديتؾ
 عقدا فيؾ المدائحً  مف نظمتي   إني( اهلل عبد) عمياؾى  إلى
 مجدا بذاؾ كنمت عًل رقيتي          لني الٌسامي بمدحؾ ريٍفتي شٌ 
 

 ْرِع ال الَغلَب ِ شّ أْنَت اإلِماُم ِبَحقِّ اليا أيُّها الَملُِك الَمْيمون طالُِعُه             

 َغبِ شّ لََك الِخالَفُة ، ما في أْمِرها َرْيٌب         ُرْغَم الَعُدو َوُرْغَم األَْحَمِق ال

 أَبا الُملوِك إِلَْيَك الُعْرُب ناِظَرًة           ِبَطْرِف َوْلهاَن َصبِّ الَقلِب ُمْلَتِهبِ 

 األَْكَرمين َيًدا         َتفيُض َخْيًرا َعلى اإلْسالِم والَعَرِب  فامُدْد ُنباِيْعَك يا ْبنَ 

 ؟ مع الثَّكرة تى القطارشٌ مف  ٌيةالٌمة العرب تتجاكب : لماذا  6س
ُلماُأٌممكهُفيُالكحدةُكالتحررُ،ُكىيُليستُمقصكرةُعمىُقطرُدكفُآخرُ. .1
 رتيفُفيُسبيؿُالتحررُكالقضاءُعمىُالطغيافُ.ُارؾُفيياُمفُكؿُحدبُكصكبُالكبيرُكالصغيرُبعزيمةُكبسالةُكبيشٌُ .2
 
 الكبرلُ.ٌُُيةعرُالثكرةُالعربشٌُفيُُ.الثَّكرةُُمعٌُيةالعربُاألٌمة عمىُكصؼُتجاكبُمثاًلُنُىات 
  .  ٌيةالعرب ٌش كاصفنا تحرؾ الجيك  الخطيب فؤاد اعرشٌ ال قكؿ
ٌرادً ػػػػػػػػػػػبال تىغص   الرِّحابً  ريا   الكادم ًظًلؿً  في المضاربي  لمفً   كي
 2018تكمشٌ سؤاؿ كزارة  كالىٍنجادً  الىغكارً  ًمفى  نىفىرىتٍ     يىٍعريبو  أٌمةي  تمؾى  ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكب اهللي 

ٍتمىعةه  كالًبيضي            رَّعه شٌ  كالىسنَّةي  ؿى ػػػػػػػػػػػػػػػالمراحً  طكتً   الىٍغمادً  ًمفى  مي
، تىديؾ   تٍ شٌ كمى    كالىٍجدادً  ًخ،ػػػػػػػػػػػػػػكالتٌاري باهلًل،           ؽو ػػكاثً  ٌيةشٌ مً  البىٍغيى

 بًقيادً  رو ػػػػػػػػػػميسىخَّ  غىيرى  ًلممكتً             ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػكغيًلمييي  كىٍيميييـٍ  تىطىكَّعى  عىرىبه 
ثىبىتٍ  ـي            ةو ػػػػػػػػػػكىرييى  كيؿِّ  نىٍقعً  في ًبًيـٍ  كى  الز ٌىادً  ةي ػػػػػػػػػػػػػػػػػكىًعفَّ  اةً الغيزى  ًىمى

ُُمفُقصيدةُفؤادُالخطيبُُُ
"تحيةُالنيضة"ُالتيُألقاىاُبيفُيدمُ
ُالشريؼُالحسيفُبعدُإعالفُالثكرةُ

ُُُُُُُُُُُُمباشرةُنُُُُ

دُيُُُ ُُبافقيوُاللُعبدُالجزائرمُالشاعرُيمجّْ
 الحسيفُ.ُُبفُاألٌكؿُاللُعبدُاألميرُُُُ

 

ُقكؿُالشاعرُالمبنانيُُُُُُُ
ُمصطفىُالغاليينيُُُُُُُُ

ُفيُمبايعةُالشريؼُبفُعميُكتأكيد
 أحقيتوُفيُالممؾُُُُُُُُُ
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 عمي ؟  بف الحسيف ريؼشٌ ال رثاءاء في الٌشعر : ما ىك دكر  7س
ُ.العربيُالعالـُبقاعُتىشٌُُفيُاءالٌشعُرُكجدافُفيُكبيرناُصدنلُعميُبفُالحسيفُريؼشٌُالُلكفاةُكاف
ُُ

 . العربي العالـ بقاع تىشٌ  في اءالٌشعر  كجداف في كبيرنا صدنل عمي بف الحسيف ريؼشٌ ال لكفاة : كاف 8س
  .ٌُيةكقكمٌُيةلماُلوُمفُمكانةُدينعمؿ ذلؾ ؟ 

 
 ُالكبرلُ.ٌُُيةعرُالثكرةُالعربشٌُفيُُ.عميُبفُالحسيفُريؼشٌُالُرثاءُعمىُمثاًلُنُىات

 :كقيشٌ  أحمد يقكؿ
 ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشٌ ىا المًلًئؾً  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىب فييا قاـ       مآتـٍ  كالسماءً  الرض في لؾ
 عاصـ؟ المكتً  مف ىؿ: الز ىرى  آباءؾ      ؿٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػسى  البىياليًؿ، ٌيةالًعمٍ  أىبا يا

ـي شٌ كال كاًد،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسَّ  كراءى  في        كعٌما الدمكًع، يػػػػػػف بغدادي  تمؾ  كاجـ ا
 الحمائـ باكي يكفً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع سىكيكبي  في   كلبنا      ، لعبر  فمصري  تركنا،شٌ كا
 
 الكبرل ؟  ٌيةالعرب الثكرة بذكرل ٌيةمشٌ اليا ٌيةالردن : ما ىك دكر المممكة 9س
 .ُُالكبرلٌُيةالعربُالثكرةُبذكرلُالتغٌنيُ -ُأ
 .ُلكبرلاٌُيةالعربُالثكرةُبذكرلُسنكياٌُيةمشٌُالياٌُيةاألردنُالمممكةُتحتفؿُ -ُب
 .السابقةُاألعكاـُعفُتميزهُسمة(ُُـ2016ُ)ُلمعاـُكافُكقدُُ -ُت
 
  عف تميزه سمة( ـ 2016 ) لمعاـ كاف ، كقد الكبرل ٌيةالعرب الثكرة سنكيا بذكرل ٌيةمشٌ اليا ٌيةالردن المممكة : تحتفؿ10س

 السابقة. عمؿ ذلؾ ؟  العكاـ
ُُنظـُالمناسبةُىذهُكفيُالكبرل،ٌُيةالعربُكرةالثُانطالقةُعمىُعاـُمئةُبمركرُالمممكةُاحتفمتُإذُ
 :كمنيا ،"يداءشٌُالُسيد"ُبعنكافُقصيدةُمحمكدُحيدرُاعرشٌُال
 ادً ػػػػػػػػػػكالحف البناء عيكف في         مسناشٌ  رؽي شٌ يي  الحسيف ريؼشٌ كال
ـ   ىيى   دالميًل يادةى شٌ  رٍّ ػػػػػػػػػػػػػػح ؿَّ ػػػػػػػػك       كتيعطي أعطٍت، الرايات، أ

 ادً ػػػكالصف القيكًد، ظًلـ مف       عكبه شٌ  تػػػػػػػػػػػػػػاستفاق خفقيا كعمى
 رمادً  محضي  يرافً ػػػػػػػػػػػالن ككؿ    ر     ػػػػػػػػػػالجم يكقدي  الذم كىحدىهي  جمريىا
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 :  السادسالسؤاؿ 
 : إلى قائمييا ٌيةانسب القصائد اآلت 
 .ُلخطيباُلفؤاد:   " النيضة ٌية" تح قصيدة  -1
 .ُُمحمكدُلحيدر   " يداء شٌ سيد ال"  قصيدةُ -2
 

 الكبرل ٌيةعر الثكرة العربشٌ ل ٌيةالخصائص الفنما :  السابعالسؤاؿ 
 رُعفُالمعاني.شٌُكالتعبيرُالمباٌُيةيستخدـُالنبرةُالخطاب -1

ُمثؿُقكؿُفؤادُالخطيبُ:ُُُ
ُمنفصالُكافُماُمتَّصالنُُعادُقدُُكارثييـُاليـكُكأنتُالنَّبيُابفُياُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُالغاليينيُمصطفىُالمبنانيُاعرشٌُالُقكؿ
 ْرِع ال الَغلَب ِ شّ أْنَت اإلِماُم بَِحقِّ ال            يا أيُّها الَملُِك الَمْيمون طالُِعُه                            

ُالعاطفةُكحرارتيا. -2  يتصؼُبسمكّْ
ُ.ٌُيةالعربٌُيةاًلعتزازُبالقكمُُ-:ُأمفُخالؿُ

 كالتطمعُإلىُالتحررُ.ٌُُيةعكبُالعربشٌُكصؼُالظمـُالذمُكقعُعمىُال-بُُُُُُُُُُُُ
 العربي.ُُالٌشعرعمكدُُيمتـزُ -3
 

 (  93من أسئلة الكتاب صفحة ) 
 :الكبرل ٌيةعر الثكرة العربشٌ ل ٌيةالٌشعر  النماذجدراستؾ خًلؿ مف  -1
 ما الذم ييدًلؿي عمى أنَّيا ثكرةي كؿِّ العرًب؟ - أ
ُالمتنكعةُمفُحسبافُالثكرةُبادرةُخيرُلمعربُ.ٌُُيةاءُالعربُمفُاألقطارُالعربالٌشعُرألسنةُماُكردُعمىُُ

ُقاؿُفؤادُالخطيبُ:ُُ
ُمبتسماُاألككافُعمىُأطؿَُُّفجرناُُُُلكـُإفٌُُاألحرارُالعىرىبًُُبنيُإيوُوُ -1
 كاألىٍنجادًُُاألىغكارًًُُمفُىُنىفىرىتٍُُُُُُُُُُُُُيىٍعريبُوُأٌمةُيُتمؾُىُأكبرُيُاللُي -2

ُكردُعمىُلسافُجميؿُالعظـُ:ُُكما
 كالنَّضرُيُكنانةُيُإًلُأىميوُيُكىؿُُألىموُالمسمميفُأمرُعادُكقد

ُاعرُالمبنانيُمصطفىُالغاليينيُ:ُشٌُكقكؿُُال
 ْرِع ال الَغلَب ِ شّ يا أيُّها الَملُِك الَمْيمون طالُِعُه             أْنَت اإلِماُم بَِحقِّ ال
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  الكبرى .  ّيةها الثورة العربالمبادئ التي نادت باستنتج  - ب
 الكبرلُقامتُفيُسبيؿُمقاكمةُالظمـُكسعيناُكراءُاستردادُالحقكؽُالضائعةُ.ٌُيةالثكرةُالعرب  -1
 .ٌُيةيداءُطريؽُلمحصكؿُعمىُالحُرشٌُتقديـُالتضحياتُكالُ -2
 تركةُ"ُلغةُ،ُثقافةُ،ُتاريخُ"ُ.شٌُتجمعياُعكامؿُمٌُيةعكبُالعربشٌُالُ -3
 كاألمجادُالسالفةُ.ٌُيةعربالٌُيةاًلفتخارُبالقكمُ -4
 ميُكىـُأصحابُحؽُفيُالميمؾُ.شٌُالحسيفُبفُعميُكأبناؤهُكأحفادهُينتمكفُلمبيتُالنبكمُالياُُ -5
 ًلُكرىاُ.ٌُُُيةالكبرلُثكرةُكؿُالعربُ،ُكقدُخاضكىاُطكاعٌُيةالثكرةُالعربُ -6
ُ
 :يمييما عٌما أجب ثـٌ  اآلتييف النَّصيف اقرأ -2

 :"العرب جزيرة إلى"  صيدتوق في الخطيب فؤاد اعرشٌ ال يقكؿ
ٌنو بنيؾ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فيؾ الممؾ  لألحفاد اآلباء مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حؽ    كا 
 "عاد"  نيضة يكـ" بابؿ" عيد مف  أعناقيـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي التٌاريخ كأمانة
 باد أك متحٌضرو  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عدناف         أك قحطاف بني مف اكسشٌ ال كمف
 كسداد ىدلن  عمػػػػػػػػػػػػػػى فيو كفشٌ يم   سبيميـ فيػػػػػػػػػػػػػػػػك لممجد انبركا فإذا
 

 الرَّحمف( :  ٌيةعنا عيف تحرسؾ) قصيدتو في فرحات إلياس اعرشٌ ال كيقكؿ
 اإلعًلفً  في أسرعت أـ أبطأت  عدنافً  فتػػػػػػػػػػػػػػػى يا ؾى شٌ عر  ٌش العر     
 الركافً  محركسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ميمكنةن   أريكةن  عًلؾ إلػػػػػػػػػػػػػػػى آـشٌ ال تيدم    
 المٍحسافً  قدكمػػػػػػػػػػػػػػؾ بيكـ عممكا  عندما طريقؾ في النَّفائس كاشٌ فر     
ؿتى  دىيننا  كفىكا لما القمػػػػكبى  كاشٌ فر  انَّيـ كلك      القاني بالنقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً  سجَّ
 
 الٌسابقة؟ البيات تمثميا التي المكضكعات ما .أ 

ُ،ُكاًلعتراؼُبفضميـُكالكًلءُلوالممؾُُفيُأحقيتيـُكتأكيدُكأبنائوُكأحفادهُ،ُعميُبفُالحسيفُريؼشٌُالُمدح
ُ:ٌيةاآلت الفكار تحمؿ التي البيات استخرج .ب 

  .العرب عمى كأنجالو عمي بف الحسيف بفضؿ اَلعتراؼ .1
ؿُدىيننا  كفىكاُلماُالقمػػػػكبُىُكاشٌُفُرُانَّيـُكلكُُُ ُالقانيُبالنقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعًُُتىسجَّ
 .المجيد بالماضي التذكير .2

ُكسدادُىدلُنُعمػػػػػػػػػػػػػػىُفيوُكفشٌُيم  سبيميـُفيػػػػػػػػػػػػػػػػكُلممجدُانبركاُفإذا
ُ
ُ
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ُ
 .السابقيف النصيف بيف تركةشٌ الم ٌيةالفن الخصائص مف ثًلثنا استنتج . ج
ُ
ُ،ُالممؾشٌُعُرٌُشُ)ُالعُرُ.المعانيُعفُرشٌُالمباُكالتعبيرٌُيةالخطابُالنبرةُاستخداـُ -1  .ُبنيؾُ(ُكفػػػػػيُفيؾُؾى
ُالعاطفةُكحرارتيا.ُ -2  ُسمكّْ

العظيـُكسبيؿُالمجدُالذمُريؼُحسيفُبفُعميُفيُالميمؾُكالتعبيرُعفُفرحُالعربُبوُكاًلفتخارُبتاريخوُشٌُالٌُية)ُتأكيدُأحق
  (ُ.ٌُيةالعربٌُيةيسمكوُكاًلعتزازُبالقكم

 العربي.ُالٌشعرعمكدُُالتزاـُ -3
 
ح ،ٌيةالسياس لألحداث تاريخيا سجًلن  الكبرل ٌيةالثكرة العرب عرشٌ  ييعد  -3  .ذلؾ كضِّ
 (.ٌُيةسياسخاصُكالتكاريخُكاألكضاعُكالمكاقؼُالشٌُ)ُاألحداثُكاألكؿُكاضحُالمعالـُشٌُبُالٌشعربٌيفُُُُُ (ُأ
 كاقعُحاؿُالعثمانييفُكاألذلُالذمُألحقكهُبالعربُ.ُالٌشعربٌيفُُ (ُب
 مكاقؼُالعربُكالدكؿُاألخرلُمفُالثكرةُضدُالعثمانييفُ.ُُالٌشعربٌيفُ (ُت
 .ٌُُيةمدكنةُتعٌمـُاألجياؿُالالحقةُكؿُالحيثٌياتُالتيُجرتُضمفُىذهُالحقبةُالزمنُالٌشعرييعتبرُ (ُث
ُ
ـى يتميز   -4 ُ؟   ٌيةبالنبرة الخطاب الكبرل ٌيةبالعر  عر الثكرةشٌ ل

ُاستنياضُاليمـُ،ُكاستثارةُالنفكسُفيُسبيؿُالكقكؼُفيٌُيةنظرناُلطبيعةُالظركؼُالسياس ُالتيُكانتُتستمـز
ُكجوُالٌظمـُكمفُثـُقيرهُ.ُُ
ُ
 :يأتي ما في بيت كؿٌ  يمثمو الذم المكضكع استنتج  -5
 النَّصري  فميفرحً  المجدً  لكاء تقيـ  عزِّىا منٌصة في ٌش قري كعادت  :الكرمي سعيد الفمسطيني اعرشٌ ال قاؿ -أ

ـى  إفَّ  جنكيز بني   :ميشٌ اليا محمد العراقي اعرشٌ ال قاؿ -ب   قراري  بو يقر   َل كأمره   عاري  الظم
 المتألؽ تاريخو عمى سًلـ  كمِّيا الجزيرة يخشٌ  عمى سًلـ             :الخطيب فؤاد اعرشٌ ال قاؿ -ج
ُالجكابُ:ُُ
ُمييفُفيُالميمؾُ.شٌُحؽُالياتأكيدُ .أُ

ُظمميـُ.ُُككٍصؼُيُالعثمانييف،ُسياسةُمفُاًلستياء .بُ

ُ.عميُبفُالحسيفُريؼشٌُالُرثاء .جُ

ُ
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 ) بريطاني ، فرنسي ، إيطالي (  عمى الكطف العربي كمقدراتو ما الذم أحدثو اَلستعمار السؤاؿ الكؿ : 
                         مف احتًلؿ فمسطيف؟ ٌيةأفرزت الحركة الصييكنكماذا               

ُتفاصيمو.ُالٌشعُرظيرُفريؽهُمفُُ -1 ُاًلستعمار،ُكعكسُالكاقعُبكؿّْ ُاءُقاـك
لحاًلتُإبداعشٌٌُُيةعُرشٌُبرزتُفيُكؿُمرحمةُأصكاتُُُ -2 ُييممسُفيياُجماؿُالٌتصكيرُكالخياؿُالمبدعُكالصكرٌُُيةكمتُرمكزاُن

 برةُالمؤثرة.ُالصادقةُكالنٌُيةكالمغةُالصافٌُيةالفن
ُ
ُ
 

  . عر المقاكمةشٌ السؤاؿ الثاني : اذكر المضاميف التي تناكليا 
ثارتياُلمقاكمةُالمستعمر .1  .استنياضُاليمـُكا 
ُ.يداءُالمقاكمةشٌُالتضحياتُالتيُقدمياٌُُيةإبرازُأىم .2
ُ.اىدُالمقاكمةشٌُكصؼُم .3
ُالقكم .4  . ٌيةالعربٌُيةتأكيدُمفيـك
ُ
  مستعمر ؟اء في مقاكمة الالٌشعر : ما دكر  1س

ُ . عكبشٌُكافةُميمةُاستنياضُىمـُالٌُيةاءُفيُاألقطارُالعربالٌشعُرحمؿُ
ُ
 2018تكمشٌ سؤاؿ كزارة  عكب . عمؿ ذلؾ  ؟شٌ كافة ميمة استنياض ىمـ ال ٌيةاء في القطار العربالٌشعر : حمؿ  2س

ُ . بعثُمفُجديدمفُأجؿُالكقكؼُفيُكجوُالمستعمريفُكالخالصُمفُطغيانيـُكاستبدادىـُ،ُكأفُاألمةُستُي
ُ
 ُثارتياُلمقاكمةُالمستعمرٌُيةعُرشٌُأمثمة ُ.عمىُاستنياضُاليمـُكا 
 :الجزائر ثكرة في العيسى سميماف كيقكؿ  -2                                   : ابيشٌ اعر التكنسي أبي القاسـ الشٌ يقكؿ ال -1

 ليؿه  ينيار أف البكري  الٌربيعي                         فًل بد أف يستجيب القدر  عب يكمان أراد الحياةشٌ إذا ال
 ثائرٍ  القيدى  يدكس أف                                   كَل بػػػػػػػػػػػػٌد لمقيد أف ينكسػػر  كَل بػػػػػػػػػػػػػٌد لميؿ أف ينجمػػػػػػػػػػػي
 البكري  الٌربيعي                                   كحدثنػػػػػػي ركحيا المستتر  كذلؾ قالت لػػػػػػػػػػػػي الكائنات

ؽ أف                                                                                          جًٌلده  ييسحى
 كأف تحيا جزائرٍ                                                                 

 

ُشػػػػػػػػػػػػػػػػعرُالمقاكمػػػػػػػػػػػػػػػػة:ُثالثنػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 شعرُالمقاكمةُفيُاألقطارُالعربية -1
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  ؟كتضحياتيامـ بحريتيا مدل تمٌسؾ ال: كيؼ ييقاس  3س

ُ . ييقاسُمدلُتمٌسؾُاألمـُبحريتياُكتطمعياُإلىُحياةُالكريمةُبمقدارُالتضحياتُالتيُتقدمياُفيُسبيؿُاليدؼ
ُ
ُ.ُالتضحياتعكب ؟ شٌ لم ٌية: ما الحافز لنيؿ الحر  4س
 
 ُيداءُالمقاكمةشٌُالتضحياتُالتيُقدمياٌُُيةعمىُإبرازُأىمٌُيةعُرشٌُأمثمة. ُ

  :ضد اَلستعمار اإليطالي ٌيةكقي في رثاء عمر المختار زعيـ المقاكمة الميبشٌ ما قالو أحمد 
 اح مساءى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيستنيض الكادم صب  زكا رفاتؾ في الرماؿ لػػػػػػػػػػكاء   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرك

 اءى ػػسيكؼى عمى الزَّماًف مضيكسك ال  رَّدي بالفًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا أييا السَّيؼي المج
ح  2018سؤاؿ كزارة صيفي  ي العىديكِّ بىًلءى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىبمى فىأىحسىفى ف  ارم ًغمدي كيؿِّ مييىنَّدو     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًتمؾى الصى

مى الطىكل يرتى فىاختىرتى المىبيتى عى  ًف جاىنا أىك تىميَـّ ثىراءى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىـ تىب   خي
لىح مىيؾى أىراجً   ديىا     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإفريقيا مىيدي اليسكًد كى جَّت عى ًنساءى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضى  ًلن كى

 
 :عب المصرم في الخًلص مف العدكاف الٌثًلثي عمى مصرشٌ تضحيات ال كيصٌكر فكزم عطكم
 ٌيةاىدنا مأساةى مصر الدامشٌ يا  ٌيةالٌضار  ٌش حٌدث فتاؾى عف الكحك 

 ٌيةكيػػػػػػػػػػؼ افتدىكىا بالدماء الفان حٌدث عػػػػػػػػػػػػػػػف الطفاؿ يكـى تمٌردكا
 ٌيةذرفت عيكنيـ الدمػػػػػػػػػكع القان كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اليامى كاليتامى حينما

 ٌيةعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مؤرقة كعيف باك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت ليـكتسٌيدت أجفانيـ فبػػػػ
 
  .لتككفُباعثناُعمىُالمقاكمةيتباركف في نظـ قصائدىـ عند النكبات الكبيرة. عمؿ ذلؾ ؟  عراء المقاكمةشٌ : كاف  5س  

 
 ُ2018ُسؤاؿ كزارة صيفي ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.اىدُالمقاكمةشٌُعمىُكصؼُمٌُيةعُرشٌُأمثمة

 :ؽ عمى يد المستعمر الفرنسي، إذ يقكؿشٌ كقي في نكبة دمشٌ اء أحمد الٌشعر قصيدة أمير 
 كراءى سمائو خطؼه كصعػؽي    ًؼ كالمناياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبميػػػػؿو لمقذائػػ

 ى جنباتًو كاسكدَّ أفؽي ػػػػػػػػػػػػػػػػعم          إذا عصؼ الحديد احمرَّ أفؽه 
 ـي أنَّوي نكره كحؽ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتىعم  كاًر تعرفوي فىرٍنسا     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـي الث  
 اك ػػػػػػػػػػػػػػػػػكزالكا دكفى قكًميـي ليبق           اتى ًفتيتييا لتىحيا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبًلده م
 ػػدو مضرَّجةو ييدىؽ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبكؿِّ يػ                 الحمػػػراًء بابه  ٌيةكلمحر 

 
   ار في قصيدتو إلى كحدة صفكؼ المقاكمة في الكطف العربي عاٌمةن ؟شٌ اعر الذم أشٌ : مف ال 6س
ُ(ُ.ُُثكرةُالعراؽُاعرُالعراقيُمحمدُميدمُالجكاىرمُ،ُفيُقصيدةُ)شٌُال
ُ
 (  ؟ ثكرة العراؽ )اعر العراقي محمد ميدم الجكاىرم ، في قصيدة شٌ ار الشٌ ا أ: ماذ 7س

ُ.ُُارُفيُقصيدتوُإلىُكحدةُصفكؼُالمقاكمةُفيُالكطفُالعربيُعاٌمةُنشٌُأُُُُُُُ
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ُ
 ُُُالقكمٌُيةعُرشٌُأمثمة ُ :ٌيةالعربٌُيةعمىُتأكيدُمفيـك
 (   ثكرة العراؽ في قصيدة )اعر العراقي محمد ميدم الجكاىرم ، شٌ ال

 عي ػػػػإف لـ تبؽ إَل المطام ٌش فًل عي  لعٌؿ الذم كلَّى مػػػػػػػػف الٌدىر راجع
 ػكارعي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشٌ ترددىا أسكاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كال  تحدِّث أكضػػػػػػػػػػػػػاع العراؽ بنيضة

 عي ػػػػػػك فتبكي الجكامكنائسو تدعػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رؽ كحدةه شٌ كقد خبركني أفَّ في ال
 ائر قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد َلحت ليا كطًلئعي شٌ ب  كقد خبركني أٌف لمعػػػػػػػػػػػرب نيضة

 "ػػػرٌد الكدائعي ػػػػػٌد يكمنا أف تػػػػػػػػفًل بػػػػػػػػػػ"  رؽ كاف كديعةشٌ ىبكا أٌف ىػػػػػػػػذا ال
 
 
 

 
 . عمؿ ذلؾ ؟ عر المقاكمة العربي شٌ حيزنا كاسعنا في  ٌيةنعر المقاكمة الفمسطيشٌ تبكأ  السؤاؿ الكؿ : 

 .ٌيةمكانةُفمسطيفُالدين -1
 معاناةُفمسطيفُمفُاًلحتالؿُالصييكنيُحتىُيكمناُىذا.ُ -2
 

 ٌيةالفمسطين عر المقاكمةشٌ ل رمكزان  أصبحكا عراءشٌ  أسماءالسؤاؿ الثاني : اذكر 
ُ.براىيـُطكقاف،ُكأختوُفدكلُطكقافُإ (1
ُ.ٌُشُدركي محمكد (2
ُ.ُُالقاسـ يحسم (3
ُ.ُُتكفيؽُزياد (4
ُكعبدُالكريـُالكرمي.ُ (5

ُ
 ؟  ٌيةعر المقاكمة الفمسطينشٌ  يمافي نميز أف يمكفالتي  متداخمتيفال مرحمتيفال السؤاؿ الثالث : ما ىي

ُ.ُالذات عف البحث مرحمة .1
 .ٌُيةاليُك كتأكيد الذات اؼشٌُاكت مرحمة .2
ُ
 ؟ ٌيةمقاكمة الفمسطينعر الشٌ  في الذات عف البحث مرحمة: ماذا عٌبر في  1س

، ٌردهشٌُ أف بعد أرضو مف المنتزع الالجئ الفمسطيني ٌيةخصشٌُ عبرُعف ُ.ىكيتو عف البحث ٌيةبأىم المأساة عرتوشٌُكأ المحتؿُّ
ُ
ُ
ُ

 الفمسطينٌيةشعرُالمقاكمةُ -2
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ُُ
ُ
 ؟ ٌيةعر المقاكمة الفمسطينشٌ  فيفي مرحمة البحث عف الذات  الٌشعر: ما المكضكعات التي تناكليا  2س 

 .ُُُالكطف إلى الحنيف -1
 ُ.ُالفمسطينيكف ليا تعرض التي المذابح كصؼُ -2
 .ُُبالعكدة األمؿُ -3
ُالٌنضاؿ.ُ الدعكةُإلىُ -4

ُ
 ؟ ٌيةعر المقاكمة الفمسطينشٌ  في الذات عف البحث مرحمةعر شٌ  اتسـ: بماذا  3س
ُالمر. الكاقع عمى ٌيةعاطف فعؿُو رٌدةُى ،ُكبالحزفٌيةالخطاب بالنبرة 
 
 ؟ ٌيةعر المقاكمة الفمسطينشٌ  في الذات عف البحث مرحمةعر شٌ : ما العاطفة المكجكدة في  4س 

ُالمر. الكاقع عمى ٌيةعاطف فعؿُو رٌدةُىعاطفةُحزفُك
 
 ؟ ٌيةعر المقاكمة الفمسطينشٌ  في ٌيةاليك  كتأكيد الذات اؼشٌ اكت مرحمة كانت تٌتصؼماذا ب:  5س 
ُكاإلنساف.ُ األرض كتحرير ؿالمستقب لصنع تجاكزُالكاقع بضركرةُك كاليقيف ،ٌيةالرُؤ ككضكح الكعي نضجب
ُ
 ؟ ٌيةعر المقاكمة الفمسطينشٌ  في ٌيةاليك  كتأكيد الذات اؼشٌ اكتفي مرحمة  الٌشعر: ما المكضكعات التي تناكليا  6س 
 .ُُالكطف إلى الحنيف -1
 .ُُُ المستقبؿ لصنع تجاكزُالكاقع بضركرة اليقيف -2
 ُ.ُكاإلنساف األرض تحريرُ -3
ُفيُالدفاعُعفُفمسطيفُكالحثُعمىُالمقاكمةُ.ٌُُيةكالعربٌُيةتضافرُجيكدُاألمتيفُاإلسالم -4
ُ
 ؟ ٌيةعر المقاكمة الفمسطينشٌ  في ٌيةاليك  كتأكيد الذات اؼشٌ اكت  مرحمةعر شٌ : ما العاطفة المكجكدة في  7س 
ُعاطفةُرفضُاًلستعمارُكالثكرةُفيُكجيوُ.ُُُ
ُ
 ؟  عراء فمسطيف أنفسيـشٌ حكرنا عمى كف لـ ي  ٌيةعر المقاكمة الفمسطينشٌ : ما الذم ييدلؿ عمى أف  8س 

ُ ُالتيُىبتُلمدفاعُعفُفمسطيف،ٌُُيةعبيا،ُكيحيكفُاألٌمةُالعربشٌُعراءُالعربُيدافعكفُفيُقصائدىـُعفُفمسطيفُُكشٌُىبَّ
ُ.ُُارةُالخكرمُ)األخطؿُالصغير(شٌُاعرُالمبنانيُبشٌُالُكمثاؿُعمىُذلؾُ

ُُ
ُُ
ُُ
ُُ
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ُُ

      .  عر المقاكمةشٌ ل ٌيةعدد الخصائص الفنالسؤاؿ الرابع : 
 .ٌُُيةتتجمىُفيوُالنبرةُالخطاب -1
 األفكار.ُفيُالمعانيالكضكحُيٌتصؼُب -2
 كقٌكتيا.ٌُيةيتسـُبحرارةُالعاطفةُالكطن -3
 
 . عمؿ ذلؾ ؟ ٌيةالنبرة الخطابعر المقاكمة شٌ : يتجمى في 1س

برازُالتضحياتُكالحثُعمىُالمقاكمةُ.ُ ُعندُالحديثُعفُاستنياضُاليمـُكا 
ُ
ُ.األفكارُالمعانيُفيُبالكضكحُيٌتصؼُاىد المقاكمة ؟شٌ ككصؼ م ٌيةالعرب ٌيةاء القكمالٌشعر يتصؼ الحديث عف تأكيد  : ماذا2س
ُ
ُ.ُُاىدُالمقاكمةشٌُككصؼُمٌُيةالعربٌُيةاءُالقكمالٌشعُرفيُتأكيدُ ؟ المقاكمة عرشٌ الفكار في  المعاني في يف تجد الكضكحأ:  3س
 
 ؟ عب الفمسطيني بعد النكبةشٌ عذاب ال ( التي صٌكر فييا  ٌش دركي : بماذا تٌتسـ قصيدة ) محمكد 4س
ُ.ُكقٌكتياٌُيةبحرارةُالعاطفةُالكطن  
ُ
  ٌيةكمة الفمسطيناعر المقشٌ  مراحؿنماذج :  
ُ
ٌُيةاليُك كتأكيد الذات اؼشٌُاكت مرحمة (1

ُ:ُُاعرُعبدُالرحيـُمحمكدشٌُاليقكؿُ
اءُفمسطيفُعُرشٌُحكرناُعمىُلـُيكفٌُُُيةعرُالمقاكمةُالفمسطينشٌُ (2

 ُأنفسيـ
ُعبياشٌُُكُفمسطيفُعفُقصائدىـُفيُيدافعكفُالعربُعراءشٌُُىبَُّ

 راحتي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ركحي سأحمؿي 
 الردل مياكم فػػػي بيا كأيلقي    

 الصديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر حياةه  فإما
ما          العدل ػػػػػظيغيػػػػػػػػػػػػػ ممات كا 
                         غايتاف ليا ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼشٌ ال كنفس

نػػػػػػػػػػػػػػػػػى كنيؿ المنايا كركد                 المي
      أكف لـ إف ػػػػػتشٌ ع َل ؟ٌش العي كما

 الحمى حراـ الجناب مخكؼ             

 الرجكانا عميو الغاري  لبس  لو المجػػػػػد صٌفؽ جيادنا يا
 يدانػػػػػػػػػى َل لممعالي كبناءه   بو فمسطيفي  باىػػػػػػت رؼه شٌ 
ا إفٌ   فتاناشٌ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعشٌ بخ لثمتو        جبيتيا مف ساؿ جرحن

 مقمتانا فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػوشٌ ر  عربيا  بو النجكل باحػػػػػػػػػػت كأنينا
ُ
ُاعرُالمبنانيُ:ُشٌُلمُ
ُ.ُُارةُالخكرمُ)األخطؿُالصغير(شٌُبُ
 

  2018ُتكمشٌ سؤاؿ كزارة
ُ
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ُ
ُ.ُالذاتُعفُالبحثُمرحمة (3

ٌُشُيقكؿُمحمكدُدركي
ُعبُالفمسطينيُبعدُالنكبةشٌُمصكرناُعذابُال

 (  107من أسئلة الكتاب صفحة ) 
اعر شٌ اقرأ الٌنص اآلتي مف قصيدة "سٌجؿ أنا عربي" لم -1

ـٌ مثِّؿ عمى الخصائصٌش محمكد دركي ُالمتضٌمنة فيو: ، ث

 أماه؟ يا نحف جنينا ماذا
 مرتيفٍ  نمكت حٌتى
 الحياةٍ  في نمكت فمٌرة
 ! المكتٍ  عند نمكت كمرَّة
 ستذكريفٍ  ىؿ الصفصاؼ غابة يا
 الحزيفٍ  ًظمِّؾً  تحتى  رىمىكهي  الذم أفٌ 

 ؟ إنسافٍ _  ميت يءشٌ  كأم
 إنسافٍ  أنني تذكريف ىؿ

 ؟ الغربافٍ  سطكة مف جثتي كتحفظيف
 أمَّاه يا كأنت

خكتي ككالدم  كالرِّفاؽٍ  كالىؿ كا 
 أمكاتٍ  لعٌمكـ   أحياءٍ  لعٌمكـ
 عنكافٍ  بًل مثمي لعمَّكـ

 اإلنسافٍ  قيمة ما
مىـٍ  بًل       كطفٍ  بًل  عى

 ؟ عنكافٍ  كدكنما
ُاإلنساف؟ قيمة ما

 سٌجؿ
 أنا عربي

 سمبتى كركـى أجدادم
يا ا كنتي أفمحي  كأرضن
 أنا كجميعي أكَلدم

 . كلكؿِّ أحفادمكلـ تترٍؾ لنا..
 سكل ىذم الصخكرً 

 فيؿ ستأخذىا
 حككمتكـ كما قيؿ ؟

 إذف
 سجؿ برأس الصفحة الكلى

 أنا َل أكره الٌناس
 كَل أسطك عمى أحد
 كلكٌني إذا ما جعت
 آكؿ لحـ مغتصبي

 حذار.. حذار.. مف جكعي
ُكمف غضبي    

 
 حذار..ُحذارُ،ُحككمتكـُلناُتترؾٍُُكلـُ،ُعربيُأناُسٌجؿ  ُ . ٌيةالخطابُالنبرة -1
 ُ،ُيئناشٌُُكألكًلدهُلوُييبؽُكلـُجميعياُحقكقوُسمبُالذمُالمحتؿُيخاطبُاعرشٌُالاألفكارُ.ُُالمعانيُفيُكضكح -2

ُ. الحقكؽُكسمبُكالقيرُالضيـُعمىُيسكتُلفُبأنوُديدةشٌُُبميجةُيخاطبوُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ. العاطفةُحرارة -3
ُ.ُألرضوُالمستعمرُسمبُعفُتحدثُحيفُكالرفضُاًلستياءُعاطفة .أُ
ُ.ٌُيةالكطنُالعاطفةُتظيرُكموُذلؾُكفيُ،ُجاعُأكُغضبُإذاُغضبوُمفُالمستعمرُحذرُحيفُكالثكرةُالغضبُعاطفة .بُ
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 (  107من أسئلة الكتاب صفحة ) 

 .المقاكمة عرشٌ  عمى إياىا مطبِّقنا ،"الكاقع مرآة الٌشعر: " ٌيةاآلت العبارة ٌش ناق -2
 .ٌُُُيةحداثُالسياسعارُالمقاكمةُتناكلتُاألشٌُأ -1
 لمعربُ.ٌُُيةكاًلنفعالٌُيةتناكلتُاألكضاعُاًلجتماعُ -2
ُتحدثتُعفُمكاقؼُالدكؿُالعظمىُ.ُُ -3

ُعرُ:ُشٌُادُبشٌُكيمكفُاًلستُرُُُُُُ
 محمدُميدمُالجكاىرمُُفيُكصؼُثكرةُالعراؽُ. -ُأ
 .ٌُُيةفيُكصؼُالمقاكمةُالفمسطينٌُُشُمحمكدُدركيُ -ُب
 ؽُ.ُشٌُكقيُُُفيُكصؼُنكبةُدمشٌُأحمدُُ -ُت

ُ
 عراء فمسطيف ، فسر ىذه العبارة . شٌ حكرنا عمى  ٌيةعر المقاكمة الفمسطينشٌ لـ يكف  -3

ُكمعاناتياُمعُاًلحتالؿُالصييكنيُكالذمُماُزاؿُمستمرناُحتىُيكمناُىذاُأكجدُتعاطفناُكبيرناُفيُمختمؼٌُُيةمكانةُفمسطيفُالدينُ
ُعبياُإلىُمناصرتوُ.ُشٌُالعربُيحيكفُصمكدُُعراءشٌُكغيرىاُمفُالدكؿُ،ُكىٌبٌُُيةكاإلسالمٌُيةاألقطارُالعرب

 
 كؿ نص مف النصيف السابقيف؟ المضمكف الذم يمثمو اذكر اقرأ النصيف اآلتييف، ثـ -4

 ابي : شٌ القاسـ ال يقكؿ أبك
ٍيؿي  لىؾى  ٍرحى  يىا الكى ، نيضى  إذا دو ػػػػػػػػػػػػػػػػػغى  ًمفٍ  المىظىالـً  صى  !كصٌممكا المستضعفكفى
ـى  إذا طَّ ـى  كصب كا ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيكدىىي  عًبديكفى الميٍستى  حى ـي  افػػػػػػػػأيَّ  الس خط حمي  ..!تعم
 كيحطـي  الظًٌلـي، ادى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشٌ  ما فييدـي  سىاًخطان  يىٍنيىضي  ثيَـّ ..  يىٍغفىى الحؽ   ىيكى 
 
 يقكؿ البياتي :  

 يداءشٌ لف يمكت ال
 ذرة كالزىرة في أرض الفداءفيـ الب

 اءالٌشعر عر شٌ كىـ الساحؿ كالبحر ك 
 

  عر المقاكمة في كًل النصيف . شٌ استخمص خصيصتيف مف خصائص 
 األفكار.ُفيُالمعانيكضكحُُ-2ُُُفيُكالُالنصيفُ.ُحرارةُالعاطفةُ -1

ُناهُالباطؿُ.ُاعرُفكرةُُأفُالحؽُسينتصرًُلُمحالةُ،ُكأنوُسييدـُماُبشٌُففيُالنصُاألكؿُُ:ُيتناكؿُال
ُيداءُكتضحياتيـُ.شٌُكالنصُالثانيُ:ُُُُُيتناكؿُفكرةُُأثرُالُُُُ

ُالمضمكف:ُ
ثارتياُاليمـُاستنياض ُكا 
 .المستعمرُلمقاكمة

ُكفُ:المضمُُُُُُُُ
 .المقاكمةُشيداءُقدمياُالتيُالتضحياتُأىميةُإبرازُُُُ



 

  84   
 

ُ
 عر المقاكمة.شٌ كقكتيا في  ٌيةالتي درستيا في ما سبؽ عمى حرارة العاطفة الكطن ٌيةالٌشعر كاىد شٌ دٌلؿ مف ال -5

:  ٌش يقكؿ محمكد دركي
ُاإلنسافٍُُقيمةُما
ُُُُُُُكطفٍُُبال
مىـٍُُبالُ ُعى

ُ؟ُعنكافٍُُكدكنما
ُاإلنساف؟ُقيمةُما

 :  ؽشٌ كقي نكبة دمشٌ أحمد يصؼ 
ُليبقكاُقكًميُـيُدكفُىُكزالكاُُُُلتىحياًُفتيتيياُماتُىُبالدُهُ

 :العدكاف الٌثًلثي عمى مصر في فكزم عطكمكيقكؿ 
ُتمٌردكا ٌُيةكيػػػػػػػػػػؼُافتدىكىاُبالدماءُالفان حٌدثُعػػػػػػػػػػػػػػػفُاألطفاؿُيكـى

الجزائر ضد المستعمر :  ثكرة في العيسى كيصؼ سميماف  
ُالبكرُيُالٌربيعُي

ؽُأف ُجاٌلدُهُييسحى
 جزائرٍُُتحياُكأف

 
 بو كاَلختًلؼ . شٌ عر المقاكمة ذاكرنا أكجو الشٌ الكبرل ك  ٌيةعر الثكرة العربشٌ كازف بيف   -6
 ٌيةالخصائص الفن المكضكعات 

 
 عرشٌ 

 الثكرة
 ٌيةالعرب

 الكبرل

 
ُ.ٌُيةالعربٌُيةتأكيدُالقكم .1
ُلمقاكمةُظمـُالعثمانييفُ.ُاليمـُاستنياضُ .2
اًلستياءُمفُسياسةُالعثمانييفُككصؼُ .3

ُظمميـُ.
 معُالثكرةٌُُيةكصؼُتجاكبُاألمةُالعرب .4
 اىدُالمقاكمةُ.ُُُشٌُكصؼُم .5

ُ

 
 ٌُيةبركزُالنبرةُالخطابُ -1
 .ٌُُيةكالقكمٌُيةحرارةُالعاطفةُالكطنُ -2
 .ُالٌشعرالتزاـُعمكدُُ -3
التبايفُفيُسيكلةُالمعانيُكغرابةُُ -4

ُاعرُآلخرُ.ُشٌُلفاظُأكُسيكلتياُمفُاأُل

  
 عرشٌ 

 المقاكمة

 
ُالمستعمرُكظمموُ.ُُلمقاكمةُاليمـُاستنياض .1
ُ.يداءُشٌُالتضحياتُالتيُيقدمياُالٌُيةإبرازُأىم .2
ُاىدُالمقاكمةُ.ُُُشٌُكصؼُم .3
ُ.ٌُيةالعربٌُيةتأكيدُالقكم .4
ُ.ٌُيةمعُالقضٌُيةكصؼُتجاكبُاألمةُالعرب .5

 
ُ ٌيةالخطابُالنبرةُبركز -1
 .ٌُيةكالقكمٌُيةالكطنُالعاطفةُحرارةُ -2
 األفكارُكالمعانيُفيُالغالبُكاضحةُ.ُ -3
عرُشٌُُكُالٌشعرالتنكيعُبيفُالتزاـُعمكدُُ -4

ُالتفعيمةُ.ُ
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 السؤاؿ الكؿ : عٌرؼ فف المقالة .    
ٌُُُيةخصشٌُكقدُتظيرُفيوُُففُأدبيُنثرم،ُيتناكؿُمكضكعناُمعينناُبيدؼُإقناعُقارئوُبتقبؿُفكرةُماُأكُإثارةُعاطفةُتجاىيا،ُُ
ُالكاتب.ُ
ُ
 تمثمت ؟  كفيما؟  ظيرت مًلمح المقالة في أدبنا العربيالسؤاؿ الثاني : متى  
ُُُُُبيتُمفُبعضُالكجكهُخصائصُالمقالةُشٌُمنذُالقرفُالثانيُلميجرة،ُكتمثمتُفيُأحسفُصكرىاُفيُرسائؿُالجاحظ،ُالتيُأ  
ُالحديثة.ٌُُيةالعربُُ
ُ
 كؿ الجديد لممقالة ؟ شٌ ما ىك الالسؤاؿ الثالث :  

ىُآخرُمفُحيثُمكضكعياُكأسمكبياشٌُاتخذُ (1  .كؿُالمقالةُحديثناُمنحن
 أصبحتُتيعنىىُبتحميؿُمظاىرُالحياةُالمعاصرةُكتتناكلياُبالنقدُكالتحميؿ،ُحتىُنستطيعُالقكؿُإنياُعيٌدتُفنِّاُأدبياُجديدنا.ُ (2
ُ.رؽ"ُشٌُمجالتُمثؿُمجمةُ"المكالٌُيةصحؼُمثؿُصحيفةُ"الكقائعُالمصُرظيكرُبعضُالُ (3

ُ
 ؟  ار المقالة في الدب العربي الحديث كظيكرىا بقالبيا الجديدشٌ أثره كبيره في انتالسؤاؿ الرابع : ما الذم كاف لو  
ُ.رؽ"ُشٌُكالمجالتُمثؿُمجمةُ"المٌُيةصحؼُمثؿُصحيفةُ"الكقائعُالمصُرظيكرُبعضُالُ
 المبكرة. ٌيةي الصحافة العربير كتٌاب المقالة فشٌ أالسؤاؿ الخامس : اذكر  

ُ.عباسُمحمكدُالعقادُ .3ُ.ُأحمدُحسفُالزيات .2ُ.إبراىيـُالمازنيُ .1
ُ

 ؟الحديثة العامة لممقالة  أك الٌسمات السؤاؿ السادس : ما ىي الخصائص
ُ.كالتيـُالعامةُكالخاصةشٌُاتسمتُبقربياُمفُالناسُكمعالجةُم .1
ُ.ُكعقكليـأذكاؽُالناسٌُُيةبالميؿُإلىُبثُالثقافةُالعامةُلتُر .2
ُ.ُاتصفتُبالكضكحُفيُالتعبير .3
ُ.ُالدقةُفيُالكصؼ .4
 إليجازُفيُالعرض.ا .5

الحديثفيُالعصرُُالكحدةُالرابعةُ:ُالنثر  
 

ُ:ُالمقالةُ  أكًلن



 

  86   
 

 
ُ.ُأذكاؽُالناسُكعقكليـٌُيةبلتُر. عمؿ ذلؾ ؟  الميؿ إلى بث الثقافة العامة ف الٌسمات العامة لممقالة الحديثةالسؤاؿ السابع : مً  
ُ
 2018سؤاؿ كزارة صيفي  ؟يثة الحدلمقالة الثامف : ما ىي العناصر التي تعتمد عمييا االسؤاؿ  

ُ.لغةُمكجزةُيراعىُفيياُاختيارُالكمماتُالمناسبةُذاتُالدًلًلتُالكاضحةُبعيدناُعفُالتكرارُكالزيادة .1
ُ.فكرةُالمكضكعُالتيُتعبرُعفُكجيةُنظرُكاتبُالمقالةُفيُمكضكعُما .2
 .ُكتأثيرُكبيريفٌُيةعاطفةُتسيـُفيُتقديـُفكرةُالمقالةُبفاعم .3

ُ
ُ.ٌيةفيُالمكضكعاتُاإلنسان: في أم المكاضيع تظير العاطفة كيككف ليا تأثير ؟    السؤاؿ التاسع 
ُ
ُ.ٌُُية،ُكالمقالةُالمكضكعٌيةالمقالةُالذاتر : اذكر أنكاع المقالة . شٌ السؤاؿ العا 

     

  
ُارُالتعميـُكظيكرُالصحافة.ُشٌُريفُإثرُانتشٌُفيُالقرفُالع؟  الردف المقالة  ر :  متى عرؼشٌ السؤاؿ الثاني ع

 ريف . عمؿ ذلؾ ؟ شٌ في النصؼ الثاني مف القرف الع ٌيةالردن ٌيةلة الدبالمقاتطكرت ر : شٌ السؤاؿ الثالث ع 
 ارُالتعميـُكظيكرُالصحافة.ُشٌُانتُ (1
ُ:ُإصدارُالمجالت،ُمثؿُُ (2
 (ُ.ُأصدرىاُعيسىُالناعكرمُفيُعماف)ُُُ.ُُمجمةُ"القمـُالجديد" .ُأ
 ُ.ُمجمةُ"المنار"ُفيُالقدس .ُب
 مجمةُ"األفؽُالجديد"ُ .ُت
 .مجمةُ"أفكار"ُ .ُث

 مف حيث :  ٌية، كالمقالة المكضكعٌيةالمقالة الذاتفٌرؽ بيف  ر : شٌ السؤاؿ الحادم ع ، 
 (ٌُُية،ُأكُاجتماعٌيةسياسُ،ُأكٌيةنقدُ،ُأكٌيةعمم)ٌُُيةالمقالة المكضكع ةيٌ المقالة الذات 

طريقة 
ُالعرض

يضبطياُُحرةُفيُطريقةُعرضيا،ًُلُ
ُ.ضابط

 يتطمبوُالمكضكعُمفُمنطؽُفيُالعرضتحرصُعمىُالتقيدُبماُ
ُ.ُـُالمقدماتُكاستخراجُالنتائجكالجدؿُكتقدي

عرض ُ
 المكضكع

 .ٌُشُيندرُفيياُالجدؿُكالنقاُ
ُ

ُمفُالشٌُبُالمكضكعُُتعرض كائبُالتيُقدُشٌُكؿُمبسطُككاضحُخاؿو
ُ.تؤدمُإلىُالغمكضُكالمبس

 ٌيةخصشٌ 
ُالكاتب

ُُالكاتب،ُكتعبرٌُيةخصشٌُتيعنىُبإبرازُ
ُُُ.تمرسُبياٌُيةعفُتجربةُحيُك

 .ُفييا،ُإنماُنراىاُماُبيفُالسطكرٌُيةالكاتبُجمٌُيةخصشًٌُلُتككفُ
2018ُسؤاؿ كزارة صيفي  ُُُ

يتحددُحجـُالمقالةُبتعددُفكرةُمكضكعياُفقدُتأخذُصفحةُأكُأكثرُُحجمياُقصيرُإلىُحٌدُما.ُالحجـ
ُُعمىُأًلُتككفُصفحاتياُكثيرة.
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 يف ؟الردنير :  عًلـى حرص كتٌاب المقالة شٌ الرابع عالسؤاؿ  
ُحرصُكتابياُعمىُعرضُماُيقدمكفُبأسمكبُجذاب،ُمستفيديفُمفُأساليبُالكتابةُالتيُيستخدمياُكيتٌابُعربُفيُمجالتُُ
ُأكثرُعراقة.ُُُ
 فقط ( 3. ) احفظ ير كيتاب المقالة الردنيكفشٌ أر : اذكر شٌ السؤاؿ الخامس ع 

ُخالدُالكركيُعبدُالحميـُعباسُحسنيُفريزُمعيسىُالناعكُر
ُُحسيفُجمعة.ُطارؽُمصاركةُإبراىيـُالعجمكني

 
 :"ُكنمثؿُبمقالةُلمكاتبُاألردنيُالدكتكرُحسيفُجمعةُبعنكافُ"أفكارُكالزمف

ا، " نصؼ قرف كمجمة أفكار تتحرؾ كتخطك بعناد كدكف تكقؼ يذكر، لـ يخفت صكتيا أك ينؿ الزمف مف فتكتيا كعز صباى  
رجات شٌ اَلستمرار كمحاكرة الخمكد، كعدـ اَلنصياع لح ٌيةخفاقة تنبض بيبات العصر كعبؽ التبدَلت الحادة، كجد ٌيةككأنيا سار 

 بو اتفاؽ عمى اعتداؿ مزاجيا كتكجييا، كقبكؿ سيرتيا كمسيرتيا، كتقبؿ ما تنسجو كتحككو مف شٌ الزكاؿ كالفناء، ثمة انطباع ك 
 ، كتستحكذ عمى اىتماـ القارئ متعدد الميكؿ كالرغبات كالذكاؽ، كتنفتح عمى المكاىب ٌيةكات الغمبمكاد كمكضكعات تساير مدر 

 ئة، كَل تتكقؼ عمى جيؿ دكف آخر، أك تسير في خط ضيؽ يتبنى تيارنا معيننا كيقتصر عميو. شٌ النا
ا إلى تجاكز عرض القضايا كاإل   مغمؽ استبعادم لطرؼ عمى حساب رأم كاليات مف منظكر شٌ إنيا ممؾ الجميع تسعى دائمن

اد العمدة لصمكد البناء، كلـ يترؾ شٌ في الطرح كالتناكؿ كالسمكب. كىذا التكجو حصف السس كأ ٌيةطرؼ معيف، تأخذ بالكسط
مجاَلن لمسؤكؿ أف ييدـ الجدراف ليقيـ بنيانو الفردم أك يخضعيا لتصكره الخاص، ناىيؾ عف المس بجكىرىا كصمب نكاتيا؛ 

 تى المذاىب كاَلتجاىات، شٌ العامة، كظمت ممؾ معظـ المثقفيف كاليكاة مف  ٌيةكمًلمحيا الثقاف ٌيةحتفظت أفكار بمباقتيا الفكر فا
 خطكىا كمسيرتيا؛ فكاف ليا الثر  ٌيةحراكيا كالكثكؽ مف مصداق ٌيةخطيا العاـ كانسياب ٌيةركعشٌ يد أحدنا تنكر جادنا لمشٌ كلـ ن

كالحراؾ اإلبداعي في الردف، كصمدت بثبات في كجو أم تراخ في اَلستمرار أك التباطؤ في  ٌيةكالدب ٌيةقافالبميغ في الحياة الث
 أكقات الصدكر. 

ا، كلـ تتعرض لخضات كأكقات عصيبة، حيث أصابتيا أكجاع المنطقة كأجبرىا   ىذا َل يعني أف درب أفكار كاف مميدنا كعريضن
لكثر مف عقد مف  ٌيةفصم ٌيةعمى التكقؼ اإلجبارم عدة سنكات، لتعكد إلى الظيكر كدكر  1967العدكاف الصييكني الغادر عاـ 

ديد ما تزاؿ تحافظ عميو حتى اآلف؛ مع شٌ كؿ جديد كتنظيـ شٌ كعيدىا الكؿ، لكف في  ٌيةير شٌ الزماف، كتتحكؿ بعد ذلؾ إلى مجمة 
ابع ىيئات التحرير المتكررة، التي يجرم تغييرىا كفؽ إرادة كاسعة، في ظؿ تت ٌيةيد انتقاَلت جذر شٌ أف فصكليا كمضامينيا لـ ت

كعًلقاتيـ بالحراؾ الثقافي... ىذه ىي المرة الثالثة التي أسجؿ  ٌيةخصي كتقديراتيـ الذاتشٌ المسؤكليف الكبار، كحسب منظكرىـ ال
النظر عف بعض المتاعب التي  يد بإخًلص، بغضشٌ فييا انطباعاتي عف مجمة أفكار كدكرىا في الحراؾ الثقافي كالفكرم. كأ

 في الدفع بمسيرتيا كاَلستظًلؿ باندفاعاتيا تراكد الجميع، سكاء أكانكا قراءن أـ مسؤكليف كبارنا."  ٌيةتكاجو المجمة كمحررييا، أف الن
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 ـٌ أجب عف السئمة اآلتر : عد إلى المقالة التي درسشٌ السؤاؿ السادس ع  : ٌيةتيا ث

 مكانةُمجٌمةُأفكارُبيفُقرائياُكالٌصعكباتُالتيُكاجيتيا.   في المقالة. حدد فكرة المكضكع -أ  
 تجاهُمجٌمةُأفكار.ٌُيةعكرُبالمسؤكلشٌُال  ما العاطفة التي تغمب عمى المقالة؟ -ب
 ما مدل انسجاـ عنكاف المقالة مع المضمكف؟ -جػ

ُةُ"أفكار"ُفيُالفتراتُالتيُمٌرتُبياُجميعيا.ىناؾُانسجاـُبيفُعنكافُالمقالةُكمضمكنيا،ُحيثُتتناكؿُالمقالةُصمكدُمجمٌُ
  ىات ثًلث خصائص مف خصائص تمؾ المقالة.  -د 
ُأذكاؽُالٌناسُكعقكليـٌُيةبثُالثٌقافةُالعاٌمةُلترب .1
مجٌمةُ"أفكار"ُلدلُالقارئُمتعٌددُالميكؿُكاألذكاؽ،ُكصمكدىاُفيُكجوُالٌتحدٌياتٌُُيةتعنىُالمقالةُالٌسابقةُببيافُأىم .2

 كالمتاعب.
 الٌدقةُفيُالكصؼ. .3
 اإليجازُفيُالعرض. .4
 
 
    
      السؤاؿ الكؿ : عٌرؼ فف الخاطرة  2018سؤاؿ كزارة صيفي 
 كممةُ"خاطرة"ُمأخكذةُمفُعبارةُ"مٌرُبالخاطر"ُأمُجاؿُبالنفسُأكُالقمبُكىكُماُيمٌرُبالذىفُمفُاألمكرُكاآلراء.ُلغةُ:ُُ (1
اُ:ُُ (2  .ٌيةعكُرشٌُأكٌُُيةرةُعارضةُطارئةُكأٌنياُكمضةُذىنتعٌبرُعفُفك،ُىيُفٌفُنثرٌمُحديثاصطالحن

ُ
ـى ارتبط  فف الخاطرة في ن السؤاؿ الثاني :   ُ.ٌيةكالسياسٌُيةكاًلجتماعٌُيةكالثقافٌُيةبالصحافةُفيُمختمؼُمناحيياُاألدبأتو  ؟ شٌ ب
ُ
 تيعٌبر ؟ كأيف تندرج ؟  كعَـّ  : ما ىي صفة الخاطرة ؟  الثالثالسؤاؿ  
ُ.ُسبياُقصيرةُنصفتياُ:ُُ
ُ.ٌُيةعكُرشٌُأكٌُُيةعفُفكرةُعارضةُطارئةُكأنياُكمضةُذىنُالخاطرةُ:ُُتعبرُ
ُتحتُعنكافُثابتُفيُالصحيفةُأكُالمجمة،ُكتككفُعادةُبالُعنكاف.تندرجُالخاطرةُ:ُُ
ُ
ُ.ُيُكتابُ"صيدُالخاطر"ًُلبفُالجكزمكردتُكممةُخاطرُف  ؟ كردت كممة خاطرأيف السؤاؿ الرابع :  
ُ

ُ.ٌيةأكردُفيوُمجمكعةُمفُالخكاطرُلتيُتيعنىُبالقيـُاإلنسان س : ماذا أكرد ابف الجكزم في كتابو ؟ السؤاؿ الخام
 
ُ

ُالخاطرةُثانيناُ:ُ
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ُُ

  كتابو " صيد الخكاطر " عمؿ ذلؾ ؟  ٌيةابف القيـ الجكز  ٌية: تسم السادسالسؤاؿ 
ُُُجمكعةُمفُالخكاطرُالتيُتيعنىُبالقيـُألٌنوُأرادُأفُيثبتُماُيخطرُلوُمفُخكاطر؛ُفقيدىاُبالكتابةُكيًُلُتنسىُلماُأكردُفيوُمُ
ُ.ٌُُيةاإلنسانُُ
ُ
 .تييركا في كتابة الخاطرةشٌ مجمكعة مف الكيتاب العرب ممف ااذكر  :  السابعالسؤاؿ  
ُ،ُكجبرافُخميؿُجبرافُ.ُُ،ُكخميؿُالسكاكينيُأحمدُأميفُ 
 
 في الخاطرة .  الكيتاب الردنييفر أسماء : اذك الثامفالسؤاؿ  
ُ،ُإبراىيـُالعجمكنيُ.ُُالزعبيأحمدُحسفُُ،ُُار،ًُلناُمامكغصالحُجُر 
 
ُ.ةشٌُالجانبُالكجدانيُالمميءُباإلحساسُالصادؽُكالعكاطؼُالجيا ؟يغمب عمى الخاطرة : ماذا  السابعالسؤاؿ  
 
 دؽ كالعكاطؼعمى الخاطرة الجانب الكجداني المميء باإلحساس الصاإذا غمب الخاطرة  كاتبيتطٌرؽ  إَلـى  : الثامفالسؤاؿ  
 إلىُجكانبُليسُلياُحدكدُفيُماُيخطرُفيُبالو،ُكتتالءـُمعُمتطمباتُالقراءةُالسريعة.ُيتطرؽُ  ؟ ةشٌ الجيا  
ُ
  عمؿ ذلؾ ؟  تطرؽ كاتب الخاطرة إلى جكانب ليس ليا حدكد:  التاسعالسؤاؿ .  2018سؤاؿ كزارة صيفي 

ُفيُكٌؿُماُيخطرُببالو.ُةشٌُاادؽُكالعكاطؼُالجيٌُاإلحساسُالصٌُالمميءُبُالجانبُالكجدانيٌُيغمبُعميياُالخاطرةُألٌفُ
ُ
  بيف المقالة كالخاطرة مف حيث :  / كازف  : قارف رشٌ العاالسؤاؿ  2018تكمشٌ سؤاؿ كزارة 

 المقالة الخاطرة 
ُتبمغُعدةُصفحات.ُ.ُتككفُقصيرةًُلُتتجاكزُالصفحة الحجـ

كالبراىيفًُُلُتعتمدُعمىُإيرادُاألدلة الدلة كالبراىيف
ُإلثباتُرأمُأكُقناعة

خاصةُُتعتمدُعمىُإيرادُاألدلةُكالبراىيفُإلثباتُرأمُأكُقناعة
ُ.ٌيةالمقالةُالمكضكع

ُمدركسةُكمنتقاة.ُ.ُتعتبرُالفكرةُكليدةُلحظتياُكطارئة الفكرة
ُكؿُخاصُكعناصرُمحددةشٌُبتكتبُُكفقرةُكاحدةُمتكاصمةٌُيةتكتبُبتمقائ الكتابة 
ُعادةُيككفُلياُعنكافُيعٌبرُعفُمضمكنيا.ُعادةُبالُعنكاف.تككفُ العنكاف 

 
 ؟ لمخاطرة ٌيةالفن / الٌسمات الخصائص ما:  رشٌ العاالسؤاؿ 
 .اُفيُنفسُكاتبيارُعمٌُالتعبيرُتعبٌٌُُيةأفُتككفُقُك (1
 .فكرتياُكاضحة،ُكجممياُمتكازنة،ُتتالءـُمعُمستكلُإدراؾُالقارئ (2
 .ُكاًلستعاراتٌُيةبيياتُالمجاُزشٌُكالتٌُيةالصكرُالفنُتعتمدُأحيانناُبحسبُمكضكعياُكنكعوُعمى (3
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 في كتابة الخاطرة . عمؿ ذلؾ ؟  ٌيةالجمال ٌيةر : تكظيؼ الصكر الفنشٌ السؤاؿ الحادم ع 

 يجعؿُلياُتأثيرناُفيُنفسُالقارئ.ُألفُذلؾُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 :ُكنمثؿُبخاطرةُلمكاتبُاألردنيُإبراىيـُالعجمكني
خصيات كانت تمٌثؿ مجمكعة مف القيـ ذات الحضكر في ذلؾ المجتمع شٌ الذم أدركناه صغاران أف ثمة  ٌيةمف مجتمع القر " نذكر 

رمزان لمتقكل البالغة درجة « عًٌلف»التي قد تنعقد حكليا الساطير.. ككاف  ٌيةرمزان لمقكة البدن« فًلف»البسيط المحدكد. كاف 
مف يبمغ في الذكاء مرتبة َل مزيد كراءىا كمف يبمغ في النخكة أك في الكـر مبمغان يذٌكر  ٌيةقر ذات الكرامات، ككاف في ال ٌيةالكَل

بعنترة العبسي أك بحاتـ الطائي. كفي الجممة يمكف القكؿ إنو كاف لكؿ قيمة عميا مف القيـ التي تعطي لمحياة معنى مف يمثميا 
ا م ٌكمو كاف ثمة مف ىك مثاؿ في البطكلة أك في الغنى شٌ الصغيرة لكؿ ت يكدنا ليا. حتى في مجتمع المدينةشٌ أك يقدـ أنمكذجن

( أك في الذكاء كالدىاء )اإلدارة كالسياسة( أك في غير ذلؾ مف مناحي الحياة كتجمياتيا   .)القكة الخيرة كالماؿ المحتـر
مممكسة لمقيـ بحث الظمآف في  اآلف.. كبعد تطاكؿ العقكد كتراخي السنيف كتفاقـ اَلزدحاـ صرنا نبحث عف أنمكذجات    

أك  ٌيةربة ماء كلـ يتمخض العدد الكبيري التماكًج عف كيفيات يستيدل بيا إَل أف يككف ذلؾ فبركة أك صناعة إعًلمشٌ البيداء عف 
تمكنا ، فام«القيمة»دعكل داحضة بغير دليؿ. لقد تقدمنا عمى المستكل المادم اَلستيًلكي كتخٌمفنا تخٌمفان معجبان عمى مستكل 

التي َل  ٌيةغفان مرضيان بالتنمشٌ غفنا شٌ ظاىر الغنى ككاقع الفقر في لحظة حرجة َل بد أف تتظاىر اإلرادات مٌنا عمى تجاكزىا، لقد 
ىك غايتنا القصكل كمبتغانا الرئيس، كغفمنا عف الجانب الخًلقي مف حياتنا حتى « التراكـ الكٌمي» لمقمكب فييا، كصار  ٌيةتىٍزك
يمارس مياراتو في نقض القيـ التي تمنح الحياة معناىا « عقًلن أداتينا»كىك النصير الظيير لألخًلؽ صار عندنا « العقؿ»إف 

 –لدل العقًلء  –البئيس. حاؿ تقتضي  ٌيةر شٌ التي تمقي بظًلليا الكئيبة عمى كاقع الب« ٌيةالًل أخًلق»كيمتثؿ صاغران في خدمة 
 لنفسكـ إف كنتـ تعقمكف."التماس سبؿ النجاة منيا.. فالتمسكا 

  
 ُأحمدُأميفُكنمثؿُبخاطرةُلمكاتب:ُ
 عممو عمى أصرٌ  ىك فإذا فعمو، مف تمنعو أف كتحاكؿ بو، أغرل إذا رشٌ ال فعؿ تحذره قكة نفسو أعماؽ في أف اإلنساف يًلحظ
 عمى يندـ كبدأ بو، اإلتياف عمى تكبخو القكة ىذه أخذت العمؿ أتـ إذا حتى القكة، تمؾ لعصيانو العمؿ أثناء نفسو بانقباض أحس

 أف أحس ٌش يغ كبدأ الصكت ليذا يسمع لـ فإذا يفعؿ، أَل يناديو باطنيا صكتا فيحس اإلمتحاف في ٌش الغ يحاكؿ كالطالب فعؿ، ما
 عممو في دأب فإذا الكاجب، بفعؿ تأمره القكة ىذه أف يحس كذلؾ .يعكد أَل كعـز كندـ أٌنبتو عممو في استمر فإذا تثبطو، القكة ىذه
 الغرؽ عمى رفاشٌ م آخر يرل كالطالب كعظمتيا، نفسو كبرفعة كسركر، بارتياح عرشٌ  منو انتيى فإذا فيو، اإلستمرار عمى جعتوشٌ 

 تسمى ٌيةالناى اآلمرة القكة ىذه  .كسعادة بغبطة عرشٌ  ذلؾ أتـ فإذا عممو في المضي عمى نفسو جيعشٌ بت عرشٌ ي إنقاذه فحيف فينقذه،
 كتقارنو الرذيمة، عف كالنيي الكاجب، عمؿ إلى ادشٌ باإلر  فتسبقو كتمحقو، كتقارنو العمؿ تسبؽ — رأيت كما — كىى ،((الضمير ))

  .العصياف عند كالكخز باللـ عكرشٌ كال الطاعة عند كالسركر باإلرتياح كتمحقو ر،شٌ ال عف كالتثبيط الخير، عمى جيعشٌ بالت
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 ثـ أجب عف السئمة التي تمييا :  اقرأ خاطرة الكاتب " أحمد أميف " 
 ٌر.شٌُضميرُاإلنسافُمحركوُلمخيرُكالما الفكرة التي عالجتيا الخاطرة ؟  - أ

 الفكرةُكاضحة،ُكالجمؿُمتكازنةُكمالئمةُإلدراؾُالقارئ.لمخاطرة . ٌيةمثؿ مف الخاطرة عمى خصيصتيف مف الخصائص الفن - ب
 : حيث مف فأمي أحمد ك  العجمكنيٌ  إبراىيـ  خاطرتي بيف كازف  - ت

ُبيياتُكالمجازاتشٌُالتٌُُكضكحُالفكرةُمراعاةُالجانبُالكجدانيٌُُالحجـُ
إبراىيـُ

ُالعجمكنيٌُ
مناسبة مف حيث: 

ُ.ككنيا خاطرة
كاضح، عند طمب التماس سبؿ 

يا شٌ الٌنجاة مف الحاؿ التي يعي
 المجتمع.

بييات شٌ استخداـ بعض التٌ  فكرتيا كاضحة.
 لتقريب المعنى.

ُ
ُأحمدُأميف

كاضح جداا، كَل سٌيما عند ُة إلى حٌد ما.قصير 
القٌكة اآلمرة  ٌيةالحديث عف أىم

)الٌضمير( في نفس  ٌيةالٌناى
 اإلنساف.

تكٌسع في استخداـ  فكرتيا كاضحة.
بييات لتقريب المعنى شٌ التٌ 

 لمقارئ.

ُ
ُ
ُ
 السؤاؿ الكؿ عرؼ مفيـك القصة القصيرة .  2018تكمشٌ سؤاؿ كزارة 
ُكالتوُكتطمعاتوُكآمالو.شٌُماُتعالجُقضاياُاإلنسافُكمٌُيةيتناكؿُحكاُففُأدبيُنثرمُُُُ
ُ
ـى السؤاؿ الثاني :    ؟  في عصر نيضة أكركبا ٌيةالقصص الكركبتأثرت  ب

ٌُيةككانتُفكرتوُاألساسٌُيةتأثرتُباألدبُالفارسيُالذمُتمثؿُفيُكتابُ"كميمةُكدمنة"ُالذمُترجموُابفُالمقفعُإلىُالعربُُُُ
  تقاؿُعمىُألسنةُالحيكاف.ُالقصصُالتي

 
 .السؤاؿ الثالث : لمقٌصة القصيرة حضكر في الدب العربٌي القديـ، كٌضح ذلؾ 

ُفيُإطارُمحكـٌُيةاألمثاؿُالعرب -1  .التيُىيُُقصصه
المبكرةُلظيكرُالقصةُالقصيرةُفيُالتراثُالعربي،ُمثؿُقصةُ"زنكبيا"،ٌُُيةالقديمةُكمثاؿُعمىُالبداٌُيةالقصصُالعاطفُ -2

 .األكبر"ُمعُأسماءُبنتُعكؼٌُشُةُ"الميرىقّْكقص
 اٍستقيتُمفُأياميـُكبطكًلتيـُكأعمؿُفيوُمخيالتُكاتبييا.ٌُيةكافُلمعربُقصصُتاريخُ -3

 

ُُُالقصةُالقصيرةثالثناُ:ُ
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ُ.ُُريفشٌُفيُبداياتُالقرفُالع ؟ في العصر الحديث ظيرت القصة القصيرة  السؤاؿ الرابع : متى

ُ
 .كؿ المتعارؼ عميو شٌ يرت في العصر الحديث بالظ ٌيةأكؿ قصة قصيرة عربالسؤاؿ الخامس : اذكر اسـ  

ُقصةُ"فيُالقطار"ُلمحمدُتيمكر.        
 
 زكرياُتامر،ُكيكسؼُإدريس،ُكمحمكدُسيؼُالديفُاإليراني..  القصة القصيرة العرب في  ابير كتٌ شٌ أ السؤاؿ السادس : عدد 
ُ
ُ
ُ
 صر الحديث .في العكمؤلفييا   ٌيةالسؤاؿ الكؿ : اذكر اسماء القصص الردن 

 .ُلمحمدُصبحيُأبكُغنيمةٌُيةـ(ُالقصص1922"ُ)ُأغانيُالميؿُ" -1

 .ُـ(ُلمحمكدُسيؼُالديفُاإليراني1937"ُ)ُكطشٌُأكؿُالُ" -2
 

ُ.ُـ(1922"أغانيُالميؿ"ُ)ٌُُيةالقصصُمجمكعةالظيرت في العصر الحديث ؟   ٌيةالسؤاؿ الثاني : ما ىي أكؿ قٌصة أردن 
ُ
 لمقٌصة في الردٌف. ٌيةالحقيق ٌيةكط" لمحمكد سيؼ الٌديف اإليرانٌي البداشٌ "أكؿ ال ٌيةمكعة القصصالسؤاؿ الثالث : تيعٌد المج 
 عمؿ ذلؾ ؟   
ُ.ٌُيةالمتتالكطُقصصيُطكيؿُلكاتبُتمكفُمفُمتابعةُتجربتوُكتطكيرىاُطكاؿُالعقكدُشٌٌُُيةبدا .1
نتاجوُالمتصؿُطكاؿُعقكدُفيُتأكيدُمكشٌُأسيـُمفُخالؿُُ .2  .ٌيةانةُالقصةُالقصيرةُبيفُالفنكفُاألدبخصيتوُكثقافتوُكا 
ُ
 ساعدت عمى تطكر فف القصة القصيرة في الردف، منيا: التي عكامؿال السؤاؿ الرابع : ما  2018سؤاؿ كزارة صيفي 
:ُالعامؿُالسياسيُُُُ ُثانينا:ُالعامؿُالثقافي،ُُُُُُُأكًلن
ُ
    ؟ فف القصة القصيرة في الردف تطكر في لعامؿ السياسيالسؤاؿ الخامس : كيث أٌثر كساعد ا 
ـ(ُإسياـُكبيرُساعدُعمىُتطكرُالقصةُالقصيرة1946ُلألردفُمفُإمارةُإلىُمممكةُعاـُ)ٌُيةالسياسٌُيةكافُلتغيرُالبن -ُأ

 ُ.ٌُيةكباقيُمناحيُالحياةُاألدب
 .ُالتطكرُكذاؾارككاُفيُإرساءُقكاعدُىذهُالنيضةُشٌُكافُممفُُ–رحموُاللُ–الممؾُعبداللُاألكؿُُ -ُب

ُُ
ُُ
ُُ

ُالقصةُالقصيرةُفيُاألردف
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ُ  
 العامؿ الثقافي . كٌضح ذلؾ ؟  تطكر فف القصة القصيرة في الردف ف العكامؿ التي ساعدت فيالسؤاؿ السادس : مً 

ُ.التكسعُفيُالتعميـُنكعناُككمِّاُبمراحموُالمختمفة .1
ُ.رشٌُبياُكالداعمةُلحركةُالنٌُيةارُكسائؿُالثقافةُكتعددُالمؤسساتُالمعنشٌُانت .2
ُ.رُاإلنتاجُالقصصيُشٌُاحتفتُبنٌُيةخصصتُمالحؽُثقافٌُيةمعظـُالصحؼُاألردن .3
 .ٌيةكالثقافٌُيةظيرتُاًلتحاداتُكالركابطُاألدب .4

 
 .  تطكر فف القصة القصيرة في الردف ساعدت في ٌيةكالثقاف ٌيةاَلتحادات كالركابط الدبسماء أالسؤاؿ السابع : اذكر  

ُدُالكتٌابُكاألدباءُاألردنييف.نادمُأسرةُالقمـ،ُكرابطةُالكتابُاألردنييف،ُكاتحاُُُ
ُ
 العصر الحديث ؟ اىتمت القصة القصيرة في السؤاؿ الثامف : بماذا  

 :ٌيةالداخمٌُيةالرُؤ (1
 .ٌُيةكنبضياُكحركتياُاًلنفعالٌُيةخصشٌُؼُعفُأعماؽُالشٌُتك -ُأ
 .ٌُيةتياُالداخمكحركٌُيةخصشٌُبالعالـُالخارجي،ُإًلُمفُحيثُككنوُمثيرناًُلنفعاًلتُالٌُيةيككفُىناؾُكبيرُعناًُلُ -ُب
 كثرةُاًلعتمادُعمىُالراكمُالمتكمـُالذمُيركمُقصتوُبنفسو.ُُ -ُت

 
 (  4. ) احفظ  الجديدة ٌيةاللففي كمؤلفييا   ٌيةالقصص الردن ير كيتٌابشٌ أاذكر السؤاؿ التاسع : 

ُ،ُمفمحُالعدكافُ.ُُ،ُكنايؼُالنكايسةُسعكدُقبيالت،ُُعالفشٌُسناءُال،ُُ،ُجماؿُأبكُحمدافُعقمةُحدادُجماؿُناجي،    
ُ
ُُ
ُُ

 .  عناصر القصة القصيرةالسؤاؿ الكؿ  : اذكر  
ُ.ُالحدث .1
ُخكصشٌُلا .2
ُ.ُالبيئةُ)الزمافُكالمكاف( .3
ُ.ُالحكار .4
ُالحبكةُ)العقدة( .5
 (ٌيةالحؿُ)النيا .6

ُُ
ُُ
ُُ
ُُ

القصيرة القصُة ُ عناصُر
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ُُ
 ُ 

 . كضح ذلؾ( .  الحدث)  عناصر القصة القصيرةالسؤاؿ الثاني : مف 
ُيكعنا،ُكىكُمجمكعةُمفُالكقائعُكاألفعاؿُالتيُيرتبطُبعضياُببعضُكيتبعُبعضياُشٌُثرىاُىكُأكضحُالعناصرُفيُالقصةُكأك 
ُالقصةُالقصيرةُ ُ.ُبعضا،ُكعميوُتقـك
ُ
  : ألنوُيتصؼُبالكحدةًُلُالتعدد،ُكيستقطبُانتباهُالقارئ.  .عناصر القٌصة ًمٍف أبرزييعٌد عنصر الحدث السؤاؿ الثالث  
 
 ؟ انتباه القارئ في استقطاب اليدؼالقٌصة  اتبكيحقؽ السؤاؿ الرابع : كيؼ  

 .يعمدُإلىُطريقةُسيمةُمبسطة (1
 .ٌيةاًىدُكيصؼُالمكاقعُالتيُتدكرُفيياُاألحداثُبحيثُتصبحُكأنياُستارةُمفُستائرُالمسرحُالخمفشٌُيرسـُالمُىُ (2

 
 ( . كضح ذلؾ .خكصشٌ ال) عناصر القصة القصيرةف السؤاؿ الخامس : مً  

ُثُأكُيحدثُمعياُالفعؿُالمرتبطُبوُكتتفاعؿُمعو.ُىيُالتيُيقعُلياُالحد
ُ
ُ.كيؽُفيُالقصةشٌُمصدرُإمتاعُكت؟  أك بماذا تمتاز ٌيةاإلنسان ٌيةخصشٌ تعد الالسؤاؿ السادس : ماذا  
ُ
  : عمؿ ذلؾ ؟كيؽ شٌ تالمتاع ك اإلدر امصمف  خكص في القصةشٌ الالسؤاؿ السابع . 
ُطبيعيناُعندُكؿُإنسافُإلىُُألفُ ُ.ٌيةخصشٌُالتحميؿُالنفسي،ُكدراسةُالىناؾُميالن
ُ
ُ.ُ؛ُأمُكؿُماُيتصؿُبكسطياُالطبيعيٌيةكالمكانٌُيةبيئةُالقصةُىيُحقيقتياُالزمان السؤاؿ الثامف : لمقصة بيئتاف اذكرىما .  
ُ
 . كضح ذلؾ( .  كارالح)  عناصر القصة القصيرةف مً :  التاسعالسؤاؿ  

 خكصُالقصةُأكُأكثر.شٌُيفُمفُخصشٌُىكُكؿُكالـُيجرمُبيفُُ               
 2018سؤاؿ كزارة صيفي  الحكار في القٌصة . ٌيةر : كٌضح أىمشٌ السؤاؿ العا

 .ٌيةخكصُكبناءُحبكتوُالقصصشٌُمفُأىـُالكسائؿُالتيُيعتمدىاُالكاتبُفيُرسـُال -1
اُمباشٌُبكاسطتوُتتصؿُُ -2 ُصريحن  رنا.ُشٌُخكصُالقصةُفيُماُبينياُاتصاًلن

 
 اذكرىما مع التعريؼ . نكعافلمحكار في القٌصة  ر :شٌ السؤاؿ الحادم ع . 
ُمعُذاتياُفيُالقصة.ٌُيةخصشٌُالحكارُالداخميُ)المكنكلكج(:ُكىكُحديثُالُ-أ
ُخكصُالقصةُمفُحديث.شٌُالحكارُالخارجيُ)الديالكج(:ُكىكُماُيدكرُبيفُُ-ب
ُ
ُ
ُ
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ُُ
ُ
 بالترتيب  . ضح ذلؾ .. ك الحبكة )العقدة(  عناصر القصة القصيرةف مً ر: شٌ السؤاؿ الثاني ع 

ُكصكًلنُإلىُالذركة،ُمرتبطةُعادةُبرابطُالسبب .1 ُ.ٌيةىيُسمسمةُالحكادثُالتيُتجرمُفيياُالقصةُحيثُتتأـز
ُ.الحبكةٌُيةالصراعُفيُالقصةُىكُبداٌُيةخكصُكبداشٌُكىيًُلُتنفصؿُعفُال .2
  كة.الحبٌُيةالصراعُىيُنياٌُيةكالحادثُالمبدئيُىكُالمرحمةُاألكلىُفيُالصراع،ُكنيا .3

ُ
 2018تكمشٌ سؤاؿ كزارة   التكضيح . ع اذكرىما متنتيي القصة القصيرة بإحدل النيايتيف ر : شٌ السؤاؿ الثالث ع 

 النياياتُالمفتكحة: -ُأ
ُلمتفكيرٌُُيةيترؾُالكاتبُفيُنيا (1 ُ.باستفياـُفيُختاـُالصفحةُاألخيرةُكأفُيختـُقصتوُقصتوُمجاًلن
ُ.طُكتجيدشٌُلفضكلو،ُكحثناُلمخيمتوُكيُتنُأكثرُإثارةُلمقارئُكدفعناٌُيةتككفُالنيا (2
اًُلحتماًلتُمتعددة. (3  يبقىُالنصُمعمقنا،ُمتأرجحن

 النياياتُالمغمقة: -ُب
ُأكُاستفيامنا،ُبؿُتردُفيُصيغةُإخباُرٌُيةيككفُالكاتبُقدُأكجدُالحؿُفيُنياُ ُ.ٌيةتقريُرٌُيةقصتو.ُفييًُلُتترؾُكراءىاُسؤاًلن
 

 ُُحدادُبعنكافُ"ُالقيكةُكالخريؼ"كنمثؿُبقصةُقصيرةُلمكاتبُاألردنيُعقمة
عمت النكر كنظرت إلى الساعة، فإذا بيا قد تجاكزت الثالثة كالنصؼ بقميؿ.. تركت السرير كاتجيت إلى شٌ "أفقتي مبكرنا، أ    

ر شٌ تيئنا بادئ المر، غير أني لمحت خيكط النكر الضعيفة تنشٌ النافذة لمأل صدرم ببعض اليكاء.. داىمتني العتمة، فمـ أميز 
 في دكائر ضيقة..

 ة السماعات. لعمو المؤذف يستعد كيتحفز ليدعك الناس لمعبادة..شٌ خشٌ يء.. كمف بعيد تأتي خشٌ الصمت يطبؽ عمى كؿ     
احو، كيمممـ ثنايا ردائو، كيتجو نحك شٌ أىحسَّ الظًلـي بدبيب الحياة، كنفذ الخكؼ إليو حينما تمممؿ الفجر، فبدأ يسحب أطراؼ ك    

 يء الكحيد المميز.. شٌ ظممات.. في المحظات تمؾ تركتي النافذة.. كتجكلتي في أطراؼ البيت. كانت نغمات التنفس ىي البحر ال
فكرتي أف أبعث الحركة فييـ ليستمتع الجميع معي بركعة اليقظة المبكرة، لكف صكتنا مف خمفي فاجأني كىك يقكؿ: صباح الخير 

 يا أبي..
 التفٌت إلى الخمؼ: مىف؟ -
 ر!شٌ بً  -
: أخفتىني يا كلدم كأفسدتى عمي خٌطتي.. -  ابتسمت لو قائًلن
- ..  أحببتي أف أسيطر عمى برنامج الدراسة الذم كضعتي
 كٌفقؾ اهلل.. -
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.. رحتي أفكر فيو.. فتنى في مقتبؿ العمر قكم اإلرادة، تعٌدل السادسة ع رة شٌ تركني كفي كجيو التصميـ، كفي عينيو اإلرادة كالعـز

 .ير.شٌ أببضعة 
". حٌركتييا قميًلن إلى أف عاد التنفس طبيعينا.. رتبت الغطاء عمى جسميا، ٌيةما ىذا الصكت؟!.. إنو صكت تنفس الصغيرة "ران    

، كثيرة الحركة.. حتى في ٌيةقشٌ نظرت إلييا، فرأيت مًلمح الطفكلة عمى كجييا كصكر البراءة عمى محياىا. يا ليا مف طفمة 
 نكميا ىي كذلؾ. 

  ة.آه؛ لقد نسيت القيكة.. ربما "فارت" كأنا أفكر بيذه الصغيرة.. أسرعت، لكني كصمت متأخرا فقد انطفأ الغاز كانسكبت القيك     
..شٌ ر": ىؿ ىناؾ شٌ سأؿ "بً       يء عمى "الغاز" يا أبي؟ فابتسمتي
ديد، شٌ ىزيـ الرعد القكم، ككميض البرؽ ال كضعت اإلبريؽ مف جديد عمى "الغاز"، كاتجيت لمنافذة.. كحينما اقتربتي فاجأني    

جر.. أىي عاصفة؟ شٌ كانيمر المطر بعنؼ، كالزخات تيصدر مكسيقا خاصة كىي تسقط عمى أكراؽ الخريؼ كفكؽ أغصاف ال
ٌر كخمكؿ! ربما ىي عاصفة عابرة. ما أجمؿ المطر كىك يدؽ  النكافذ! كما أركع ر  قاتو شٌ كيؼ تأتي كنحف نعاني مف مكجة حى

 .كارع.شٌ تدم أيتيا العاصفة كنٌظفي الشٌ ارع في مكسـ غير متكقَّع! اشٌ تضرب ال كىي
ى البرؽ كالرعد. ربما ىي مستيقظة ..َل..َل.. إنيا متعبةه جدنا شٌ اىد المطر معي كالعاصفة.. كلكنيا تخشٌ سأكقظ زكجتي لت    

، كانت معي طكاؿ سنكات ٌيةيت كخارجو مخمصةه كفىذه الزكجة الرائعة.. كـ ىي جاٌدة في عمميا، حماستيا ىي ىي، داخؿ الب
ا تناق ني، تريدني أَل أتراجع، كأف أتقدـ دكمنا شٌ الرحمة، بالمستكل نفسو مف الحماسة كالقكة كاَلندفاع. تقؼ بجانبي. دكمن

 جاف مف كباستمرار، لـ تتذمر يكمنا كفي أحمؾ الظركؼ كانت معي، فيؿ أبخؿ عمييا في ىذا الفجر الخريفي العاصؼ بفن
 ؟!ٌيةالقيكة نحتسيو معنا كنحف نسمع المطر يعزؼ عمى نكافذ الكاجية الزجاج

تاء في كقت مبكر ىذا العاـ.. إنو المطر.. انظرم إليو شٌ أيقظتييا كقمت ليا: "انيضي لقد جاء ضيؼ لمدينتنا.. جاء رسكؿ ال    
 كالرعد يضرب طبكلو.. ىيا انيضي.رع سيفو، شٌ قاتو تضرب الرض بعنؼ، كالبرؽ يشٌ كىك ينيمر بقكة، كر 

 فتحٍت عينييا عمى كميض البرؽ، ثـ سمعت قصؼ الرعد: ما ىذا؟! أىي عاصفة؟
 رب فنجاننا مف القيكة أماـ ىذه المكحة العنيفة.شٌ أجؿ يا زكجتي.. انيضي لن

اىد اإلبريؽ شٌ كأنا أ ٌيةة َل إرادكأسرعتي إلى المطبخ مف جديد عندما تذكرتي القيكة. لحقٍت بي السرة عندما ندٍت عني صرخ    
 ي في أعماقي، اقتربكا جميعنا مني.. التٌفكا شٌ بًل ماء، كلكنو رمادم كأكراؽ الخريؼ.. أحٌست السرة بالحزف الخريفي المتف

ُ.مف جديديئنا، كانت القيكة عمى مكقد الغاز تيٍصنىع شٌ حكلي، كأخذكا بيدم إلى الغرفة المطمة عمى العاصفة.. كدكف أف يقكلكا 
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 2018تكمشٌ سؤاؿ كزارة  السؤاؿ الكؿ : عٌرؼ مفيـك السيرة . 

ُ.ٌُُيةالقصصُالركحُفيياُتيعتمد.ُكافتراؽُتميزُذاتٌُيةإنسانٌُيةخصشٌُُحياةُيتناكؿُأدبيُنثرمُفف 
ُ
  حٌرة . عمؿ ذلؾ ؟  غير السؤاؿ الثاني : السيرة فف قصصي 
ُ  .بالتاريخُييخؿًٌُُلُالذمُالخياؿُمفُقدرُفيياُيككفُأفُكيمكف.ٌُيةخصشٌُالُلصاحبُالحقيقيُبالتاريخُمرتبطةُ
 
 ؟  الخاصة السيرة صاحب حياة عمى حديثو الكاتب يقصر أف السيرة كتابةالسؤاؿ الثالث : ىؿ  
ُ.بوُكيتأثرُفيوُيؤثرُالمجتمعُمفُفردناُالسيرةُصاحبُلككفُبيا،ُالسيرةُصاحبُكعالقةُالمجتمع،ُقضاياُعفُيتحدثُفقدًُلُ،ُُ

 
 
 
ُ.ٌُُيةالغيُرُ،ُالسيرةٌُيةالذاتُالسيرةالسؤاؿ الكؿ : اذكر أنكاع الٌسير .  
ُ
 مف خًلؿ نقاط بالترتيب .  ٌيةالسؤاؿ الثاني : عٌرؼ السيرة الذات 

 .ُُ-منياُجزءُأكُ-ُحياتوُعفُالكاتبُفيياُيحكي -1
 .ُفعالنُُوشٌُعاُعٌماُالحقيقةُيقكؿُأفُالقارئُفيوُيعدٌُيةالذاتُلسيرتوُميثاقناُالكاتبُيقدـُماُغالبنا -2
 اتجاىاتو.ُكتفسرُكآراءهُفمسفتوُؼشٌُكتكُالمجتمعُمفُمكاقفوُتكٌضحُالسيرة -3
 .حياتوُمفُماُمرحمةُفيُارتكبياُالتيُباألخطاءُيعترؼُقدُ -4

 
   :  عمؿ ذلؾ ؟  عمى حياة الفرد الخاٌصة. ٌيةَل تقتصر كتابة الٌسيرة الٌذاتالسؤاؿ الثالث 

لياُمكانةُمرمكقةُفيُالمجتمع،ُفالُبٌدُمفُذكرُأفرادُالمجتمعُالمحيطيفُبو،ُكالٌنكاحيٌُُيةخصشٌُيرةُتتناكؿُألٌفُالسٌُ
ُفيُعصرهُليظيرُتمٌيزه.ٌُيةكاًلقتصادٌُيةكالٌسياسٌُيةكالفكُرٌُيةاًلجتماع

 
 ؟  ٌية: ما الضمير الذم يستخدمو أصحاب الٌسير أثناء كتابة السيرة الذات الرابعالسؤاؿ  

 ُ."األياـ"ُكتابوُفيُحسيفُطوُمثؿُالغائبُضميرُاستخدمكاُالكيتٌابُبعضُأفٌُُإًلُالمتكمـ،ُبضميرُغالبناٌُيةالذاتُالسيرةُتكتب    
ُ

  . ٌيةالغير : عٌرؼ السيرة  الخامسالسؤاؿ 
ُالنقؿُعمىُمعتمدناُكزمانيا،ُبيئتياُفيٌُيةخصشٌُالُعفُيتحدثُالحالةُىذهُفيُكىكُما،ٌُيةخصشٌُُعفُالمؤلؼُفيياُيكتبُ
ُاىدة.ُشٌُالمُأكُكالذاكرةُُ

ُُالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرةرابعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُ:ُ
ُ
 

ُالسػػػػػػػػػػػػػيرةُنكعػػػػػػػػػػػػػا
ُ
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ُ
 ؟   ٌيةالغير السيرة السؤاؿ السادس : ما المكر التي يجب أف يعتمدىا كاتب  

 كالكقائع.ُاألحداثُنقؿُفيُكالحيادٌُيةكالمكضكعُالدقةُتكخي -1
 .ُُكآرائوُتوكخبراُصاحبياٌُيةخصشٌُُفيُأثرىاُؼشٌُككُكتعميمنا،ُأةُنشٌُكنُمكلدناُبيا،ُأحاطتُالتيُالظركؼُتحميؿُ -2
 .ُسيرتياُيسردُالتيٌُيةخصشٌُالُعفُيكتبوُماُفيُيعتمدىاُالتيُمصادرهُبتنكعُممـزُكاتبياُ -3
ُأكٌُيةفكُرُأكٌُيةثقافُأكٌُيةسياسُإنجازاتُحقؽُأكُالمجتمع،ُفيُمكانةُلوُباًلىتماـ،ُجديرُخصشٌُُحياةُيتناكؿُ -4

 .العقادُعبقرياتُمثؿ.ٌُيةاقتصادُأكٌُيةاجتماعُ
 الزمني.ُبالتسمسؿُالسيرةُصاحبُحياةُالكاتبُيتتٌبعُأفُالسيرةُكتابةُفيُعائشٌُالُالمنيج -5

 
  : خصُجديرُباًلىتماـ،ُلوُمكانةُشٌُأٌفُالٌسيرةُتتناكؿُحياةُ ما الذم يغرم الدباء بكتابة الٌسيرة؟السؤاؿ السابع 

ُ.ٌيةصادأكُاقتٌُيةأكُاجتماعٌُيةأكُفكُرٌُيةأكُثقافٌُيةأكُحقؽُإنجازاتُسياسُفيُالمجتمع،ُ
 

 ؟  ٌية" في السيرة الغير الزمني التسمسؿ"   السؤاؿ الثامف : كضح مفيكـ 
ُ.ُبالمكتُيختمياُحتىُبالتكالي،ُحياةُصاحبُالسيرةُمراحؿُعفٌُُيةكاتبُالسيرةُالغيُرُيتحدثُأفُأمُ
ُ
 ؟  ٌيةفي السيرة الغير  الزمني التسمسؿالسؤاؿ التاسع : ماذا ينتقي الكاتب عند حفظو  
ُ.ُمؤثرةُكبصكرةُعممي،ُمنيجيُبأسمكبُلمقيراءُكيعرضياُدالة،ُمكاقؼُالسيرةُصاحبُحياةُمفُينتقيُ
ُ
 لمعرياف."ُالرافعيُحياة"ُكتاب  لـ تمتـز بػ )) التسمسؿ الزمني (( .  ٌية: ىات مثاَلن عمى السيرة الغير  رشٌ العاالسؤاؿ  
ُ

 
 
 

 . اذكرىما  بمرحمتيف السيرة كتابة مرتالسؤاؿ الكؿ :    
ُ.ٌُيةالتاريخُالمرحمة (1
 .ٌُُيةاألدبُالمرحمة (2

 
 " عًلـ ركزت ؟ كاذكر مثاَلن عمييا .  ٌية" المرحمة التاريخ ٌيةالسؤاؿ الثاني : مف مراحؿ كتابة السيرة الغير  

ُ:ُكمنيا.ُالتاريخيُالجانبُعمىُركزت
 .ُُالرسكؿُسيرةُعفُفيياُكتحدثُاـشٌُىُابفُبسيرةُتعرؼُكصارتُاألنصارمُاـشٌُىُابفُىٌذبياُالتي"ُاسحاؽُابفُسيرة"ُ -1
 .لمكاقدم"ُالمغازم"ُكتابُ -2
ُ
ُ

ُاألدبُفيُالسيرةُرظيُكُمراحؿ
ُالعربي
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 ُُ

  كٌضح ذلؾ ."  ٌيةالدب" المرحمة  ٌية: مف مراحؿ كتابة السيرة الغير  الثالثالسؤاؿ  
ُ.ُاليجرمُالخامسُالقرفُفيُظيرت،ُُأدبيُطابعُذاتُىي (1
 .ٌيةالصميبُالحركبُزمفُكمجتمعوُكفركسيتوُوحياتُعفُفيوُتحدثُالذم،ُمنقذُبفُألسامة"ُاًلعتبار"ُكتاب:ُيرىاشٌُأ (2

 
 .  الحديث الدب في ٌيةذات سيرة السؤاؿ الرابع : اذكر أٌكؿُ

ُُالقرفُمنتصؼُفيُالمطبكع"ُالفارياؽُىكُفيماُالساؽُعمىُالساؽ"ُكتابوُُفيُدكٌنياُالتيُدياؽشٌُالُفارسُأحمدُسيرة  
 .ُلعربياُاألدبُفيُكاسعةُيرةشٌُُالكتابُحازُك.ُرشٌُعُالتاسعُُ
 
  : السؤاؿ الخامس  2018سؤاؿ كزارة صيفي 
ـى نالت سيرة أحمد فارس ال        يرة كاسعة في الدب العربي؟شٌ دياؽ التي دكٌنيا في كتابو "الساؽ عمى الساؽ فيما ىك الفارياؽ" شٌ ل

 سالمةُالمغة،ُكقكةُالعبارة.ُ -1
 .ٌُيةالسخُرُركحُُ -2
 لمغكمُ.اُالترادؼُكراءُكاًلنسياؽُاًلستطراداتُ -3
ُ.المصنكعُكالحكارُباأللفاظُالتالعبُُ -4

ُ
ُحسيفُ.ُلطو"ُاألياـ"ُكتاب.  الماضي القرف رينياتشٌ ع ظيرت في  ٌيةالذات الٌسيرسماء أالسؤاؿ السادس : اذكر  
ُ
  : يرةشٌ لو  ،  كما زالت رفيعة ٌيةذات سيرة منو حسيف كجعمت لطو" الياـ" كتابما العكامؿ التي تكافرت في  السؤاؿ السابع 

 2018تكمشٌ سؤاؿ كزارة  .العربي العالـ في كاسعة                   
 القصصيُ.ُاألسمكبُ -ُأ
 الجميمة.ٌُيةاعُرشٌُالُالمغةُ -ُب
 كاآلراء.ُاألفكارُطرحُفيُكالعذكبةُالسالسةُ -ُت
 كالتمكيف.ُالتصكيرُعمىُالقدرةُ -ُث
 الكاقع.ُؼشٌُكُفيُكالجرأةُالصراحة،ُ -ُج
 الالذعةُ.ٌُيةكالسخُرُالنقدُركحُ -ُح

ُ
ُ
ُ
ُ
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  الحديثة. السيرة في الدبي الطابع سماء الٌسير ذاتأالسؤاؿ الثامف : اذكر 

 ٌيةسيرة ذات ٌيةسيرة غير 
ُطكقاف.ُلفدكل"ُصعبةُرحمةٌُيةجبمُرحمة" .1 لمعرياف"ُالرافعيُحياة" .1
ُعباس.ُإلحساف"ُالراعيُغربة" .2ُالعقاد.ُعبقريات .2
ُالناعكرمُ.ُلعيسى"ُاألسكدُريطشٌُال" .3ُنعيمو.ُلميخائيؿ"ُجبراف" .3

 2018سؤاؿ كزارة صيفي    .الٌسمرةُلمحمكد"ُالمدلُإيقاع" .4ُ
ُ

 
 

 :منيا ناجحة سيرة تككف حتى كاتبيا كفي السيرة في تكافرىا مف بد َل ركط التيشٌ ال السؤاؿ الكؿ : ما ىي     
ُالسيرةُفي:ُأكًلُن
 .خاصشٌُاألُمفُبوُصمةُليـُمفُحياةُعفُبالحديثُالتكسعُدكفُالسيرة،ُصاحبُخصشٌُالُحياةُعمىُالتركيز (1
 ُ.الطبيعيُكضعياُعفُالسيرةُتحرؼُأفُيمكفُالتيُالزائدةُالعاطفةُعفُكاًلبتعادُصاحبيا،ٌُيةخصشٌُُتناكؿُفيٌُيةالمكضكع (2
 ُ.نطاقياُعفُالسيرةُيخرجُالخياؿُطغيافُألفُ؛)ُعمؿُ(ُ.ُُفيوُإغراؽُغيرُمفُالخياؿُتكظيؼ (3
 .خبراتوُكغنىُونٌُسًُُفيُكالتقدـُيتناسبُبماُ،ٌُيةخصشٌُالُسمكؾُفيُكالتطكرُالنمكُمراعاةُ (4
 .القارئُانتباهُجذبُائؽُالقادرُعمىشٌُالُالمعٌبرُاألسمكبُاستخداـُ (5
 .صاحبُالسيرةٌُُيةخصشٌُُكصؼُفيُكيطكؿُكيسيبُالكاتبُيستطردُأفُيمكف (6

ُ
ُفيُكاتبياُ:ُُ:ثانينا
 السيرةُ.ُفيُسجيؿالتُتستحؽُالتيُالمعمكماتُاختيارُعمىُالقدرةُالكاتبُلدلُيككفُأف (1

  .كالمكازنة المقارنة عمى كقدرة مًلحظة، كدقة رفيعنا أدبينا ذكقنا تتطمب القدرة كىذه 
  .ٌيةكالمكضكعُكالدقةُكالصدؽُالحقيقةُالكاتبُيتكٌخىُأف (2

 بارعة بصكرة يرسميا بؿ خيالو، مف خصياتشٌ ال يخمؽ َل كلكنو العرض، طريقة في كالقاٌص  اعرشٌ كال فٌناف أديب فيك
 .معمكمات مف لديو تكافر كما الكاقع عمى معتمدنا

 .السيرةُصاحبُبعصرُيحيطُماُعمىُاًلٌطالعُككثرةُالثقافةُبسعةُيتمتعُأف (3
 

  : عمؿ ذلؾ ؟  .ٌيةركط كاتب الٌسيرة الٌدقة كالمكضكعشٌ مف السؤاؿ الثاني 
ُ.ٌيةبُيتكٌخىُالحقيقةُكالٌصدؽُكالٌدقةُكالمكضكعألٌفُعدـُالٌدقةُفيُكتابةُالٌسيرةُيخرجياُعفُمنطقياُكمكضكعٌيتيا،ُفالكاتُ

ُ(ُكالغيريةُالذاتيةُ)ُالسيرةُكتابةُشركط
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ُ
  السؤاؿ الثالث : عدـ اَلعتماد عمى الخياؿ كحده في كتابة الٌسيرة، مع أٌنيا عمؿ أدبٌي. عمؿ ذلؾ ؟ 

يُمعركفةُفيُتاريخياُككاقعياُالٌسياسٌيُكًلجتماعٌيُكاًلقتصادٌم،ُكقدُيؤدمُاإلغراؽُفٌُيةحقيقٌُيةخصشٌُألٌفُالكاتبُيتناكؿُ
ُالخياؿُإلىُخركجُالٌسيرةُعفُنطاقيا.

ُ
 األياـُكتابوُمفُحسيفُطوُ السيرةُمفُنمكذج:ُ

 ميمؿ المكف احبشٌ  نحيفنا كاف... الزىر في العمـ دركس إلى ليختمؼ القاىرة إلى أيٍرسؿ حيف عمره مف رةشٌ ع الثالثة في عرفتو"
ا العيف تقتحمو الغنى، إلى منو الفقر إلى أقرب الزم  كفي قاتـ، سكاد إلى بياضيا استحاؿ التي كطاقيتو القذرة عباءتو يف اقتحامن
. المرقعتيف الباليتيف نعميو كفي الطعاـ، مف عميو سقط ما كثرة مف مختمفة ألكاننا اتخذ كقد عباءتو أثناء يبيف الذم القميص ىذا

 مبتسـ الجبيف، كاضح مكفكؼ، كبصر ثةر  حاؿ مف عميو ىك ما عمى تراه، حيف لو تبتسـ كلكنيا كمو، ىذا في العيف تقتحمو
ا الثغر،  عادة ىشٌ تغ التي الظممة ىذه كجيو عمى تظير كَل يتو،شٌ م في يترٌدد كَل خطاه، تختمؼ َل الزىر، إلى قائده مع مسرعن
 يخشٌ ال إلى كمو مصغينا الدرس، حمقة في تراه حيف الرفؽ، مف يءشٌ  في كتمحظو لو، تبتسـ كلكنيا العيف تقتحمو. المكفكفيف كجكه
ا التيامنا، كًلمو يمتيـ  أك حكلو مف الصبياف يميك حيف عمى ليك، إلى ميًلن  مظيرنا كَل متبرمنا، كَل متألمنا َل ذلؾ مع مبتسمن

 كلكف. فرؽ مف كبينو بينؾ ما تقدريف إذف عرفتو، كما تعرفينو لك أحب ككـ الطكر، ىذا في ابنتي يا عرفتو. الميك إلى رئبكفشٌ ي
 .كصفكنا نعيمنا كميا الحياة تريف عمرؾً  مف التاسعة في كأنتً  ىذا لؾً  أٌنى
  المساء، في حظو منو كيأخذ الصباح في حظو منو يأخذ كاحدنا، لكننا إَل يأكؿ َل كالسنة يرشٌ كال كالسبكع اليكـ ينفؽ عرفتو    
 كاحد يكـ في قميًلن  حظنا المكف ىذا مف ابنتي يا أخذت كلك. ككلشٌ بال خميقة حالو أف في مفكرنا كَل متجمدنا كَل متبرمنا كَل اكيناشٌ  َل
ا إليؾ كلقدمت أٌمؾ، فقتٍ شٌ ل  .الطبيب تدعك أف كَلنتظرت المعدني، الماء مف قدحن
 ىذا يغمس َل يرشٌ كال يرشٌ كال السبكع ينفؽ ككاف... الزىر خبز عمى إَل ٌش يعي َل يرشٌ كال السبكع ينفؽ أبكؾً  كاف لقد    

 تعرفيو َل أف لؾً  كخير السكد، العسؿ تعرفيف َل كأنتً  السكد، العسؿ في إَل الخبز
 
 
 
  : خكص كالٌزماف كالمكاف.شٌ مف حيث ال ٌيةكازف بيف القٌصة القصيرة كالٌركاالسؤاؿ الكؿ 
 
 
 
 

ٌُيةالٌركاُالقٌصةُالقصيرةُ
ُ
ُخكصشٌُال

ُالقٌصةُالقصيرةُعمىُ غالبناُماُتقـك
ُكاحدةُ)البطؿ(.ٌُيةخصشٌُ

فيياٌُُيةخصٌياتُالٌرئيسةُأكُالٌنامشٌُمبُعميياُتعٌددُاليغ
ُ.ٌيةخصٌياتُالثٌانُكشٌُ)األبطاؿ(،ُككذلؾُتعٌددُال

ُتعٌددُاألزمنةُكاألمكنةُفييا.ُالٌزمافُكالمكافُكاحدُمحٌدد.ُالٌزمافُكالمكاف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُ:ُ ُُالركايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةخامسن
ُ
 

ُالركايةُعناصر
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ـى يختمؼ فف الركا السؤاؿ الثاني :  2018ارة صيفي سؤاؿ كز  ؟  ٌيةعف غيره مف الفنكف السرد ٌيةب

 خصياتُكاألماكفُكاألزمنةُفيوُُ.ُشٌُتعددُالُ-3ابؾُأحداثوُ.ُُُشٌُتُ-2طكلوُ.ُُُ -1
ُ

2018ُتكمشٌ سؤاؿ كزارة  .ُُالسرد  مف الفنكف ؟ غيرىا مف ٌيةالركا بيا تتمايز التي العناصرما ىي السؤاؿ الثالث :  
ُ
  عمؿ ذلؾ ؟ ٌيةاعناصر الٌرك  ًمٍف أبرزالسؤاؿ الثالث : ييعٌد عنصر الٌسرد . 

 .ٌيةالركاُعناصرُكؿُيحتكمُالذمُالمغكم،ُالكعاءُىكُ -1
 .ُبالعيفُيراىاُككأنوُيتخيمياُالقارئُتجعؿٌُيةلغُكُصكرةُإلىٌُيةالكاقعُصكرتياُمفُكالمكاقؼُاألحداثُينقؿُ -2

ُ
ُبالنتائج.ُالمقدماتُكربطُالزمنيُالتتابعُمىعُتقـكٌُيةالتقميدٌُيةالٌركائُالٌسردُلغة؟   ٌيةالٌركائ السؤاؿ الرابع : كيؼ تككف لغة الٌسرد

 
 ؟  ٌيةفي الركا مختمفة مكاقع عمى الحادثة أك يدشٌ الم تقطيع أسمكبالسؤاؿ الخامس : ما النتيجة مف كراء 

ُ .خكصشٌُالُكمصائرُاألحداثُلمتابعةُكيؽشٌُكالتُالتكترُمفُحالةٌُشُيعيُالمتمقيُالقارئُيجعؿُُ
ُ
  ؟ٌيةالركا أحداث لسردالثًلث  طرؽالسؤاؿ السادس : ما ىي ال 
ُ .ركايتوُخكصشٌُلُيحدثُماُيقؼُالمؤلؼُخارجُاألحداثُكيركمُُفيياُيكعنا،شٌُُالطرؽُأكثرُتعد:ُرةشٌُالمباُالطريقةُ-ُأ
ُ،ُكيبدكُالمؤلؼُككأنوُىكُالبطؿُ.ٌيةالركاُبطؿُيككفُماُغالبناُكىكُالمتكمـ،ُلسافُعمىُاألحداثُتيركل:ُالذاتيُالسردُطريؽُ-ُب
ُ .األجزاءُمترابطةُقصةُلبناءُأدكاتُمنياُكيتخذُكاليكميات،ُكالمذكراتُالخطاباتُعمىُالمؤلؼُيعتمد:ُالكثائؽُطريقةُ-ُج
ُ
 ؟ٌيةفي الٌركا ٌيةالسؤاؿ السابع : ما كظائؼ الٌطرؽ الٌسرد 
ُ.ُالٌركائيُالبناءُتكازفُتحقيؽ .1
 .ٌيةلمركاُالقصصيُالبناءُكؿشٌُتُكالتيٌُيةالفنُالحبكةٌُيةالنياُفيُكؿشٌُلتٌُيةالركاُفيٌُيةالفنٌُيةالتعبيُرُاألساليبُتتداخؿ .2

 
  كيؽ كتنكع الساليب . عمؿ ذلؾ ؟ شٌ بالت ٌيةتتصؼ الركا:  الثامفالسؤاؿ 
ُكيؽشٌُكالتُالتكترُمفُحالةٌُشُيعيُالمتمقيُالقارئُيجعؿٌُيةمختمفةُفيُالركاُمكاقعُعمىُالحادثةُأكُيدشٌُالمُتقطيعُأسمكب (ُأ

 خكص.ُشٌُالُكمصائرُثاألحداُلمتابعة
 .بالعيفُيراىاُككأنوُيتخيمياُالقارئُتجعؿٌُيةلغُكُصكرةُإلىٌُيةالكاقعُصكرتياُمفُكالمكاقؼُاألحداثُينقؿ (ُب
ُ
ُ
ُ
 ؟  الردف في ٌيةالركا أتشٌ ن السؤاؿ الكؿ : متى 
ُاألخرل.ُاـشٌُالُكبالدُكالعراؽُمصرُسيماُكًلٌُيةالعربُاألقطارُبعضُفيُظيكرىاُأعقابُفي 

ُالركايةُفيُاألردفُ
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 ؟  ٌيةالردن ٌيةلسؤاؿ الثاني : كيؼ كانت بدايات الركاا 

ُاألخرل.ٌُيةالعربُاألقطارُفيُغيرىاُعفُتتميزُتكادًُل .1
ُكبيرُحدٍُُّإلىُكتتأثرُمؤثرات،ُمفٌُيةالركاُىذهُلوُتخضعُلماُتخضعُالحديثةٌُيةالعربٌُيةالركاُمسيرةُمفُجزءُفيي .2

  .خاللوُمفُىكيتياُكتكتسبُة،السائدُكاًلتجاىاتُكالتياراتُالثقافي،ُبمحيطياُُُ
 

 الماضي ؟ القرف بدايات في ٌيةالردن ٌيةالسؤاؿ الثالث : كيؼ كانت الركا 
ُ.ٌيةفنُبصكرةُالركائيُالبناءُمعُتتعامؿُأفُتستطعُلـ .1
ُىذهُيضعكفُكانكاُفقدُالركائي،ُالفنيُبالبناءُاىتماـُدكفُاألدبيُاءشٌُاإلنُفيٌُيةالبالغُقدراتيـُيظيركفُالكيتٌابُكاف .2

 .تقميدمُإطارُفيُالقدرات
 

 . ٌيةير الركايات الردنشٌ السؤاؿ الرابع : اذكر أ 
 
 
 
 
 
ُ
 الحديثة في الردٌف، لماذا؟ ٌيةمرحمة ميمة في تأسيس الٌركا ٌيةسبكؿ "أنتى منذ اليكـ" بداتيسير  ٌيةالسؤاؿ الخامس : تيعٌد ركا 

ُسؤاؿُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالمتناسقةُفنِّاُكمضمكنناُ.ٌُيةاألردنٌُيةأنمكذجُلمٌركا .1
2018ُتكمشٌ كزارة     ُُُُ،ُمعتمدةُالحكارُالٌداخمٌي.ُخكصُإلىُالٌتحميؿُالٌنفسٌيُالٌداخميٌُشٌُرُلمشٌُتجاكزىاُالكصؼُالمبا .2
ُالحديثةُفيُاألردٌف.ٌُيةعالمةُعمىُمرحمةُميمةُفيُتأسيسُالٌركاٌُيةعٌدُالٌنٌقادُىذهُالٌركا .3
ُ.جديدةُفيُبنائياُكأسمكبياُكلغتياُكىدفياٌُيةركاُفيي .4
ُإذُامتازتُبأمريف:ُ .5

ُ.األكؿ:ُتصكيرُأزمةُمفُأزماتُكجكدناُالمعاصر
ُياءُشٌُبيفُالٌظكاىرُكاألٌُيةؼُالعالقاتُالخفشٌُيتمٌثؿُفيُك،ٌُيةالٌسردٌُيةاني:ُأٌنياُتضيؼُجديدناُعمىُصعيدُالبنالثٌُ

ُمتباعدةُأكُمتنافرةُأكُمألكفة.ٌُشُالتيُقدُتبدكُفيُالٌظاىرُكالكاقعُالمعيُُُُُُُ
ُ
ُ

ُالمؤلّْؼ ٌيةالٌركا
ُعبدالحميـُعٌباس فتاة مف فمسطيف

ُعيسىُالناعكرم مارس يحرؽ معداتو
ُعؿشٌُمريـُم فتاة النكبة
ُتيسيرُسبكؿ أنت منذ اليـك
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ُ
 .ٌيةالردن ةيٌ الٌركا في كاسعة يرةشٌ  حققكا الذيف العًلـير شٌ السؤاؿ السادس : اذكر أ

ٌيةالٌركاُالمؤلّْؼ ٌيةالٌركاُالمؤلّْؼ   
 الطريؽُإلىُبمحارثُجماؿُناجي الضحؾُغالبُىمسا
 كجوُالزمافُطاىرُالعدكاف أحياءُفيُالبحرُالميتُمؤنسُالٌرزاز

جرةُالفيكدشٌُُسميحةُخريس مجردُاثنيفُفقطُإبراىيـُنصرُالل  
يبندرشٌُالُـُغرايبةشٌُىا حقيقيحمـُُمحمكدُالريماكم   

 ُ أفاعيُالنارُجالؿُبرجس
 
 
 

 2018تكمشٌ سؤاؿ كزارة  . ٌيةالسؤاؿ الكؿ : عرؼ فف المسرح
ُالحكار.ُخالؿُمفُقضيتياُتعرضُأكُقصتياُكتركمُتحياُخكصشٌُُتنجزىاُمتناقضيف،ُبيفُالٌصراعُفكرةُعمىُيقـكُأدبيُفف  
ُ
 ؟ ٌيةالسؤاؿ الثاني : ما اَلختًلؼ بيف القٌصة كالمسرح 
ُكاتبيا.ُأحداثياُيركمُلقصةا  

ُمختمفة.ُكمؤثراتُمناظرُتمثيمياُكيصاحبُالمسرحيُلمتمثيؿُقابمةٌُيةحكاُرُقصةٌُيةالمسرحُُُ
ُ
 ؟ ٌيةالسؤاؿ الثالث : ماذا ييراعى في المسرح 
ُ:جانبافُفيياُيراعىُ

ُ.ُُالمسرحيُلنصتأليؼُاُجانب .1
 حيا.ُمناتجسيُاىديفشٌُالمُأماـٌُيةالمسرحُيجسـُالذمُالتمثيؿُكجانب .2

 
 ؟ المسرح عمى ممثمة اىدىاشٌ ن أف دكف كتاب في مطبكعة ٌيةالسؤاؿ الرابع : ىؿ تيقرأ المسرح 
  .الخاصةُبمقكماتياُمحتفظةُتظؿُذلؾُمعُكلكنياُالمسرح،ُعمىُممثمةُاىدىاشٌُنُأفُدكفُكتابُفيُمطبكعةٌُيةالمسرحُنقرأُقدُ
 
 الناجحة ؟  ٌيةالسؤاؿ الخامس : ما صفات المسرح 

 ُاًلنتباهُتيتشٌُتُدكفُ،ٌيةالنياُحتىٌُيةالبداُمنذُحكلوُتتمحكرُكاحدُرئيسُمكضكعُعمىُتقـكُأفُيجبٌُيةلمسرحا .1
ُ.ُزائدةُتفصيالتُأكٌُيةثانُكُبمكضكعات

  .بالنصُصمتوُاىدشٌُالمُأكُالقارئُكيفقدُالدراميُالبناءُيضعؼُذلؾُألف؟ُُعمؿُكالتعميؽ؛ُالكصؼُفيُتغرؽُأًلُينبغي .2
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  2018تكمشٌ سؤاؿ كزارة 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاُ:ُ ُُالمسػػػػػػػػػػػػػػػػػرحيةسادسن
ُ
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  : اذكرىما .اإلغريؽ أياـ مف ٌيةلممسرح نكعاف اعشٌ السؤاؿ الكؿ . 
 :المأساة -1

ُبفاجعة.ُأحداثياُتنتييُالتي"ُالتراجيديا"ٌُيةاليكنانُلمكممةُترجمةُكىي .ُأ
ُكبرل.ٌُيةإنسانُقيمةُتؤكدُعادةُكىي .ُب
ُالناس.ُعامةُتتناكؿُأصبحتُثـُالعظماء،ُحياةُتصكيرُ:ُُُعمىُمقصكرةُفيياُالتأليؼُبداياتُككانت .ُت
ُمميزاتياُ.ُُ.الصياغةُفيُالمغةُكسالمةُالمكاقؼ،ُفيُاًلختيارُكصعكبةُالعكاطؼ،ُكحٌدةُ،ٌيةبالجدُكتتميز .ُث

 2018سؤاؿ كزارة صيفي  ."الككميديا"ُكىي:ُالممياة -2
ُمكضكعاتياُ.ُُُُ.ٌيةلكاقعاٌُيةاليكمُكالتشٌُالمُتتناكؿ .ُأ
ُماذاُيغمبُعميياُ؟ُُُُُُُُُالمحميُ.ُالطابعُعميياُيغمب .ُب
 ماُالعنصرُالرئيسُفيياُ؟ُُُ.ُفيياُرئيسناُعنصرناُالفكاىةُعنصرُكيعد .ُت
 ُُُُُُُُ .سعيدةُتككفُماُغالبناُكنيايتيا .ُث

 
 ا التقسيـ ىذا يعد لـ  .منيما مزيج فالحياة بالممياة، المأساة فيو تختمط قد إذ المعاصر، المسرح في قائمن
 
 
 ؟ ٌيةالمسرح عناصرالسؤاؿ الكؿ : ما ىي  

ُالمسرحيُ.ُالحدث .1
ُخكصُ.شٌُال .2
ُالفكرة. .3
ُكالمكافُ.ُُالزماف .4
ُالحكارُ.ُ .5
ُ.ُُالصراع .6

 ؟   ٌيةالمسرح تعتمدالسؤاؿ الثاني : عمى ماذا  
ُ .خكصياشٌُُبيفُالحكارُخالؿُمفُالحدثُىذاُيظيرُبحيثُالحياةُقضاياُمفٌُيةقضُيتناكؿُالذمُالحدثُعمىُ
ُُ
ُ

المسرحيةُنكعا  

ُالمسرحيةُعناصر
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ُُ
ُ
  : اذكرىما .  ٌيةفي المسرح نكعاف خكصشٌ الالسؤاؿ الثالث .  
 :ٌيةمحكُرُرئيسةُخكصشٌُ .ُأ

 .ُاألحداثُمعظـُحكلياُتدكرُ (1
 ٌيةالمحكُرٌُيةخصشٌُالُكىيُالبطؿ،ُاسـُعميياُيطمؽُأكثرُأكٌُيةخصشٌُُتبرزُبينيـُمف (2
ُ.متطكرةٌُيةنامُتككفُأفُكيجبُ،ٌيةياالنُحتىٌُيةالبداُمنذُاألحداثُبياُكتعمؽ (3
 :ٌيةثانُكُخكصشٌُ .ُب
ُ.ُباستمرارُالنمكُإلىٌُيةالمسرحُتدفعبحيثُُُاألبطاؿُبوُيقـكُالذمُالرئيسُلمدكرُمكممةُُمحددةُأدكارُلياُُ
ُ

 .  ٌيةالقصة كالمسرح في السؤاؿ الرابع : بٌيف الفرؽ بيف الكاتب
ُأبعادىا.ُنتعرؼُحتىُكالباطني،ُالظاىرمُجانبيياُمفٌُيةخصشٌُلمُصكرةُلناُيرسـُأفُينبغيُالقصةُفيُالكاتب    

ُككالمياُ.ُحركتياُخالؿُمفُعميياُنتعرؼُكنحفُأمامناُتظيرٌُيةخصشٌُالُفإفٌُيةالمسرحُفيُأماُُ
 
 ؟ المسرحي الكاتب ميارة تقاسالسؤاؿ الخامس : كيؼ  
نتاجُأمامنا،ُخكصوشٌُُتحريؾُفيُنجاحوُبمدل  ُثابتة،ُصكرةُفيُخكصشٌُالُلناُقدـُإذاُأما.ُسمككياُيافيُيبرزُلياُمجاًلتُكا 

ُ.فيياُعمؽًُل"ُمسطحةٌُيةخصشٌُ"ٌُيةخصشٌُالُمفُيجعؿُعيبُفيذاُ،ٌيةنامُغير
 ىيُالتيًُلُتتطكرُكًلُتتغيرُكًلُتتبدؿُميماُكانتُالمؤثراتُكالمتغيراتُفيُالقصةُكيتذكرىاُالقارئُالمسطحة :  ٌيةخصشٌ ال

 بسيكلةُ.ُ
  عمؿ ذلؾ ؟ خكص.شٌ : تقاس ميارة الكاتب المسرحٌي بمدل نجاحو في تحريؾ الالسؤاؿ السادس 

 .مسطحة"ًُلُعمؽُفيياٌُيةخصشٌُ"ٌُيةخصشٌُ،ُفيذاُعيبُيجعؿُمفُالٌيةخكصُفيُصكرةُثابتة،ُغيرُنامشٌُإذاُقدـُلناُالألٌنوُُ
 
ُ.ٌُُيةالمسرحُتعالجوُالذمُالمضمكفُىيالفكرة. كٌضح ذلؾ ؟  ٌيةالمسرح السؤاؿ السابع : مف عناصر 
ُ

 ؟   ٌيةالمسرح في) الفكرة / المضمكف (  ٌيةما أىمالسؤاؿ الثامف : 
ُُُ،ٌيةأخالقُقيـُترسيخُعمىُيساعدُماُالتقاليد،ُكالعاداتُالحياةُمفُصكرُبعرضُكذلؾُ،خاللياُُمفُإبرازهُإلىُالكاتبُيدؼيُُ
ُ.فاضمةُكميثؿُ
 . كٌضح ذلؾ ؟ "  كافكالم لزماف"ا ٌيةالمسرح : مف عناصر التاسعالسؤاؿ  
ُكاًلجتماعيُالنفسيُالجكُكتصكرُاألحداث،ُفيـُعمىُيساعدُكتحديدىماُ،ٌيةالمسرحُأحداثُفيوُتجرمُالذمُاإلطارُىماُ
ُ.خكصشٌُالُسمكؾُعمىُالمسيطرُ
ُ
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ُُ
ُُ

ُ ُلتبمغُمنتياىا.كتتنامىُبفضموُاألحداثٌُُيةٌكؿُمنوُنسيجُالمسرحشٌُيت: كٌضح المقصكد بالحكار المسرحٌي.  رشٌ العاالسؤاؿ
ُ
  عمؿ ذلؾ ؟ خكص شٌ الكاتب المسرحي يًلئـ بيف الحكار كطبيعة ال:  رشٌ الحادم عالسؤاؿ . 

ُ.ٌيةخكص،ُكماُأٌنوُيحٌددُمجاليا،ُكيصٌكرُمالمحياُالٌنفسشٌُحتىُيجعموُحيِّاُمعٌبرناُعفُطبيعةُالُ
ُ
  ؟المسرح بةشٌ خ عمى ٌيةالمسرح تمثؿ دماعن الكًلـ مف المقصكد فيـ عمى ر : ما الذم يعيفشٌ ع الثانيالسؤاؿ 

دراؾُخكص،شٌُالُاىدةشٌُكمُالحكادث،ُكتتابعُارةشٌُكاإلُالحركةُ ُالسياؽُ.ُكا 
ُ

 ؟   مكتكبة كقرئت التمثيؿ عف فصمت لك المسرحي الحكار لغةر : ىؿ تيفيـ شٌ السؤاؿ الثالث ع
ُ.ُمنياُالمقصكدُلفيـٌُيةكعناُحرصُإلىًُلحتاجتُُمكتكبةُكقرئتُالتمثيؿُعفُفصمتُلكُالمسرحيُالحكارُلغةُ
ُ
  ٌيةخصشٌُ(ُمناسبةُلمستكلُالٌيةأفُتككفُ)الجمؿُالحكاُرُكٌضح المقصكد بالحكار المسرحٌي.ر : شٌ ع الرابعالسؤاؿ. 

 
 ركط جكدة الحكار؟شٌ ما ر : شٌ السؤاؿ الخامس ع 
ُأفُيككفُالحكارُقادرناُعمىُإيصاؿُالفكرةُالتيُتعٌبرُعنيا. .ُأ
 تدفقناُكحارِّا.أفُيككفُالحكارُم .ُب
 خاصُكاألفكار.شٌُأفُيككفُالحكارُمعٌبرناُعفُالٌصراعُكطبائعُاأل .ُت

 
  عمؿ ذلؾ ؟ ٌيةر : يعٌد الٌصراع العنصر الىـ في المسرحشٌ ع السادسالسؤاؿ .  2018سؤاؿ كزارة صيفي 
:ُالمسرحياتُفيُائعةشٌُالُرتوكصُك.ٌُيةالمسرحُعقدةُكؿشٌُكيُمتناقضيف،ُطرفيفُبيفُيقـكُ،ٌيةالمسرحُفيُاألساسيُالعنصرُىك
ُ.ٌيةالمسرحٌُيةنياُفيُالحؿُيأتيُثـُالذركة،ُيبمغُحتىُتد،شٌُكيُينمكُثـُبسيطنا،ُطبيعيناُكيبدأُر،شٌُكالُالخيرُبيفُصراعُىك
 

 خكص.شٌ مف حيث: الحكار، كال ٌيةكالمسرح ٌيةر : كازف بيف الٌركاشٌ السؤاؿ السابع ع 

  
 

ٌُيةالمسرحٌُيةالٌركاُ
ُ

ُ
ُ

ُالحكار
يرُفيياُالحكار؛ُكلكفُتعتمدُبدرجةُاألكلىُعمىُالٌسردُيظ

ُكطرائقوُالمختمفة.
ُالمسرح ُبكاممياُعمىُالحكار.ٌُيةتقـك

ُ
ُ

مفُجانبيياُالٌظاىرٌمٌُُيةخصشٌُالكاتبُيرسـُلناُصكرةُلمُخكصشٌُال
ُكالباطنٌي،ُحتىُنتعٌرؼُأبعادىا.

تظيرُأمامناُكنحفُنتعٌرؼُعميياٌُُيةخصشٌُال
ُالميا.مفُخالؿُحركاتياُكك



 

  108   
 

 
   

 . ريفشٌُالعُالقرفُمطمعُفي؟   الردف في المسرح رؼعي  السؤاؿ الكؿ : متى
 

 ؟  الردف في المسرحالسؤاؿ الثاني : كيؼ كصؿ 
ُالمترجمة.ُالمسرحياتُمفُكعددٌُيةكاًلجتماعٌُيةكالدينٌُيةالتاريخُالمسرحياتُبعضُطريؽُعف (1
ُاألردف.ُفيُاليكاةُبعضُيابُقاـُالتيُالمحميُالتأليؼُفيُالمحاكًلتُبعض (2
 .ٌُيةالخيُرُكالجمعياتُكالكنائسُكالمدارسٌُيةاألندُفيُتقدـٌُيةالمسرحُاألعماؿُىذهُككانت (3

 
   . عمؿ ذلؾ ؟ الردف في ٌيةالخير  كالجمعيات كالكنائس كالمدارس ٌيةالند في تقدـ ٌيةالمسرح العماؿ كانتالسؤاؿ الثالث :  

ُ.ٌُيةكالقكمٌُيةالكطنُاعرشٌُالمُعفُلمتعبير (1
ُ.ُالعربيُكطنناُلوُتعرضُالذمُكالثقافيُالفكرمُلمغزكُالتصدمُركحُاعةشٌُكاُ  (2
 .ٌيةتعميمٌُيةتربُكُألغراضُتكظيفيا (3

 
  ٌيةالمحم ٌيةالردن ٌيةالمسرح العماؿ أىـ اذكر السؤاؿ الرابع :    

 
 انتهى الفصل حبمد اهلل                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

ٌُيةالمسرحُالمؤلّْؼ ٌُيةالمسرحُالمؤلّْؼ   
ارقعُكُفخرم المضبكعكفُالزيكدمُمحمكد العصافيرُدكلة   

يخ،شٌُالُجبريؿ المأزؽُىكارمُيرشٌُب الطكؿُظريؼُتغريبة   
عكاظُسكؽُمفٌُيةكحكاٌُيةحكاُألؼُسيؼُكليد ٌيةعاطؼُالفرا   كككبُالكىـ 

ُاألردفُفيُالمسرحية
 

ُفيُالظالـُسركاُ ُلقكـو  العمـُنكره
ٍحفىكاُالقدـًُسىركاُإلىُالمجدُحٌتىُأ  

 مفُيسيرُالميؿُتقميبناُلظممتو
ـًُ  يالقيُنكرناُعمىُصفحاتوُالٌرسى
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 السلسلة الثالثة 
 البالغة العربيّة والنّقد األدبيّ 

 الكحدةُالرابعةُ:ُعمـُالبديع
ُ:ُالمحٌسناتُالٌمفظٌية  أكًلن

 الجناس -1
 الٌسجع -2
 رٌدُالعجزُعمىُالٌصدرُ)ُالتصديرُ( -3

ُةثانيناُ:ُالمحٌسناتُالمعنكيٌُ
 الٌطباؽ -1
 المقابمة -2
 الٌتكرية -3

ُالٌنقدُاألدبٌيُفيُالعصرُالحديث:ُُالخامسةالكحدةُ
ُالمناىجُالٌنقدٌيةُفيُالعصرُالحديث

ُ:ُالمنيجُالتاريخيٌُ ُأكًلن
ُثانيناُ:ُالمنيجُاًلجتماعيٌُ

ُُثالثناُ:ُالمنيجُالًبنيكمٌُ
ُمالمحُالحركةُالٌنقدٌيةُفيُاألردف

ُ:ُمرحمةُالٌنشأةُكالٌتأسيس ُأكًلن
ُانيناُ:ُمرحمةُالٌتجديدث
 ُاًلٌتجاهُالميقارف

ُ 
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  ُ
 ذعسٌف عهم انثدٌ  :  

تحسيفُالكالـُكُتزيينوُ،ُكىكُقسمافُ:ُ ُىكُالعمـُالذمُتيعرىؼُبوُكيجكهُي
 لفظي:ُيككفُالتحسيفُفيوُراجعناُلٌمفظُ. (1
 معنكم:ُيككفُالتحسيفُفيوُراجعناُلممعنىُ.ُُ (2
 

ُ
ُُُ 

 الجناسُ:ُ (1

 :بالمعنىُاختالفيماُمعُالٌنطؽُفيُالمفظيفُتكافؽُ
يكـي تقكـي السَّاعةي يقسـي المجرمكفى ما لبثكا غيرى ساعةو   : قاؿ تعالى  -  .ُكى

ًُلحظُكجكدُكممتيفُمتكافقتيفُبالٌنطؽُ)ُالٌساعةُ،ُساعة(ُ،ُكلكنيماُمختمفتافُبالمعنى،ُفػ)الٌساعة(ُاألكلىُتعني
ُبمعنىُالجزءُمفُالزمف.ٌُُية)ُالقيامةُ(،ُك)ُساعةُ(ُالثانُُُ
 

ارى   -  ك لىٍك جارى . اٍرعى الجى
ار(ُكُ)جار(ُكىماُمتكافقتافُفيُالٌنطؽ،ُكلكفُ)جار(ُاألكلىُبمعنىُ)المجاكرُفيُالسكف(ُُُُُُ ًُلحظُكجكدُالكممتيفُ)الجى

(ُالثانُُُُ ارى (.ٌُيةك)جى ـى  بمعنىُ)ظىمى
ُ
اض   

َ
عا اجلِى

ْ
ُ
َ
 و

 الجناس التام :  (1
 ركط الجناس (.شٌ تيبيا ، كحركاتيا. ) اتفاؽ المفظيف بكافة ما اتفؽ فيو المفظاف بأربعة أمكر ىي: الحركؼ، كعددىا، كتر 

 
ا:   -  ديكًر الكتائًب    قاؿ ابك تماـ مادحن دكرى العىكالي في صي دَّعكا    صي ٍرًب صى ٍيؿي جابىٍت قٍسطؿى الحى  إذا الخى
ُاءُ(ُ،ُكنالحظُأفُالمفظيفًُلحظُكركدُلفظُ)صيدكر(ُبمعنييفُمختمفيف،ُاألكؿُ)ُأعاليُالٌرماحُ(،ُكُاآلخرُ)ُنيحكرُاألعدُ
ُتكافقاُفيُالحركؼُكُعددىاُكُترتيبياُكحركاتياُ.ُ
ُ
ُ

 الكحػػػػػػػػػػػػػػػػػدةُالرابعػػػػػػػػػػػػػػػػػةُ:ُعمػػػػػػػػػػػػػػػػػـُالبػػػػػػػػػػػػػػػػػديع
ُ 
 

ُ:ُ الميحٌسناتُالبديعٌيةُأكًلن
ُ 
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ُ
 قالت امرأة محتاجة تصؼ أحد المحسنيف بعد كفاتو:   كافى ذا ًىبىةو فأمكاليوي ذاىبةه .  - 

كقىدُتكافقتُبالحركؼُكعددىاُُبمعنىُ)الزكاؿ(ٌُيةًلحظُكركدُاأللفاظُ)ذاًُىبىةو(ُكُ)ذاًىبىةه(ُ،ُكاألكلىُبمعنىُ)العطاء(ُكُالثان
 كترتيبياُكحركتياُ.

ُ.جاءُالتركيبُ)ُذاًُىبىةوُ(ُمكٌكنناُمفُكممتيف:ُ)ُذاُ(ُبمعنىُ)صاحب(ُكُ)ًىبىة(ُبمعنىُ)عطاء(ُُ
ُأٌماُ)ُذاىبة(ُفجاءتُكممةُكاحدةُبمعنىُ)زائمة(ُُكُيجكزُذلؾُفيُالجناسُالتاـ.ُُُُُُُُُُُُُُُ

 ُرُمفُكممتيفُعندُتكافؽُالٌمفظُكماُفيُالمثاؿُالسابؽ.ُقدُيأتيُالجناسُالتٌاـُبيفُأكث
 

  الجناس ضير التام : (2
 ما اختمؼ فيو المفظاف في الحركؼ أك عددىا أك ترتيبيا أك حركتيا . 

 .  ٍئتؾي ًمٍف سىبىأ بنىبىأ يىًقيفكىجً  قاؿ تعالى :  -
ُلنكف(؛ُكلذلؾُييعتبرُجناسُغيرُتاـ.ًُلحظُلفظيُ)سىبىأُكُنىبىأ(ُكاًلختالؼُفيُنكعُالحركؼُ)السيفُكُاُ
 قاؿ أردني  يفتخري بجنكد بًلده : سيكري ًبًلدم عاؿو تىٍحًميًو نيسكري الكىطف .  -
ًُلحظُلفظيُ)سكرُكُنسكر(ُكُاًلختالؼُفيُعددُالحركؼ؛ُكلذلؾُييعتبرُجناسُغيرُتاـ.ُُ
ـى اهللي امرىأن أمسؾى ما بيفى فكٍَّيًو  -  ك أطمؽ ما بيف كىفَّيًو. ًقيؿى في الثًر : رىًح
ًُلحظُلفظيُ)كىٌؼُكُفٌؾ(ُكُاًلختالؼُفيُترتيبُالحركؼ؛ُكلذلؾُييعتبرُجناسُغيرُتاـ.ُُ
لٍت مف عيني عىٍبرىة. شٌ قاؿ  -  اب  عند سماعًو قصةن مؤٌثرةن، اٌتعظتي بالًعٍبرًة فىنىزى
ُعتبرُجناسُغيرُتاـ.ًلحظُلفظيُ)ًُعٍبرىةُكُعىٍبرىةُ(ُكاًلختالؼُفيُحركةُالعيف؛ُُكلذلؾُيُيُ
ُ
 ما سبب )فائدة( تكظيؼ الجناس في الكًلـ ؟  سؤاؿ :  

ُكاستحسانناُلممعنىُالذمُأرادهُالمتكمـُ،ُكلتأكيدُذلؾُتأٌمؿُقكؿُالخميؿُبفُأحمدُ ُإيقاعيِّاُيجعؿُالمتمقيُأكثرُقبكًلن ييضفيُجماًلن
ُكاصفناُفراؽُأحبتو:ُ

ُقىٍمبيًُمٍفُدىكاعيُاليُىُُُُُُُُُُُ ُعندُالغيركًبُُُياُكيحى ُالجيرافي ؿى ُكلُُُُإٍذُرىحى
دىٍمعيُعينيُكىفىيًضُالغيػػػركًبُُُُُُُُُُُُُ عػػػػػػػكاُُُُُكى ُأىٍتبىٍعتييـُطىٍرفيُكفىٍدُأىٍزمى

ُكاضحُفيُنفسُالمتمقيُ.ُُُُ ًُلحظُكركدُكممةُ)الغركب(ُمرتيفُفيُالكالـُييضفيُنكعناُمفُاإليقاعُالمكسيقيُالذمُلوُأثره
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  وظات مهمة: ملح

 عرُأكُبيتيفُأكُجممةُأكُجممتيفُ،ُككمماُكاناُمتقاربيفُكافُإيقاعيماشٌُيككفُالجناسُبيفُلفظيفُمتجاكريفُفيُبيتُ -1
ُ .أطربُلمسمعُمفُتباعدىماُُُ
 ،ُكًلُيتأثرافُبماُيتصؿُبيماُ،ُمثؿُ)ُاؿُالتعريؼُ،ُكُالضمائر(ُ،ُكلكفٌُيةاألصمٌُيةيتفؽُالمفظافُالمتجانسافُفيُالبن -2
ُأطمعيُفيُتجريبؾُكمىطاياُالجيؿُتىٍجرمُبؾُ ُ . " يؤخذُالضميرُبالحيسبافُإذاُكردُالجناسُبيفُأكثرُمفُلفظيفُكقكليـ:ُ"ُكنتي
 الكممةُفقطُ.ٌُُيةفيُبنٌُية)حركةُآخرُالكممة(ُ،ُكيينظرُإلىُالحركاتُالداخمٌُيةًلُيتأثرُنكعُالجناسُبالحركاتُاإلعراب -3
ُقىطىعىٍتوُيفالجناسُفيُقكؿُإحداىفُتُىُُُ ُصديقتيا:ُُ"ُصديقتيُكىٍعديُتىًفيُبكٌؿُكىٍعدو ُ . " ًصؼي

ُالكممةُ.ٌُية)ُأخرُالكممةُ(ًُلُعالقةُلوُببنٌُيةىناُالجناسُتاـُ؛ُألفُاًلختالؼُجاءُفيُالحركاتُاإلعراب -2
 

 69+68ذدزٌثاخ انكراب 
 

 حدد لفظي الجناس التاـ في كٌؿ مما يأتي:  .1
اًر )يكادي سى   :  قاؿ تعالى  ( أ اًر )43نىا بىٍرًقًو ييٍذًىبي بالٍبصى  .  ( 44( ييقىمِّبي المٍَّيؿى كى النَّيىارى إفَّ ًفي ذلؾ لًعٍبرىةن ليكًلي الىٍبصى

ُ)ُاألبصار/ُاألبصار(.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
كماًء في ذّـِ التكب ر: " مىٍف زادى في التٍِّيًو َل ييعذىري في التٍِّيًو ".قاؿ أ  ( ب  )الٌتيوُ/ُالٌتيو(.ُُُُُُُُُُُُُُُ          حدي الحي

 اعر يىًصؼي حالوي: شٌ جػ(  قاؿ ال
 يا إخكًتي قىٍد بانىًت الن جيبي     كىجىبى الفيؤىادي كى كىافى َل يىًجبي     
ـٍ كبى      ـي      مىا ىكىذا كىافى الَّذم يىًجػػػػػبي فأىرَّقتيكي (.ُُُُُُُُُُُُُ                          قيتي بىعدىكيػػػػػ ُ/ُيىًجبي  )ُيىجبي
     
 حدد لفظي الجناس غي التاـ في ما يأتي ، مبٌيننا سبب عدـ تمامو: .2
   .يؿى كلـ ترقيٍب قىٍكًلٍي ٍيتي أٍف تقكؿى فىرٍَّقتى بىٍيفى بني إسرائشٌ ًإٌني خى  :  قاؿ تعالى  ( أ
 بيفُ/ُبنيُ(ُاًلختالؼُفيُترتيبُالحركؼ.ُ)     
ميقي " .  قاؿ  ( ب سٍِّف خي ٍمقي فىحى سٍَّنتى خى      : " الميَـّ حى
ميؽُ(ُاًلختالؼُفيُالحركات.ُ   ٍمؽُ/ُخي  )ُخى

 جػ( قاؿ البياء زىير : 
ٍب لً كيري ًفٍعمىػػػػػػػػػػػوي     فشٌ كيك كأشٌ أ             اًكٍر شٌ اؾو ًمٍنوي شٌ اٍعجى

ُكر(ُاًلختالؼُفيُنكعُالحركؼُ.ُشٌُككُ/ُأشٌُ)أ
 اكر(ُاًلختالؼُفيُعددُالحركؼُ.ُشٌُاؾُ/ُشٌُ)ُ
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ُ
             د( جاء في الخبر : الميؤًمنكفى ىىيِّنكف لىيَّنكف.  

 )ُىىٌيفُ/ُلىٌيفُ(ُاًلختالؼُفيُنكعُالحركؼ.ُُُُُُ
ا: ىػ( قاؿ أبك فراس الحمداني م   ادحن

      . ًبفىٍضًؿ ًعمًمؾى اٍعتىًرؼي كًدؾى أىٍغتىًرؼي      كى ًُمٍف بىٍحًر جي
ُ(ُاًلختالؼُفيُنكعُالحركؼُ.ُُُ ُ/ُاٍعتىًرؼي  )ُاٍغتىًرؼي
 
ا إجابتؾ.  .3 ٌيز الجناس التاـ مف غير التاـ في كٌؿ مما يأتي مكضحن  مى
مىى ذلؾى لى   :  قاؿ تعالى  (أ  ٌنوي عى نَّ 7ًيٍيده )شٌ كىاً  ٍيًر لى ( كىاً    .( 8ًدٍيده )شٌ وي ًلحيبِّ الخى

ُديدُ(ُغيرُتاـُبسببُاختالؼُنكعُالحركؼ.ُشٌُييدُ/ُشٌُ)ُُُُ

ٍكعاًتنا " . :  قاؿ  (ب  ٍكراًتنا كىآًمفى رى  " الميَـّ اٍستيٍر عى

ُ)ُعكراتُ/ُركعاتُ(ُُغيرُتاـُبسببُاختالؼُترتيبُالحركؼ.ُُُُُ

ٍكا قصصى  (ج  كى يـ بدماًء الحبِّ ك اإليثاًر . يامتيـ عبرى الجياشٌ الردنيكف رى ٍكا أرضى كى  ًؿ ، كرى

ٍكاُ(ُتاـُبسببُاتفاؽُالمفظيفُفيُ:ُنكعُالحركؼُكعددىاُكُترتيبياُكحركتياُ.ُُ)ُُُُُ كى ٍكاُ/ُرى كى ُرى

ك ًبمىكجكًدًه كيىٍسميك عنىد كيجكًدًه.   (د   ييقاؿ في المدح : يىٍسخي

ُ.ُيسخكُ/ُيسمكُ(ُغيرُتاـُبسببُاختالؼُنكعُالحركؼُ)ُُُُ

ُ)ُمكجكدُ/ُجكدُ(ُغيرُتاـُبسببُاختالؼُعددُالحركؼ.ُُُُُ

ٍسفي  قاؿ المعٌرم:   (ق  ٍكنىقيوي  ٍيًئيفً شٌ  في يىظيري  فالحي  الٌشعر ًمفى  بىٍيتو  أك الٌشعر ًمفى  بىٍيتو      رى

ُ(ُغيرُتاـُبسببُاختالؼُالحركات.ُُالٌشعر/ُالٌشعر)ُُُُُُ

 اعر : شٌ قاؿ ال  (ك 

كاًة قى  ـٍ تىكيٍف بىالىٍغتى في تىٍيًذيبًػػيا َل تىٍعًرضفَّ عمى الر   صػػيدةن     ما لى

ٍيرى مييىذَّبو     عىٌدكهي ًمٍنؾى كيساكسنا تىيذم ًبيا  الٌشعرفإذا عىرىٍضتى   غى

 )ُتيذيبياُ/ُتيذمُبياُ(ُتاـُبسببُاًلتفاؽُفيُ:ُنكعُالحركؼُكعددىاُكترتيبياُكحركتياُ.ُُُُُُ
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عُ:2ُ )  ُالسَّجى
ُ.ُنفسوُبالحرؼُالعبارتيفُانتياء

ُ
 قاؿ أبه َلبنو يكصيو:   ييناؿي النَّجاحي بالعىمىًؿ، َل ًبطكًؿ المًؿ.  -
ًُلحظُالكممتيفُ)ُاألمؿُكُالعمؿُ(ُقدُاتفقتاُفيُالحرؼُاألخيرُكىكُ)الالـ(.ُُُ
ب ؾى كىمىفنا ، ك -  -قاؿ عمر بف الخطاب    - ا بالتكس ط بالحيبِّ ك البيغًض:  َل يىكيف حي  َل بيغضيؾى تىمىفنا.  ناصحن
ًُلحظُالكممتيفُ)ُكمفناُ،ُتمفناُ(ُقدُاتفقتاُفيُالحرؼُاألخيرُكىكُ)الفاء(ُ.ُُُ

 ممحكظة : تعتبر كممتي ) المؿ كالعمؿ ( في المثاؿ اَلكؿ جناسنا غير تاـ      
 كتيعتبر كممتي ) كمفنا ك تمفنا ( في المثاؿ الثاني جناسنا غير تاـ .              

 ةطائد
ُ:ًلُييحتسبُمفُبابُالسجعُماُيأتي

ُ :جرةشٌُحركؼُالمدُ)ُاأللؼُكالكاكُكُالياءُ(ُفيُآخرُالكممة،ُكماُفيُقكؿُأديبُيصؼُُ-1ُُ
ُبجذكرىاُفيُالٌثرلُ،ُكُتسابؽُبأغصانياُقمـُالذَّرا               ُ .تىضًربي

ُ "ُ.ُالراء"ُُُفالسجعُىناُيعتبرُحرؼ                         
ُ : لياءُإذاُسبقوُمتحرؾُ،ُكماُفيُقكؿُمعممةُتيثنيُعمىُإحدلُطالباًتيااُ-2ُُ

ُ .إنسانةهُبأدًبيىاُ،ًُلُبزيّْياُُكثكًبيا                       
ُ"ُ.ُالباءُ"فالسجعُىناُيعتبرُحرؼُ                       

 
 71+ 70ب ذدزٌثاخ انكرا

 
 كضح مكاطف السجع في ما يأتي :  (1
نَّدةه ، فما تىعارؼى ًمٍنيا ائتىمىؼى ، كما تىناكرى اٍختىمىؼى ". " الرك  :ُقاؿ  .أ  نكده ميجى  احي جي

ُاتفقتُالكممتافُاألخيرتافُ)ائتمؼُ،ُاختمؼ(ُفيُالحرؼُاألخيرُ)الفاء(.ُُُُُُُُُ
ٍكًطفي النَّماًء ك اَلزًدىاًر.  .ب   الردف  بىمىدي الىٍمًف ك اَلٍسًتقراًر ، ك مى

ُاألخيرتافُ)اًلستقرارُ،ُاًلزدىار(ُفيُالحرؼُاألخير)الراء(.ُاتفقتُالكممتافُُُُُُُُُ
حجاميؾى تأم ًلن .  .ج  ك ًلن ، كا   2019تكمشٌ +2018 تكمشٌ سؤاؿ كزارة   قاؿ أبك الفتح البسيتٌي : ليىكيٍف إقداميؾى تىكى

ُ(ُفيُالحرؼُاألخير)الالـ(.ُُُُُُُُ ُ،ُتأمُّالن ُاتفقتُالكممتافُاًلخيرتافُ)ُتككُّالن
ُ
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ُ
ٌر ، الميفى عمى السِّرِّ ". شٌ كقي :" الثِّقةي مراتبي ، فًل تىرفٍع لعيميا مراتبيا إٌَل الشٌ أحمد  قاؿ  .د   ريؾى في الميرِّ ،الميعيفى عمى الض 

ُاتفقتُالكمماتُاًلخيرةُ)ُالمٌرُ،ُالٌضٌرُ،ُالٌسٌرُ(ُفيُالحرؼُاألخيرُ)الراء(.ُُُُُُُُُُ
خًر، كمكسكمةه بالفخًر. قاؿ أحدىـ حيف زار مدينة  البتراء: مرسك  .ق   مةه في الصَّ

ُاتفقتُالكممتافُاألخيرتافُ)الٌصخرُ،ُالفخر(ُفيُالحرؼُاألخيرُ)الراء(.ُُُُُُُُ
 قالت أًديبةه بعد كفاة أيٌميا :   .ك 

ٍت تىٍبقيفى فىتشٌ " أيٌماهي ، لك كؿ  نساًء الىرًض           ٍمًت كأنًت في قٌمًة العطاًء، كفي أىكٍ ٌيةاخى  ًج البياًء". ، فقد رىحى
ُاتفقتُالكممتافُ)العطاءُ،ُالبياء(ُفيُالحرؼُاألخيرُكىكُ)اليمزة(ُ.ُُُُُُُُ

 
 قاؿ العماد الصفياني في كصؼ حاؿ الكيتٌاب :  (2

ًدًه: لك غيٌيرى ىذا المكافي لكافى أحسىفى ، كلك ًزٍيدى   كذىا لكافى ييستىٍحسفي ، " ًإٌني رأيتي أىٌنوي َل يىكتيبي إنسافه ًكتابَّا في يكمًو إَل قاؿ في غى
. ىذا مف أعظـً الًعبىًر ، كىك دليؿه عمى استيًلًء الٌنقصً   مىؿى ؿى ، كلك تيًرؾى ىذا المكافي لكافى أجى ـى ىذا لكافى أىٍفضى ممًة  كلك قيدِّ  عمى جي
 ًر ". شٌ الب 

 ما العبرة التي تستنتجيا مف النص ؟  .أ 
اًُلُيصؿُإلىُالكماُ ُاإلنساًفُيبقىُمنقكصن ُلمتحسيفُ.ُعمؿي ُؿُ،ُككٌمماُنظرُفيوُصاحبوُكجدُفيوُمجاًلن

 كرد في النص تركيباف متفقاف في آخر كؿ منيما ،كَل ييعىد  ذلؾ سجعنا، حٌددىما، مبٌيننا عدـى عدِّىما مىٍسجكعىٍيف .   .ب 
ُكتابناُفيُيكموُإًٌلُقاؿُفيُغدهُ(ُكىماُغيرُمسجكعيفُ؛ُألٌفُاُُ ُإنسافه ُلياءُفيُآخرُالكممةالتركيبافُىماُ)ًُلُيكتبي
ُإذاُسبقياُمتحرؾًُلُتحتسبُفيُبابُالسجعُ.ُُ
  

 قاؿ ابف حبيب الحمبي يصؼ سفينة:   (3
ناح ، تخكضي كتمعبي ، كتىًردي كَل ت ياح ، كتطيري بغيًر جى  ربي ،شٌ " يا ليا مف سفينةو ذات ديسيرو ك ألكاحو ، تجرم مع الرِّ

 عاعى ". شٌ راعه يحجب الشٌ ليا ًقًلعه كالًقًلًع ، ك    
 كضح مكاطف السجع في النص السابؽ .  (أ 

ناحُ(ُفيُالحرؼُاألخيرُ)الحاء(.ُ ُاتفقتُالكمماتُاألخيرةُ)ُألكاحُ،ُالرياحُ،ُجى
ُربُ(ُفيُالحرؼُاألخيرُ)ُالباءُ(ُ.ُشٌُاتفقتُالكمماتُاألخيرةُ)ُتمعبُ،ُتُُُُ
ُلعيفُ(ُ.ُعاعُ(ُفيُالحرؼُاألخيرُ)اشٌُالًقالعُ،ُالُاتفقتُالكمماتُاألخيرةُ)ُُُُ
 استخرج مف النص مثاَلن عمى الجناس التاـ ، ثـ كضحو .  (ب 

ُ)ًقالعُ/ًُقالع(ُجناسُتاـُبسببُاتفاؽُالمفظيفُفيُ:نكعُالحركؼ،ُكعددىا،ُكترتيبياُ،ُكحركاتياُ.ُُُُُُُ
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درُ)التٍَّصدير(:ُ(3ُ ُرٌدُالعىٍجزُعمىُالصَّ

ُ.ُأٌكلياُفيُاآلخرُكُالعبارةُآخرُرالنثُفيُابييفشٌُالمتُأكُالمتماثميفُالمفظيفُأحدُيأتيُأف
ُ.ُقبموُمكضعُأمُفيُاآلخرُكُالبيتُآخرُفيُالمفظيفُأحدُيأتيُأفُفيكُالٌشعرُفيُأما
ُ
 . الكىَّابي  أىٍنتى  ًإٌنؾى  رحمةن  لىديٍنؾى  مف لنىا كىىىبٍ   :  تعالى قاؿ  -

ُُكمعناىماُكاحدُكىكُالعطاءُ.ُُةيٌُاآلُآخرُفي(ُالكىاب)ُلفظُكركدٌُيةاآلُأكؿُفي(ُىىبٍُ)ُلفظُكركدًُلحظُُُُُُ
 . الًحيمةً  ترؾي  الًحيمةي  -
ُ.ُنيايتياُفيٌُيةالثانُكُالجممةٌُيةبداُفيُاألكلى:ُمرىتيف(ُُالحيمة)ُُلفظُكردُىُُ
ُ(.ُُالخديعة)ُُالثانيُك(ُُالتصرؼُعمىُالقدرةُكُالًحٍذؽ)ُُبمعنىُفاألكؿُمختمؼ؛ُبمعنىُمنياُكؿُجاءتُ
ُ
  : ملحوظة 
 (  الحيمة ، الحيمة)  كممتي تعتبر. الصدر عمى العجز رد في ابيافشٌ يت أك النطؽ في المفظاف يتماثؿ أف يجكز 
 (.  تاـ جناس) الثاني المثاؿ في 
 

 :الّشعر طي الّصدر صلى الَعجز رّد
ُ.قبموُمكضعُأمُفيُاآلخرُكُالبيتُآخرُفيُالمفظيفُأحدُيأتيُأفُُُُُ

ٍتيا ضرائبي    : البحترم قاؿ .أ  ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا فييا لىؾى  نىرل ناسٍ فىمى      ماحً السَّ  في أبدعى    ضى
ٌنما كقناشٌ  بغدادى  إلى أىًحف   :  بغداد إلى كؽشٌ ال في الميٌمبي محمد بف الحسف قاؿ  .ب    ػػػػػػػػػػػػػػػػاًئؽي شٌ  ًليى  بيا ًإٍلؼو  إلى أًحف        كاً 
 ضكع : كرفض الخ ٌيةابٌي في الحٌث عمى الحر شٌ قاؿ أبك القاسـ ال .ج 

ـى  فمػػف              الحيػاةً  سػبيؿً  فػي كسػٍر  انيػٍض  أَل  الحيػاهٍ  تىنتىًظػٍرهي  لػـ نػػا
با ما الرضً  لنداءً  أىكجبكاك         جرناشٌ  بيا فامتىٌدكا الرضي  نادتيييـٍ  :  الردف أبناء يصؼ الزيكدم حبيب قاؿ    .د    كىجى
 
  : ملحوظة  
 .  قبمو مكضع أم في اآلخر ك البيت ٌيةنيا في المتماثميف المفظيف أحد يأتي بأف الٌشعر في الصدر عمى العجز رد يأتي   
   
 
  
 
 
  
 



 

  117   
 

 
 

 74+ 73ب ذدزٌثاخ انكرا
 

 :  يأتي مما كؿ في الصدر عمى العجز رد كضح (1
 

كا : قكمو يدعك - - نكح عف ٌيةًحكا تعالى قاؿ .أ  ـٍ  اٍستىٍغًفري ٌبكي  .  غىف ارنا كافى  إنَّوي  رى
ُ.ُُأكلياُفيُاآلخرُكُآخرىاُفيُأحدىماُكُ،ٌُيةالنثُرُالعبارةُفيُالمفظافُابوشٌُت(ُُاستغفركا/ُُغفارنا)ُُالمفظافُُُُُ

ٍنبىعيوي  الٌشعر:  قيؿ  .ب  2018ُ صيفيسؤاؿ كزارة   . عكري شٌ ال ك الًفكرىة مى
ُ.ُُأكلياُفيُاآلخرُكُآخرىاُفيُأحدىماُكُ،ٌيةالنثُرُالعبارةُفيُالمفظافُابوشٌُت(ُُالٌشعر/ُُعكرُيشٌُال)ُُالمفظافُُُُ
ميؿى  نىٍفسي في تىرىكا ٍعبيوي شٌ ك  آثاريهي :  اَلردف إلى زيارتو يىًصؼي  العرب السياح أحد قاؿ .ج   . الثىرً  جى
ُ.ُُأكلياُفيُكاآلخرُأخرىاُفيُأحدىماُكُ،ٌُيةالنثُرُالعبارةُفيُالمفظافُابوشٌُت(ُآثاريهُي/ُُاألثر)ُالمفظافُُُُ
 : الرَّحيؿ لحظة يىصؼي  يرمٌ شٌ القي  الًصمَّة قاؿ  .د 

مارً  المينىيفىةً  بيفى  بنا      تىيىكم الًعيسي  ك ًلصاحبي أقكؿي    فالضِّ
  عىرارً  ًمفٍ  ٌيةشٌ العى  بعدى  فما       نىٍجػػػػػػدو  عىرارً  ميـشٌ  ًمفٍ  تىمتَّعٍ 

ُ.ُقبموُكاألخرُالبيتُآخرُفيُأحدىماُكُُ،ُالٌشعرُفيُالمفظافُتماثؿ(ُعىرارًُ/ُُعىرارًُ)ُالمفظافُُُُُ
  غىراًئبي  لىدىٍيوً  أىٍفعالي ك  غىريبه        كأىًموً  الزَّمافً  ذا في كلكنَّني   : ميفتخرنا الحمداني فراس أبك قاؿ .ق 
ُ.ُقبموُاآلخرُكُالبيتُآخرُفيُأحدىماُكُ،الٌشعرُفيُالمفظافُابوشٌُتُ،(غىريبُه/ُُغىرائب)ُالمفظافُ
 الن كاحا أرضي مف يسمع مف أيف        اأربابي عمى الرضي  ناحت  : الكرمي الكريـ عبد قاؿ .ك 

ُ.ُقبموُاآلخرُكُالبيتُآخرُفيُأحدىماُكُ،الٌشعرُفيُالمفظافُابوشٌُتُ،(ناحت/ُُالنُّكاحا)ُالمفظاف
ُ
 : اـشٌ ال بًلد أصابى  الذم الٌزلزاؿ بعد قكمو راثينا منقذ بف أسامة قاؿ (2

ـي    جاناشٌ أى  ك بىثاا أىٍصدىقينا فىمبىٍيؾً                جانػػػػػػػػػػػػػػاشٌ أى  ىىيٍَّجتيفَّ  الىٍيؾً  حمائ
ـٍ  نيفن  ذا كى ػػػػا السِّنيفً  مىرِّ  عمى الحى ـي  أىًفادىكيفَّ            أىمى   ًنسيانػػا؟ العىيدً  قىدي
مؽً  أعز   فىقيدكيفَّ          كىىؿٍ  اليىديؿً  غيرً  عمى العىكيؿي  ذا ىىؿٍ     ؟ ًفٍقدانا الخى

 
 (ُ.ُىديميا)ُالحمائـُصكت  ؟ البيات في كرد كما ، اعرهشٌ م كىٌيج اعرشٌ ال حزف أثار الذم ما ( أ

 .  السابقة البيات في الصدر عمى العجز رد مكاضع بيف ( ب
ُ.ُُقبموُكاآلخرُالبيتُآخرُفيُأحدىماُكُ،الٌشعرُفيُالمفظافُتماثؿ(ُجاناشٌُأُى/ُُجاناشٌُأىُ)ُالمفظافُُُُ
ُ.ُُُقبموُكاآلخرُالبيتُآخرُفيُأحدىماُكُ،الٌشعرُفيُالمفظافُثؿتما(ُفىقيدكفَُّ/ًُُفٍقدانا)ُالمفظافُُُُ
ُ
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ُ
 

 :  أسئمة مف يميو عما أجب ثـ اآلتي النص اقرأ (3
 :  كلده مكصياا ٌدادشٌ  بف اهلل عبد قاؿ 
كدً  أىٍحمىدى  فإفَّ  ، الخمؽً  جميعً  عف بالسرارً  بخيًلن  ، الحؽِّ  مىٍكًضعً  في بالماؿً  جكادنا كيفٍ  ، بينيٌ  أم"    في اإلنفاؽي  المىرءً  جي

فٌ  ، البرِّ  كجوً     ف   البيٍخؿً  أىٍحمىدى  كىا   ". السرَّ  بمىكتكـً  الضِّ
 .  النص في السجع مكاطف بيف ( أ

ُ(.ُالقاؼ)ُاًلخيرُالحرؼُفي(ُالخمؽ/ُُالحؽ)ُاًلخيرتافُالكممتافُاتفقتُُُُُُ
ُ(.الراء)ُراًلخيُالحرؼُفي(ُالسَّرٌُ/ُالًبرٌُ)ُاألخيرتافُالكممتافُاتفقتُُُُُُ

 . بٌينو السَّجع، غيرى  بديعيٌ  لفظيٌ  ميحٌسف كردى  ( ب
ُ(.الحركؼُنكعُفيُاًلختالؼ)ُُتاـُغيرُجناس(ُالسّْرٌُ/الًبرٌُ)ُُالكممتافُُُُُُ

ُ
ُ:  يأتي مما كؿ في ٌيةالمفظ المحسنات حدد (4
ٍيري "  :  عميو  قاؿ .أ  ٍيؿً  ًبنىكاًصي مىٍعقكده  الخى  (.الخيؿُالخير،)ُُتاـُغيرُجناس ".  القيامة يىكـً  إلى الخى

 2019تكم شٌ سؤاؿ كزارة  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

  ميٍحتىسىبي  اهللً  في عىمىؿه  مىضى إذا    ميٍحتىسىبو  غىيرى  ًرٍزقنا اهللي  ييقيضي   :  بيبيٌ شٌ ال رضا محمد قاؿ .ب 
ُُُُ(.ُميٍحتىسىب/ُُبميٍحتىسُى)ُتاـُجناسُُُ
ُ(ُ.ُميٍحتىسىب/ُُميٍحتىسىب)ُالصدرُعمىُالعجزُردٌُُُُ
ُ

 ".  الميٍستطاعى  فاٍطميبً  ، تيطاع أىفٍ  أىرٍدتى  ًإذا:"  ييقاؿ .ج 
ُُُُُُُ(.ُالميستطاع/ُُتيطاع)ُُتاـُغيرُجناس

ُ.ُ(الميستطاع/ُُتيطاع)ُُالسجعُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 الطباؽُ:ُُ (1
 يفُفيُالمعنى.ُىكُالجمعُبيفُكممتيفُمتضادت 

تىٍحسىبي  ُقاؿ تعالى عف أىؿ الكيؼ : - ـٍ ريقكده كى  .ُُ ييـٍ أىٍيقاظنا كىىي
ًُلحظُكركدُكممتيفُمتضادتيفُفيُالمعنىُ)ُأيقاظناُ،ُرقكدُ(ُفيُسياؽُكاحد.ُ

 
بِّبى ًمٍف أىجًؿ التًَّلقي التَّفر    قاؿ البحترم :  - ٍسٍنوي   لىحي ـى النَّاسي التًَّلًقي كىحي  ؽي فىمك فىًي

ًُلحظُكركدُكممتيفُمتضادتيفُفيُالمعنىُ)الٌتالقيُ،ُالتفٌرؽ(ُفيُسياؽُكاحد.ُ
 
 إيضاحُالمعنىُكتمكينوُفيُنفسُالسامع      ما الفائدة مف استخداـ الطباؽ ؟ سؤاؿ :  
 

  76+ 75ب انكرا ذدزٌة
  
 بيف الطباؽ في كٌؿ مما يأتي :  

ًبٍيثي ُ قاؿ تعالى : -1 لىك كى قيٍؿ َل يىٍستىكم الخى ًبيثً الطٍَّيبي كى بىؾى كىٍثرىةي الخى  2019تكم شٌ سؤاؿ كزارة  ُ.ُُأىٍعجى
ُ)ُالخبيثُ/ُالطيبُ(ُكممتافُمتضادتافُفيُالمعنىُفيُالسياؽُكاحد.

يىساًر    -2 ٍمًمؿه     يىٍمقى ًبييٍمنى تىارىةن كى ا: كىكىراءى أىٍستاًر الد جى ميتىمى  قاؿ ابف خفاجة مادحن
 كممتافُمتضادتافُفيُالمعنىُفيُسياؽُكاحد.ُييمنىُ/ُيسارُ(ُُ)ُ
لكنَّؾى التَّكحيدي ًلم  -3 ا لنًظيًرًه     كى لىستى مىميكنا ىازمن  (2018تكمشٌ )سؤاؿ كزارة رًؾ ىىاًزـي شٌ قاؿ المتنبي في مدح سيؼ الدكلة: كى
 رؾُ(ُكممتافُمتضادتافُفيُالمعنىُفيُسياؽُكاحد.ُشٌُالتكحيدُ/ُالُ)
ـي شٌ يمكتي مٌنا الٌطفؿي ك ال     ا العدك الصييكنٌي : قاؿ سميح القاسـ مخاطبن   -4  يخي كَل يىستسم
ُيخُ(ُكممتافُمتضادتافُفيُالمعنىُفيُسياؽُكاحدُ.شٌُالطفؿُ/ُالُ)ُ
عى فريقىؾى كىك خاسره كما تي شٌ احرٍص عمى أىٍف تي   -5  ٌجعوي كىك فائزه . شٌ جِّ
ُ.ُخاسرُ/ُفائزُ(ُكممتافُمتضادتافُفيُالمعنىُفيُسياؽُكاحدُُ)ُ

ُ
ُ

ُالميحٌسناتُالمعنكيةُُ:ُُثانينا  
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عا 
ْ
ُ
َ
 انطثاقو

  . ىك ما يقع بيف كممتيف متضادتيف في المعنى:  طباق اإليجاب  (1
مكًع كأيٍظيري   كىأيَلـي في كىمىدو عميؾى كأيعذرى  قاؿ البحترم :   -   أيخفي ىىكنل لىًؾ في الض 
ُمباقدُكقعاُمتضاديفُبأُ(ُأيعذرُىُ،أيًلـيُككذلؾُالمفظيفُ)ًُُلحظُالمفظيفُ)أخفي،ُأظير(ُ ُدكفُحركؼُنفيُأكُنييُ.ُشٌُسمكبو ُرو
 

 : طباق اإليجاب (  2
 النيي مف أصؿ كاحد ، أحدىما مثبت كاَلخر منفي ، أك في فعميف مف أصؿو كاحدو أحدىما في صيغةفي فعميف  كىك ما يقع  
 اآلخر في صيغة اَلمر.  ك  

لك طيٌكعتي ما بىانا   كقطٌ   قاؿ جرير متغٌزَلن :  - ٍصًؿ أىقرانا بافى الخميطي كى  عكا مف ًحباًؿ الكى
ُكاحد،ُكأحدىماُمثبتُكىكُ)ُ ُ(ُ،ُماُباناُ(ُكاآلخرُمنفيُكىكُ)ُبافًُلحظُكقكعُالفعميفُ)ُبافُ،ُماُباناُ(ُمفُأصؿو
ُ(.ُُطباؽُسمبُكىذاُالنكعُيسَّمىُ)ُ
 

 ٍكًف ". شٌ كيا النَّاسى كىاخٍ شٌ قاؿ تعالى : " فىًل تىخٍ  -
ُُكاُ(ُ،ُكُالثانيُبصيغةُاألمرُشٌُكفُ(ُمفُأصؿُكاحد،ُكجاءُاألكؿُبصيغةُالنييُ)ًُلُتخشٌُاُ،ُاخُكشًٌُلحظُكقكعُالفعميفُ)ًُلُتخُ
ُ(.ُُطباؽُسمبُ(،ُكىذاُالنكعُيسمى)ُكفشٌُاخُ)ُ
ُ

 طائدة
ا:   َل يأتي الطباؽ فقط بيف اسميف أك بيف فعميف ، فقد يأتي أيضن
ٍر إفٌ     كاسـ ، كما في قكؿ المعرم :  بيف فعؿ   -1  الحياة ذىًمٍيمىةه   ك يا نفسي ًجٌدم إٌف دىىرًؾ ىاًزؿي  فيا مكتي زي

ُُُُُُُُ.) ُفقدُكقعُالطباؽُبيفُفعؿُاألمرُ)ًجٌدم(ُكُاًلسـُ)ىازؿي
مىييا ما اكتىسىبىتٍ َل ييكٌمؼي اهللي نفسنا إَل ًكٍسعىيا لىيا ما كىسى ُبيف حرفيف ، كما في قكلو تعالى :   -2  .ُُبىٍت كعى

ُحرؼُالجرُ)الالـُ(ُفيُلفظُ)ليا(ُكحرؼُالجرُ)عمى(ُفيُلفظُ)عمييا(ُ.ُكقعُالطباؽُبيفُُُُُُُُ
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 78+ 77ب ذدزٌثاخ انكرا
 

 بٌيف الطباؽ كنكعو  في ما يأتي:  (1
ـٍ كى خافيكًف ًإٍف كيٍنتيـٍ ميٍؤًمنيف   : قاؿ تعالى .أ  افيكىي  .  فىًل تىخى
ُاألكؿُفيُصيغةُالنييُكُالثانيُفيُصيغةُاألمرُُُنىُ،)ًُلُتخافكىـُ/ُخافكنيُ(ُفعالفُمفُأصؿُكاحدُمتضادافُفيُالمعُ
ُ)طباؽُسمب(ُ.ُُ
ُ
ا فىآكىل )ُ :  قاؿ تعالى  .ب  ـٍ يىًجٍدؾى يىتًيمن  . ( 8( ككجدؾى عاًئًلن فأىغنىى)7( كىكىجدىؾى ضاَلن فىيىدل )6أىلى

ُ.ُُكممتافُمتضادتافُفيُالمعنىُفيُسياؽُكاحدُ)طباؽُإيجاب(ُ)عائؿُ/ُأغنى(ُ،ُُُ)ضاؿُ/ُىدل(
ُ

 الٌظبا       نىبىًت الس يكؼي كخد  سىٍيفيؾن ما نىبىا  ٌيةأيٍرديف  أيرضى العىزـً أيغن    قاؿ سعيد عقؿ:  .ج 
ُ)نىبىتُ/ماُنىبىا(ُفعالفُأصؿُكاحدُمتضادافُفيُالمعنىُ،ُاألكؿُمثبتُكُالثانيُمنفيُ)طباؽُسمب(ُ.ُُُُُُ

ُ
 اـ : شٌ ال ٌيةقاؿ حافظ ابراىيـ في تح  .د 

 رؽى أىدناهي ك أىبعػػدىهي        عف مىٍطًمًع الغىرًب فيًو غيرى كى ٍسناًف شٌ رل المىتى أى      
ليػػػػػػػاًف شٌ ًغؼو        يييدم الى بردل أشٌ النِّيؿي كىٍىك الى اليردٌف في        كاؽ كى
ُ)أدنى/ُأبعد(ُكممتافُمتضادتافُفيُالمعنىُفيُسياؽُكاحدُ)طباؽُاإليجاب(.ُُُُُُ

ُ
   رم: شٌ مخقاؿ طاىر ز    .ق 

مىٍييا فيؤادنا  ـي شٌ أىبكي كأىًضحؾي ك الًحًٌلتي كاحػػدةه    أىطًكم عى  فَّوي الىلػ
 فإٍف رأيتى ديمكعي كىٍىيى ضاًحكىةه    فالدَّمعي مف زىحمًة اآلَلـً يبتسـي 

ُ)أبكيُ/ُأضحؾ(ُكممتافُمتضادتافُفيُالمعنىُفيُسياؽُكاحدُ)طباؽُاًليجاب(.ُُُُُُ
ُ
ٍيدى اليىكل كىىجرًت مف َل يىٍيجري  قاؿ البحترم:   .ك  ٍف     عى ـٍ يىخي ٍف لى ٍنًت عمى الن كل مى  كىأىراًؾ خي

ُ /ُىىجرتًُ،ُ))خنًتُ/ُلـُيخف(ُُُ ُ(ًُُلُيىٍيجري
ُالثانيُمنفيُ)طباؽُالسمب(.ُافُفيُالمعنىُاألكؿُمثبتُُكفعالفُمفُأصؿُكاحدُ،ُمتضادُ
ُ

:   .ز   ىماءي قىٍد لىًبسىٍت ًثيابى تىصنَّعو    تىسبي العقكؿى عمى ًثياًب تىرىى ًب دى     قاؿ عمي بف محمد اإليادٌم يصؼي أسطكَلن
ُ)تصنُّعُ/ُترٌىب(ُكممتافُمتضادتافُفيُالمعنىُفيُسياؽُكاحدُ)طباؽُاإليجاب(.ُُُُُُُ

ُ
 قاؿ قيس بف الممكح:    عمى أىٌنني راضو بأٍف أىحًمؿى اليكل   ك أىٍخميصى ًمٍنوي َل عميَّ كَل ًليَّا    .ح 

ُ/ُليا(ُ،ُُأحمؿ/ُأخمص() ُكممتافُمتضادتافُفيُالمعنىُفيُسياؽُكاحد)طباؽُاًليجاب(.ُُ)عميَّ
ُ

ُ
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ُ
 

ُالمقابمةُ (2
ُ.ُالترتيبُعمىُيقابمياُبماُييؤتىُثـُأكثر،ُأكُبكممتيفُييؤتىُأفُُ
ماعةً  كىدىري  :  البيمغاء أحد قاؿ - ٍفكً  ًمفٍ  خيره  الجى  .  الفيرقةً  صى
ماعىةُ،ُكىدىر)ُالكممتافُجاءتًُلحظُ ٍفك)ُىماُ،ُالترتيبُعمىُالمعنىُفيُتقابالىماُبكممتيفُأيتيُثـ(ُالجى ُُ؛(الفيرقةُ،ُصى
ٍفك)ُكممةُتقابميا(ُكىدىر)ُفكممةُ اُمتضادتافُكىما(ُالفيرقة)ُكممةُتقابميا(ُالجماعة)ُككممة(ُصى ُ.ُأيضن
 

 .  ًكبارىا اليكـى  ككدَّعناكـ ، رناصغا أمسً  استقبمناكـ  : الخريجات ك الخريجيف ييينِّئ المدارس إحدل مدير قاؿ  -
ُ،(ًُصغارناُ،ُأمسُ،ُاستقبمناكـ)ُبالكمماتُأيتيُأٌنوًُلحظُ
ُ(.ًُكبارناُ،ُاليـكُ،ُكٌدعناكـ)ُ:ىيُالترتيبُعمىُالمعنىُفيُمعياُمتضادةُبكمماتُأيتيُثـُ
 
 .ُالمتمقيُأكُالسامعُنفسُيفُتمكينوُكُتعميقوُكُتكضيحوُكُالمعنىُتحسيف   المقابمة؟ استخداـ مف الفائدة ما( 1س
ُ
 .ُأكثرُأكُكممتيفُبيفُالمقابمةُكفيُ،ُكأخرلُكممةُبيفُالتقابؿُىكُالطباؽ   : المقابمة ك الطباؽ بيف الفرؽ •

 طائدة
ا تقع فقد ، فقط فعميف بيف أك ، فقط اسميف بيف الميقابمة في الميتقابمة اللفاظ تقع َل   2019تكم شٌ سؤاؿ كزارة   :  أيضن
ٌفا: المثاؿ في كما ، كاسـ فعؿ يفب (1 ،ُيظيرُيٌُشُالخي   .الٌنيارُفيُميٍختىؼُوُلكنوُيُليالن

 (.  نيارنا ، ليًلن  ) كاَلسميف ،(ميختؼو ) اَلسـ ك( يظير ) الفعؿ بيف المقابمة كقعت    
 
  .كاجباتُوُعميؾُىُفإفٌُُحقكقناُلؾُىُأفٌُُكما: المثاؿ في كما ، حرفيف بيف  (2
  ،(عميؾ) لفظ في( عمى) الجر كحرؼ ،(لؾ) لفظ في( الًلـ) الجر حرؼ:  رفيفح بيف المقابمة كقعت 

 (. كاجبات ، حقكؽ)  كاَلسميف                 
 
  ٍسعىيىا إَلٌ  نىٍفسنا اهللي  ييكٌمؼي  َل:"  تعالى قكلو الى اآلف عد مٍييا كىسىبىتٍ  ليا كي  . فيو الكاردة المقابمة كبيف". اٍكتىسىبتٍ  ما كىعى

ُبيفُمقابمةالُكقعت
ُ(.ُُاكتسبتُ،ُكسبت)ُُالفعميفُكبيفُ،(عمييا)ُلفظُفي(ُعمى)ُالجرُحرؼُك(ُليا)ُلفظُفي(ُُالالـ)ُالجرُحرؼُ
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 81+ 80ب ذدزٌثاخ انكرا

 
 :  يأتي ما في المقابمة بٌيف (1
ييًحؿ   :  تعالى قاؿ   .أ  ـي  الطَّيبات لىييـٍ  كى ييحرِّ بائث عميييـ كى  .ُ الخى
ُ:ُُكمماتُثالثٌُيةاآلُفيُجاءُ
ُ(.ُالخبائثُ،ُعمييـُ،ُيحـر)ُالترتيبُعمىُالمعنىُفيُتقابمياُكمماتُثالثُجاءُثـ(ُالطيباتُ،ُليـُ،ُييحؿٌُ)
 2018 تكمشٌ سؤاؿ كزارة   ".  رِّ شٌ لم مىغىاليؽي  لمخيرً  مىفاتيحى  النَّاسً  ًمفى  ًإفٌ "  :  قاؿ .ب 
ُ(ُ.ُرشٌُالُمغاليؽ،)ُالترتيبُعمىُالمعنىُفيُتقابالنيماُممتافكُجاءُثـ(ُالخيرُ،ُمفاتيح)ُكممتافُالحديثُفيُجاءُ
 .  ميٍبغضيؾى  كتىقمِّؿي  ميحٌبيؾى  تىزيدي  الٌناسً  إلى بإحساًنؾى    .ج 

ُ(ُ.مبغضيؾُ،ُتقٌمؿ)ُالترتيبُعمىُالمعنىُفيُتقابالنياُكممتافُجاءُثـ(ُمحبيؾُ،ُتزيد)ُكممتافُالجممةُفيُجاءُُ
ٍيرو  كباسطي    :جرير قاؿ .د  ـي  خى ـي  رٍّ شٌ  كقابضي       بيىميًنوً  فيكي ٍنكي   ماًلوً شٌ ب عى

 : ُكمماتُأربعُالبيتُفيُجاء
ُ(.ُمالوشٌُُ،ُعنكـُ،ُرشٌُُ،ُقابض)ُالمعنىُفيُتقابمياُكمماتُوُأربعُجاءُثـ(ُيمينوُ،ُفيكـُخير،ُ،ُباسط)
  بي ييغرم بحً الص   ًكبىياضي  كىأىٍنثىني      لي فىعي شٌ يى  المَّيؿً  كسىكادي  أىزكريىيـٍ   :  المتنبي قاؿ  .ق 

 ُالترتيبُعمىُالمعنىُفيُتقابمياُكمماتُثالثُجاءُثـ(ُالميؿُ،ُسكادُ،ُأزكرىـ)ُكمماتُثالثُالبيتُفيُجاء
ُ(.ُالصبحُ،ُبياضُ،ُأنثني)
 . العىمىف في عىدك   كىَل ، السِّرِّ  في صديؽه  لوي  ليسى :  آخر يصؼ رجؿ قاؿ  .ك 

 (ُ.ُُالعمفُ،ُعدك)ُُالترتيبُعمىُالمعنىُفيُتقابالنيماُمتافكمُجاءُثـ(ُالٌسرُ،ُصديؽ)ُكممتافُالجممةُفيُجاء
 
 :السبب بياف مع ، يأتي ما في المقابمة مف الطباؽ ميز (2
ٌدؽى ( 5) كاتٌقىى أىٍعطىى مىفٍ  فأٌما  :تعالى قاؿ   .أ   ( 8)كاٍستىٍغنى بىًخؿى  مىفٍ  كىأمَّا( 7)لمييٍسرل فىسىنييىٍسريهي ( 6)ًبالحيسنى كىصى

كىٌذبى                     ٍسنىى كى  .  لمعيٍسرىل فىسىنييىٍسريهي ( 9) بالحي
ُُالترتيبُعمىُالمعنىُفيُتقابمياُكمماتُبأربعُجاءُثـ(ُاليسرلُ،ُصٌدؽُ،ُأٌتقىُأعطى،)ُكمماتُأربعٌُيةاآلُفيُجاء

ُ.ُ(ميقابمة(ُ)العيسرلُ،ُكٌذبُ،ُاستغنىُ،ُبخؿ)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 
دؽى  فإفَّ  ييريبيؾ، َل ما الى بؾييري ما دىعٍ : "    قاؿ  .ب  فٌ  ، طيمأنينة الصِّ  " . ًريبىةه  الكذبى  كىا 

ُ(.ُطباؽ.ُ)ُمنفيُالثانيُكُمثبتُاألكؿُ،ُالمعنىُفيُمتضادافُكاحدُأصؿُمفُفعالف(ُُيريبؾًُل/ُُيريبؾ)ُ
ُ(.ُمقابمة(ُ.)ُالريبةُ،ُالكذب)ُُالترتيبُعمىُالمعنىُفيُتقابالنيماُكممتافُجاءُثـ(ُطمأنينةُ،ُالصدؽ)ُكممتافُالحديثُفيُُُُ

ُ
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ُُ
ُ
ٍيري   :  الخكرمٌ  ارةشٌ ب قاؿ    .ج  سىبو  ذك الٌناسً  كىخى ـى     قىديـو  حى سىبنا لنفسوً  أىقا ديدا حى  جى

 (.طباؽ.ُ)ُكاحدُسياؽُفيُالمعنىُفيُمتضادتافُكممتاف(ُجديد/ُُقديـ)ُُ
 
 :  المعتز ابف قاؿ .د 

رَّ             تىتىقيػػػػػػػػوً  أىٍمرً  ريبَّ      تىٍرتجيوً  أىمرنا جى
ًفيى        بدا          ًمنوي  المحبكبي  خى   فيو المكركهي  كى

 (.ُطباؽ.ُ)ُكاحدُسياؽُفيُالمعنىُفيُمتضادتافُكممتاف(ُترتجيو/ُُتتَّقيو)ُ  
ًفيُى)ُكمماتُثالثُالبيتُفيُجاءُُُ ُ:ُُُالترتيبُعمىُالمعنىُفيُتقابمياُكمماتُثالثُجاءُثـ(ُمنوُ،ُالمحبكبُ،ُخى
ُ(.مقابمة(.ُ)فيوُ،ُالمكركهُ،ُبدا)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 
ـى  يا عىٌمافي    :  الرفاعي المنعـ عبد قاؿ  .ق  م با َلحى  فجرو  حي ـي  مىحىتً  إذا عفكنا       كاٍحتىجى  كتبا ما اليا
 (.ُطباؽ.ُ)ُكاحدُالسياؽُفيُالمعنىُفيُمتضادتافُكممتاف(ُاحتجبا/ًُُلح)

ُ(.طباؽ.ُ)ُكاحدُسياؽُفيُالمعنىُفيُمتضادتافُكممتافُُ(كتبا/ُُمحت)ُُُُُُُُُ
 
مىضى       يىكًذبكا يىقكلكا إذا الَّذيفى  بىًقيى    : القدكس عبد صالح قاؿ .ك   يىٍصدقكا يقكلكا إذا اٌلذىيف كى

ُ(.مقابمة(.ُ)ايصدقُكُ،ُمضى)ُالترتيبُعمىُالمعنىُفيُتقابالنيماُكممتافُجاءُثـ(ُيكذبكاُ،ُبىًقيُى)ُكممتافُالبيتُفيُجاءُُُُُ
 

 : معنكم محسف مف فيو كقع ما بٌيف ثـ بالبخؿ، أحدىـ اتَّيمو حيف اآلتي الطمحيٌ  عمراف بف محمد قكؿ رحشٌ ا (3
ؽٍّ  في أىٍجميدي  ما"   ". باًطؿو  في أىذكبي  كىَل ، حى

ُ.ُُفيمتنعُالباطؿُكجكهُفيُأماُ،ُالحؽُكُالخيرُكجكهُفيُاإلنفاؽُعمىُييقبؿُأٌنوُالمقصكد:ُرحشٌُالُُُُُ
ُ:ُالترتيبُعمىُالمعنىُفيُتقابالنيماُكممتافُجاءُثـ(ُحؽُ،ُأجمدُي)ُكممتافُالقكؿُفيُجاء:ُالمعنكمٌُُالميحٌسفُُُُُ

ُ.ُمقابمة(.ُُباطؿُ،ُأذكب)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ

 بٌيف لماذا ييعٌد كؿ مما يأتي مثاَلن عمى الطباؽ َل المقابمة :  (4
ما قىدٍَّمتي  مىا ًلي اٍغًفٍر  مَّييَـّ ال:ُ"ُُقاؿ  - أ ، كى ٍرتي ما أىخَّ ٍرتي  كى ما أىٍسرى ، كى ما أىٍعمىٍنتي ـي  أىٍنتى  كى ـي  أىٍنتى  ًمنِّي، ًبوً  أىٍعمى  كىأىٍنتى  اٍلميقىدِّ

           ، ري مى كيؿِّ  اٍلميؤىخِّ  ٍيءو قىديره " . شٌ كأىنتى عى
ُعمىُالطباؽًُلُالمقاشٌُيعدُالحديثُال    بمةُ؛ُألنوُيجمعُفيُكؿُمرةُبيفُكممتيفُمتضادتيفُفيُالمعنىُفيريؼُمثاًلن
ٍرتُيُ/ُكاحدُ)قىدٍَّمتُيُسياؽُُ  (ُ)أىٍسرى ٍرتي ُـيُ/ُأىخَّ (ُ)اٍلميقىدّْ (ُكلـُيؤتُبكممتيفُأكُأكثرُثـُبماُيقابمياُعمىُُأىٍعمىٍنتي ري  /ُاٍلميؤىخّْ

(ًُلُتقابمياُفيُالمعنىُكممة   (ُ.ُُالترتيبُ،ُفمثالُكممةُ)قىدٍَّمتي ٍرتي  )أىٍسرى
 

ُ
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ُ
ياةي  تىػحمك فىػمىيػتىػؾى    - ب لىيػتىػؾى         مىريرىةه  كىالحى ـي  تىرضى كى  ًغضابي  كىالىنا

ُعمىُالطباؽًُلُالمقابمةُ؛ُألنوُيجمعُفيُكؿُمرةُبيفُكممتيفُمتضادتيفُفيُالمعنىُفيُسياؽُُالبيتيعدُ ُمثاًلن
ُيؤتُبكممتيفُأكُأكثرُثـُبماُيقابمياُعمىُالترتيبُ،(ُكلـًُغضابُيُ/ُتىرضى(ُ)مىريرىةُهُ/ تىػحمككاحدُ)ُُُُ
 (ُ.ُتىرضى(ًُلُتقابمياُفيُالمعنىُكممةُ)تىػحمكفمثالُكممةُ)ُُُُ
ُ

 ٌُُيةالتكُرُ (3
ُ:ُمختمفيفُبمعنيفُكممةُاستعماؿُ

ُ.ُمقصكدىاُيككفُكًلُ،ُالذىفُالىُييسرعُقريبُمعنى:ُُاألكؿ
ُ.ُالسياؽُبدًللةُالمقصكدُكىكُبعيدُمعنى:ُُالثاني

 
ـٍ  كريبكعو     : الذىبي الديف بدر قاؿ - ٍدنا كى اعى  ًحيفى          ًطٍيبىيا كىجى زامى ًفييا يحي شٌ ال ضى   كىالخي
ُ:ُُكاآلتيُالمقصكد،ُكىكُبعيدناُكمعننىُالذىفُإلىُييسرعُقريبناُمعننى:ُمعنيفُتحتمؿُفييُالسابؽُالبيتُفي(ُضاع)ُكممةًُلحظُ
ُ.ُالبيتُفي(ُكجدنا)ُكممةُكركدلُ؛(ُالٌضياع)ُمفُىك:ُالقريبُالمعنىُُ
ُ.ُُالسياؽُبدًللةُالمقصكدُالمعنىُكىك(ُُرائحتوُرتشٌُكانتُفاحُى)ُىك:ُالبعيدُالمعنىُُ
 

كىى كىكادو  :  اعرشٌ ال قاؿ - ٍينافً  لوي  كلًكفٍ      جكًنوً شٌ  في َل الخنساءى  حى مى تىٍبكي عى ٍخرو  عى   صى
ُ:ُُكاآلتيُمعنيافُلياُالسابؽُالبيتُفي(ُصخر)ُكممةًُلحظُ

ُ.ُُالخنساءُكممةُكجكدُعميوُكدؿٌُُالخنساء،ُأخك(ُصخر)ُىك:ُُالقريبُالمعنىُُُ
ُ.ُالسياؽُبدًللةُالمقصكدُالمعنىُىكُك(ُالكادمُصخر)ُُىك:ُُالبعيدُالمعنىُُُ
 

بري  ، ًلي لذَّ  ما     ًفراًقػػػًيـ يىٍكـى  ٍيدى شٌ ال إفَّ  هللً   : لو أحٌبةو  كادع في اعرشٌ ال قاؿ -   ؟ يىطيبي  كىيؼى  فىالصَّ
2018ُ صيفيسؤاؿ كزارة                                                                               

ُ:ُُكاآلتيُمعنيافُليا(ُالٌصبر)ُُكممةًُلحظُ
ُ(ُ.ُيدشٌُال)ُكممةُكجكدُعميوُكدؿٌُُالصبرُنبات:ُالقريبُالمعنىُُُ
ُ.ُالسياؽُبدًللةُلمقصكداُالمعنىُكىكُقةشٌُالمُتحٌمؿ:ُالبعيدُالمعنىُُُ
ُ
ُُ
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 84+ 83ب ذدزٌثاخ انكرا
  

 : ٌيةاآلت المثمة مف مثاؿ كؿ في خط تحتو ما في ٌيةالتكر  بيف (1
دا يىٍجمك ذا فىأًلىجؿً        ًمٍبردنا ًبوي شٌ يي  كىالٌنيري  :  نيباتو ابف قاؿ . أ   الصَّ

ُ:ُُمعنييف(ُالٌصدا)ُكممةُتحتمؿُ
ُ.ُمقصكدُغيرُكىك(ُ.ًُمبرد)ُكممةُلكجكد(ُيدالحدُصدأ)ُكىك:ُُالقريبُالمعنىُُ
ُ.ُُالسياؽُبدًللةُالمقصكدُكىكُ،(ٌُشُالعط)ُكىك:ُُالبعيدُالمعنىُُ
 

لي :  الغزؿ في ميكانس ابف قاؿ  . ب   كنىٍبػػػػػػػػػػػػػًل نمكتي  ًبوً      سىٍيما المَّحظً  ًمفى  كى
ُ:معنييف(ُنىٍبال)ُكممةُتحتمؿُ
ُ.ُمقصكدُغيرُكىك(ُسيما)ُكممةُجكدلُك(ُالسيـ)ُكىك:ُُالقريبُالمعنىُُ
ُ.ُُالسياؽُبدًللةُالمقصكدُكىك(ُكنيمؾُنفنى)ُكىك:ُُالبعيدُالمعنىُُ
ُ

  :  الحٌمامي الديف نصير قاؿ  . ج
  يىعكؽي  ًبيا قيصيكرى  َل ك كرً      كىالقيصػ عًرؾى شٌ  أبياتي          
ًمفى           قػػػػػػػػػػيؽي  اىاػػػػػػػػػػػػػػػػمىٍعن ك حر       لفظيا العجائبً  كى    رى

ُ:ُُمعنيفُالبيتُفي(ُرقيؽ)ُكممةُتحتمؿُ
ُ.ُُمقصكدُغيرُكىكُ،(ُحرٌُ)ُكممةُلكجكد(ُالعبد)ُكىك:ُُالقريبُالمعنىُُُُ
ُ.ُُالسياؽُبدًللةُالمقصكدُكىك(ُالسمسُالعذب)ُكىك:ُُالبعيدُالمعنىُُُُ
ُ

حيفةي  الغىديري  ك تىٍقرىأي  الطَّيري  :  اعرشٌ ال قاؿد.   ُ يينقِّطي  السَّحابي  ك تكتبي  الريحي  كى      صى
ُ:ُمعنييف(ُيينىقّْطُي)ُكممةُتحتمؿُُ
ُ.مقصكدُغيرُكىكُ،(تكتب)ُكممةُلكجكد(ُالحركؼُنىٍقط)ُكىك:ُالقريبُالمعنىُُُ
ُ.ُُالسياؽُبدًللةُالمقصكدُكىك(ُالمطرُنقاطُإنزاؿ)ُكىك:ُُالبعيدُالمعنىُُُ
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 :  يأتي مما كؿٌ  في ٌيةالبديع المحسنات كضح  (2
ٌمكا الًجياد كىًرىكا اٌلذيف في تعالى قاؿ .أ  تخى  :كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عف كى

ُككا لىيىٍبككا قىميًلن  فىٍميىٍضحى زىاءن  كىثيرنا كى  .  يىٍكًسبكف كانكا بما جى
ُ(.ُمقابمة(ُ.ُ)كثيرناُ،ُيبككا)ُُيبالترتُعمىُالمعنىُفيُتقابالنيماُكممتافُجاءُثـ(ُُقميالنُُ،ُيضحككا)ُُكممتافٌُيةاآلُفيُجاءُُُ
ُ

ـى "  :  قاؿ .ب  ـي  سىكتى  أك ، فىغىًنـ قاؿى  عبدنا اهللي  رىًح ًم    . "فىسى
ُ.ُإيجابُطباؽُ،ُكاحدُسياؽُفيُالمعنىُفيُمتضادتاف(ُسكتُ،ُقاؿ)ُالكممتافُجاءتُُ
ُ(.ُالسجع(ُ.ُ)الميـ)ُاألخيرُالحرؼُفي(ُسمـُ،ُغنـ)ُاألخيرتافُالكممتافُاتفقتُُ
ُ

ـٍ        أىرًضكيػػـ ًلنىٍسمىةً  كرناشٌ :   الٌظاىر ابف قاؿ .ج    ٌيةتىحً  عىٌني بىمَّغىتٍ  كى
ًفظىتٍ  إف غىٍركى  َل        ٌيةالذَّك فىٍييى  اليىكل ديثى       أحا حى

ُ:ُمعنييف(ٌُيةالٌذك)ُكممةُتحتمؿ  
ُ.ُُمقصكدُغيرُكىك(ُاليكلُأحاديثُحفظت)ُُلكجكد(ُالمتمٌيزة)ُُكىك:ُُالقريبُالمعنى
ُ(ُ.ٌُيةالتكُر.ُ)ُالسياؽُبدًللةُالمقصكدُكىك(ُُالطيبةُالركائحُتحمؿُالتي)ُُكىك:ُُالبعيدُالمعنى

ُ
ماؿو  زىكاةي           تىكيفٍ  فإفٍ  ًجماؿو  مف زىكاةه  ًلغىيرم    :  متغزَلن  المعرم العًلء أبك قاؿ  .د    سبيؿً  ابف فاٍذكرم جى

ماؿُ،ًُجماؿ)ُُُُُُُُُ ُ.ُُالحركاتُتالؼاخُبسببُتاـُغيرُجناس(:ُُجى
 

فائحً  ًبيضي    :  تماـ أبك قاؿ( ىػ .ق  يىبً  ك ؾ  شٌ ال جىًلءي  ميتكًنًيفَّ  في       الصَّحائؼً  سكدي  َل الصَّ   الرِّ
ُ.ُاإليجابُطباؽ.ُُكاحدُسياؽُفيُالمعنىُفيُمتضادتافُكممتاف(:ُسكد/ُبيض)ُ
ُ.ُُالحركؼُترتيبُاختالؼُبسببُتاـُغيرُجناس(ُُالصحائؼ/ُُالصفائح)ُ

 
 . ساًئؿه  كدمعوي  يىرًجعي  المَّئيـ ساًئؿي  .ك 

ُ.ُُحركاتياُكُترتيبياُكُكعددىاُالحركؼُنكعُفيُالمفظيفُاتفاؽُبسببُتاـُجناس(:ُُساًئؿ/ُُساًئؿ)ُُُُُُ
ُ.الصدرُعمىُالعجزُردُ.أكلياُفيُاآلخرُكُالعبارةُآخرُفيُكأحدىماٌُيةالنثُرُالعبارةُفيُالمفظيفُتماثؿ(:ُُساًئؿ/ُُسائىؿ)ُُُُُُ

ُ
 2018 صيفيسؤاؿ كزارة  :  القمـ ك الكتاب كصؼ في المعتز ابف قاؿ .ز 

اب عمى جىرمءه  ، البكابً  كاًلجي  الكتابي "   جَّ ـي .  الًفراؽ ييداكل كًمنوي  ، تاؽي شٌ الم خىصي شٌ يى  ًبوً  ، الحي يَّزه  كالقم يك  ميجى   يىخدـي  الكًلـً  ٌش لجي
  " . سائرنا كيىنًطؽي  ، كاًقفنا كيىسكتي  ، اإلرادة  
ٌجاب/ُاألبكاب)ُاألخيرتافُالكممتافُاتفقتُُ ُ(.ُالسجع(.ُ)الباء)ُاألخيرُالحرؼُفيُالتركيبيفُفي(ُالحي
ُ(.ُالسجع(.ُ)القاؼ)ُاألخيرُالحرؼُفيُالتركيبيفُفي(ُالفراؽ/ُُتاؽشٌُالم)ُُاألخيرتافُالكممتافُاتفقتُُ
ُ(.ُمقابمة)ُ(سائرناُ،ُينطؽ)ُالترتيبُعمىُالمعنىُفيُتقابالنيماُكممتافُجاءُثـ(ُكاقفناُيسكت،)ُكممتافُالنصُفيُجاءُُ
ُ
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    ُ
ُ
 
 

 ؟(النقدم المنيج) بػ المقصكد كضح 
ُكأبنيتوُدًلًلتو،ُعفُؼشٌُالكُبيدؼُكتحميمو؛ُاألدبيُالنصُقراءةُفيُالناقدُيٌتبعياُخاصةُكمعاييرُكأدكاتُإجراءاتُلياُطريقة

ُ.ُُبوُيتصؿُماُككؿٌُُ،ٌيةالجمالُكٌُيةكمشٌُال
 
 
 

 ؟(التاريخي المنيج) بػ المقصكد كضح( 1س  
 ميتَّخذناُ،ُاألديبُإليوُينتميُالذمُلمعصرٌُيةالثقافُكُ،ٌُيةاًلجتماعُكُ،ٌُيةالسياسُالظركؼُدراسةُعمىُيقـكُنقدمُُّّمنيجُهُىك 
ُ.ُكدًلًلتوُمضامينوُؼشٌُككُ،ُخصائصوُكتفسيرًُُاألدبيُُّْالٌنصُُّْلفيـُكسيمةُمنياُ 
ُ

 الديب؟ ك الدب: مف بكؿ يتعمؽ ما في التاريخي المنيج اتٌبعكا الذيف النقاد بو يؤمف الذم ما( 2س  
ُ.ُفيياُكيؤٌثرُبياُيتأٌثرُ،ٌُيةكثقافٌُيةكاجتماعٌُيةسياسُظركؼُوًُنتاجُكاألدبُكزمانو،ُبيئتوُابفُاألديبُبأفُالمنيجُىذاُأتباعُيؤمف

ُ
 كتحميميا؟ ٌيةالدب النصكص دراسة في التاريخيٌ  المنيج نيقادي  عمييا يتكئي  التي الثًلث المؤثرات كضح( 3س  

 ُتترؾُالتيُمعيفُجنسُمفُالمنحدرةُالكاحدةُاألمةُأفرادُبيفُتركةشٌُالمٌُيةالكراثٌُيةالًفطُرُالخصائصُبمعنى:ُالًعٍرؽ (1
2018ُ تكمشٌ سؤاؿ كزارة                           2018تعريفو  سؤاؿ كزارة صيفيُُُ.ُُالنصُفيُأثرىا

سىطُأكُالمكافُأكُةالبيئ (2  .ُاألدبيُُّْالنصُُّْفيٌُيةاًلجتماعُكانعكاساتوُالجغرافيٌُُالفضاءُبمعنى:ُالكى
 ُفيُآثارىاُتترؾُأفُأنياشٌُُمفُالتيٌُيةاًلجتماعُكٌُيةكالدينٌُيةالثقافُكٌُيةالسياسُالظركؼُكيعني:ُالعىٍصرُأكُالزماف (3

ُ.ُاألدبيُالنص
ُ
  دراساتيـ؟ في التاريخي المنيج عمى أكااتك الذيف الدباء أبرز عدد( 4س 

 .ُُُُُُُُُُُُُُُُُحسيفُطو .1
 .األسدُالديفُناصر .2

 

 الكحػػػػػػػػػػػػػػػدةُالخامسػػػػػػػػػػػػػػػةُ:ُالٌنقػػػػػػػػػػػػػػػدُاألدبػػػػػػػػػػػػػػػيٌُ
ُ 
ًدٍيثًٍُُصرًُالعُىُفيُالنَّقدٌيةُالمىناًىج  الحى  

 

التاريخيُالمنيج:ُُأكًلُن  

 

 ُعالمةاألسئمةُالتيُأماميا  
. ىيُمفُأسئمةُالكتابُ  
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ُ
ُ
 :  ميؤلفييا إلى ٌيةاآلت الكتب انسب( 5س

ُمؤلفكىاُُأسماءُالكتبُ
 2018 تكمشٌ سؤاؿ كزارة  حسيفُطو العالءُأبيُذكرلُتجديدُ .1
 حسيفُطو الجاىميُاألدبُفيُ .2
 األسدُالديفُناصر لحديثةُفيُفمسطيفُاٌُيةالعربُالقصةُرائدُبىٍيدسُخميؿُ .3

ُُ
  ؟(حسيف طو)لػ( العًلء أبي ذكرل تجديد) كتاب في التاريخي المنيج مًلمح كضح( 6س

ُ.ُدقيقناُتطبيقناُالتاريخيُالمنيج(ُحسيفُطو)ُطٌبؽُالكتابُىذاُفي -ُأ
ٌُيةاًلقتصادُكٌُيةسياسالُالحياةُكُ،ُفيوٌُشُعاُالذمُالمكافُكُ،ُالعالءُأبيُزمافُفيوُدىرىسىُُمنوُبابناُخصصُ -ُب

 .ُأدبوُكُعرهشٌُُفيُكموُذلؾُليرل؛ُُُأسرتوُكُكقبيمتوُ،ُعصرهُفيٌُيةالدينُكٌُيةكاًلجتماع
ُ:يقكؿُكفيوُُُ

ٌُُُيةكاًلجتماعٌُيةالسياسُكالحاؿُ،ُكالمكافُ،ُالزمافُإنضاجياُفيُعىًمؿُقدُ،ُعصرهُثىمىراتُمفُثمرةُهُالعالءُأبكُك"ُُُُُ
ُ".ٌُُيةكاًلقتصادُُُُُُ

ُ
  ؟(حسيف طو) عند التاريخي المنيج مًلمح فبيٌ  السابؽ النص قراءة خًلؿ مف( 7س

 .ُاألدبُفيُالثالثةُالمؤثراتُتأثيرُضكءُفيُالعالءُأبيُعفُيتحدثُأنو(ُحسيفُطو)ُقكؿُمفُيظير -ُأ
 .ٌُُيةسياسُكٌُيةثقافُكٌُيةاجتماعكماُييحيطُبياُمفُمتغيراتُ:ُُ،كاقعوُُصكرةُأدبوُفيُالمعرمٌُُالعالءُأبكُيمثؿُُ -ُب
ُ.ُالتاريخيُالمنيجُديىاشٌُيىنُالتيُالنظرةُكىيُ،ُكٌموُالمتماسؾُالتككيفُذلؾُمفُخميطُأٌنوُيعنيُكىذاُُ -ُت

 
 ( :  الجاىمي الدب)  كتابو في حسيف طو يقكؿ 
 ُالمؤثراتُىذهُمفُيمتمسُأفُفينبغيُ،ُالزمافُكُالبيئةُكُالجنسُآثارُمفُأثرُهُاعرشٌُالُأكُالكاتبُكُ
ُالكاتبُأحدثتُالتيُالمؤثراتُىذهُتحقيؽُىكُإنماُتاريخوُعفُالبحثُكُاألدبُدىٍرسًُُمفُالصحيحُالغرضُيككفُىُأفُينبغيُكُ
ُ."ُُاآلثارُمفُنظُـىُأكُكتبُماُييًصدرُأفُعمىُأرغمتوُكُاعرشٌُالُأكُ
 
  (فمسطيف في الحديثة ٌيةالعرب القصة رائد بىٍيدس خميؿ ) كتاب مف المأخكذ( السد الديف ناصر) قكؿ ي

 ؟  التاريخي المنيج في         
زُفجأةٌُيةاًلجتماعُالظاىرةُتكلىدُىُأىفُالفيـُيصحُُُّكًلُ،ٌُيةاجتماعُظاىرةُجكانبوُبعضُفيُىكُإٌنماُففٍُُّكؿُُّ"ُ ُُالفراغُفيُكتىٍبري

ُ.ُ"ًثمارىاُأتتٍُُىحتُأسبابياُاستكممتُكُتفاعمياُاستكفتُمتعددةُعكامؿُنتيجةُتككفُأفًُلبيدٌُُبؿُ،ُكذلؾُظاىرىاُفيُتكفُميما
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 كتاب مف المأخكذ( السد الديف ناصر)  لػ اآلتي القكؿ في التاريخي المنيج مًلمح كضح(  8س  

 ؟ الدبي الفف السد الديف ناصر عدٌ أك  ماذا     (:فمسطيف في الحديثة ٌيةالعرب القصة رائد بىٍيدس خميؿ) 
ُالنصُأفٌُُيعنيُىذاُك.ُُمتعددةُبعكامؿُتتأثرُبؿُ،ُفراغُفيُتيكلدًُلٌُيةاجتماعُظاىرةُاألدبيُالففُاألسدُالديفُناصرُعدٌُ 
ُ.ُُالزمافُكُالبيئةُكُالعرؽُيعنيُالذمُبمحيطوُيتأثرُاألدبيُ
ُ
 مع الديب، فييا ٌش عا التي ٌيةالتاريخ لممرحمة النص تمثيؿ بمدل ييعنى التاريخي المنيج أف الدارسكف يرل( 9س  

 المنيج عف درست ما ضكء في القكؿ ىذا كضح.  المكاف ك الزماف في يٌتحدكف الذيف دباءال بيف اإلبداعي التفاكت إىماؿ
 النص؟ دراسة في التاريخي المنيج يتبع مف إلى المكجو النقد ماأك      التاريخي؟

ُُُُُتمثيميـُةيٌُناحُمفُ–ُالتاريخيُالناقدُنظرُكجيةُمفُ–ُفقطُيتمايزكف.ُكالمكافُالزمافُفيُيتحدكفُالذيفُاألدباءُأفٌُُأمُ -1
 .ٌُيةالتاريخُلممرحمةُ -ُأ
ُ.ٌُيةالثقافُةٌُيةاًلجتماعُكٌُيةالسياس:ُُالمحيطةُبالظركؼُتأثرىـُ -ُب

ُُ،ٌُيةالفنٌُيةالناحُمفُيتمايزكفًُلُ -2
برازهُالنصُفيُالجماليُبالجانبٌُيةالعناُعمىُاألديبُقدرةُأمُُ ُُةيٌُالنقدُدراستوُقيمةُفيُكُالمنيجُفيُخمالنُُيعدُُُّرٌبماُكىذاُكا 
ُ.ُُكجدكاىاُُ
 
 كمحيطو؟ الدبيٌ  لمٌنص التٌاريخيٌ  المىنيج أصحاب نظرة كضح( 10س 

ُذلؾُعفُتيعبّْرُكثيقةُىناُالنصُيككفُ،ُثىـٌُُكمفُ،ُمحيطوُكُالنصُبيفُرناشٌُمباُربطناُيربطُالنقدُفيُالتاريخيُالمنيجُإفٌُ -0
 .المحيط

فؽُالنصُ -7 ٌُيةالتاريخُكالحقائؽُاألفكارُبعضُتأكيدُإلىُالحاجةُعندُابيُييستعافُيُكثيقةُيستحيؿُُأفُيمكفُالمنيجُىذاُكى
ُ.ُاألديبُظمياُفيٌُشُعاُالتي

 
 

 ؟في دراسة الدب كنقده  (اَلجتماعي المنيج) بػ المقصكد كضح( 1س   2018 تكمشٌ سؤاؿ كزارة 
ُ.ُالمختمفةُبطبقاتوُبالمجتمعُنفسوُالمبدعُكُاألدبيُاإلبداعُيربطُنقدمُمنيجُىكُُُ
 
  ؟ اَلجتماعي المنيج ك التاريخي المنيج بيف ابوشٌ الت كجو كضح( 2س

ُ.ُماُبصكرةُبالمجتمعُبياألدُاإلبداعُ+ُاًلجتماعيُُالتاريخيُالمنيجُأصحابُربط .1
 كالحياةُ.ُُبالمجتمعُنفسوُالميبدعُكُاإلبداعُربطًُُفيُكتعَّمقكاُبعيدناُكطناشٌُُساركاُاًلجتماعيُالمىنيجُأصحاب .2

اًلجتماعيُالمنيج:ُُثانيناُ  
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ُ
  لمنص؟ اَلجتماعي لمنيجا أصحاب نظرة كضح( 3س

فٍُُالمجتمعُإفٌُُحتىُ،ٌُيةجماعُنىظىرُوُكجيةُاًلدبيُالنصُيمٌثؿ -1  .ُلمنصُالفعميٌُُالمينًتجُكأٌنوُييعدٌُُالمنيجُىذاُؽكى
 .ُمجتمعوُرؤلُعفُالنصُفيُيىٍصديرُاألديبُإفٌُُأمُ،ُمعناُآفُفيُكغايتوُكسيمتوُألٌنوُاألديبًُذٍىفُفيُحاضرُهُالقارئُ -2
 :ُمثؿُالميمةٌُيةالنقدُالمصطمحاتُكُالمفاىيـُمفُجمكعةفيُالنقدُمُُجتماعياًلُالمنيجُأنضج -3

ُ    (.ُالممتـزُاألدبُ،ُلممجتمعُالفف)
 
ُ.ُمعناُآفُوُفيُكغايوُسيمتوُكُألنو عمؿ ذلؾ ؟   . اَلجتماعي المنيج أصحاب عند الديب ذىف في حاضره  القارئ( 4س
 
 ، لممجتمع الفف: )مثؿ الميمة ٌيةالنقد المصطمحات ك المفاىيـ مف مجمكعة النقد في اَلجتماعي المنيج أنضج( 5س
ُ.ُمجتمعوُرؤلُعفُيىٍصديرُ-اًلجتماعيُالمنيجُفيُ–ُاألدبُألف     عمؿ ذلؾ ؟  (.الممتـز الدب 
 

  ؟( الممتـز الدب ) بػ المقصكد كضح( 6س  2018سؤاؿ كزارة صيفي 
ُاليمـكُتمؾُاركيـشٌُيُكُتطمعاتيـُكُمجتمعوُأفرادُىمـكُعفُفييعبّْرُعو؛مجتمُرؤلُعفُاألديبُفيوُيىٍصدرُيُالذمُاألدبُىك
 .ُُذلؾُتجاهٌُيةالمسؤكلُعرناشٌُمستُ،ُأفضؿُىكُلماُكاقعيـُتغييرُإلىُبجدٍُُّكيسعىُ،ُالتطمعاتُكُُ
ُ
 إبراز العًلقة بيف الدب كالمجتمع ؟ في التي ييحاكؿ أتباع المنيج اَلجتماعي  ٌيةالساس العناصر ما( 7س 
ٍضعُي (1  ىتماـُبالجانبُاًلجتماعيُلألديباًلُُ.فيوُتأثيرهُكُبمجتمعوُتأثُّرهُكمدلُ،ُفيوُمكانتوُكُ،ُمجتمعوُفيُاألديبُكى
ُ:ُىيُ،ُفيُالنقدُاًلجتماعيُُميمتيـُفيٌُيةأساسُقضاياُثالثُعمىُالتركيزُ (2

ُ.ُُتحقيقياُإلىٌُيةدباألُاألعماؿُتىيًدؼُالتيٌُيةاًلجتماعُالغاياتُكُالمضاميفُكُاًلجتماعيُالمحتكل .أُ
ُ.ُُالجميكرُىذاُفيُلألدبُاًلجتماعيُريالتأثُكمدلُالنَّص،ُيتمقىُالذمُالجميكر .بُ
راتُالتغيُّراتُآثارُدراسة .جُ ُ.ُُمضامينوُكُ،ُأنكاعوُكُ،ُكالوشٌُأ:ُُاألدبُفيٌُيةاًلجتماعُكالتطكُّ

 طريؽُعفُالجميكرُمفُأكُالدكلةُمفُكفتكُقدٌُيةالرعاُكىذهُ،ُالفنيُاإلبداعُفيٌُيةالمجتمعٌُيةالرعاُأثرُمالحظة (3
ٍنتىدياتُُُُ  .ُرشٌُالنُكدكرُ،ُالجامعاتُكُ،ُالمىجالتُكُ،ُالمي
 كانحدارُتراجعوُأكُ،ٌُيةالديمكقراطُالدكلةُظؿٌُُفيُكازدىارهُاألدبٌُيةحُرُحيثُمفُنظامياُكُالٌدكلةُطبيعةُةشٌُمناق (4

ُ.ٌُُيةالدكتاتكُرُالدكلةُظؿٌُُفيُمستكاهُُُُُُُ
 
 أك تراجعو مف كجية نظر الٌنٌقاد اَلجتماعييف ؟  ازدىاره مف حيث الدب في نظاميا ك الٌدكلة طبيعةأثر ( بٌيف  8س

ُ.ٌُُيةالدكتاتكُرُالدكلةُظؿٌُُفيُمستكاهُكانحدارُتراجعوُأكُ،ٌُيةالديمكقراطُالدكلةُظؿٌُُفيُكازدىارهُاألدبٌُيةحُرُُُُ
 (  2019تكم شٌ ) سؤاؿ كزارة                                                                                       
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 : النقد في اَلجتماعي المنيج عمى ثاَلن ىات م( 9س 
2018ُ تكمشٌ سؤاؿ كزارة  .ُ(ُُالمدؽٌُُزقياؽالتيُسٌماىاُُمحفكظُنجيبُ)ٌُيةلركا(ُبدرُطوُالمحسفُعبد)ُدراسةُ

 يقكؿُفيُمىعًرضُنقدهُ:ُُُُ
ُ"ُ.ُُنيائيٌُُكؿشٌُبُالطبقةُتثبيتُعفُبيِّانسُتنازؿُالمؤلؼ .1
اُكافُالمؤلؼ .2 ُُبنائوُىندسةُفيُحركتياٌُيةكبداُركايتوُمدخؿُفيُالخارجيُالعالـُعفُالزُّقاؽُعيٍزلةُعمىُحريصن
ًرصىُالمؤلؼُ .3  ".ُأىموُك(ُالمدؽٌُُزقاؽ)ُُلعالـُالجديدةُالقاىرةُحياةُمفُالحياةُمظاىرُبعضُاقتحاـُتأكيدُأعمىُحى
ُ
 أك . السابؽ النص في الكاردة اَلجتماعي المنيج ًلمحم ما( 10س

 ( . المدؽٌ  زقياؽ سٌماىا التي محفكظ نجيب)  ٌيةلركا( بدر طو المحسف عبد) دراسةالنقد اَلجتماعي  في  ٌيةبٌيف كيف       
ُ.(المدؽٌُُزيقاؽ)ُحيُفيُالمصرمُالمجتمعُأصابتُالتيُالتغييرُحركةُنىقدهُفيُالناقدُتناكؿ (1
ُ.اًلجتماعيُالتغييرُمعُتتفاعؿُأفُمفُبيدًٌُُلُألٌنياُ؛ٌُيةاًلجتماعُالطبقةُتثبيتُاستحالةُاألكلىُبارتوعُفيُيرل (2
ٍبطُأفٌُُيرلٌُيةالثانُعبارتوُفيُيرل (3 رُعمىُتساعدُالتيُالحركةُالىُرُهشٌُمُؤُالخارجيُبالعالـ(ُالمدؽٌُُزقاؽ)ُرى ُالحياةُتطكُّ

 .ُصكرىاُمختمؼُفيٌُيةاًلجتماع
  

 تمييا التي السئمة عف أجب ثـ(  البيَّاتيٌ  الكٌىاب عبد)  اعرشٌ لم(  ٌيةالقر  سكؽ)  قصيدة مف يأتي ما اقرأ( 11س  : 
ميرُيُكُ،ُمسيُشٌُال  .  القصيدة تمثمو الذم اَلجتماعي المظير ما .أ ُُكالذُّبابُ،ُاليزيمةُيُالحي

ُ.ُُُحداثأُكُطةشٌُأنُمفُفيياُيدكرُماُكٌُيةالقُرُسكؽُىكُاجتماعيِّاُمظيرىاُالقصيدةُتمثؿ
 . القصيدة في يسكد الذم العاـ الجك كضح .ب 
ُ:اًلستغالؿُكُالظمـُكُبالسخطُعكرشٌُالُكُالفقرُمفُجكُُّّالقصيدةُفيُيسكدُُُُُ

ُيستطيعُأفُغيرُمفُالسكؽُفيُيدُإلىُيدُوُمفُينتقؿُالذمُالقديـُالحذاءُخالؿُمفُفيظيرُالفقرُأٌما .1
ُ.النقكدُعمىُيحصؿُحيفُالقادـُالعاـُيفُتريوشٌُسيُبأفُلنفسوُالفالحُكحديثُ،ُراءهشٌُُأحد
ُكُالفقراءُلمفالحيفٌُيةالبرجكاُزُالطبقةُاستغالؿُخالؿُمفُفتظيرُاًلستغالؿُكُالظمـُكُالٌسخطُأٌما .2

:"ُالمعركؼُالقكؿُاعرشٌُالُفقمبُالكاقع،ُىذاُعمىُالفالحُسخطُكُكجيدىـ،ُزرعيـُكاغتصابُظمميـ
ُُُُفأصبح"ُفيأكمكفُنزرعُ"كُ،"فأكمناُزرعكا

ُ".ُفيأكمكفُصاغريفُكنزرع"ُ،"ُنأكؿُكلـُزرعكا،ُ"ُ
اُتظيرُك .3 ُ،ُالسركرُكُالفرحُعمىُيدؿُكغنائيفُ،ُيغٌنيفُالمكاتيُالكىٍرـُبائعاتُكصؼُخالؿُمفُأيضن

ُ.ُالكادحةُالطبقةُحسابُعمىُرغيدةُىانئةُحياةٌُشُتعيُالتيٌُيةالبرجكاُزُالطبقةُإلىُارةشٌُإُكىي
ُ

 .  إجابتؾ كضح ؟ عالمجتم ك السكؽ بيف عًلقة ترل ىؿ . ت
ُكُالغني:ُُكيمثمياُُبكضكحُالمجتمعُطبقاتُتظيرُالسكؽُففيُ،ُالمجتمعُكُالسكؽُبيفُعالقةُتكجدُ

ُ.ُُكالميستغىؿٌُُالميستًغؿٌُُكُ،ُكالمظمـكُالظالـُ،ُالفقير

 

ندمٍُُّكًحذاءُي ُُقىديـٍُُجي

ُُالفراغٍُُفيُيحدّْؽُيُكفاٌلحُهُ،ُاألىيدمُيتداكؿُي
ُُديدٍُالجُالعاـًُُمطمعًُُفي

ُُبالنُّقكدُحتمناُتمتًمئافُيىدام
ُ"ُالًحذاءٍُُىذاُترمشٌُكسأ
ُُالميٍتعىبىكفُىُالحاصدكفُىُك

لىـٍُُزرعكا ُُنىأكؿٍُُكى

ُُفىيىٍأكيمكفٍُُ،ُصاغريفُىُكنزرعُي

ُُالسّْالؿٍُُيىٍجمىعفُىُالكرـًُُكبائعاتُي
ٍينا ُُكككىبافًُُحبىيبيُىُعى

ٍدريهُي رىدُيُكصى بيعٍُُكى ُُالرَّ
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 ( في دراسة الدب .  الًبنيكمٌ  المنيج)  بػ المقصكد كضح( 1س 
ُ،ٌيةخارجُأخرلُعكامؿٌُيةأُعفُبعيدناُمفرداتوُبيفُعالقاتُذاتُمتكاممةٌُيةًبنُبكصفوُاألدبيُالعمؿُيدرسُنقدمٌُُمىنيجُىكُ
ُ.ٌُُيةكالثقافٌُيةكاًلجتماعٌُيةالتاريخُ:العكامؿُمثؿُُ
ُ
 النص؟ إلى البنيكم المنيج ينظر كيؼ( 2س  
ُـهُأٌنوُعمىُالنصُإلىُالبنيكمُالمنيجُينظر .أُ ُ.خارجوُىكُماُكؿُكيستبعدُ،ُبذاتوُقائُـهُمستقؿُُُّعال
 .غيرهُإلىًُلُنفسوُالٌنصُإلىُالٌنصُتفسيرُييحاؿُكُ،ُنيائيٌُُكُميغمؽُإليوُبالنسبةُفيكُلمنصُعندهُالسمطة .بُ

ُ
 ؟ الًبنيكمٌ  المنيج في (  ما ىي خصائص الٌنص3س

 .تفسيراتوُتدكرُيُكحكلىياُثابتةُهٌُيةمركُزُالًبنيكمٌُُيجالمنُفيُلمٌنص .1
ُ.يىٍضًبطوُنظاُـوُإلىُخاضعُهُكىكُكانسجاـ،ُتناسؽُهُ .2
ُ(ُالًبنيكمٌُُالٌناقد)ُكظيفةُُ.أبعادىهُلييدرؾُىُالٌنٌصًُُسرُُّْعفُالبحثُيُالًبنيكمٌُُالٌناقدُعمى .3
 (ُالًبنيكمٌُُالٌنقدُكظيفة)ُ.ٌيةلٌداخماُكعالقاتوُالٌنٌصٌُُيةأبنُعفُؼشٌُالكُفيُتنحصرُالًبنيكمٌُُالٌنقدُكظيفة .4

                                                                                               2018تكم شٌ سؤاؿ كزارة 
 ؟ البنيكمٌ ( المنيج) النقد في الدبي العمؿ تحميؿ مستكيات بيف( 4س  
 2018 صيفيسؤاؿ كزارة  :ُُالصكتيُالمستكل .1

،:ُمفُكمكسيقاىاُالحركؼُدًلًلتُفيوُتيدرسُُُُُ يقاعُوُ،ُكتنغيُـوُنىٍبرو ُ.ُُلمنصٌُيةالدًللٌُيةالًبنُفيُذلؾُكأثرُ،ُكا 
ُ.ُُخاٌصةُاألدبيُكُالٌمغكمُالتككيفُفيُككظيفتياٌُيةالصرفُالصيغُدًلًلتُفيوُتيدرس:ُُالصرفيٌُُالمستكل .2
ُ.ُُالنصُبمضمكفُعالقتياُكٌُيةالمغُكًُلتيادًلُلمعرفةُالكمماتُفيوُتيدرس:ُُالمعجميُالمستكل .3
ُ.ٌُُيةالجمالُكٌُيةالدًللُكخصائصياُتككينياُطرائؽُكُتركيبياُكُالجمؿُتأليؼُفيوُييدرس:ُُالنحكمُالمستكل .4
 .ُُلمنصُالعامةٌُيةالدًللٌُيةالًبنُكيؿشٌُتُفيُتآزرىاُكُالتراكيبُكُالجمؿُمعانيُتحميؿُفيوُيىجرمُك:ُُالدًلليُالمستكل .5
ُ
 . البنيكم المنيج عمييا يعتمد التي المنطمقات كٌضح( 5س

ٍكىرُعمىُالتركيزُضركرة (1 ُ.ُميسبىقةُوُافتراضاتُوُأمُغيرُمفُمعوُالتعامؿُكضركرةُاألدبٌي،ُلمعمؿُالداخميُالجى
 .جكىرىاُفيكُاألدبيُالعمؿُفيٌُيةالداخمٌُيةالبنُاؼشٌُاكتُحدكدُعمىُالًبنيكمٌُُالٌتحميؿُفيُالكقكؼ (2

 
 ؟ الًبنيكٌيكفالتي ييياجميا  ( مف المناىج6س

ُ.ٌُيةالخارجُأسبابوُكُمحيطوُكُاألدبُإطارُبدراسةُتيعنىُالتيُالمناىجُالًبنيكٌيكفُييياًجـُُُُُُُُُُ

الًبنيكمٌُُالمنيج:ُُثالثنا  
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ُ
 
 .ٌيةالخارج كأسبابو كمحيطو الدب بدراسة تيعنى التي لممناىج الًبنيكمٌ  المنيج أصحاب يكٌجيو الذم الٌنقد ما( 7س  
ُُاًلجتماعيُسياقياُضكءُفيٌُيةاألدبُالنصكصُتفسيرُإلىُسىعيياُفيُالٌتعميميٌُُرحشٌُالٍُرؾًُشٌُُفيُتقعُبأٌنياُيٌتيمكنياُُُ
2019ُتكم شٌ سؤاؿ كزارة ُ.ٌُيةالخارجُالعكامؿُتىًصؼُحيفُبالٌذاتُُاألدبيُاألثرُتصؼًُلُألنياُ؛ُكالتاريخيُ
 
 . الٌتعميميٌ  رحشٌ ال ٍرؾشٌ  في بالكقكع ٌيةارجالخ كأسبابو كمحيطو الدب يدرس مىف الًبنيكٌيكف يٌتيـ: عمؿ( 8س 

ُ.ٌيةالخارجُالعكامؿُتىًصؼُحيفُبالٌذاتُاألدبيُاألثرُتصؼًُلُألنياُُُُُُُ
ُ
ُ.(ُُدنقؿُأمؿ)ُُاعرةشٌُلم(ُزىكرُ)ُلقصيدة(ُُربابعةُمكسى)ُُالناقدُتحميؿُُُ:النقد البنيكم في المنيج عمى ثاَلن : ىات م 9س 
ُ
  ؟(زىكر) لقصيدة(  ربابعة مكسى)  الناقد تحميؿ في لبنيكمٌ ا المنيج مًلمح كضح ( 10س
ٍعًزؿُوُالٌنصُالٌناقدُدىرىسىُُ ُ:كاآلتيُالنص،ُلغةُعمىُاعتمدُ،إٌنماُاًلجتماعيٌُُمحيطوُكُالتاريخيٌُُسياقوُعفُبمى
ُ.ُُمعياُالمتمقيُتفاعؿُكُالنصُمكسيقاُفيُأثرىاُكٌُيةالقافُالصكتيُالمستكلُفيُتناكؿ .أُ
ُ.ُُقصيدةُفيُاعرشٌُالُعمىُتسيطرُالتيُبالحالةُكعالقتيا(ُألمح)ُالفعؿُدًللةُالمعجميُلالمستُكُفيُتناكؿ .بُ
 اعرهشٌُمُعفُكيعبّْرُتتحدَّثُكجعمياُُ،ُالزىراتُاعرشٌُالُأىٍنسفُىُحيفُ،ٌُيةالٌشعُرُالصكرةُالدًلليُالمستكلُفيُتناكؿ .جُ

ُ.ُُالمكتُكٌُيةبالنياُاإلحساسُلحظةُياشٌُيعيُالتيُكمعاناتوُُُُُُ
ُ
 الى صٌنفيا ثـ ، ٌيةاآلت التحميًلت اقرأ البنيكم، ك ، اَلجتماعي ك ، التاريخي: ٌيةالنقد لممناىج دراستؾ ضكء في (1س  

 : منيا كؿ تمثمو الذم النقدم المنيج
 : السبعينات ك الستينات مرحمة في ٌيةالردن ٌيةالمسرح عف العدكاف ٌيةأمن تقكؿ ( أ 
 القريبى  المحميٌ  الٌنصً  إلى يفتقري  يزاؿي  ما الردنيَّ  المسرح فإفٌ  ، المسرحيٌ  النصً  إليجادً  المىبذكلة الميحاكَلت جميع مف بالٌرغـ ك"  

م ٌيةخصشٌ ال ك البيئةً  ك الكاقعً  كرىصدً  معرفة عمى كالقائـً  ، الكاقع ًمف  ".  اًكمىوشٌ مى  ك الميتفرِّج ىيمكـ تعكس التي ٌيةالمىحى
ُ(.ُاًلجتماعيُالمنيج)ُ
ُ
 2018 صيفيسؤاؿ كزارة  : الندلسي الٌشعر عف الٌزٌيات حسف أحمد يقكؿ( ب 
 ك ، الميٌتصمةً  المطارً  ك ، الميختًمفةً  المىناظر ك ، الميتغٌيرة الًجكاءً :  مف آسيا في يىجدكه لـ ما أكركٌبا في العربً  عراءي شٌ  كجدى  فقد"  

رة الجباؿ زة الميركجً  ك ، النَّبت بعىميـ  الميؤزَّ ُ". قىكافيوً  في نكَّعكا ك ، معانيوً  ك ألفاًظوً  في كتأٌنقكا ، الٌشعر فيٌذبكا الٌزٍىًر، بألكاف الميطرَّ
ُ(ُالتاريخيُالمنيج)ُ
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 : ٌش دركي لمحمكد"  كالٌناس تسافري "  قصيدة في جاء( جػ 

  الٌسفىٍر  كأفٌ ...  يءو شٌ  أمِّ  الى نىعكدي  َل لكنَّنا ، كىالٌناس نيساًفري 
 . جٍر شٌ ال جيذكعً  بىيف ك الغييكـ ًظًلؿً  في أًحبَّتنا دىفىٌنا.  الغييكـً  طريؽي 

 
 :نقدىا ك لمقصيدة تحميمو مىعًرض في( العدكس أبك يكسؼ)  الناقد كيقكؿ 
 ستخدمياا اٌلتي الفعاؿً  دَلَلتً  أفٌ  الكلى: ميمتيف ممحكظتيف الى ارةشٌ اإل مف بيدٌ  َل ، لمقصيدة ٌيةالمغك  ٌيةالًبن عمى عاٌمةو  كبنظرةو " 
ركةو  في اعري شٌ فال الحركة، عينصري  فييا القصيدة في اعري شٌ ال  بَّثي شٌ يت كىك ، المجيكؿ رحمة في فيو يسيري  الذم الٌطريؽ في دائمةو  حى

 لفٌ  فر؛بالسٌ  أنياىا ك بالٌسفر، قصيدتو بدأ قد اعرشٌ ال أفٌ  فيي ٌيةالثان أٌما.  الرِّحمة ميكاصمةً  عمى إصراًرهً  خًلؿ مف القميؿً  بالمؿً 
 ".  الكممة ىذه عمى مبني   بكاًمًموً  الٌنصَّ  أفٌ  كيؼ َلحظنا كقد ،ٌيةنيا ليا يككف أف َلبيدٌ  السَّفر

ُ(.البنيكمٌُُالمنيج)
 

ٍرًد، ًمف كًسًلؿو    الكى
يا   ًإفاقةٍ  كى  ًإٍغفاءىةو  بىيفى  أىلمحي
مى   باقىةو  كيؿٌ  كىعى
  ًبطاقةٍ  في حاًمًميا اسـي 

ميمىةي  الزَّىراتي  لي تتحدَّثي    الجى
 - ةن شٌ دىىٍ  - اٌتسىعىتٍ  أىٍعيينيا أفَّ 

  القىٍطؼً  لىٍحظىةى 
  القىٍطؼً  لىٍحظىةى 
ًميمةٍ  في إٍعداًميا لىٍحظىةى   !  الخى
 ...  لي تىتىحٌدثً 

 في ياشٌ عىر  عمى ًمفٍ  سىقىطتٍ  أنَّيا
  البىساتيف

 في عىٍرضيا عمى ًمفٍ  أفاقتٍ  ثـ
 أيدم بيف أك ، الد كاكيفً  زيجاجً 
  ناديفالمي 

ٌتى ٍتياشٌ ا حى مةي  اليىدي  تىرى ُالعاًبرىةي  الميتفضِّ

 (: ربابعة مكسى) لمناقد نقدىا ك القصيدة تحميؿ مىعًرض في جاء كمٌما
 ُببساطتياُالمتمٌثمةُالمغةُةشٌُدىىٍُُخالؿُمفُمعالجتوُكُالنصُىذاٌُيةرُؤُكؿشٌُتت"ُ -

ُبريقوُييمغيُأكُبالٌنصُييطيحًُلُالذمُالكضكحُلكٌنوُ،ُبالكضكحُتٌتسـُلغةُفيي
2018ُ صيفيسؤاؿ كزارة  ".ُمالٌشعُر

ُُ
ُبيعدنا(ُُاألكؿُالمقطع)ُُالنصُمفُالمقطعًُُىذاُيحمّْؿُأفُاعرشٌُالُاستطاعُكقد"ُ -

قَّعناُُبناءىىاُجعؿُالتيٌُيةالقافُفيُيتمثُّؿُ،ُمكسيقيِّا ٌُيةمكسيقُرىنَّةُفيوُتحدثُكؿشٌُبُميكى
 (".ُبطاقةٍُُ،ُقةباُ،ًُإفاقةٍُ)ُُبالكمماتُتتمثَّؿُمتجاكبة

ُ
ُقاؿُفقدُرؤيتىو،ُتيجسّْدُىُأفُاستطاعتُبطريقةُوُكتراكيبىوُميفرداًتوًُُاعرُيشٌُالُاختارُىُقدلُ"ُ -

يا:ُ)اعرشٌُال ُالتَّأمُّؿُعفُبعيدةُنُنظرةُنُكانتُفنظرتيوُيُ،(إليياُأنظر)ًُمفُبدًلُن(ُألمىحي
ٍعبةُحالةٌُشُيعيُألٌنوُالكرد؛ُبمنظرُفيياُيتمتَّعُيُيكادُيًُلُسريعةُن  ".صى

                                              2019 تكمشٌ  كزارة سؤاؿ 
حكنةُ،ُفإٌفُشٌُالمُىُالعاطفةُدائرةُإلىٌُيةالعقالنُدائرةُمفُتىخريجُىناُالمغةُكانتُ"كاذاُ -

ُمفُخالؿُالت ُفيوُالشٌُذلؾُناتجه اعرُعفُرؤيًتوُ،ُفالزَّىراتُشٌُكيؿُاألسمكبٌيُالذمُعبَّرى
ُكتتَّس اعرىاُفيُلحظاًتُالقطًؼُكالقصًؼُ،ُمعىُشٌُعُعيكنيياُ،ُكيىجعمياُساًردةنُلمتتحدَّثي

ُبالنيا  "ُ.ٌُيةماُتىٍحًمموُىذهُالمحظاتُمفُإحساسو
ُ

ُ

ُُ:ُ(ُُدنقؿُأمؿ)ُُلمشاعرة(ُزىكرُ)ُقصيدةأمثمةُعمىُالمنيجُالبنيكٌم.ُ
ُ.ُ(ُُربابعةُمكسى)ُُالناقدُتحميؿكُ
ُ
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ُ
 بالدار فكًجئ لكٌنو تاقنا،شٌ م محبكبتو دار إلى عكدتو عف(  العكدة)  قصيدتو في ناجي ابراىيـ اعرشٌ ال تحٌدث( 11س  

مىتٍ  قد  :  يقكؿ تألـ، ك فحزف حاليا رتغيٌ  ك أىميا مف خى
بِّي ك أحًلًمي داري  مكدو  في             لىًقٍيتنػػػػػػػػػػا حي ديدٍ  تىٍمقى ًمثمما جي  أمثمةُعمىُالمنيجُالبنيكمٌُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالجى

ٍتنا  بىعيػػدٍ  مف إلىٍينا الٌنكري  يىٍضحؾي              رأىٍتنػػػػػػػا إفٍ  كانتٍ  كىٍىيى  أىنكرى
ٍنبي القىمبي  فرىؼى رى   اتًَّئدٍ  ، ًقمبي  يا:  لىتؼي  كأىنا             كىالذَّبيػػػػػػحٍ  ًبجى

ريحٍ  الماضي كى  الدٍَّمعي  فييجيبي  ـى          الجى  !نىعيػػػػػدٍ  لـ أنَّا ليتى  ؟ عيٍدنا ًل
ـى  لـٍ  ؟ عيٍدنا ًل فىرىغٍ              الغىػػػػػراـٍ  نىطكم أىكى نيفو  فٍ مً  ناػػػػػػػػػػػػػػكى  ألػػػػػػػـٍ  كى  حى

ػػػػػػػػػػػًلـٍ  ك بسيككفو  كرىًضينا  ؟ كالعىػػػػػػػػدـٍ  راغو ػػػػػػػػػػػػػػػًلف كاٍنتىيينا               سى
 

 : العاـ كجٌكىا المغكم نظاميا ك القصيدة ٌيةبن مع يأتي مٌما كؿ يتكافؽ كيؼ بيف ، البنيكم المنيج دراستؾ بعد
 : الساكنة ٌيةالقاف ( أ
ُالدارُخمكُمعُتتكافؽُكماُ،ُاعرشٌُالُنفسُعمىُغمبتُالتيُالٌضعؼُكُاًلستسالـُكُاليأسُاعرشٌُمُمعُالساكنةٌُيةالقافُتتكافؽُ

ُ.ُُالمحبكبةُمفُاعرشٌُالُتجاهُحبٍُُّاعرشٌُمُثمةُيعدُفمـُىجرانياُكُالمحبكبةُابتعادُمعُفكذلؾُحياةُفيياُيعدُفمـُالمحبكبةُمف
ُ
 :  َلتيادَل ك الكممات معاني ( ب

ُلذلؾُ؛ُالضعؼُكُكاأللـُالحزفُكُاليأسُاعرشٌُمُيسكدىاُالتيُلمقصيدةُالعاـُالجكُمعُكدًلًلتياُمعانيياُفيُالكمماتُتتكافؽُ
ُ.ُُفراغُكُ،ُألـُكُ،ُالجريحُكُ،ُالدمعُكُ،ُالذبيح:ُُمنياُ،ُالعاـُالجكُىذاُعمىُالدالةُالمفرداتُالقصيدةُفيُكثرت

ُ
ٍفرىؼ)  ٌيةالٌصرف ٌيةالبين( جػ    ((:  فىٍعمىؿ) رى
ُُالذمُالحزفُجكُُّْمعُيتكافؽُبماُدةشٌُبُاعرشٌُالُقمبُفخفقاُعمىُكُاستمرارهُكُالحزفُدةشٌُُعمىُالصيغةُفيُالتكرارُيدؿٌُ 
ُ.ُُالقصيدةُفيُيعشٌُيُُ
ُ
 :ٌيةالٌشعر  الصكرة( د   

ُكحزنوُأمموُدةشٌُُمفُالقمبُُأفٌُُذلؾُكمفُ،ٌُيةالنفسُحالتوُمعُيتكافؽُبماُبالعاطفةٌُيةالفنٌُيةالٌشعُرُالصكرةُاعرشٌُالُكٌظؼُ
ُ.العكدةُعمىُاعرشٌُلمُلكموُميبديِّاُيتحدثُالدمعُكُ،ُذبيحُطيرُكأنوُيرفرؼ

ُُ
ُُ
ُُ
ُ
ُ
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ُ
 
 
 
 ؟  الردف في ٌيةالنقد الحركة بكاكير يطشٌ ( ما الذم ساعد عمى تن1س

 .ُاألردفُفيٌُيةدالنقٌُيةاألدبُالحركةًُُيطًُشٌُتنُفيُاإلمارةُلتأسيسُالفاعؿُالٌدكر -ُأ
ُ.ٌُُيةظيكرُالحركةُالنقدٌُيةكافُلوُعامؿُأساسيُفيُبداُالحسيفُابفُاألكؿُاللُعبدُالميؤسّْسُاألميرُقدـكُ -ُب

 
 ؟ الردف في ٌيةالنقد الحركة جيعشٌ ت في الحسيف ابف الكؿ اهلل عبد المؤسس المير دكر تجٌمى كيؼ( 2س  
ًمؿُى .1 ٌمييفُاألدباءًٌُُيةرعاُىعمُاألردفُرقيٌُشٌُُإمارةُتكٌليوُمنذُعى  ُ،ٌيةالعربُاألقطارًُُميختمىؼًُُمفُالكافديفُاألدباءًُُكُالمىحى

 :ُأىمُّياُالمىظاىرُمفُعددُفيُذلؾُكتىجٌمىُُُُ
ُُكنةشٌُالُفيُتىشٌُالمُىُقصرُكُ،ُعمَّافُفيُكبسمافُرغداف:ُُقىٍصرىمُفيُيرعاىاُكافُىُالتيٌُيةاألدبُالمجالسيُ .أُ
ُ.ٌُُيةالنقدُاتشٌُكالميناقُحاتالميطارُىُمفُفيياُيجرمُكافُىُما .بُ
 ُُُُُالكتٌابُكُالقرٌاءُككافُالحسيفُابفُاألكؿُعبداللُاألميرُك(ُعىرار)ُالتَّؿُكىبيُمصطفىُبيفٌُيةالٌشعُرُالميساجىالتُإجراءُي .2
مىيياُكييعٌمقكفًُبياُيىحتفكفُُ دىاىاُلياُكافُاٌلتيٌُيةالنقدُمىمحكظاًتيـُعى ُ.ُأةشٌُالنُمىٍرحمةُفيٌُيةتحديدُمعالـُالحركةُالنقدُفيُصى
ًمؿُى .3 ُافتتاحياتًُُفيٌُيةالٌنقدُالتَّعميقاتًُمفُبعددُوُبإسياًموًُُ،ٌُيةالنقدُالكتابىةًُُكُالصَّحافةُجيعًُشٌُتُعمىُالميؤسّْسيُُاألميرُيُعى

ُ.ُالمىجالتًُُكُالصُّحؼًُ
 
  ؟ ٌيةالدب عبداهلل المير مجالس في ارككاشٌ  الذيف الدباء ك اءالٌشعر  اذكر( 3س

ُ.ُُالمجالسُىذهُفيُارككاشٌُُالذيفُاألدباءُكُاءالٌشعُرُطميعةُفيُكىك(ُعرار)ُالتؿُكىبيُمصطفى (1
ُ.ُُةشٌُريُأبيُعمر (2
ُ.ُالبيستانيٌُُكديع (3
ُ.ُاالمىاٌلحُنديـ (4
ُ.ُالخطيبُفؤاد (5
ُ.ُالرفاعيُعبدالمنعـ (6

ُُ
ُُ
ُُ

التَّأسيسُكُالنَّشأةُمرحمة:ُُكًلُنأ  
 

رىكىةًُُمىالًمحُي األيٍرديفُُّْفيُالنَّقًديَّةُالحى  
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 2018 صيفيسؤاؿ كزارة   ؟ ٌيةالنقد الحركة أةشٌ ن في الكؿ عبداهلل كالمير عرار بيف ٌيةالٌشعر  المساجًلت دكر كضح( 4س 
ُمعالـُتحديدُفيُصداىاُلياُكافُىُالتيٌُيةالنقدُمىمحكظاًتيـُعميياُكييعٌمقكفُ،ُبياُيىحتىفكفُكُالكيتٌابُكُالقيرٌاءُيىتىمٌَّقفيياُكاف .1

ُ.ُأةشٌُالنُكمرحمةٌُيةالنقدُالحركة
 ٌُيةنقدُمىمحكظاتُفيياُقصائًدهًُُحكؿُىًُركاياتُهُكُذكَّراتُهمُيُكُأكراؽُهُكتىجمَّعتُ،ُالدّْراساتُمفُالكثيرُي(ُعرار)ُحكؿُأتٍُشٌُن .2

 .اعرشٌُالُزىمىفُمفُالدَّارسيفُلدلٌُيةنقدُقيمةُوُذاتُىُتظؿُُُّميبعثىرةُُُُُُ
 
حافة جيعشٌ ت عمى( كٌضح دكر المير عبد اهلل 5س   ؟ ٌيةالنقد الكتابة ك الصَّ
ُُالنقدمَُُّرأيوُميٍبديِّا(ُالحكمة)ُمجمةُفيُلوُيُكردُكمٌما،ُُالمىجاٌلتُكُحيؼالصُُُّافتتاحياتُفيٌُيةالنقدُالتعميقاتُمفُبعددُوُإسياموُ

ُُالٌشعرُفي
ُمعننىُالٌشعرُك....ُُالٌشعرُكافُىُلىمىاُبالخياًلتًُُعكرُيشٌُالُلكًلُكُ،ُالجديدًُُكُالقديـًُُفيُالنٍَّفسُحكؿُالتفاتُهُكمُّوُالٌشعر:"ُُقائالنُ
ُ".ُ؟ٌُيةالمعنُكُياًلتالخُفيٌُيةالذاتُالمىحاسفُيُفأيفُ،ُذاتًُل
ُ
 التمثيؿ مع ، النقد حركة كءشٌ ن في التأسيس مرحمة في ٌيةالردن المىجًٌلت ك الص حؼ دكر كضح( 6س . 
،ُحيضكرُوُذاتُىٌُيةاألردنُالصُّحؼًُُفيٌُيةالنقدُالمقالةُكانت .1 ُ:ُكاآلتيُدائـً

ُماُدىٍحضىُُمحاكًلُن(ُُالجاىميُالٌشعر)ُُكتابوُفيُسيفحُطوُآراءُالمالحُنديـُيخشٌُالُتتبَّعُمثالنُ(ُالًحٍكمة)ُمجمةُفيُإذٍُُأ(ُ
ُ.الجاىميُُّْالٌشعرُانتحاؿًُُحكؿُىُآراءُوُمفُبوًُُجاءُُُ
ُُُُُُُالثٌالثةُمىقالًتوًُُفيٌُشُناقُحيثُي(ُالصَّحيحُاألدب)ُبعنكافٌُيةنقدُمقاًلتُوُأربع(ُالجزيرة)ُصحيفةُفيُيزفُرُحسنيُكتبُب(ُُُُ

ُُإلىُيىميؿُيُكبعضيـُالمينَّمىؽ،ُاألسمكبًُُإلىُيميمكفُالٌناسًُُبعضُأفٌُُكبىيَّفٌُُ،ُاألدبيُُّْالعمؿًُُفيُالمىضمكفًُُكُكؿشٌُالٌُيةقضُُُُُ
ُ:ُالقكؿًُُإلىُكلخىصىُُالسًَّمسُاألسمكبُىُفييٌفًضؿُيُىكُىُأمَّاُالسَّيًؿ،ُاألسمكبًُ

ُ
ُعاؿُوُأدبُهُفييٌُيةالعالمُالفكرةًُميزةُإًلُلياُتىكيفٍُُلـُإذاُكُ،ُممتازُطرازُمفُفييُاألسمكبُرفيعةُكانتُإذاٌُيةالفنُالقطعةُأفٌُ"ُ

وُي ماؿًُُقَّيشٌُُأىٍخذُيُيىٍنقيصي ُ".ُالجى
 

ٌُيةالنقدُالحركةُكًسيىرُوُكترجماتُوٌُيةنقدُمقاًلتُوُكٌُيةتاريخُدراساتُوُمفُصفحاًتياُعمىُرُىشٌُنُيُبماُالمىجاٌلتُيُكُالصُّحؼُيُأغنت .2
ُ.ُاألٌكؿُدفىياىُيىكيفٍُُلـُاألدبيَُُّالٌنقدُىُأفَُُّمعُىُالتأسيس،ُمرحمةُفي

ُعفُالحكمةُمجمةُفيُـشٌُىاُيعقكبُكتبوُماُمثؿُ،ُالحديثةٌُيةالعالمٌُيةالنقدُالنظرياتُأصداءُمقاًلتياُبعضُفيُترددت .3
ُ.ُالنقدُفيٌُيةاًلنطباعُصاحب(ُليميترُجكؿ)ُلدلُاألدبيُالنقدُمفيـكُكعفُالنقدُكعمـ(ُبركنتيير)ُُالفرنسيُاألديب

ُُ
  ؟ الردف في ٌيةالنقد الحركة تأسيس في أسيمت التي تالمجًل ك الصحؼ أىـ عدد( 7س
ُ.ُالٌشعرُأبكُأميفُأصدرىاُالتيُالرائدُمجمة(2ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالحكمةُمجمةُ(1
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ُُ

  .ليميترُجكؿ ؟ النقد في ٌيةاَلنطباع صاحب مف( 8س
 

 كتاب حكؿ لو ٌيةنقد قالةم في( ـ 1945) عاـ( الرائد) مجمة في عٌباس عبدالحميـ الردنيٌ  الناقد كتب( 9س 
يات)          : اعىةشٌ عشٌ  كرلشٌ ل( ًذٍكرى

ًسعىو ما لييقايسى  ؛ لو أيتيحى  ما الكاتبي  الناقدي  يعرؼ أفٍ  الخيرً  ًمف"  الثري  ىذا ييعٌبرى  أف اٍستطاعى  كىؿ ، كصاحًبوً  الثرً  بيفى  القياسي  كى
 " ذاًتًو؟ ًمف يءه شٌ ك  نىٍفًسوً  ًمف عةه ًقط ىيك ىؿٍ  أخيرنا ك....  أفكاًرهً  مىطارحً  ك آراًئو عف 
 
 . عباس عبدالحميـ نظر كجية مف الجيد الدب مفيكـ كضح 

ُ.ًُُفعالنًُُىيُىُكماُخصيًتوًُشٌُُعفُكييعبّْرُ،ُنفًسوُفيًُىيُىُكىماُأفكارهًُُكُاألديبًُُآراءًُُعفُالٌتعبيرًُُمفُيتىمىكَّفُيُالذمُاألدبُيُىك
 
 

 الخمسينيات عقد في الردف في ٌيةالنقد الحركة التطٌكر ميٌدت التي العكامؿ كضح( 1س. 
ُ. 3تكممة الجكاب بسؤاؿ ُ.(1952)ُعاـُالناعكرمُلعيسى(ُُالجديدُالقمـ)ُُمجمةُظيكر .1
دكرُي .2 رىكةُراءإثُفيُأٍسيمتٍُُالتيُالكيتبًُُصي ٌُيةنقدُقضاياُكُآراءُوُمفُتناكلٍتوُيُبماُ،ىذهُالمرحمةُُفيُاألردفٌُُفيٌُيةالنقدُالحى

ُ.ُالعالـُفيٌُيةالنقدُكٌُيةاألدبُاًلٌتجاىاتًُُأىُْـُّعمىُاطالًعيـُعمىُكُالٌنقادًًُُخبرةًُُعمىُتدؿُُُّدقيقةُو
ُ
 . ميناسبة ٌيةنقد بيئة تكفير في أسيمت التي المجًلت ك الكتب عٌدد( 2س

ُ.ُالناعكرمُلعيسىُالجديدُالقمـُمجمةُ .1
2018ُس كزارة صيفيُ.األسدُالديفُلناصرُاألردفُكُفمسطيفُفيٌُيةاألدبُالحياةُُكتابُ .2
ُ.ُالناعكرمُلعيسىُالحديثُالعربيُالٌشعرُرسكؿُماضيُأبكُإيمياُُكتابُ .3
2019ُتكمشٌ س كزارة .ُُالناعكرمُلعيسىُالميجرُفيُالعيركبةُاعرشٌُُفرحاتُإلياسُكتابُ .4
ُ.ُُالعكداتُليعقكبُاألردفُاعرشٌُُعرارُكتابُ .5
ُعباسُإحسافُالٌشعرُففكتابُُ .6
ُ.ُُالسَّمرةُمحمكدُبترجمتوُقاـُإيدؿُُلميكفٌُُيةالسيككلكجُالقصةُُكتابُترجمةُ .7
ُُ(.ُُـ1966)ُعاـُأفكارُمجمةُ .8

 1تابع جكاب السؤاؿ   .  الردف في ٌيةالنقد الحركة إثراء في الناعكرم لعيسى(  الجديد القمـ)  مجمة دكر بيف( 3س 
مبةٌُيةأرضُتككيفُفيُالمجمةُىذهُأسيمت .ُأ  .ٌُُُُُُُُُُُُُيةالنقدُكٌُيةدباألُاآلراءُممتقىُلتككفُصي
 ُُُ:ُأمثاؿُمفُ،ُخارجوُكُاألردفُداخؿُالفكرُكُاألدبُرمكزُمفُعددُأقالـُاستقطابُاستطاعت .ُب

ُ.ُُالبيَّاتيٌُُكعبدالكىابُ،ُاألسدُناصرُكُ،ُعباسُإحسافُ

مةُي:ُُثانينا التٍَّجًدٍيدًُُمىٍرحى  
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ُ
 
 في ٌيةالنقد الحركة إثراء في دالس الديف لناصر( 1950 عاـ حتى فمسطيف ك الردف في ٌيةالدب الحياة)  كتاب دكر بيف( 4س 

  ؟(  ـ1950 عاـ حتى فمسطيف ك الردف في ٌيةالدب الحياة)  كتابو في السد الديف ناصر تناكؿ ماذاأك  .  الردف
اُتناكؿُ ُُُُالجكُُّْمفُتىنبيعُيُبؿُ،ُالمىكضكعًُكحدةُمفُتىنبيعُيًُلُالكاتبُعندُىُكىىيُىُالقىصيدة،ًُكحدة:ُمنياُكٌُيةالنقدُالقضاياًُمفُبعضن
رىكةُكًمفُ،ُإليناُتنقميوُيُالذمُالنفسيُُّْ ُ.ُُاًعرهشٌُمُىُتىناميُكُاعرشٌُالًُكجدافُحى
ُ
  ؟( الردف اعرشٌ  عرار)  كتابو في(  العكدات يعقكب)  الكاتب تناكؿ ماذا( 5س 

ياةُىُفيوُعىرىضىُ ُ.ُُاألدبُدراسةًُُفيُالتٌاريخيُُّْنيجًُالمُىًُمفُذلؾُفيُميستًفيدناٌُيةالفنُمىظاًىرىهُيُكُعرهًُشٌُُمىضاميفُىُكُاعرشٌُالُحى
ُ
 .  الردف في ٌيةالنقد الحركة إثراء في( الٌشعر فف)  كتابو في عباس إحساف دكر بيف( 6س

 (. الٌشعر فف ) كتاب في عباس إحساف تناكؿ ماذاأك          
كمانسُمركرناُأىرسطكُمنذُالٌشعرُفيٌُيةالنقدٌُيةلمنظُرُتعرَّض .1 ُ.ٌُيةالكاقعُالىُكيصكًلُنُُةيٌُالرَّمُزُكٌُيةبالرُّ
 ُالٌشعرُميٌمةُفيُالميتنكّْعةٌُيةاألدبُالمىذاىبُيُتبٌنٍتياُالتيٌُيةالنقدُاآلراءًُُألىُْـُّعىرىضىُ .2
ُ.ٌُيةالغربُاآلدابُىُعمىُالدَّقيؽُىُاٌطالًعوًُُكُالناقدًًُُخبرةًُُعفُالكتابُيُىذاُعٌبرُى .3

ُ
ةُبففُُّْالٌنفسًُعمـُعالقة    ؟( ـ1959)  عاـ ؿإيد لميكف(  ٌيةالسيككلكج القصة)  كتاب تناكؿ ماذا( 7س  ُ.ُالًقصَّ
 

 الردف في ٌيةالنقد الحركة دعـ في( الجديد الفؽ) مجمة دكر كضح( 8س .  2018 تكمشٌ سؤاؿ كزارة 
ُ.ٌيةالحقيقُالتَّجديدًُُطالئعُىُحممتٍُ .أُ
ًرصتٍُ .بُ فىحاتُوُتخصيصًُُعمىُحى ُ.ُاألردنيُُّْاألدبًُُفيُالجديدةًٌُُيةالنقدُاىيـًُالمفُتكظيؼُيُىذاُعفُأشٌُنُقدُكُ،ُاألدبيُُّْلمنَّقدُصى
ُ
  ؟(الجديد الفؽ) مجمة في أسماؤىـ برزت الذيف النقاد يرشٌ أ عدد(9س 

ُ.ُعمرُالرحيـُعبدُُ(1
ُ.ٌشُعمُكُجميؿ(2ُ
ُ.الساكتُخالد(3ُُ
ُ.العنانيُأحمد(4ُ
ُ.ٌُنارشٌُُأميف(5ُُ

ُ
 لردفا في ٌيةالنقد الحركة دعـ في(  أفكار)  مجمة دكر كضح( 10س  . 

تٍُُ وُماُجانبًُُإلىُ،حٌتىُكقتناُالحاضرُُفيياُعريضةُنُمىساحةُنُلمنَّقدُخصَّصى ُ.ٌُُيةالنقدُأعمالىيـُركاشٌُينُلكيُلمنَّقادُفيرىصُوُمفُتيتيحي
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 .  الردف في الدبي النقد تطٌكر عمى ساعدت التي المؤسسات عٌدد( 11س

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالجامعات (1
ُ.ُُاألردنييفُالكتابُرابطة (2

 
 .  الردف في الدبي النقد تطٌكر في الجامعات دكر كضح( 12س
 ضكءُفيٌُيةالنقدُالميمارساتُبتدريسُتيعنىٌُيةنقدُبيئةُإيجادُالى(ُُـ1962)ُعاـٌُيةاألردنُالجامعةُتأسيسُأدلُ .1

ُ.ُالحديثةٌُيةالنقدُالنظرياتُُُُُ
ُ.ُنفسياُيٌمةالمُي(ُـ1976)ُعاـُئتشٌُأنُالتيُاليرمكؾُجامعةُأٌدتُ .2
 المىنيجًُُمعاييرًُضمفُىُاألدبيُُّْاإلبداعُدراسةُعمىُتعمؿُيٌُيةأكاديمُدراساتُظيكرُعمىٌُيةالعممُالمؤسساتُىذهُساعدتُ .3
ُ.ُالميتخصّْصةٌُيةالنقدُالٌدراساتًُُكظيكرُ،ُالعمميُُُّْ
ُ
 .  الردني النقد تطكير في الردنييف الكيتٌاب رابطة دكر كضح( 13س
ُُالمؤتمراتُفيُاركةشٌُكالمُ،ُالندكاتُإقامةُكُ،ُكيتٌابياُآراءُعبرُكنقدهُباألدبُتيتـٌُُالتيٌُيةالثقافُالبيئةُكسيعتُعمىُساعدىتٍُُ
ُ.ٌُيةالنقدُكٌُيةاألدبُ
ُ
 في إثراء حركة النقد في الردف . الردنييف دكر الجامعييف بٌيف أك . التجديد مرحمة في الدبي النقد ميزات كضح( 14س 

اًمعيَّيفُفمُعددُوُظيكرُي (1 ُفيٌُيةالٌنقدُالكيتبًُُبتأليؼًُُأكُبالٌتدريسًُُإسياماتييـُلىييـُكافُىُاٌلذيفُ،ُالٌنقدُفيُالميتخصّْصيفُالجى
بًغوًُُالٌنقدُبميستكلُاًلرتقاءًُ بغةًُُكصى رةًُُكُالميتخٌصصةٌُيةالعممُبالصّْ ٍبًطياُكُمىفاىيمىوًُُبىمكى ُ.ُضى

اُىذاُبداُكقدُ،ُالحديثُاألكركبيُُّْالٌنقدًُُكفيُالقديـًُُالعربيٌُُّْنقدًُالُفيُآراءُوُمفُيقًرؤكفُبماُالنُّقادًُُتأثُّر (2  فيُكاضحن
ُ.ٌُيةالٌنقدُكآراًئيـُكتاباًتيـُ

ُ
 .  بالنقد تعنى مؤسسات اءشٌ إلن خصبة بيئة إيجاد في دكر ليـ كاف الذيفالردنييف الجامعييف  الن قاد عدد( 15س

 بو تأثركا ك الغربي النقد معكااطٌ  الذيف الردنييفالجامعييف  النقاد اذكر. 
 األسدُالديفُناصر  .2 عباسُإحسافُ .1
ُُياغيُالرحمفُعبد  .4 السمرةُمحمكدُ .3
 بٌكارُيكسؼ  .6 ياغيُـشٌُىاُ .5
 يخشٌُالُخميؿ  .8 الرحمفُعبدُنصرتُ .7
   رعشٌُالُعميُ .9
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 الدبي النقد في(  المقارف اَلتجاه)  بػ المقصكد كضح( 1س . 
ُ،ُاألكؿُالمقاـُفيُالمغةُمحكرُعمىُمعتمدناُ،ٌُيةاألدبُالنصكصُبيفُالتأثيرُكُالتأثرُظاىرمُيدرسُالذمُالنقدمُاًلتجاهُىك
ُُالمتأثُّرُالنصُىذاُالناقدُيدرسُ،ُثـُكمفُ،ٌُيةاإلنسانُكٌُيةالفنُحقائقياُؼشٌُككٌُيةالعالمُاآلدابُسيرُعمىُالكقكؼُأجؿُمفُ
ُأكُبالجكدةُعميياُالحكـُكُ،ُالٌنصيفُبيفُالتأثيرُكُالتأثُّرُمظاىرُلمعرفةُ،ُبوُالمتأثَّرُالنصُبمغةُإياهُمقارنناُلغتوٌُيةناحُمفُ

ُ.ُُعدميا
ُ

 .  دراساتيـ في المقارف اَلتجاه اتبعكا الذيف النقاد عدد( 2س
ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاىيفشٌُُمحمد(1ُ
ُ.ُالزعبيُزياد(2ُُ
ُ
  لمنقاد الردنييف .  لًلتجاه المقارف  ٌيةتطبيق أمثمة( اذكر 3س

ُ.ُُدراساتوُفيُالمقارفُاًلتجاهُلمالمح(ُُاىيفشٌُُمحمد)ُُ -1
ُ(ُ.السيابُكُالصبكرُعبدُعمىُكأثرهُإليكت)ُُدراستوُفيُالجماليُاًلتجاهُمالمحُاىيفشٌُُمحمدُاتبع .ُأ
 .(إليكتُتكماس)ُاإلنجميزمُاعرشٌُبالُالصبكرُعبدُصالحُكُالسيابُاكرشٌُُبدرُمفُكؿُتأثرُمكامفُعمىُاىيفشٌُُُقؼُك .ُب
اُلمٌسٌياب(ُالمطرُكدةشٌُأن)ُقصيدةُعدٌُُأٌنوُدراستوُفيُجاءُكمما .ُت  (ُاليىبابُاألرض)ُإليكتُبقصيدةُُالتأثرُعؿُإيجابيِّاُنمكذجن

 2019تكم شٌ سؤاؿ كزارة  :  المقارف اَلتجاه لمًلمح اىيفشٌ  محمد يقكؿ
 كمتا في فالمكسيقا ، لمغة ٌيةلداخما المكسيقا تكٌلده الذم الداخمي اإليقاع في اليباب الرض مع المطر كدةشٌ أن ترؾشٌ كت" 

 ".  المألكؼ المضمكف قيد مف المغة تيحرر التي ىي القصيدتيف
 

ُ.ُُدراساتوُفيُُالجماليُاًلتجاهُلمالمح(ُالزعبيُزياد)ُ -2
2018ُ صيفيسؤاؿ كزارة  .(ُالمصطمحُكتحكًلتُالمثاقفة)ُكتابوُفيُالجماليُاًلتجاهُمالمح(ُالزعبيُزياد)ُاتبع .ُأ
 :القرنيفُفيُازدىارىاُعصرُفيٌُيةالعربُالحضارةُتأٌثرُبفعؿُمعظمياُكؿشٌُتٌُيةعربٌُيةنقدُمصطمحاتُفيوُتناكؿ .ُب

ُ.ٌُيةاليكنانُبالحضارةُاليجرييفُالرابعُكُالثالث
 
   
 
  
 

المقارفُاًلٌتجاهالمناىجُالحديثةُ:ُ:ُُثالثنا  
ُ 

 



 

  143   
 

 
 
 .  الحديثة المنيجيات ضكء في ٌيةالنقد الكتابة مرحمة في النقد(  خصائص)  مميزات عدد( 4س
ُ.ُالنقدُيتناكلياُالتيٌُيةالنقدُلقضايااُكتنٌكعُالجماؿُسىعةُ(1
ُ.ُالمرحمةُىذهُفيُالنقادُلدلُالنقدمُالذكؽُمستكلُارتفاعُ(2
ُ.التحميؿُكُالتفسيرُكُالقراءةُُفيٌُيةالمنيجٌُيةالنقدُاألدكاتُاعتمادُ(3
ُ.ٌُُيةالمزاجُكٌُيةالذاتُعفُبعيدناُينمكُصارُالنقدُأفٌُُبمعنىُ،ٌُيةالمكضكعُ(4
ُ.ُُالحديثةٌُيةالنقدُالمنيجياتُضكءُفيُاألدبيُبالنقدُالتأثرُ(5

        
ُُالمنياجُفيُالمطمكبةُالمؤلفات

 المنيج أك اَلتجاه المؤلؼ الكتاب
ُالعالءُأبيُذكرلُتجديد
ُالجاىميُاألدبُفي
ُالجاىميُالٌشعرُفي

ُالتاريخيُالمنيجُحسيفُطو
ُالتاريخيُالمنيج

ُالتاريخيُالمنيجُاألسدُالديفُناصرُمسطيففُفيُالحديثةٌُيةالعربُالقصةُرائدُبيدسُخميؿ
ُُُمحفكظُنجيبُالمدؽٌُُزيقاؽٌُيةركا

ُاًلجتماعيُالمنيجُطوُالمحسفُعبدُالمدؽٌُُزقاؽٌُيةركاُفيُدراسة
ُُُالبياتيُالكىابُعبدٌُيةالقُرُسكؽُقصيدة
ُُدينقؿُأمؿُزىكرُقصيدة
ُالبنيكمُالمنيجُربابعةُمكسىُُزىكرُقصيدةُتحميؿ
ُُُناجيُإبراىيـُالعكدةُقصيدة
ٌُُُشُدركيُمحمكدُكالناسُنسافرُقصيدة
ُُُالٌشعرُأبكُأميفُأصدرىاُالرائدُمجمة

ُُُظبيافُتيسيرُأصدرىاُالجزيرةُصحيفة
ُالجديدُالقمـُمجمة
ُالحديثُالعربيُالٌشعرُرسكؿُُماضيُأبكُإيميا

ُالميجرُفيُالعركبةُاعرشٌُُفرحاتُإلياس
ُ

ُُُالناعكرمُعيسى
ُ
ُ
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ُ
ُ

 المنيج أك اَلتجاه المؤلؼ الكتاب
ُُفريزُحسنيُ(الصحيحُاألدب)ُمقاًلت
ُُاعةشٌُعشٌُُكرمشٌُُذكريات
ُُُ(الممثـُالبدكم)ُُعكداتُيعقكبُاألردفُاعرشٌُُعرار

ُُإيدؿُليكفٌُيةالسيككلكجُالقصة
ُالمقارفُاًلتجاهُاىيفشٌُُمحمدُالسيابُكُالصبكرُعبدُعمىُأثرهُكُإليكتُُدراسة
ُالمقارفُاًلتجاهُالزعبيُزيادُالمصطمحُحكًلتتُكُالمثاقفةُُكتاب

 
 

 انتهى الفصل حبمد اهلل

 أناُقرأتُعيكفُالٌشعرُمفُصغرمُ
ُتعٌمؽُعندُبابُفـًُ  كذاؾُبيته
 العمـُيبنيُبيكتناًُلُعمادُلياُ
ُييدـُبيتُالعٌزُكالكرـًُ  كالجيؿي

 


