
 فىالماهرـــمكث  

 9112صيفي     )منهاجىجدود(ى1فصل ختصصعربي                
 

 (أدبّيةقضايا  – نقد -بالغة – نحو وصرف)
 

 (1000يوجد ملحق بآخر المكثف خاص لجيل )1000     /   1002جيل خاص ل
 
 

 األستاذ ماهر أبو بكر

 2412700970 صويلح  (النجار)اجلوهرة دــــأكادميية حمم

 2412202922 دوار الّداخلية )املعني(  د النجارـــــمأكادميية حم

 2462922224 طرببور ن ــــــمركس املعي

 2442942997 السلط مركس مسا األوائل 

 2412226212 الوحدات ة ـــــمركس الرشال

 2469942429 خريبة السوق األكادميّية األوىلمركس 

 2416626090 ماركا الشمالية  مركس الراية 

 2419212290 اهلامشي الشمالي                         مركس األنوار

 2462479799 البقعة ى ــــــاألقص مركس

 2466977622 الرصيفة  مركس أوىل القبلتني

 2466900224 جبل النصر مركس خيارات أكثر

 2441106661 دوار املدينة الرياضية مركس إيوان

 2469299996 قابلنيامل مركس جوهرة الفلك ) نادر( 

 2416492922 سخاب مركس محورابي

 2412709929 مرج احلمام مركس الّصّياد

 2440996299 إربد مركس اخلوارزمي



 9119107070  واتسابماهـــر أبو بكر      

 

 ٔ 

 

     al-maher.net 
عمى عف طريق االشتراؾ ببطاقة الماىر   لمغة العربية (الماىر ) عمى مكقع كالمكثفة(  الكاممة ) اآلف أصبح بإمكانؾ حضكر الدكرات 

 www.al-maher.netالرابط اآلتي : 
 كالذي يكّفر لؾ حصص مصّكرة  كاممة كتفصيمّية لممادة تشبو حصص المركز تمامًا، كتشمل :

 النحك كالصرؼ . -أ  
 البالغة  كالنقد  .   –ب  

 القضايا األدبّية . –ج 
 مشاىدة الدكرة المكثفة التي أقـك بتنزيميا قبل االمتحاف بشير.  –د 
 يستطيع الطالب مشاىدة ىذه الفيديكىات كتكرارىا طيمة العاـ الدراسّي حتى الدخكؿ إلى االمتحاف. –ق 
 بإمكاف الطالب أف يسأؿ األستاذ ماىر أبك بكر عف طريق مكاف مخصص في المكقع لألسئمة . –ك 
( دينارًا عف طريق بطاقة الماىر التي يمكف أف تصل لمطالب في أّي مكاف  ٖ٘االشتراؾ بالدكرات  بمبمغ رمزّي كقدره )  كّل ىذا عبر -ز 

 في المممكة عف طريق شركة متخّصصة في التكصيل، دكف أف يدفع الطالب أي مبمغ لخدمة التكصيل 
 كالتفاصيل لكيفية االشتراؾ .) التكصيل مجانًا ( ، كيكجد عمى البطاقة رقـ االشتراؾ  الخاّص 

 ( ككتابة االسـ كاسـ المادة  ٜٚٚٓ  ٗٛ ٗٛ ٖٛلمحصكؿ عمى البطاقة يمكنكـ إرساؿ رسالة كاتس أب عمى الرقـ ) -ح 
يصاليا ٕأك ؼ ٔك لغة عربية مشتركة ؼ ٕأك ؼ ٔ)عربي تخصص ؼ ( كمكاف السكف ، كستقـك شركة التكصيل بالتكاصل معكـ  كا 
 ينما كنتـ في أنحاء المممكة .في اليـك التالي أ

 أك يمكف شراؤىا  عف طريق المكتبات المذككرة .
 كيكجد عمى المكقع عدد مف  الفيديكىات المجانية كأكراؽ العمل  . -ط 

  ٖٖٖٖٜٜٓ٘ٚٓمقابل الينيني ىاتف   -مكتبة المكتس  -طبربكر 
  ٕٜٜٗٗ٘ٓ٘ٚ-كميؾ -صكيمح  
 ٜٗ٘ٓ٘ٙٙ٘ٚ -الكاكد –صكيمح 

  ٕٜٜٛٛٔ٘ٛٚٓمكتبة أـ القرى  -مرج الحماـ 
 353519797 –سحاب : مكتبة جياد 

 ٖٜ٘٘ٔ٘٘٘ٚٓ  -مكتبة الحكيـ  -جبل عماف 
 ٜٜٗٓ٘ٓٙ٘ٚٓمكتبة الجاردنز  -الجاردنز 

 83ٖ٘ٓ3ٓٓ7  -مكتبة المدينة  -المدينة الرياضية 
 359919997  - العكايشة مكتبة –ماركا الشمالية 

 833ٖٖٙٔٗٙمكتبة المنفمكطي  -الياشمي الشمالي 
 888ٙٔ٘ٔ3ٙ – ٖ٘٘ٓٙ٘٘ٙٓ  -مكتبة زيد الخير  -تالع العمي 

  ٖٖٖٜٗٚٙ٘ٚٓمكتبة النرجس  -بيادر كادي السير 
 83ٙ7ٓ٘88ٙ –مكتبة البراؽ  –الكحدات 
 355599579  -مكتبة أـ العرى  -المقابميف 

 878ٖٔ87ٕ8   -مكتبة أبك طكؽ  - مجمع الجنوب
 ٖٕٕٚٓٙٛٛٚٓ -أبك بكر الّصديق  –خريبة 
 ٜٕٜ٘ٗٔٚٙٚ -إياد – اليادكدة
 ٜٗ٘ٓٔٗٔ٘ٚ - مينا حسف -النصر   جبل

 9399979937 مكتبة طارؽ بف زياد  -حي نزاؿ 

  ٘ٛٚٔٔٚٛٛٚٓمكتبة الطالب   -جبل الحسيف 
 359999999 -النزىة : مكتبة عدي فميفل 

 351279797 -ياجكز   مكتبة صناع الحياةياجكز : 
  ٜٜٗ٘ٙٚٙٗٚٓمجمع السعادة  -مكتبة الكساـ  -الزرقاء 
  ٕٜٗٛٛٙٗٙٚٓ -مكتبة األندلس   –المفرؽ 

 ٜٓٓ٘ٔٙٚٚٚٓجرش : عالـ الرياضة 
 ٜٕٖٖٜٓٔٛٚٓ –إيالؼ  –إربد 

 ٜٙٛٗ٘ٛٙٚٚٓ-اربد : مكتبة البتراء 
 ٖٕٓٓٙ٘ٛٚٚٓمكتبة المقدادي   -الككرة  –إربد 

 ٖٖٕٕٜ٘٘٘ٚٓ –الرمثا: المكتبة األكلى 
 ٜٜٛٗٛٗٛٚٚٓالتمّيز مكتبة  –مادبا 
  ٕٜٕٛٓٚٗٚٚٓ-مكتبة راضي  -مادبا 
 357379999 -الرفاتي  -الكرؾ 

 ٖٕٕٖٚ٘ٙٗٓالطفيمة : مكتبة الفاركؽ اإلسالمّية  
 ٜٚٙٛٛٓٙٚٚ – التيسير  معاف
 ٖٖٜٖٓ٘٘ٛٚٓ ندى الكرد  -معاف 
 355919299 –عطّية  -العقبة 

 ٛٔٚٚٚٗٚٚٚٓالسمط : مكتبة عبكدكك     
 ٕٓٚٓٛٚٚٚٚٓ -السمط : مكتبة أميف العناسكة 

 ٜٕٕٙٔٚٓٚٚٓ -السمط : مكتبة معاذ  
 87ٓٓ787ٙ3 -مكتبة الجاحع  -البقعة 

http://www.al-maher.net/


 9119107070  واتسابماهـــر أبو بكر      

 

 ٕ 

 

كتشمل الفصميف ) دكرة لكّل فصل، مّدة كّل دكرة  (  ٗ/ ٔ) ستككف في المراكز اآلتية كالتي ستبدأ في 
ـّ اإلعالف عنيا مسبقًا  يكماف فقط (   كيت

 .بالتعّجب أينما كقع أسمكب التعّجب كاماًل، كأي سؤاؿ يتعّمق النحك كالصرؼ
 األدب في العصر العثمانيّ   -المكّشح      ب  –أ  القضايا األدبّية

 مقّرر الحفع مف المكّشح غير مطمكب؛ بسبب حْذؼ الدرس الخاص بو.
 السرقات الّشعرّية  -نظرّية النظـ            ب  -أ  النقد 

 ٘٘يكجد أّي شيء محذكؼ بالنسبة ليـ، كليـ ممحق خاص بيـ في الصفحة  : ال ٕٓٓٓجيل  :

 83ٕٕٕٙٗٔٗٓ صويلح  (ايٓذاز)ادتٖٛس٠ دــــأنادمي١ٝ ستُ 1

 83ٕٖٙ٘ٓٙٓٓ دوار الّداخلية )املعني(  د ايٓذازـــــأنادمي١ٝ ستُ 2

 87ٖٙٓٓٙٓ8ٓ طرببور ٔ ــــــَسنص املعٝ 3

 88ٖٙ8ٖ٘ٔٗٓ السلط َسنص مسا األٚا٥ٌ  4

 83ٙ٘٘7ٙ3ٓٓ الوحدات ١ ـــــَسنص ايسضاي 5

 87ٔٔ8ٙ8ٖ٘ٓ خريبة السوق األنادمي١ٓٝ األٚىلَسنص  6

 8377ٓ7ٕٖٕٓ ماركا الشمالية  َسنص ايسا١ٜ  7

 83ٔٓ3ٖٕ٘ٙٓ اهلامشي الشمالي َسنص األْٛاز 8

 87٘8ٖٖٗٗٔٓ البقعة ٢ ــــــاألقؿ َسنص 9

 877ٖٗٗ7ٙٓٓ الرصيفة  َسنص أٚىل ايكبًتني 10

 877ٖٕٕ٘ٓ8ٓ جبل النصر َسنص خٝازات أنجس 11

 8833ٕ7773ٓ دوار املدينة الرياضية َسنص إٜٛإ 12

 87ٖٔٙٔٔٔ7ٓ املقابلني َسنص دٖٛس٠ ايؿًو ) ْادز(  13

 8378ٖٖٓٓٓٓ سخاب َسنص محٛزابٞ 14

 83ٕٙٗٔٔٓٔٓ مرج احلمام َسنص ايٓؿٝٓاد 15

 88ٕٖٔ7ٖٓٔٓ إربد َسنص ارتٛازشَٞ 16
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 اتـــــــــــــــــالمحتوو

 كسر هنزة إّن

 . أحوال الفاعل واملفعول به تقدميًا وتأخريًا

     اإلبدال

    التصغري

 اإلضافة

 البالغة

 النقد

 القطايا األدبّية

 0222ملحق خاص جبيل 

.ىواىفلمىوبالواىبحػدىالَبذرررفُواىقومظىالدنى؛سىقـلوبًاأدـطــدىالنـــاىهممحونىاالمتد
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   ) إّن( يف مجلة ...   كسر مهزة بٌّن سبب  

  
ّ
       ف  و الظر  بعد    به       أستفتح   ما     ل  أوّ    إن

ٌ
 . الٌم مزحلقة

 
 خبر إنّ بالمزحلمة البلم  الترنت       بعد الظروف  ا  مَ    أبعد حرفً االستفتاح أالَ                أول الكبلم                             
  جواب المسمأول جملة                          

        المولبجملة المحكٌّة الأول                                           

 .ايهالّ  بدا١ٜإذا ٚقعت يف  – 1
 الحسناِت يذىبف السيئاِت " إفّ "       الحّق منتصٌر . إفّ  
 أْعَطيناَؾ الَككَثر "  إنَّا" 
السابقة؛ لذلؾ يجب الحع كقكع ) إّف ( في بداية الجمل  ايتٛضٝح :

 كسرىا.
إذا كقعت ) إّف ( بعد المنادى فإّف ىمزتيا ُتكسر، ك : َٔالسع١ 

و بعد النداء، ؛ ألنّ (ألّنيا كقعت في بداية الكالـ)عند الّتعميل نقكؿ : 
ـَ نكٌر. إفّ يا بنّي، تبدأ جممة جديدة ، مثل :   العم
ُتكَسر ؛ ألّنيا إذا كقعت ) إّف ( بعد النقطة فإّف ىمزتيا :  2َالسع١ 

 كقعت في بداية الكالـ.
 مثل : الطالب عادكا إلى بيكتيـ. إّف المطر غزيزُ 

  إذا ٚقعت يف أٍٚ مج١ً دٛاب ايكطِ . – 4 
 صادٌؽ . إّنؾ كللاِ 
 ما قمتو صحيٌح . إّف   كللاِ 
( يجب كسر  ، َلَعْمري ، مثل : ) كللا، باهللمباشرة بعد القسـ ايتٛضٝح :
 ىمزة ) إّف (

ََا (  –إذا ٚقعت بعد أسد سسيف االضتؿتاح ) أال  – 2  .أ
 الُخُمق يزيف الفتى . إفّ  أَما    الصبر مفتاح الفرج . إفّ  أاَل 
ال يكجد تضعيف )شّدة( عمى الالـ في )أال( كالميـ في ) أَما  اْتب٘ :

 بعد ) أال ( ك) أما( يجب كسر ىمزة ) إّف (: ايتٛضٝح ( .

 . سُٝح ( –)إذِ  ايعسؾني  إذا ٚقعت بعد – 5 
 أدرُس إْذ إّف العمـ مفيٌد .

 جالٌس . إّنؾجمسُت حيُث 
 حيُث ( يجب كسر ىمزة ) إّف (بعد الظرفيف ) إْذ ( ك ) ايتٛضٝح :
) قاٍ    ايكٍٛ ; أٟ بعد ب١ٓٝ هأٍٚ ادت١ًُ احملإذا ٚقعت  – 3
 ، ٜكٍٛ ، قٌ ... (

ـْ َضرِّا َكاَل َرَشًدا "  ِإنِّي ُقلْ "     العمـ نكٌر . إفّ :  قاؿ المعّمـ  اَل َأْمِمُؾ َلُك
ي قاؿ"   عْبُدللا آتانَي الِكتاَب كَجَعَمِني نِبيًَّا " ِإنِّ
) ) قاؿ ، يقكؿ، قل( يجب كسر ىمزة  بعد القكؿ مباشرة  ايتٛضٝح :

 إّف (
يجب أف تقع ) إّف ( في بداية القكؿ تمامًا؛ أي أكؿ  َالسع١ :

 ينطقها ادلتكّلم : كممة
مثل : قاؿ الطالب : إّف االمتحاف سيل ) ىنا كقعت في بداية الجممة 

 المحكية القكؿ ( 
لـ  ياألنّ  ؛قاؿ الطالب : ظننُت أّف االمتحاف سيل ) ىنا ُتفتح ىمزة إفّ 

  تقع في أكؿ الجممة المحكّية القكؿ (

ٕٖ ربخب  ايالّ املصسًك١  اقرتْتإذا  – 6  . إ
 ل بالمبتدأ،الـ االبتداء : ىي الـ مفتكحة + تتص  ايتٛضٝح :

 مثل  : َلمحّمٌد صادٌؽ. 
الالـ المزحمقة : ىي باألصل الـ االبتداء نفسيا، لكّنيا ُسّميت  مزحمقة؛ 
 ألّنيا تزحمقت ) ُنِقمْت ( مف المبتدأ إلى الخبر عند دخكؿ  )إّف (؛ ألّنو

 ) إّف + َلػ (ُيكَره ابتداء الكالـ بمؤّكديف 
 صادؽٌ ػػػػػَلػػإفَّ دمحمًا                            ػمحمٌد صادٌؽ    َلػػػ

 الـ االبتداء                                     الالـ المزحمقة
ـُ               . ػنكرٌ لػالعمـ  إفَّ عممُت   ػكاذبكَف " َلػػ إنَّيـ" كللُا يْعم
 ػمشتاٌؽ لكطنؾ .لػػ إنَّؾأدري 
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ٕٓ ( يف َا ٜأتٞ : ضبب نطس ُٖص٠اذنس   ) إ

ْف أكثرَت منو َضّر. إفّ   الكالـ بدايةألّنيا كقعت في  الكالـَ كالّدكاِء؛ إْف أقممَت منو نفَع، كا 
  (االستفتاح ) أاَل  حرؼألّنيا كقعت بعد  الّسماَء ال ُتْمِطُر َذّىبًا كال ِفّضة، فاعِقمكا كاعممكا . إفّ أال 

 قاؿ الَشافعّي: 
ـْ قالػكا َسَكػتَّ كقػْد خػكصْمَت  ػػرِّ ِمفػتػػػاحُ  إفَّ      قمػُت ليػ  الجػػػػكاَب ِلبػػػاِب الػشَّ

 القكؿ.بالجممة المحكّية  أكؿألّنيا كقعت في 

 ألّنيا كقعت في أكؿ جممة جكاب القسـ آفٌة خطيرٌة. إّنيا، فكللاُتسّبُب المخّدراُت مشكالٍت جسدّيًة كنفسّيًة كاجتماعّيًة كاقتصادّيًة، 
ـُ االستْعجاِؿ في نقل األخباِر،  التَّرّيَث كالّتأّمَل يكشفاِف لَؾ حقيقَة  حيُث إفّ مف األفضِل عد

 األمكِر.
 ألّنيا كقعت بعد الظرؼ ) حيُث(

ـُ ُسكُؿ ّللاَِّ رَ ػػػلَ  نَّؾَ قاؿ تعالى: )ِإَذا َجاَءَؾ اْلُمَناِفُقكَف َقاُلكا َنْشَيُد إِ  َرُسكُلُو َكّللاَُّ ػػلَ  ِإنَّؾَ  َكّللاَُّ َيْعَم
 اِذُبكَف(كػػاْلُمَناِفِقيَف لَ  ِإفَّ َيْشَيُد 

 خبر إفّ ب اقترنتألّف الالـ المزحمقة 

ْبر أَما إفّ  د اإلنساَف عمى الصَّ  ألّنيا كقعت بعد حرؼ االستفتاح ) أَما( الّصـك يعكِّ
ـَ الّنحِك،   ألّنيا كقعت بعد الظرؼ ) إْذ( كجدتو سياًل  إذ إنَّنيأحببُت عم

 1تدزٜب 

ٕٓ( يف َا ٜأتٞ:   اذنِس ضبَب نطِس ُٖص٠ )إ
ـْ اَل ُتْفِسُدكا ِفي اأْلَْرِض َقاُلكا ِإنََّما َنْحُف ُمْصِمُحكَف )قاؿ تعالى في كصف المنافقيف: ) -ٔ َذا ِقيَل َلُي ـُ اْلُمْفِسُدكَف َكَلِكْف اَل َٔٔكاِ  ـْ ُى ( َأاَل ِإنَُّي

 َيْشُعُركَف ( 
 إّف الّسعادَة ليسْت في الحصكِؿ عمى ما ال نممؾ، بل في إدراِؾ قيمِة ما نممؾ. -ٕ
 الَمَعّرّي :قاؿ أبك العالء  -ٖ

ـْ َتْسَتِطْعػػػُو األكائػػػلُ  ْف ُكنػُت اأَلخيػَر زمػاُنػػػػػُو        آلٍت ِبمػػػا لػػػ ػي كا  نِّ  كا 
 كللِا، إّني سأبذُؿ قصارى جيدي حتى أحقَِّق طمكحاتي. -ٗ

ٌٓ تدزٜب    1س
 بالقكؿ) قالكا إّنما (؛   ألّنيا كقعت في أكؿ الجممة المحكّية  -1

 ) أال إّف (؛ ألّنيا كقعت بعد حرؼ االستفتاح ) أال (
 ) إّف الّسعادة (؛ ألّنيا كقعت في بداية الكالـ . -ٕ
ّني .... آلٍت (؛ ألّف خبرىا اقترف بالالـ المزحمقة. -ٖ  كا 
 . ) كللِا إّني (؛ ألّنيا كقعت في أكؿ جممة جكاب القسـ – ٗ

 دائماً اجعل همزة إّن مكسورة / مثال : اضبط همزة إّن : أال انّنً مسافٌر  ) إّن( ادتٛاب :

عندما نرى ) أّن ( بفتح الهمزة نصّوب الخطؤ ونضع الهمزة من األسفل ) مكسورة( بشرط أْن تكون مطابمة إلحدى الحاالت  ادتٛاب :

 التً مّرت معنا الٌوم .
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 نٝـ منٝٓص ايؿعٌ َٔ االضِ بطسٜك١ ض١ًٗ ؟
 االسـ يقبل قبمو حرؼ جّر ، فنقكؿ : في المدرسة ، في البيت، في حياتي ، بحياتي، إلى حياتي ...

 الفعل ال يقبل حرؼ جّر، فال يصحُّ أف نقكؿ : في َدَرَس / في يعمُل ...
 
 ايؿعٌ املاضٞ :
 قبكلو لكممة البارحة، مثل : ناـ ) البارحة ( / سافَر ) البارحة ( :  طسٜك١ نػـ ايؿعٌ  املاضٞ

ـَ : فعل ماٍض مبنّي عمى الفتحة الظاىرة .   نا
، مثل : ) كصَل : مبني األصميإذا أردَت أف تعرؼ عالمة بناء الفعل الماضي فعميؾ أف تمفع  حركة  الحرؼ األخير : سسن١ بٓا٤ ايؿعٌ املاضٞ

 صحيح. عمى الفتح / كصُمكا : مبني عمى الضـّ / كصْمُت : مبني عمى السككف (؛ أي لفُظَؾ الصحيُح لمحرؼ األخير األصمي يقكُدؾ إلى اإلعراب ال
 
 ايؿعٌ املضازع :   
 ٌمبل كلمة ) سوف (  مثل : ٌدرس : سوف ٌدرس / ٌعملون : سوف ٌعملون .طسٜك١ نػؿ٘: 

 المضارع مرفوعاً إذا لم ٌُسبك بحرف نصب أو جزم  مثل : ٌنزل / ٌمفزون .ٌكون 

 مثل : ٌسافُر : فعل مضارع مرفوع وعبلمة رفعه الضمة . ايض١ُ ،  -وعبلمة رفع المضارع : أ 

 تحفظٌن ( –ٌحفظان  –ٌن (  مثل : ٌحفظون  –ان  –إذا انتهى الفعل بـ ) ون ثبٛت ايٕٓٛ  –ب 

 مرفوع وعبلمة رفعه ثبوت النون فً آخره ) ألنّه من األفعال الخمسة ( والواو : ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل . ٌحفظون : فعل مضارع
 

 ؾعٌ األَس :
 فعل ٌدّل على طلب حصول أمٍر ما  مثل : ادرس   اعمل ...

. ًّ  ما ٌهمنا هو أنّه ٌُبنى على السكون بشكل أساس
 الظاهر .ادرس : فعل أمر مبنً على السكون 

 

 اسم مرفوع نسؤل عنه بـ ) َمْن ؟ (  مثل : جاء الطالُب / َمن جاء ؟ الجواب : الطالب  : فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الضمة . ايؿاعٌ :

نصوب اسم منصوب نسؤل عنه بـ ) ماذا ؟ (  مثل : حفظ الطالُب المصٌدةَ / ماذا حفظ الطالب ؟ الجواب : المصٌدة : مفعول به م املؿعٍٛ ب٘ :

 وعبلمة نصبه الفتحة .

 تُ جمعُت حركفيا  في كممة ) تكانينا ( ؛ أي  ) تاء الفاعل المتحركة : كتبْ   -عند اتصاليا بالفعل -الضمائر المّتصمة التي تأتي فاعاًل : 
ف  (، ) نا الّدالة عمى ػػيػػػػػ، تكتبػػػػػػي(، ) ياء المؤّنثة المخاطبة : اكتبػػػػفَ (، ) نكف النسكة : كتْبػػػ ػػاا (، ) ألف االثنيف : كتبػػػك (، ) كاك الجماعة: كتبػ

 (. فالتاء المتحركة في كممة ) ذىبُت (  ال يمكف أف تقع مفعكاًل بو بل تقع فاعاًل . ػػػناالفاعميف : كتْبػػػػػ
مجمكعة في كممة ) ناىيؾ (؛ أي ) نا الّدالة عمى المفعكليف : أخَذنا  -عند اتصاليا بالفعل  -بو  الضمائر المّتصمة التي تأتي مفعكالً  

 (، ) ىاء الغائب : أخَذه (، ) ياء المتكّمـ : أخَذني (، ) كاؼ الخطاب : أخَذؾ (
 ضرَبنا ( ؟؛ أي مفعكؿ بو:عمى المفعكليف: ضرْبنا ( ك ) نا الداّلة ؽ بيف ) نا الّداّلة عمى الفاعميف؛ أي فاعل كيف نفرّ : 1َالسع١ 

 ، مثل : ضرْبنا ، حمْمنا، كصْمنا .تبنيو عمى الّسككف ك  بالفعل الماضينا ) الفاعل (  : فقط تّتصل  -أ 
 أي حالة عدا الحالة السابقة . نا ) المفعكؿ بو ( :  –ب 
 كيف نفّرؽ بيف ياء المتكّمـ، كياء المؤّنثة المخاطبة ؟ : 2َالسع١ 

 ف  .يػػػ، تكتبي، اذىبيياء المؤّنثة المخاطبة : ال ُتسبق بنكف الكقاية، احمم    . ني، أخذنيياء المتكّمـ تككف مسبكقة بنكف الكقاية، مثل : كصم
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 حّدد عناصر اجلملة الفعلّية .

: ال ٌمبل هاء  طسٜك١ نػـ ايؿعٌ ايالشّأحٌاناً ال نجد مفعوالً به إذا كان الفعل الزماً )  –نبحث عن فعل وفاعل ومفعول به . ب  –أ  اإلداب١ :

مع الهاء غٌر لفاظها الضمٌر  مثل : نام : نامه / تعّطل : تعّطله /  لام : لامه / لعد : لعده . ) فً األمثلة السابمة الحظ أّن األفعال لم تمبل الهاء فؤ
 ممبولة وهذا ٌدل على أنها ال تحتاج مفعوال به (

 
 الفتحة فهو مفعول به ممدّم   مثل : هللاَ أسال ...بإذا ورد فً أول الجملة اسم منصوب 

 : مفعول به ممدّم منصوب وعبلمة نصبه الفتحة . هللاَ 

 سدِّد عٓاؾَس ادت١ًُٔ ايؿع١ًٔٓٝ ايٛازد٠ٔ يف األَج١ًٔ اآلت١ٝ: 
 ٌدرُن الّطالب النّجاح بالمثابرة.  -ٔ

 غذاَءها بنفسها.  –كالنّباتات  –تصنُع بعُض الكائناِت الحٌّة  -ٕ

 جمٌٌل أْن ٌلمى اإلنساُن أخاه بابتسامة.  -ٖ

 أْن ٌوفِّمَنا فً مسٌرتنا العلمٌّة والعملٌّة.  هللاَ أسؤلُ  -ٗ

 ال ٌُرِجع الماَل المفمودَ إال عفٌُف النّفس.  -٘

 لال أحمد شولً:  -ٙ
ًَّ فــً لُغَــِة الهـوى عٌنــــانِ   َوتَعَطَّلَــت لُغَــةُ الكــبلِم وخاَطبَـــت       عٌـنــ

 املؿعٍٛ ب٘ ايؿاعٌ ايؿعٌ
 النجاح الطالب ٌدرنُ 

 غذاءها بعضُ  تصنعُ 

 أخاه اإلنسانُ  ٌلمى

 ) لفظ الجبللة (  هللاَ  ضمٌر مستتر ) أنا ( أسؤل
مبلحظة : إذا لم نجد الفاعل فإنّه ٌكون مستتراً ؛ أي مختفٌاً غٌر 

.ًّ  مرئ

 المتّصلة بالفعل ) ٌوفّمنا (المفعولٌّة نا ( )  ضمٌر مستتر ) هو ( ٌوفّك
 به؛ ألنّه اتّصل بالفعل المضارع كما للنا سابماً .) نا ( مفعول 

وال تكون ) نا ( فاعبلً إال إذا اتّصل بالفعل الماضً و كان مبنٌاً 
 على السكون .

 المالَ  عفٌفُ  ٌُرِجعُ 

 ) ال ٌوجد مفعول به؛ ألّن الفعل  ) تعّطلت(  الزم ( لغةُ  تعّطلتْ 

 عٌنان ) انتبه : فاعل مرفوع باأللف؛ ألنّه مثنى (  خاطبتْ 
مبلحظة : الدلٌل الذي جعلنا نعرف أن ) عٌنان ( 
هً الفاعل  هو ألف المثنى؛ فمن المعروف أّن 

 لف  فتكون ) عٌنان ( هً الفاعل المثنى ٌُرفع باأل
 أصلها : 
 . ِن = عٌنانِ عٌنان + 

نً ؛ اإلضافة : تعفت نون ) عٌنان ( لئلضافةذحُ 
 أنّه جاء مضاف إلٌه بعد المثنّى وهو الضمٌر

 . ) الكاف ( 

ًّ ) انتبه : مفعول به؛ منصوب بالٌاء؛ ألنّه مثنى( أصلها :   عٌن
 ًّ  عٌنٌن + ٌاء المتكلّم = عٌن

 ُحذفت نون ) عٌنٌن ( لئلضافة .
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 توانٌنا .

 إذا اتصل الفعل بؤحد ضمائر ) توانٌنا ( نمول : تمدم الفاعل على المفعول به وجوباً؛ ألّن الفاعل ضمٌر متّصل والمفعول به ) إما ضمٌر –أ 
 متصل أو اسم ظاهر (

 توانٌنا  : هً مجموعة ضمائر تؤتً فً محل رفع فاعل عندما تتصل بالفعل  ) راجعها فً بداٌة الدرس ( ترّنس :

 .حفظُت الدرس 
 

 الفاعل           المفعول به
 الحظ أن الفعل اتصل بالضمٌر ) ُت (؛ لذلن عند التعلٌل نمول : ألّن الفاعل ضمٌر متصل والمفعول به اسم ظاهر  ومعنى اسم ظاهر؛ أي لٌس

 ضمٌراً متصبلً .
 

   حفظتُهُ 

 ن ٌكون األول ) ُت ( فاعبلً والثانً  ) الهاء ( مفعوالً به الحظ أّن الفعل اتصل بضمٌرٌن وعندما ٌتصل الفعل بضمٌرٌن ٌجب أ
 وبما أن الفاعل ضمٌر متصل نمول : ألّن الفاعل ضمٌر متصل والمفعول به ضمٌر متصل .

 إذا لم ٌتصل الفعل بؤحد ضمائر ) توانٌنا ( نمول عند التعلٌل : خشٌة اللَّبس لعدم وجود لرٌنة تمٌّز أحدهما من اآلخر . –ب 
م موسى عٌسىكرّ 

 الفاعل           المفعول به 
أّن الفعل )  كّرم ( لم ٌتصل بضمٌر من ضمائر ) توانٌنا ( فٌكون الجواب مباشرة : خشٌة اللَّبس لعدم وجود لرٌنة تمٌز أحدهما من الحظ : 
 اآلخر .

 ما معنى خشٌة اللَّبس لعدم وجود لرٌنة تمٌّز أحدهما من اآلخر ؟:  1تٛضٝح 

نمٌّز الحظ كلمتً ) موسى  عٌسى ( ال ٌظهر علٌهما الحركات ألنّهما ٌنتهٌان بؤلف  وعدم وجود الحركات ٌجعلنا ال نملن لرٌنة ) دلٌل ( تجعنا 
عول به ) الفاعل من المفعول به فنمع فً الشّن والحٌرة ) اللّبس (؛ وحتى ال نمع فً اللّبس نعتبر أّن ) موسى ( هو فاعل ممدّم وجوباً على المف

 عٌسى (.

طرٌمة أخرى لكشف ) خشٌة اللبس ( : نبلحظ أّن الفاعل والمفعول به ٌنتهٌان بؤلف ) نالشت سلمى هدى ( أو ) كرم موسى عٌسى :  2تٛضٝح 

 ( أو ٌنتهٌان بٌاء متكلم ) استمبل أبً عّمً ( أو ٌكونان اسمً إشارة ) كّرم هذا ذان (.

 كّل ما أشرحه تحت عنوان ) توضٌح ( هو للفهم فمط . َالسع١ :
 

 عندما ٌُطلَب استخراج ) فاعل تمدم على المفعول به وجوباً ( من النص . 

 الضمٌر المتصل ) التاء ( . : الفاعل هووجدُت الكتاَب   وٌكون الجواب  :نبحث عن فعل اتصل بضمٌر من ضمائر ) توانٌنا (  مثل –ا 
ٌنتهٌان بؤلف ) موسى عٌسى (  )مذكرٌن أو مإنّثٌن( إذا لم نجد فعبلً متصبلً به ضمٌر من ضمائر ) توانٌنا ( فإنّنا نبحث عن اسمٌن متتالٌٌن -ٕ

أو ٌاء متكلم ) عمً صدٌمً ( أو ٌكونان اسمً إشارة ) هذا ذان ( ونستخرج  األول منهما ونعتبره فاعبلً ممدّماً على المفعول به ) هدى مها ( 
 وجوباً 

ّٓ مّما ٜأتٞ:  ٌِ ع٢ً املؿعٍٛ ب٘ ٚدّٛبا يف َا حتت٘ خطّّ يف ن َّ ايؿاع ٌِ تكٗد  عًّ
اَلَة َطَرَفِي اقاؿ تعالى : )  -ٔ ـِ الصَّ َئاِت لنََّياِر َكُزَلًفا ِمَف المَّْيِل ِإفَّ اْلَحَسَناِت َكَأِق يِّ  َذِلَؾ ِذْكَرى ِلمذَّاِكِريَف ( ُيْذِىْبَف السَّ
ـَ ظمماٌت يـك القيامة". اتقكا الّظمـ: " -صمى للا عميو كسّمـ  –قاؿ رسكُؿ للا  -ٕ  ، فإّف الّظم
 قاؿ الّشاعُر حيدُر محمكد مادًحا أىَل األردّف:  -ٖ

 لكفْ  يعشقكف الكرد
 أكْثر يعشقكف األرض

 لمشاركتو في األعماؿ الّتطكعّية.  مكسى عيسىكّرـ  -ٗ
 عْف ديني كعْف ُخػُمػقػي كسائمي القـكعػف مالػي ككثػرِتػػػو         ال تسألي الّناَس        قاؿ الّشاعر:  -٘
ـٍ.  ناقش ىذا ذاؾ -ٙ  في أمكر سياسّيٍة كثيرٍة بمباقٍة كاحترا
 ، كَمف أساء تركُتُو. شكرُتوُ مف أحسَف لي  -ٚ
 محبكبِتو الّراحمة.  أْف يتذكَّرا معو كدادَ ِمف عادة الّشاعر في العصر الجاىمّي الكقكُؼ عمى األطالؿ، كالّطمب مف َخميَمْيو  -ٛ
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 و اسـ ظاىر ) السيئات(  .   ) مالحظة : ما بيف قكسيف لمتكضيح ( ألّف الفاعل ضميٌر مّتصٌل ) نكف النسكة في الفعل : يذىْبَف (، كالمفعكؿ ب – ٔ
 ألّف الفاعل ضميٌر مّتصٌل ) كاك الجماعة في الفعل : اّتقكا (، كالمفعكؿ بو اسؾ ظاىر ) الّظمـ ( . -ٕ
 ألّف الفاعل ضميٌر مّتصٌل ) كاك الجماعة في الفعل : يعشقكف(، كالمفعكؿ بو اسـ ظاىر ) الكرد( . - ٖ

 ألّف الفاعل ضميٌر مّتصٌل ) كاك الجماعة في الفعل : يعشقكف(، كالمفعكؿ بو اسـ ظاىر ) األرض( .     
ـِ كجكِد قرينٍة لفظّية أك معنكّية تمّيز أحدىما مف اآلخر. – ٗ  تقّدـ الفاعل ) مكسى ( عمى المفعكؿ بو ) عيسى( خشية المَّبِس لعد
 المؤّنثة المخاطبة في الفعميف : تسألي + سائمي ( كالمفعكؿ بو اسـ ظاىر ) الّناَس+ القكـَ (ألّف الفاعل ضميٌر مّتصٌل ) ياء  - ٘
ـِ كجكِد قرينٍة لفظّية أك معنكّية تمّيز أحدىما مف اآلخر. - ٙ  تقّدـ الفاعل ) ىذا ( عمى المفعكؿ بو ) ذاؾ( خشية المَّبِس لعد
 تحّركة في الفعل : شكرُتو(، كالمفعكؿ بو ضمير مّتصل ) الياء ( .ألّف الفاعل ضميٌر مّتصٌل ) تاء الفاعل الم - ٚ
 ألّف الفاعل ضميٌر مّتصٌل ) ألف االثنيف  في الفعل : يتذّكرا (، كالمفعكؿ بو اسـ ظاىر ) كداد(. - ٛ

 ايرٟ جيعًٓا منٝٓص ايؿاعٌ َٔ املؿعٍٛ ب٘ ؟ َع٢ٓ ايطؤاٍ : َا ايكس١ٜٓ ) ايديٌٝ (
 قس١ٜٓ َع١ٜٓٛٓ . –قس١ٜٓ يؿع١ٝ .    ب  –ٖٓا ْبشح عٔ إسد٣ قسٜٓتني : أ 
 الضمة على صفة الفاعل . –تاء التؤنٌث الساكنة .      ب  -أ  قس١ٜٓ يؿع١ٓٝ : -أ

 تا٤ ايتأْٝح ايطان١ٓ :
ْيحيىْلجنىْ.ْأكرهذْ 

للفظٌة ) الدلٌل الحظ أّن وجود تاء التؤنٌث فً الفعل ) أكرمت ( ٌجعلنا نمٌّز بسهولة أن الفاعل ) لبنى ( والمفعول به ) ٌحٌى (  فالتاء هً المرٌنة ا
 .اللفظً ( الذي جعلنا نمٌّز الفاعل من المفعول به 

 
١ُٓ ع٢ً ايؿؿ١ املسؾٛع١ يًؿاعٌ.  ايض

ْاسزقجلْصديقيْالعزيُزْعّويْ

 صديقي ىك الفاعل بسبب كجكد الضمة عمى آخر كممة ) العزيُز ( التي جاءت صفة لػ ) صديقي ( 
كممة تككف فمف المعمـك أفَّ الصفة تتبع المكصكؼ، كبما أّف الصفة ) العزيُز ( مرفكعة فتككف كممة ) صديقي ( مرفكعة كىي التي ُتعرب فاعاًل ، ك 

 ) عّمي ( ىي المفعكؿ بو .
 
 لها عبللة بمعنى الجملة . ع١ٜٓٛٓ :قس١ٜٓ َ -ب 

  لرأ أخً الرواٌة .
عل  وهذه واضح من معنى الجملة أّن الفاعل الذي لرأ هو ) أخً ( وبالتالً تكون ) الرواٌة ( هً المفعول به ؛ فبل ٌمكن أن تكون الرواٌة هً الفا

 المرٌنة هً لرٌنة معنوٌّة .

 
ْأكلْالىلدْالطعبم

 لمعنى يقتضي أّف الفاعل ىك )الكلد( ؛ ألّنو ىك الذي يأكل، فيككف المفعكؿ بو ) الطعاـ ( ا

ٍِ ب٘ يف َا ٜأتٞ:  ٌِ َٔ املؿعٛ  َا ايكس١ُٜٓ ايٓتٞ أشائت ايػَُٛض يف متٝٝص ايؿاع
 حثَّ والدّي الفاضُل أخً على زٌارة المرضى.  -ٔ

 َمْن أرشدَ مصطفى إلى تصمٌِم ُخطَِّة المشروعِ ؟ لمد أرشدَْت ُعبل مصطفى إلٌه.  -ٕ

 لالِت المدٌرةُ : استعارْت صدٌمتً كتابً لحاَجتِها إلٌه.  -ٖ

ِسً ُمْذ كنُت صغٌراً.  -ٗ  صمَل مهارتً فً الخّط ُمدّرِ

 نافَسْت عٌسى هدى فً مسابمِة أوائِل المطالعٌَن.  -٘
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هً دلٌل على أّن ) والدي ( هو ف والصفة تتبع موصوفها؛ على الصفة ) الفاضُل ( ( الضّمةالحركة اإلعرابٌة )لرٌنة لفظٌّة  وهً : وجود  – ٔ
 الفاعل .

 الفعل ) أرشدْت ( دلٌل على أّن الفاعل ) ُعبل ( .ب متّصلةلرٌنة لفظٌّة  وهً وجود تاء التؤنٌث  -ٕ

) ٌُكتفى  : وجود تاء التؤنٌث متّصلة بالفعل ) استعارت ( لفظٌةلرٌنة  وأالفاعل ) صدٌمتً ( / ف معنوٌة؛  ألّن المحفظة ال تستعٌر لرٌنة  – ٖ
 بواحدة(

ٌناسبه الفاعل لرٌنة لفظٌّة : صمل : فعل مذّكر  وأالمدّرس  فالفاعل هو ) مدّرسً ( / لرٌنة معنوٌّة  وهً أّن الذي ٌصمل مهارة الطالب هو  – ٗ
 المذكر ) مدرسً ( أّما المهارة فهً مإنّثة ( ) ٌُكتفى بواحدة لفظٌة أو معنوٌّة (

 ) هدى ( .مإنث لفعل ) نافسْت ( دلٌل على أّن الفاعل متّصلة بالرٌنة لفظٌّة  وهً وجود تاء التؤنٌث  - ٘

 .ناهٌن 

ٕٓ املؿعٍٛ –أ   ب٘ ضُري َتؿٌ ٚايؿاعٌ اضِ ظاٖس  إذا نإ ايؿعٌ ٜتؿٌ بضُري َٔ ضُا٥س ) ْاٖٝو ( ؾٓكٍٛ عٓد ايتعًٌٝ : أل
 المتفّوق . ًمثل : ٌعجبن

 
 مفعول به ممدم          فاعل مإخر

 المفعول به ضمٌر متصل والفاعل اسم ظاهر .الحظ أّن المفعول به جاء هنا على شكل ضمٌر متصل ) ٌاء المتكلّم (؛ لذلن نمول : ألّن 
ٕٓ ايؿاعٌ اتؿٌ بضُري ٜعٛد ع٢ً املؿعٍٛ ب٘ . –ب   إذا نإ ايؿعٌ ال ٜتؿٌ بضُري َٔ ضُا٥س ) ْاٖٝو ( ْكٍٛ : أل

 سكن البٌَت صاحبه .
 

 مفعول به ممدّم     فاعل مإخر
 الفاعل اتصل بضمٌر ٌعود على المفعول به .الحظ أّن الفعل ال ٌتصل بضمائر ) ناهٌن (؛ لذلن نمول : ألّن 
بعد الفعل ) صاحبه ( تكون متصلة بضمٌر الهاء وهذا الضمٌر ٌعود على المفعول به )  -دائماً  -: الحظ أّن الكلمة الثالثة  طسٜك١ نػـ أخس٣

 البٌت ( 

ولٌس مفعوالً به؛ لذلن ضمٌر الهاء فً كلمة  فً محل جّر مضاف إلٌه امبنٌ   متصبلً  افإنه ٌعرب : ضمٌرً  باسمالضمٌر عندما ٌتصل َالسع١ :

 ضمٌر متصل مبنً فً محل جّر مضاف إلٌه) صاحبه ( ٌُعرب : 

 ُطِلب استخراج ) مفعول به ممدّم على الفاعل وجوباً ( من النّص .إذا 

 ضمائر ) ناهٌن (  مثل : سؤلن المعلُم  وٌكون المفعول به الممدّم هو الضمٌر المتصل )الكاف (نبحث عن فعل اتصل بضمٌر من  -ٔ
صاحبُه (  وٌكون االسم الثانً  ٌنفُع العلَم إذا لم نجد فعبلً متصبلً بضمٌر من ضمائر ) ناهٌن ( فإنّنا نبحث عن فعل ٌلٌه اسمان  مثل : ) – ٕ

(هو المفعول به الممدم على الفاعل وٌكون االسم الثانً ) صاحبه ( هو ) العلم االسم الذي بعد الفعل  متصبلً بضمٌر ) الهاء (  وهنا نعتبر
 الفاعل المإّخر.

ٌِ يف نٌٓ  مّما ٜأتٞ:  ٍِ ب٘ ع٢ً ايؿاع ِّ املؿعٛ ِٔ ضبَب تكٓد  بِّ
 ( َولَُهُم اللَّْعنَةُ َولَُهْم ُسوُء الدَّارِ  ٌَْنفَُع الظَّاِلِمٌَن َمْعِذَرتُُهمْ ٌَْوَم اَل لال تعالى: ) -ٔ

 (  بِنَبٍَؤ فَتَبٌََّنُوا أَْن تُِصٌبُوا لَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِمٌنَ  َجاَءُكْم فَاِسكٌ ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آََمنُوا إِْن لال تعالى : ) -ٕ

 . األرَض أصحابُهاوٌعشُك   ٌحمً الوطَن أهلُه -ٖ

 لال سعٌد ٌعموب:  -ٗ

 ٌرتِّـلُـه فـً الفجـِر َجْفنانِ ومـا        أْوَحتْهُ عٌنانِ أْحلى المصائِد ما 

 لاَل الخلٌفةُ المستنجدُ:  -٘

ٌْنُـهـــا األلمـــارإْن تكْن شابْت الذّوائــب منّــً        فـاللٌّـالــً   تَـِز

 عالِدًا النٌَِّّةَ على دواِم تعّهدها والحفاِظ علٌها.  حرَث األرَض مالُكها -ٙ

ة.  ٌعجبنً المواطنون -8 ة على المصلحة الخاصَّ  الذٌَّن ٌمدّمون المصلحة العامَّ

الً.  ٌحترَمن اآلخرونإْن أرْدَت أْن  -7  فاحتِرْمهم أنَت أوَّ

الُح وُخلُمُهُ الَحَسُن وِعْلمُ  ٌنفع اإلنساَن َعَملُهُ  -3  هُ النَّافُع.الصَّ
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 . ) الظالمٌن (الممدّم  ٌعودُ على المفعوِل به) هم ( الذي ضمٌر الاتّصل ب) معذرة ( الفاعل  :   اَل ٌَْنفَُع الظَّاِلِمٌَن َمْعِذَرتُُهمْ  -ٔ

 ألّن المفعول به جاء ضمٌراً متّصبلً ) كم ( والفاعل اسٌم ظاهٌر ) فاسك (.  :  َجاَءُكْم فَاِسكٌ  -ٕ

 .)الوطن (الممدّم   عودُ على المفعوِل به) الهاء ( الذي ٌضمٌر الاتّصل ب) أهل ( الفاعل  :  ٌحمً الوطَن أهلُه -ٖ
 ) األرض(.الممدّم : الفاعل ) أصحاب ( اتّصل بالضمٌر ) الهاء ( الذي ٌعودُ على المفعوِل به  ٌعشك األرَض أصحابها    

 .) عٌنان(  والفاعُل اسٌم ظاهٌر ) الهاء ( المفعول به ضمٌٌر متصٌل : أْوَحتْهُ عٌنانِ  -ٗ
 :  المفعول به ضمٌٌر متصٌل ) الهاء (   والفاعُل اسٌم ظاهٌر ) جفنان(.  ٌرتِّـلُـه َجْفنانِ      

: عٌناِن + جفناِن : فاعل مإّخر مرفوع وعبلمة رفعه األلف؛ ألنّه مثنّى  وُحِذفت النون لئلضافة  والضمٌر ) الكاف( : ضمٌر متّصل   َالسع١ :

 مبنً على الكسر فً محّل جّر مضاف إلٌه .

 .األلمار  والفاعُل اسٌم ظاهٌر ) الهاء ( ألنَّ المفعول به ضمٌٌر متصٌل :  األلمارتزٌّنها   -٘

 ) األرض (. الممدّم الفاعل ) مالن( اتّصل بالضمٌر ) الهاء ( الذي ٌعودُ على المفعوِل به  :  حرث األرَض مالكها -ٙ

 . ) المواطنون( عُل اسٌم ظاهرٌ   والفا ) الٌاء (  المفعول به ضمٌٌر متصلٌ :   ٌعجبنً المواطنون -8

 المواطنون : فاعل مإّخر مرفوع وعبلمة رفعه الواو؛ ألنّه جمع مذكّر سالم . اْتب٘ :

 : المفعول به ضمٌٌر متصٌل ) الكاف (    والفاعُل اسٌم ظاهٌر ) اآلخرون( .  ٌحترمن اآلخرون -7

 ) اإلنسان  (.  الممدّم : الفاعل ) عمل( اتّصل بالضمٌر ) الهاء ( الذي ٌعودُ على المفعوِل به  ٌنفع اإلنساَن َعَملُهُ  -3

 إٌّان   إٌّان   إٌّاكم ... ) إٌّا     +  ن   ه   ي   نا ( ن١ًُ ايطٓس :

إذا وجدنا فً الجملة إٌان وشبٌهاتها نمول : تمدّم المفعول به على الفعل والفاعل وجوباً؛ ألّن المفعول به ضمٌر نصب منفصل ٌدّل على  – ٔ
 االختصاص .

 أٌّها المعلم : إٌّاَن نجّل 
 
 مفعول به ممدّم         فعل    أّما الفاعل المإخر فهو ضمٌر مستتر تمدٌره نحن 

 ملة تتضّمن ) إٌّان ( فٌكون الجواب : ألّن المفعول به ضمٌر نصب منفصل ٌدّل على االختصاص .   الحظ أّن الج

 إذا لم نجد فً الجملة ) إٌّان وشبٌهاتها ( نمول : ألّن المفعول به من األلفاظ التً لها حّك الصدارة فً الكبلم . -ٕ
 كم كتاباً لرأَت ؟

 
 مفعول به ممدّم         فعل + فاعل مإخر ) التاء ( 

كم الحظ أّن الجملة ال تتضّمن ) إٌّان وشبٌهاتها ( فٌكون الجواب : ألّن المفعول به من األلفاظ التً لها حّك الصدارة فً الكبلم وهو ) 
 االستفهامٌة ( .

تؤتً إال فً الصدارة أي فً أول الجملة حصراً وما ٌهّمنا هو كم الخبرٌة   كم  األلفاظ التً لها حّك الصدارة فً الكبلم : هً ألفاظ ال َالسع١ :

 االستفهامٌة   ) َمن   ماذا  أّي( االستفهامٌة  ) ما ( الشرطٌّة .

 إذا ُطِلب استخراج ) مفعول به ممدّم على الفعل والفاعل وجوباً ( من النّّص .: 

ً به ممدّم إٌّاِن ...( ونستخرجها ونعتبرها مفعوالً نبحث عن كلمة ) إٌّان َ    – ٔ  على الفعل والفاعل. ا
ً به ممدم الً إذا لم نجد ) إٌّان ( فإنّنا نبحث عن ) كم االستفهامٌة أو الخبرٌة / )من  ماذا   أي( االستفهامٌّة / ما : الشرطٌة ( ونعتبرها مفعو – ٕ  ا

 على الفعل والفاعل .
ِّ املؿ ٍِ ب٘ ع٢ً ايؿسدِّد ضبَب تكٗد ٌِ ٚدّٛباـعٛ ٌِ ٚايؿاع  ع

ٌٍْر فؤَِلَْنفُِسُكمْ لال تعالى: ) -1  ( َوَما تُْنِفمُوا ِمْن َخ

 ٕ-  : ًّ  لال أبو عمر العرج
أضاُعونً وأيَّ فَتًـى أضاعـوا        لٌــوِم كرٌـهــٍة وســداِد 

 ثَـغـــرِ 
 لال المتنبً فً كافور:  -ٖ

َوأْعَجبُــهُ     أنًّ بَما أَن شاٍن ِمْنهُ ماذا لَمٌـُت مَن الدّْنٌـا 
 َمْحُسودُ 

 الكلمةُ الّطٌبةُ صدلةٌ  وإٌّاها ٌرتجً الَخلُْك. -ٗ
 َمْن زرَت فً هذا المساء -٘
 ِمْن أمثاِل العرب : "إٌّاِن أعنً واسمعً ٌا جارة". -ٙ

 : ٌٓ جاء المفعول به ) ما ( اسم شرط  وهو من األلفاظ التً لها حّك  -ٔاذت

 لّصدارة فً الكبلم.ا
جاء المفعول به ) أّي ( اسم استفهام  وهو من األلفاظ التً لها حّك  -ٕ

 الّصدارة فً الكبلم.
جاء المفعول به ) ماذا ( اسم استفهام   وهو من األلفاظ التً لها حّك  -ٖ

 الّصدارة فً الكبلم.
 ألّن المفعول به جاء ضمٌَر نصب منفصبلً ٌدّل على االختصاص  -ٗ
 إٌّاها(. )
جاء المفعول به ) َمْن ( اسم استفهام  وهو من األلفاظ التً لها حّك  -٘

 الّصدارة فً الكبلم.
 المفعول به جاء ضمٌَر نصب منفصبلً ٌدّل على االختصاص  -ٙ

 ) إٌّاِن(.
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ً لمعرفة الفاعل أو المفعول به  لكن ٌجب عندما ٌُطلب إعراب كلمة تكون فاعبلً أو مفعوالً به  فإنّنا نعتمد فً ذلن على كّل ما تّم شرحه سابما
لذلن ٌجب  (؛ متصبلً ) ناهٌناالنتباه بشكل كبٌر إلى الضمائر المتّصلة فالفاعل لد ٌكون ضمٌراً متصبلً ) توانٌنا ( والمفعول به لد ٌكون ضمٌراً 

 نترن الفعل لبل التؤكد من وجود ضمٌر متصل به .أال 

 ٌنفعن العمل الصالح .
 الحظ أّن الفعل ) ٌنفع( اتصل بالضمٌر ) ن ( وهو من ضمائر المفعول به ) ناهٌن(  ولم ٌبك إال البحث عن الفاعل وهو ) العمل (.

 لرإوا المصٌدة معاً .
مٌر ) واو ( الجماعة  وهو من ضمائر الفاعل ) توانٌنا (؛ لذلن لم ٌبَك إال البحث عن المفعول به وهو ) الحظ أن الفعل ) لرأ ( اتصل بالض

 المصٌدة (.

  

الطالب أٌن الفاعل؟ وأٌن المفعول به؟ فسوف ٌكون الضبط سهبلً  وال تنَس أن الفاعل ٌُرفع  ٌعرفوهو سإال ٌعتمد على معرفة اإلعراب  فعندما 
 بالضمة ) الحركة األصلٌة التً تُطلب ( والمفعول به ٌنصب بالفتحة ) الحركة األصلٌة التً تطلب( 

 1 

 اضبِط َا حتت٘ خطُّ يف ايٓٓـ اآلتٞ:
ابألوىاِم هتدُمها  قصورىمأّن الّذيَن يبنوَن احلياة عّلمتين 
يف مهاّب الّريح تبعثرىا  حياهتم، والّذين ينصبوَن احلقائق

على الّرمال دتيد هبم يوم  قواعدىم، واّلذين يرسون العواصف
  احلياة، وال ثباَت إال دلا لو أصٌل اثبٌت، فتكاِفُئ الّرمالتتحّرُك 

ويصّروَن على  اليأسفوَن اذلمم العالية الّذين ال يعر  أصحاب
 حتقيِق طموحاهِتم

نتعّرف على الفعل  ونبحث عن الضمٌر المتصل به  آي١ٝ اإلداب١ :  

بعده فإذا كان الضمٌر  من ) توانٌنا ( ٌكون فاعبلً وتكون الكلمة المطلوبة 
به  وإذا كان الضمٌر من ) ناهٌن ( ٌكون مفعوالً به وبالتالً تكون  مفعوالً 

الكلمة المطلوبة بعدها فاعبلً مإّخراً  وإذا لم نجد ضمٌراً مع الفعل فإنّنا نسؤل 
 عن الفاعل ب ) َمن ؟ ( وعن المفعول به بـ ) ماذا ؟( 

 

هو  ٌاء  : الفاعل المإّخر: الحٌاةُ  والمفعول به الممدّم توضٌح)  الحياةُ 

 (  ــًالمتكلّم : علّمتن
 ن   والمفعول به : لصورهم (و: الفاعل هو واو الجماعة : ٌبن توضٌح) لصوَرهم 

: الفاعل المإّخر: الحمائك  والمفعول به الممدّم هو  هاء  توضٌحالحمائُك ) 
 ( ها الضمٌر : تهدم

 حٌاتهم ( :ن  والمفعول بهو: ٌنصبالفاعل هو واو الجماعة: توضٌححٌاتَهم) 
العواصُف ) توضٌح : الفاعل المإّخر: العواصف  والمفعول به الممدّم هو 

 ( هاهاء الضمٌر : تبعثر
 ن   والمفعول به : لواعدهم (وح : الفاعل هو واو الجماعة : ٌرستوضٌ) لواعدَهم

: الفاعل : الرمال  وال ٌوجد مفعول به؛ ألّن الفعل )  توضٌح)  الرماؿُ 

 ٌحتاج مفعوالً به( تتحّرن( الزم ال

: الفاعل : الحٌاة  المفعول به : أصحاَب  والذي  توضٌح  أصحاَب ) الحياُة 

جعلنا نعتبر أّن ) الحٌاة ( هً الفاعل وجود لرٌنة لفظٌّة وهً أّن الفعل ) 
 تكافئ ( ٌدّل على أّن الفاعل مإنث   و) الحٌاة ( مإنّث؛ لذلن جاءت فاعبلً(

ن   والمفعول به : وهو واو الجماعة : ٌعرف : الفاعل توضٌحالٌؤَس ) 
 الٌؤس (

2 
 : مفعول به ممدّم منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ٌعموب
 : فاعل مإّخر مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . الموتُ 
ًّ على  جحْدتُها ًّ على السكون   والتاء : ضمٌر متّصل مبن : فعل ماٍض مبن

الضّم فً محّل رفع فاعل  و ) ها (  : ضمٌر متّصل مبنً على الّسكون فً 
 محّل نصب مفعول به .

: فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الضّمة الممدّرة على األلف  منع من  مصطفى
 ظهورها التّعذُّر. 

بلمة نصبه الفتحة الممدّرة على األلف  منع : مفعول به منصوب وع موسى
 من ظهورها التّعذُّر.

 نموذٌج فً اإلعراِب 
ُهنَّ ( اْبتَلَى إِْبَراِهٌَم َربُّهُ لال تعالى: )َوإِِذ   بَِكِلَماٍت فَؤَتَمَّ

ًٌّ على الفتحِة الممدرِة على األلف  منع من  ابتلى: فعٌل ماٍض مبن
 ظهورها التّعذُّر. 

إبراهٌم: مفعوٌل به ممدّم وجوبًا منصوب وعبلمة نصبه الفتحة 
 الظاهرة على آخره. 

ً مرفوع وعبلمة رفعه الّضّمة الّظاهرة  ربّه : فاعٌل مإخٌر وجوبا
ًٌّ على الّضّم  على آخره  وهو مضاف  والهاء: ضمٌٌر متّصٌل مبن

 فً محّل جّر مضاف إلٌه. 
 

 أعسب َا حتت٘ خطّّ يف َا ٜأتٞ: 
إِْذ لَاَل  ٌَْعمُوَب اْلَمْوتُ أَْم ُكْنتُْم ُشَهدَاَء إِْذ َحَضَر لال تعالى : ) -ٔ

ِلبَنٌِِه َما تَْعبُدُوَن ِمْن بَْعِدي لَالُوا نَْعبُدُ إِلََهَن َوإِلَهَ آَبَائَِن إِْبَراِهٌمَ 
 ( َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق إِلًَها َواِحدًا َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُمونَ 

 أحمد شولً: لال  -ٕ
ِة عنـدي َغٌـُر  َجحدتُهـا وَكتمـُت الّسهـَم فـً َكبـدي   جرُح األحبَـّ
 ذي ألــم

فً صباحِ أحِد األٌّاِم المشرلة  فمّرر أن  مصطفى موسىتذكََّر  -ٖ
    ٌزوره فً ألرِب ولٍت.
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ٟٓ ايجاْٞإذا نإ اذتسف  -1  (  َجٌ :  اٖتشد = اٚحتد ) ايٛاٚ أبديت تا٤ (    ك + تأصميا : ّت  = : )به١ًُ  بأ

 ا   ّت     ح    د              احّتد =          
 

 التاء األكلى أصميا كاك ) اكتحد(، فعميا المجّرد  ) كحد (                     
 : اّتقى : فعميا المجرد : كقى / اّتصف : كصف ...مالحظة : الفعل المجرد دائمًا يبدأ بكاك 

ـّ أدغمت مع الت  اء األخرى.عند اإلجابة نقكؿ : اّتحد : أصميا ) اكتحد( بدليل مجّردىا ) كحد (، جاءت فاء ) افتعل ( كاكًا، فأبِدلت الكاك تاء ث
 ) احفع ىذه الصيغة كغّير ما بيف القكسيف األكليف حسب الكممة ( 

 افتعل : المقصكد بيا الحرؼ الثاني / تاء افتعل : المقصكد بيا الحرؼ الثالث .انتبو : فاء 
ٕٓ أؾٌإذا نإ   –2  ) اشدٖس أؾًٗا اشتٗس ( تا٤ ) د = ت (  ايٓداٍ اذتسف ايجايح  : )د ( ٖرا ٜعين أ
ٕٓ ايداٍ ايجا١ْٝ أؾًٗا تا٤  ) آدع٢ أؾٗا ادتع٢(         إذا نإ اذتسف ايجاْٞ : ) ٓد ( ؾٗرا ٜعين أ

 اتء افتعل تُبَدل ) دااًل ( إذا ُسبقت بـ ) ز، د، ذ( -
 ا   ؼ    ت     ع    ؿ

 د       )ز، د، ذ(       
 اذتكر = اذدكر = اّدكر ()زحـ :  ازتحـ =  ازدحـ ( ) دعا : ادتعى = اّدعى( ) ذكر : 
 أَج١ً :
 تٛضٝح اإلبداٍ ايرٟ سؿٌ ) ايتٛضٝح ُٜشؿغ(   اؾتعٌ بعد ايتػٝري اؾتعٌ قبٌ ايتػٝري ايؿعٌ
أصميا ) ازتير ( بدليل فعميا المجّرد ) زىر (، جاءت فاء ) افتعل ( زايًا، فُأبدلت  ازدىر ازتير زىر

 تاء ) افتعل ( دااًل .
عىاددعى=  ادتعى دعا أصميا ) ادتعى( بدليل فعميا المجّرد ) دعا (، جاءت فاء ) افتعل ( دااًل، فُأبدلت  ادَّ

 تاء ) افتعل ( دااًل، كأدغمت مع الّداؿ األخرى .
أصميا ) اذتكر ( بدليل فعميا المجّرد ) ذكر (، جاءت فاء ) افتعل ( ذااًل، فُأبدلت  اذدكر = اّدكر اذتكر ذكر

كر (تاء ) افتعل ( دااًل، ـّ أدِغمت الّذاؿ في الّداؿ كأصبحتا دااَل مشّددة ) ادَّ  ث
 إذا نإ اذتسف  ايجايح بأٟ ن١ًُ : ) ط ( ٖرا ٜعين إٔ أؾٌ ايطا٤  تا٤  ) ط = ت (  َؿطؿ٢ = َؿتؿ٢  –3

ٕٓ ايطا٤ ايجا١ْٝ أؾًٗا تا٤  ) ّط = طت (  اّطًع = اطت          ًعإذا نإ اذتسف ايجاْٞ  ) ّط( ؾٗرا ٜعين أ

 اتء افتعل تُبَدل ) طاء( إذا ُسبقت بـ ) ط، ص، ض( -
 ا     ف     ت    ع     ل

 )ط، ص، ض(       ط
 ) طلع : اطتلع = اططلع = اطّلع( ) ضرب : اضرتب = اضطرب ( ) صلح : اصتلح = اصطلح(
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 أَج١ً :
 تكضيح اإلبداؿ الذي حصل   ) حفع (  افتعل بعد التغيير افتعل قبل التغيير الفعل
أصميا ) اصتاد ( بدليل فعميا المجّرد ) صاد (، جاءت فاء ) افتعل ( صادًا، فُأبدلت  اصطاد اصتاد صاد

 تاء ) افتعل ( طاًء .
أصميا ) اضتجع ( بدليل فعميا المجّرد ) ضجع (، جاءت فاء ) افتعل ( ضادًا،  اضطجع اضتجع ضجع

 افتعل ( طاًء .فُأبدلت تاء ) 
أصميا ) اطتمع( بدليل فعميا المجّرد ) طمع (، جاءت فاء ) افتعل ( طاًء، فُأبدلت تاء  اّطمع اطتمع طمع

ـّ أدِغمْت مع الطاء األخرى.  ) افتعل ( طاًء ، ث

عادة الجمع لممفرد  (نأخذ األحرؼ الثاني كالرابع كاألخير ) بعد ا  ستبعاد  ) أؿ ( التعريف كالضمائر، كا 
 اصطحب : ص ) الثاني ( + ح ) الرابع ( + ب ) األخير ( =  صحب .

 مضطرب : ضرب / ازدحـ : زحـ / اصطبار : صبر .
 المزدىركف : مزدىر ) أعدناه لممفرد ، كحذفنا ) أؿ ( التعريف ( : زىر .

 اكتفق ( فالفعل ) كفق(اّتفق : بما  أّف أصميا ) 
 اّدكر + اّدخر : بما أّف أصميا ) اذتكر، اذتخر ( فالفعالف ) ذكر، ذخر ( ك احفع ىذيف الفعميف بشكل خاص.

 اّطرح : أصميا ) اطترح ( : الثاني ) ط ( + الرابع ) ر ( + األخير ) ح ( = طرح .
 

 مثل : ) وعظ ( تصبح ) اوتعظ ( ثّم الجواب النهائً )اتّعظ ( نضع ) ا ( فً بداٌة الفعل  ونضع تاء فً الترتٌب الثالث للكلمة 

 بعد أن نضع األلف والتاء كما للنا ننظر للحرفٌن الثانً والثالث فإذا كانا ) وت ( نحولهما إلى ) ّت (  -أ 

 وصف : اوتصف = اتّصف. وطبعا فً االمتحان نضع الجواب النهائً فمط؛ أي ال نكتب  ) اوتصف ( 

 

 إذا كان الحرفان الثانً والثالث ) زت أو دت أو ذت ( لإننا نبدل التاء داالً  -ب

 كر = ادّكر .ــــذتعى / ذكر = اــعى = ادّ دتـــــهر = ازدهر / دعا = اتــززهر : ا

 

 إذا كان الحرفان الثانً والثالث ) صت / طت / ضت ( فإننا نبدل التاء طاءً  –ج 

 جع = اضطجع .ــــضتلع= اّطلع / ضجع : اــــطتفى = اصطفى / طلع : اــــصتصفا : ا

 سابقًا كيف نعرؼ الحرؼ الذي كقع فيو إبداؿ كبالتالي نككف قد عرفنا الكممة التي كقع فييا إبدااًل .شرحنا 
  ذكير نبحث عف أي كممة  فييا :تلم
 الحرؼ الثاني ) ّت ( أصمو  ) كت ( ؛ أي الكاك أبدلت تاء ، مثل : اّتصل : أصميا ) اكتصل (. –أ 

 اتء فاء  افتعل ) الواو( أبدلتفالجكاب : 
 الحرؼ الثاني  ) ّد ( أصمو ) دت (؛ أي الداؿ الثانية أصميا تاء ، مثل : اّدعى: أصميا : ادتعى. –ب 
 فالجكاب : ) تاء افتعل  أبدلت دااًل ( الحرؼ الثالث) د ( أصمو ) ت (؛ أي أّف الداؿ أصميا تاء، مثل : ازدىر : أصميا ) ازتير (.   
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 ) طت (؛ أي أّف الطاء الثانية أصميا تاء، مثل : اّطمع : أصميا ) اطتمع ( الحرؼ الثاني ) ّط ( أصميا –ج 
 الحرؼ الثالث ) ط ( أصميا ) ت (؛ أي أّف الطاء أصميا تاء، مثل : اصطمح : أصميا ) اصتمح(. 

 فالجكاب : ) تاء افتعل  أبدلت طاًء(

 1تدزٜب 
 ٖات ايٓجالثٞ اجملٓسد مّما ٜأتٞ: 

  اصطالح، المْزدىي، ازداد، اّتكاؿ، اضطراـ.اّتفاؽ، 

 4تدزٜب 
ـَ الجميس لؾ،  عي كال يزدىي كِنْع اصطحِب الكتاَب فيك ال يدَّ
يساندؾ، بو يّتفق لسانؾ كقمبؾ إلى حسف الّرأي، ككّمما قاربَت 
الكتاب اجتمع رأُيؾ، كثاب حممؾ، كال يثقل ظّمؾ عمى غيرؾ، فإف 

ْف جاَنبْ   َتُو َسَكَت عنَؾ. أمسكتو تعّمَق بَؾ، كا 
ٍْ، ثِ ٚٓضِح ٚاسد٠ّ َٓٗا.  سدِّٔد ايهًُأت اّييت سؿٌ ؾٝٗا إبدا

  2تدزٜب 
 ؾؼ َٔ األؾعاٍ اآلت١ٝ ؾعًّا ع٢ً ٚشٕ )اؾتعٌ(: 

  كزف، زحـ، ذخر، ضّر.

 5تدزٜب 
 َا اذتسف ايٓرٟ ُأبدٍ يف َا حتت٘ خطّّ: 

ي ) -ٔ ـْ َأنِّ ـْ ِبَآَيٍة ِمْف َربُِّك ي َقْد ِجْئُتُك َكَرُسكاًل ِإَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنِّ
يِف َكَيْيَئِة الطَّْيِر َفَأْنُفُخ ِفيِو َفَيُككُف َطْيًرا ِبِإْذِف ّللاَِّ  ـْ ِمَف الطِّ َأْخُمُق َلُك

ـْ ِبَما َتْأُكُمكَف َكُأْبِرُئ اأْلَْكَمَو َكاأْلَْبَرَص َكُأْحِيي اْلَمْكَتى ِبِإذْ  ُئُك ِف ّللاَِّ َكُأَنبِّ
ِخُركفَ َكَما  ـْ ُمْؤِمِنيفَ  َتدَّ ـْ ِإْف ُكْنُت ـْ ِإفَّ ِفي َذِلَؾ آَلََيًة َلُك  ( ِفي ُبُيكِتُك
شكارُع المدِف باألعالـ بمناسبِة مركر مئة عاـ عمى  ازدانت -ٕ

 الّثكرة العربّية الكبرى. 
 قاؿ الّشاعر:  -ٖ

 كّذبْتو شكاىُد االختباِر    بما ليَس فيو    عييدَّ كّل َمْف 
ـِ، كاألدب، كالعّفة، ساَد بيف الّناس. مّتصًفامْف كاف  -ٗ  بالعم
 3تدزٜب 
 ٚٓضح اإلبداٍ يف ايهًُات اآلت١ٝ : 

 –اصطبػاٌر  -اصطبْر  –تصطاُد  -اْصَطَفاؾِ  – يْصَطِرُخكفَ 
ِىنكا  –اصطمى  يضطرب،  -اْضطربػػا  -يضطجع  –ادَّ
مّتزف  –ُمتَّسٌع  –يّتسع  –االّتصاالت  –اّتيمػُت  -اضطياد 

 ازدحاـ. –المّطردة  –

 

 ٌٓ  1تدزٜب س
 وفك   صلح  زها  زاد  وكل  ضرم.

 توضٌح : تّم شرح الطرٌمة سابماً  راجعها .
 نعٌدها لؤللف  ) زها ( . المزدهً : زها؛ ألّن الحرف الثانً ) ز ( والرابع ) ه ( واألخٌر ) ي ( وهذه الٌاء

 ال داعً لردّ األلف إلى أصلها ؛ ألنّه لم ٌطلب الجذر .

 . ) أل ( التعرٌف فً الكلمة نعتبر كؤنّها غٌر موجودة وال نعدّها أثناء عدّ الحروف  وٌجب حذفها

ػناىنحوىالدماءلىالطوورىإنىضاقتىبناىاالرضىحّلثلوتناىم
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ٌٓ  2تدزٜب  س
خر، اضطرّ اّتزف، ازدحـ،   ادَّ

 تكضيح : المراحل التي مّرت بيا الكممة لمفيـ فقط:
 اضطرّ  -اضترّ  –اّدخر/ ضّر  -اذدخر –اذتخر -ازدحـ/ ذخر –ازتحـ  –اتَّزف / زحـ  –اكتزف  –كزف 
ٌٓ  3تدزٜب  س
َٕ اصتبار  –اصتبر  –تصتاد  –اصتفاؾ  -) يصترخكف عمى الترتيب :أصميا  اؾط٢ً –اؾطبـاْز  -اؾطرِب  –تؿطاُد  -اِؾَطَؿأى – ِٜؿَطِسُخٛ

 (، جاءت فاء ) افتعل ( صادًا، فُأبدلت تاء ) افتعل ( طاًء .صمى  -صبر  –صبر  –صاد  –صفا  –( بدليل فعميا المجّرد ) صرخ  اصتمى  –
ـّ أدِغمت مع الّداؿ األخرى.: أصميا ) ادتينكا ( بدليل فعميا المجّرد ) دىف (، جاءت فاء ) افتعل ( دااًل، فُأبدلت تاء  اٖدٖٓٛا   ) افتعل ( دااًل، ث
 –ضرب  – (  بدليل فعميا المجّرد ) ضجعاضتياد  –يضترب  –اضتربا  – ضتجع: أصميا  ) ي ٜضطسب، اضطٗاد -اِضطسبــا  -ٜضطذع 

 (، جاءت فاء ) افتعل ( ضادًا، فُأبدلت تاء ) افتعل ( طاء. ضيد  –ضرب 
 –كصل  –( بدليل مجّردىا ) كىـ مكتزف  -مكتسع  –يكتسع  –االكتصاالت  – : أصميا ) اكتيـ َٓتصٕ –َُٖتطْع  –ٜٓتطع  –االٓتؿاالت  –آتِٗ  

ـّ أدغمت مع التاء األخرى.كزف  –كسع  –كسع   (، جاءت فاء ) افتعل ( كاكًا، فأبِدلت الكاك تاء ث
ـّ أدغمت مع الطاء األخرى. : أصميا ) المطتردة ( بدليل فعميا المجّرد ) طرد(، جاءت فاءاملّطسد٠   ) افتعل ( طاًء، فُأبدلت تاء ) افتعل ( طاًء، ث
 أصميا ) ازتحاـ(  بدليل فعميا المجّرد ) زحـ (، جاءت فاء ) افتعل ( زايًا، فُأبدلت تاء ) افتعل ( دااًل. اشدساّ :
ٌٓ  4تدزٜب  س
 اصطحب  ٌدّعً  ٌزدهً  ٌتّفك. -ٔ

   فؤُبدلت تاء ) افتعل ( طاًء .فعلها المجّرد ) صحب (  جاءت فاء ) افتعل ( صاداً اصطحب : أصلها ) اصتحب ( بدلٌل 
ٌٓ  5تدزٜب  س

  الذّال  فؤصبحتا داالً مشدّدة.تدّخرون : أبدلْت التاء فً صٌغة ) تفتعل ( داالً ؛ ألنّها ُسبمت بحرف الذال؛ ثّم أدغمت الدّال فً 

 الفعل الثبلثً ) ذخر(: اْتب٘ 

 أبِدلت التاء فً صٌغة ) افتعل ( داالً؛ ألنّها سُبمت بحرف الزاي.ازدان : 
 ٌدّعً : أبِدلت التاء فً صٌغة ) ٌفتعل ( داالً؛ ألنّها ُسبمت بحرف الدال  ثّم أدِغمت الدّاالن.
 متّصفاً : فاء  افتعل ) الواو( أبدلت تاء  وأدغمت مع التاء األخرى فؤصبحتا تاًء مشدّدة .

                                    

 صوعظىالوزارةى:ىىىى

 ما ُمكّبِّ كلمة )  (       -3 (  مع الضبط التام  .           صغِّر  كلمة )  – 2 من الّنّص  امساً ُمصّغرًا.     استخرج  – 1
 التصغًن يف ما حتتو خط.     أو  ما ادلعىن الذي أفاده التصغًن يف ما حتتو خط.ما داللة  -6اضبط ابلشكل . -5 صّوب اخلطأ يف ما حتتو خط.     – 4
   عّلل : نصّغر   كلمة )     ( على   )    ( -7

 () كضعت لؾ كل أمثمة الكتاب في مكانيا المخصص

 ٌلتزمون بها عادة () احفظ األمثلة فً الجدول والتدرٌب؛ ألنّهم ) معانً التصغٌر ( دالالت ايتؿػري

 القريب   بّ حِ أَ   القليل و ال حتقر  املؿتاح : 
 

 تقريب ادلكان أو الزمان          التحبُّب      تقليل احلجم أو العدد    وتقليل الشأن   التحقًن
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 امُلهٖبس املؿٓػس املجاٍ  ايدالي١
التحػورىوتػلولى

ىالذأن
 الُشَكْيعرال أقرأ ليذا 
 اأُلَحيِمقانظر إلى ىذا 

َكْيِعر ) تحقير لو (  الشُّ
 اأُلَحْيِمق ) تحقير لو( 

 الشاعر
 األحمك

ىلــــــــــــــــــــتػلوىىى
ىالحجمىأوىالطددىىىى
 أقرأ ىذا الُكتيِّب:  تكًٌٝ اذتذِ

  الُجَبْيلانظر إلى ذلؾ         
 الُكتيِّب ) حجمو أصغر مف الكتاب(

 مف الجبل ( حجمو أصغرالُجَبْيل )
 الكتاب
 الجبل

 أممؾ بعض الُدرْيِيمات:  تكًٌٝ ايعدد
 دائما ُأَصْيحابيأزكر         

َرْيِيمات )عددٌ قميل مف الّدراىـ(  الدُّ
 ُأَصْيحابي )عدد األصحاب قميل (

 الدّراهم
 أصحابً

أوىىانىــالمكىتػروبى
ىالزمانى
 انتظرتؾ ُدَكْيف الحديقة   :  املهإتكسٜب 

 المدرسة ُبَعْيدانتظرتؾ           
  كانتبو ُفَكيق الجبل

 ُدَكْيف ) أي قرب الحديقة (
 ُبَعْيد ) أي قرب المدرسة (

 ُفَكيق

 دُون
 بَْعد
 فوق

 سافرُت ُبَعْيد الغركب :  ايصَإ تكسٜب 
 خرْجنا َقَبْيل الحفمة         

 ُبَعْيد ) أي قرب كقت الغركب (
 الحفمة (ُقَبْيل ) أي قرب كقت 

 بَْعد
 لبل

يأتينا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عف أنس قاؿ :كاف الّنبي ىالتحّببى
 .ُعَمْيرٍ فيقكُؿ ألٍخ لي، ككاف صغيًرا: يا أبا 

 ُعَمر ُعَمْير

ٌٓ مّما ٜأتٞ؟   َا املع٢ٓ اّيرٟ أؾاَدٙ ايٓتؿػري يف َا حتت٘ خطّّ يف ن
ْذ َقاَؿ ُلْقَماُف اِلْبِنِو َكُىَك َيِعُظُو َيا قاؿ تعالى : ) -ٔ ـٌ َعِظيـٌ ُبَنيَّ َكاِ  ْرَؾ َلُظْم  ( اَل ُتْشِرْؾ ِباَّللَِّ ِإفَّ الشِّ
ـَ    -ٕ  ْمَبَؾ، َفِإْف َكاَف اَل ُيِقْمَف ُص  ُلَقْيَماتٌ قاؿ رسكؿ للا ملسو هيلع هللا ىلص: " َما َمأَلَ آَدِميّّ ِكَعاًء َشرِّا ِمْف َبْطٍف، َحْسُبَؾ َيا اْبِف آَد

، َكُثُمٌث َشَراٌب، َكُثُمٌث َنَفٌس"  )صحيح ابف حّباف( ـٌ  ُبدَّ َفُثُمٌث َطَعا
 انتشارِه في الغابة.  ُقبيلتمّكف رجاُؿ الّدفاع المدنّي مف إطفاء الحريق  -ٖ
 الّدـ البيضاء كالحمراء.  ُكرّياتيتأّلف جياز المناعة مف  -ٗ
ـُ ـِ أّنو متكاضٌع، أما مف سمات العالِ  -٘  فتطغى عميو سمُة استكباِر الجاىِل.  الُعَكْيِم

 التحقير كتقميل الّشأف.  -٘تقميل الحجـ.     -ٗتقريب الزماف .        -ٖتقميل العدد.      -ٕالتحُبب .     -ٔ

 على الضبط اآلتً بشكل رئٌس :التصغٌر من بداٌة الدرس إلى نهاٌته ٌعتمد 

ِٓ اذتسف األٍٚ  + ؾتح اذتسف ايجاْٞ + ٜا٤ ضان١ٓ    ) َجٌ :    ( رجل :   ُرَجْيلض
 فإذا ُطلب استخراج اسم مصغّر نبحث مباشرة عن اسم ٌبدأ بضم ثم فتح ثم ٌاء.

ٌِْفر( وإذا ُطِلب ) اضبط ( نضع مباشرة ) ضمة فتحة ٌاء ( لكن إذا كانت الكلمة رباعٌة نضٌف  كسرة بعد الٌاء ) جعفر : ُجعَ
 وإذا ُطِلب ) صّوب الخطؤ ( فإنّنا نستطٌع معرفة الحركات الصحٌحة وتصحٌح الخطؤ .



 9119107070  واتسابماهـــر أبو بكر      

 

 ٔ7 

 

 

 ايتعًٌٝ امُلؿٓػس املجاٍ  ايتٛضٝح االضِ املساد تؿػريٙ
 ) ُفَعْيل ( ُيَصّغر عمى صيغة  االضِ ايجالثٞ

ضـّ الحرؼ األكؿ + فتح الثاني + 
 ياء ساكنة ) ياء التصغير ( 

ذئب  –جبل  –سعد 
ِقّط  –سيل  –دّب  –
 - جبر -قشر   –

 جزء - ثكب –رجل 

 –ُدَبْيب  –ُذَؤْيب  –ُجَبْيل  –ُسَعْيد 
ُجَبْير  –ُقَشْير  –ُقَطْيط   -ُسَيْيل 

 ُجَزْيء - ُثَكْيب –ُرَجْيل  –

ألّنو اسـ ثالثي، 
 فيصّغر عمى صيغة 

 ) ُفَعيل (
 

ٞٓ َؤْٓح   اضِ ثالث
 ال ٜتٓٗٞ بتا٤ َسبٛط١
 
 ) ٖا١َ ددّا(

 أحرف  ٖمإلف من  -: أ  كل اسم 
مإنّث ) ٌمبل  -ب + ) مثل : شمس (

 كلمة : هذه   فنمول : هذه شمس (
 ال ٌنتهً بتاء مربوطة  -ج 

ًّ ) فُعٌَل ( لكن  نصغّرهفإنّنا  كالثبلث

) ـة( عند  تاء مربوطةنضٌف بآخره 
 التصغٌر.

نَْفس  أُذن  شمس  
   عٌنرغدهند  

الحظ أنّها أسماء 
 ثبلثٌة 

ومإنثة؛ ألنّها تمبل 
كلمة ) هذه ( 

فنمول: هذه نفس  
 هذه أذن...

، ُىَنيدة، ُنَفيسة، أَذينة، ُشَميسة
 دة، ُعَيْينةيْ ُرغَ 

اسـ ثالثي مؤنث 
مختـك بتاء غير 

مربكطة، فيصغر 
تصغير الثالثي، مع 
 إضافة تاء مربكطة
 في آخر ُمصّغره.

تؿػري ايجالثٞ ايرٟ 
 ثاْٝ٘ أيـ

ٌجب أْن نردّ ) األلف ( إلى أصله عند 
 التصغٌر

احفظ األمثلة كما هً مبلحظة هامة : 
 ال ٌخرجون عنها عادة فً هذا الباب

  باب  ناب  غار
تاج  نار  دار  

 راحة.
 
 
 
 

ٌْب ٌْب/   باب : بَُو   ناب : نٌَُ
ٌْر ٌْج/    غار : ُغَو   تاج : تَُو
ٌْرة   وأضفنا ) ـة(؛ ألنّه  نار : نَُو

اسم ثبلثً مإنّث غٌر مختوم بتاء 
 مربوطة ) هذه نار ( 

  

التعلٌل : اسم ثانٌة 
ألف  فٌُردّ إلى أصله 

 عند التصغٌر
ٌْرة  دار : دَُو

وأضفنا ) ـة(؛ ألنّه اسم 
مإنّث غٌر ثبلثً 

 مختوم بتاء مربوطة
ٌْحة  راحة : ُرَو

ٞٓ; أٟ  االضِ ايجٓا٥
 املٓؤيـ َٔ سسؾني 
) اذتسف ايجايح 
 سترٚف( 

نضع ) ّي (  مكان الحرف الثالث 
 المحذوف

أخ  أب  ابن  ٌد  
 ابنة . -دم   كرة

 

َرّية، ّية، كُ ُأَخّي، ُأَبّي، ُبَنّي، ُيدَ 
 ُبَنّية .

ابنة ابن + كرة + ) :ٔمبلحظة 

( نعاملها معاملة االسم المكون 
 من حرفٌن فمط

 

ٌُدٌَّة : أضفنا تاء  : ٕمبلحظة
مربوطة للتصغٌر؛ ألّن كلمة ) ٌد 
ًّ مإنّث ال  ( هو اسم أصله ثبلث

 ٌنتهً بتاء مربوطة

اسم ثنائً مإلف 
من حرفٌن  نردّ 

الحرف المحذوف   
ثّم نُدغمه مع ٌاء 

 التصغٌر .
 

 

 َا ًٜشل بايجالثٞ
ُٜعاٌَ َعا١ًَ  ; أٟ
ٓٞ )ُؾَعٌٝ(; أٟ  ايجالث
جيب ) ضِ األٍٚ + 
 ؾتح ايجاْٞ 
 + ٜا٤ ضان١ٓ(

 أحرف + ـة 3
أحرف + ـة (  3كّل اسم مؤّلف من )

 يُعامل كالثالثيّ 

جبية، زىرة، نخمة، 
بّرة  –ىّرة  -كردة 

 بمدة   –حذفة  –

ُكَرْيدة  –ُنَخْيمة  –ُزَىيرة  –ُجَبْيية 
 ُبَمْيدة  –ُحَذْيفة  – ُبَرْيَرة –ُىَرْيرة  –

اسم ثالثي سلتوم بتاء 
مربوطة، فيصّغر تصغًن 

 الثالثّي ) فـَُعيل ( 
 أحرف + اء 3

أحرف + اء (  3كّل اسم مؤّلف من )
 يُعامل كالثالثيّ 

اسم ثالثّي سلتوم أبلف  ُسَكيداء، ُنَجيالء   سكداء، نجالء، 
شلدودة، فيصّغر تصغًن 

 الثالثّي 
 أحرف + ى 3

أحرف + ى (  3اسم مؤّلف من )كّل 
 يُعامل كالثالثيّ 

سْممى، نجكى، 
 فدكى 

ُفَديَّا ) الكاك في : ُسَمْيمى، ُنَجيَّا، 
فدكى كنجكى ُتقمب ياء كُتدمج 

 مع ياء التصغير(

اسم ثالثّي سلتوم أبلف 
مقصورة، فيصغر تصغًن 

 الثالثّي 
 أحرف + ان 3

أحرف + ان (  3كّل اسم مؤّلف من )
 ثالثيّ يُعامل كال

نعماف،  -عمراف 
 سمماف، لقماف

اسم ثالثّي سلتوم أبلف  ف، ُسَميماف، ُلَقْيمافُنَعيماُعَمْيراف، 
ونون، فيصّغر تصغًن 

 الثالثّي 
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 ايتعًٌٝ امُلؿٓػس املجاٍ  ايتٛضٝح االضِ املساد تؿػريٙ
ٓٞ ٌِْعل (ٌُصغَّر على صٌغة   االضِ ايسباع  )فُعَ

ضم األول + فتح الثانً + ٌاء 
ة + كسر الحرف الوالع  ساكن

 بعد الٌاء

ُزخرف  – أحمك
 أخطل -خندق  –

 -ُخَنْيِدؽ  –ُزَخْيِرؼ  – ُأَحيِمق
 ُأَخْيِطل

مبلحظة : الفرق بٌن الثبلثً 
والرباعً : إنّنا نكسر الحرف بعد 
الٌاء   أما البداٌة فنفسها ) ضم 

 الثانً + ٌاء ساكنة(األول + فتح 

اسم رباعً ٌُصغّر على 
 صٌغة 

 ) فُعٌَِعل(

االضِ ايٓسباعٞ ايرٟ 
 ثاْٝ٘ أيـ
  ) ؾاعٌ (  ع٢ً ٚشٕ

 تملب اآللف واواُ.
 

  صانع  خالد
 عامر -صاحب

ًّ ثانٌه ألف    َكْيِنع ، ُصَكْيِحب، ُعَكْيِمر ، ُص ُخَكيِمد اسم رباع
فتملب األلف واواً عند 

 التصغٌر

 ;ٓٞ َا ًَُٜشل بايسباع
أٟ أمسا٤ ُتعاٌَ 
 ٓٞ َعا١ًَ ايسباع
 ٚتؿٓػس ع٢ً ؾٝػ١ 
ِٝٔعٌ(  ) ُؾَع

ًّ مختوم بتاء  ُمَحْيِبرةُقَنيِطرة،  محبرةلَنطرة   أحرف + ـة ٗ اسم رباع
مربوطة  فٌصغّر تصغٌر 

 ًّ  .االسم الرباع

اسم رباعً مختوم بؤلف  ُعَقيِرباء، ُخَنيِفساء عمرباء  خنفساء أحرف + اء ٗ
ممدودة  فٌصغّر تصغٌر 

 الرباعً 

زعفران   أحرف + ان ٗ
 صولجان

ًّ مختوم بؤلف  ُصَكْيِمجاف ُزَعيِفراف، اسم رباع
ونون  فٌصغّر تصغٌر 

 ًّ  االسم الرباع

 

االضِ املساد 
 تؿػريٙ
 ايتعًٌٝ امُلؿٓػس املجاٍ  ايتٛضٝح

تؿػري االضِ 
ايجالثٞ 
ٓٞ  ٚايسباع
عٓدَا ٜهٕٛ 
اذتسف ايجايح 
 سسف ع١ًّ 
 ) ا، ٚ ، ٟ(

عند  يًتبطٝط :
التصغًن جيب أن 

حنّول احلرف الثالث 
 إىل ) ايء مشّددة(

 احلرف الثالث = يّ 
 كبيــــر = ُكَبيــّــر

 فىت = فـَُتّ 
 

كثٌر  غدٌر  أسٌل  
 كحٌل  لبٌلة

مةُكَثيِّر، ُغَديِّر،  ًّ ثالثة ٌاء  فتدغم   ُأَسيِّل، ُكَحيِّل، ُقَبيِّ اسم  رباع
 ٌاإه بٌاء التصغٌر

عجول   -غزال   عجوز
 -جمال  -صبلحكتاب  
 َسإول

 –، ُعَجيِّل، ُكَتيِّب، ُصَميِّح ُعَجيِّز –ُغَزيِّل 
 ُجَميِّل. ُسَؤيِّل

اسم رباعً ثالثه ) ألف  واو ( 
فتملب ) األلف  الواو ( إلى ٌاء 

  ثّم تدغم هذه الٌاء بٌاء 
 التصغٌر

دلو، ظيب، فىت، عصا، 
 يدْ ىَ حلو، 

 ُدَلّي، ُظَبّي، ُفَتّي، ُحَمّي، ُىَديّ ُعَصّية، 
 ( أضفنا  ) عصامالحظة : عند تصغًن 

ال ينتهي بتاء اسم ثالثّي مؤنث  ا) ـة ( ؛ ألنّ 
  مربوطة

اسم ثالثّي آخره ) ألف (، فُتقلب 
ُتدغم ىذه الياء ) األلف( ايء، مث 

 بياء التصغًن .

 نحذف الٌاء الثالثة فمط  وال ٌُطلب عادة ضبط المكبّر بالحروف   مثل :  يإلداب١:

 ُرجٌل : رجل / ُزَهٌرة : زهرة / نُعٌَمان : نعمان .
ًّ : ابن /  لكن إذا  كانت الٌاء الثالثة مشدّدة فهنا علٌن االنتباه إلى األمثلة ًّ : أب / بُنَ السابمة كلها وتنتبه إلى كل حالة وحدها  مثل : أُبَ

ًّ : فتى . َ  ُكَرٌّة : كرة / ُعَصٌّة : عصا / فُت
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االضِ املساد 
 تؿػريٙ
 ايتعًٌٝ امُلؿٓػس املجاٍ  ايتٛضٝح

االضِ 
ارتُاضٞ 
ايرٟ زابع٘ 
 سسف ع١ًّ

 ًّ ٌِْعٌل (ٌُصغَّر االسم الخماس  على صٌغة  )فُعَ
 ضم األول + فتح الثانً + ٌاء ساكنة 

+ ٌاء  بعد الٌاء) أولى(+ كسر الحرف الوالع  
  ساكنة ) ثانٌة (

ٌوجد ٌاء ترتٌبها الثالث وٌاء  َالسع١ : 

 ترتٌبها الخامس وبٌنهما كسرة ) دائماً(

 :  ٌُملب حرف العلّة الرابع ٌاء.ْتٝذ١ 

رّمان  
عصفور  
عفرٌت  
 بشكٌر

مزراب  
مفتاح مندٌل  

منشار  
مخروط  
 إبرٌك
 تبدٌل

ُرَمْيِميف، ُعَصْيِفير، 
، ُمَزْيريب، ُعَفْيِريت، ُبَشْيِكير

ُمَفْيِتيح، ُمَنْيِديل، ُمَنْيِشير، 
 ُأَبْيِريق، ُتَبْيِديل، ُمَخْيِريط

الحظ أّن الحرف الرابع ٌجب 
أن نحّوله إلى ٌاء إذا كان 

 ألفاً أو واواً 

اسـ خماسي رابعو حرؼ 
فيصّغر عمى صيغة عمة 

 ) ُفَعْيِعيل (.

االضِ 
 ٓٞ  ارتُاض
ايرٟ ثاْٝ٘ 
 أيـ 

حاسوب   تُملب األلف واواً دائماً 
  نالوس
 ناطور

ُنَكْيِقيس، ُحَكْيِسيب، 
 .ُنَكْيِطير

اسـ خماسّي ثانيو ألف، 
كرابعو حرؼ عّمة، فتقمب 
األلف كاكًا عند التصغير، 

ُيقمب ياء، كالحرؼ الرابع 
 كُيصّغر عمى ) ُفَعْيِعيل(

االضِ 
 ٓٞ ارتُاض
ايرٟ ثاْٝ٘ 
 ٜا٤ 

 تُملب الٌاء واواً عند التصغٌر
 

مٌراث  
مٌمات  
 مٌزان  

 

اسـ خماسّي ثانيو ياء  ْيِريث، ُمَكْيِقيت، ُمَكْيِزيفُمكَ 
أصميا كاك، فتقمب كاك 
عند التصغير، كُيصّغر 
 عمى صيغة ) ُفَعْيِعيل(
١َٓ : في االسـ  ْتٝذ١ ٖا

الخماسي إذا كاف الحرؼ 
الثاني ألفًا أك ياًء فإّنيا 
 تقمب كاكًا عند التصغير .

االضِ املساد 
 تؿػريٙ
 ايتعًٌٝ امُلؿٓػس املجاٍ  ايتٛضٝح

االضِ املسّنب 
 تسنٝبّا إضاؾّٝا

ُيصغر صدر االسـ المرّكب فقط؛ أي 
 االسـ .الجزء األكؿ مف 

كعند التصغير نطّبق أحكاـ التصغير 
 التي أخذناىا سابقاً 

عبد الرحمف، 
بدر الّديف، 

سيف الّدكلة، 
تاج الّديف، 
 عماد الّديف
 دار األرقـ

ُعَبْيد الرحمف، 
ُسَيْيف الّدكلة، 
ُتَكْيج الّديف، 
، ُعَميِّد الّديف
 ُدَكْيرة األرقـ

 اسـ مرّكب نصّغر صدره فقط .
تاج : ُتكيج؛ رددنا األلف إلى  انتبو :

 أصميا الكاك.
عماد : ُعَميِّد؛ قمبنا األلف الثالثة ياء 

 مشّددة 
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االضِ 
املساد 
 تؿػريٙ

 ايتعًٌٝ امُلؿٓػس املجاٍ  ايتٛضٝح

مجع 
 ايك١ًّ

 جمع القّمة : ىك جمع تكسير .
 :القّمة مجمكعة في العبارة اآلتيةأكزاف جمع 

 ك  ِصبية ُمغّطاة   بأقنعةأكجو   أطفاؿ 
 َأْفُعل   أفعاؿ      ِفْعَمة           َأْفِعَمة

 أكزاف منيا تبدأ بػ ) أ (. ٖالحع أّف ىناؾ 
طريقة تصغيره : نصّغر جمع القّمة عمى 
لفظو مباشرة؛ أي ) ضـّ األكؿ + فتح 

 الثاني + ياء ساكنة( 

أنير ، 
أكجو، 
أطفاؿ، 

أصحاب، 
ِفتية، 
أسطر، 
أطعمة، 
 أغصاف

ُأَنْيِير، ُأَكْيِجو، ُأَطْيفاؿ، ُأَصْيحاب، 
ُأَسْيِطر، ُأَطْيِعمة، ، ُفَتيَّة، 
 ُأَغْيصاف

 انتبو : ِفْتية : ُفَتيَّة 
بما أّف الحرؼ الثالث ياء فقد 

 أدغـ بياء التصغير كما مّر سابقاً 

 جمع قّمة؛ لذلؾ ُيصّغر عمى لفظو 

مجع 
 ايهجس٠

كلو أكزاف جمع الكثرة : ىك جمع تكسير، 
ؿ : أّي جمع تكسير كثيرة، كلمتبسيط نقك

ة األربعة ىك جمع كثرة، مثل عدا أكزاف القم
: )ُكُتب( عمى كزف ) ُفُعل ( بما أف الكزف ) 

ُفُعل (غير مكجكد بأكزاف القّمة ، فيككف 
 جمع كثرة.

ـّ  طريقة التصغير : نأخذ المفرد كنصّغره ، ث
: 
فإّنو يجمع  إذا كاف المفرد مذّكرًا عاقالً  –أ 

 جمع مذّكر سالمًا بعد تصغيره.
فإّنو يجمع إذا لـ يكف مذّكرًا عاقاًل  –ب 

 جمع مؤّنث سالمًا بعد تصغيره.  

شعراء  –أ 
، ُكّتاب، 
 ُعمماء

 
 
 
 
 –ب 

جباؿ، 
 فيكد 

 

نرّد لممفرد : شاعر، كاتب،  –أ 
ـّ نصغر المفرد : ُشَكْيِعر،  عالـ، ث
ُكَكْيِتب، ُعَكْيِمـ ) األلف قمبناىا 

اسـ رباعي ثانيو ألف، ألّنو كاك؛ 
بما أّف ىذه الكممات  كزف فاعل(

تدّؿ عمى مذّكر عاقل، فنجمعيا 
 جمع مذّكر سالماً 

 ُشَكْيِعركف، ُكَكيِتبكف، ُعَكْيِممكف 
ـّ  نردّ  –ب  لممفرد : جبل، فيد، ث

 نصّغر المفرد :ُجَبْيل، ُفَييد
بما أّف المفرديف ) جبل، فيد( 
غير عاقميف، فإّنيما يجمعاف 
جمع مؤنث سالمًا بعد تصغير 

 ُجَبيالت، ُفَيْيدات  المفرد.

جمع كثرة ، نصّغر مفرده، ثـ  –أ 
نجمعو جمع مذّكر سالمًا؛ ألّف 
 المفرد يدّؿ عمى مذّكر عاقل .

 
 
 
ـّ  –ب  جمع كثرة، نصّغر مفرده، ث

نجمعو جمع مؤنث سالمًا؛ ألّف 
 المفرد غير عاقل .

 
 أمثمة أخرى :

، ُرَكْيِكبكف أك ُرَكيكبيفركباف : 
بما أف )ُرَكيِكب( مذكر عاقل ؛ 

 فنجمعو جمع مذكر سالمًا. 
، بما ُخَبيِّركف أك ُخَبيِّريفخبراء : 

أف )ُخَبيِّر (  مذّكر عاقل ؛ 
 جمع مذكر سالمًا.فنجمعو 
، بما أّف ) ُكَريقة  ُكَرْيقاتكرؽ : 

( مؤنث )كغير عاقمة أيضًا(، 
 فنجمعيا جمع مؤنث سالمًا .

مجع 
املرّنس 
 ايطامل 
 
 

جمع المذّكر السالـ :يتألف مف)مفرد +  -أ 
 كف أك يف (

عامل : عاممكف أك عامميف / كاتب : 
 كاتبكف أك كاتبيف.

 –أ 
عاممكف 
 كاتبكف 

 

 نأخذ المفرد ) عامل ، كاتب (  –أ 
ـّ نصغر المفرد ) ُعَكْيِمل(، )  ث

 ُكَكْيِتب(
ـّ نعيد لو عالمة الجمع فيصبح  :ث

جمع المذّكر الّسالـ كالمؤنث 
الّسالـ يصغر مفردىما ثـ ترّد 

 إلييما عالمة الجمع.
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ٚمجع 
املؤْٓح 
 ايطامل 

ـّ نعيد لو عالمة  تصغيره : نصّغر مفرده، ث
 الجمع ) كف، يف(

 
 جمع المؤّنث السالـ : يتأّلف مف  -ب 

 ) مفرد + ات (
 جفنة : جفناتساعة : ساعات / 

ـّ نعيد لو عالمة  تصغيره : نصّغر المفرد، ث
 الجمع ) ات (

 

 
 
 
 
 -ب

 ساعات 
 جفنات

 

 ُعَكْيِممكف، ُكَكْيِتبكف.
 
 
 
 جفنةنأخذ المفرد ) ساعة،  -ب

ـّ نصّغر المفرد ) ُسَكْيعة،  (، ث
 ( ُجَفْينة

:  ) رددنا األلف الثانية في كممة
 الكاك(ساعة ، إلى أصميا 

ثـ نعيد لممفرد عالمة الجمع ) ات 
) 
 ُسَكْيعات،  ُجَفْينات 

 
 
 
 

 

 

  : ّحدد المضاف والمضاف إلٌه  فً العبارة ... ٔس
ٌٓ  : لكشف المضاف :  طسٜك١ اذت

 ن االسم بعده هو المضاف إلٌه .  نبحث عن اسم ببل أل  وببل تنوٌن   وٌكو -ٔ
 كلمة  ) كتاب( هً اسم ببل أل وببل تنوٌن فتكون هً المضاف  وكلمة ) الجاحظ ( هً المضاف إلٌه .                  . الجاحظ   كتابَ لرأُت  
 مضاف   مضاف  إلٌه               علٌن أن تبتعد عن كلمة  ) لرأت ( ؛ ألنّها فعل .       

 

 هـــــــــبٌتـــنبحث عن اسم متّصل بضمٌر  مثل :  -ٕ
                                            

 مضاف إليو                     مضاف                                                     
كّل اسم ٌتصل به ضمٌر   مثل : ) بٌته   كتابن   للمً(    ٌكون االسم مضافاً  والضمٌر مضافاً إلٌه؛ أي الكلمات ) بٌت   : َالسع١ 

  كتاب   للم ( هً المضاف   والضمائر ) الهاء  والكاف   و الٌاء ( هً المضاف إلٌه .
 .: بٝٓٔ ؾٛز٠ املضاف إيٝ٘  2س

 صورة المضاف إلٌه مفرد إال إذا رأٌَت ) إذا / إذْ / حٌُث ( فإّن المضاف إلٌه بعدها ٌكون جملة .دائماً تكون اإلجابة 
 العلُم من حموِق اإلنساِن ) المضاف إلٌه : اإلنسان : مفرد ) اسم ظاهر (( 

 بٌتن واسٌع ) المضاف إلٌه : الكاف : مفرد ضمٌر (
وهً الجملة الفعلٌة ) أصابتن(  الحظ أنّها ولعت بعد ) إذا ( وسٌؤتً التفصٌل  إذا أصابتن مصٌبة فاصبر . ) المضاف إلٌه : جملة 

 الحماً .

 . ّإْٛ املضاف ُتشرف إذا نإ َج٢ٓ أٚ مجع َرنس ضاملاْتب٘ : 
  ؛ أي ألنّه جاء بعد المثنّى مضاف إلٌه .حذفت نون المثنى ) طالبا ( لئلضافة             طالبا الصف مجتهدان 
   ؛ أي ألنّه جاء بعد جمع مذكر سالم مضاف إلٌه .حذفت نون جمع المذكر السالم  ) فبلحو ( لئلضافة              فبلحو الحمل نشٌطون 
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 تدزٜب 
 عِّٔ املضاَف ٚاملضاَف إيٝ٘ يف َا ٜأتٞ: 

 لال تعالى :  -1

 تَاُع اْلغُُروِر( ْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة فََمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُدِْخَل اْلَجنَّةَ فَمَْد فَاَز َوَما اْلَحٌَاةُ الدُّْنٌَا إِالَّ مَ )ُكلُّ نَْفٍس ذَائِمَةُ اْلَمْوِت َوإِنََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَركُ 
ٌْه : للبِه ولسانه. -ٕ  المرُء بؤْصغََر
 على لَـْدِر الِكـراِم المكـارمُ  لال المتنبً:      على لَْدِر أهِل العَْزِم تؤتً العزائـُم       وتؤتـً -ٖ
 ال تباِل بحاِسدٌن  وامِض نحَو هدفِن.  -ٗ
 لال مإٌّد الدٌّن الّطغرائً:  -٘

 أخــاَن أخــاَن فهــو أَجـلُّ ذخــٍر       إذا نـابتـــَن نـائـبـــةُ الّزمــــــانِ 
  )الوشل: الملٌل(لال البارودي: فً لُّجِة البحِر ما ٌُغنً عن الَوَشِل.          -ٙ
 

ٌٓ تدزٜب  س

 ادلضاف إليو  ادلضاف  الرقم  ادلضاف إليو ادلضاف  الرقم  
 الكاف حاسدي ٗ  نفٍس  كلّ  ٔ

 هدف نحو  الموت ذائمة

 الكاف هدف  ) كم ( أجور

 الكاف أخا ٘  المٌامة ٌوم

 ذخرٍ  أجلّ   الغرور متاع

 الزمان نائبة  الهاء أصغري ٕ

 البحر لّجة ٙ  الهاء للب

     الهاء لسان

     أهل لدر ٖ

     العزم أهل

     الكرام لدر

    

 

   فنمول : جئُت بعدَ بعدَ هً أسماء ال تؤتً إال مضافة ؛ أي ٌجب أن ٌؤتً بعدها مضاف إلٌه   مثل : :  األمسا٤ املالش١َ يإلضاؾ١

 ظرف مبلزم لئلضافة    الغروب : مضاف إلٌه .بعد َ :                 الغروب .

 كبل وكلتا   لبل وبعد   إذا و إْذ وحٌُث   أّي   مع.:  األمسا٤ املطًٛب١

استخرج من النّص اسماً مبلزماً لئلضافة إلى مفرد أو جملة   واعلم أن جمٌع األسماء المطلوبة التً ذكرتها :  ايطؤاٍ األِٖ ٖٓا

 تُضاف إلى مفرد  ما عدا 
 )إذا  إْذ  حٌُث ( فإنّهما ٌُضافان إلى جملة .

 واآلن سؤشرح كّل حالة بالتفصٌل .
                                           

املضاف  االضِ 
 إيٝ٘ بعدٙ 
 إعساب٘ سسنت٘

كبل + 
 كلتا 

 مفر د : 
ضمٌر  -أ 

هما ) كبل
) 

 أو 

ٌعامل 
 بالحروف
أو كالمثنّى 

بالحركات 
 الممدّرة 

+ ضمير          يعامالف معاممة المثنى أي بالحركؼ؛ يرفعاف باأللف كينصباف  كال ككمتا  -ٔ
 كيجّراف بالياء / كيعرباف تككيدًا معنكيًا إذا ُسِبقا باسـ معرفة ) مثل المعرؼ بأؿ كأسماء العمـ ( .

 . كالىمانجح الطالباف 
كالىما : تككيد معنكّي مرفكع باأللف؛ ألّنو ممحق بالمثنى، كىك مضاؼ  ، ك ) ىما (: ضمير متصل 
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اسم  -ب 
 ظاهر 
) كبل 

 (الرجلٌن
 

 ) التككيد المعنكي يتبع  ما قبمو في الرفع كالنصب كالجر (مبنّي عمى السككف في محل جّر باإلضافة.
االسـ بعده يعرب  مالحظة : عبارة ) كىك مضاؼ ( ال ُتطمب عادة باإلجابة باالمتحاف، كىي تفيد أفّ 

 مضافًا إليو.
 جاء كالىما :

ك ) ىما (: ضمير كالىما : فاعل مرفكع كعالمة رفعو األلف؛ ألّف ممحق بالمثّنى، كىك مضاؼ ، 
 متصل مبنّي عمى السككف في محل جّر باإلضافة.

 
تعذر؛ أي + اسـ ظاىر ) ال يكجد ضمير(        يعرباف بالحركات المقدرة عمى األلف لمكال ككمتا -ٕ

 بالضّمة كالفتحة كالكسرة المقّدرة عمى األلف ؛ لمّتعّذر . 
ْرَنا ِخاَلَلُيَما َنَيًرا(ِكْمَتا )  ـْ ِمْنُو َشْيًئا َكَفجَّ ـْ َتْظِم  اْلَجنََّتْيِف َآَتْت ُأُكَمَيا َكَل

 كىك مضاؼ .كمتا : مبتدأ مرفكع كعالمة رفعو الضّمة المقّدرة عمى األلف، منع مف ظيكرىا الّتعّذر، 
 الجّنتيف : مضاؼ إليو مجركر كعالمة جّره الياء، ألّنو مثّنى.

 .الطالبيِف  كالنجح 
 كال : فاعل مرفكع، كعالمة رفعو الضمة المقّدرة عمى األلف، منع مف ظيكرىا التعّذر، كىك مضاؼ.

 الطالَبيف :مضاؼ إليو مجركر كعالمة جّره الياء، ألّنو مثّنى.

املضاف  االضِ
 بعدٙإيٝ٘ 
 إعساب٘ سسنت٘

 –لبل 
 بعد 

 اسم مفرد : 
 ضمٌر  -أ 

) بعده  
 (لبله
 أو 
اسم  -ب 

 ظاهر  
)بعد 

 الغروب( 

 الفتح 
 أو
ٌبنٌان  

 على الضمّ 

 اإلعراب : ظرف زمان أو مكان منصوب وعبلمة نصبه الفتحة  وهو مضاف . -ٔ
 الحدٌمة . بعدَ ولفت  –الغروِب بعدَ جئُت 
 ظرف زمان              ظرف مكان        

 ألّن بعده زمان ) الغروب(       ألّن بعد مكان ) الحدٌمة(
 
 ٌبنٌان على الضّم  إذا انمطعا عن اإلضافة ) أي إذا  لم ٌؤِت بعدهما مضاف إلٌه (  -ٕ

 رأٌته لبُل .          أّما بعدُ : لنخلص  النٌّة هلل .
ًّ على الضم فً محّل نصب .لبُل + بعدُ : ظرف منمطع ع  ن اإلضافة مبن

 علّل : ُضمَّ آخر ) لبُل  بعدُ ( فً الجملتٌن الّسابمتٌن .
 ألنّهما انمطعا عن اإلضافة.

 أّي 
الشرط

 ّية
 ك

االست
 فيامّية

 اسـ مفرد :
غالبًا ) 

اسـ ظاىر 
) 

 كتاٍب أّي 
... 

ضـ أك 
فتح أك 
 كسر 

) حسب 
 مكقعيا(

 تكرـْ يكرْمؾ. أّي إنسافالّشرطّية : 
 أضيفت إلى اسـ ظاىر ) إنساف ( 

 الميػَّبُ  أيُّ الّرجػاؿِ االستفيامية : كلسػػت بمستبػػٍق أًخػػا ال تمّمػػو    عمى شعٍث 
 أضيفت إلى اسـ ظاىر ) الرجاؿ ( 

 إعراب )أّي( غير مطمكب ، لكف إعراب ما بعدىا مطمكب كىاـ كىك مضاؼ إليو
 يو مجركر كعالمة جّره الكسرة .إنساٍف + الرجاِؿ : مضاؼ إل

 اسـ مفرد : مَع 
ضمير ) 
 مَعُو (

أك اسـ 
ظاىر ) مع 
 الصباح (

 اإلعراب : مَع : ظرؼ زماف أك مكاف منصكب، كعالمة نصبو الفتحة . الفتح 
 النيِر.  معَ الغركِب                   سرُت  معَ جئُت 
 ظرؼ زماف                          ظرؼ مكاف    

 ألّف بعده زماف ) الغركب(       ألّف بعد مكاف ) النير(
 (  ) ِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا

 مَع : ظرؼ زماف؛ ألّنو يدؿ عمى أّنو  العسر كاليسر يأتياف بزمف كاحٍد .
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 َالسع١ : 

ْذ كحيُث ، أّي ، مع إذا ُطِمب في السؤاؿ استخرج مف النص اسمًا يالـز اإلضافة ، فالجكاب كاحدة مّما يأتي :  -ٔ  كال ككمتا ، قبل كبعد ، إذا كا 
ْذ كحيُث ، مع ) أي ما عدا : كال ككمتا ، أّي ( قبل كبعد ، إذايالـز اإلضافة ، فالجكاب  ىك أحد  الظركؼ اآلتية :  ظرؼإذا ُطِمب استخراج  -ٕ   كا 
 إذا ُطِمب استخراج ظرؼ يضاؼ إلى الجمل ، فالجكاب ىك أحد الظركؼ اآلتية : إذا ، إْذ ، حيث . -ٖ
 إذا ُطِمب استخراج ظرؼ يضاؼ إلى المفرد ، فالجكاب ىك أحد الظركؼ اآلتية : قبل كبعد، مع . -ٗ
  مقطكع عف اإلضافة ، فالجكاب ىك : قبُل أك بعُد ) بالضـ (إذا ُطِمب استخراج ظرؼ  – ٘

 تدزٜب                  

ّٓ مّما ٜأتٞ:  ََٛز املضأف إيٝ٘ يف ن ِٔ ُؾ ِٖ بِّ ِٔ املضاَف ٚاملضاَف إيٝ٘، ث  عِّ
 ( َلُدْنَؾ َرْحَمًة ِإنََّؾ َأْنَت اْلَكىَّابُ َربََّنا اَل ُتِزْغ ُقُمكَبَنا َبْعَد ِإْذ َىَدْيَتَنا َكَىْب َلَنا ِمْف قاؿ تعالى: )

 تشتاُؽ نفسي لمجمكِس عمى نيِر اليرمكؾ حيُث تيبُّ رياُح المعركِة الخالَدة.  -ٕ
 قاؿ الّشاعر:  -ٖ

 فيْل يزكُؿ ِحداُد الّميػِل عػف ُأُفػٍق        كىػػْل يكػكُف لُصبػػٍح بعػَده أُفػقُ 
 األشجاُر يانعٌة عمى ضّفَتي الّنير.  -ٗ

ىالظروفىاآلتوظى:ىهيىأدماءىمالزمظىلإلضافظىإلىىجملظى،ىأماىماىمّرىدابػًاىفؼيىمالزمظىلإلضافظىإلىىمغرد.

 اإلعراب : ظرؼ لمزمف المستقبل، مبني عمى السككف في محل نصب. السككف  جممة فعمية  إذا 
 الخير حصدتو زرعتإذا 

 جممة ) زرعت ( في محّل جّر مضاؼ إليو .
جممة   إْذ 

فعمية 
 غالباً 

+ قد يأتي 
بعدىا 
جممة 

 اسمّية  

 ) ُيستخدـ لمزمف الماضي(    نصب.اإلعراب :إْذ : ظرؼ زماف، مبني عمى السككف في محل  السككف 
 . َىَطَل المطرُ جئُت إْذ 

 جممة فعمية               
 في محّل جّر مضاؼ إليو .جممة ) ىطل المطر ( 

جممة فعمية  حيثُ 
فعميا 

ماض أك 
 مضارع  .
أك جممة 
 اسمية .

 اإلعراب : ظرؼ مكاف، مبني عمى الضـّ في محل نصب . -ٔ الضـ 
 /  ٌجلس أبً حٌثُ / جلسُت  جلس أبً حٌثُ جلسُت 
 جملة فعلٌة فعلها مضارع   ٌة فعلها ماٍض    جملة فعل      

ًٌّ جالس حٌثُ جلسُت    عل
 جملة اسمٌّة مإلفة من مبتدأ وخبر         

ًٌّ جالس ( :   فً محّل جّر مضاف إلٌه .الجمل : ) جلس أبً ( + ) ٌجلس أبً ( + ) عل
 
 أتٌَت . حٌثُ ْد من حرف جّر +  حٌُث     مثل : عُ  -ٕ

 حٌُث : اسم مبنً على الضّم  فً محل جّر .
 جملة ) أتٌَت( فً محّل جّر مضاف إلٌه .

 َالسعات : 
 حٌُث : الحركة الثابتة على ) حٌُث ( هً الضّمة . -أ 
 إذا جاء اسـٌ بعد ) حيُث ( يعَرب مبتدًأ مرفكعًا . -ب 

 كعالمة رفعو الضّمة .ففي المثاؿ السابق : ) عميّّ ( مبتدأ مرفكع 
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ؽ.  -٘  فاطمُة كأمُل كمتاىما استحّقتا جائزة الّتفكُّ
  قاؿ المتنّبي:  -ٙ

ـُ   إذا رأيػَت نيػكَب الّميػِث بػػػارزًة        فػال تظػنَّػفَّ أفَّ الّميػػَث يبتػسػػػػ
 الياشميُّكف تسيُر معيـ العزُّة كالكرامُة حيُث حّمكا.  -ٚ
 قاؿ إيمّيا أبك ماضي:  -ٛ

 يػا أخػي ال َتِمػْل بكجيػَؾ عّنػػي        مػا أنػا فحمػػٌة كال أنػػَت فرقػػػدْ 
 قاؿ ابف َحْزـٍ األندلسّي:  -ٜ

 يسافُر عممي حيُث سافرُت             كَيْصحُبني حيُث استقمَِّت الّنُجُب 
ٌٓ تدزٜب   س

 صورته  المضاف إلٌه المضاف  الرلم   المضاف إلٌهصورة  المضاف إلٌه المضاف  الرلم 

 ٙ  مفرد ضمٌر  نا ربّ  ٔ
 

 جملة رأٌت إذا

 مفرد ) اسم ظاهر( اللٌّث نٌوب  مفرد ضمٌر نا للوب

 8  مفرد ) اسم ظاهر( إذ بعد
  

 مفرد ضمٌر هم مع

 جملة حلّوا حٌث  جملة هدٌتنا إذْ 

 7  مفرد ضمٌر الكاف لدن
  

 مفرد ضمٌر الٌاء أخ

 مفرد ضمٌر الكاف وجه  مفرد ضمٌر الٌاء نفس ٕ

 مفرد ضمٌر الٌاء علم 3  مفرد ) اسم ظاهر( الٌرمون نهر

 جملة سافرتُ  حٌث  جملة تهبّ  حٌث

 جملة اسملّت النجب حٌثُ   مفرد ) اسم ظاهر ( المعركة رٌاح

      مفرد ) اسم ظاهر( اللٌّل حداد ٖ

      ضمٌرمفرد  الهاء بعد

      مفرد ) اسم ظاهر( النهر ضفّتًَ ٗ

      مفرد ضمٌر هما كلتا ٘

      مفرد ) اسم ظاهر ( التفّوق جائزة 

 

                      

 علل فتح ايء ادلتكّلم وجواًب  . –: أ 
       استخرج امسًا مضافًا إىل ايء ادلتكّلم، وبٌّن حالة آخره . –ب                 
 أٚ تطهٝٓٗا دٛاش ؾتح ٜا٤ املتهًِّ 

 َي  أك ْي   ؛ أي يجكز  فتح ياء أك تسكينيا    اسـ صحيح اآلخر + ياء المتكّمـ  =
 ، ك يجب كسر الحرؼ الذي قبل الياء؛ لمناسبة الياء؛ أي ياء المتكّمـ يناسبيا كسر ما قبميا  ( 
 إذا اتصمت ياء المتكّمـ باسـ صحيح اآلخر ) أي ال ينتيي بألف أك كاك أك ياء ( فإّنو يجكز فتح الياء أك تسكينيا . ايتٛضٝح :

 . قمب + ي = قمِبْي أك قمِبيَ                       بمد + ي = بمِدْي أك بمِدَي .
 قمبي = قمب ) مضاؼ ( + الياء ) مضاؼ إليو (  َالسع١ :
 إعراب ياء المتكمـ دائمًا ىك : ضمير متصل مبني عمى ) السككف أك الفتح ( في محّل جّر مضاؼ إليو . َالسع١ :
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 : املٓتؿٌ بٗااملضاف ِ إذا نإ ٚدٛب ؾتح ٜا٤ املتهًّ

  اسمًا مقصكرًا  ) مختكمًا بألف أصمّية ( : عصا : عصاَي / فتى : فتايَ  -ٔ
 سؤاؿ : عمل : كجكب فتح ياء المتكّمـ ، نقكؿ : ألّف المضاؼ اسـ مقصكر.عندما ُيطمب : 1 َالسع١
نمول العبارة اآلتٌة فً كل الحاالت األربعة التً  فإنّنا حالة آخر االسم المضاف إلى ٌاء المتكلّم نْ : بٌّ السإال فً ٌُطلبعندما  :  2َالسع١

 هامة جداً (  تسكٌن آخر المضاف  ووجوب فتح الٌاءسٌتم شرحها : 

 
 اسمًا منقكصًا ) مختكًما بياء أصمية ( :  –ٕ

ـّ أدغمت الياءاف فأصبحتا ياء مشّددة مفتكحة(    قاضي : قاِضيَّ ) أصميا : قاضْي + ) َي( المتكّمـ ،   ث
ـّ أدغمت الياءاف فأصبحتا ياء مشّددة  مفتكحة(    راعي : راِعيَّ ) أصميا : راعْي + ) َي (  المتكّمـ ،   ث

ـّ أدغمت الياءاف فأصبحتا ياء مشّددة  مفتكحة(  ليالي : لياليَّ ) أصميا : ليالْي + ) َي ( المتكّمـ ،   ث
 متكّمـ = طالباَي  ) حذفت النكف لإلضافة ( مثّنًى : طالباف ) األلف في حالة الرفع ( + ياء ال  – ٖ

           طالَبيف ) الياء في حالتي النصب كالجّر(  + ياء المتكّمـ  = طالَبيَّ                 
ـّ أدغمت الياءاف فأصبحتا ياء مشّددة مفتكحة(  ) طالَبيَّ :  أصميا : طالَبْي + َي المتكّمـ              ،   ث

 
 سالمًا  :  فالِحيف ) الياء في حالتي النصب كالجّر( + ياء المتكّمـ =  فالِحيَّ . ) حذفت النكف لإلضافة ( جمع مذّكر – ٗ

ـّ أدغمت الياءاف فأصبحتا ياء مشّددة مفتكحة (                             فالِحيَّ : أصميا : فالِحْي + َي ،  ث
 

 لة الرفع ( + َي المتكّمـ = فالحك + َي = ) فالحْي ( ُتقمب الكاك ياء + َي المتكّمـ = فالِحيّ فالحكف ) الكاك في حا                        
                       )  إذًا جمع المذكر السالـ في حاالت الرفع كالنصب كالجر عندما يتصل بياء المتكّمـ تككف النتيجة كاحدة ) فالِحيَّ
 َالسعات :

 الَحّي ( مثنى، ك ) فالِحيَّ ( جمع المذّكر السالـ، لمجكاب : نعتمد عمى حركة الحرؼ قبل الياء المشّددة.كيف نفّرؽ بيف ) ف –أ 
-  )  بالمثنى ُيفتح ما قبل الياء المشّددة ) فالَحيَّ
- ) دة ) فالِحيَّ  بجمع المذّكر السالـ ُيكسر ما قبل الياء المشدَّ
كيف ما قبل ياء المتكّمـ، مثل : عصاَي ) األلف ساكنة (، )لياليَّ ( الياء األكلى ساكنة، ( يجب تس ٗ+ٖ+ٕ+ ٔفي الحاالت السابقة )  –ب 

( الياء األكلى ساكنة ، ألّف مف المعمـك أّف الشّدة = ساكف + متحرؾ؛ فالياء المشّددة ) يَّ = ْي + َي(  )فالِحيَّ
 

  1تدزٜب 
ّٓ مّما ٜأتٞ،  اضتدسز املضاف إىل ٜا٤ املتهًِّ يف ن
ّٓا ساي١َ آخِسٙ:   َبٝٓ

َقاَل َمَعاَذ اَّللِه ِإنهُو َرّبِّ َأْحَسَن َمثْـَواَي ِإنهُو اَل يـُْفِلُح قال تعاىل: ) -1
 ( الظهاِلُمونَ 

اَل تـَُلوُموِن َوُلوُموا أَنُفَسُكم ۖ ما َأََن ِبُْصرِِخُكْم َوَما قال تعاىل: ) -2
أَنُتم ِبُْصرِِخيه ۖ ِإِّنِ َكَفْرُت ِبَا َأْشرَْكُتُموِن ِمن قـَْبُل ۗ ِإنه الظهاِلِمٌَن ذَلُْم 

  (َعَذاٌب أَلِيمٌ 
 قال صالح عبدالّصبور يف قصيدتو )رؤاي(:  -3

 اٍر وَجوابيتآلف ضحكي وبكائي ِمْثل قر 
 أجــدل حبــاًل مـن َزْىـوي وَضيـاعــي.

 التعليل للتوضيح فقط حالة آخره ادلضاف  الرقم
يُكسر آخره ) الباء(، وجيوز يف الياء التسكٌن  رّّب  1

 والفتح
 ادلضاف اسم صحيح اآلخر

 ادلضاف اسم مقصور الياءتسكٌن آخر ادلضاف، ووجوب فتح  مثواي
 ادلضاف مجع مذّكر سامل تسكٌن آخر ادلضاف، ووجوب فتح الياء مصرخيّ  2
 ادلضاف اسم صحيح اآلخر يُكسر آخره، وجيوز يف الياء التسكٌن والفتح ضحكي 3

 ادلضاف اسم صحيح اآلخر يُكسر آخره، وجيوز يف الياء التسكٌن والفتح بكائي
ادلضاف اسم معتل اآلخر  وجيوز يف الياء التسكٌن والفتحيُكسر آخره،  زىوي

ابلواو، يعامل كاالسم 
 الصحيح اآلخر

 ادلضاف اسم صحيح اآلخر يُكسر آخره، وجيوز يف الياء التسكٌن والفتح ضياعي
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 يه وَنِصِحيه مجيَعهم. أحرتم والدَ  -4
 بالدي وإْن جـارْت علـّي عزيــزٌة        وأىلـي وإْن ضنّــوا َعَلـيه ِكـــرامُ  -5
 ختًّنُت رفاقي من ذوي اذلمِم العالية.  -6
يف الّشؤون القانونّية قال مدير الّشركة: أستشًُن زلاِمّي كلههم  -7

 الّت ختّص الّشركة.
  فظالُم الليِل بنور الفجر سيزول اي فتاَي، ال حتزن؛ -8

 ادلضاف مثىّن  تسكٌن آخر ادلضاف، ووجوب فتح الياء والديّ  4
 ادلضاف مجع مذّكر سامل الياءتسكٌن آخر ادلضاف، ووجوب فتح  َنِصحيّ 

 ادلضاف اسم صحيح اآلخر يُكسر آخره، وجيوز يف الياء التسكٌن والفتح بالدي 5
 ادلضاف اسم صحيح اآلخر يُكسر آخره، وجيوز يف الياء التسكٌن والفتح أىلي

 ادلضاف اسم صحيح اآلخر يُكسر آخره، وجيوز يف الياء التسكٌن والفتح رفاقي 6
 ادلضاف مجع مذّكر سامل تسكٌن آخر ادلضاف، ووجوب فتح الياء زلاِميه  7
 ادلضاف اسم مقصور تسكٌن آخر ادلضاف، ووجوب فتح الياء فتاي 8

 بطاق١ املاٖس اإليهرت١ْٝٚ :
اآلف يمكنؾ االستغناء عف الدكرات في  المراكز كالدركس الخصكصّية، كتكفير الكقت كالجيد كالماؿ،  باالشتراؾ في مكقع 

( عف طريق بطاقة الماىر، حيث يتضّمف المكقع شرحًا مفّصاًل لممادة كاممة ) نحك كصرؼ    al-maher.netالماىر ) 
التكاصل مع األستاذ، كالبطاقة تشمل الدكرة المكثفة أيضًا، التفاصيل في قضايا أدبّية ( مع إمكانّية  –بالغة كنقد  –

( أك عف طريق المكتبات المذككرة في الصفحة  ٖٜٛٗٛٗٛٚٚٓالبطاقة ُتطمب عف طريق الكاتساب ) األكلى الصفحة 
 ٕؼ ٔكعربي مشترؾ ؼ ٕؼ ٔيكجد عمى المكقع دكرات لعربي تخصص ؼاألكلى.  

 سانص :ايدٚزات املهجؿ١ يف امل
، كمّدة كّل دكرة يكماف فقط، تؤّىمؾ الدكرة لمحصكؿ عمى العالمة لكّل فصل دكرة خاّصة بو كيككف     ٗ/ٔتبدأ في 

 . الثانيةالكاممة، أسماء المراكز مذككرة في الصفحة  
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أّواًل : 

 املعاْٞ؟َا املكؿٛد بعًِ  ع
ًّ التً بها ٌُطابِك ُممتضى الحال.     علم تُعرف به أحوال اللفظ العرب

  

 َا دالي١ تكدِٜ ن١ًُ"تعْب" ع٢ً ِْؿظ ايػاعس؟   ع:
َٔٔ زأغٕب يف اشدٜـأد  َتَعـْب نُّٗا اذتٝـا٠ُ ؾُــا َأِعـــــ     َدُب إّيا 

الحٌاة على الّشماء داللة ذلن النّظرة التشاإمٌّة لدى المعّرّي  فمد لصر 

 والتّعب متناسٌاً ما فٌها من راحة وسرور وسعادة .

 َا املكؿٛد بارترب ؟ع: 
 . هو الكبلم الذي  ٌحتمل الصدق والكذبارترب : 

 

َِّص ادت١ًُ اييت أؾادت ايتذٗدد َٔ ادت١ًُ اييت أؾادت ايٓجبٛت ع:  
ّٓ مّما ٜأتٞ:   يف ن
 : ٌٓ ننظر إلى بداٌة الجملة فإذا كانت تبدأ بفعل فهً تفٌد ) طسٜك١ اذت

 (التجدّد وإذا كانت تبدأ باسم فهً تفٌد الثبوت 
 الِحفاظ على البٌئة مسإولٌّةُ كّلِ فرٍد.  -ٔ

حمّمت المرأةُ األردنٌّة على مدى األعوام الملٌلة الماضٌة حضوًرا متمًٌّزا  -ٕ

 فً الَمحافل الدولٌّة.

 مكانةُ المرء بُحْسن أخبللة.  -ٖ

 ٌتحمُّك النّجاح بالعزٌمة واإِلصرار.  -ٗ

ٌحتفُل األردنٌّون بعٌد االستمبلل فً الخامس والعشرٌَن من أٌّاَر من كّلِ  -٘

 عام. 

  

: ٌٓ  الثبوت. ) توضٌح : ألنها بدأت باسم  (        -ٔ اذت

 التجدّد. ) توضٌح : ألنها بدأت بفعل (      -ٕ

 الثبوت. ) توضٌح : ألنها بدأت باسم  (                – ٖ

 التجدّد. ) توضٌح : ألنها بدأت بفعل (   -ٗ

 التجدّد . ) توضٌح : ألنها بدأت بفعل ( -٘

 

ٌٓ مّما ٜأتٞ:ع:     سدِّد ضسب ارترب يف ن

 أٚ اضتدسز َٔ ايٓـ ضسب خربٟ ابتدا٥ٞ أٚ طًيب أٚ إْهازٟ .
 أضرب ) أنواع ( : ٖالخبر له  طريقة احلّل :

 : ال ٌوجد أي مإكد فً الجملة . خرب ابتدا٥ٞ -ا

 مإكد واحد .خرب طًيب :  -2

 مإكدان فؤكثر .خرب إْهازٟ :  – 3

 + لد +  ) وهللا  لَعمري ...( : إّن + أّن + المسمالتً تهّمنا المإّكدات 

 أال + أَما + الم االبتداء ) الم مفتوحة تمع مع المبتدأ بؤول الجملة 

 ) أَلنت صادق ( + البلم المزحلمة ) الم مفتوحة + تُسبك بإّن (
عندما ٌُطلب استخراج جملة خبرٌة ٌمكنن أن تستخرج َالسع١ : 

 لكن المهم أن تنظر إلى المإّكدات . جملة فعلٌة أو اسمٌّة

 خبر ابتدائً؛ ألنّه ال ٌوجد أي مإّكد. :( االمتحان سهل )

 )إّن االمتحان سهل / وهللا االمتحان سهل( : خبر طلبً ) مإّكد (

 )أال إّن االمتحان لَسهل( : خبر إنكاري ) أكثر من مإّكدٌن (

 

ٌٓ مّما ٜأتٞ: ع :   سدِّد ضسب ارترب يف ن
(  اْلمََصصُ  لَُهوَ  َهذَا لال تعالى: )إِنَّ  -أ اْلَحكُّ

  (ٕٙآل عمران  اآلٌة  )سورة

لال صلّى هللا علٌه وسلَّم فً فْضل سورة اإلخبلص: "والَّذي  -ب

 نَْفسً بٌَِِده  إنَّها لَتَْعِدُل ثُلَُث المرآِن". 

 لال عبدالّرحمن شكري:  -ج

ـعــَر ِوجــدانُ   أال ٌـــا طـائـــَر الِفــْردَْو                ِس إنَّ الّشِ

 األردنُّ وطُن حرٌٍّة وإبداع.  -د

 لال حٌدر محمود:  -هـ

 على هواَن اجتََمْعنا أٌُّها الَوَطـُن     فؤنـَت خافِمُـنـا والـّروُح والبَـدَنُ 

 :  لالت مٌسون بنت بَْحدَل -و

ًَّ ِمن لَصٍر ُمنٌفِ   لَبٌَــٌت تَْخـفـُك األَْرواُح فـٌــــِه    أََحـبُّ إلـ

 

 : ٌٓ  اذت
ضرب الخبر إنكارّي. ) تكضيح : لكجكد مؤّكديف : إفَّ +  -أ  -ٔ

 الالـ المزحمقة (
 مؤكدات : القسـ  ٖضرب الخبر إنكارّي   ) تكضيح : لكجكد  -ب

 ) كالذي نفسي بيده ( + إّف + الالـ المزحمقة (
 ضرب الخبر إنكارّي ) تكضيح : لكجكد مؤّكديف : أال + إّف (  -ج
 تكضيح : لعدـ كجكد أي مؤّكد (  ضرب الخبر ابتدائّي ) -د
 ضرب الخبر ابتدائّي ) تكضيح : لعدـ كجكد أي مؤّكد (  -ق
ضرب الخبر طمبّي ) تكضيح : لكجكد مؤّكد كاحد : الـ االبتداء  -ك

 اتصمت مع المبتدأ ) لبيت ((

 التوضٌح أضعه للفهم فمط .َالسع١ : 
 

 ع : َا املكؿٛد باإلْػا٤ ؟ 
دق أو َعدَمه.   الكبلُم الذي ال ٌَحتِمل مضمونه الّصِ

. ًّ ًّ   وغٌر طلب  طلب

  الببلغة
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ٚسٓدد أٚ غري طًيٓب ع :  اضتدسز َٔ ايٓٓـ إْػا٤ طًيٓب 
 أضًٛب٘ .
 ها فً كلمة :ٌب جمعتُ لأسا ٗله  اإلنشاء الطلبًطسٜك١ اإلداب١ : 

 أمر    تمنٍّ ) نهً + نداء(   استفهام           
 النهً : ) ال + حرف التاء غالباً  مثبل : ال تكذب ( َالسع١  :

 التمنً : ٌكون باستخدام ) لٌت (               

 

: ًّ ) ما أجمَل + تعّجب ) وهللا  لعمري...(م سَ لَ    اإلنشاء غٌر الطلب

   .الممَر ! / أجمل بالممِر! (

 

َِّص اإلْػا٤ ايطًيٓب َٔ غري ايطًيٓب يف َا حتت٘ خّط يف ع : 
ٌٓ مّما ٜأتٞ، ستدِّّدا أضًٛب اإلْػا٤:   ن

ًَّ لال تعالـى: ) -أ بَلةَ  أَلِمِ  ٌَابُنَ  اْلُمْنَكرِ  عَنِ  َواْنهَ  بِاْلَمْعُروفِ  َوأُْمرْ  الصَّ

رْ  َوالَ  (8ٔ) اأْلُُمورِ  عَْزمِ  ِمنْ  ذَِلنَ  إِنَّ  أََصابَنَ  َما َعلَى َواْصبِرْ   َخدَّنَ  تَُصعِّ

َ  إِنَّ  َمَرًحا اأْلَْرِض  فًِ تَْمِش  َوالَ  ِللنَّاِس   فَُخوٍر(  ُمْختَالٍ  ُكلَّ  ٌُِحبُّ  الَ  اّللَّ

 لال المتنبًّ ٌَِصُف الُحّمى:  -ب

 ؟فكٌَف وصْلِت أَنِت ِمَن الّزحامِ أَبِْنَت الـدَّْهـِر ِعنـدي ُكـلُّ بِنــٍت       

 لال الّشاعر:  -ج

بِرا ال تَْحَسِب الَمْجدَ تَْمـًرا  أَنَت آِكلُــهُ      لن تَبلَُغ الَمْجدَ حتّى تَلعََك الصَّ

ْعرَ  -د  ! ما أبدََع إنشادََن الّشِ

 لال أحمد شولً ُمخاطبًا مدٌنة َزْحلة اللبنانٌّة:  -هـ

 بلَم ِمـْن ِذْكـرانِ َطِرْبُت وعادَنً     مـا ٌُْشبِــهُ األَحـ ٌا جارةَ الوادي

 لال مصطفى وهبً التّل:  -و

  ؟     هلِل أَْشكـــو لَلبَـــِن المُلَّبـــا أَهَكــذا حتّــى وال َمْرحبــا

: إنشاء طل: اذتٌ  ًّ ًّ  نداء       ٌا بن ًّ  أمر    ب  ألم الصبلة. إنشاء طلب

ًّ  أمر      أمر بالمعروف. إ ًّ  أمر   نشاء طلب  انه عن المنكر. إنشاء طلب

ًّ  أمر              اصبر على ما أصابن. إنشاء طلب

ًّ  نهً  ال تصعّر خدّن للنّاس. إنشاء طلب

ًّ  نهً   ال تمش فً األرض مرًحا. إنشاء طلب

ًّ  استفهام -ب  فكٌَف وصْلِت أَنِت ِمَن الّزحاِم؟ إنشاء طلب

ًّ  -ج ًّ  تعّجب -د       نهًال تَْحَسِب الَمْجدَ. إنشاء طلب  إنشاء غٌر طلب

ًّ  نداء -هـ ًّ  استفهام -و     ٌا جارةَ الوادي. إنشاء طلب  إنشاء طلب

 
ّٓ مّما ٜأتٞ إىل خرب أٚ إْػا٤:    ع : ؾِّـ َا حتت٘ خط يف ن
عَةً لال صلّى هللا علٌه وسلَّم: " -أ أحَسَن تَمولوَن: إِْن  ال تَكونوا إِمَّ

نوا أَنفَُسكموإْن َظلَموا َظلْمنا   النّاُس أَْحَسنّا  ". ولِكْن وّطِ

 لال إٌلٌّا أبو ماضً حٌن زاَر وطنه لبنان بعد غربٍة طوٌلة:  -ب

ْق   ؟ َمْن أَنا أَتَْذكُرُ وطَن النُّجوِم أنا ُهنا   َحدِّ

 خٌٌر لَن من أْن تَُشمَّها بسٌِفَن.  ُشكَّ طرٌمََن بابتسامتنَ  -ج

 لال حٌدر محمود:  -د

ْخرُ نَعَْم  نحُن أبناُء الّذٌَن اْنَحنَْت لَُهْم    ِرماُل الفٌَافً و   اْنَحنى لَُهُم الصَّ

 لال حبٌب الزٌودّي فً ُحّب األردّن:  -هـ

ْعرُ  لُها         ٌا أٌُّها الّشِ ا فــً لٌَالٌهــا َوُكْن أَمانًاُكْن نَْخبًل ٌُظلِّ  َوُحبـ 

 لال عبدالرحٌم محمود فً لصٌدة َمْوت البطل:  -و

ْعرُ   فً ما فٌَن ِمـْن      ُخـلُـٍك زاٍن وِمـن َعـْزٍم َشـدٌــد ال ٌُحٌُط الّشِ

 ادتٛاب : 

عَةً.  إنشاء              إِْن أحَسَن النّاُس أَْحَسنّا.   خبر                   -أ  ال تَكونوا إِمَّ

 كم . إنشاء. ولِكْن وِطّنوا أَنفُسَ 

 أنا هُنا.   خبر               أَتَْذُكُر؟  إنشاء         َمْن أَنا؟   إنشاء -ب

 ُشكَّ طرٌمََن بابتسامتَن. إنشاء ) شُّك : فعل أمر ( -ج

ْخُر . خبر               -د  واْنَحنى لَُهُم الصَّ

ْعُر . إنشاء            ُكْن أَمانًا. إنشاء  -هـ  ٌا أٌُّها الّشِ

ْعُر . خبر -و  ) ال : لٌست حرف نهً بل هً ال النافٌة هنا (   ال ٌُحٌُط الّشِ

 

 ضؤاٍ ٜتهٓسز َٔ ايطالب : ٌٖ ايكطِ  خرب أّ إْػا٤ ؟
 وهللا إنّن صادق     ادتٛاب :  

 إنّن صادق : خبر إنكاري () وهللا : إنشاء غٌر طلبً  / وهللا 

أي المسم وحده : إنشاء غٌر طلبً / أّما عندما نضّم المسم لبمٌة الجملة 

 . اً فتكون خبر

 

 :  : سٓدد ؾٝػ١ األَس يف َا ٜأتٞع 
  طسٜك١ اذتٌ :

إذا وجدنا فعل أمر : نستخرجه ونمول : الصٌغة : فعل أمر  مثل لوله  -ٔ

 عباد هللا إخواناً (كونوا ملسو هيلع هللا ىلص : ) و

إذا وجدنا فعل مضارع ممترن ببلم األمر نستخرجه ونمول : الصٌغة :  – ٕ

 أوفٌاء / ِلتدرس بجدّ . ِلنكنفعل مضارع ممرون ببلم االمر  مثل : 

 ندرس .هٌّا إذا وجدنا ) هٌّا ( : نمول : الصٌغة : اسم فعل أمر  مثل :  -ٖ

لصٌغة : مصدر نائب عن فتح  نمول : اإذا وجدنا اسم منون تنوٌن  – ٗ

 ( إحساناً فعل األمر   مثل : لوله تعالى : ) وبالوالدٌن 

: صٌغ األمر  موجودة فً الكتاب على شكل فائدة فمط  َالسع١ ٖا١َ

ولم ٌتوسعوا فٌها ولم ٌضعوا لها تدرٌبات فً الكتاب؛ لذلن هً لٌست بذات 

  ن االكتفاء بما ورد سابماً .أهمٌة كبٌرة لكنًّ شرحتها احتٌاطاً وٌمكن
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 ٖٔ 

 

 

اضتدسز َٔ ايٓٓـ أَس سكٝكٞ أٚ  عًٌّ : ٜعترب األَس يف قٛي٘ تعاىل ع : 

 : ) ٚأقُٝٛا ايؿال٠ ( أَسّا سكٝكّٝا .

 األمر الحمٌمً هو أمر ٌتحمّك فٌه شرطان : ادتٛاب :

األمر موّجه من األعلى منزلة لؤلدنى منزلة  ) من هللا للعباد / من   -أ 

 المدٌر للموظفٌن / من الحاكم للشعب ( 

على وجه اإللزام واالستعبلء ) أي ٌجب تنفٌذ األمر  (  مثل : لول  –ب 

 المدٌر لموّظفه : اكتب لً تمرٌراً .

ْهيْ ْ؛ْاحفظْاألهثلخْكوب فأسئلخْالوعبنيْالجالغيخْرردْعبدحْحرفيبً

ْوهىّضحخْ ْهشروحخ ْركىى ْأى ْيجت ْشعريخ ْأثيبد ْأغلجهب ألّى

ْللطالةْأثنبءْدراسزهنْ.

املؿتاح 

 ْؿح ٚإزغاد دعا٤              ايتُاع        تعذٝص + متٔ          
 

 ايٓدعا٤ -1
من األدنى منزلة إلى األعلى منزلة ) كل طلب موجه   طسٜك١ نػؿ٘ :

 هلل عز وجل ( 
َف المُلوِب   فْ ومن ذلن لول الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص: " اللّهمَّ  ُمَصّرِ للوبَنا  َصّرِ

 على طاعتَِن".
 « عذاب النار لناالدنٌا حسنة وفً اآلخرة حسنة و  فً آتنا ربنا» 

 
 ايتُٓٓٞ -2

ه إلى   . غٌر العاللوهو كّل أمٍر ٌُوجَّ

 لال امرإ المٌس فً معلَّمته ) مخاطباً اللٌل ( :

 بُِصْبحٍ وما اإلصباُح منَن بؤَْمثلِ       انَْجـلِ أاَل أٌُّها اللٌُّل الّطوٌـُل أاَل 

 

 ايٓٓؿح ٚاإلزغاد -3
ٍن معنى   . غٌر إلزاممن  النّصٌحة والموعظةهو كّل أمٍر متضّمِ

                                     تحابّواٌا أخوانً   

 : ًّ جان  لال الّشاعر األُرَّ

 شاِوْر ِسواَن إذا نابتَْن نائِبةٌ    ٌوًما وإْن كنَت مْن أهِل الَمشوراِت 

 

 ايٓتعذٝص -4
 فً السماء إن استطعت .                                             ِطرْ مثل :  كل أمر فٌه تعجٌز  

ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا  ا نَزَّ ٌٍْب ِممَّ بُِسوَرٍة ِمْن  فَؤْتُوالال تعالى: )َوإِْن ُكْنتُْم فًِ َر

ِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن(   ِمثِْلِه َواْدُعوا ُشَهدَاَءُكْم ِمْن دُوِن اّللَّ
 

 االيتُاع -5
ٌِْن لَْدًرا ومنزلةً.   هو كّل أمٍر ٌكون فٌه المخاَطب والمائل متساوٌَ

مثل : طلب الجار من جاره  والصدٌك من صدٌمه  والطالب من زمٌله 
                                الملم .   أعطنًٌا صدٌمً   

ٞٓ َٔ األَس اّيرٟ خسز إىل َع٢ّٓ بالغٞ يف  -1 َِّص األَس اذتكٝك
ٌٓ مّما ٜأتٞ:   ن

ِ  َعلَـى ٌَُصلُّونَ  َوَمـبَلئِـَكـتَـهُ  اّللََّ  لـال تعـالـــــى: )إِنَّ  -أ ًّ  أٌََُّهـا ٌَـا النَِّبـ
وا آََمنُـوا الَِّذٌـنَ  ٌْـهِ  َصلُـّ ُمـوا َعلَ   تَْسِلًٌمـا(              َوَسلِّ

 

 لال أبو العبلء الَمعّرّي:  -ب
ْر ُكـلَّ ما َصعُبـــا ٌْسـُر ِمّمــا أنـَت ُمْضِمـــُرهُ     فاْطَرْح أذاَن وٌَّسِ  األَمـُر أَ

ًّ مخاطبًا دٌار المحبوبة:  -ج  لال عنترة العَْبس
         باًحا داَر َعبلةَ واْسلَمً  ٌـــا داَر َعبلــةَ بالجــواِء تَكـلَّمــــً     وِعِمً ص

ًّ  -د لال مدٌر ألحد موظَّفٌه: اكتْب لً تمرًٌرا عن إنجازات الّشهِر الحال
 فً الّشركة. 

ْم ولتَن  وْلتَستِفْد من كّل ثانٌة فٌه.  -هـ  لال معلّم ألحد طلبته: ِلتُنَّظِ
تنفٌذ  لال صاحب المشروع للمهندس المنفِّذ : التَِزِم المخطَّط فً -و

 المشروع. 
 لال أحدهم مخاطبًا آَخر ٌَعٌب الناَس: هاِت لً إنسانًا كامبًل.  -ز
:  -ح ًّ ًّ الدٌّن الِحلّ  لال صِف

ماِن وإْن لَوى     فعَساهُ ٌُصبِـُح تائِبًــا مّمــا َجنــى َصْبًرا على َوعـِد الزَّ
  

                  

ّٓ مّما ٜأتٞ:  -2 ٞٓ ايرٟ خسز إيٝ٘ األَس يف ن  بِّٔ املع٢ٓ ايبالغ
 َوِلَواِلدَيَّ  ِلً اْغِفرْ  لال تعالى على لسان نوح  علٌه الّسبلم: )َربِّ  -أ

ًَ  دََخلَ  َوِلَمنْ  ٌْتِ                                                                                                                                      َواْلُمْإِمنَاِت( َوِلْلُمْإِمنٌِنَ  ُمْإِمنًا بَ
 

 لال على محمود طه فً ذكرى َوْعد بلفور المشإوم:  -ب
 ٌِر آجاِل           فٌَا َشْمُس كُفًِّ َعـن َمـداِرِن واْخمـدي     وٌا شُْهُب غُوري فً دٌَاج

 لال َطَرفة بن العَْبد:  -ج
 فَـؤَرِسـْل َحكٌـًمــا وال تُـوِصــهِ       إذا كْنـَت فـً حاجـٍة ُمرِســــبًل    

:  -د ًّ  لال حاتم الّطائ
ٌْــَن أو بَخٌــبًل ُمخلَّــدا       أَرٌنً َجـوادًا مـاَت َهــْزاًل لَعلَّنــً     أَرى مــا تََر

 لال مصطفى وهبً التّّل:  -هـ
ًٌّ وذاَن شَـآمــــــً   فَــدَعُــوا َممــاَل المائِلٌــَن َجهــالــةً       هـــذا ِعـرالـــ

 وتَــداَركــوا بِؤَبــً وأُّمـــً أَنـتـــُم      أَْرحــاَمـُكـم بِــَرواِجــحِ األَْحبلمِ 
                                               

 ٚضِّح َا ٜأتٞ:  -3
ًّ إلى  -أ خروج األمر " أَحِسْن" فً لول الّشاعر أبً الفَتْح البُْست

 النّصح واإلرشاد: 
 أَْحِسْن إِلـى النّـاِس تَستَعبِدْ للوبَُهــُم      فَطالَمـا استَعبَـدَ اإلنســاَن إحســانُ 

 

ًّ إلى معنى ا -ب  لتّعجٌز: خروج األمر " اتِّخْذ" فً لول الطُّْغرائ
 عِن الَمعالً وٌُغْري الَمْرَء بالَكَسلِ       ُحـبُّ السَّبلمـِة ٌَثْنــً َهـمَّ صاحبِــِه    

 فـإْن َجنَـْحـَت إلٌَـِه فاتِّخـذْ نَفَمًـا فـً      األَرِض أو سُلًَّما فً الَجّوِ فاعتَـِزلِ 
 
 خروج األمر " َخلٌِّانً" إلى معنى االلتماس فً لول البارودّي:  -ج

ًَّ َخلٌِّانــً ومـــا بـــــً    ًَّ َعْهـــدَ الشَّبــــابِ      ٌـــا َخلٌـلَـ  أَو أَعٌـــدا إِلـــ
 

خروج األمر "تََخطَّري  َصفِّمً  استَْبِشري" إلى التّمنًّ فً لول  -د
ًّ مخاطبًا مدٌنة َعّمان:   عبد المنعم الّرفاع

 ٌُْضفً على الصُّبْحِ ِمنِن الِفتنَةَ العََجباتََخطَّري  فَِصباِن الغَـضُّ ُمْنَســرٌح     
 

 َن الُحـّبِ مـا لَبّــى وما َغلَبا    وَصفِّمً َمَرًحا واستْبِشــري فََرًحــا     فَكـم ِمـ

           
ْر" فً المول اآلتً إلى الدّعاء:  -هـ   خروج األمر " ٌَّسِ

ْر. ْر وال تُعَّسِ    رّبِ ٌَّسِ
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 اذتٌ : 
أمر حقيقّي ) تكضيح : ألّنو أمر مف األعمى منزلة إلى األدنى  -أ -ٔ

 منزلة عمى عمى كجو اإللزاـ كالتكميف(
بالغّي  ) تكضيح : يفيد : النصح كاإلرشاد فيك يقّدـ نصيحة أمر  -ب

 لمجميع كليس فقط لمف ىـ في مرتبتو دكف إلزاـ أك تكميف(
أمر بالغّي ) تكضيح : يفيد : التمّني؛ ألّنو يخاِطب غير العاقل كىي   -ج

 ) دار عبمة ( (
زلة أمر حقيقّي ) تكضيح : ألّنو أمر مف األعمى منزلة إلى األدنى من -د

 عمى عمى كجو اإللزاـ كالتكميف(
أمر بالغّي ) تكضيح : يفيد : النصح كاإلرشاد فالمعّمـ يقّدـ نصيحة  -ىػ

 ألحد طمبتو دكف إلزاـ أك تكميف(
أمر حقيقّي) تكضيح : ألّنو أمر مف األعمى منزلة إلى األدنى منزلة  -ك

 عمى عمى كجو اإللزاـ كالتكميف(
 د : التعجيز؛ ألّنو يطمب أمرًا مستحياًل (أمر بالغّي ) تكضيح : يفي -ز
أمر بالغّي) تكضيح : يفيد : النصح كاإلرشاد فيك يقّدـ نصيحة  -ح

 لمجميع دكف إلزاـ أك تكميف(
 
الدعاء ) تكضيح : ألّنو مف األدنى منزلة إلى األعمى منزلة  -أ  -ٕ

 يككف عمى سبيل طمب المغفرة (
 ر العاقل (التمّني ) تكضيح : ألّنو يخاطب غي -ب
رشاد ) تكضيح : ألنو  يقّدـ نصيحة لمجميع دكف إلزاـ أك   -ج نصح كا 

 تكميف(
 تعجيز ) تكضيح : ألّنو يطمب أمرًا مستحياًل (  -د
التماس ) تكضيح : ىكذا كرد في دليل المعمـ عمى اعتبار أّنو  -ىػ

يخاطب مف ىـ في مرتبتو كىذا ما عميؾ اعتماده ، كأنا أرى أف النصح 
 رشاد أدّؽ؛ ألّف ىذه النصيحة تصمح لمجميع لمكبير كالصغير (كاإل 
 
ألّنو يخاطب اإِلنساف عمى سبيل النصيحة، كالنصيحة ال تككف  -أ -ٖ

 عمى كجو اإللزاـ بل اإلرشاد إلى فعٍل حسٍف. 
ألنو يريد إظيار عدـ قدرة اإلنساف كعجزه عف اعتزاؿ الناس كالعيش  -ب

 الّسماء. كحيًدا في باطف األرض أك في 
ألّف الشاعر يخاطب صديقيو كىما في منزلتو نفسيا، كاألمر ىنا مف  -ج

 نّد لنّد ليس فيو استعالء. 
 ألّنو يخاطب غير العاقل، كىي مدينة عّماف.  -د
ألّف األمر مكّجو مف اإلنساف األدنى منزلة إلى للا )جّل كعال( األعمى  -ىػ

منزلة، عمى سبيل طمب التيسير.

  

هو طلُب الِعلم بشًٍء لم ٌكن معلوًما من :  االضتؿٗاّ اذتكٝكٞ

من أنت ؟   / أٌن الطرٌك إلى البتراء ؟: مثل    .لَْبلُ 

 اْتب٘ إىل أَج١ً ايهتاب : 

                تـــــــــــــــأناملفتاح :    

    (تعجب + تشوٌك + تمرٌر + تحّسر  )إنكار       نفً                                          

 

ىالتطّجبى:ى
 .: كٌف / ماله  ن١ًُ ايطس

 ٌمول أحمد شولً فً الحنٌن إلى بَلَده ِمصر وهو فً الَمنفى: 

 مولَــٌع بَمْنــعٍ وَحْبـــِس؟ مــا لـهُ ٌا ابنَـةَ الٌَـّمِ  مـا أَبـــوِن بَخٌــٌل      

 ٌَْلتِمٌـاِن؟ َكٌفَ إِلى هللِا أَْشكو بِالَمدٌنِة حاَجـةً     وبالّشاِم أُْخرى 

 :النغيى

 أداة االستفهام . : أستطٌع وضع حرف نفً ايهػـ 

 هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان  أي ) ما جزاء اإلحسان إال اإلحسان (

 لال صالح بن عبد المُدّوس: 

 البُْنٌـاُن ٌَوًما تَماَمــه      إذا ُكنَت تَْبنٌِه وَغٌـُرَن ٌَهــِدُم؟ َمتـى ٌَبلُغُ 

 ) لن ٌبلغ (

 لال أبو العبلء الَمعّرّي: 

 لٌـَس لـهُ ُعٌــوُب؟ وأَيُّ النّاِس ُعٌوبــً إِْن َسؤْلـَت بهـا َكثٌــٌر    

 

 : أدلن / أدلكم . ن١ًُ ايطس :ىتذووق

ٌمول رسول هللا  صلى هللا علٌه وسلّم: "ال تَدُخلوَن الَجنّةَ حتّى 

على شًٍء إذا فَعلتُموهُ  أَدُلُّكُمتُْإِمنوا  وال تُإِمنوا حتّى تَحابُّوا  أََوال 

 تَحابَْبتم؟ أَْفشوا السَّبلَم بٌنَكم". 

ٌْهِ  لال تعالى عن آدم  علٌه السبلم: )فََوْسَوسَ  ٌَْطانُ  إِلَ  آَدَمُ  ٌَا لَالَ  الشَّ

 ٌَْبلَى( الَ  َوُمْلنٍ  اْلُخْلدِ  َشَجَرةِ  َعلَى أَدُلُّنَ  َهلْ 

 َعذَابٍ  ِمنْ  تُْنِجٌكُمْ  تَِجاَرةٍ  عَلَى أَدُلُُّكمْ  َهلْ  آََمنُوا الَِّذٌنَ  أٌََُّها لال تعالى: )ٌَا

                                                                                                                                     أَِلٌٍم( 

 : ألم / ألٌس / ألستم . ن١ًُ ايطس :تػرورى

 لال َجرٌر فً مدح الخلٌفة األموّي عبدالَمِلن بن مروان: 

  َخٌَر َمْن َرِكَب الَمطاٌا   َوأَْندى العالَمٌَن بُطوَن راحِ؟ أَلَْستُمْ 

 تصّر على دراسة هذا التخصص . ألم

ره عن العمل وتحذٌِره  لال أحد الموظَّفٌن لزمٌله بعد تَكرار تؤخُّ

ْرَن من التّؤّخر عن العمل؟ أَلَمالمستمّر له:    أُحذِّ

ٌْل:   ٌمول عامر بن ُطفَ

 تَْعلمً أَنّـً إذا اإِلْلـُف لادَنـــً     إِلـى الَجْوِر ال أَْنمادُ واإِللُف جائُر؟ أَلَمْ 

 سـال مذٌع شاّبٍ موهوب اخترَع أداة مفٌدة: 

 َمن اخترَع هذا األداة؟ أَلستَ 
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 : أ + أمر سلبً    مثل : أتكذب / أتغدر . ن١ًُ ايطس :ىاإلنكار

ٌْتُمْ  لَْومِ  ٌَا علٌه السبلم: )لَالَ ٌمول هللا تعالى عن سٌِّدنا نوح    ُكْنتُ  إِنْ  أََرأَ

ٌَتْ  ِعْنِدهِ  ِمنْ  َرْحَمةً  َوآَتَانًِ َربًِّ ِمنْ  بٌَِّنَةٍ  َعلَى ٌُْكمْ  فَعُّمِ  َوأَْنتُمْ  نُْلِزُمُكُموَهاأَ  َعلَ

 َكاِرُهوَن( لََها

ُق غٌَرَن وِمثُل ذلن لول أحدهم لمن أولَف سٌارته فً طرٌك الناس: "  أَتُعّوِ

ٌْر فً الطرٌك؟  عن الّسِ

 لال محمود دروٌش: 

ُق ِظلَّنَ  ماِن تَُصدِّ  ؟أَفً ِمثِْل هذا الّزِ

 َضبَللٍ  فًِ َولَْوَمنَ  أََرانَ  إِنًِّ آَِلَهةً  أَْصنَاًما أَتَتَِّخذُ  آََزرَ  أِلَبٌِهِ  إِْبَراِهٌمُ  لَالَ  )َوإِذْ 

 ُمبٌٍِن (

ىالتحدرى:ى
 حزن وألم . البٌت  فٌه :  ن١ًُ ايطس

ومن ذلن لوُل شمس الدٌّن الكوفً باكًٌا بغداد حٌن سمطت فً ٌد الَمغول  

 وُمظِهًرا حسرتَه وأَلَمه وحزنه لما آل إلٌه حالُها: 
 ال جٌرانُهـــا جٌرانــــً؟و  ال أَْهلُهـــا     أَْهـلـــًمــا ِللَمنــازِل أَْصبَحــْت 

 لالت الخنساء فً رثاء أخٌها َصْخر: 

رٌحِ وفٌِه ٌُْمسـً؟ فٌــا لَْهـفــً َعلٌَــهِ   ولَْهــَف أُّمـــً    أٌَُْصبُِح فً الضَّ

 

 

 

ٞٓ مّما نإ عًٝ٘ يف  ٞٓ يف ايعؿس ايعباض عًٌّْ: متٖٝص ايٖٓكد األدب
 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (    ايعؿٛز ايٓطابك١.  

تؤثُّره بما َشِهده العصر من نهضة واسعة شملت جوانب الحٌاة  -ٔ

 جمٌعها. 

عر العربً  وما أثارتْه من حوارات  -ٕ تؤثُّره بحركة التّجدٌد  فً الّشِ

عر آنذان.   نمدٌّة حول المدٌم والُمْحدَث من الّشِ

الثمافات: الهندٌة   توسُّع آفاله مع اّطبلع كثٌر من النُّمّاد على -ٖ

 والفارسٌة  والٌونانٌة. 

 

ٞٓ ْكّدا  ٚضِّح ايعباز٠ اآلت١ٝ: أؾبَح ايٓكد يف ايعؿس ايعباض
 َٓٗذٝ٘ا.                  ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( 

أصبح له لواعده وأصوله العلمٌة التً ٌُماس بها  وأُلِّفَت كتٌب نمدٌة 

 وتنّوعت آراء النُّمّاد فٌها.

 

ِِّ ث  ٞٓ، ٚاُْطبٗا إىل َض الث١ّ َٔ ايهتب ايٓكد١ٜ يف ايعؿس ايعباض
 َؤيّْؿٝٗا.            ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (

.              -أ  ًّ  "َطبَمات فحول الشعراء" البن سبّلم الُجَمح

 "البٌان والتّبٌٌن" للجاحظ   -ب  

عر والشعراء" البن لتٌبة .                             -ج   "الّشِ

 "الُمواَزنة بٌن أبً تّمام والبُحترّي" لآلِمدّي .  -د 

ًّ    -ه ٌْروان عر ونَْمده" البن َرشٌك المَ  "العُْمدة فً صناعة الّشِ

ًّ .  -و  "دالئل اإلعجاز" لعبد الماهر الُجرجان

 ) ٌُكتفى بثبلثة (

 

١َٓ اييت تٓاٚهلا ايٓكد ؟  َا ايكضاٜا ايٓٓكد١ٜ ايعا
عرٌة  ونظر ْنعة  واللفظ والمعنى  الفحولة الّشِ ٌة النَّْظم  والطَّبْع والصَّ

عر عرٌة  والّصدق والكذب فً الّشِ والّسرلات الّشِ

 َا املكؿٛد بـ"ايؿشٛي١ ايػِّعس١ٜ"؟             

 لدرة الشاعر الفنٌّة وتمٌُّزه. 

 َا ايٛضا٥ٌ اييت متّهٔ ايػاعس َٔ ايٛؾٍٛ إىل ايؿشٛي١
 ايػِّعس١ٜ ؟

ِحفُظ أشعار العرب ورواٌتها  وامتبلن ثروة لغوٌة واسعة تمّكنه 

من َطْرق المعانً المختلفة  واإللمام بَمنالب المبائل وَمثالبها 

نَها فً ِشعره بَمْدحٍ أو ذّم.  لٌضّمِ

ًّ  النمد  ًّ فً العصر العباس   النمد األدب
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َا املعاٜري اييت ُٜشَهِ بٗا يًػاعس بؿشٛيت٘ يد٣ ايّٓٗكاد 
 ايعباضٝني ؟ 

عر  -ٔ وال -ٖ   تعدُّد األغراض  -ٕ  َجْودة الّشِ  َوْفرة المصائد الّطِ

 

 ٓٞ َُش َا َعٝاز ايؿشٛي١ ايرٟ أقٖس ب٘ ابٔ ضًّاّ ادُت
 يألعػ٢؟ 

معٌار تعدّد األغراض .

ٌٓ َٔ: أدبا٤ ايطَِّبع، ٚأدبا٤ ايٖؿِٓع١؟                 َا املكؿٛد به
 أدباء الطَّْبع )السَّلٌمة(  -ٔ

هم من ٌَمِلكون الموهبة وال ٌبالغون فً مراجعات نصوصهم؛ إذ 
ٌبنون النصوص بٌُْسر  وال ٌعتمدون المراجعات الدائمة وطول 

 النظر فً ما ٌَنِظمون أو ٌإلِّفون. 
 
ْنعة أدبا -ٕ  ء الصَّ

هم من ٌَمِلكون الموهبة وٌراجعون ما نََظموا وألَّفوا من أجل 
االرتماء بنِتاجهم األدبً  وربما ٌستغرلون فً التؤلٌف زمنًا 

ْنعة ٌتمٌز نِتاجهم  با لتؤنًّ المبنً طوٌبًل  ومن ثَّم  فإّن أدباء الصَّ
. ًّ  على النظر العمل

 

ِٛيٝٓات.                       عسِّف ايكؿا٥د اذَت
هً المصائد التً كان الشعراء العرب ٌُمضون عاًما كامبًل فً نظمها  

 فٌملُّب فٌها رأٌَه ونظَره لبل أن ٌُخرجها إلى الناس.
 

َا  ايعٛاٌَ اييت ُتعني ) ُتشؿّْص ( األدبا٤ ع٢ً ْعِ ايػِّعس ٚتأيٝـ 
ٞٓ ادتٝٓد؟ ارُتَطب يًٛؾٍٛ إىل ايِّت  از األدب

 البواعث النَّْفسٌّة. -ٔ

السعً إلى تحصٌل المعارف المتنوعة  من مثل: معرفة أنساب  -ٕ

 الناس  والبَراعة فً علم النحو. 

ٖ-  . ًّ  اإلكثار من ممارسة التؤلٌف األدب
 

ٌٓ مّما ٜأتٞ:                       ٞٓ يف ن َِّص ْٛع اذتاؾص إىل اإلبداع األدب
 أض١ً٦ ايهتاب()َٔ 
ُٔس: ُخِر َٔ َِْؿٔطَو ضاع١َ َْػأطَو َٚؾساِؽ بأيَو  -أ  قٍٛ ٔبِػِس امُلعَت
 ٚإدابٔتٗا إٜٓاَى". 

. ًّ  باعث نفس

 

ِٔ ايّْطإ".  -ب  قٌٝ ألسد ارُتَطبا٤: "ِإَْٓو يُتِهٔجُس، ؾكاٍ: ُأِنٔجُس ٔيتُسٜ
.ًّ اإلكثار من ممارسة التؤلٌف األدب

 

عنىامل

 نٝـ ٜس٣ ادتاسغ ايعالق١ بني ايًؿغ ٚاملع٢ٓ ؟
رأى الجاحظ أّن المٌمة الجمالٌة والفنٌّة فً النص تَكُمن فً ألفاظه 

 أكثَر من معانٌه.

 

 ُُٔ ٕٓ ايك١ُٝ ادتُاي١ٝ ٚايؿ١ٓٝٓ يف ايٓـ َته عًٌّ : زأ٣ ادتاسغ أ
 يف أيؿاظ٘ أنجَس َٔ َعاْٝ٘.

ًَ معروفةٌ ومشتَركة بٌن األدباء  أّما األلفاظ فتختلف فً   ألّن المعان

مستواها ولٌمتها من أدٌب إلى آَخر بَحَسب أسلوب األدٌب ولدرته 

 وثمافته اللّغوٌة.

ٌَ، َا  َِ إىل يػ١ أخس٣ َبَط ٜس٣ ادتاسغ إٔ ايػِّعس إذا ُتسٔد
 ايطبب ايرٟ َدَؾَع٘ إىل ٖرا اذتهِ يف ظٌ َا دزضَت؟
  
لسبب أن الجاحظ رأى أّن المٌمة الجمالٌة والفنٌّة فً النص تَكُمن فً ا

خرى تعنً الحفاظ ألفاظه أكثَر من معانٌه  وترجمة النص إلى لغة أ

 على المعنى فمط.

 

َُذتَُعنِي يف ايػِّعس، ٚٚضَع  حتٖدخ ابٔ قتٝب١ عٔ ايًؿغ ٚاملع٢ٓ 
 هلُا أزبع١ أقطاّ، اذنسٖا . 

 ُظه وجادَ معناه. َضْرٌب َحُسَن لَفْ  -ٔ

 َضْرٌب َحُسَن لَْفُظه وَحبل  فإذا فتَّْشتَه لم تجد هنان فائدةً فً المعنى.  -ٕ

 َضْرٌب جادَ معناه ولَصَرت ألفاُظه.  -ٖ

ر لفُظه.  -ٗ ِر معناه وتؤخَّ  َضْرٌب تؤخَّ

ٟٓ ايَعالق١ بني ايًؿغ ٚاملع٢ٓ ؟  نٝـ ٜس٣ ابٔ َطباَطبا ايَعًَٛ
وح والجسد. ٌراها على نحو العبَل   لة بٌن الرُّ

 

ٞٓ يف ايعالق١ بني  ِٝسٚاْ َا ايٓٗر ايرٟ ضاز عًٝ٘ ابٔ َزغٝل ايَك
 ايًؿغ ٚاملع٢ٓ؟ 

سارعلى نهج ابن َطباَطبا  فعَدّ اللفظ والمعنى شٌئًا واحدًا  وال ٌمكن 

الفصل بٌنهما بحال  فالمعنى الجمٌل الرصٌن ٌحتاج إلى إبرازه فً 

 عبارة جمٌلة مإثِّرة. 

 

 

 

َا املبدإٓ ايًّرإ ضاز عًُٝٗا ايّٓكاد يف َؿَٗٛٞ : ايٓؿدم 
 ٚايهرب يف ايٓػعس ؟

عر أَْكذَبُه.       -ٔ عر أَْصدَلُه. -ٕأَْعذَُب الّشِ  أَْعذَُب الّشِ

 

 َا املكؿٛد بـ) َأِعَرُب ايػِّعس َأِنَرُب٘( ؟
 أٚ َا املكؿٛد بـ) ايهرب( يف ايػِّعس؟  

 عدم مطابمة الصورة األدبٌة ِلما ٌناسبها فً الوالع  وعدَم التمٌُّد 
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 تلمًّ.بمعاٌٌر العمل والمنطك  مع البماء ضمن دائرة الخٌال الممبول الذي ٌرمً به الشاعر إلى إحداث الَوْلع الَحَسن والتؤثٌر فً نَْفس الم

 
 َأِعَرُب ايػِّعس َأِؾَدُق٘ ( ؟   َا املكؿٛد بـ )
 أٚ َا املكؿٛد بـ ) ايٓؿدم( يف ايػِّعس؟ 
ج على الممصود أْن تكون الصورة معبِّرةً عن تجِربة شعورٌة حمٌمٌّة  وٌَستخدم فٌها الشاعُر الخٌاَل الممبول المرٌَب التناول من غٌر الخرو 

 حدود المنطك.
  
 
ٟٓ يف َٛضٛع ايٓؿدم ٚايهرب ايرٟ ٜٓتؿل َع َضُٕٛ ايبٝت...َا املبدأ   ايٓكد
ٌتبعان مبدأ ) أعذب  ان بـ ) نجوما / صدلا (هٌالشعر أكذبه ( ما عدا بٌتٌن فمط ٌنت عذبأي بٌت ٌُعطى لن فاحرص أن تجٌب بمبدأ ) أيإلداب١ : 

 الشعر أصدله(.
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 ٚٓضح املكؿٛد باملرٖب األدبٞ يف األدبٞ ايعسبٞ .
جملة من الخصائص الفنٌّة التً تَصبُغ نِتاًجا أدبٌ ا ما بِصبْغة غالبة 

 تُمٌِّز ذلن النّتاج من غٌره فً فترة معٌَّنة من الّزمان.

 

 والنّهضة()مدرسة اإلحٌاء 

ٞٓ )َدزض١ اإلسٝا٤ ٚايٓٓٗض١(  َا املكؿٛد باملرٖب ايهالضٝه
 ؟) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( 

ٌُطلَك اسم "مدرسة اإِلحٌاء والنّهضة" على الحركة الّشعرٌة 

العربٌّة الّتً ظهرت فً أوائل العصر الحدٌث  والتزَم فٌها عدد من 

.الّشعراء النَّْظم على نَْهج الّشعراء فً عصور  ًّ  ازدهار الّشعر العرب

  

 َٔ ٖٛ زا٥د َدزض١ اإلسٝا٤ ٚايٓٓٗض١ ؟
 الّشاعر الِمصرّي محمود سامً البارودّي.

 

ٟٓ يف َدزض١ اإلسٝا٤  اذنس ثالثّا َٔ ايػعسا٤ ايٓرٜٔ تبعٛا ايبازٚد
. 
أحمد شولً وحافظ إبراهٌم وعلً الجارم من مصر  وعبد  

هاوّي وم ًّ وجمٌل صدلً الزَّ ًّ ودمحم المحسن الكاظم صاف عروف الرُّ

ًّ من األردن   مهدي الجواهرّي من العراق  وعبدالُمنعم الّرفاع

ِرْكلً من سورٌّة.   ) ٌُكتفى بثبلثة(     وخٌر الدٌن الّزِ

 

 . ٓٞ ٞٓ يف األدب ايعسب  ٚٓضح  خؿا٥ـ املرٖب ايهالضٝه
تُحاكً المدماء فً بناء المصٌدة العربٌّة من حٌث تعدُّد  -ٔ

فنجد فً المصٌدة مثبل: الممدمة الطللٌّة  والحدٌث الموضوعات  

 عن المحبوبة  ثم الفخر بالموم  إلخ. 

تلتزم المافٌة الواحدة  فؤتباع المدرسة لم ٌخرجوا على وحدة  -ٕ

 المافٌة فً أعمالهم الّشعرٌّة.

تحافظ على سبلمة األلفاظ   وجزالتها  وفخامتها  وتحرص  -ٖ

ٌب اللّغوٌّة؛ فبل نجد فً لصائدهم على فصاحة التّراكٌب واألسال

 ألفاًظا عامٌّة مثبل أو تساهبًل فً اللّغة ولواعدها. 

تبتعد عن الخٌال الجامح باستخدام الّصورة الشعرٌّة الحّسٌّة  -ٗ

والمادٌّة  فتوازن بذلن بٌن العمل والعاطفة  فمن صورهم مثبل 

عن  تشبٌه الدمع بالمطر الغزٌر  وهً صورة مادٌة حسٌة بعٌدة

 الخٌال الجامح. 

 

ٌٖ اضتطاعت َدزض١ اإلسٝا٤ ٚايٓٓٗض١ إضاؾ١ غ٤ٞ ددٜد 
ٞٓ اذتدٜح؟ ٚضِّح إدابتَو.  يألدب ايعسب
نعم  إنّهم استحدَثوا أغراًضا شعرٌّة جدٌدة لم تكن معروفة من لَْبُل  

ًّ و موضوعات جدٌدة تعبِّر عن تلن الظروف عر العرب   فً الّشِ

ًّ .فظَهَر مثبًل واألحداث   عر الوطن  الّشِ

إذا أعطً لن فً االمتحان أبٌاتاً للبارودي تنتهً بـ ) ِل ( أو  َالسع١ :

ً لشولً تنتهً بـ ) ُن( وُطلب استخبلص خصائص الكبلسٌكٌة منها  أبٌاتا

 فإنّنا نكتب الخصائص السابمة التً حفظتَها .

 َا املرٖب ايرٟ تتبع ي٘ ال١َٝ ايبازٚدٟ ؟
. ًّ  المذهب الكبلسٌك

  
 

ٞٓ اذتدٜح .  ٞٓ يف األدب ايعسب  ٚٓضح املكؿٛد باملرٖب ايٓسَٚاْط
ًّ أُطِلك على الّشعراء الّذٌن نادَْوا بضرورة التّحرر من المواعد  مذهب أدب

واألصول الّتً نادت بها الكبلسٌكٌّة  فؤَطلَموا الِعنان للعاطفة والخٌال  

ث عن مشاعر اإلنسان الفَْرد وهمومه  وصبّوا اهتمامهم على الحدٌ

 ووّظفوا الطبٌعة للتّعبٌر عن تلن المشاعر ونَْملها إلى اآلخرٌن. 

 

ٕٓ مٓث١َ قٛاعَد ستٓدد٠ّ يًٓسَٚاْط١ٓٝ.  عًٌّ : ال ْطتطٝع ايكٍٛ بأ
إذ تَعُدُّ الّرومانسٌّة المواعد الُمَسبَّمّة فً األدب لٌودًا تَُحدّ من إبداع األدٌب  

 ى نمل تجِربته الّشعورٌّة إلى اآلخرٌن. ولدرته عل

 

ٞٓ ؟ ٚمَب  َا ايرٟ جيُع املدازع ٚاالٓتذاٖات يف املرٖب ايسَٚاْط
ٌَجَمعها التّحّرر من المواعد  وتختلف فً االهتمامات والمضامٌن   ختتًـ ؟

 واألسالٌب.
 

ٞٓ عد٠ مجاعات أدب١ٓٝ، اذنس اثٓتني َٓٗا.  ِٓ املرٖب ايٓسَٚاْط  ٜض
 جماعة أبولّو. –شعراء المهجر .        ج  –ب    الدٌّوان .  جماعة  - أ 

 

ٌٓ مجاع١ َٔ مجاعات املرٖب اذنس اثٓني َٔ ايػع ٞٓ سا٤ يه  ايسَٚاْط
ًّ  وعبد  -أ  جماعة الدٌّوان: عبّاس محمود العمّاد  وابراهٌم عبدالمادر المازن

 الّرحمن شكري. 

 وإٌلٌّا أبو ماضً  ونَسٌب َعرٌضة.شعراء الَمهَجر : ُجبران خلٌل ُجبران   -ب 

 جماعة أبولّو: أحمد زكً أبو شادي  وإبراهٌم ناجً.  -ج 

 
            . ٓٞ ٞٓ يف األدب ايعسب  ٚٓضح خؿا٥ـ املرٖب ايٓسَٚاْط

ٌبتعدُ عن التّمالٌد الموروثة فً بِنٌة المصٌدة العربٌّة؛ لذا َهَجَر  -ٔ

مة الطَّلَلٌّة ودخلوا فً موضوعهم الّشعرّي مباَشرةً   الّرومانسٌّون الممدِّ

 والتَزموا الَوحدة الموضوعٌّة. 

ٌرفُض المواعد واألصول  فمد دعا أتْباع الّرومانسٌّة مثبًل إلى التّحّرر  -ٕ

؛ ألنّها تَُحدّ من إبداع الّشاعر  فنجدُ لدٌهم تَعدُّدًا  ) عًٌّ (مافٌة من لٌود ال

 فً المافٌة فً المصٌدة الواحدة. 

 مد وظََّف الّرومانسٌون الّطبٌعةٌُطِلُك الِعنان للعاطفة والخٌال  ف -ٖ
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 سهلة بعٌدة عن واندمجوا فٌها  وعبَّروا عن ذلن بمعاٍن عاطفٌّة وألفاظ

 الغرٌب.  

عرٌّة من الطبٌعة الّتً نظر إلٌها الرومانسٌون  -ٗ وَر الّشِ ٌَستمدُّ الصُّ

ًّ ٌَنبِض بالحٌاة.   على أنّها كائن ح

ٟٓ َرٖب تتبع قؿٝد٠ )  ؾًطؿ١ اذتٝا٠ ( ألبٞ ايكاضِ إىل أ
ٓٞ ًّ . ايػاب  ؟  المذهب الرومانس

 

 ٚاِشٕ بني ايهالضٝه١ٓٝ ٚايٓسَٚاْط١ٓٝ َٔ سٝح : بٓا٤ ايكؿٝد٠،
 ايٓؿٛز٠ ايٓػعس١ٜٓ، ٚيػ١ ايٓػعسٚايعاطؿ١، ٚ 

 ايسَٚاْط١ٓٝ ايهالضٝه١ٓٝ 

بٓا٤ 

 ايكؿٝد٠

تمتػـز البنػػػاء التقميػػدي لمقصيػػدة، إذ 
تبػدأ القصيػػػدة بمقػّدمػػػػػة طمميػػػػػة، 
كتػتػعػػّدد المكضكعات التي تتناكليا 

 القصيدة، كتمتـز كحدة القافية. 

تبتعد عف المقّدمات الطممية كتبدأ 
بمكضكع القصيػدة مباشػرة، 
كتتسػـ القصيدة بالكحدة  
المكضكعّية، كال تمتـز كحدة 

 القافية. 

 ايعاطؿ١

تحتػػكـ إلى العقػػل كتبتػعػد عػف 
 اإلسػػراؼ العاطفّي كالخياؿ الجامح. 

تطمق العناف لمعاطفة كالخياؿ، 
ـّ بالفرد كمشاعره.   كتيت

ايٓؿٛز٠ 

 ايٓػعس١ٜٓ

تعتمد عمى الّصكر الحسّية المادّية 
 المألكفة كالشائعة.

تستمّد الصػكر الشعرّيػة مف 
الطبيعة لمتعبير عف األفكار 
كالمشاعر كالعكاطف، فقد رأت في 
 الطبيعة كائًنا حيِّا ينبض بالحياة

 يػ١ ايٓػعس

تستخدـ األلفاظ الجزلة الفخمة، 
كتحرص عمى فصاحة التراكيب 

 المغكّية كقّكتيا. 

تستخدـ األلفاظ العاطفية السيمة، 
كتميل إلى التراكيب كاألساليب 

 الرقيقة العذبة. 

 

ًّ تنتهً بـ ) ر ( أو  َالسع١ : ً ألبً الماسم الشاب إذا أعطً لن أبٌاتا

ً إلٌلٌا أبو ماضً تنتهً بـ  ) ال ( وُطلب منن استخبلص خصائص  أبٌاتا

الرومانسٌّة منها فإنّنا نكتب الخصائص السابمة التً أجبَت عنها مع 

االنتباه إلى أنّنا عندما نكتب أّن أتباع المذهب الرومانسً ٌنّوعون فً 

 الموافً لكن الشاعر فً األبٌات حافظ على لافٌة واحدة .

 

ٞٓ اذتدٜح.  ٞٓ يف األدب ايعسب هو ٚضِّح املكؿٛد باملرٖب ايٛاقع

 ٌّة كما هً من غٌر أٌّة مثالٌّة.المذهب الذي ٌُعنى بوصف الحٌاة الٌوم

 

 َا املآخر اييت أخرٖا ايٛاقعٕٝٓٛ ع٢ً ايسَٚاْطٝٓني ؟
 مبالغتَهم فً الخٌال. -أ  

لحدٌِث عن مشكبلتهم ورأوا أنّهم ابتعدوا عن حٌاة النّاس الوالعٌّة وا  -ب 

 وهمومهم الٌومٌّة.

 عًٌّ : ايٛاقع١ٝ تؿٜٛس يًٛاقع ممصٚز بَٓؿظ األدٜب ٚقدزات٘ ايؿ١ٝٓ.
ألّن الكاتب الوالعً ٌستمدّ مادته األدبٌة من مشكبلت العصر االجتماعٌة 

 وشخصٌاته من الطبمة الوسطى أو طبمة العمال .

ٞٓ يف األدب  ٞٓ. أٚ َا ايٓٗر عًٌّْ ظَٗٛز املرٖب ايٛاقع ايعسب
ٞٓ ؟ ٞٓ ايٛاقع  ايرٟ ضاز عًٝ٘ األدب ايعسب

ظهر المذهب الوالعً فً األدب العربً لتصوٌر الوالع العربً 

بمشكبلته االجتماعٌّة ولضاٌاه السٌاسٌّة  فؤبرَز األدباُء عٌوَب 

روا مظاهر الحرمان والبإس لَصدَ اإلصبلح.  المجتمع  وصوَّ

 

ّٓ َِٓٗ يعسب ايٛااذنس عددّا َٔ األدبا٤ ا  قعٝٓني، ٚاذنس عُاّل يه
 كتَب طه حسٌن مجموعته المصصٌّة "الُمعذَّبون فً األرض". -أ  

 وكتَب توفٌك الحكٌم رواٌة "ٌومٌّات نائب فً األرٌاف".  -ب 

 كتَب نجٌب محفوظ مجموعته المصصٌّة "َهْمس الجنون". -ج 

 وٌوسف إدرٌس رواٌة "الَحرام".  -د 

 من الّشرلاوّي رواٌة "األرض". وعبدالرح  -ه

 

ٞٓ مّما دزضَت.   عدِّد آتذاٖات املرٖب ايٛاقع
 الوالعٌّة االشتراكٌّة. -الوالعٌّة النمدٌّة.                     ب  -أ 

 

 َا ايؿسم بني ايٛاقع١ٓٝ ايٓكد١ٜٓ ٚايٛاقع١ٓٝ االغرتان١ٓٝ؟  
ز بشكل كبٌر على جوانب الّشر والفساد فً الوالعٌّة النمدٌّة : ترّكِ

المجتمع  وتموم بانتماده وإظهار عٌوبه وتسلٌط الضوء علٌها  

 وتكتفً بذلن من غٌر إٌجاد الحلول. 

ر الصراع بٌن طبمة العّمال والفبلحٌن من الوالعٌّة االشتراكٌّة : تصّوِ

تصر جهة وطبمة الرأسمالٌٌن والبرجوازٌٌن من جهة ثانٌة  فتن

لؤلولى وتظهر جوانب الخٌر واإلبداع فٌها  وتَدٌن الثانٌة وتكشف 

م الوالعٌة االشتراكٌة حلواًل  عٌوبها وتجعلها مصدًرا للشرور. وتمدِّ

 للمشكبلت التً تتناولها.

 

 َا ايؿٕٓٛ األدب١ٝ اييت ُتعٓد زتاٍ ايٛاقع١ٝ ايٓكد١ٜٓ ؟
األكبَر وتلٌهما  تُعَدّ المّصة والرواٌة مجاَل الوالعٌّة النمدٌّة

 المسرحٌّة.

 

 اذنس منٛذدّا قؿؿٝ٘ا يًُرٖب ايٛاقعٞ ايعسبٞ ؟
ًّ أمٌن فارس َمْلَحس.  لّصة  "نظرةٌ ِملإها األمُل" للماّص األردن

 

ٓٞ ٞٓ يف األدب ايعسب  ٚٓضح خؿا٥ـ املرٖب ايٛاقع
ُر الوالع وٌبتعدُ عن اإلغراق فً العواطف والخٌال.  -ٔ  ٌُصّوِ

ُز على -ٕ المضاٌا االجتماعٌّة  وٌعِرُضها عرًضا موضوعٌ ا  ٌُرّكِ

بعٌدًا عن الذّاتٌّة  فٌَنمُد المجتمَع  وٌبحُث عن مشكبلته  وٌمترُح 

 بعض الحلول المناسبة. 

ٌعتمدُ بصورة أكبَر على الكتابة المصصٌّة والروائٌّة  -ٖ

 والمسرحٌّة.
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 َٔ ٓٞ ٞٓ ٚاملرٖب ايسَٚاْط ِٕ بني املرٖب ايٛاقع  ْاسَٝتٞ:ٚاِش
 األيؿاظ، ٚاملعاْٞ. 
 

   
 

ٞٓ اذتدٜح.  ٟٓ يف األدب ايعسب  ٚضِّح املكؿٛد باملرٖب ايٓسَص
ًّ ٌعتمد اإلٌحاء فً التّعبٌر عن المعانً الكاِمنة فً  الّرمزٌّةُ مذهٌب أدب

 نَْفس األدٌب. 

 

 .ٟٓ ٌِ : َنجس٠َ اضتدداّ ايٓسَص يد٣ أتباع املرٖب ايٓسَص  عّْ
اء َحَسَب تؤثٌرها فً ألّن اتباع هذا المذهب ٌَرْوَن  أّن التّعبٌر عن األشٌ

 نفوسنا أدقُّ من محاولة التّعبٌر عنها فً ذاتها. 
 
  

اذنس أدا٠ َٔ أدٚات ايسَص١ٜ ايؿ١ٓٝٓ اّييت تطاعد ع٢ً تهجٝـ 
 اإلحيا٤ات 
عر وموسٌماه.عناٌتُهم ال  خاّصةُ بإٌماع الّشِ

 
ٞٓ؟   أٚ أٜٔ  ـٓ األدب ُِ ايٓسَص١ُٜ يف االزتكا٤ مبطت٣ٛ ايٓ ِٗ نٝـ ُتِط
ُُٔ  أ١ُٖٓٝ ايٓسَص١ٜٓ يف األدب؟ َته

لةً  ًّ  وتَكوُن محمَّ من خبلل  إٌجاد لغٍة جدٌدٍة تتجاوز معناها المعجم

 ًّ بؤفكاٍر ودالالت أكثَر عممًا  ومن ثَّم  الّنهوض بالمستوى الجمال

 للنّص  وزٌادة فاعلٌّته  وَجْعله أكثَر تشوٌمًا وألرَب إلى نَْفس المتلمًّ. 
 
ٞٓ . اذنس أزبعّا َٔ غعسا٤  املرٖب ايسَصٟ يف األدب ايعسب

 بدر شاكر السٌَّّاب  وصبلح عبد الّصبور  ومحمود دروٌش  وأدونٌس. 
 

ٞٓ بدز غانس ايٖطٝٓاب  ٟٓ اآلتٞ يًٓػاعس ايعساق اقسأ  امَلكطَع ايػِّعس
َُداطّبا اَسأ٠ّ سني  َُٗا  ٌَ ايٖٓٗاز"، اّييت ََْع َٔ قؿٝدت٘ "َزَس
ِٓ أدب عٔ تػؿٝات ايهٜٛاغتٖد عًٝ٘ املسض يف أسد َط ت، ث
 :  األض١ً٦ اييت تًٝ٘

 

 الرومانسٌّة الوالعٌّة 

 األلفاظ
استخـدام األلفـاظ المستمـدّة من 

 لغـة الحٌـاة الٌومٌة. 
 استخدام األلفاظ السهلة العاطفٌة 

 المعانً

تصوٌر حٌاة الناس الوالعٌة 

والحدٌث عن مشكبلتــهم 

وهمومهــم الٌومٌـــة مــن غٌـر 

 المبالغة فً الخٌال. 

استخـدام المعانً غٌر المؤلوفــة 

التـً تشـّع بالعاطفـة والخٌــال  

واالهتــمام بمشاعــر اإلنسـان 

 الفرد وهمومه

 النَّهارْ  رحلَ 

             نارْ  دونَ  تََوهَّجَ  أُفُكٍ  على ذُبالَتُهُ  اْنَطفَؤَتْ  إنَّهُ  ها

فارْ  منَ  ِسْنِدبادَ  عْودةَ  تْنتَظرٌنَ  وجلْستِ   الّسِ

عودْ  بالعواِصفِ  ورائنِ  من ٌْصُرخُ  والبْحرُ   والرُّ

 ٌَعوْد  لنْ  ُهو

 البِحارْ  آِلَهةُ  بؤنَّهُ أََسَرتْهُ  عِلْمتِ  ما أَوَ 

 والَمحاْر؟ الدَّمِ  من ُجُزرٍ  فً سوداءَ  لَْلعَةٍ  فً

 ٌَعوْد  لنْ  هوَ 

 النَّهارْ  َرَحلَ 

 .ٌَعودْ  لنْ  هوَ  فَْلتَْرَحلً 

ـَ ايٓطٝٓاُب ايًػ١َ يف ٖرا املكطع ؟ َع ذنس  -أ نٝـ ٚظَّ
 بعض ايسَٛش اإلحيا١ٓٝ٥ ٚتٛضٝشٗا .

وظََّف الّسٌّاُب اللغةَ توظٌفًا رمزٌ ا إٌحائٌ ا ٌتّفُك والجوَّ العامَّ  - 

للممطِع بِما ٌَشٌُع فٌه من حزٍن وشعور باأللم والفراق نتٌجة 

 المرض.

فالتّعبٌر "َرَحَل النَّهار" إٌحاٌء بِفمدان األمِل بالّشفاء والٌؤس   -

 من العودة إلى الوطن واألِحبَّة

البحر الّذي ٌصرُخ بالعواصف والّرعود" إٌحاٌء و التعبٌر "  -

ٌاتها وَعمَباتها    بهموم الحٌاة وأحزانها وآالمها وتحدِّ

و التعبٌر  "الملعة الّسوداء والُجُزر والدَّم والَمحار" إٌحاٌء  -

بالمرض الّذي أضحى ِسْجنًا ٌعٌش فٌه الّشاعر ٌمنَعُه من وطنه 

 وأهله. 

 يف ٖرا املكطع ؟أٜٔ بدا تأثري ايسَص١ٜ  –ب 
الّرمزٌة أَضفْت عممًا داللٌ ا على الممطع  وارتمَْت بمٌمته الفنٌّة  

 وزادت من لدرة الّشاعر على التّعبٌر عّما فً أغوار نفسه.

نٝـ دا٤ت ايؿٛز يف املكطع َع ذنس ؾٛزتني ٚزدتا  -ز  
 يف ايٓٓـ ٚتٛضٝشُٗا ؟

َور جاءت مركَّبةً حافِلةً بالداّلالت اإلٌ حائٌّة الّتً تعكس نفسٌّة الصُّ

الّشاعر وما ٌُعانٌه  فموله مثبًل: "َرَحَل النَّهار" ال ٌتولُّف على 

تشبٌه النَّهار بإنساٍن ٌَرَحل َحْسُب  وإنّما جاء ُموِحًٌا بِفمدان األمل 

والٌؤس  وكذا لولُه: "والبحُر ٌَصرُخ" ال ٌتولّف على تشبٌه 

ذلن إلى لسوة الحٌاة على  البحر بإنساٍن ٌَصرُخ  وإنّما تَجاوزَ 

 الّشاعر وضٌِمها وصعوبتِها. 

 َا ايعالق١ بني األيؿاظ ٚايٓؿٛز يف املكطع ايطابل ؟ -د 
َور فً لصٌدة الّسٌّاب هذه فً إطار  لمد تَضافَرت األلفاظ والصُّ

َشبَكٍة من العبَللات المترابطة؛ ما ساعدَ على إحداث جّوٍ رمزّي 

 عة.ٌوحً بدالالت غنٌّة متنوِّ 



 9119107070  واتسابماهـــر أبو بكر      

 

 ٖ3 

 

 

ٓٞ   ٚٓضح خؿا٥ـ املرٖب ايٓسَٓصٟ يف األدب ايعسب
ٌَستخدُم التّعبٌرات الّرمزٌّة اإلٌحائٌّة بوْصفها أداةً فاعلة للتّعبٌر  -ٔ

فً  –؛ ألّن اللغة العادٌّة فً رأي الرمزٌٌّن ال تستطٌُع  ) عًٌّ (

التّعبٌَر بِعُْمٍك عّما فً النَّْفس من أفكار  –كثٌٍر من األحٌان 

 ومشاعر. 

 

عرٌّة المنبِثمة من اختٌار  -ٕ ٌعتنً عناٌةً فائمةً بالموسٌما الّشِ

 األوزان واأللفاظ الخاّصة.

 

اقسأ امَلِكطَعني ايػِّعسٜٖني اآلتَٝني، ثِ بِّٔ َا تٛسٞ ب٘ األيؿاظ 
ّٓا بايطٝام:   ٌٓ َُٓٗا َطتعٝ  -أٚايرتانٝب اييت حتتٗا خّط يف ن

لال حٌدر محمود عن الهاشمٌٌَّن  ودورِهم عبَر التارٌخ  وفْضِل 

ٍد   على البشرٌّة:  –صلّى هللا علٌه وسلّم  –سٌِّدنا محمَّ

 هاِشمٌّوَن: 

ٌْمَضوا   فٌنا  الشَّمسَ أَ

 فاْستَفالَْت 

 ..ِمْن بَْعِد ُطوِل ُرلادِ 

 وأَعادوا َوْجهَ الَحٌاِة  

ٌْها...  إِلَ

 ِلٌَكونا َمعًا على مٌعاِد 

 : الشمس: الهداٌة  العزة ادتٛاب

فاستَفالَْت ِمْن بَْعِد ُطوِل ُرلاِد: تخلصت من الّضبلل الذي عاشت فٌه 

 فترة طوٌلة لبل ظهور اإلسبلم. 

:  -ب ًّ  لالت فدوى طولان فً نضال الشَّعب الِفلَسطٌن

 ولْن ٌَْنداَح فً الَمٌداِن 

 فَوَق ِجباِهنا التَّعَُب 

 ولْن نَرتاَح  لْن نَرتاَح 

  األَشباحَ حتّى نَطُردَ 

  والظُّْلمةْ  والِغربانَ 

: األشباح  الغربان   الظلمة: المحتلّون الصهاٌنة  الظلم ادتٛاب 

 والمهر 

 

ِٕ بني َع٢ٓ "ايبشس" يف قٍٛ ايٓطٝٓاب ٖٚٛ يف ايُػِسب١:     ٚاِش

 البَْحُر أَْوَسُع ما ٌَكوُن وأَْنَت أَْبعَدُ ما تَكوْن 

 والبَْحُر دونََن ٌا ِعراقْ      

 فً لول خلٌل ُمْطران:  ومعنى "البحر"

 اءِ َخواِطري      فَـٌُجـٌـبُـنً بِـِرٌـاِحـــِه الَهـْوجـ شاٍن إلى البَْحِر اْضِطرابَ 

: البحر لدى السٌّاب إٌحاء بالعوائك والّصعاب الّتً ادتٛاب 

 تحول بٌنه وبٌن العودة إلى وطنه. 

بٌنما البحر لدى مطران مظهر من مظاهر الطبٌعة ٌشاركه ألمه 

 حزنه. و

 

َٞ َٔ قؿٝد٠ تٝطري ضبٍٛ )غتا٤ْ ال  اقسأ امَلِكطع اآلت
ـُ ؾٝ٘ إسطاَض٘ باألمل ٚايٓػعٛز بايضٝاع  َٜسَسٌ(، َٜٔؿ
 ِٓ ِٔ أٖ ِٓ تبٖٝ ٚتؿاؤَي٘ بتػٝٗس ساي٘ إىل ايَؿَسح ٚايٓطعاد٠، ث
ٟٓ ؾٝ٘: ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( َٔح املرٖب ايٓسَص  ََال

 َعلى أُْفِمنا تَتََمّطى الغٌُوم 

 تَجوُب بِبُْطٍء تُخوَم السَّماء

تاء  وتوِشُن تَْهِمُس أنَّ الّشِ

 تَناهى

 وَودََّع أٌَّاَمنا 

 وَخلََّف فً األَرِض أَْحبلَمنا 

 ُوعودًا بِخْصب 

 ثِماًرا ِلُحّب 

 َوعاَه َضمٌُر الثَّرى والَمَطر

ٌظهر فً النص أن الشاعر أضفى على ألفاظه ادتٛاب : 

ٌحائًٌا  فحّملها دالالت أكثر عممًا وغًنى وتراكٌبه بعدًا رمزًٌا إ

من دالالتها المعجمٌة على نفسٌته ومشاعره وأفكاره؛ ما 

ٌرتمً بمٌمة النص وٌجعله أكثر لبوالً لدى المتلمًّ  فـ" 

الغٌوم" إٌحاء بالشعور بالضٌاع واأللم؛ ألنها توحً بؤٌام 

اعر الشتاء الباردة الخاوٌة كما ٌرى الشاعر  وحٌن ٌجعلها الش

"تتمطى" و "تجوب ببطء تخوم السماء" إٌحاء بمزٌد من 

الضٌاع والشعور باأللم والضٌك  لكن الشتاء ٌبمى رمًزا للخٌر 

والعطاء  فمن للب المعاناة ٌتفاءل الشاعر بالخٌر والفرح 

والسعادة  وهو ما توحً به جملة "وخلف فً األرض 

مل أحبلمنا"  ومن ثم  توحً كلمتا: "خصب" و"حب" باأل

 والفرح والسعادة والخٌر.

 

ٟٓ َرٖب تتبع قؿٝدتاإىل  ) غتا٤ ال ٜسسٌ ( يتٝطري  أ
 ؟ ٚقؿٝد٠ ) زسٌ ايٓٗاز ( يبدز غانس ايطٝٓاب ضبٍٛ

 المذهب الرمزي.
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 () يمكنؾ أف تحفع أبياتًا غيرىا إف شئَت () ال ُيشترط فييا الترتيب كال التشكيل

 ذطرىوصفىالطبوطظىفيىاألندلس.ى -
 ِفػػػػي َأْرِض َأْنػػَدُلٍس َتػْمَتػػػذُّ َنػْعػَمػػػػاُء     َكال ُيػَفػاِرُؽ ِفػيػيػا الػَقػْمَب َسػػػػػػرَّاءُ 

 َرْكٍض ِبَيا ِفي الَكْشِي َصْنَعاءُ  َكُكلُّ    َكَكػْيػَف ال ُيْبِيػػُج اأَلْبَصػػاَر ُرْؤَيُتػيػػػا
ػٌة َكالِمْسػُؾ ُتػْرَبُتػػَيػػا رُّ َحْصَبػػاءُ      َأْنػػَيػاُرَىػػا ِفضَّ  َكالَخػزُّ َرْكَضُتػَيا َكالػدُّ

ـُ فيػيا الزَّْىُر ِمْف َطػَرٍب    كالطَّْيػُر ِيْشدك َكِلأَلْغصػاِف ِإْصغػػػاءُ   لػػذاَؾ َيػْبػُسػػ
َقػػػػػػػػػٌة   ُتػػػْشػػػِرُؽ نػػػكًرا ُعيػػكُنػيا َذَىػػػػبُ  ُرؤكُسيػػػػا ػػػػػػٌة ُمػػَكرِّ  ِفػضَّ

ىصدىىالعزوىالصلوبيىفيىالذطر
ـٌ بػمػػػا َنػػػػػَذركا         ىػػذا الَّػػػذي كاَنِت اآلمػػاُؿ َتْنػَتِظػػػػر  َفػْميػػػكِؼ هلل أقػػػكا
 ِإسالـ ِمػْف َبْعػػِد َطػػيٍّ َكْىػػَك ُمْنَتِشػػرُ  ػ       َعَمـ اليا َبْيَجَة الُقْدِس أْف َأْضحى ِبِو 
ُـّ الػػذُّرى َكَتكػػاُد اأَلْرُض َتنفِطػػرُ                للُا َأْكػَبػػػُر َصػػْكٌت َتػْقػشػػػػِعرُّ َلػػػػوُ   ُشػ

ُفػػرُ ِإاّل ِلَتػْعػمػػك ِبػػ    ما اْخَضرَّ ىذا الطَّراُز الّساِحِميُّ َثًرى   ِو َأْعػػالُمػػػَؾ الصُّ
ـِ اَلْسَتْحَيْت ِمَف الطََّمِب        ىذا اّلذي َكاَنِت اآْلَماُؿ َلْك َطَمَبػػْت      ُرْؤَياُه ِفي النَّْك

 رثاءىالمدنىوالممالكىفيىاألندلسى -
ـّ ُنقصػػاُف    َفػػال ُيػَغرَّ ِبػِطيِب اْلَعْيِش ِإنسافُ     ِلػُكلِّ َشػيٍء ِإذا مػا َت
 َمػْف َسػرَُّه َزَمػٌف َسػاَءْتُو َأْزَمافُ      ِىػَي اأُلُمػكُر َكما شاَىْدَتَيا ُدَكؿٌ 

اُر اَل ُتْبِقي َعَمى َأَحٍد        َكال َيػُدكـُ َعػَمى َحاٍؿ َلَيا َشػافُ   َكَىػِذِه الػدَّ
ْىِر أنػػكاٌع مُ   نكَّعػػٌة          َكِلمزَّمػػاِف َمَسػّراٌت كَأْحػػػزافُ َفجػاِئُع الدَّ

ـِ ُسْمػكافُ  ُميػػا          َكمػا ِلما َحّل باإلْسال  َكِلْمَحػػكادِث ُسْمػػكاٌف ُيَسيِّ

 صدىىالعزوىالمعوليىفيىالذطرى -
ـآمِ  فــً الُكْفرُ  َهلَنَ   حوِضـهْ دُ  بَْعدَ  اإِلْسبلمُ  َجمٌعًـا          َواْستََجدَّ الشَّ

 نُهوِضــهْ  ِعْندَ  اإِلْسبلمِ  َسٌْفِ  َوعِ االَْر            الَمــِلـنِ  الُمَظفِّـرِ  بِالَملٌـنِ 

 َوبِبٌضــهْ  بُِسْمــِرهِ  فَاْعتَـَزْزنـا            َوَحــْزمٍ  بِعَــْزمٍ  جاَءنـــا َمــلنٌ 

ٌْنــــا ذانَ  ُشْكـرَ  هللاُ  أَْوَجـبَ   فُروِضـهْ  واِجباتِ  ِمثْلَ  دائـًمــا          َعلَ
 ُجٌـوِشهــا فَــلَّ  فَؤََخـْذتَ  َولَـمٌتَهـا ُعروشها َشلَّ  فََضِمْنتَ  الِعدى ُرْعتَ 

 ذطرىالمرأةىفيىاألندلسى -
ْمػَضػػػػػاِء  كاٍد    سَقػاُه ُمَضاَعػػُف اْلَغْيػػػِث العِميػػػـ  َكَقػػاَنػػا َلْفػَحػػَة الرَّ

 َفَحػَنا  عَمػْيَنػػػػػػػػا     ُحُنػكَّ الُمْرِضعػاِت عمػػى  اْلَفِطيػػػـِ َحَمْمنػػا َدْكَحػػػُو  
ِقيػػػػـِ  كح ِلْمػَقػْمػػػِب  السَّ  كأْرَشفػَػػَنػػػػا عمػػػى َظػمػػأ ُزالاًل      َيػػػػُردُّ الرُّ
 يػػػػػػػِـ يػُصػدُّ الشمػػس أنػَّػى كاجيػْتػَنػػػػا     َفػْحُجػُبػػػيػا كيػػػأَذُف  لػمنػِس 

ـِ  يػُركُع حصػػاُه حاِليػػػَة اْلعػػَذارى     َفػَتػػْممػػس جاِنػػب  اْلِعْقػػِد النَِّظيػػ

ىالمدائحىالنبووظ
ػُد الَكْكَنْيػِف َكالثََّقَمْيػػفِ  ػػٌد َسيِّ ـِ ُمَحػمَّ  َكالَفِريَقْيِف ِمْف ُعْرٍب َكِمْف َعَج

ي ُتْرَجػى َشَفاَعُتوُ   ِلػُكػػلِّ َىْكٍؿ ِمَف اأَلْىَكاِؿ ُمْقَتَحـِ  ُىَك الَحِبيُب الذِّ
 َيْرمي ِبمْكٍج ِمَف األْبطاِؿ ُمْمتِطـِ  َيُجرُّ َبْحَر َخِميٍس فػػكَؽ ساِبَحػػةٍ 
ـِ كَمْف تُكْف ِبَرسكِؿ للِا ُنصَرُتػػػوُ   إْف َتْمَقُو اأُلْسُد في آجاميا َتِج

حَمُف منزلةً  َتِب يا َأْشَرَؼ  َما َكاَف يرضى َلؾ الرَّ  الخمِق إال أشرَؼ الرُّ
 

 الذطرىاالجتماريىفيىاألندلس -
 َكَعػاَد ِإْحَساُنِؾ الَِّذي َأْذُكػرْ     يا َلْيَمَة اْلِعيػػػِد ُعْدِت َثاِنَيػػًة 
ْضِك َناِحاًل َأْصَفرْ    ِإْذ َأْقَبَل النَّاُس َيْنُظُركَف ِإَلى  ِىاَلِلِؾ النِّ

ـِ اَل َأْكَثػػرْ    َبػػػْل  َفُقْمُت اَل ُمْؤِمًنا ِبَقْكِليَ   ُمَعرًِّضػػا ِلْمَكاَل
ـُ  ػْكـُ ِفي ِىاَلِلُك  َىَذا الَِّذي اَل َيَكاُد َأْف َيْظَيرْ    َبْل َأثََّر الصَّ
 َغداَة َبكى الُمْزُف كاستْعبػػػػرا  أرى الِمْيَرجاف قد اسَتبَشرا
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باالرتمادىرلىىالحرفىى3مىمغاتوحىاألبواتىالذطروظىالواردةىفيىمادةىالػضاواىاألدبوظ
ىألبواتىالواردةىفيىأدئلظىالكتابىاألخورىلألبواتىوتذملىاألبواتىالواردةىداخلىالدروسىوا

 طريقة السؤاؿ : ُيعطى لؾ في السؤاؿ أمراف : -ٔ
 . ، كانتبو إلى ضبطوالبيت الشعري، كعميؾ أف تأخذ منو الحرؼ األخير –أ 
 ىذا البيت مف شعر كصف الطبيعة أك شعر رثاء المدف كالممالؾ ...الجانب األدبي؛ أي يقاؿ لؾ : إّف  –ب 

 كُيطمب منؾ أف تذكر  المظير أك المضمكف أك الغرض الشعري أك المكضكع .
  جدكؿ مكب منؾ كما ىك مبّيف في الاإلجابة : حاكؿ أف تربط بيف الحرؼ األخير لمبيت الشعري كبيف الجانب األدبي المذككر في السؤاؿ، كتستخرج المط

 في حاؿ تشابو حرفاف أخيراف في الجانب األدبي نفسو ، ستجد أّنني أبيف لؾ كيف تفّرؽ بينيما عف طريق الحرؼ  قبل اآلخر – ٕ
  

 ِفػػػػي َأْرِض َأْنػػَدُلٍس َتػْمَتػػػذُّ َنػْعػَمػػػػاُء     َكال ُيػَفػاِرُؽ ِفػيػيػا الػَقػْمَب َسػػػػػػرَّاءُ مثاؿ تكضيحّي : 
  اذنس املعٗس َٔ َعاٖس غعس ٚؾـ ايطبٝع١ ايرٟ مّتجً٘ ٖرٙ األبٝات :

الحع أف البيت ينتيي بػ ) اء ( + مذككر في السؤاؿ أّنو يتبع شعر كصف الطبيعة كالمطمكب ىك المظير ، كىذا ما نجده في المربع 
 األكؿ مف شعر الطبيعة في الجدكؿ .

 عاـ، كبياف محاسنيا كالتغّني بجماِليا.كْصف البيئة األندلسية عمى نحك الجكاب : 

الجانبى
ىاألدبي

الحرفى
األخورى
ىلألبواتى

ىمالحظاتىىالمظؼرىأوىالمضمونىأوىالعرضىأوىالموضوع

ذطرى
وصفى

ىالطبوطظى

 كْصف البيئة األندلسية عمى نحك عاـ، كبياف محاسنيا كالتغّني بجماِليا. اء + رُ 
تنتيي بػ) اء (، كالمقصكد بػ ) ُر ( ىك  تكضيح : المقصكد بػ ) اء ( ىك األبيات التي

األبيات األخرى التي تنتيي بحرؼ ) ُر ( ، ككّل األبيات السابقة تعبر عف مظير كاحد 
 ىك ) كصف البيئة  األندلسية...(

جمعُت لؾ الحركؼ األخيرة لألبيات 
الخاصة بشعر كصف الطبيعة 

 بعبارة :
 قػػرب    مػػػػػاء 

 ٕ ٖ   ٕ 
كىذا يسيل عميؾ حفع الحركؼ 
بشكل أسرع ، كاألرقاـ تعني عدد 

تكررت مرات تكرار الحرؼ فالراء 
 مرتيف كالباء ثالثة كىكذا .

 كالمفاتيح تشمل أبيات التدريبات .

ُب + ِؽ 
 + ـُ 

 كصف الحدائق كالرياض كالزىكر كالنرجس كاألقحكاف كالّسكسف كالبيار  كالياَسميف.

ـِ  را + 
 + با  

 كصف المائيات كاألنيار كالبحار كالسكاقي كالبرؾ.
 

 ا تشارؾ الناس أفراحيـ كأتراحيـمناجاة الطبيعة كبّث اليمـك كالمشاعر إلييا كجْعمي ِب 
ذطرىرثاءى

المدنى
ىوالممالك

  رُ 
) مسبكقة 

 بألف(

 تصكير ما حّل بالمدف مف خراب كدمار، كما نزؿ بأىميا مف كرب كضيق.
 

 في كممة :الحركؼ مجمكعة 

 اردػػػػػػػػس
 المكازنة بيف ماضي المدف كحاضرىا . دِ  ٖ         

  ُر + ركا
) غير 
مسبكقة 
 بألف (

ذْكر أسباب اليزيمة مف ضعف المسمميف كانقساميـ، كابتعادىـ عف تعاليـ الديف 
 الحنيف.

 االستنجاد بالمسمميف كاستنياض ىمميـ كدعكتيـ إلى نصرة إخكانيـ. سا
 ذْكر أسباب اليزيمةك المكازنة بيف ماضي المدف كحاضرىا  رِ 
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ذطرى
ىالمرأةى

 الحركؼ مجمكعة في :  المدح ِد + ـُ 
 دـ  ميا  رلى

 ٖ 
 

الرلم الموجود تحت  َالسع١:

الحرف ٌدّل على عدد المرات 
 التً تكّرر فٌها الحرف

 الكصف    ـِ 
ال + 
مي + 

 ـِ 
+ ىا + 

 رِ 

ـْ أّف السابقة تنتيي  ـِ ( السابقة، اعم ـِ ( ىنا عف )  الفخر     ) مالحظة : لتمييز ) 
ـِ (  ـِ( مثل : العمي  كمماتيا بػ ) ي

ىالذطرى
ىاالجتمارّي

ْر + ُؿ 
+ ِب+ 

 ؽْ 

تصكير عادات األندلسييف كتقاليدىـ في األفراح كاألتراح، ، مثل خركج الناس لمراقبة 
 بذلؾ كتبادؿ التياني في األعياد .العيد كفرحتيـ الغامرة 

 مب نمرػػػػػػق
ٕ   ٕ      ٕ ٕ 

قامة الكنائس. را + ؽُ   مشاركة المسيحييف في األندلس مناسباتيـ، كمنحيـ حرية العبادة كا 
 كصف الميف التي يعمل بيا الناس، كتصكير معاناتيـ. ُف + ـِ 
ُـّ   كالمساجد كالكنائس.كصف مظاىر التطكر العمراني كالقصكر  ال + 

ذطرى
ىالجؼادى
)ىصدىى
العزوى

الصلوبيى
فيى

ىالذطرى(

 ارهػػػػػػػػػنػػػػػػػـّ بػػػػػػػػػت تصكير سقكط بيت المقدس بأيدي الصميبييف. ـِ + ِت 
           ٕ           ٕ      

 الدعكة إلى تحرير المدف كال سيما بيت المقدس. ُب + رُ 
نا + ُر 
+ ركا 

+ ِب + 
 اهُ 

 تسجيل االنتصارات، كالتينئة بالفتكحات كال سيما فتح بيت المقدس.
ـْ أّف السابقة تنتيي كمماتيا بػ )  لمتفريق بيف ) ُر ( المذككرة ىنا مع السابقة، اعم

 يُر(، مثل :عسيُر، أما ) ُر ( المكجكدة ىنا فال تنتيي كمماتيا بػ ) يُر (

ذطرى
ىالجؼادى
)ىصدىى
العزوى

المعولّيى
فيى

ىالذطرى(

ركا + 
ُر + ِد 
 + فِ 

 درػػػػػػػيػػػػػػػػػػػن تصكير سقكط المدف 
         ٕ 

 تسجيل االنتصارات ػْو + ىا

المدائحى
ىالنبوّوظ

فيتغنى بصفاتو كسيادتو كقيادتو لمعرب  يعرض البكصيري ُبْغيَتُو بمدح الرسكؿ  ـِ 
 مف لب كالعجـ، كحاجة الناس إلى شفاعتو.

ىنا مف المدائح  ما يطمب:  اْتب٘
النبكية ىك المكضكع ككضعت لؾ 
المفاتيح، لكف ىناؾ أبيات ُيطمب 
منيا الخصيصة سأتكّمـ عنيا في 

 كقتيا.

الرفيعة، كالتكسل إليو كطمب الشفاعة منو  بّيف الشاب الظريف منزلة الرسكؿ  ِب 
 لمنجاة مف عذاب النار، فاآلماؿ معقكدة عميو.

 ملسو هيلع هللا ىلص، كال سّيما حادثة اإلسراء كالمعراج كصًفا مفصاًل دقيًقاكصف معجزات الرسكؿ  فِ 
ذكر غزكات الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص كفضيمة جده عبدالمطمب، كأشار إلى ذكره كالثناء عميو في  ؿُ 

 الكتب السماكية، كعارض قصيدة َكْعب بف زىير.
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ىصاحبىالمؤّلفىالمؤلَّف
 ابف حـز طكؽ الحمامة في األلفة كاألالؼ ) رسالة ( 

 ابف ُشييد التكابع كالزكابع ) رسالة ( 
 ابف ُطفيل حّي بف يقظاف ) قصة فمسفّية ( 

ْرَصري ا ) ديكاف شعر ( معارج األنكار في سيرة النبي المختار  لصَّ
 ابف سيد الناس اليعمري  ) ديكاف شعر ( بشرى المبيب بذكرى الحبيب

 ابف نباتة المصري.  ) ديكاف شعر ( منتخب اليدية في المدائح النبكية
 ابف العطار الدنيسري.  ) ديكاف شعر ( فرائد األشعار في مدح النبي المختار

 ابف عربشاه الدمشقي . شفاء الكميـ بمدح النبي الكريـ
 البكصيري  مجمكعة قصائد(الككاكب الّدّرّية في مدح خير البرّية ) 

 ابف ُجبير تذكرة باألخبار عف اتفاقات األسفار ) كتاب(
 ابف بّطكطة تحفة النّظار في غرائب األمصار كعجائب األسفار ) كتاب(
 العماد األصفياني خريدة القصر كجريدة العصر في ذكر شعراء العصر) كتاب(

 محيي الديف بف عبد الظاىر  ) كتاب (    الركض الزاىر في سيرة الممؾ الظاىر
 محيي الديف بف عبد الظاىر ) كتاب( تشريف األياـ كالعصكر في سيرة الممؾ المنصكر

 الجاحع الحيكاف ) كتاب أك مكسكعة (
 أبك الفرج األصفيانيّ  األغاني ) كتاب أك مكسكعة (

 صالح الديف الصفدي ) كتاب أك مكسكعة (الكافي بالكفيات 
 جماؿ الّديف الكطكاط ) كتاب أك مكسكعة (الكاضحة كُعرر النقائص الفاضحةص غرر الخصائ

 شياب الّديف النكيري  ) كتاب أك مكسكعة ( نياية األرب في فنكف األدب 
 ابف فضل العمري  ) كتاب أك مكسكعة (مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار 

 َذىبيّ ال ) كتاب أك مكسكعة (سير أعالـ النبالء 
 العباس القمقشندي كأب ) كتاب أك مكسكعة (عشى في صناعة اإلنشا صبح األ

با   بدر الّديف الحمبيّ  ) كتاب أك مكسكعة (نسيـ الصَّ
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 عًٌّ : تطٛزت َضاَني ايػعس ٚأضايٝب٘ يف ايعؿس األْديطٞ.
 بفعل مجمكعة مف العكامل السياسية كاالجتماعية كالبيئية.  
 

عًٌّ : عاؽ ايٓاع سٝا٠ سس١ٜ ٚاْؿتاح ٚاْدَاز بايجكاؾات 
 ٚايػعٛب األخس٣ .

نتيجة لكثرة األحداث السياسية كتنّكعيا، كجماؿ البيئة األندلسية كتنكع 
 تضاريسيا، كتأثر الشعر األندلسي بذلؾ شكاًل كمضمكًنا. 

 
 ايٓاع يف األْديظ ؟ َٚا أثس ذيو ع٢ً ايػعس ؟ نٝـ عاؽ

عاش الناس حياة حرية كانفتاح كاندماج بالثقافات كالشعكب األخرى، 
 كتأثر الشعر األندلسي بذلؾ شكاًل كمضمكًنا.

  
 اذنس ادتٛاْب األدب١ٓٝ اييت ظٗست يف ايػعس األْديطٞ . 

المرأة، شعر كصف الطبيعة، كشعر رثاء المدف كالممالؾ، كشعر 
 كالمكّشح، كالشعر االجتماعي.

 
 

 بٝٓٔ أضباب اشدٖاز غعس ٚؾـ ايطبٝع١ يف األْديظ 
 أٚ عًٌّ : اضتأثست ايطبٝع١ باٖتُاّ ايػعسا٤ األْديطٝني.

لجماؿ الطبيعة  المتمثل في تنكع التضاريس، كاعتداؿ المناخ، كغزارة  
 يا الدائمة. المياه، كخصكبة األرض، كخضرت

 
 َا تأثري مجاٍ طبٝع١ األْديظ ع٢ً ذٚم األْديطٝني ٚغعسِٖ ؟

صقل ىذا الجماؿ ذكؽ األندلسي كجعمو رقيًقا سمًسا، فكاف اإلنتاج الشعري 
 في ىذا السياؽ غزيًرا رقيًقا. 

 
 اذنس أبسش َعاٖس غعس ٚؾـ ايطبٝع١ يف األْديظ .

ف محاسنيا كالتغّني كْصف البيئة األندلسية عمى نحك عاـ، كبيا -ٔ
 بجماِليا.

كصف الحدائق كالرياض كالزىكر كالنرجس كاألقحكاف كالّسكسف  -ٕ
 كالبيار  كالياَسميف.

كصف المائيات كاألنيار كالبحار كالسكاقي كالبرؾ، فاألندلس شبو  -ٖ
جزيرة تحيط بيا المياه مف جيات ثالث، كتكثر فييا األنيار، فأثارت 

 في كصفيا كتصكيرىاشعراء كأبدعكا خكاطر ال

مناجاة الطبيعة كبّث اليمـك كالمشاعر إلييا كجْعميا تشارؾ الناس  -ٗ
 أفراحيـ كأتراحيـ.

 

  اذنس ارتؿا٥ـ ايؿ١ٝٓ يػعس ٚؾـ ايطبٝع١ 
يستخدـ التشخيص، كذلؾ بإبراز الطبيعة في صكر شخكص   -أ 

حية كبث الحياة فييا، فابف سفر المريني جعل الزىر يبسـ مف 
 .الطرب 

يبتعد عف األلفاظ الغريبة، كينحك إلى المعاني السيمة   -ب  -ٔ
الكاضحة المستمدة مف البيئة األندلسية التي تكثر فييا مظاىر 

 الطبيعة الخالبة مف أنيار، كأشجار، ككركد، كغيرىا. 
يتصف بدقة التصكير كجمالو، كما في كصف زىر البيار   -ج 

ّظاـ األندلسي   .البف النَّ
 

األبٌات الشعرٌة المطلوب حفظها وضعتها لن فً  ٖا١َ :َالسع١ 

التً ٌُطلب منها المظهر أو الدروس أبٌات ول فً بداٌة لسم المضاٌا   وجد

المضمون وضعتها لن على شكل مفاتٌح سهلة وترٌحن وتنتهً معن بولت 

 لصٌر؛ بهذه الطرٌمة لم ٌتبّك أمامن إال حفظ بعض األسئلة النظرٌة بكّل لسم .

 

 

عًٌّ: تٛٓضع غعسا٤ األْديظ يف زثا٤ املدٕ ٚاملُايو ست٢ أؾبح 
ُّا برات٘  .عٓدِٖ غسّضا غعسّٜا قا٥

بسبب حالة الضعف كاالنقساـ كالتفكؾ التي شيدىا الحكـ اإلسالمي  
إباف عصر ممكؾ الطكائف، كالتقمبات السياسية التي سادت ذلؾ 
العصر، كاشتداد المكاجية بيف المسمميف كأعدائيـ، كما تبع ذلؾ مف 
سقكط الحكاضر اإلسالمية مدينة تمك األخرى، ثـ سقكط الممالؾ 

 كانتياًء بسقكط األندلس كاممة.  كاإلمارات األندلسية،
 ٚٓضح أبسش َعاٖس غعس زثا٤ املدٕ ٚاملُايو . 

تصكير ما حّل بالمدف مف خراب كدمار، كما نزؿ بأىميا مف كرب  -ٔ
 كضيق

 المكازنة بيف ماضي المدف كحاضرىا. -ٕ
ذْكر أسباب اليزيمة مف ضعف المسمميف كانقساميـ، كابتعادىـ  -ٖ

 ف.عف تعاليـ الديف الحني
ىمميـ كدعكتيـ إلى نصرة  االستنجاد بالمسمميف كاستنياض -ٗ

 إخكانو

 الوحدة األولى 
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ِْدٟ يف زثا٤ املدٕ ٚاملُايو أنجس َٔ  اغتٗست قؿٝد٠ أبٞ ايَبكا٤ ايٖس
  غريٖا، بني ضبب ذيو.  

ألّنيا ال ترثي مدينة بعينيا كالنماذج السابقة بل ترثي األندلس في 
حقيقية عاشيا الشاعر،  مجمكعيا مدًنا كممالؾ، كتعبر عف تجربة

كبدأىا بحكمة عامة، ثـ صكر ما حّل باألندلس مف خطكب جميمة ال 
 .عزاء فييا كال تأّسَي دكنيا

 

 ٚٓضح ارتؿا٥ـ ايؿ١ٝٓ يػعس زثا٤ املدٕ ٚاملُايو.
يتصف بحرارة العاطفة كعمق الشعكر باألسى كالحزف عند الحديث  -أ 

 اضرىا. عّما حّل بالمدف كالمكازنة بيف ماضييا كح
تغمب عميو النزعة الدينية كالحكمة النابعة مف التجارب المريرة،  -ب 

كيتجمى ذلؾ في أبيات أبي البقاء الّرندّي حيف يتحدث بحكمة عف تداكؿ 
ؿ الحاؿ كتقمُّب الزماف.   األياـ كتبدُّ

يكثر مف استخداـ أساليب اإلنشاء الطمبي، مثل: النداء،  -ج 
  ع. كاالستفياـ لمتحسر كالتفج

 
   عًٌّ : ٜتؿـ غعس زثا٤ املدٕ ٚاملُايو حبساز٠ ايعاطؿ١.

ألن الشاعر صادق فً ما ٌمول  فهو ال ٌتصنع وال ٌتكسب  بل ٌصور 

والعًا مإلًما ال مكان للتكلف فٌه وٌعبر عن مشاعره تجاه ما حّل بالمدن 

 وأهلها  فجاءت معظم المصائد حزٌنة باكٌة شجٌة.

 

 َٚضح َٔ خالٍ َا دزضت َها١ْ املسأ٠ يف األْديظ. 
نالت المرأة مكانة كبٌرة فً المجتمع األندلسً  وشاركت فً الحٌاة 

العامة   وتولت مناصب مختلفة  فكانت كاتبة   وعالمة   وشاعرة  

وكان لكثٌر من النساء نفوذ سٌاسً  وذلن بسبب أجواء الحرٌة 

 ندلسً.تاح التً سادت المجتمع األواالنف

 

ٍٓ ع٢ً دٚز املسأ٠ يف األْديظ َع ذنس اجملاٍ  ١اذنس ثالث أَج١ً تد
 ايرٟ ْػطت ؾٝ٘ .

كانت ُنَضار بنت أبي َحّياف الِغْرناِطّي  عالمة في المغة كالنحك  -أ 
 كالتفسير كليا مجمس عمـ. 

كانت كاّلدة بنت المستكفي  تجمع األدباء في مجمسيا لدراسة  -ب
 الشعر كنقده. 

كاف لكثير مف النساء نفكذ سياسي مثل: َمْرَيـ أـ ِإْسماعيل،  -ج 
 كَأْسماء بنت غاِلب.

 
 

 اذنس عددّا َٔ ايػاعسات األْديطٝٓات امُلذٝدات .
ب  كُحّساَنة الّتميمّية، كأـ الَيناء بنت القاضي،  َحْمَدة بنت زياد الُمَؤدِّ

ككنية، كَتميمة بنت يكُسف.كَحف  َصة الرَّ
 
 ايٓػعس١ٜ اييت ْعُت ؾٝٗا املسأ٠. ٚٓضح  األغساض 

لمتعبير عف مشاعر الكّد كاإلخالص، أك مف  ( عًٌّ ح : ) المد -ٔ
 أجل تحقيق رغبة ذاتية مثل رفع ظالمة أك طمب نجدة.

 الكصف . -ٕ 
خاصة مف كانت مقربة مف  –افتخرت المرأة األندلسية : الفخر  -ٖ

كجماليا كعّفتيا كمياراتيا، بحسبيا كنسبيا  –الممكؾ كاألمراء كالكزراء 
 فالفخر متنفس ليا لتعبر عف كبريائيا كالمباىاة بنفسيا .

 

  ٚٓضح ارتؿا٥ـ ايؿ١ٝٓ يػعس املسأ٠.
جاء في معظمو قصائد قصيرة كمقطكعات تتصف بكحدة  -ٔ

 المكضكع. 
عّمل ( تو كجمالو، كخمكِّه مف التكّمف )يتصف التصكير فيو  ببساط -ٕ

لعاطفة المرأة المتدفقة، كيظير ذلؾ في قكؿ َحْمَدة ، فصكره تخضع 
ب حيف كصفت )كادي آش( .  بنت زياد الُمَؤدِّ
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 بني َعاٖس ايتعاٜؼ ٚايتؿاعٌ يف األْديظ َٔ خالٍ َا دزضت. 
تجلى التعاٌش والتفاعل فً مظاهر شتى من بٌنها احترام جمٌع 

مكونات المجتمع األندلسً ومشاركة أتباع األدٌان المختلفة 

المناسبات فً ما بٌنهم ومنحهم حرٌة العبادة وبناء الكنائس  وتبادل 

 التهانً. 

      
ٞٓ يف األْديظ .  ٚٓضح َعاٖس ايػعس االدتُاع

األندلسييف كتقاليدىـ في األفراح كاألتراح، كتبادؿ تصكير عادات  -ٔ -ٔ
 التياني في األعياد .

مشاركة المسيحييف في األندلس مناسباتيـ، كمنحيـ حرية  -ٕ
قامة الكنائس.  العبادة كا 

 كصف الميف التي يعمل بيا الناس، كتصكير معاناتيـ. -ٖ
 كصف مظاىر التطكر العمراني كالقصكر كالمساجد كالكنائس. -ٗ
 

 اذنس بعض ايعادات االدتُاع١ٝ يف األْديظ . 
 -خركج الناس لمراقبة ىالؿ العيد كفرحتيـ الغامرة بذلؾ .ب  -أ 

 تبادؿ التياني بيذه المناسبة السعيدة.
 عادات األندلسييف لبس الثياب البيضاء في األتراح كاألحزاف. -ج
 ٚٓضح ارتؿا٥ـ ايؿ١ٝٓ يًػعس االدتُاعٞ .

طكعات شعرية صغيرة، كال سيما عند كصف جاء في معظمو مق-أ   -ٔ
 الميف كتبادؿ التياني. 

يكظف المغة السيمة كاأللفاظ االجتماعية السائدة في المجتمع  -ب  -ٕ
 األندلسي، مثل: ليمة  العيد، كالنيركز ، كالميرجاف، كالِكراقة.

يميل إلى المعاني البسيطة كيكظف الصكر الشعرية السيمة،  -ج 
الِكراقة باإلبرة التي تكسك الناس، كأثر الصـك في كتشبيو صاحب 

 اليالؿ حتى غدا نحياًل.

 
اذنس أزبع١ َٔ أدبا٤ ايٓجس يف ايعؿس ايعباضٞ يف املػسم ايعسبٞ نإ 
 هلِ تأثري بايٓجس يف األْديظ .

 ابف المقفع، كالجاحع، كابف العميد، كأبي حّياف الّتكحيدّي.
 

 اذنس اثٓني َٔ ايؿٕٓٛ ايٓجس١ٜٓ اغُتٗسا يف األْديظ .
 فّف القصة الفمسفية  -الرسائل األدبية التأليفية.          ب  -أ 
 
        أّوالً : الرسائل األدبٌة التؤلٌفٌة  
 
أٚ بٝٓٔ اهلدف َٔ ايهتاب١     َا املكؿٛد  بؿٔ ايهتاب١ ايتأيٝؿ١ٝ؟
ىي مجمكعة رسائل أدبية تتنكع أىدافيا بيف الترفيو عف النفس  ايتأيٝؿ١ٓٝ. 

بما تمّذ قراءتو، كشرح الحقائق بأسمكب قصصي خيالي، مصكرة عكاطف 
 الناس كأىكاءىـ في حياتيـ الخاصة كالعامة. 

 
ٔٓ ايهتاب١ ايتأيٝؿ١ٓٝ، َع ذنس ااذنس اثٓني َٔ ايُهٓت ب ايرٜٔ أبدعٛا يف ؾ
ٌٓ َُٓٗا .  عٌُ يه

 حـز صاحب )طكؽ الحمامة في األلفة كاأُلاّلؼ(. ابف  -أ 
 ابف ُشييد صاحب )التكابع كالزكابع(.   -ب
 
   

 َا ضبب تأيٝـ " طٛم اذتُا١َ يف األيؿ١ ٚاألّياف " ؟
ىي رسالة رّد بيا ابف حـز عمى سائل بعث إليو مف مدينة ألِمْرَية، يسألو 
أف يصّنف لو رسالة في صفة الُحّب كمعانيو كأسبابو كأغراضو، كما يقع 

 منو عمى سبيل الحقيقة. 
 
 يف نِ بإب ٜكع طٛم اذتُا١َ؟ 
 يقع طكؽ الحمامة في ثالثيف باًبا.

 

 . ذخصًاىلألفضلىكلمظىواحدةىطّوبظىومكنؼاىأنىتعّور
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َاذا تٓاٍٚ ابٔ سصّ يف زضايت٘؟ أٚ َا َٛضٛع زضاي١ ابٔ 
 سصّ " طٛم اذتُا١َ يف األيؿ١ ٚاألّياف "؟

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

 
 ؟١ٝٓ يسضاي١ ابٔ سصّ ارتؿا٥ـ ايؿَا 

عبارات قصيرة سمسة بعيدة عف التكمف، كذلؾ كاضح تستخدـ  -ٔ -ٔ
في قكؿ ابف حـز ))فترى الناظر ال يطرؼ، يتنّقل بتنّقل المحبكب، 

 كينزكي بانزكائو، كيميل حيث ماؿ كالحرباء مع الشمس((.
تعالج عاطفة الحب مف منظكر إنساني مستخدمًة التسمسل  -ٕ -ٕ

لنظر، ثـ اإلقباؿ المنطقي، فأكؿ عالمات الحب عند ابف حـز إدماف ا
 بالحديث.... . 

 تستشيد بالشعر لتكضيح المعنى.  -ٖ -ٖ
ٗ-  
٘-  
َا ضبب تأيٝـ زضاي١ "ايتٛابع ٚايصٚابع" البٔ ُغٗٝد     
 األْديطٞ؟

ألّف  كاتبيا ابف ُشييد األندلسّي لـ ينل مف أدباء عصره كعممائو إال 
 رائو قدرتو عمى الكتابة.النقد، فأراد أف يثبت لنظ

 
اخرتع ابٔ ُغٗٝد يف زضايت٘ غٝاطني يًػعسا٤  : عًٌّ 
 املػٗٛزٜٔ ٚايُهٓتاب ايٓابٗني. 

لُيسمعيـ ما يحمميـ عمى االعتراؼ لو بالتفكؽ كالعبقرية في زمانو، 
كجرت بينو كبينيـ مطارحات أدبّية، كمناقشات لغكية تجّمت فييا 

 آراء ابف ُشييد النقدّية.
 
 ََٔ ٚٓد٘ ابٔ ُغٗٝد زضايت٘ ؟ إىل

 أبا بكر ))كىك شخصية خيالية((. إلى شخص كّناهُ 
 
تط١ُٝ ))ايتٛابع ٚايصٚابع(( بٗرا االضِ . ) َٔ  :عًٌّ
 أض١ً٦ ايهتاب (

ألنو جعل مسرحيا عالـ الجف ) التابعة كالزكبعة (، كاتخذ كل 
 مف الشياطيف.  –في ما عداه  –أبطاليا 

 
 ٚايصٚابع ؟َا املكؿٛد بايتٛابع 

التكابع: جمع تابع أك تابعة كىك الجنّي أك الجّنّية، كيككناف مع اإلنساف 
يتبعاه حيث ذىب. كالزكابع: جمع زكبعة: كىك اسـ شيطاف أك رئيس 

 لمجف.

ٚاشٕ بني زضاييت )طٛم اذتُا١َ( ٚ )ايتٛابع ٚايصٚابع( َٔ سٝح: 
 ضبب ايتأيٝـ، ٚاملٛضٛع. 

 

 

 عًٌّ : نجست ايكؿـ ايؿًطؿ١ٝ ايتأ١ًَٝ يف ايعؿس األْديطٞ. 
 ألّف كّتابيا كانكا يتخذكنيا كسيمة لمتعبير عف فكرىـ كفمسفتيـ كآرائيـ.

  
. ٓٞ  اذنس َجااّل َٔ أَج١ً ايكؿ١ ايؿًطؿ١ٓٝ يف ايعؿس األْديط

 قصة )حّي بف يقظاف( البف طفيل. 
 
      

ٞٓ بٔ ٜكعإ ( .   بٝٓٔ ٖدف ابٔ طؿٌٝ َٔ تأيٝـ قؿ١ ) س
 لكي تككف  كسيمة لمتعبير عف فكره كفمسفتو كآرائو. 

 
 ارتؿا٥ـ ايؿ١ٝٓ يكؿ١ سٞ بٔ ٜكعإ

تأثره بمضاميف القرآف الكريـ، كال سيما بقصة سيدنا مكسى عميو السالـ  -ٔ -ٔ
 عند ذكر التابكت كالنار التي استأنس بيا. 

يعتمد التأمل كالتفكر في الخمق كالككف، كىذا كاضح في قكلو عند تفكيره  -ٕ -ٕ
 كتأممو بعد كفاة الظبية فاىتدى إلى شّق صدرىا لمعرفة ما أصابيا. 

عني بدقة الكصف كالسرد، كال سّيما عند الحديث عف تعمـ الطفل مف  -ٖ
مكت  الظبية كما حكلو الميارات كاكتشاؼ األشياء كاعتماده عمى نفسو بعد

 الظبية.

 الموضوع سبب التؤلٌف 

 الحمامةطوق 

رد بها على سائل بعث إلٌه من 

مدٌنة ألِمْرٌَة  ٌسؤله أن ٌصنّف له 

رسالةً فً صفة الحب ومعانٌه 

وأسبابه وأغراضه  وما ٌمع منه 

 على سبٌل الحمٌمة. 

الحـب فــً نشـؤتـــه 

وتطـوره وأغـراضــه 

ودرجـاتـــه وأنواعــه 

ومكـامــن السعـــادة 

 والتعاســة فٌــه. 

 التوابع

 والزوابع

أن ابن شُهٌد لم ٌنل من أدباء 

عصره وعلمائه إال النمد  فؤراد 

أن ٌثبت لنظرائه لدرته على 

 الكتابة. 

عُِرضـت فٌهــا آراء 

ابـن شُهٌـد النـمـدٌـــة 

واالعتراف له بالتفوق 

والعبمرٌة فً زمانه 

ممــن نـالـشهــم مـن 

شٌــاطٌــن الشـعــراء 

 والكتـاب. 
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 ٚاشٕ بني زضاي١ ايتٛابع ٚايصٚابع ٚقؿ١ سٞ بٔ ٜكعإ َٔ سٝح: ضبب ايتط١ُٝ، ٚاهلدف َٔ ايتأيٝـ. 

 الهدف من التؤلٌف سبب التسمٌة 

 حً بن ٌمظان
نسبـة إلـى بطـل المصـة الطفـل )حـً بـن 

 ٌمظان( 

أراد ابن طفٌل أن ٌعرض من خبلل المصة فكره 

 وفلسفته وآراءه فً الكون والوجود. 

 التوابع والزوابع
أنه جعل مسرحها عالم الجن  واتخذ كل 

 من الشٌاطٌن  -فً ما عداه-أبطالها 

أن ابن ُشهٌد لم ٌنل من أدباء عصره وعلمائه إال النمد  

 فؤراد أن ٌثبت لنظرائه لدرته على الكتابة

 
 
 
 
 
 
 

 

َا ايرٟ ٖٝٓأ يدٍٚ أٚزٚبا إٔ تػصٚ املػسم ايعسبٞ ٚحتتٌ بعض 
 َدْ٘ حتت َط٢ُ ))اذتسٚب ايؿًٝب١ٝ((؟

ية كقادتيا اإلسالمىذه الحقبة شيدت نزاعات داخمية بيف أمراء الدكؿ 
 فضعفت قكتيـ العسكرية

 
٢ُ٘ استًّت دٍٚ أٚزٚبا َػسقٓا ايعسبٞ ؟ ٟٓ َط  حتت أ

 ))الحركب الصميبية((
 

اذنس ثالث١ّ َٔ ايكاد٠ املطًُني  ايرٜٔ بسشٚا يف َٛاد١ٗ ايػصٚ 
 ايٓؿًٝيب. َٚاذا عٌُ ٖؤال٤ ايكاد٠ يف ٖرٙ املٛاد١ٗ ؟

كي، كصالح الديف األيكبي، الذيف عماد الديف زنكي، كابنو نكر الديف زن
عممكا عمى تكحيد صفكؼ المسمميف، في بالد الشاـ كمصر؛ لمكاجية 
ىذا الغزك كتحرير ما احتمو األعداء بعد حركب طاحنة أعادت لألمة 

 حقيا كىيبتيا. 
 

يف ايعؿسٜٔ : بني دٚز األدب يف تطذٌٝ األسداخ َٚٛانبتٗا 
 األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ.
لحركب، كصّكر أحداثيا تصكيًرا دقيًقا، كأشاد كاكب الشعر ىذه ا

بفتكحاتيا، كمدح أبطاليا كقادتيا، كصارت ىذه الحركب ىي الصبغة 
 .العامة لمكضكعاتو

 

اذنس َضاَني ايػعس يف َسس١ً ايػصٚ ايؿًٝيٓب يف ايعؿسٜٔ : 
. ٓٞ ٞٓ ٚاملًُٛن  األٜٛب

 تصكير سقكط بيت المقدس بأيدي الصميبييف. -أ 
 تحرير المدف كال سيما بيت المقدس.الدعكة إلى  -ب

تسجيل االنتصارات، كالتينئة بالفتكحات كال سيما فتح بيت  -ج 
 المقدس.

 
َا اضِ ايكؿٝد٠ اييت عازضٗا ابٔ ايكٝطساْٞ اييت دعا ؾٝٗا 
 ايكا٥د ْٛز ايدٜٔ شْهٞ إىل إْكاذ بٝت املكدع؟

 ) فتح عمكرّية ( ألبي تماـ .
 
ؾٝٗا بٝت املكدع؟ َٚا اضِ قا٥د َا اضِ املعسن١ اييت حتٓسز 
 املعسن١ ؟ َٚا ايطسؾإ ايًرإ دازت بُٝٓٗا املعسن١ ؟

معركة حّطيف، بقيادة صالح الديف األيكبّي ، كدارت المعركة بيف 
 المسمميف كالصميبييف .

 
اذنس ثالث١ َٔ ايػعسا٤ ايرٜٔ اْعهطت أؾدا٤ ايػصٚ ايؿًٝيب يف 
 أغعازِٖ. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (

بٌوردي  والرشٌد النابلسً  وشهاب الدٌن محمود الحلبً  وابن األ -ٔ
 الّساعاتً  وابن المٌسرانً  وابن المجاور  )ٌكتفى بذكر ثبلثة(.

 

 

 الوحدة الثانٌة 
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 نٝـ تؿاعٌ ايػعسا٤ َع أسداخ ايػصٚ املػٛيٞ ؟      

كرثاء شيدائيا كتبياف تصكير األحداث كاإلشادة ببطكالت قادتيا مف المسمميف، 
 آثارىا في ديار المسمميف.

 
  ٓٞ اذنس َضاَني ايػعس يف َسس١ً ايػصٚ املػٛيٞ يف ايعؿسٜٔ : األٜٛب
. ٓٞ  ٚاملًُٛن

 تسجيل االنتصارات. -ب     تصكير سقكط المدف.  -أ  - أ
  - ب

ََٔ ايطسؾإ املتكاتالٕ ؟ َٚاذا تعد   َٔ قا٥د َعسن١ عني دايٛت ؟ ٚ
 ٖرٙ املعسن١ ؟

السمطاف قطز، كدارت بيف المسمميف كالمغكؿ، كُتَعّد بداية  المعركة ىكقائد  
 تحرير البالد اإلسالمية مف المغكؿ.

 
 ٚٓضح ارتؿا٥ـ ايؿ١ٓٝٓ يػعس ادتٗاد.

يتصف بالكاقعية مف خالؿ كصف أحداث المعارؾ كصًفا مباشًرا، مثل كصف  -أ  -ٔ
 شرؼ الديف األنصاري معركة عيف جالكت. 

 يكثر مف استخداـ الفنكف البديعية كالجناس  كالطباؽ  -ب  -ٕ
يتميز بحرارة العاطفة كتدفق المشاعر، كال سيما عند الحديث عف سقكط  -ج

 المدف كتصكير المآسي كالفرح باالنتصارات.
 

ٚاشٕ بني زثا٤ املدٕ يف ايعؿس األْديطٞ ٚيف ايعؿسٜٔ األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ. 
 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (

 

  

 
ن: األٌوبً العصرا

 والمملوكً
 العصر األندلسً

ٔ 

ىالصلوبـيى ىالعـزو صدى
ىفـيى ىالمعولـي والعـزو

ىالذطر.

ىالمدنى ىرثاء ىذطر ىمظاهر من
ىوالممالكىفيىهذاىالطصر.ى

ٕ 

أواًل: تـصوٌـر سمــوط بٌــت 

 الممـدس بـؤٌـــدي الصلٌبٌٌن.

تصوٌر ما حلَّ بالمدن من خراب 

ودمار  وما نزل بؤهلها من كرب 

 وضٌك.

ٖ 
ثانًٌا: الدعوة إلى تحرٌر 

 المدن وال سٌما بٌت الممدس. 

الموازنة بٌن ماضً المدن 

 وحاضرها. 

ٗ 

تسجٌـل االنتصارات  

والتهنئـة بالفتـوحـات وال 

 سٌما فتح بٌت الممدس

االستـنجـــاد بـالمسـلمٌـــن 

واستنــهـاض هممهــم ودعوتهم 

 إلى نصرة إخوانهم. 

 

ٟٓ؟  َا املكؿٛد باملدٜح ايٓبٛ
كتعداد صفاتو الُخُمقية  فف شعري ُيعنى بمدح النبي دمحم 

ظيار الشكؽ لرؤيتو كزيارتو، كزيارة األماكف  كالَخْمقية كا 
المقدسة التي ترتبط بحياتو، مع ذكر معجزاتو المادية 

 كالمعنكية، كاإلشادة بغزكاتو. 
 
 تط١ُٝ غعس املدا٥ح ايٓب١ٜٓٛ َدسّا ٚيٝظ زثا٤ّ .  :عًٌّ

حيّّ في نفكس المسمميف برسالتو كسنتو  ألف الرسكؿ 
 كمبادئو التي بُعث مف أجميا. 
 

َِ اشدٖس غعس املدا٥ح ايٓب١ٜٓٛ ٚأؾبح ٜػهٌ ظاٖس٠  ٔي
 تطرتعٞ االْتباٙ يف ايعؿسٜٔ: األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ. 

يف مف كيالت كمصائب يعكد ذلؾ إلى ما تعاقب عمى المسمم
كأحزاف، كقد القى الكثيركف مف شدة كطأتيا القير كاأللـ، 
كجعمتيـ يعيشكف في تعب كنكد، كال سّيما بعد اليجمات 
المتكالية: الصميبية الجائرة مف الغرب، كالتترية الغادرة مف 

كالتضرع  –تعالى  –الشرؽ، فما كاف منيـ إال التكجو إلى للا 
الكرب الذي كقع عمييـ كالضيـ الذي لحق  إليو كي ينجييـ مف

أف يككف شفيًعا ليـ  بيـ، كتكسمكا إلى رسكلو الكريـ دمحم 
عند للا لكي ينجييـ مف النكائب التي كادت تقضي عمى 

 كجكدىـ. 
 

اذنس ثالث١ َٔ ايهتب ) ايدٚاٜٚٔ ( اييت ُأيّْؿت يف املدٜح 
 ايٓبٟٛ، َٚؤيّْؿٝٗا .   ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( 

ْرَصري.   -أ  ))معارج األنكار في سيرة النبي المختار(( لمصَّ
))بشرى المبيب بذكرى الحبيب(( البف سيد الناس  -ب

 اليعمري. 
))منتخب اليدية في المدائح النبكية(( البف نباتة  -ج 

 المصري. 
))فرائد األشعار في مدح النبي المختار(( البف العطار  -د 

 الدنيسري. 
 بمدح النبي الكريـ((البف عربشاه الدمشقي  ))شفاء الكميـ-ىػ 
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ٟٓ ؟ َٚا اضِ قؿا٥دٙ ؟  َٔ ٖٛ أغٗس َٔ ميجٌ ظاٖس٠ املدٜح ايٓبٛ
))الككاكب البكصيري  كلو جممة قصائد أشيرىا ))البردة(( المعركفة باسـ 

ّرية في مدح خير البرية((   .الدُّ
  

. ٟٓ  ٚٓضح ارتؿا٥ـ ايؿ١ٝٓ يػعس املدٜح ايٓبٛ
عند الحديث عف  تبرز فيو العاطفة كتدفق المشاعر تجاه الرسكؿ  -أ  -ٔ

 شمائمو كمعجزاتو كطمب شفاعتو. 
 يتميز بكحدة المكضكع كطكؿ القصيدة.  -ب  -ٕ
تأثرت مضامينو بالقرآف الكريـ، كمف ذلؾ الحديث عف حادثة اإلسراء  -ج  -ٖ

في الكتب السماكية،  -صّمى للا عميو كسّمـ  -كالمعراج، كذكر النبي 
كالطير األبابيل، كبالحديث النبكي الشريف عند ذكر البراؽ في حادثة 

 اإلسراء. 
التي يشيع فيو فف المعارضات، مثاؿ ذلؾ قصيدة ابف الساعاتي  -د 

 .عارض فييا كعب بف زىير 
 
 َالسع١ : يإلداب١ ع٢ً ضؤاٍ  : 
ّٓ مّما ٜأتٞ  اضتٓتر ارتؿٝؿ١ ايؿ١ٝٓ يػعس املدا٥ح ايٓب١ٜٛ يف ن

 : 
 انتبو إلى ما يأتي : 

تأّثرت مضامينيا بالقرآف الكريـ البيت الذي ينتيي بػ ) ف ( نقكؿ :  -ٔ
 ) حادثة اإلسراء (

تبرز فييا العاطفة كتدفُّق البيت الذي ينتيي بػ ) تعديُل ( نقكؿ :  – ٕ
 المشاعر تجاه الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص .

 األبيات التي تنتيي بػ ) إنجيُل/ مأككُؿ/ أبابيلُ  ( نقكؿ :  – ٖ
 .شٌوع المعارضات الشعرٌة فً شعر المدٌح النبوي

 

بداٌة لسم المضاٌا هو ما وضعته لن فً الجدول الموجود فً  اْتب٘ :

ٌخص موضوعات شعر المدٌح النبوي ) ما الموضوع ... ولٌس 
 الخصٌصة (

 

 

 

عًٌّ : ٜعد أدب ايسسالت ايرٟ اْتػس يف ايعؿسٜٔ: األٜٛبٞ 
ٞٓ َٔ أَتع ايؿٕٓٛ ايٓجس١ٜ .    ٚاملًُٛن

الفف بكاقع الّناس كحياتيـ، كامتزاجو بفنكف أخرى اللتصاؽ ىذا 
 كالقصص، كالمذكرات، كالتراث الشعبي، كاليكميات.

 َٔ تٛي٢َّ نتاب١ أدب ايسسالت ؟ 
تيكتيـ المغامرة كالسفر رّحالة متنكعكف في ثقافاتيـ كعمكميـ، ممف اس 

 كالترحاؿ

 عًٌّ : اختالف اٖتُاَات ايسساي١ يف زسالتِٗ . 
 ثقافاتيـ كعمكميـ .بسبب تنكع 

 
 َاذا ْكٌ إيٝٓا ايسساي١ يف زسالتِٗ ؟

بعضيـ نقل عادات مف تحّدث عنيـ، كتقاليدىـ، كثقافاتيـ، كلغاتيـ،  
كطرؽ عيشيـ، كمعتقداتيـ الفكرية كالمذىبية، كبعضيـ اعتنى بنقل 
جغرافية البالد التي ارتحل إلييا كآثارىا، كُمناخيا، كتكزيع سّكانيا 

 كطبيعتيـ، كمعالـ حضارتيا. 
 
ككنو كثائق تاريخية . عًٌّ :  ألدب ايٓسسالت ق١ُٝ ع١ًُٝ نبري٠ 

كجغرافية كاجتماعية كثقافية يعتمد عمييا لمعرفة أحكاؿ البالد المكانية 
 كالسكانية . 

 
 اذنس اثٓني َٔ أغٗس ايسٓساي١ يف ايعؿسٜٔ : األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ.

 . ةابف جبير كابف بطكط 

َا اضِ ايهتاب ايرٟ أّيؿ٘ ابٔ دبري خالٍ زسًت٘ يف ايكسٕ 
 ع اهلذسٟ ؟ايطاد

 )تذكرة باألخبار عف اتفاقات األسفار( 
 

اْطب ايهتاب اآلتٞ إىل َؤّيؿ٘ : )ترنس٠ باألخباز عٔ اتؿاقات 
 ابف جبير .    األضؿاز(. 

 
َاذا ٚؾـ ابٔ دبري يف نتاب٘ )ترنس٠ باألخباز عٔ اتؿاقات 
  ؟األضؿاز(

كصف فييا البيت الحراـ كالمسجد النبكي، كدمشق، كالعراؽ، كغيرىا  
مف البمداف كالمدف، كما كصف األسكاؽ كاألسكار كالحصكف كالمشافي، 
كاألحكاؿ االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية لساكني البمداف التي مّر 

 بيا، كدرجة االستقرار فييا، كما كصفت رحالتو.
1-  
 ٔ بطٛط١ ؟ َٚا يكب٘ ؟َٔ ٖٛ اب -2

 ىك دمحم بف عبدللا الطنجّي، لقب بأمير الرحالة المسمميف. 
 

 نِ عاَّا اضتػسقت زس١ً ابٔ بطٛط١؟ َٚاذا طاف بٗا ؟
استغرقت رحمتو ما يقارب الثالثيف عاًما، خرج مف طنجة فطاؼ قارتي 

 آسيا كأفريقيا كبعض بمداف قارة أكركبا.
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ٕٚٓ ؾٝ٘ ابٔ بطٛط١ أخباز زسًت٘ ؟   َا اضِ ايهتاب ايرٟ د

 )تحفة النظار في غرائب األمصار كعجائب األسفار( 
 

اْطب ايهتاب اآلتٞ إىل َؤّيؿ٘ : )حتؿ١ ايٓعاز يف غسا٥ب األَؿاز 
 ٚعذا٥ب األضؿاز( 

 ابف بطكطة . 
 
 َاذا ٚؾـ ابٔ بطٛط١ يف نتاب٘ ؟

كمكاقعيا كالمسافات بينيا كمظاىر العمراف كصف فيو البمداف التي زارىا 
فييا، كحكاميا كعادات أىميا كألبستيـ كألكانيا كأشكاليا كحيكيتيا كداللتيا، 

 كما كصف األطعمة كأنكاعيا كطريقة صناعتيا.
 
 ٚٓضح ارتؿا٥ـ ايؿ١ٝٓ ألدب ايٓسسالت.

 .عاريقتبس مف اآليات القرآنّية أك األحاديث النبكّية الشريفة أك األش -أ  -ٔ
يعتني بالكصف كبذكر التفاصيل، كمثاؿ ذلؾ كصف ابف بطكطة  -ب -ٕ

 .الياقكت في جزيرة سيالف
 يميل إلى العبارات القصيرة المتناغمة ذات اإليقاع المكسيقّي.  -ج 
 

 

ايعؿسٜٔ: عٓدد ايعٛاٌَ اييت ضاُٖت يف اشدٖاز ؾٔ ايسضا٥ٌ يف 
 األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ .

 عكامل سياسية، كاجتماعية، كعممية. 
 

ٚٓضح  ايعٛاٌَ ايطٝاض١ٝ اييت ضاُٖت يف اشدٖاز ؾٔ ايسضا٥ٌ يف 
 ايعؿسٜٔ: األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ .

كثرة دكاكيف الّدكلة التي اقتضت الحاجة إلى كّتاب الرسائل لتسيير  -أ  -
 أمكرىا. 

الرسمية التي عاشيا السالطيف كاألمراء كالجند حاجة الحياة السياسية  -ب  -
مف ِسْمـ كحرب إلى استخداـ الرسائل إلصدار أكامر التعييف أك العزؿ أك 

 تكطيد العالقات مع البمداف األخرى كتحسيف السياسة الخارجية... إلخ.
-   
ٚٓضح  ايعٛاٌَ االدتُاع١ٝ اييت ضاُٖت يف اشدٖاز ؾٔ ايسضا٥ٌ يف  -
 املًُٛنٞ .ايعؿسٜٔ: األٜٛبٞ ٚ

عمّك منزلة ُكّتاب الرسائل عند السالطيف كالممكؾ، حيث قاربت منزلتيـ  -أ  -
 منزلة الكزراء ككبار القضاة. 

اتخاذ الرسائل كسيمة تكاصل اجتماعي، فكانت تستخدـ في التينئة  -ب  -
 كالمدح كالتعزية كالمكاساة كالشكر، كغير ذلؾ. 

شدٖاز ؾٔ ايسضا٥ٌ ٚٓضح  ايعٛاٌَ ايع١ًُٓٝ اييت ضاُٖت يف ا -
 يف ايعؿسٜٔ: األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ .

ديكاف اإلنشاء كما كضع مف شركط عمى مف يريد أف يتخذ  -أ  -
الكتابة صنعة لو ، مع كثرة المكاتبات التي كانت تخرج منو أك تعكد 

 إليو مف مبايعات كعيكد، كغير ذلؾ. 
رغبة الُكّتاب في إظيار ثقافتيـ كبراعتيـ في الكتابة في فنكف  -ب  -

 النثر المختمفة كمنيا الّرسائل. 
-  
اذنس ثالث١ َٔ أغٗس نٓتاب ايسضا٥ٌ يف ايعؿسٜٔ: األٜٛبٞ  -
 ٚاملًُٛنٞ .

القاضي الفاضل، كالعماد األصفياني، كمحيي الديف بف عبد  
 الظاىر، كعالء الديف بف غانـ. 

 
))خسٜد٠ ايكؿس ٚدسٜد٠ :  اآلتٞ إىل َؤّيؿ٘اْطب ايهتاب 
 ايعؿس يف ذنس غعسا٤ ايعؿس((

 العماد األصفياني.
 
1-  
 َٔ ٖٛ ايكاضٞ ايؿاضٌ؟ َٚا أيكاب٘ ؟ -2

أطمقت عميو ألقاب عدة  ىك أبك عمي عبد الرحيـ بف عمي البيساني. 
 منيا: )محيي الديف( ك)مجير الديف( ك)القاضي الفاضل(.

  
 ّٛ اييت دزضٗا ايكاضٞ ايؿاضٌ ؟َا ايعً

درس العمـك الشرعّية كديكاف الحماسة، كتعّمـ فّف الكتابة، كعمل في 
 ديكاف اإلنشاء زمف صالح الّديف األيكبّي. 

 
ع٢ً  عًٌّ : ضاز نٓتاب ايسضا٥ٌ يف عؿس ايكاضٞ ايؿاضٌ
 طسٜكت٘.

ي ألّنو  أحد أىـ أعمدة ُكّتاب ىذا الفّف؛ فكانت رسائمو كطريقتو ف 
الكتابة نيج اليداية لُكّتاب العصريف: األيكبي كالمممككي، كمحّفزة 

 ليـ عمى اإلبداع.
 
 اذنس اثٓني َٔ َؤّيؿات ستٝٞ ايدٜٔ بٔ عبد ايعاٖس .

))الركض الزاىر في سيرة الممؾ الظاىر((، ك ))تشريف األياـ  
 كالعصكر في سيرة الممؾ المنصكر((.
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ٝربع تٛىل ستٝٞ ايدٜٔ بٔ عبد ايعاٖس يف عٗد ايّعاٖس ب َاذا
 ؟ٚقالٕٚٚ ٚابٓ٘ األغسف خًٌٝ

 ديكاف اإلنشاء .
 
 ٚٓضح ارتؿا٥ـ ايؿ١ٝٓ يًسضا٥ٌ.

  .تتأثر بالقرآف الكريـ  -أ  -ٔ
 .تؤرخ الرساؿ ألحداث العصر، َفتَعدُّ سجالِّ تاريخيِّا  -ب  -ٕ
 .تيف المحسنات البديعية، كالجناس تكثر في الرسال -ج -ٖ

ماؾتمتاز رسالة القاضي الفاضل بغ -د   (رابة بعض األلفاظ مثل )السِّ
 
 عًٌّ : ُتعٓد ايسضاي١ ضذًِّا تازخيٝ٘ا .

 ألّنيا تؤّرخ ألحداث العصر .
 

ٔٗ ارتطاب١ يف ايعؿسٜٔ:  األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ َٔ عًٌّ :  ُٜعٗد ؾ
ِٖ ايؿٕٓٛ األدب١ٝ.  أٖ
 أٚ بٝٓٔ أ١ُٖٓٝ ارتطاب١ يف ايعؿسٜٔ : األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ. 

قناع الجماىير بآراء  ألّنيا أسيمت في الّدفاع عف القيـ الفاضمة، كا 
 كأفكار سياسية. 

 
ِّ ٚاشدٖازٙ،  اذنس ايعٛاٌَ اييت أضُٗت يف تٓػٝط ٖرا ايؿ
 نبرّيا َٔ املعاْٞ ٚاألؾهاز. ٚٚؾست يًدطبا٤ شتصّْٚا 

ُبط . -أ  -ٔ  نشاط حركة بناء المساجد كالزكايا كالرُّ
 تقريب السالطيف لمخطباء كرفع منزلتيـ.  -ب  -ٕ
تكافر دكاعي الخطابة كمحفزاتيا، كالغزك الصميبي كالغزك المغكلي  -ج  -ٖ

كالظركؼ السياسية كالعسكرية التي عممت عمى ازدىار الخطابة كال 
 سيما الخطابة السياسية كالدينية. 

ٗ-  
عًٌ : اشدٖاز ارتطب ايطٝاض١ٝ ٚايد١ٜٝٓ يف ايعؿسٜٔ: األٜٛبٞ 
 ٚاملًُٛنٞ.  

تيا، كالغزك الصميبي كالغزك بسبب تكافر دكاعي الخطابة كمحفزا
المغكلي كالظركؼ السياسية كالعسكرية التي عممت عمى ازدىار 

 الخطابة كال سيما الخطابة السياسية كالدينية. 
 

 ؟َٔ ٖٛ أغٗس ارتطبا٤ يف ايعؿسٜٔ : األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ
 محيي الديف ابف الزكي. 

 قؿ٢ بعد حتسٜسٙ ؟َٔ ٖٛ أٍٚ َٔ خطب يف املطذد األ
 محيي الّديف بف الّزكي .
 ٚٓضح ارتؿا٥ـ ايؿ١ٝٓ ألضًٛب ابٔ شنٞ.

 تبرز العاطفة الدينية فييا خاصة عند التمثل بالقرآف الكريـ.  -أ  -ٔ
 تتأنق في اختيار األلفاظ الكاضحة ذات المعاني السيمة.  -ب  -ٕ

ما تكظف الصكر البيانية كالمحسنات البديعية كالسجع كالجناس  -ج 
 .يضفي عمى الخطبة جرًسا مكسيقيِّا

 

 عٓسف املٛضٛع١ .  
المكسكعة كتاب يجمع معمكمات شّتى مف العمـك كالمعارؼ في مختمف 

 مياديف المعرفة، أك ميداف منيا، مرتبة ترتيًبا ىجائًيا. 
 
 املٛضٛعٞ ؟َت٢ ناْت بدا١ٜ ايتأيٝـ 

 في العصر العباسّي في القرف الثالث اليجري .
 

اذنس اثٓتني َٔ املٛضٛعات اييت ؾٓٓؿت يف بداٜات ايتأيٝـ 
ِٓ اذنس َؤّيؿُٝٗا . ٞٓ، ث  املٛضٛع

 كتاب ))الحيكاف(( لمجاحع، ك))األغاني(( ألبي فرج األصفياني.
 

عٞ َا ٖٞ  ايعٛاٌَ اييت نإ هلا تأثري يف ْػاط ايتأيٝـ املٛضٛ
ٌٓ َٓٗا  ٞٓ ؟ ٚاذنس دٚز ن ٞٓ ٚاملًُٛن  يف ايعؿسٜٔ : األٜٛب
 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( 

الغزك الصميبي كالغزك المغكلي كما أحدثاه مف تدمير ثقافي كفكري  -أ  -ٔ
لمقدرات األمة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ، األمر الذي أليب غيرة 

خطى كأّلفت عمماء األمة عمى حضارتيا كتاريخيا كتراثيا، فحثت ال
 المكسكعات لتعكيض ما ُخِسر. 

ديكاف اإلنشاء كما يتطّمبو مف مكسكعية المعرفة لدى كل مف  -ب  -ٕ
يعمل فيو. فقد كجب عمى العامميف فيو أف يككنكا عمى دراية بالعمـك 
الشرعية كالتاريخ كاألدب... إلخ، كال عجب أّف أشير كتاب المكسكعات 

ّتاًبا فيو كالقمقشندي، كصالح الّديف كانكا رؤساء ليذا الّديكاف أك كُ 
 الصفدي، كالمقريزي كغيرىـ. 

انتشار المكتبات الضخمة التي ُأكِقفت لخدمة طمبة العمـ كحكت  -ج  -ٖ
نفائس الكتب كالمخطكطات؛ األمر الذي أتاح المجاؿ لتنّكع المعارؼ 

ـّ التأليف المكسكعي.   ككثرتيا، كمف ث
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المياجريف مف أقطار أخرى كاألندلس  استقطاب مصر كالّشاـ لمعمماء -د  -ٗ

  .كاليند كالعراؽ كغيرىا. كمف أمثمتيـ ابف خمدكف مؤسس عمـ االجتماع
٘-  

 اذنس أغٗس املٛضٛعات يف ايعؿسٜٔ: األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ .
  الكافي بالكفيات لصالح الديف الصفدي -أ  -أ 
الكاضحة كُعرر النقائص الفاضحة لجماؿ الّديف غرر الخصائص  -ب  -ب 

  الكطكاط
 نياية األرب في فنكف األدب لشياب الّديف النكيري  -ج  -ج 
 .مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار البف فضل العمري  -د  -د 

 .سير أعالـ النبالء لمَذىبّي  -ق 
 .صبح األعشى في صناعة اإلنشا ألبي العباس القمقشندي  -ك 
با لبدر الّديف الحمبّي نس -ز   يـ الصَّ
 ؾٓٓـ املٛضٛعات اييت دزضتٗا إىل: 

        مكسكعات التراجـ. 
                مكسكعات األدب. 

 مكسكعات الطبيعة كالجغرافيا كالتاريخ.
 هنان موسوعات تشترن فً أكثر من صنف 

 

َٛضٛعات 
 ايرتادِ
َٛضٛعات 
 األدب

َٛضٛعات 
ايطبٝع١ 
ٚادتػساؾٝا 
 ٚايتازٜذ

الوافً 

 بالوفٌات 

غرر الخصائص 

 الواضحة

نهاٌة األرب فً 

 فنون األدب.

مسالن 

األبصار فً 

ممالن 

 األمصار 

نهاٌة األرب فً 

 فنون األدب.

مسالن األبصار 

فً ممالن 

 األمصار

سٌَر أعبلم 

 النببلء

صبح األعشى 

فً صناعة 

 اإلنشا

با  نسٌم الصَّ

با     نسٌم الصَّ

 
 

 
 
 المذاهدة.ىوومىمنىاألوامىدومّرىذروطىحواتكىأمامىرونوكىفحاولىأْنىتجطلهىودتحّقفيى 
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ـْ بالشييِد ! أفِعْل بو! ، مثل : -ٕ        ما أفعمو ! ، مثل : ما أركع الشييد! -ٔ      ي٘ ؾٝػتإ قٝاضٝٓتإ :  أعظ
ٌَ ايسبَٝع ! َا أمج

ْٛٓاتٗا ( أزناْٗا   )اإلعساب ثابت ٚحيتاز إىل سؿغ(  إعسابٗا :  ) سؿغ (  :) َه

 اسـ التعجب ) ما ( . – ٔ 
 .فعل التعّجب ) أجمل (  – ٕ
 الُمتعجَّب منو ) الربيع ( . – ٖ

 :  تعّجبّية، اسـ مبنّي عمى الّسككف في محل رفع مبتدأ مقّدـ كجكًبا. ما 
: فعل ماٍض جامد؛ إلنشاء التعّجب، مبني عمى الفتحة، كفاعمو الضمير المستتر كجكبًا أجمَل 

 تقديره ) ىك (، يعكد عمى ) ما(
 : الفعل الجامد : ىك الفعل الذي ال مضارع كال أمر لوَالسع١ 
  بو منصكب كعالمة نصبو الفتحة .مفعكؿ  الربيَع :

:  فً محّل رفع خبر الجملة الفعلٌّة المكونة من الفعل ) أجمل ( + فاعله المستتر والمفعول به  
 مإّخر وجوباً للمبتدأ ) ما (

 اضبط بالشكل أك صّكب الخطأ :
 ما   أجمَل      الربيَع !

 فتحة      فتحة       
كالياء ىك  : ضمير متصل مبني في محل نصب مفعكؿ بو (تصاًل، مثل: ما أجممو !) الياء: قد يككف الُمتعجَّب منو ضميرًا م َالسع١

 المتعّجب منو 
 

 

ُٔدّا ع٢ً عالَات ايرتقِٝ بٝٓٔ   ايؿسم بني :َُعت

َٔ شٜدّاَا  ُٔ!    ٚ      َا أ أسط َٔ شْٜد .         ؟ شٜدٕ سط  َا أسط
 

ٍٓ ع٢ً أضًٛب تعٓذب; أٟ ْتعٓذب َٔ ُسِطٔ شٜد  . –أ    عال١َ ايرتقِٝ ) ! (  تد
 :  تعّجبّية، اسـ مبنّي عمى الّسككف في محل رفع مبتدأ مقّدـ كجكًبا. ما 

 : فعل ماٍض جامد؛ إلنشاء التعّجب، مبني عمى الفتحة، كفاعمو الضمير المستتر كجكبًا تقديره ) ىك (، يعكد عمى ) ما(أحسفَ 
  مفعكؿ بو منصكب كعالمة نصبو الفتحة . زيدًا :

 :  في محّل رفع خبر مؤّخر كجكبًا لممبتدأ ) ما (الجممة الفعمّية المككنة مف الفعل ) أحسَف ( + فاعمو المستتر كالمفعكؿ بو  
 

ٕٓ األضًٛب ٖٛ أضًٛب اضتؿٗاّ; أٟ َا ٖٛ ايػ٤ٞ األسطٔ يف شٜد  -2 ٍٓ ع٢ً أ  ؟عال١َ ايرتقِٝ ) ؟ ( تد
 . خبر ممدّماسم استفهام مبنً على السكون فً محل رفع ما : 

 مرفوع وعبلمة رفعه الضمة . مبتدأ مإّخر أحسُن : 
 مضاف إلٌه مجرور وعبلمة جّره الكسرة.: زٌدٍ 
 

ٕٓ األضًٛب ٖٛ أضًٛب ْؿٞ; أٟ مل حيطٔ شْٜد -3 ٍٓ ع٢ً أ  . عال١َ ايرتقِٝ ) . ( تد

 ما : حرؼ نفي.
 زيٌد : فاعل مرفكع كعالمة رفعو الضّمة الظاىرة عمى آخره .                مبنيّّ عمى الفتحة الظاىرة عمى آخره .أحسف : فعل ماٍض 
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ٌِ بايسبِٝع !                ُٔ  أِد

ْٛٓاتٗا (أزناْٗا     ) سؿغ ( :) َه

 فعل التعّجب ) أجمْل( . – ٔ 
 حرف الجّر الزائد ) الباء ( . – ٕ
المتعّجب منه ) الربٌع (   ولد ٌكون ضمٌراً  كالهاء  – ٖ

    فً ) أجمْل به(.

ِّ ب٘!  أنس
ب منه هو  : ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع    وٌُعرب الهاءالمتعجَّ

 .لفعل التعّجبفاعل 

 : ) ثابت ٚ سؿغ ( إعسابٗا :
جاء على صٌغة األمر؛ إلنشاء  فعل ماٍض جامد  أجمْل:

ًّ على التعّجب     السكون.مبن
 .(ٌفٌد التوكٌد)   :  حرف جر زائد  الباء

 اسم مجرور لفظاً مرفوع محبلً على أنّه فاعل .: لربٌعِ ا
مبلحظة : ٌوجد إعراب آخر لـ ) الربٌع ( لكّن هذا اإلعراب 

 هو األسهل.
 
ٛٓب ارتطأ  ضبطا  : بايػهٌ ٚقد ُٜطًب ؾ

 أمجْل ابلربيِع !
 كسرة       سكون 

 إذا نإ املتعٓذب َٓ٘ : 
 ) أكرْم بصديَقيك !( َج٢ٓٓ 
 ) أكرم ِبعّلِميك!( مجع َرّنس ضامل
 ) أكرم أببيك!( َٔ األمسا٤ ارتُط١

صديقيك + معّلميك + أبيك  : اسم رلرور لفظاً مرفوع زلالا على أنّو 
 فاعل، والكاف : ضمًن مّتصل مبيّن يف زلّل جّر مضاف إليو .
: ىذا اإلعراب يصلح للمتعّجب منو سواء أكان مفرداً أم مثىّنً  اْتب٘

 أم مجع مذّكر سادلاً أم من األمساء اخلمسة .

 

  1تدزٜب 
ٌِ ٔب٘ !( إىل أزناُْٗا يف َا ٜأتٞ:  ٞٓ )َا أؾعً٘ !( ٚ )أؾع ٌِ ؾٝػيت ايٓتعٓذب ايكٝاض  سًّ

ـْ َعَمى النَّارِ ُأكَلِئَؾ الَِّذيَف اْشَتَرُكا قاؿ تعالى: ) -ٔ اَلَلَة ِباْلُيَدى َكاْلَعَذاَب ِباْلَمْغِفَرِة َفَما َأْصَبَرُى  ( الضَّ
 قاؿ محّمد بُف يسير:  -ٕ

 أْخِمْق بذي الّصبِر أف َيْحظى بحاجتِو        كُمدِمػف الَقػْرِع لألبػكاِب أْف َيػِمجػػػػا
 ما أشجَع الجنديَّ المرابَط عمى الحدكد لمّدفاع عف الكطف! كما أعظـَ فخَر األّمِة بو! كما أركَع عكدَتو منتصًرا إلى أىمو!  -ٖ
يادة، فأحِسْف بيا قائدًة ماىرًة! -ٗ   أثبتت المرأة األردنّية قدرتيا عمى القيادة كالرِّ
 ٌٓ  1تدزٜب س
 ما أصبرىـ ! -ٔ

 فعل التعّجب : أصبر / المتعّجب منو : الضمير ) ىـ ( .اسـ التعّجب : ما / 
 أخمْق بذي الصبر! -ٕ

 فعل التعّجب: أخمق / حرؼ جّر زائد : الباء / المتعّجب منو : ذي .
 ما أشجَع الجندّي ! + ما أعظـَ فخَر األّمة بو !  + ما أركَع عكدَتو ! -ٖ

 أركع / المتعّجب منو : الجندّي + فخر + عكدتو .اسـ التعّجب : ما / فعل لمتعّجب : أشجع + أعظـ + 
 أحسْف بيا ! – ٗ

 فعل التعّجب : أحسْف / حرؼ جّر زائد : الباء / المتعّجب منو : الضمير ) ىا (
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 تعّجْب من األفعال اآلتية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 

 اآلت١ٝ : ْتعٓذب بطسٜك١ َباغس٠ إذا نإ ايؿعٌ ٜٓطبل عًٝ٘ ايػسٚط ايطبع١  –أ 

 اتمــقــــصّ     الثة ثـ             املؿتاح :
 
 
 اتم     قابل للتفاوت     الوصف منو ليس على وزن ) أفعل، فعالء(  الثّي     )مبين للمعلوم، متصّرف، مثبت( ث

ٞٓ ، ال بٓد َٔ تٛاؾس ايػسط اآلت١ٝ :   ست٢ ْتعٓذب َٔ ايؿعٌ بػهٌ َباغس بؿٝػيت ايتعٓذب ايكٝاض
 ) َنُبَل (نأخذ مثااًل الفعل 

 أحرف. ٖماٍض ثبلثً؛ أي مكّون من ثبلثة أحرف  والفعل )  نَبُل ( ثبلثً؛ ألنّه مإلّف من  –أ 

 تاّم  أي لٌس نالصاً  أي لٌس من أخوات ) كان (  والفعل ) نَبُل ( لٌس من أخوات ) كان ( –ب 

ًّ للمعلوم ؛ أي لٌس مٌنٌ ا للمجهول ) ت –ج  ذّكر : الماضً المبنً للمجهول ٌكون بضّم أّوله وكسر ما لبل آخره  مثل : مبن
ًّ للمجهول ٌكون بضّم أّوله وفتح ما لبل آخره  مثل : ٌُكَسر ( .  ُكِسر  و المضارع المبن

ًّ للمعلوم؛ ألنّه لٌس مضموم األول وال مكسور ما لبل اآلخر.  والفعل ) نَبَُل ( فعل ماٍض مبن

ٌؤتً بالماضً والمضارع واألمر؛ أي لٌس جامداً فالجامد ٌكون بالماضً فمط  مثل : لٌس  عسى  نعم    متصّرف؛ أي –د 
 بئس .

نستطٌع أن نؤخذ منه الماضً  حظ أّن الفعل ) نَبُل ( متصّرفٌ ) احفظ هذه األفعال األربعة؛ ألنّها األفعال الجامدة األشهر ( وال
 والمضارع واألمر ؛ فهو لٌس جامداً (

 مثبتاً؛ أي لٌس منفٌ اً؛ أي غٌر مسبوق بحرف نفً  والفعل ) نَبُل ( مثبت؛ ألنّه غٌر مسبوق بحرف نفً. – ه

لابل للتفاوت؛ أي ٌمبل التفاوت والتفاضل  مثل : الفعل ) عُظم ( لابل للتفاوت؛  ألّن النّاس ٌتفاوتون فً مستوى  –و 
ر فهنان شخص أنبل من شخص آخر  وهنان أفعال غٌر لابلة للتفاوت ) العظمة  والفعل ) نبُل ( لابل للتفاوت بٌن البش

 احفظها ( 
 مثل : هلن  مات  فنً  غرق  ُعِمً.

لٌس الوصف منه على وزن ) أفعل( الذي مإنّثه ) فعبلء (؛ أي أّن الصفة المشبّهة من الفعل لٌست على وزن ) أفعل (  –ز 
ٌؤتً الوصف منها على وزن ) أفعل / فعبلء ( هً أفعال األلوان والعٌوب ) َخِضر /  ومإنّثه ) فعبلء (؛ واعلم أّن األفعال التً

 َصِفر / َسِود / العٌوب : َعِرج / َخِرس ....(
 مثل : خِضر : أخضر خضراء/ صِفر : أصفر  صفراء/ عِرج : أعرج  عرجاء .

س على وزن ) أفعل / فعبلء ( بل الوصف منه على والحظ أّن الفعل ) نَبُل ( لٌس من أفعال األلوان والعٌوب فالوصف منه لٌ
 وزن ) فعٌل (  فنمول : فبلن نبٌل .

 ايٓتٝذ١ : ايؿعٌ ) َُْبٌ ( تٓطبل عًٝ٘ غسٚط ايتعذب املباغس ايطبع١; يريو ْتعذب َٓ٘ بأٟ مج١ً ْٚكٍٛ َجاّل:

 تاف (ما أنبَل الشييَد ! / أنبْل بالشييِد ! ) ُيكتفى بكاحدة إال إذا ُطِمبت الصيغ
 تعّجب مف األفعاؿ اآلتية : ) َحُسف / َظُرؼ / َكُرـَ / َصَدؽ/ برعْت / بيج (  أَج١ً أخس٣ َٔ ايهتاب :

 الحع أّف كل ىذه األفعاؿ تنطبق عمييا الشركط السبعة؛ نتعجب بشكل مباشر .
 حاتمًا !/  صَدَؽ : ما أصدَؽ المؤمَف !حُسف : ما أحسَف المركءَة !    / ظُرؼ : ما أظرؼ كالَمو!      / كُرـ : ما أكرـَ 

 !  / بيج : ما أبيَج الربيَع !َة بَرَعْت ) تاء التأنيث كضعت لإلشارة إلى جعل المتعجب منو مؤنثًا ( : ما أبرَع المخترعػػ
 

  .ووولدىرذراتىالمراتىمنىرحمىالتجاربى،ولدىالمرءىمرةىمنىرحمىاألمىُو 
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 ) يوجد شرط أو أكثر غري متحّقق (  التعّجب غري املباشر

 إذا اختًّت ايػسٚط ايطابك١; ؾإْٓٓا ْتعٓذب َٔ ايؿعٌ بػهٌ غري َباغس ع٢ً ايػهٌ اآلتٞ :
 إذا نإ ايؿعٌ :  -1
 غير ثالثّي .    -أ

 ناقصًا ) كاف كأغمب أخكاتيا (  –ب 
األلكاف، مثل ) خِضر، حِمر، زِرؽ ...( أك أفعاؿ العيكب، مثل : )  الكصف منو عمى كزف ) أفعل ( الذي مؤّنثو فعالء؛ أي كاف مف أفعاؿ –ج 

 عِرج، خِرس، لِثغ...(
 ؾإْٓٓا ْتعذب َٓ٘ بطسٜك١ غري َباغس٠ 

 ) ما أروع أن ( + الفعل ادلضارع    –أ 
ىكانىالجوُّىمطتداًلىمثالى:ى

 بما أّف الفعل ) كاف ( ناقصًا فإّننا نعّجب بالطريقة غير المباشرة .
 أحسَف أف يككف الجّك معتداًل !ما 
ىرُعِضرىالّزَخ

 بما أّف الفعل ) خِضر ( مف أفعاؿ األلكاف التي يأتي الكصف منيا عمى كزف ) أفعل، فعالء ( فإّننا نتعّجب بطريقة غير مباشرة
 ما أجمل أف يخضَر الزرع!
رع ( كىناؾ طريقة باستخداـ المصدر الصريح ال أنصحؾ ىذه الطريقة األسيل باستخداـ المصدر المؤكؿ ) أف + فعل مضاعصٜصٟ ايطايب : 

باستخداميا؛ ألّنؾ قد تجد صعكبة باستخراج المصدر الصريح ، كخاصة أّنيـ ال يحّددكف في السؤاؿ نكع المصدر ىل ىك مؤكؿ أـ صريح ، فمؾ 
 الخيار دائمًا، كيفضل الذىاب لممؤكؿ .
فإّننا نتعّجب بطريقة غير مباشرة أيضًا لكف باستخداـ المصدر المؤّكؿ فقط، كىنا ال يجكز  َٓؿٝ٘اإذا نإ ايؿعٌ َبٓٝ٘ا يًُذٍٗٛ أٚ  -2

 المصدر الصريح ؛ لذلؾ الحع أف المصدر المؤكؿ يصمح لجميع األنكاع الخمسة السابقة فاعتمْده .
ىُوػالىالحقُّىدائمًا

 المباشرة ، كنأتي بالمصدر المؤكؿ فقط . بما أّف الفعل ) ُيقاؿ ( مبنّي لممجيكؿ فإّننا نتعّجب بالطريقة غير
           ما أجمَل أف ُيقاَؿ الحّق دائمًا !

ىالىوندىىالرجُلىوطنهى.
 بما أف الفعل ) ينسى ( منفيِّا فإّننا نتعّجب بالطريقة غير المباشرة ، كنأتي بالمصدر المؤكؿ فقط .

     ما أركَع أاّل ينسى الرجُل كطنو!    ) أف + ال = أاّل (   
 إذا كاف معنى الجممة سمبيًا فاستخدـ )ما أبشَع أْف ...( َالسع١ :

 مثل : اختصـ األخكة ) الفعل غير ثالثّي (  نقكؿ : ما أبشَع أف يختصـ األخكة !
ؾإْٓ٘ ال ميهٔ  ، َجٌ : )عط٢، يٝظ، ِْٔعِ، ٔب٦ِظ (أٚ داَدّا ) غري َتؿٓسف( ، َجٌ : ) َات ( إذا نإ ايؿعٌ غري قابٌ يًتؿاٚت -3
 َطًكّا .َُٓٗا ايتعٓذب 
 تدزٜب : 

 :ٓٞ ّٗا إىل أْٓٗا مل تطتٛٔف غسٚط ايٓتعٓذب ايكٝاض  تعٓذِب مّما ٜأتٞ تعٗذبّا غري َباغس، َتٓبِّ
 طمأف، عكتب، لـ يستذكر، صار، غرؽ، زرؽ، بئس. 

 المسيء!  / لـ يستذكر : ما أسكأ أاّل يستذكر الطالب كاجباتو!طمأف : ما أجمَل أف يطمئف المسافر أىمو !  / عكتب :  ما أحسَف أف ُيعاتَب 
 بحر !صار : ما أركَع أف يصير العمـ منتشرًا ! / غرؽ : ال يمكف التعّجب منو؛ ألّنو فعل غير قابل لمتفاكت . / زرؽ : ما أجمَل أف يزرَؽ ال

 ِبْئس : ىذا الفعل جامد ال يمكف التعّجب منو .
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ٞٓاي  حتفظ كما ىي ، وُيطلب استخراجها من الّنص عادة . ) استخرج من النص تعّجباً سماعٌاً ( : تعٓذب ايطُاع
 ) سؿغ ( ايتعٓذب ايطُاعٞ : تسانٝبَٔ 

 للا للا !  –ما شاء للا !  –سبحاف للا !  –هلل درُّؾ ! 
 ياَلركعِة !    -يا إليي!  -يا لُو !  -قد يأتي العّجب السماعّي عمى شكل أسمكب نداء يفيد معنى التعّجب، مثل : يا لؾ ! 

 
 غالبًا ، مثل : )كيف(كقد يككف عمى شكل أسمكب استفياـ يفيد معنى  التعّجب ك يبدأ بػ

ـْ َأْمَكاًتا َفَأْحيَ  َكْيَف َتْكُفُركَف ِباَّللَِّ ) َـّ ِإَلْيِو ُتْرَجُعكَف(َكُكْنُت ـْ ُث َـّ ُيْحِييُك ـْ ُث َـّ ُيِميُتُك ـْ ُث  اُك
 ؟ككيَف يزكُر َمف لـ َيعِرؼِ كاسأْؿ ُنجكـَ الّميِل ىػل زاَر الَكػَرى        َجفنْي 
ـِ ؟أِبْنَت الّدىِر عندي كلُّ بنٍت                    فكيَف كصْمِت أنِت مف الزِّحا

 

 

 

 1تدزٜب 
ّٓ مّما ٜأتٞ:  ٞٓ يف ن ٞٓ َٔ ايٓطُاع  َِٝٓص أضًٛب ايٓتعٓذب ايكٝاض

ْنَساُف َما َأْكَفَرهُ قاؿ تعالى: ) -ٔ   ( ُقِتَل اإلِْ
 أْجِمل بأزىاِر الحديقِة!  -ٕ
 ما أعذَب إنشاَدؾ الّشعَر!  -ٖ
 قاؿ الّصمَّة بف عبدللا بف ُقَشْير في الحنيف إلى كطنو:  -ٗ

بَـا        ًَ تِلَن األْرُض ما أْطٌََب الرُّ   بنَفِس
 َوما أْحَسَن الُمْصَطاَف والُمتَـَربَّعــا!                               

هلل دّر معلمٌنا ومعلماتنا! إنّهم ٌهٌّئون فرًصا واسعة للنّماش  -٘
 والحوار الهادف.

 ما أشمى َمن رفع حاجتَه إلى غٌِر هللا!  -ٙ
 
 لال المتنبًّ:  -8

 أبنَت الدّهــِر عنــدي كــلُّ بنــٍت        فكٌـَف وصلِت أنِت مـن الّزحــاِم؟
 لال عمر بن أبً ربٌعة :  -7

ٌْلــً لبَل ذلَن ٌْمصـرُ   فٌا لَن مـن لٌــٍل تماَصــَر طولُــه        ومــا كـاَن لَ
 
 لال أبو دالمة:   -3

 وألبـَح الكفـَر واإلفــبلَس بالّرجــل!   ا اجتَمعاٌَن والدّنٌا إذوما أحسَن الدّ 
 لال أحمد شولً:  -ٓٔ

ـذا ُصـحبَــــةُ الَمـكتَـــِب        َوأَحبِــْب بِــؤٌَّــاِمـــــِه أَحبِــــبِ   أاَل َحبَـّ

  2تدزٜب 
ِٔ أضًٛب ايٓتعٓذب ايٓطُاعٞ يف َا ٜأتٞ:   عِّ

 قاؿ ابف الفارض:  -ٔ
 َجفنْي ككيَف يزكُر َمف لـ َيعِرِؼ؟  كاسأْؿ ُنجكـَ الّميِل ىػل زاَر الَكػَرى  

 هلل دّرِؾ يا مركُة، مف قارئٍة بارعٍة!  -ٕ
 قاؿ امرؤ القيس:  -ٖ

ْت  َفيػػا لَؾ مػػف ليػػػٍل َكػػَأفَّ نجكَمػػػػو        بكػػلِّ ُمغػػاِر الَفْتػػِل ُشػػدَّ
 بَيذُبػػػلِ 

 يا َلحالكة المِّقاِء!  -ٗ
 قاؿ أميف تقّي الّديف:  -٘

 لَّ مف قمػِب الّصفػػا جػػدكَلؾ!كسَ خّبػأ فيػػَؾ الّصفػػػا    سبحػػاَف َمػفْ 
 !للَا للَا يا كطني، ما أجمَمؾ -ٙ
 

  3تدزٜب 
مف األخطاء الّشائعِة عمى األلّسنة ما أخضَر الّزرَع! بّيْف كجَو 

ْبو ـّ صكِّ  الخطأ، ث

ٌٓ تدزٜب   1س

 أضًٛب ايتعٓذب  ادت١ًُ 
ًّ  ما أكفره ! -ٔ  لٌاس

ًّ  أجمل بؤزهار الحدٌمة  -ٕ  لٌاس

ًّ  ما أعذب إنشادن الشعر ! -ٖ  لٌاس

بَـا !        - ٗ ًّ  ما أْطٌََب الرُّ  لٌاس
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 ما أْحَسَن الُمْصَطاَف والُمتَـَربَّعــا!

ًّ  هلل در معلّمٌنا ومعلماتنا ! -٘  سماع

ًّ  ما أشمى َمن رفع حاجتَه إلى غٌِر هللا!  -ٙ  لٌاس

ًّ  فكٌـَف وصلِت أنِت مـن الّزحــامِ  -8  سماع

ًّ  فٌا لَن مـن لٌــٍل تماَصــَر طولُــه! -7  سماع

ًّ  وما أحسَن الدٌَّن والدّنٌا ! -3  لٌاس

ًّ  أَحبِــْب بِــؤٌَّــاِمـــــهِ  -ٓٔ  لٌاس
 

 ٌٓ  2تدزٜب س
 هلل دّرِؾ! -ٕيزكُر َمف لـ َيعِرِؼ؟     ككيَف  -ٔ
 يا َلحالكة !  -َٗفيػػا لَؾ مػػف ليػػػٍل!             -ٖ
 للا للا ! -ٙسبحػػاَف !                       -٘

 ٌٓ  3تدزٜبس
الفعل ) خضر ( ال تنطبك علٌه شروط صٌاغة فعل التعّجب؛ فالوصف منه   

) فعبلء ( ؛ لذلن ٌجب التعّجب منه ٌؤتً على وزن ) أفعل ( الذي مإنّثه 
 بطرٌمة غٌر مباشرة  والتعّجب الصحٌح ٌكون على الشكل اآلتً 

 ) ٌكتفى بواحدة(  :
 ما أجمَل خضرةَ الزرع !  أجمْل بخضرِة الزرع !

.ما أجمَل أن ٌخضَر الزرع !   أجمْل بؤْن ٌخضَر الزرع !  

ٕٓ ٞٓ أ ِِ بعَضٗا  ٜس٣ عبد ايكاٖس ادُتسداْ ايِٖٓعِ "تعًُٝل ايَهًٔ
ٌُ بعٔضٗا بطبٕب َٔ َبعض "، ٚضِّح ذيو َٔ  ببِعِض، َٚدِع
خالٍ َا دزضَت. ) ؾٝػ١ أخس٣ يًطؤاٍ : نٝـ ٜس٣ عبد ايكاٖس 
 : ) دال٥ٌ اإلعذاش( ؟هس٠ ايٖٓعِ نُا أٚزدٖا يف نتاب٘ادتسداْٞ ؾ

وإنما تكون اللفظة المفردة ال لٌمة لها فً ذاتها وال فً داللتها  

ف فً سٌاق مناسب ٌتبلئم فٌه معناها مع معانً بمٌة  لٌمتها حٌن تُوّظِ

 .الكلمات فً ذلن السٌاق  مع ضرورة مراعاة لواعد اللغة وأعرافها

َٞ َعاْٞ ايِٖٓشٛ. ٚضح  َٛٓخ ٕٓ َٔ ايِٖٓعِ َت ٞٓ أ ٜس٣ ادتسداْ
 املكؿٛد بريو .

 الممصود مراعاة لواعد اللغة وأعرافها. 

ٕٓ االضتعاز٠ ٚائهٓا١ٜ ٚايتُجٌٝ ٚضا٥س عًٌّ :  ٞٓ  أ ٜس٣ ادتسداْ
 ُضسٚب اجملاش َٔ َكتَضٝات ايِٖٓعِ.

ألنه ال ٌُتَصّور أن ٌَدخل شًء منها فً الكبلم دون أن ٌكون مرتبًطا 

 بالسٌاق الذي ورد فٌه .

َّ تكّٛ ايَعالق١ بني ُضسٚب اجملاش ٚؾهس٠ ايِٖٓعِ، َجًُا ٜس٣  َعال
ٞٓ؟  ادُتسداْ

ل ضرب المجاز ٌجب أن تكون تمو م العبللة على أن االلفاظ التً تشّكِ
متوافمة معنوٌا  فٌكون كل منها مناسبا للسٌاق الذي ورد فٌه  وٌكون 

انتظامها متوافما مع لواعد اللغة وأعرافها.

 

 عًٌّ: َغَػًت قض١ٝ ايٓطسقات ايػِّعس١ٜ ايُّٓٓكاد نجرّيا.
ّٓٗكاد ايعباضٕٝٛ يف قض١ٝ ايطسقات ايٓػعس١ٜ .أٚ عًٌّ: تٛضع ا  ي

ألنها تََمسُّ فَنٌّة الشاعر ومدى أصالته وابتكاره فً التعبٌر؛ فتوسع  

 النُّمّاد العباسٌون فٌها. 

 َا ٖٞ ؾٛز األخر احملُٛد َٔ غاعس يػريٙ يف ايطسق١ ايػعس١ٜ ؟
 َكْشُف المعنى: والممصود إٌضاح المعنى وإبراُزه فً عبارة -ٔ

 أفضل.

 النَّْمُل: وٌعنً أْخذَ المعنى ونَْملَه إلى غرض شعرّي جدٌد. -ٕ

 العَْمدُ: وٌُمَصد به نَْظم الكبلم الَمنثوِر. -ٖ 

 َا ٖٞ ؾٛز األِخر املرَّٛ َٔ غاعس يػريٙ يف ايطسق١ ايػعس١ٜ؟
( وهً أن ٌَنِظم الشاعر بٌتًا َا املكؿٛد باإلغاز٠ ؟ : ) اإِلغارة -ٔ

َحَسنًا فٌتناوله شاعٌر أعظُم منه ِذْكًرا وأَبْعدُ صٌتًا فٌُروى وٌَخترَع معنى 

 له دوَن لائله.

( وهو إحالة المعنى إلى ما َا املكؿٛد باملطذ ؟   )  الَمْسخ: -ٕ

 دونَهُ. 

ٌٓ مما ٜأتٞ:   َا املؿطًح ايرٟ ُٜطًَل ع٢ً األخر احملُٛد يف ن
ٌٓ مما  ٚضؤاٍ : َا املؿطًح ايرٟ ُٜطًَل ع٢ً األخر املرَّٛ يف ن
 ٜأتٞ:  

 ألّن السإال ٌعتمد على أبٌات الكتاب حصراً .

ىاألخذىالمحمودى:ىى
 أٟ ٖهرا : : بٝتإ ٜٓتٗٝإ بـ ) ْا / ال (  نػـ املع٢ٓ 

لال األَْحَوص األنصاريّ  -ٔ
 :
 

ٌْفًا نازاًل َرحَ وباَن ِمنًّ َشبابـً بَْعـدَ لَذَّتِـه       بلكؤنَّما كاَن َض

 ًّ فتؤثَّر به ِدْعبِل الُخزاع
 
 ولال:  

ٌـوِف النّاِزلٌـ ٌْـب لَّما لٌـَل َضٌـْفًـا     َكُحبّــً للضُّ  نــاأُِحبُّ الشَّ

 َكْشُف المعنى. ادتٛاب :

 

 بٌتان ٌنتهٌان بـ ) ل / ن ( أو بٌتان ٌنتهٌان بـ ) ب / اء ( ايٓكٌ :

 ٌكون فٌه لول نثري + بٌت شعر ) ٌعنً جملة + بٌت شعر ( ايعكد :

ٌٓ مما ٜأتٞ:    َا املؿطًح ايرٟ ُٜطًَل ع٢ً األخر املرَّٛ يف ن
 بٌت ٌنتهً بـ ) لفوا (اإلغاز٠ : 

 بٌتان ٌنتهٌان بـ ) ن / رة (املطذ : 
  
 عٓسف املٛازد٠ .

  فمد ٌَتَواِرد هو التَّشابه بٌن نصًَّ شاعَرٌِن دون تؤثُّر أحدهما باآلَخر
شاعران فً اللفظ أو المعنى من غٌر أن ٌتؤثر أحدهما باآلخِر.
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 عٓسف املٛغح يػ١.

مف الكشاح، كىك حزاـ مرّصع بالمؤلؤ كالجكىر المنظـك تتزيف بو  
 المرأة.
 .عٓسف املٛٓغح اؾطالسّا  

 كالـ منظـك عمى قكالب محددة كأكزاف مختمفة. 
 
   تط١ُٝ املٛٓغح بٗرا االضِ .عًٌّ : 

لما فيو مف زخرفة كترصيع كتزييف كتناظر كصنعة، فكأنو شبو 
 بكشاح المرأة المرصع بالمؤلؤ كالجكىر.

 

اذنس بعض غعسا٤ ايعؿس ايعباضٞ ساٚيٛا ارتسٚز ع٢ً ب١ٝٓ 
 ايكؿٝد٠ ايعسب١ٝ ٚايجٛز٠ ع٢ً ايكدِٜ.
 اس، كأبي الَعالء الَمَعرِّّي.َبّشار بف ُبْرد، كُمْسِمـ بف الَكليد، كأبي ُنكَ 

 
 َا َٓػأ املٛغشات ٚمَب تٓتؿٌ ؟

إّف المكّشحات أندلسّية المنشأ، كذات صمة بالحياة االجتماعية  
كالبيئة األندلسية.
 ٚٓضح ايعٛاٌَ اييت أضُٗت يف ْػأ٠ املٛغح يف األْديظ. 

التجديد المكسيقي الذي أدخمو ِزْرياب كتالميذه في األلحاف  -أ 
كالغناء، كما اشتمل عميو ىذا التجديد مف تنكيع في اإليقاع كالنغـ، 
كقد اقتضى التجديد في المكسيقا كالتنكيع في الغناء التجديد في 

 بنية القصيدة؛ ما ساعد عمى ظيكر المكشح. 
كار كالخركج عمى األكزاف ميل األندلسييف لإلبداع كاالبت -ب

 التقميدية. 
طبيعة الحياة التي عاشيا األندلسيكف، كشيكع أجكاء الحرية  -ج 

َمر في بيئة جميمة.  كاالنفتاح، كانتشار مجالس السَّ

 

 .اذنس أغٗس ايٛٓغاسني األْديطٝٝٓٔ 
ـ بف ُمعافى الَقْبِري رائد المكشح، كأكؿ مف َنَظمو -أ    .يعّد ُمَقدَّ
ت أسماء ميّمة مف كّشاِحي األندلس، مثل: ُعباَدة بف ثـ لمع -ب

ماء، كابف َبِقّي، كاألعمى الّتطيمّي، كِلساف الّديِف الَخطيِب،  ماء السَّ
كابف باَجة، كابف َسْيل اإلشبيمي، كابف ُزْىر اإلشبيمي.    ) ُيطمب 

 ثالثة عادة (

 
َّٓا املكؿٛد ب  ؟ املٛٓغح ايتا

 المكّشح الذي يكجد فيو المطمع، يتألف في األكثر مف ستة أقفاؿ   

 كخمسة أبيات، كىك ما اْبُتِدئ فيو باألقفاؿ.
 ؟املٛٓغح األقسعب َا املكؿٛد 
ككنات البيت ) األسماط كالُقفل المكّشح الذي يخمك مف المطمع بل يبدأ بم 
).
 عٓسف املؿطًشات اآلت١ٝ :
كؿ مف المكشح، كيتككف عادة مف شطريف أك أربعة الُقْفل األ  امَلِطًَع: -أ 

ذا كجد  تسّمى األغصاف، كقد يخمك  المكشح مف المطمع فيسمى باألقرع، كا 
ـّ.   يسمى بالتا

 
كل شطر مف أشطر المطمع أك القفل أك الخرجة، كتتراكح ما  ايُػِؿٔ: -ب

بيف غصنيف إلى ثمانية أغصاف. كتتساكى مع األغصاف األخرى في عددىا 
 ككزنيا كقافيتيا. 

 
ِٚز: -ز  مجمكعة األسماط التي تقع بيف ُقْفميف عمكًما، أك بيف المطمع  ايٖد

نيا ِسْمًطا، كتتشابو األدكار في كالُقْفل، أك بيف القفل كالَخْرَجة، كيسّمى كلّّ م
عدد األسماط كتختمف في القكافي، كال يقل عدد األسماط في الدكر الكاحد 

 عف ثالثة أسماط. 
القسـ الذي يمي الدكر مباشرة، كيشبو المطمع مف حيث الكزف  ايُكِؿٌ: -د

 كالقافية كعدد األغصاف. 
 البيت: يتككف مف الّدكر كالُقْفل الذي يميو.  -ىػ
ُِط:  -ٚ كل شطر مف أشطر الّدكر، كيتكرر بالعدد نفسو في بنية  ايطِّ

 المكّشح، كيجب أف تككف أسماط كّل دكر عمى ركي كاح كقافية كاحدة. 
آخر ُقْفل  في المكشح، كقد تككف فصيحة المفع كال سيَّما   ارَتِسَد١: -ش

 إذا كانت في الغزؿ أك المدح، أك تككف عامية أعجمية كىي المفضمة،
كأحياًنا ُتسَبق بكممة )قاؿ( أك )غّنى( أك أي كممة أخرى تدّؿ عمى أف 
الخرجة ليست استمراًرا لممكشح، كيمكف أف تككف مستعارة مف مكشحة 

 أخرى.

 

 اذنس األغساض ايػعس١ٜ يًُٛٓغح ؟
 كصف الطبيعة ك الغزؿ كالمدح ) ىي األىـ (  -أ  

شعار التي ُنظمت في الرثاء كالزىد كالطرديات ) الطرديات : األ -ب 
 الصيد (.

  َاذا ُٜعٗد املٛغح َٔ سٝح ايػهٌ ايؿين؟
ثكرة عمى التشكيل اإليقاعي لمقصيدة العربية التي تمتـز كحدة الكزف 
كالقافية كالركي، كىي شاىد عمى قدرة الشعراء األندلسييف عمى التجديد 

 كاإلبداع.
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 ٚٓضح  ارتؿا٥ـ ايؿ١ٝٓ يًُٛغح َٔ سٝح: 
 ايًػ١   -1
تتفاكت لغة المكشح تفاكًت كبيًرا بيف الفصاحة كالتزاـ قكاعد المغة   -2

أحياًنا، كالركاكة كالضعف أحياًنا أخرى؛ كذلؾ ألف الغاية الغنائية 
لممكشح كتناسبو مع العامة قادت الكشاحيف أحياًنا إلى التساىل 

داـ األلفاظ العامية كاإلسبانية في المغكي، كعمدكا إلى استخ
 الخرجة. 

 األضًٛب         -ٖ
مالت أساليبو نحك الصنعة البديعية مف جناس كطباؽ كتكرية  -ٗ

كمكازنة كمقابمة، كقد أضاؼ ىذا األسمكب قيكًدا عمى األلفاظ، ما 
 أدى إلى مزيد مف التكمف في بعض التراكيب. 

 املعاْٞ  -٘
كانت معانيو مستمدة مف البيئة األندلسية، كمّتسمة بالبساطة  -ٙ

 كالتكرار.  
 ايؿٛز٠ ايػعس١ٜ   -ٚ
ماؿ كثير مف الكشاحيف إلى التشخيص كالتجسيـ كالتشبيو كال  -ٛ

سيما في مكشحات كصف الطبيعة كمجالس الّسَمر، إال أّف معظـ 
الصكر الفنية كانت تقميدية مألكفة مثل تشبيو الكجو بالبدر، 

 لنير بالسيف، كالماء بالفضة، كحبات الَبَرد بالمؤلؤ. كا
 املٛضٝكا  -9
 عًٌّ : َٔ أض١ً٦ ايهتابحظيت المكسيقا باىتماـ الكشاحيف )  

(، ألّف اىتماميـ بيا قادىـ إلى تنكيع النغـ كاألكزاف كالقكافي ما 
حقق إيقاًعا يتالءـ مع المحف كالغناء. كاالىتماـ بالمكسيقا الداخمية 

اختيار األلفاظ ذات الجرس المكسيقي، كتكرار بعض  مف خالؿ
 الحركؼ. 

 ايٛشٕ ٚايكاؾ١ٝ 
يتنكع المكشح في الكزف كيتعدد في القافية، فكل دكر لو قافية 
كاحدة مختمفة عف قافية األدكار األخرى، لكف مع االلتزاـ في 
 األجزاء المتماثمة، كاألغصاف مع األغصاف، كاألقفاؿ مع األقفاؿ. 

 
ّْا يف  عًٌّ : ٜعٗس ايتطاٌٖ ايًػٟٛ يد٣ ايٛغاسني أسٝا
 َٛغشاتِٗ.    

ألف الغاية الغنائية لممكشح كتناسبو مع العامة قادت الكشاحيف أحياًنا  -ٓٔ
إلى التساىل المغكي، كعمدكا إلى استخداـ األلفاظ العامية كاإلسبانية في 

 الخرجة.

 َٓاضب١ ٖرا املٛٓغح ؟َا 
قالو لساف الّديف الخطيب  يمدح أمير غرناطة أبا عبدللا دمحم الغني 
باهلل، معارًضا ابف َسْيل اإلشبيمي في مكشحو ))ىل درى ظبي 

 الحمى((.
 

 َاذا مجع يطإ ايٓدٜٔ ارتطٝب يف َٛٓغش٘ ؟
جمع ابف الخطيب في مكشحو بيف مدٍح كغزٍؿ ككصٍف، كما تحدث 

 كالشككى كمجالس األنس. عف اليكى 
 

 َا ايػسض ايػعسٟ ايرٟ ميجً٘ ٖرا املٛٓغح ؟
.المدح

 :"واىزمانىالوصل"المطلوبىحغظهىمنىموّذحى -1
ىيا َزمػاَف الَكْصػِل ِباأَلْنَدُلػِس         جاَدَؾ الَغْيُث إذا الَغْيػُث َىمػى      

ـْ َيُكػػْف َكْصػُمَؾ إاّل ُحُمًمػػا                    في الكرى َأْك ِخْمَسَة الُمْخَتِمسِ              َلػ
ىُر َأْشتػاَت الُمنى        ـُ          ِإْذ يقكُد الدَّ  ِيْنُقُل الَخْطَك عمى مػػا َيْرُسػػػ

ـُ             ُزَمػًرا َبْيػَف ُفػرادى َكَثػػنػػػػا           ِمْثَمما َيْدعك الُكفػػكَد الَمْكِسػػػػ
ْكَض َسنا        َكالَحيا َقْد جَ  ـُ ػػػػػػػػَفػُثػغكُر الزَّْىػػِر فيػػِو َتػْبُسػػ      مََّل الرَّ  ػ

ْبُح ُىجػكـَ الَحػػَرِس       حيػَف َلػذَّ النَّػْكـُ ِمّنػػا َأْك َكمػا         ـَ الصُّ  َىَجػ
ػمػا       ْيُب ِبنػا َأْك ُربَّ َأثََّرْت فيػنػا ُعيػكُف النَّػْرِجػسِ           غاَرت الشُّ

 كصف الطبيعة    ِف ىالموّذح
مالحظة : في المكشح 
انظر إلى الحرؼ األخير 
 في السطر األكؿ فقط 

الحركؼ : 
 سف + عاـ

 الغزؿ عا + ـُ 
 المدح ِس 
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ٚٓضح ايعٛاٌَ اييت تكـ ٚزا٤ ضعـ األدب ايعسبٞ يف ايعؿس 
 ايعجُاْٞ . 

عدـ معرفة كثير مف السالطيف العثمانييف بالمغة العربية كعدـ  -أ  -ٔ
لغاؤىـ ديكاف اإلنشاء؛ فتراجعت مكانة الشعراء كالكّتاب  تذكقيـ ألدبيا، كا 

 لدييـ، ما أدى إلى جمكد قرائحيـ كانحطاط أساليبيـ. 
المدارس في البالد العربية، كاستقطاب معظـ العمماء إلى  إغالؽ -ب  -ٕ

العاصمة الجديدة )األستانة(؛ فأىمل التعميـ كعـّ الجيل كاألّمّية معظـ 
البالد العربية، كشاعت الخرافات فييا عمى حساب الثقافة العربية 

 اإلسالمية. 
فرض المغة التركية عمى البالد العربية حيف أصبحت ىي المغة  -ج  -ٖ

لرسمية لمدكلة؛ فانتشرت الميجة العامية، فذىب إبداع الناس في المغة ا
 العربية كتراجع حضكرىا. 

ٗ-  
عًٌّ : تسادعت َها١ْ ايػعسا٤ ٚايهٓتاب يف ايعؿس ايعجُاْٞ، َا 
 أد٣ إىل مجٛد قسا٥شِٗ ٚاحنطاط أضايٝبِٗ.

عدـ معرفة كثير مف السالطيف العثمانييف بالمغة العربية كعدـ تذكقيـ 
لغاؤىـ ديكاف اإلنشاء ألد  بيا، كا 
 

عًٌّ : اْتػست ايًٗذ١ ايعا١َٝ، ٚذٖب إبداع ايٓاع يف ايًػ١ 
 ايعسب١ٝ ٚتسادع سضٛزٖا يف ايعؿس ايعجُاْٞ. 

بسبب فرض المغة التركية عمى البالد العربية حيف أصبحت ىي المغة 
 الرسمية لمدكلة.

 
  ايعجُاْٞ ؟َا مسات األدب ايعسبٞ ) غعسّا ْٚجسّا ( يف ايعؿس 

الشعر : أصبح الشعر ركيؾ األسمكب، كبسيط المعاني، كضعيف    
العاطفة كالخياؿ ، كفقير األغراض يميل إلى التقميد، كيغمب عميو 

 السطحية، كغدا الشعراء ينظمكف في األلغاز كاألحاجي.
النثر : ضعف أيًضا كانحّط أسمكبو، فأصبح ما يكتب مف نثر فقير 

 المعاني، ككثير المحف، كركيؾ األسمكب، كيدنك مف العامية. 

ِٓ اذنس  اقسأ ايبٝتني اآلتٝني يًػاعس سطني بٔ أمحد ايصٜٓات، ث
ٞٓ املعٗس ايرٟ ٜتٓاٚالْ٘ َٔ َ  عاٖس األدب يف ايعؿس ايعجُاْ

 زاَؿ َحرٌؼ منو غدا َحيكاناإذا ما   اسـُ شيٍء مف النباِت ما 
 كُتَرّكى مف بعضو الّظْمآنا؟   فْيػَك نػػاٌر   كبتْصحيِف بعِضػو
أصبح الشعر ركيؾ األسمكب، كبسيط المعاني، كضعيف  ادتٛاب  :

العاطفة كالخياؿ ، كفقير األغراض يميل إلى التقميد، كيغمب عميو 
 كاألحاجي .السطحية، كغدا الشعراء ينظمكف في األلغاز 

 
يف أٚاخس ايكسٕ ايجأَ عػس غٗدت َؿس ْٗض١ ع١ًُٝ ع٢ً ٜد 
 ستُد عًٞ باغا، ٚٓضح ذيو . 

أنشأ المدارس كجمب العمماء لمتدريس في مصر، كأسس مدرسة طبية، 
يده كأكفد عشرات الطالب إلى أكركبا، كأنشأ مطبعة بكالؽ، كفي ع

 صدرت جريدة الكقائع المصري 
 
ع١ًُٝ اذتدٜج١  يف بالد ايػاّ يف ايعؿس َا ٖٞ ؾٛز ايٓٗض١ اي
 ايعجُاْٞ ؟

ـّ إنشاء بعض المدارس كالجامعات التي أسيمت بصكرة كاضحة في   ت
نيكض التعميـ، تنشيط حركة الترجمة، كاالطالع عمى اآلداب 

 األكركبية، كأسست الجمعيات، كأصدرت الصحف كالمجالت.
 

ٗض١ يف ايعؿس اذنس ثالث١ َٔ األدبا٤ ايرٜٔ أزضٛا دعا٥ِ ايٓ
 ايعجُاْٞ .

رفاعة الطيطاكي كعمي مبارؾ كقاسـ أميف كجاؿ الديف األفغاني كدمحم 
عبده كمحمكد سامي الباركدي كأحمد شكقي كحافع إبراىيـ في مصر، 
كأحمد فارس الشدياؽ كعبد الرحمف الككاكبي كسميـ البستاني كماركف 

   النقاش كفرنسيس مّراش كجبراف خميل جبراف في سكرية كلبناف. 
 ثة () ُيكتفى بثال 

 
 

 

 

 

 

 


