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 األستاذ ماهر أبو بكر

 2412700970 صويلح  (النجار)اجلوهرة دــــأكادميية حمم

 2412202922 دوار الّداخلية )املعني(  د النجارـــــأكادميية حمم

 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 املقابلني مركس جوهرة الفلك ) نادر( 

 2416492922 سخاب مركس محورابي

 2412709929 مرج احلمام مركس الّصّياد

 2440996299 إربد مركس اخلوارزمي
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al-maher.net 
عمى عن طريق االشتراك ببطاقة الماىر   لمغة العربية (الماىر ) عمى موقع والمكثفة(  الكاممة ) اآلن أصبح بإمكانك حضور الدورات 

 maher.net-www.alالرابط اآلتي : 
 لك حصص مصّورة  كاممة وتفصيمّية لممادة تشبو حصص المركز تمامًا، وتشمل : والذي يوّفر

 القضايا األدبّية . –ج   البالغة  والنقد  .   –ب     النحو والصرف . -أ  
 مشاىدة الدورة المكثفة التي أقوم بتنزيميا قبل االمتحان بشير.  –د 
 طيمة العام الدراسّي حتى الدخول إلى االمتحان. يستطيع الطالب مشاىدة ىذه الفيديوىات وتكرارىا –ه 
 بإمكان الطالب أن يسأل األستاذ ماىر أبو بكر عن طريق مكان مخصص في الموقع لألسئمة . –و 
( دينارًا عن طريق بطاقة الماىر التي يمكن أن تصل لمطالب في أّي مكان  ٖ٘كّل ىذا عبر االشتراك بالدورات  بمبمغ رمزّي وقدره )  -ز 

 في المممكة عن طريق شركة متخّصصة في التوصيل، دون أن يدفع الطالب أي مبمغ لخدمة التوصيل 
 ) التوصيل مجانًا ( ، ويوجد عمى البطاقة رقم االشتراك  الخاّص والتفاصيل لكيفية االشتراك .

 بة االسم واسم المادة ( وكتا ٜٚٚٓ  ٗٛ ٗٛ ٖٛلمحصول عمى البطاقة يمكنكم إرسال رسالة واتس أب عمى الرقم ) -ح 
يصاليا ٕأو ف ٔو لغة عربية مشتركة ف ٕأو ف ٔ)عربي تخصص ف ( ومكان السكن ، وستقوم شركة التوصيل بالتواصل معكم  وا 

 في اليوم التالي أينما كنتم في أنحاء المممكة .
 أو يمكن شراؤىا  عن طريق المكتبات المذكورة .

 ات المجانية وأوراق العمل  .ويوجد عمى الموقع عدد من  الفيديوى -ط 

  ٖٖٖٖٜٜٓ٘ٚٓمقابل الينيني ىاتف   -مكتبة الموتس  -طبربور 
  ٕٜٜٗٗ٘ٓ٘ٚ-كميك -صويمح  
 ٜٗ٘ٓ٘ٙٙ٘ٚ -الواكد –صويمح 

  ٕٜٜٛٛٔ٘ٛٚٓمكتبة أم القرى  -مرج الحمام 
 >96;19197 –سحاب : مكتبة جياد 

 ٖٜ٘٘ٔ٘٘٘ٚٓ  -مكتبة الحكيم  -جبل عمان 
 ٜٜٗٓ٘ٓٙ٘ٚٓمكتبة الجاردنز  -الجاردنز 

 83ٖ٘ٓ3ٓٓ7  -مكتبة المدينة  -المدينة الرياضية 
 199676699  - مكتبة العوايشة –ماركا الشمالية 

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

  ٖٖٖٜٗٚٙ٘ٚٓمكتبة النرجس  -بيادر وادي السير 
 83ٙ7ٓ٘88ٙ –مكتبة البراق  –الوحدات 
 9>89;1999  -مكتبة أم العرى  -المقابمين 

 878ٖٔ87ٕ8   -مكتبة أبو طوق  - مجمع الجنوب
 ٖٕٕٚٓٙٛٛٚٓ -أبو بكر الّصديق  –خريبة 
 ٜٕٜ٘ٗٔٚٙٚ -إياد – اليادودة

 ٜٗ٘ٓٔٗٔ٘ٚ - مينا حسن -النصر   جبل
 >661>;6199 مكتبة طارق بن زياد  -حي نزال 

  ٘ٛٚٔٔٚٛٛٚٓمكتبة الطالب   -جبل الحسين 
 869;8;199 -النزىة : مكتبة عدي فميفل 

 197:98989 -ياجوز   ياجوز : مكتبة صناع الحياة
  ٜٜٗ٘ٙٚٙٗٚٓمجمع السعادة  -مكتبة الوسام  -الزرقاء 
  ٕٜٙٚٓٗٛٛٙٗ -مكتبة األندلس   –المفرق 

 ٜٓٓ٘ٔٙٚٚٚٓجرش : عالم الرياضة 
 ٜٕٖٖٜٓٔٛٚٓ –إيالف  –إربد 

 ٜٙٛٗ٘ٛٙٚٚٓ-اربد : مكتبة البتراء 
 ٖٕٓٓٙ٘ٛٚٚٓمكتبة المقدادي   -الكورة  –إربد 

 ٖٖٕٕٜ٘٘٘ٚٓ –الرمثا: المكتبة األولى 
 ٜٜٛٗٛٗٛٚٚٓالتمّيز مكتبة  –مادبا 
  ٕٜٕٛٓٚٗٚٚٓ-مكتبة راضي  -مادبا 
 6966>1>19 -الرفاتي  -الكرك 

 ٖٕٕٖٚ٘ٙٗٓالطفيمة : مكتبة الفاروق اإلسالمّية  
 ٜٚٙٛٛٓٙٚٚ – التيسير  معان
 ٖٖٜٖٓ٘٘ٛٚٓ ندى الورد  -معان 
 199676:66 –عطّية  -العقبة 

 ٛٔٚٚٚٗٚٚٚٓالسمط : مكتبة عبودكو     
 ٕٓٚٓٛٚٚٚٚٓ -السمط : مكتبة أمين العناسوة 

 ٜٕٕٙٔٚٓٚٚٓ -السمط : مكتبة معاذ  
 87ٓٓ787ٙ3 -مكتبة الجاحظ  - البقعة
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وتشمل الفصمين ) دورة لكّل فصل، مّدة  (  ٗ/ ٔ) ستكون في المراكز اآلتية والتي ستبدأ في 
 ويتّم اإلعالن عنيا مسبقًا  كّل دورة يومان فقط ( 

 

 مرّكب اإلضافي والمزجي والجمع والمختوم بياء مشّددة والحاالت الشاّذةكم بنوعييا / النسب إلى ال النحو والصرف
  فقرة النشأة من الرواية والمسرحّية -شعر التفعيمة جمقّرر الحفظ من   -شعر التفعيمة  ب  –أ  القضايا األدبّية

 الحركة النقدية في األردن( محذوفة  من مالمح اه االجتماعّي واالتجاه البنيويّ )االتجاه التاريخي واالتج النقد 

 ٘ٙ: ال يوجد أّي شيء محذوف بالنسبة ليم، وليم ممحق خاص بيم في الصفحة  ٕٓٓٓ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 ا٭ٚا٥ٌ  4

 83ٙ٘٘7ٙ3ٓٓ الوحدات ١ ـــــَسنص ايسضاي 5

 87ٔٔ8ٙ8ٖ٘ٓ سوقخريبة ال ا٭نادمي١ٓٝ ا٭ٚىلَسنص  6

 8377ٓ7ٕٖٕٓ ماركا الشمالية  َسنص ايسا١ٜ  7

 83ٔٓ3ٖٕ٘ٙٓ اهلامشي الشمالي َسنص ا٭ْٛاز 8

 87٘8ٖٖٗٗٔٓ البقعة ٢ ــــــا٭قؿ َسنص 9

 877ٖٗٗ7ٙٓٓ الرصيفة  َسنص أٚىل ايكبًتني 10

 877ٖٕٕ٘ٓ8ٓ جبل النصر َسنص خٝازات أنجس 11

 8833ٕ7773ٓ رياضيةدوار املدينة ال َسنص إٜٛإ 12

 87ٖٔٙٔٔٔ7ٓ املقابلني َسنص دٖٛس٠ ايفًو ) ْادز(  13

 8378ٖٖٓٓٓٓ سخاب َسنص محٛزابٞ 14

 83ٕٙٗٔٔٓٔٓ مرج احلمام َسنص ايٓؿٝٓاد 15

 88ٕٖٔ7ٖٓٔٓ إربد َسنص ارتٛازشَٞ 16
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  ٗ  اضظحو واضصرف 
 اضبالزظ ٕٖ
 اضظػد األدبّي 8ٖ
 اضػضايا  األدبّيظ ٗٗ
2000طضحق خاص ضجيل  ٘ٙ  
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 أفاده حرؾ الجّر المخطوط تحته .الذي بٌّن المعنى  - ٕاعرخشج ِٓ إٌـ دشف جّش ٠ف١ذ ...                                 - 1
 

  تــــــــبــــالس     منابتداء   :    َفتاح اذتفغ 

                       

 اترذاء اٌغا٠ح              عثث١ح    ت١اْ اٌجٕظ    ذثع١ل                                                

 اٌضِا١ٔح ٚ اٌّىا١ٔح                                            

 أَج١ً طسٜك١ نػف٘ املع٢ٓ املطتفاد
ابتدا٤ ايػا١ٜ  –1

 . ايصَا١ْٝ

 

 طن +  زطن   
   –ِٓ اٌّغاء –)ِٓ اٌقثاح 

 ِٓ عاَ ...( –ِٓ اٌغاعح 

 إٌٝ اٌّغاء. ) أٞ تذا٠ح اٌذساعح ِٓ اٌقثاح ( ِٓ اٌقثاحدسعد  - 1

 اٌغادعح إٌٝ اٌراععح ِٓ اٌغاعحأرظشذه  - 2

 إلى اللَّحد. من المهداطلب العلم  - 3

ابتدا٤ ايػا١ٜ  – 2
 . املها١ْٝ

 

 طن + طصان   
  –ِٓ اٌّذسعح  –) ِٓ اٌث١د 

 ... (ِٓ اٌعمثح  –ِٓ عّاْ 

 عّاْ إٌٝ إستذ.)أٞ تذا٠ح اٌغفش ِٓ عّاْ ( ِٓعافشخ  -1

 أعٍٝ اٌجثً إٌٝ أعفً اٌٛادٞ .ِٓ ٔضٌُد  - 2

ًٌْلا  – 3 اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اْْلَْلَصى  ِمَن اْلَمْسِجدِ "ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَ
 تِنَا إِنَّه ُهَو السَِّمٌُع اْلبَِصٌُر" الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ ِلنُِرٌَهُ ِمْن آٌََا

 ) تعل اٌطعاَ ( ِٓ اٌطعاَأوٍُد   - 1 طن = بطض . . ايتبعٝض – 3

 ) تعل ِاٌه (  ِٓ ِاٌهأٔفْك  - 2

 سجاٌي فذلٛا "  ِٓ اٌّؤ١ِٕٓ"  - 3

 " الحنٌن إلى حوران" لمصطفى وهبً التّل.من لصٌدةحفظت سمٌرةُ أبٌاتاا  - 4

 .ادتٓظ بٝإ – 4

 

 طن = ظوره ، ظورؼا .
غاٌثاً ٠أذٟ ِادج ِذغٛعح تعذ 

فنح  –) ِٓ (، ِثً : ر٘ة 

 دذ٠ذ...  –دش٠ش  –

 . ) خاذّاً ٔٛعٗ ر٘ة ( ِٓ ر٘ة ٌثغد اٌّشأج خاذّاً  -1

 . ) ثٛتاً ٔٛعٗ دش٠ش ( . ِٓ دش٠شاؽرشخ اٌفراج ثٛتاً  -2

ا أعاَٚس  - 3  "  ) أعاٚس ٔٛعٙا فّنح ( ِٓ فّنح" ُٚدٍُّٛ

 اٌغٙش.) تغثة هٛي اٌغٙش( ِٓ هٛيِشك اٌؾاّب  -1 طن = بدبب .  .ايطبب١ٝ – 5

 . ) تغثة اٌخٛف( ِٓ اٌخٛفعمو  - 2

 لال عمر بن أبً ربٌعة:  - 3
جِ  من حرِّ ْمِر الَهَوى ُمتََحٌِّراا        فََظلْلُت فً أَ   ناٍر بالحشا متوّهِ

 ) متحٌّراُ بسبب حّر ناٍر ...(
 

 اٌرث١١ٓ  إٌٝاالٔرٙاء                 : َفتاح اذتفغ

 

 أرٙاء                         اٌرث١١ٓ                                              

 اٌغا٠ح اٌضِا١ٔح ٚاٌّىا١ٔح                     

 أَج١ً طسٜك١ نػف٘ املع٢ٓ املطتفاد
اْتٗا٤ ايػا١ٜ  – 1

 املها١ْٝ
 إضى + طصان 

 ِٓ اٌٛادٞ ... –ِٓ اٌذذ٠مح –ِٓ عّاْ 

 . ) ٔٙا٠ح ِىاْ اٌغفش ٘ٛ اٌعمثح( إٌٝ اٌعمثحعافشُخ ِٓ عّاْ  -1

 ٌٍعًّ  إٌٝ أِش٠ىاأرمٍد  - 2

اْتٗا٤ ايػا١ٜ  - 2
 ايصَا١ْٝ

 إضى + زطن

إٌٝ اٌغاعح  –إٌٝ اٌّغاء  –إٌٝ اٌقثاح 

 اٌخاِغح ...

 . إٌٝ اٌّغاءدسعُد ِٓ اٌقثاح  - 1

 . إٌٝ ِٕرقفٗٙش فُّد ِٓ أٚي اٌؾ - 2

ًَلةَ ِلدُلُوِن الشَّْمِس  -2 ٌِْل َولُْرآََن اْلفَْجِر إِنَّ  إِلَى َؼَسكِ ) أَلِِم الصَّ اللَّ
 (لُْرآََن اْلفَْجِر َكاَن َمْشُهوداا
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 ؟ــح ف١ــــِا عثة اٌظش         املفتاح :

 

 عثث١ح     ظشف١ح صِا١ٔح ٚ ِىا١ّٔح                               

 أَج١ً طسٜك١ نػف٘ املع٢ٓ املطتفاد
ايعسف١ٝ  – 1

 املها١ْٝ 

  سي = داخل:  اذتكٝك١ٝ

 –) اٌّىاْ ِذغٛط ( ) فٟ عّاْ 

 فٟ اٌذذ٠مح ...( –فٟ اٌث١د 

 

   سي = داخل: اجملاش١ٜ

 فٟ –)اٌّىاْ ِعٕٛٞ( ) فٟ اٌمٍة 

فٟ اٌّذثّح  –فٟ عمٍٟ  –إٌفٛط 

)...  ّٞ  أٚ ٠ىْٛ ِا لثً ) فٟ ( ِعٕٛ

 . ) داخً عّاْ ( . فٟ عّاْ٘ٛ ٠غىٓ  - 1

 .  ) داخً اٌثّلجح (  فٟ اٌثّّلجحٚمع اٌطعاَ  - 2

 كّل عاٍم. فً اْلردنّ ٌماُم معرٌض للكتاب  - 3

 

 

 . ) داخً ٔفٛعٕا : ِىاْ ِعٕٛٞ (  فٟ ٔفٛعٕاأثّش وّلِٗ  - 1

 . فً للوبناأثار فوُز منتخبنا ْللعاب الموى الفرحةَ  - ٕ

 ) داخً لٍٛتٕا: ِىاْ ِعٕٛٞ(    

ّٞ ٚ٘ٛ وٍّح )  – 3  درشاَ(( االاالدرشاَ  فٟ ت١رٕا  ) ِا لثً  ) فٟ ( ِعٕٛ

ايعسف١ٝ  – 2
 .  ايصَا١ْٝ

فٟ  –) فٟ اٌقثاح  سي + زطن .

 فٟ اٌغاعح اٌخاِغح ...( –سِناْ 

 . فٟ سِنأْقَٛ  -1

 اٌشت١ع . فٟ أ٠اَذقثخ األسك ِخنّشج  - 2

 تبمٌن نشٌطاا طٌلةَ الٌوم. فً الّصباحممارسةُ الّرٌاضة  -3

ٙا ٌُٚ ذذْعٙا ذأوً فٟ ّ٘شٍج لاي ملسو هيلع هللا ىلص : " دخٍد اِشأج إٌّاس  سي = بدبب . ايطبب١ٝ  – 3 ّْ ستطرْٙا فٍُ ذُطع

 .ِٓ خؾاِػ األسِك "    ) تغثة ّ٘شج ستطرٙا (

 

 اعــــــــــــــــــــــــــُ     عٍٝ: َفتاح اذتفغ  

 

 اعرعّلء      عثث١ح           ِقادثح                                             

 أَج١ً طسٜك١ نػف٘ املع٢ٓ املطتفاد
  ا٫ضتع٤٬ اذتكٝكٞ – 1

 

 
 

 . ا٫ضتع٤٬ اجملاشٟ

 رضى = سوق .
ِا لثً ٠ىْٛ  اذتكٝكٞ :

 )عٍٝ ( ٚتعذ٘ا ِذغٛعاً.

 

٠ىْٛ ِا لثً )  اجملاشٟ :

عٍٝ ( أٚ تعذ٘ا أٚ وّلّ٘ا ) 

 ِجاص٠اً ( 

 .  ) فٛق اٌطاٌٚح + اٌمٍُ ٚاٌطاٌٚح ِذغٛعاْ( عٍٝ اٌطاٌٚحاٌمٍُ  -1

) فٛق اٌذقاْ + اٌؾاّب ٚاٌذقاْ  عٍٝ اٌذقاْسوة اٌؾابُّ  – 2

 ِذغٛعاْ(

 ًلا جمال الّطبٌعة.عجلون متؤمِّ  على جبالولؾ هٌثم  - ٖ

 

 ) اٌَّٙٛ  : ؽٟء ِعٕٛٞ( اٌَّٙٛ عٍٝ ورف١ٗدًّ  - 1

. ) اٌشٚح فٛق ٠ذٖ، ِفَٙٛ ِعٕٛٞ؛  سٚدٟ عٍٝ سادرٟدٍُّد  - 2

 ِجاصٞ(

ِْد اٌّعٍّّح  -1 رضى = بدبب . ايطبب١ٝ . - 2  أدائٙا اٌّر١ّّض. ) تغثة أدائٙا( عٍُٝوّشِ

َ لُُحوُمَها وَ  -2 ََل ِدَماُإَها َولَِكْن ٌَنَالُهُ التَّْمَوى ِمنُْكْم َكذَِلَن )لَْن ٌَنَاَل اَّللَّ

 َ َرَها لَُكْم ِلتَُكبُِّروا اَّللَّ ِر اْلُمْحِسنٌِنَ  َعلَىَسخَّ ) لتكبّروا بسبب  (َما َهدَاُكْم َوبَّشِ
 الهداٌة( 

 

 تغثة جش٠ّرٗ(( جش٠ّرٗ. عٍٝعٛلة اٌّجشَ  -3

للّة إمكانٌّاته المادٌّّة.  ) مع للّة إمكانٌّاته أو  علىاْلردّن بلدٌ ِمعطاء  - 1 رضى = طع = باضرزم ِطْن  . املؿاسب١ – 3
 بالرؼم من للّة إمكانٌّاته( 

 –طا أحّب  –ُتدبق ) إضى ( رادًة بـ ) أحّب  ايتبٝني– 3
 طا أبعض ( –أبعض 

ّٞ خ١ٌش ٚلاي فٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُّ : " اٌّؤِٓ  - 1 هللا  إٌٝ أدةّ اٌمٛ

ًّ خ١ش "   ِٓ اٌّؤِٓ اٌنع١ف، ٚفٟ و

 ٔفغٟ !   إٌٝاٌّجاٍِح اٌىارتح  أتغلِا  - 2

3 -  ُُ ّٟ اٌعٍ  ِٓ اٌّاي  .    أدّة إٌ

 للبً.  إلىاْلعمال  أحبّ المشاركةُ فً الحفاِظ على البٌبِة ِمن  - ٗ
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 ٌحّك لن أن ترتمًٙ 

 

 ِشمٗ اٌخط١ش . عٍٝ٘ٛ فاتٌش ِذرِغٌة  – 2

 ) مع مرضه أو بالرؼم من مرضه(

لَشدٌدُ لال تعالى: ) وإِّن َربََّن لَذو َمْؽِفرٍة للنَّاِس على ظلِمهْم وإنَّ َربَّن  -ٖ
 ) مع ظلمهم أو بالرؼم من ظلمهم ( الِعماِب( 

) ِع دثّٗ أٚ  البِرُّ الحك أن تبذل المال على حبّن له وحاجتن إلٌه. -ٗ

 تاٌشغُ ِٓ دثّٗ(

 

عن بوَ ُمجاَفتاح اذتفغ

 بدلٌّة     مجاوزة                               

 أَج١ً طسٜك١ نػف٘ ع٢ٓ املطتفادامل
 .  اجملاٚش٠ – 1

 

 .  ) اذشن اٌرذخ١ٓ ( . عٓ اٌرذخ١ٓاترعْذ  - 1 .ك طا بطد ) رن ( ز وتْرتجاُو

 ذجاٚص عٓ ٘فٛاخ أفذلائه .  - 2

 )ذجاٚص عٓ اٌٙفٛاخ ٚعاِذُٙ(

 .   ) اذشن اٌىغً ( عٓ اٌىغًأقشْف  - 3

  كّل ما ٌضّره كالتّدخٌن.عن المرُء الذّي ٌهتّم بصّحته ٌبتعد  -ٗ
 ) ٌترن كّل ما ٌضّره(

 اٌغّلَ . ) تٍّغٗ تذالً ِّٕٟ اٌغّلَ ( عّٕٟتٍّغٗ  - 1 رن = بداًل طن . . ١ٓٝايبدي – 2

 . ) أجثُد تذالً ِٓ أخٟ ( . عٓ أخٟأجثُد  - 2

 لال الّشاعر ابن زٌدون:  - 3
 الوصِل هجَرانـا         عن تماديجازٌتَنً 

 َوَعْن تَمادي اْلَسـى َوالّشـْوِق ُسلوانـا                  
 ) جاص٠رٕٟ ٘جشأا تذالً ِٓ  اٌٛفً(

 

 ــخــــــــــــــــمـــــــــــــــسلـ                َفتاح اذتفغ  :

  

 ٍِى١ح      عثث١ح                                                    اخرقاؿ                                        

 أَج١ً طسٜك١ نػف٘ املع٢ٓ املطتفاد
تمع الًلم بٌن ذاتٌن ، الثانٌة تملن اْلولى ،   املًه١ٝ - 1

 .وٌمكن لها التصرؾ بها 
 ) ِاصْ ٠ٍّه اٌغ١اسج (  ٌّاصْاٌغ١اسج  - 1

 ٌخاٌذ اٌث١د   - 2

  هللاٌٍّه   -  3

 .ٌذغاَ اٌّضسعح   - 4

.  لصدٌمًأتابع مولعا إلكترونٌّا  -٘ ًّ  ٌنشر فٌه نتاجه اْلدب

تكون فٌها الملكٌة عامة ، ولٌست خاصة بفرد   اختؿاف – 2
 . ؛ أي تخّص الجمٌعمعٌّن

ـّ ٌج١ّع إٌّاط ( ٌٍّٕاطاٌثذش   .  ) ٠خ

 .  ) اٌٛهٓ ٠خّقٕا  ج١ّعاً ( ٌٕااٌٛهٓ  - 2

) جمٌعاا فلنحافُظ علٌها.  لناعاّمة فً عمان الحدابك ال  - 3

اْ ذخّقٕا  ج١ّعاً ( ّّ ح فٟ ع ِّ  اٌذذائك اٌعا

 . )تغثة اٌعًّ أٚ ِٓ أجً اٌعًّ ( ( ٌٍعًّعافشُخ  -1 . أو )من أجل( الًلم = بسبب ايطبب١ٝ  – 3

 . ٌٍذساعحجٍغد  - 2

 اٌقعٛتاخ فٟ اٌعًّ .  ٌّٕالؾحاجرّعٕا  - 3

عٍٝ  ٌٍرذّسبفٟ اٌعطٍح اٌق١ف١ّح اعرثّشُخ اٌٛلَد  – 4

ثادح(  اٌّغِ
 

 

 



 

 9119107070ماهر أبو بكر       واتساب 

 

 ٌحّك لن أن ترتم8ً 

 

 ـــؤسبـــــ        َفتاح اذتفغ :

 

 إٌقاق                     عثث١ّح       اعرعأح                                                                                     

 أَج١ً طسٜك١ نػف٘ ملع٢ٓ املطتفادا
اٱيؿام  – 1

 . اذتكٝكٞ

 
  اٱيؿام اجملاشٟ

التصاق بٌن شٌبٌن 
 محسوسٌن .
 

 
شٌبان ملتصمان ببعضهما 

 ًّ ا ؼٌر حمٌم  التصالا
 أو الباء = لرب .

 . ) ٌدي ملتصمة بالملم ( بالملمأمسكُت  - ٔ
 ٌر ملتصمتان (صدٌمً والضر االضرٌر لٌساعده . ) ٌد بٌدأمسن صدٌمً  - ٕ
 
 
، أو مروري ملتصك بالمسجد التصالاَ مرب المسجدب.  )  بالمسجدمررُت  -ٔ

 ًّ  ( ؼٌر حمٌم
 مرب الجامعة ( .ب.  )  بالجامعةمررُت  - ٕ
  الكاتب أثناء ذهابً للجامعة. ) بمرب المعرض( بمعرضمررت  -ٖ

 الملم أو استعنُت بالملم فً الكتابة () بواسطة   بالملمكتبُت  - ٔ الباء = بواسطة . ا٫ضتعا١ْ . – 2
 . ) بواسطة الرٌشة (  بالرٌشةرسمُت  - ٕ
ًّ الكواكَب  - ٖ  .  ) بواسطة المنظار ( بالمنظارٌرصد الفلك
 مع أسرته إلخبارهم موعد وصوله من الّسفِر. بالهاتؾِ تواصل نزار  - ٗ

 ) بواسطة الهاتؾ(

 خلمِه .  ) بسبب حسن خلمه ( ُحْسنبُكوفِا  -ٔ الباء = بسبب . ايطبب١ٓٝ  – 3
 . ) بسبب جرمه (بجرمهُعولِب المجرُم  -ٕ
 تعلٌمات الّطبٌب. ) بسبب التزامه( بالتّزامهتحّسنت صّحة المرٌض  - ٖ

 

 ٬َسعات : 

ٍِة فٟ االِرذاْ   -أ   دشف جّش ٠ف١ذ : اعرخشاجإرا ُه

 أْ ذرعة ٔفغه تاٌثذث ؛ ألّٔٗ اٌٛد١ذ اٌزٞ ٠ٍّه ٘ز٠ٓ اٌّع١١ٕٓ . أرٙاء اٌغا٠ح أٚ اٌرث١١ٓ  فاٌجٛاب ٘ٛ ) إٌٝ ( دْٚ – 1   

 اترذاء اٌغا٠ح أٚ اٌرثع١ل أٚ ت١اْ اٌجٕظ  فاٌجٛاب درّاً ٘ٛ ) ِٓ ( . – 2   

 اٌظشف١ح فاٌجٛاب ٘ٛ ) فٟ ( . – 3   

 االعرعّلء أٚ اٌّقادثح فاٌجٛاب ٘ٛ ) عٍٝ ( – 4   

 ) اٌّلَ ( .اٌٍّى١ح أٚ االخرقاؿ فاٌجٛاب ٘ٛ  – 5   

 اٌّجاٚصج أٚ اٌثذ١ٌح فاٌجٛاب ٘ٛ ) عٓ ( . – 6   

 اإلٌقاق أٚ االعرعأح فاٌجٛاب ٘ٛ ) اٌثاء (  – 7   

ّْ ) اٌغثث١ح ( ِؾرشوح ت١ٓ عذّج دشٚف جّش  ٟ٘ ) ِٓ  اْتب٘ٚ اٌثاء ( فئرا ُهٍة اعرخشاج دشف جّش ٠ف١ذ  –اٌّلَ  –عٍٝ  –فٟ  –: إ

ـّ  عٓ أ  دذ اٌذشٚف اٌغاتمح تذ١ث ٠ىْٛ تّعٕٝ ) تغثة ( .اٌغثث١ّح ٔثذث فٟ إٌ

 

ـّ فأِاِه خ١اساْ :  –ب  ٍِة اعرخشاج دشف جّش ِع١ّٓ ِٓ إٌّ  إرا ُه

 اعرخشاج دشف اٌجّش اٌّطٍٛب فمو دْٚ أْ ٠ىْٛ ِعٗ وٍّح أخشٜ .  -

 اعرخشاج جٍّح ف١ٙا دشف اٌجّش اٌّطٍٛب، ٕٚ٘ا ٠جة ٚمع خّو ذذد دشف اٌجّش اٌّطٍٛب. -

-  

ٓ دشف جّش ِع١ٓ، ٕ٘ا ٔغرخشج دشف اٌجّش اٌّطٍٛب ِع وٍّح أخشٜ لثٍٗ أٚ تعذٖ دْٚ ٚمع خو إرا ُهٍِ  -ج ّّ ة اعرخشاج  ذشو١ة ٠رن

 إهّللاً ذذد أٞ وٍّح .   
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 ٌحّك لن أن ترتم7ً 

 

 

 . المساء فًبٌته  إلىالحمل  منتوّجه الفًلح  .ٔ
 «اللٌل لىثّم أتّموا الصٌام إ»  .ٕ
 .الخداع  عنابتعدت  .ٖ
 «الفلن تُحملون علىو»  .ٗ
 . ـإهمالهلـُعولِب العامل  .٘
 . ممٌص أبٌهبــأمسن الطفل   .ٙ
 . إهمالنبــظلمت نفسن  .8
ا خضراا » .7  «سندس منٌلبسون ثٌابا
 . ــالسّكٌنبلطعت اللحم  .3
 .ـمازن لـ  المزرعة .ٓٔ
 «ا باهللالناس من ٌمول آمنّ  من»   .ٔٔ
 إلىالمسجد الحرام  منسبحان الذي أسرى بعبده "  .ٕٔ

 "المسجد اْللصى
 . الجسر علىسرت  .ٖٔ

 . الكؤس فًبمً ماٌء  .ٗٔ
 المحراث.بحرث الحمل  .٘ٔ
 ! النّاس إلىما أبؽض المنافك  .ٙٔ
 فمره. علىهو سعٌدٌ  .8ٔ
 . شعره مننا أنشدَ  .7ٔ
 . الكسل عنرؼبُت  .3ٔ
ا  .ٕٓ  إٌجاد الحلول المناسبة .لــكان اللماء هاما
 . أبٌن عنتصدّق  .ٕٔ
 . الملب مودة فًلــن  .ٕٕ
 .الصباح  فًأحّب الدراسة  .ٖٕ
 نفسٌّته. فًأثّر الخبر  .ٕٗ
ًَّ ّب النّاس أح .ٕ٘  الصادُق. إل

ٌٓ ايتدزٜبات اٱقاف١ٝ :   ســــــــــــــ

 .          ابتداء الؽاٌة المكانٌة .ٔ
 الظرفٌة الزمانٌة.      انتهاء الؽاٌة المكانٌة

 انتهاء الؽاٌة الزمانٌة .ٕ
 المجاوزة .ٖ
 اَلستعًلء الحمٌمً .ٗ
 السببٌة . .٘
ٙ.  ًّ  اإللصاق الحمٌم
 السببٌة  .8
 الجنسبٌان  .7
 اَلستعانة .3
 لكٌّةالم .ٓٔ
 التبعٌض .ٔٔ
 انتهاء الؽاٌة المكانٌة.      ابتداء الؽاٌة المكانٌة .ٕٔ
ٖٔ.  ًّ  اَلستعًلء الحمٌم

 الظرفٌة المكانٌة الحمٌمٌّة .ٗٔ
 استعانة .٘ٔ
 التبٌٌن .ٙٔ
 المصاحبة .8ٔ
 التبعٌض .7ٔ
 المجاوزة .3ٔ
 السببٌة  .ٕٓ
 البدلٌة .ٕٔ
 الظرفٌة المكانٌّة المجازٌّة .ٕٕ
 الظرفٌة الزمانٌّة .ٖٕ
 الظرفٌة المكانٌّة المجازٌّة .ٕٗ
 التبٌٌن .ٕ٘

 

ا ٌتضّمن ) ما ( الموصولة أو النافٌة أو ...                – ٔ  بٌّن نوع ما فً ما ٌؤتً ...    – ٕاستخرج من النّّص تركٌبا
 اختر اإلجابة الصحٌحة -ٖ

 إعراب )ما( ؼٌر مطلوب. ٬َسع١ :

 

 

  شطن   الـــــم    ةٌ ــــــــمــــــــــــكــــــــــســـــــ                          :َفتاح اذتفغ
                               

 شرطٌّة    نافٌة      استفهامٌّة   موصولة     كافّة    تعجبٌّة                                             
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 ٌحّك لن أن ترتم3ً 

 

 أَج١ً طسٜك١ ايهػف ايٓٛع

 ذغرخذَ ٌٍغؤاي .  – ٔ ا٫ضتفٗا١َٓٝ
فٟ ا٠٢اخ ٚأت١اخ اٌؾعش ال )  (  ؟)  تـ اٌجٍّح ذٕرٟٙ  – ٕ

 ذَُٛمع عّلِح االعرفٙاَ عادج(

 ذمع فٟ تذا٠ح اٌجٍّح . -ٖ

 ما بن ؟     - ٔ
 اْلخبار ؟   ما - ٕ
 أثُر استخدام التّكنولوجٌا فً تطوٌر التّعلٌم؟  ما -ٖ

 ( اٌزٞ)  ِىأٙا ٔنع أْ ٠ّىٓ أٞ ؛(  اٌزٞ)  ٕٝتّع  - ٔ املٛؾٛي١
ً  ذمع – ٕ  . اٌجٍّح ٚعو   غاٌثا
 

 تفعله . ) ٌعجبنً الذي تفعله (    ماٌعجبنً  - ٔ
 ٕ - جاءنا رسولنا - ملسو هيلع هللا ىلص -  بما ٌنفعنا.  

بالذي ٌنفعنا ()   
ٌُْن  -ٖ  ُطِلب منها من أفكاٍر لتطوٌر المدٌنة.  ماتُِعدّ لَُج

 . اٌجٍّح تذا٠ح فٟ ذمع – ٔ ايػسط١ٝ
:  األٚي ؛ ِجضِٚاْ ِناسعاْ فعّلْ تعذ٘ا ٠أذٟ – ٕ

ّّٝ:  ٚاٌثأٟ ، اٌؾشه فعً ٠ّغّٝ   اٌؾشه جٛاب ٠ُغ
ٖ-  ) ْْ  ٔغرط١ع أْ ٔنع ِىأٙا دشف اٌؾشه ) إ

 تمرأْه ٌفْدن .  ما - ٔ
 ) تمرأه : فعل الشرط (  ) ٌفدن : جواب الشرط (

 تفعلوا من خٌٍر تجدوه عند هللا "      ماو "لال تعالى :  - ٕ
 ) تفعلوا : فعل الشرط ( ) تجدوه: جواب الشرط (

 نستطٌع أن نضع ) إْن ( مكان ) ما (.
 تطمْح إلٌه تحمّْمه بالجدّ والمثابرة.  ما -ٖ

 ذمع فٟ تذا٠ح اٌجٍّح . – ٔ ايتعٓذب١ٝ
ًَ )  ٚصْ عٍٝ فعً تعذ٘ا ٠أذٟ – ٕ  اٌفرخ عٍٝ ِثٕٟ(  أفع
  بـ ) ! ( اٌجٍّح ذٕرٟٙ – ٖ

 ٔ- ما أجمَل الممَر !
 ٕ - ما أروَع حدٌثَن !
 ٖ - ما أنبَل الشهٌدَ !

 . أر٘ة ٌُ=  ر٘ثدُ  ذٕفٟ ِا تعذ٘ا    ِا   -1 ايٓاف١ٝ 

 . أدذٌ  ذغ١ّة ِا:  ِثً ، فعً تعذ٘ا ٠أذٟ لذ -2
 ( : واْ أخٛاخ)  ا٢ذ١ح اٌرشاو١ة مّٓ عادج ذشد
 . تشح ِا  – أفهّ  اِ  -  فرئ ِا – صاي ِا

ً  اٌٍماءُ  ِا:  ِثً ، لذ ٠أذٟ تعذ٘ا اعُ – 3 ١ٌظ )    . لش٠ثا

 اٌٍماء لش٠ثاً (

 لال لٌس بن الملّوح: 
 ُحبُّ الدٌّاِر شؽْفَن للبً      ماو

ٌارا            ولكْن حّب من سكَن الدِّ
 

 ما تواصل معً أحد .
 

 

 إُْٓا . هلا غهٌ ٚاسد :  ايهاف١١
ُٓٝت ناف١١ ؟ أٚ ملاذا دا٤ ا٫ضِ  ع١ًٌ : ملاذا ُض

ٕٓ َسفٛعٟا ٚيٝظ َٓؿٛبٟا .  بعد إ
ْلّن ) ما ( عندما تتّصل بـ ) إّن ( فإنّها تكفّها عن 

 العمل .

اسم إّن وخبرها بل  (إنّ ): أي َل ٌؤتً بعد تٛقٝح 

 مبتدأ وخبر 

 لال أحمد شولً: 
 اْلَُمُم اْلخًلُق ما بَِمٌَْت       ماوإنَّ 

 فَإْن ُهُم ذََهبَْت أَخًللُُهْم ذََهبُوا              
 

ٌٓ مم١ا ٜأتٞ:   َا ْٛع )َا( ايٓتٞ حتتٗا خط١ يف ن
َ لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ  َماإِنَّ لال تعالى: ) -ٔ ٌُْكْم َواتَّمُوا اَّللَّ ٌَْن أََخَو  ( اْلُمْإِمنُوَن إِْخَوةٌ فَؤَْصِلُحوا بَ

اٌَْفعَُل  َمالال تعالى: ) -ٕ ا َعِلٌما ُ َشاِكرا ُ بِعَذَابُِكْم إِْن َشَكْرتُْم َوآََمْنتُْم َوَكاَن اَّللَّ  ( اَّللَّ

ٖ-  : ًّ  جاء فً رواٌة )ثًلثون( للّروابٌَّة فٌروز التّمٌم
ا خالٌة ألطنها، لكن فجؤةا... اكتظت اْلرض و ُت مربوطةا عاد لً مكاٌن أسكنه وحدي... صر ما".... ظلَْلُت أجدُ بُمَعاا جدٌدةا وأرضا

ب عالمً"  ماباْلماكن والبشر، نسٌُت أنًّ كنُت أفتِّش عن شًء أعرفه حٌن أراه... فصنعُت   خرَّ

 لال بشار بن برد:  -ٗ
 تبِصر العٌناِن فً َمْوِضِع الَهوى       وَل تْسمـُع اْلُْذنـان إَّل مـَن الملـبِ  ماو

 لال الشاعر:  -٘
ا أْم جفَــان خلٌــللََن بَا ماأَل ٌا حَماَم اْلٌِن  ا      أفَارْلـَت إْلفـا  كٌـا

 فً للبه فً أشعاره.  ماٌبّث الّشاعر  -ٙ

 أروع تمدٌَر جهود اآلخرٌن وشكَرها!  ما -8
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 لال الّشاعر:  -7
ا لَْم ٌدِر   الدّاءُ َما لـكـــّلِ داٍء دَواٌء عنـــدَ عـالِمـــه        َمْن لَْم ٌُكْن َعالما

 تحصْد. تزرْع ما  -3

 .تعجبٌّة -8   .موصولة -ٙ  .استفهامٌّة -٘  .نافٌة -ٗ  .موصولة نافٌة، -ٖ  .استفهامٌّة -ٕ   .كافّة -ٔ

 .شرطٌّة -3   .استفهامٌّة -7

 َا ْٛع ) ٫( يف عباز٠... ؟   – 2            ... اضتدسز َٔ ايٓـ ) ٫( تهٕٛ ْا١ٖٝ أٚ ْاف١ٝ أٚ - 1
اقبط آخس ايه١ًُ ايٛازد٠ بعد ٫.                                       -3

 عـــــن                  َفتاح اذتفغ :

 

 ٔاف١ح ٌٍجٕظ         ٔاف١ح     عطف      ٔا١٘ح                                        

 أَج١ً طسٜك١ نػف٘ ٛعايٓ
ا   ْا١ٖٝ  ٌؤتً بعدها فعل مضارع ٌبدأ بالتاء ؼالبا

 كذْب تــــَل  
 : السكونالفعل بعدها ضبط 

لْ   عمل الٌوِم إلى الؽد.  َل تُإّجِ
 جاء بعدها فعل مضارع مجزوم بالسكون . –أ 
 جاء الفعل بعدها مبدوءاا بحرؾ التاء ) َل تإّجل ( –ب 
 ن عن تؤجٌل عمل الٌوم إلى الؽد(تفٌد النهً ) أنها –ج 

 دروَسن . َل تهملْ 

 ٌؤتً بعدها فعل مضارع َل ٌبدأ بالتاء ؼالبا ْاف١ٝ 
 َل أكذُب / َل ٌكذُب / َل نكذبُ 

 : الضّمةالفعل بعدها ضبط 

ُع فً الحكم على الّرأي اآلخر لبل فهمه.   َل أتسرَّ
) إذا . بدأ بالهمزة جاء بعدها فعل مضارع مرفوع بالضّمة  –أ 

ُطلب فً اَلمتحان اضبط آخر الفعل بعد َل فإنّنا نضع الضّمة على 
 آخر الفعل (.

 
 الحكُّ . َل ٌموتُ 

ْاف١ٝ 
 يًذٓظ 

) بشرط أَل ٌسبك ) َل(  نكرة َل + اسم  – ٔ
نكرة (؛ أي ٌؤتً نكرة بعدها دون أن ٌسبمها 

 .نكرة 
 َل طالَب فً الصّؾ .

 
 
 الضبط : فتحة  – ٕ

احِة .في ال ال ورقة    سَّ
ب : اسم ال مبني عمى الفتح في محّل نصب. –  االسم بعدىا ُيعر 

ٌْبَ لال تعالى : " ذَِلَن اْلِكتَاُب   "فٌِِه ُهداى ِلْلُمتَِّمٌنَ  ََل َر

سسف 
 عٛف

 ٌمع بٌن اسمٌن معرفتٌن أو نكرتٌن
أرٌد الصعودَ َل الهبوَط  ) لبلها وبعدها 

 معرفتان(
 

ا َل دفتراا  ) ول  عت بٌن نكرتٌن (أرٌد للما
 

ضبط اَلسم بعدها : تكون حركة اَلسم  بعدها 
مشابهة لحركة اَلسم الذي لبلها ؛ ْلنّه اسم 

 معطوؾ ٌتبع ما لبله.

 . ال الكسل  أحبُّ االجتياد  
 ) االجتياد، الكسل (معرفتين وقعت بين اسمين  -أ 
 الكسل  : منصوب بالفتحة؛ ألّن ما ) االجتياد( منصوب. –ج 
 
 

ا اشتر  . حذاءا َل ٌُت من الّسوق لمٌصا

ذا جاء بعدىا اسم فيي نافية لمجنس أو حرف عطف. ارت٬ؾ١ :  إذا جاء بعد ) ال ( فعل مضارع فيي ناىية أو نافية ، وا 
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ِٔ( تهٕٛ امسٟا َٛؾ٫ٟٛ أٚ ا - 1 ََ  ضِ غسط أٚ ...اضتدسز َٔ ايٓـ ) 
ِٔ( يف عباز٠... ؟                                         – 2 ََ  َا ْٛع ) 

 شــــمـــــــــس              َفتاح اذتفغ :

 

 ؽشه١ّح  ِٛفٌٛح        اعرفٙا١ِّح                                   

 أَج١ً طسٜك١ نػف٘ ايٓٛع
 ٍغؤاي .ذُغرخذَ ٌ  – ٔ ا٫ضتفٗا١َٓٝ

فٟ ا٠٢اخ ٚأت١اخ اٌؾعش ال )  (  ؟)  تـ اٌجٍّح ذٕرٟٙ  – ٕ

 ذَُٛمع عّلِح االعرفٙاَ عادج(

 ذمع فٟ تذا٠ح اٌجٍّح . -ٖ

 ؟     أنتَ  َمنْ  – ٔ
 مإلّؾ كتاب اْلؼانً؟ َمنْ  - ٕ

 ( اٌزٞ)  ِىأٙا ٔنع أْ ٠ّىٓ أٞ ؛(  اٌزٞ)  تّعٕٝ  - ٔ املٛؾٛي١
ً  ذمع – ٕ  ، ١ٌٚظ تثذا٠رٙا.ٌجٍّحا أثٕاء فٟ  غاٌثا

 ٌصدُق لولُه فعلَه.  َمنْ أِحبُّ ِمن النّاس 
 أحترمه . َمنْ جاء  

 . اٌجٍّح تذا٠ح فٟ ذمع – ٔ ايػسط١ٝ
 ٠ّغّٝ:  األٚي ؛ ِجضِٚاْ ِناسعاْ فعّلْ تعذ٘ا ٠أذٟ – ٕ

ّّٝ:  ٚاٌثأٟ ، اٌؾشه فعً   اٌؾشه جٛاب ٠ُغ

ً : لذ ٠ىْٛ فعً اٌؾشه ٚجٛاتٗ ِام١١ٓ، ِث ٬َسع١:

ْٓ دسَط ٔجَخ . َِ 

ٖ-  ) ْْ  ٔغرط١ع أْ ٔنع ِىأٙا دشف اٌؾشه ) إ

 ْٓ َِ ِّلدظح : هش٠مرا وؾف ) ِا اٌؾشه١ح ( ٚ ) 

 اٌؾشه١ح ( ِرؾاتٙراْ .

 فْد . ستٌ مرأْ ٌ َمنْ  - ٔ
 فد: جواب الشرط (ستمرأ : فعل الشرط (  ) ٌٌ)

 ٌمكن أن نضع مكانها ) إْن ٌمرأ ٌستفد(
 
 الناس . ٌحترْمه ثه فً حدٌ ٌصدقْ  َمنْ  -ٕ
 
َ  ٌَتَّكِ  َمنْ لال تعالى : " وَ  – ٖ ا ٌَْجعَلْ اَّللَّ  "لَهُ َمْخَرجا
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ا   – ٔ ا أو نالصا ا منفًٌّا أو منمطعا ا أو تامًّ ا مثبتا  .استخرج من النّّص استثناءا تامًّ

 أعرب ما تحته خط. – ٕ

ًّ للمستثنى. -ٖ  ما نوع اَلستثناء وما الحكم اإلعراب

 اضبط آخر الكلمة التً  تحتها خّط بالشكل. -ٗ

 اختر اإلجابة الصحٌحة. -٘

 جاء الطًلُب إَّل  واحداا.
 
 
 

  الحكم ) المجًء(    المستثنى منه    أداة اَلستثناء    المستثنى

ٕٛٓ ا٫ضتجٓا٤ َٔ أزبع١ أزنإ :  ٜته
ا فعًلا )جاء(. -أ  الحكم ) الحدث( : المجًء وٌكون ؼالبا
 المستثنى منه : )الطًلُب( وٌكون لبل إَّل + ٌُعَرب حسب مولعه من الجملة وهو هنا فاعل ) َل ٌهّمنا إعرابه( -ب
 أداة اَلستثناء ) إَّل(. -ج
 مباشرة + ٌهّمنا إعرابه واإلعراب ٌختلؾ من حالة ْلخرى.مستثنى : ) واحداا( ٌمع بعد إَّل  -د

 : جمٌع الطًلب اشتركوا فً الحكم ) المجًء( إَّل واحداا خالفهم فً الحكم ولم ٌؤِت . َع٢ٓ ا٫ضتجٓا٤

 

 َل ٌوجد نفً فً بداٌة الجملة  – ٔ
 ما لبل إَل وبعدها من جنس واحد – ٕ

 أحترم الناّس إَل الكاذبَ 
 الكاذب هو من جنس الناس َل ٌوجد نفً+ 

) بشر(

 واجب النصبالكاذَب : 

الحكم  ٬َسع١:

ا لكلّ  اإلعرابً ثابت دابما
 حالة .

وعًلمة  الكاذَب: مستثنى منصوب
 نصبه الفتحة 

 َل ٌوجد نفً – ٔ
 ما لبل إَل وما بعدها لٌسا من جنس واحد  -ٕ
 

 ٚزَد َجا٫ٕ  يف ايهتاب فكط
 هم.وصَل العّماُل إَّل أدواتِ 

 اْلدوات لٌست من جنس العمال.
 
)َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمًَلبَِكِة اْسُجدُوا آِلَدََم فََسَجدُوا إَِلَّ  

 ( َل أَأَْسُجدُ ِلَمْن َخلَْمَت ِطٌنااإِْبِلٌَس لَا
  إبلٌس لٌس من جنس المًلبكة

 الحكم اإلعرابً :
واجب النصب

ا إذا لم نجد نفٌْتٝذ١ :   ا

 فً الجملة فاَلستثناء تام
ا إَل إذا  مثبت   كاندابما

ما لبل إَل وما بعده من 
فٌكون  ختلفٌنمجنسٌن 
ا  .منمطعا

مستثنى منصوب : هم أدواتِ 
صبه الكسرة ْلنّه جمع وعًلمة ن

 مإنث سالم.
 

إبلٌَس : مستثنى منصوب وعًلمة 
 .نصبه الفتحة
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 ٌوجد نفً. – ٔ
إذا حذفنا ) إَل ( و ) النفً ( نحصل على  – ٕ

 جملة ؼٌر صحٌحة
 ما جاء الطًلُب إَّل خالداا  ) خالدٌ (

َلحظ : ٌوجد نفً + إذا حذفنا ) ما + إَل ( 
وهً ) جاء الطًلب  نحصل على جملة ؼرٌبة
 خالد( فاَلستثناء تام منفً

: الممصود بالنفً أي أداة تدل على ٬َسع١ 

 النفً ) ما، َل، لم ، لن، لٌس ...(

 ٌجوز فٌه الوجهان :
النصب على اَلستثناء أو 

 البدلٌّة
عندما ٌُطلب الحكم 
اإلعرابً لًلستثناء التام 
المنفً نكتب الحالتٌن 

ا  ا دابما  السابمتٌن معا

 إذا وجدت على آخر الكلمة  - أ
) فتحة أو تنوٌن فتح ) خالداا( 
فاإلعراب : مستثنى منصوب 

 وعًلمة نصبه تنوٌن الفتح.
 
إذا وجدَت على آخر الكلمة  -ب 

 ضمة أو كسرة فهً بدل مرفوع 
 أو منصوب.

خالدٌ : بدل مرفوع وعًلمة رفعه 
تنوٌن الضمّ 

 ٌوجد نفً – ٔ
نحصل على جملة  (النفً وإَل)ذفنا إذا ح – ٕ

 صحٌحة
 ما جاء إَل خالدٌ 

 تصبح : جاء خالدٌ ) احذؾ  ما + إَل (  

ٌُعَرب حسب مولعه من 
 الجملة

 ما جاء إَل خالدٌ 
إذا كانت الجملة تبدأ بفعل  -أ 

ا فاعل  أو مفعول به  فاإلعراب ؼالبا
للسهولة نحذؾ ) النفً + إَل ( ثم 

سهلة  نعرب الكلمة؛ ْلنّها تكون
 وواضحة

 ما جاء إَل خالدٌ ) جاء خالدٌ ( 
خالدٌ : فاعل مرفوع وعًلمة رفعه 

 تنوٌن الضم
ا  ) شاهدُت  ما شاهدُت إَل حازما

ا (  حازما
ا : مفعول به منصوب  حازما

 وعًلمة نصبه تنوٌن الفتح.
إذا كانت الجملة تبدأ باسم  -ب 

 فاإلعراب خبر.
 ما دمحم إَل رسوُل هللا

 هللا () دمحم رسوُل 
رسول : خبر مرفوع وعًلمة 

نصبه الضمة.

 ارت٬ؾ١ :

 إذا لم ٌوجد فً الجملة نفً ففّكْر فً اَلستثناء التاّم المثبت أو المنمطع. – ٔ
ا ففّكْر فً التاّم المنفً أو النالص. -ٕ  إذا وجدَت نفٌا

ٌٓ مم١ا ٜأتٞ:   بٝٓٔ ْٛع ا٫ضتجٓا٤ ٚسهِ املطتج٢ٓ بعد )إي١ا( يف ن
 ( ( إَِلَّ أَْصَحاَب اْلٌَِمٌنِ 7ُٖكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِهٌنَةٌ )لال تعالى: ) -ٔ

ا تَؤُْكلُونَ لال تعالى: ) -ٕ  ( لَاَل تَْزَرُعوَن َسْبَع ِسنٌَِن دَأَباا فََما َحَصْدتُْم فَذَُروهُ فًِ ُسْنبُِلِه إَِلَّ لَِلًٌلا ِممَّ

 لال لبٌد بن ربٌعة:  -ٖ
ا أْن تُـردَّ الودابــعُ وما الما  ُل واْلهلوَن إَّل ودابٌِع       وَل بدَّ ٌوما

 أحترُم النّاَس إَّل ذا الوجهٌن.  -ٗ

ا وثابمًٌّا.  -٘  ما شاهدُت لٌلةَ أمس إَّل برنامجا

 ما كان فً المكتبِة عند وصولنا إَّل سناء.  -ٙ

 وصَل العّماُل إَّل أدواتهم. – 8
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 .النصب واجب إَلّ  بعد ما وحكم وجب ) تاّم مثبت (،م تام -ٔ

ا إَل إذا كان ما بعد إَل وما لبلها من جنسٌن مختلفٌن وهً حالة نادرة. مثبت،َل ٌوجد نفً فاَلستثناء تام  تٛقٝح :  وَل ٌكون منمطعا

 أصحاب الٌمٌن هنا من جنس ) كّل نفس(

 .النصب واجب إَلّ  بعد ما وحكم موجب، تام -ٕ

 َل ٌوجد نفً + ما بعد إَل ) للًٌلا ( من جنس الهاء فً كلمة ) ذروه( تٛقٝح :

 .الجملة فً مولعه حسب مفّرغ، -ٖ

ا ) الماُل واْلهلوَن ودابُع(تٛقٝح   نستطٌع أن نحذؾ ) ما + إَّل ( وٌبمى المعنى صحٌحا

 الماُل : مبتدأ وأخبرنا عنه بـ ) ودابع (؛ فهو خبر مرفوع، وعًلمة رفعه الضمة.

 .النصب واجب إَلّ  بعد ما وحكم موجب، تام -ٗ

 َل ٌوجد نفً + ذا الوجهٌن من جنس الناس تٛقٝح :

 المستثنى : ذا : مستثنى بإَّل منصوب، وعًلمة نصبه اْللؾ؛ ْلنّه من اْلسماء الخمسة.

 .الجملة فً مولعه حسب مفّرغ، -٘

ا . تٛقٝح :  ما شاهدُت إَل برنامجا

ا : مفعول به منصوب،  وعًلمة نصبه تنوٌن الفتح . برنامجا

 .الجملة فً مولعه حسب مفّرغ، -ٙ

 كان فً المكتبة سناُء . تٛقٝح :

 سناُء : اسم كان مإخر مرفوع، وعًلمة رفعه الضمة .

 أسماء اإلناث َل ٌجوز تنوٌنها؛ فًل نمول : سناٌء بل سناُء. ٬َسع١ :

 النصب واجب المستثنى وحكم منمطع، -8

 ست من جنس العّمال.اْلدوات لٌ تٛقٝح :

ا.هما  -ٔ  اسمان ٌُعربان كاَلسم الوالع بعد إَّل  تماما
ا.إعرا – ٕ  ب اَلسم بعدهما مضاؾ إلٌه دابما

 

 َل ٌوجد نفً.
 نجح الطًلُب ؼٌَر واحدٍ 

: لم ٌذكر أي شًء ٬َسع١ 

عن المنمطع فٌما ٌتعلّك بؽٌر 
ا  وسوى؛ لذلن إذا لم نجد نفٌا

ا تام مثبت  فاَلستثناء حتما

ؼٌَر : مستثنى  واجب النصب
منصوب وعًلمة 

 نصبه الفتحة

 حكم اَلسم بعد ؼٌر
  باإلضافة : مجرور وسوى

 
مضاؾ اإلعراب : واحٍد : 

إلٌه مجرور وعًلمة جّره 
 تنوٌن الكسر.

 ٌوجد نفً -  ٔ
عندما  نحذؾ ) النفً +  -ٕ

ؼٌر وسوى ( ٌظهر لنا 
 عبارة ؼٌر صحٌحة

َل ٌوجد فً الحدٌمة أحدٌ 
 ؼٌَر شاٍب ) ؼٌُر شاٍب (

لو طبمنا المًلحظة نحصل 
على الجملة ) ٌوجد فً 
الحدٌمة أحد شاب( وتركٌبها 

منطمً؛ لذلن اَلستثناء  ؼٌر
 ًّ  تام منف

 ٌجوز فٌه الوجهان :
النصب على اَلستثناء 

 أو البدلٌّة
 

عندما ترى فتحة  -أ 
 تعربها مستثنى :

ؼٌَر : مستثنى 
منصوب وعًلمة 

 نصبه الفتحة.
عندما ترى  –ب 

ضمة أو كسرة 
 نعربها بدَلا.
بدل مرفوع ؼٌُر : 

 ةوعًلمة رفعه الضمّ 
 

حكم اَلسم بعد ؼٌر 
 سوى : مجرور باإلضافة و
  

اإلعراب : شاٍب: مضاؾ 
إلٌه مجرور وعًلمة جّره 

 تنوٌن الكسر.
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 ٌحّك لن أن ترتمً٘ٔ 

 

 

 ٌوجد نفً -  ٔ
عندما  نحذؾ ) النفً +  -ٕ

ؼٌر وسوى ( ٌظهر لنا 
 عبارة صحٌحة

 َل ٌوجد ؼٌُر شابٍّ 
والجملة  (وجد شاب  تصبح )ٌ
 صحٌحة

ٌُعَرب حسب مولعه 
 من الجملة

: فاعل مرفوع  ٌرُ ؼ
 الضّمةوعًلمة رفعه 

 حكم اَلسم بعد ؼٌر : 
) شاٍب ( مجرور 

 باإلضافة.
اإلعراب : شاٍب: مضاؾ 
إلٌه مجرور وعًلمة جّره 

 تنوٌن الكسر.

 

 ) ما ( إذا كان لبلهما  –أ 

 ) ما عدا / ما خًل ( 
وصل المسافرون ما عدا 

 مسافراا 

مبنً على الفتحة الممدّرة  عدا / خًل : فعل ماض
 على اْللؾ منع من ظهورها التعذر.

 
 اَلسم بعدهما مفعول به  

مسافراا : مفعول به منصوب وعًلمة نصبه تنوٌن 
 الفتح .

 مفعول به

 َل ٌوجد لبلهما ) ما (إذا كان  – ٕ
 دا / خًل ع

 وصل المسافرون عدا مسافراا 
 ) عدا مسافٍر (

 ٌوجد وجهان :
عدا : فعل ماض مبنً على الفتحة الممدّرة  -ا 

 على اْللؾ منع من ظهورها التعذر.
مسافراا : مفعول به منصوب وعًلمة نصبه  

 تنوٌن الفتح .
 
 عدا : حرؾ جرّ  – ٕ

 مسافٍر : اسم مجرور وعًلمة جّره تنوٌن الكسر.

عدا / )عندما ٌُطلَب إعراب اَلسم بعد  ٬سع١ :َ

ا فهو  (خًل ننظر إلى اَلسم بعدهما فّذا كان منصوبا
 مفعول به وإذا كان مجروراا فهو اسم مجرور.

 مفعول به أو اسم مجرور

م اإلعرابً عندما ٌُطلب الحك ٬َسع١ :

، أما إذا طلب ٌجب أن نكتب الحالتٌن
 ن.اإلعراب فهنا نختار إحدى الحالتٌ

 شبٌهة تماماا ب ) عدا / خًل ( 
ا  لُبِض على اللصوص حاشا لصُّ

 حاشا لّصٍ (أو )  

 ٌوجد وجهان :
حاشا : فعل ماض مبنً على الفتحة الممدّرة  –ا 

 على اْللؾ منع من ظهورها التعذر.
مسافراا : مفعول به منصوب وعًلمة نصبه  

 تنوٌن الفتح .
 
 عدا : حرؾ جرّ  – ٕ

 مجرور وعًلمة جّره تنوٌن الكسر.مسافٍر : اسم 

 مفعول به أو اسم مجرور
 

َّ َُٓٗا:  ٞٓ ي٬ضِ ايٛاقع بعد ن  اضتدسز أدٚات ا٫ضتجٓا٤ ٚبٝٓٔ اذتهِ اٱعساب
ُ ِلٌَْؽِفَر لَُهْم َوََل ِلٌَْهِدٌَُهْم طَِرٌماالال تعالى: ) -ٔ ( إَِلَّ َطِرٌَك َجَهنََّم َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبَداا َوَكاَن ذَِلَن 7ٙٔ) إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا َوَظلَُموا لَْم ٌَكُِن اَّللَّ

ا ) ِ ٌَِسٌرا  (  (3َٙٔعلَى اَّللَّ

فُوَن الَْكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َونَسُ لال تعالى: ) -ٕ ُروا بِِه َوََل تََزالُ وا َحظًّا فَبَِما نَْمِضِهْم ِمٌثَالَُهْم لَعَنَّاُهْم َوَجعَْلنَا لُلُوبَُهْم لَاِسٌَةا ٌَُحّرِ ا ذُّكِ ِممَّ
َ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌِنَ   ( تَطَِّلُع َعلَى َخابِنٍَة ِمْنُهْم إَِلَّ لَِلًٌلا ِمْنُهْم فَاْعُؾ َعْنُهْم َواْصفَْح إِنَّ اَّللَّ

 لال الّشاعر:  -ٖ
 لكــّل داٍء دواٌء ٌستـطـبُّ بِــه       إَّل الحمالةَ أعٌْت َمْن ٌُداوٌها

 كان طارق عصامًٌّا، لم ٌترن له أبوه شٌبا سوى بضعة دونمات، أحٌاها فاؼتنى.  -ٗ

 لال أحمد شولً:  -٘
 نــامــت اْلعٌـــُن إَل ممـلـــــةا       تسكُب الدّمَع وتَرعى مْضجعَنْ 

 لرأُت المصٌدة عدا بٌتٌن.  -ٙ
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 ٌحّك لن أن ترتمًٙٔ 

 

 ما أخفَك فً الدّوران حول المضمار أحد ؼٌر متسابك واحد.  -8

 ما كانت اْلٌام إَل دوَل بٌن النّاس.  -7

 تفتَّحت اْلزهاُر سوى النّرجس.  -3

 ؼادر الحاضرون لاعةَ اَلحتفال سوى المشرفٌن علٌه.  -ٓٔ

 ايتٛقٝح يًفِٗ  فكط سهِ إعساب ا٫ضِ بعدٖا  ا٭دا٠  
ًّ   البدلٌة أو اَلستثناء، على النّصب إَلّ  ٔ  استثناء تاّم منف

ًّ  البدلٌة أو اَلستثناء، على النّصب إَلّ  ٕ  استثناء تاّم منف

 استثناء تام مثبت ) موجب( النّصب واجب إَلّ  ٖ

ا إلٌه باإلضافة مجرور سوى ٗ ا ٌُعَرب اَلسم بعد ) سوى ( مضافا  دابما

 استثناء تام مثبت ) موجب( النّصب واجب إَلّ  ٘

 مجرور اسم أو منصوب، به مفعول عدا ٙ

 .لجرا بحرؾ

بما أّن ) عدا ( لم تُسبَك بـ ) ما ( فٌجوز فً اَلسم بعدها الوجهان 

 المذكوران ) مفعول به أو اسم مجرور(

ا إلٌه باإلضافة مجرور ؼٌر 8 ا ٌُعَرب اَلسم بعد ) ؼٌر ( مضافا  دابما

 حسب إَلّ  بعد نالص )مفّرغ( وما  7

 .مولعه

ستثناء؛ لذلن لم نالص ) مفّرغ (؛ و) إَّل ( هً أداة حصر ولٌس ا

 تُوَضع ضمن أدوات اَلستثناء .

ا إلٌه باإلضافة مجرور سوى 3 ا ٌُعَرب اَلسم بعد ) سوى ( مضافا  دابما

ا إلٌه باإلضافة مجرور سوى ٓٔ ا ٌُعَرب اَلسم بعد ) سوى ( مضافا  دابما

 

 فً الكلمات التًّ تحتها خّط أو وّضح اإلعًلل فً الكلمات اآلتٌة...أو بالحذؾ ٍل بالملب بٌِّن ما حدث من إعًل -ٔ
 ) للب أو حذؾ(  ما نوع اإلعًلل فً الكلمات اآلتٌة... – ٕ
 استخرج من النّص كلمة ولع فٌها إعًلل بالملب أو بالحذؾ. – ٖ
ما الحرؾ الذي لُلب أو ُحِذؾ مّما تحته خّط. – ٗ

  ايفعٌ  أٚ آخسٙأيف يف ٚضط  -1

 كان، طار، باع، سار، لال ، دعا، ؼدا، مشى، مضى ، اهتدى، اؼتدى.
َعَو، فاْللؾ التً تراها فً وسط الكلمة أو آخرها منملبة عن  ) واو أو ٌاء (، ) كان: أصلها : َكَون، باع: أصلها :  بٌََع، دعا : أصها : د

 ) ًَ  مشى : أصلها َمَش

 هو الفعل المضارع ) لال : ٌمول؛ فاْللؾ أصلها واو : لََول (  أضٌٗ طسٜك١ يهػف أؾٌ ا٭يف

ا هو المضارعوٌمكن أن نستعٌن أحٌانا  بالمصدر الصرٌح أو المصدر المٌمً أو ؼٌر ذلن  . ، لن الخٌار، واْلسهل دابما
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 ٌحّك لن أن ترتم8ًٔ 

 

 :تهٕٛ نُا ٖٞ يف ادتدٍٚ ٓقح اٱع٬ٍ ، ٚ طسٜك١ اٱداب١ يف ا٫َتشإ ع٢ً ض٪اٍ : 
 ْٛع اٱع٬ٍ غسح َا سدخ ايديٌٝ أؾًٗا ايه١ًُ
تحّركت الواو، وُسبِمت بفتح فملبت الواو  كان  : ٌكون َكَونَ  كان

ا   ألفا
 إعًلل بالملب 

ا  باع : ٌبٌع بٌََع باع  ًلل بالملب إع تحّركت الٌاء، وُسبِمت بفتح فملبت الٌاء ألفا

تحّركت الواو، وُسبِمت بفتح فملبت الواو  دعا: ٌدعو/ دنا: ٌدنو دَعَو، دنَوَ  دعا، دنا
ا   ألفا

 إعًلل بالملب 

ا  هدى : ٌهدي اهتدَيَ  اهتدى  إعًلل بالملب  تحّركت الٌاء، وُسبِمت بفتح فملبت الٌاء ألفا

تحّركت الواو، وُسبِمت بفتح فملبت الواو  ؼدا : ٌؽدو اؼتدَوَ  اؼتدى
ا   ألفا

 إعًلل بالملب 

 ٬َسعات : 
ًّ أوَلا ثّم تؤخذ المضارع منه.) اهتدى/ اعتدى(  إذا كان الفعل ؼٌر ثًلثً  - ٔ   وأردَت معرفة أصل اْللؾ، فعلٌن أن تردّ الفعل إلى الثًلث

ًّ  )اهتدى: ماضٌه ًّ )ؼدا ٌؽدو(()اؼتدى: ماض ((هدى ٌهدي)الثًلث  ٌه الثًلث
ا  - ٕ  حفظ .ٌُ  ( ٌُفهم ثّم شرح ما حدث)دابما
ا أن ٌتمٌّد الطالب بالجدول ف - ٖ  .ٌمكن أن ٌكتب المعلومات دون جدول، لكن بالترتٌب نفسه لٌس شرطا
 ، وسؤذكر لن اَلسمٌن من باب اَلحتٌاط.اْلفعالفً أمثلة الكتاب، والبالً كله فً  اسمٌنوردت اْللؾ منملبة عن ٌاء أو واو فً  – ٗ
ا. فملبت الٌاء بفتح؛ وسبمت الٌاء تحّركت ) الماضً َهِوَي( بدلٌل )الهَوَي( أصلها:  وىاله  . ألفاا الٌاء للب بالملب إعًلل نوعه ألفا

با ا  الواو للب بالملب إعًلل نوعه ألفاا. الواو بفتح؛ فملبت وسبمت بكسر الواو تحّركت )صبا ٌصبو(، بدلٌل )الصبَِو( أصلها: الِصّ  . ألفا

  

 ُٖص٠ تكع َهإ اذتسف ايجايح يف ٚشٕ ) فاعٌ (  - 2

 لابل، بابع، سابر، طابر، لابد
 ) بابع أصلها باٌع؛ ْلّن المضارع ٌبٌع (   هذه الهمزة الثالثة أصلها واو أو ٌاء

 لـــــــابــــــــل
 فـــــــاعـــــــل ) َلحظ أّن الهمزة فً كلمة ) لابل ( ٌمابلها ) عـ (  فً وزن فاعل(

 ٌسّمى اسم فاعل أجوؾ  : ْلنّه  مؤخوذ من الفعل الثًلثً اْلجوؾ ) لال (، ومعنى أجوؾ : أّن حرؾ العلّة فً وسطه.

 ْٛع اٱع٬ٍ غسح َا سدخ ايديٌٝ أؾًٗا ايه١ًُ
لاول،  لابل، لابد

 لاود
 لال: ٌمول
 لاد : ٌمود

ا َلسم الفاعل الثًلثً اْلجوؾ؛  ولعت الواو عٌنا
 فملبت الواو همزةا 

 إعًلل بالملب 

باٌع،  بابع، سابر، طابر
ساٌر، 
 طاٌر

 ٌبٌع باع :
 سار : ٌسٌر
 طار :ٌطٌر

ا َلسم الفاعل اْلجوؾ؛ فملبت  ولعت الٌاء عٌنا
 الٌاء همزةا 

 إعًلل بالملب 

 

 ُٖص٠ يف آخس ايه١ًُ  - 3

 سماء، بناء، دعاء، ؼناء.
 : ٌبنً ؛ أي ٌاء فً المضارع ( بدلٌل المضارع ) بناء أصلها بناي؛  ن واو أو ٌاءهذه اْللؾ منملبة ع

 ٌمكن أن نحذؾ الهمزة ونحصل على الفعل الماضً :   طسٜك١ نػف اهلُص٠ املٓكًب١ ٚمتٝٝصٖا عٔ اهلُص٠ ا٭ؾ١ًٝ أٚ ايصا٥د٠

 رجا ...( ماض ( / دعاء : دعا / كساء : كسا / بناء : بنى / رجاء :  :) سماء : سما 

 ْٛع اٱع٬ٍ غسح َا سدخ ايديٌٝ أؾًٗا ايه١ًُ
 سماو، سماء، دعاء

 دعاو
 سما : ٌسمو
 دعا : ٌدعو

إعًلل بالملب ) للب الواو  تطّرفت الواو بعد ألؾ زابدة؛ فملبت همزة
 همزة(

 بناي بناء، ؼناء
 ؼناي

 بنً : ٌبنً
 ماضٌها : َؼنًِ

إعًلل بالملب ) للب الٌاء  تطّرفت الٌاء بعد ألؾ زابدة؛ فملبت همزة
 همزة(
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 ٌحّك لن أن ترتم7ًٔ 

 

 :  ٬َسعتإ 
 ؼناء : َل داعً َلستعانة بالفعل  المضارع فالفعل الماضً الثًلثً ٌنتهً بٌاء . - ٔ
 شعراء : َل ٌوجد فٌها إعًلل؛ ْلّن الهمزة زابدة، ولٌست منملبة والدلٌل : فعلها )شعر( . -ٕ
 صلٌة فً الكلمة، ولٌست منملبة، والدّلٌل : فعلها الماضً ) نشؤ (إنشاء : َل ٌوجد فٌها إعًلل؛ ْلّن الهمزة أ    

الجذر َل  ٌنتهً بهمزة أو بحرؾ علّة ) ا، و، ي(، فالهمزة فً الكلمات : ) صحراء، خضراء، علماء، شعراء(   نػف اهلُص٠ ايصا٥د٠ :

 أو حرؾ علّة. زابدة؛ َلّن الجذور هً  ) صحر، خضر، علم، شعر(؛ أي َل تنتهً هذه الجذور بهمزة

الجذر ٌنتهً بهمزة، فالهمزة فً الكلمات ) إنشاء، ابتداء، إلراء ( أصلٌة؛ ْلّن جذورها هً ) نشؤ، بدأ، لرأ(، َلحظ  نػف اهلُص٠ ا٭ؾ١ًٝ :

 أن الجذور تنتهً بهمزة؛ لذلن نعتبر هذه الهمزة أصلٌة. 

 اهلُص٠ زابع١ يف ٚشٕ فعا٥ٌ  – 4

 أٚ ٚاٚ أٚ ٜا٤ . َٓكًب١ عٔ أيف اهلُص٠ٖرٙ  – 1
إَل عن طرٌك مفرد الكلمة ، فالدلٌل هنا لٌس الفعل المضارع بل مفرد الكلمة فً وزن ) فعابل (  َل نستطٌع أن نعرؾ أصل الهمزة  – ٕ

ا فالدلٌل ٌكون مفردها .  وتذّكر أنّه عندما تكون الكلمة جمعا
 أّن الحرؾ الثالث فً المفرد ) جمٌلة ( هو الٌاء .جمابل : أصلها جماٌل؛ أي أّن الهمزة منملبة عن ٌاء ، والدلٌل 

 سحابب : أصلها : سحااب؛ أي أن الهمزة منملبة عن ألؾ، والدلٌل أّن الحرؾ الثالث فً المفرد )سحابة( هو اْللؾ  .
 و. ركابب : أصلها ركاوب؛ أي أّن الهمزة منملبة عن واو، والدلٌل أّن الحرؾ الثالث فً المفرد ) ركوبة ( هو الوا

 صٌؽة ) فعابل  ( تسمى صٌؽة منتهى الجموع . – ٖ

 ْٛع اٱع٬ٍ غسح َا سدخ ايديٌٝ أؾًٗا ايه١ًُ
جمابل، خمابل، 

 عجابب
 جماٌل
 خماٌل
 عجاٌب

مفردها المإنث: 
جمٌلة، خمٌلة، 

 عجٌبة

ولع حرؾ المدّ الزابد ) الٌاء ( بعد ألؾ صٌؽة 
 منتهى الجموع؛ فملبت الٌاء همزة

 إعًلل بالملب 

مفردها المإنّث :  ركاوب ركابب
 ركوبة

ولع حرؾ المدّ الزابد ) الواو ( بعد ألؾ صٌؽة 
 منتهى الجموع؛ فملبت الواو همزة

 إعًلل بالملب 

رسابل، سحابب، 
 حمابم 

 رساال
 سحااب
 حماام

 مفردها المإنث :
رسالة، سحابة، 

 حمامة

) اْللؾ ( بعد ألؾ ولع حرؾ المدّ الزابد 
 صٌؽة منتهى الجموع؛ فملبت اْللؾ همزة

 إعًلل بالملب 

 ٬َسع١ : 
 كلمة مسابل : َل ٌوجد فٌها إعًلل؛ ْلّن الهمزة أصلٌة ومفردها ) مسؤلة (.
 . ؛ ْلّن مفردها ) معٌشة(كلمة ) معاٌش ( : َل ٌوجد فٌها إعًلل؛ فالٌاء فٌها أصلٌة، ولٌست زابدة

 

 ٜا٤ يف آخس ايه١ًُ ٚقبًٗا نطس٠  – 5

 فاعلم أّن أصلها واو .ولبلها كسرة الٌاء فً آخر الكلمة هذه عند ما ترى 

 ْٛع اٱع٬ٍ غسح َا سدخ ايديٌٝ أؾًٗا ايه١ًُ
، َشِمً ًَ  المصدر : ُحظوة حِظَو، َشِموَ  َحِظ

 شما : ٌشمو
 ب إعًلل بالمل تطّرفت الواو بعد كسر؛ فملبت الواو ٌاء

 الداِعً، 
 الدّانًِ،

الداِعو، 
 الدّانِو

 دعا : ٌدعو
 دنا : ٌدنو

 إعًلل بالملب  تطّرفت الواو بعد كسر؛ فملبت الواو ٌاء

   : ٬َسعتإ
، العانًِ ( َل ٌوجد فٌهما إعًلل؛ ْلّن الٌاء فٌهما أصلٌّة، ؼٌر منملبة عن واو - ٔ ًَ   ) نَِس

 ل : نسً : من )النسٌان(  / العانً من )عنً( الدلٌ
ًَ ( مضارعه ) ٌحظى (؛ أي أنّنا لم نستطع أن نعرؾ أصل الٌاء عن طرٌك المضارع؛ لذلن لجؤنا إلى المصدر الصرٌح. – ٕ  الفعل ) حِظ
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 ٌحّك لن أن ترتم3ًٔ 

 

 ٝـ ) َِٝ َهطٛز٠ + ٜا٤ ( يف بدا١ٜ ايه١ًُـَٔ – 6

 + ٌاء( فاعلم أن الٌاء منملبة عن واو ) ِمٌزان أصلها ِموزان ( عندما ترى أّن الكلمة تبدأ بـ)مٌم مكسورة - ٔ
 كاٍؾ وَل داعً للمضارع . ههنا نستعٌن بالفعل الثًلثً المجّرد كدلٌل؛ ْلنّ  – ٕ
ا، بل المهم أن ٌكون مكسور – ٖ ا أن ٌكون الحرؾ اْلول مٌما م، وهذا ٌساعدنا أكثر على ٌاا، لكن كل أمثلة الكتاب تبدأ بملٌس شرطا

 كشؾ الحالة.
 ْٛع اٱع٬ٍ غسح َا سدخ ايديٌٝ أؾًٗا ايه١ًُ

ِموزان،  مٌزان، مٌراث، مٌعاد
ِموراث، 
 ِموعاد

 مجّردها ) وزن(
 مجّردها ) ورث(
 مجّردها ) وعد(

ولعت الواو الّساكنة بعد كسر؛ فملبت 
 الواو ٌاء

 إعًلل بالملب 

 إعًلل؛ ْلّن الٌاء أصلٌّة؛ فالمضارع ) ٌؽٌب ( بالٌاء. د فٌهاكلمة ) ِؼٌبة( َل ٌوج ٬َسع١ :

َّ يف بدا١ٜ ايه١ًُ ٚ 7 ٜا٤ َػٓدد٠ يف ٚضط ايه١ًُ ) ٖٝٚٔ / ضٝٚد ( أٚ ) 

) ٓٞ ََــكٔك  ، ٓٞ ََــٓط ٟٓ ( يف اٯخس  )  ( 

 ْٛع اٱع٬ٍ غسح َا سدخ ايديٌٝ أؾًٗا ايه١ًُ
/  هٌِّن
 سٌّد 

/  ونهٌْ 
ٌِْود  س

 هان : ٌهون
 د : ٌسودسا

اجتمعت الواو والٌاء فً كلمة واحدة 
وجاءت أوَلهما ساكنة؛ فملبت الواو 

 اْلخرى الٌاء مع أدؼمت ثمٌاء، 

 إعًلل بالملب 

 ، ًّ  ممض
 

 ًّ  منس
 

 ممضْوي
 

 منسْوي
 

  ٌمضً
 

)نسً( أو المصدر الماضً 
 )نسٌان(

جتمعت الواو والٌاء فً كلمة واحدة ا
وجاءت أوَلهما ساكنة؛ فملبت الواو 

 اْلخرى الٌاء مع أدؼمت ثمٌاء، 
 

 إعًلل بالملب 

 تٛقٝشات : 
1 - ٚ ) ٕ٢ٛ ؛ )  أي جاءت الٌاء والواو نمول : اجتمعت الواو والٌاء فً كلمة واحدة   غسح َا سدخعٓد ٖٝٓٔ أؾًٗا  ) ِٖٝ

 ؛ فملبت الواو ٌاء.) أي جاء الٌاء ساكنة وهً ولعت أوَلا أي لبل الواو (  وجاءت أوَلهما ساكنةٌن فً كلمة واحدة ( مجتمعت

كان أصل ) هٌّن، سٌّد ( فً اإلجابات اْلولى للوزارة ) هْوٌِن، سْوٌِد( ثّم تراجعوا عن ذلن واعتمدوا ) هٌون، سٌود(، فعلٌن  ٬َسع١ :

ا  أّن الجوابٌن صحٌحان فً كتب الصرؾ ومعتمدان ) هٌون ، هوٌن (، لكننّا سنعتمد الرأي المؤخوذ به فً اعتماد هذا الجواب، عل ما
 الوزارة أخٌراا.

2 - ٓٞ ( :َٓط ًّ ًّ ) ن فً اْلصل  أصلها منسوي؛ ْلّن ) منس : منسْوي ( سً (؛ فٌكون على وزن )مفعولهو اسم مفعول من الفعل الثًلث

 ساكنة؛ فملبت الواو ٌاء.) وهً الواو( كلمة واحدة وجاءت أوَلهما اجتمعت الواو والٌاء فً 
  إذا دا٤ت ايٛاٚ قبٌ ايٝا٤ أٚ بعد ايٝا٤ فٝذب إٔ تكًب ٜا٤ّ . - 3
لٌّن، طٌّب : َل ٌوجد فٌهما إعًلل بالملب فؤصلهما  ) َلن : ٌلٌن  / طاب : ٌطٌب ( فالٌاء فٌهما ؼٌر منملبة عن شًء؛ إنّما حدث   - 4

 إدؼام بٌن الٌاءٌن فمط.فٌهما 

ٍْ َٔ بني ايهًُات اٯت١ٔٝ:   َعٝٚٔ ايهًُأت ايٓتٞ سدَخ فٝٗا إع٬
 ادّعى، بًَلء، صحراء، َشمابِك، الّرامً، ِذْكرى، ِخٌفَة، ابتِداء

 خٌفة . شمابك،،  بًلء ، ادّعى

 توضٌح :

 ادّعى ) اْللؾ أصلها واو ؛ دعا : ٌدعو(
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 ٌحّك لن أن ترتمًٕٓ 

 

 زة منملبة عن واو ( ) بًل ٌبلو(بًلء ) الهم

 .؛ ْلّن الجذر ) صحر ( فالهمزة زابدة على الجذرصحراء : الهمزة فٌها زابدة

 شمابك : أصلها ) شماٌك(

 .، والدلٌل : رمى : ٌرمً؛ فالٌاء أصلٌة ( الٌاء اْلخٌرة أصلٌة لٌست منملبة)الرامً : 

 . الكلمة ) ذكر ( ؛ ْلّن أصل ذكرى : اْللؾ اْلخٌرة زابدة لٌست منملبة

 ِخٌفة : ) ِخوفة ( الٌاء منملبة عن الواو؛ فالمصدر ) الخوؾ( .

 ابتداء : الهمزة أصلٌّة فالجذر ) بدأ ( .

ٝٚص٢ اهلُص٠ٜ املٓكًب١ٜ َٔ غري٢ٖا يف َا ٜأتٞ:  ََ 
 دعاء، إمًلء، إفتاء، اصطفاء، شمراء، خزابن، فابض، انبراء. 

 بدلٌل                        الهمزة نوع                        الكلمة

  ٌدعو     واو                 عن منملبة دعاء                       

 )تم تعدٌلها حدٌثاا فً دلٌل المعلّم، كانت )مأل( ثّم أصبحت )ملو( منملبة عن واو                      ملو                      إمًلء

  وٌصف                    واو عن منملبة                     اصطفاء

 شمر                           شمراء                           زابدة

 خزانة :المفرد               ألؾ عن منملبة                       خزابن

  ٌفٌض                    ٌاء عن منملبة                       فابض

  ٌبري                    ٌاء عن منملبة                        انبراء

 

 َاض٣...( –زاض٣  – ٚضٛٗا أيف ٚآخسٖا تٜٓٛٔ نطس ) قاض٣أسسف  3    - 1

لكنها ُحذفت فً الكلمات السابمة ، وهذه الٌاء ُحذفت  ،مختوم بٌاءاسم هذا ٌسمى اَلسم المنموص وهو تٛقٝشات :

ًٌ ( أو تنوٌن كسر ) لاضًٍ (ْلنّها جاءت م  نّونة تنوٌن ضم ) لاض

 ) راٍم : خبر مرفوع(  هذا راٍم ماهٌر فً لعب الكرة        ُربَّ رمٌٍة من ؼٌر راٍم  ) راٍم : مضاؾ إلٌه( /   

 ْٛع اٱع٬ٍ غسح َا سدخ ايديٌٝ أؾًٗا ايه١ًُ
) فً  ٔراٍم 

 الجملة اْلولى(
من آخر اَلسم المنموص؛ ْلنّه اسم ُحذلت الٌاء  رمى  : ٌرمً رامًٍ 

ن بتنوٌن الكسر  نكرة نُّوِ
 إعًلل بالحذؾ 

) فً  ٕراٍم 
 الجملة اْلولى(

 ًٌ ُحذلت الٌاء من آخر اَلسم المنموص؛ ْلنّه اسم  رمى  : ٌرمً رام
ن بتنوٌن الضمّ   نكرة نُّوِ

 إعًلل بالحذؾ 

ا إلٌه . توضٌح :  راٍم : فً الجملة اْلولى أصلها )رامًٍ (  ؛ ْلنّها ولعت مضافا
ًٌ (؛ ْلنّها ولعت خبراا .  راٍم :  فً الجملة الثانٌة أصلها ) رام

ا إلٌه .  أؼلب اْلمثلة فً الكتاب ولعت مضافا
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 ٌحّك لن أن ترتمًٕٔ 

 

 ٜٔ ( َٚفسدٙ ٜٓتٗٞ بٝا٤ . –) ٕٚ  شتتّٛ بـاضِ  - 2

 تٛقٝشات : 
ٌن (؛ ْلنّهما جمعا مذكر سالم، ولكً نعرؾ أٌن الحرؾ المحذوؾ ما علٌن إَل  –ٌن : هما اسمان مختومان بـ ) ون الداعِ  –الداُعون  - ٔ

 أن تؤخذ المفرد من الجمع وهو ) الداعً ( وهذا ٌبٌّن أن المحذوؾ هو الٌاء .

 لبل الٌاء ) الدّاِعٌن(، ونضّم ما لبل الواو ) الدّاُعون( كسر  ما ٌجب  – 2

 عً : هو اسم منموص؛ ْلنّه مختوم بٌاء أصلٌة ولبلها كسرة.الدا – ٖ

 نّما هً ٌاء جمع المذّكر السالم.الٌاء فً كلمة ) الدّاعٌن ( لٌست الٌاء اْلصلٌة وإ -4

 ْٛع اٱع٬ٍ غسح َا سدخ ايديٌٝ أؾًٗا ايه١ًُ
ٌٌْن الدّاِعٌن ُحذلت الٌاء من آخر اَلسم المنموص  مفردها : الدّاعً الدّاِع

ا، وكسر ما ع ند جمعه جمع مذكّر سالما
 لبل الٌاء إشارة على حذؾ الٌاء

 إعًلل بالحذؾ 

ُحذلت الٌاء من آخر اَلسم المنموص  مفردها : الدّاعً الدّاعٌون الدّاُعون
ا، وضّم ما  عند جمعه جمع مذكّر سالما

 لبل الواو؛ لمناسبة الضّمة للواو 

 إعًلل بالحذؾ 

 

 ٕٚ ( َٚفسدٙ ٜٓتٗٞ بأيف –اضِ شتتّٛ بـ ) ٜٔ  – 3

 توضٌحات : 
ٌن (، وعندما نؤخذ المفرد نجده ) اْلعلى ( وهذا ٌدل على أّن  –أعلٌَن : هما جمعا مذكر سالم؛ ْلنّهما مختومان ب) ون  –أعلَون  - ٔ

 والٌاء  عند  الجمع؛ ْلّن المحذوؾ ألؾ. و اْللؾ محذوفة ، وَلحظ أنّنا وضعنا فتحة لبل الوا
ا ممصوراا؛ ْلنّه ٌنتهً بؤلؾ أصلٌة لبلها فتحة. – ٕ  المفرد ) أعلى ( : ٌُسّمى اسما

 ْٛع اٱع٬ٍ غسح َا سدخ ايديٌٝ أؾًٗا ايه١ًُ
ُحِذفت اْللؾ من آخر اَلسم الممصور عند جمعه جمع مذّكر  مفردها : أدنى أدناون أدنَون

ا، وفتح   ما لبل الواو إشارة على حذؾ اْللؾسالما
 إعًلل بالحذؾ 

ُحِذفت اْللؾ من آخر اَلسم الممصور عند جمعه جمع مذّكر  مفردها : أدنى أدناٌن أدنٌَن
ا، وفتح ما لبل الٌاء إشارة على حذؾ اْللؾ  سالما

 إعًلل بالحذؾ 

 

 

ٌِ(  فعٌ أَس َٔ سسفني ٚاحملرٚف ٚاٚ يف أٍٚ – 4  ايفعٌ . ) ٔؾ

 ) ٜؿٌ (         + سسفني، ٚاحملرٚف ٚاٚ يف بدا١ٜ ايفعٌ .      

 ) ؾ١ً(         سسفني + ـ١،   ٚاحملرٚف ٚاٚ يف بدا١ٜ ايه١ًُ   

 تٛقٝشات :
 ( ومضارعها  الفعل الماضً الثًلثً الذي ٌبدأ بواو ٌسّمى مثال واوي، مثل : وصؾ، وصل، ولؾ، وعد ... ٌكون وزنها ) فَعَل – ٔ

 ) ٌفِعل(
 هذا الفعل المثال الواوي تحذؾ منه الواو : فً اْلمر ) صؾ : حرفان فمط و الواو محذوفة من بداٌة الفعل ( ، وفً المضارع  - ٕ

  ) ٌصؾ : ٌاء + حرفان،  والواو محذوفة ( وفً المصدر ) صفة : حرفان + تاء مربوطة ، والواو محذوفة (
 ْٛع اٱع٬ٍ غسح َا سدخ ايديٌٝ أؾًٗا ايه١ًُ

 إعًلل بالحذؾ ُحِذفت الواو من المثال الواوي) فَعََل( الذي  المجّرد ) وصؾ(اْوصْؾ، اْوِعْد، ِصْؾ، ِعْد، 
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 ٌحّك لن أن ترتمًٕٕ 

 

 المجّرد ) وعد( اْوِصلْ  ِصلْ 
 المجّرد ) وصل (

مضارعه ) ٌَْفِعل( عند أخذ اْلمر منه، ثّم 
 ُحِذفْت همزة الوصل

 ٌِصُؾ،
 ،ٌَِعدُ 
 ٌَِصلُ 

 ٌوِصؾ،
 ٌْوِعد، ٌْوِصل

 المجّرد ) وصؾ(
 المجّرد ) وعد(
 المجّرد ) وصل 

ُحِذفت الواو من المثال الواوي) فَعََل( عند 
 أخذ  المضارع منه ) ٌَْفِعل( 

 إعًلل بالحذؾ 

 ِصفة
 ِعدة
 ِصلَة

 وْصؾ        ِصفة
 وْعد          ِعدة

 ل         ِصلةوصْ 

 ) وصؾ(المجّرد 
 المجّرد ) وعد(

 المجّرد ) وصل (

، ) وْصؾ( ُحِذفت الواو من المصدر 
وُعّوِض عن الواو المحذوفة  بتاء مربوطة 

 ) صفة (  فً آخر المصدر

 إعًلل بالحذؾ 

  ٬َسع١ :

اضطررنا أن نضع الهمزة لتسهٌل وضعنا همزة وصل فً اْلمر ) اْوصؾ (؛ ْلّن الواو ساكنة، وَل ٌجوز أن نبدأ بحرؾ ساكن؛ لذلن 
 النطك بالواو الساكنة، لكن هذه الهمزة تحذؾ عند حذؾ الواو.

 

 فعٌ أَس َٔ سسفني، ٚ سسف ايع١ً احملرٚف ٜكع ٚضط ايه١ًُ  ) ٝقٌ ( – 5

 + سسفني ، ٚ سسف ايع١ً احملرٚف ٜكع ٚضط ايه١ًُ       ) ٜٝكٌ (       

ًُٞت، احملرٚف ٜكع ٚضط ايه١ًُ ٚ سسف ايع١ً  سسفني + تا٤ ايفاعٌ َتشسن١،        ) ٝق

ُِٔت (       بعُت، ق

 

 تٛقٝشات : 
 الفعل اْلجوؾ : هو الفعل الذي فً وسطه حرؾ علّة، مثل : لال، باع، صان، عاش... - ٔ

والمضارع ) لم ٌمُل  : ٌاء + هذا الفعل ٌُحذَؾ منه حرؾ العلة إذا تحّول إلى : أمر ) لُل: حرفان والمحذوؾ هو حرؾ العلة فً الوسط ( 
 فً الوسط( ، حرفان + تاء متحركة ) للُت : والمحذوؾ هو حرؾ العلة فً الوسط ( حرفٌن ،  والمحذوؾ هو حرؾ العلة

 
 لماذا ُحِذؾ حرؾ العلة فً الحاَلت السابمة ؟ - ٕ

حرؾ العلة وهو الواو + الًلم ساكنة الساكن اْلول هو ن ) : أصله :  لْوْل، اجتمع ساكنا(لُْل  ) لمنع التماء الساكنٌن ، مثال : فعل اْلمر
ا.  ْلّن فعل اْلمر ٌُبنى على السكون؛ ولمنع التماء الساكنٌن نحذؾ الواو؛ َلّن حرؾ العلّة هو اْلضعؾ دابما

ا : سك  ) الواو( ؛ فُحِذؾ وسطه) الًلم(  ن آخر الفعل اْلجوؾلكن عند شرح ما حدث ٌكفً أن تمول دابما

 ْٛع اٱع٬ٍ غسح َا سدخ ايديٌٝ أؾًٗا ايه١ًُ
 إعًلل بالحذؾ  ن آخر الفعل اْلجوؾ؛ فُحِذؾ وسطهسك صان : ٌصون صْونْ  ُصنْ 

ٌْشْ  لم ٌعشْ   إعًلل بالحذؾ  ن آخر الفعل اْلجوؾ؛ فُحِذؾ وسطهسك عاش : ٌعٌش ٌع

ٌْْعتُ  بِْعتُ   إعًلل بالحذؾ  فُحِذؾ وسطهن آخر الفعل اْلجوؾ؛ سك باع : ٌبٌع ب

 إعًلل بالحذؾ  ن آخر الفعل اْلجوؾ؛ فُحِذؾ وسطهسك لام : ٌموم لوْمتُ  لْمتُ 

ٌْعْ  لم ٌستطعْ  اإلسناد إلى الضمٌر:  ٌستط
 هو ٌستطٌع

 إعًلل بالحذؾ  ن آخر الفعل اْلجوؾ؛ فُحِذؾ وسطهسك

 ٬َسع١ :
عُت ( : ٌمكنن أن تمول : أصلها )بٌعت(  بدلٌل المضارع ) ٌبٌع (، أو أصلها ) باْعُت( بدلٌل الماضً  ) باع (، لكن بكًل الفعل ) بِ  -أ 

ا أم ٌاء .  الحالتٌن ما ٌهمنا هو أّن حرؾ العلة فً الوسط ُحِذؾ سواء أكان ألفا
ً أسبلة الكتاب، ولد ُحذفت الٌاء منه فً وسط الفعل؛ لمنع الفعل ٌستطع : مإلَّؾ من أكثر من حرفٌن، ووضعته لكم ْلنّه موجود ف -ب 

التماء الساكنٌن، وحتّى نكشؾ أصل الٌاء وجدنا أّن الطرٌك اْلسهل هو اإلسناد فعندما  نسند الفعل ) ٌستطٌع (إلى الضمٌر )هو(  نمول: 
أسبلة الكتاب وهً ) استِشْر: أصلها:  وٌوجد كلمة أخرى وردت فًأن نكشؾ أٌن ولع الحرؾ المحذوؾ،  ٌمكنهو ٌستطٌع، وبذلن 

 استشٌر: بدلٌل اإلسناد ) هو ٌستشٌر(
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، ٚاحملرٚف فعٌ َاض أٚ َكازع ٜٓتٗٞ بٛاٚ ادتُاع١ أٚ ٜا٤ امل٪ْٓج١ املداطب١ – 6

  .يف آخس ايفعٌ  () أيف أٚ ٜا٤ أٚ ٚاٚ

 تٛقٝشات : 
 ، ٌمشً، دعا، ٌدعو، رضً، ٌرضى.الفعل النالص :هو الفعل الذي فً آخره حرؾ علّة، مثل : مشى  - ٔ
ا ٌنتهً بواو الجماعة أو ٌاء المإنثة المخاطبة فعلٌن أن تشّن أن هنان حرؾ علة محذوف عندما ترى فعًلا  - ٕ أو  أو ٌاءا  اا لد ٌكون واو ا
ا  إلى طبٌعته ستكتشؾ  ، ولكً تعرؾ الحرؾ المحذوؾ ما علٌن إَل أن تحذؾ واو الجماعة أو ٌاء المإنثة المخاطبة وأرجِع الفعل ألفا

 حٌنها الحرؾ المحذوؾ.
 ؛ فالحرؾ المحذوؾ هو الٌاء .(ٌرمًٌظهر لن الفعل على حمٌمته وٌعود الحرؾ المحذوؾ إلى مكانه)  ٌرُمون : احذؾ  ) ون( = 

 ٌدُعون : احذؾ ) ون ( = ٌدعو ؛ فالحرؾ المحذوؾ هو الواو .
 الواو .ترِجٌن : احذؾ ) ٌن ( = ترجو؛ فالحرؾ المحذوؾ هو 

 رُضوا : احذؾ ) وا( = رضً؛ فالحرؾ المحذوؾ هو الٌاء .
 ٌسعَون : احذؾ ) ون ( = ٌسعى، فالحرؾ المحذوؾ هو اْللؾ .
 ٌرَضون : احذؾ ) ون ( = ٌرضى، فالحرؾ المحذوؾ هو اْللؾ .

 
 ثة المخاطبة .نضع ضمة لبل واو الجماعة وكسرة لبل ٌاء المإنّ المحذوؾ واواا أو ٌاءا فإنّنا إذا كان  – ٖ

 : الٌاء فً كلمة ) ترمٌن( هً ٌاء المإنّثة المخاطبة ولٌست الٌاء اْلصلٌة( اْتبٌ٘رمً : ٌرُمون/ أنت ترِمٌن )

 : الواو فً كلمة ) ٌدعون( هً واو الجماعة، ولٌس الواو اْلصلٌة( اْتبٌ٘دعو : ٌدُعون / أنت تدِعٌن ) 

 
ا فإنّنا نضع فتح المحذوؾ إذا كان  - ٗ  ة لبل الضمٌرٌن )واو الجماعة وٌاء المإنّثة المخاطبة(ألفا

 سعى : سعَوا

 مع الفعل الماضً َل ٌمكن أن تتصل ٌاء المإنّثة المخاطبة. اْتب٘ :

 ْٛع اٱع٬ٍ غسح َا سدخ ايديٌٝ أؾًٗا ايه١ًُ
الماضً المجّرد :  رضٌوا رُضوا

 رضً
 عند إسناده النالص الماضً آخر من الٌاء حذفت
 الواو لبل ما وضم الجماعة ووا لضمٌر

  بالحذؾ إعًلل

 عند إسناده المضارع النالص آخر من اْللؾ حذفت اإلسناد : هو ٌسعى تسعاون تسعَون
 الواو لبل ما وفتح الجماعة واو لضمٌر

  بالحذؾ إعًلل

 عند إسناده المضارع النالص آخر من الٌاء حذفت ًاإلسناد : هو ٌمش تمشٌون تمشون
 الواو لبل وُضّم ما الجماعة واو لضمٌر

  بالحذؾ إعًلل

 عند إسناده المضارع النالص آخر من الٌاء حذفت اإلسناد : هً تمشً تمشٌٌن تمِشٌن
 لضمٌر ٌاء المإنّثة المخاطبة وكسر ما لبل الٌاء

  الحذؾب إعًلل

 عند إسناده المضارع النالص آخر من اْللؾ حذفت اإلسناد : هً تسعى تسعاٌن تسعٌَن
 لضمٌر ٌاء المإنّثة المخاطبة و فُتِح ما لبل الٌاء

  بالحذؾ إعًلل

 عند إسناده لمضارع النالصا آخر من الواو حذفت اإلسناد : هو ٌرجو ٌرجوون ٌرجون
 الواو لبل ما وُضمَّ  الجماعة واو لضمٌر

  بالحذؾ إعًلل

 بٛاق١ املاٖس اٱيهرت١ْٝٚ :
 اآلن يمكنك االستغناء عن الدورات في  المراكز والدروس الخصوصّية، وتوفير الوقت والجيد والمال،  باالشتراك في موقع الماىر 

 (al-maher.net    بالغة ونقد  –( عن طريق بطاقة الماىر، حيث يتضّمن الموقع شرحًا مفّصاًل لممادة كاممة ) نحو وصرف– 
البطاقة ُتطمب عن  األولىقضايا أدبّية ( مع إمكانّية التواصل مع األستاذ، والبطاقة تشمل الدورة المكثفة أيضًا، التفاصيل في الصفحة 

 األولى.( أو عن طريق المكتبات المذكورة في الصفحة  ٖٜٛٗٛٗٛٚٚٓطريق الواتساب ) 
 ٕف ٔوعربي مشترك ف ٕف ٔيوجد عمى الموقع دورات لعربي تخصص ف

 ايدٚزات املهجف١ يف املسانص :
أسماء ، ومّدة كّل دورة يومان فقط، تؤّىمك الدورة لمحصول عمى العالمة الكاممة، لكّل فصل دورة خاّصة بو ويكون     ٗ/ٔتبدأ في 

 . الثانيةالمراكز مذكورة في الصفحة  
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 ؾٝػ١ ايٛشاز٠ :    

  .أو .. فعله أو اسم فاعل عمل َعَمَل فعلهمصدراا َعِمل َعَمَل النص من استخرج  – ٔ 
 . والمشتك( ) وٌُطلَب إعراب اَلسم الوالع بعد المصدر أعرب الكلمة المخطوط تحتها – ٕ
 . طصّوب الخطؤ فً ما تحته خ – ٖ 

 ــه(ـمـ: إذا انتهت الكلمة بضمٌر نضبط الحرؾ الذي لبل الضمٌر ، مثل : معظـ اْتب٘ ).اضبط بالشكل أخر الكلمة المخطوط تحتها  – ٗ 

  ً عبارة ...علّل : َعِمل ) المصدر أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبّهة (  َعَمَل فعله ف  -٘

 

طسٜك١ نػف 
 املؿدز ايؿسٜح

 نبحث عن اسم + ٌمبل عبارة 
 ) عملٌة أل (

 الصبر ، الصدق، اإلخًلص ، 
ا أن ٌكون  العمل ... لٌس شرطا

ا بؤل .  معّرفا

عملٌة الصبر، عملٌة الصدق، عملٌة 
 اإلخًلص...

َا ٖٛ عٌُ 
 املؿدز ايؿسٜح؟

ا   نصب مفعول به دابما
 ) مـــّم  ؟(  المفتاح

 
 مصدر                 مفعول به

لولن : مصدر، وهو اسم + ٌمبل عملٌة  دلٌٌل على إٌمانن الحكَّ  لولُن
 ال، فنمول : عملٌة المول .

الحكَّ : مفعول به للمصدر منصوب 
 وعًلمة نصبة الفتحة 

 ٌُٔ عًٌ : َع
املؿدز ايؿسٜح 

 عٌُ فعً٘ 

 ْلنّه مضاؾ ) إجابة واحدة فمط(
 ْلنّه جاء بعده مضاؾ إلٌه .  أي

المضاؾ إلٌه ٌكون ضمٌراا متّصًلا 
ا ظاهراا .  أو اسما

ٌدّل على سمّو  صدٌمَن احتراُمن
 أخًللن .
ٌدل على  صدٌمَهاإلنساِن احتراُم 

 سمّو أخًلله .

احتراُمن + احتراُم : عِمل المصدر 
 عَمل فعله؛  ْلنّه مضاؾ .

 عمله : نصب مفعوَلا به وهو 
 ، صدٌمه() صدٌمن

اقبط بايػهٌ 
ن١ًُ ) (، ٜٚهٕٛ 

 املًٛٛب 
قبط َا بعد 

 املؿدز أٚ إعساب٘
 

 هنا ٌجب اَلنتباه :
إذا كان المصدر الصرٌح متصًلا  -أ

بضمٌر فإنَّ اَلسم بعده ٌكون 
مفعوَلا به؛ ونضبطه بالفتحة أو 

 تنوٌن الفتح.
 
إذا لم ٌكن المصدر متصًلا  –ب 

ي بضمٌر فٌكون اَلسم الثانً الذ
ا إلٌه بالكسرة واَلسم  بعده مضافا

الثالث الذي  بعده مفعوَلا به 
ا   منصوبا

 إطعاُمن المسكٌَن صدلةٌ .   -أ 
 
 
 
 
 إطعاُم اإلنساِن المسكٌَن   –ب 

 صدلةٌ.      

َلحظ : ) إطعامن ( مصدر متصل  -أ 
بضمٌر؛ لذلن نضبط اَلسم  بعده 

 بالفتحة؛ ْلنّه مفعوٌل به .
 
 
صدر ؼٌر متصل ) إطعاُم( م –ب 

بضمٌر؛ لذلن ٌعدّ اَلسم بعده ) اإلنسان 
ا إلٌه مجروراا بالكسرة، واَلسم  ( مضافا

الثالث ) المسكٌَن ( هو المفعول به 
 المنصوب بالفتحة .

اإلنسان : مضاؾ إلٌه مجرور، وعًلمة 
 جّره الكسرة .

المسكٌَن ) فً المثالٌن ( : مفعول به 
للمصدر  منصوب، وعًلمة نصبه 

 حة .الفت

ايتعاٌَ َع 
املؿدزٜٔ ) َِٓح، 

 آتداذ( 

َمْنح، اتّخاذ : مصدران صرٌحان 
مؤخوذٌن من الفعلٌن ) منح، 

اتّخذ(، وهما فعًلن متعدٌّان إلى 
مفعولٌن؛ لذلن هذان المصدران 

 ٌنصبان مفعولٌن.

ٌحفّزه  الّطالَب جابزةا  َمْنُح المعلّمِ  –أ 
ِق واإلبداعِ.  على التّفوُّ

 
 
 
أمٌر  الحواَر طرٌماا ذ الّشبابِ اتّخا -ب 

 ٌمودُ إلى التّفاهِم والمحبّة.

المصدر الصرٌح : مْنح/ المعلّم :  -أ 
 مضاؾ إلٌه .

الطالَب : مفعول به أول / جابزةا : 
 مفعول به ثاٍن.

 
اتّخاذ : مصدر صرٌح / الشباِب :  -ب 

مضاؾ إلٌه / الحواَر : مفعول به أول / 
ا : مفعول به ثاٍن .  طرٌما
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 أَج١ً :

املفعٍٛ   عًٌ : عًُ٘ املؿدز  ايعباز٠
 ب٘ يًُؿدز

 ٬َسعات

}َولَْوَلَ دَْفُع اَّلّلِ النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَّفََسدَِت لال تعالى: 
 اْلَْرُض َولَـِكنَّ اَّلّلَ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلعَالَِمٌن{

 َلحظ أّن المصدر الصرٌح  الناسَ  ْلنّه مضاؾ دفع 
 اء بعده مضاؾ إلٌه ) دفع ( ج

 ) هللا(

 أضٌؾ المصدر إلى الكاؾ هللاَ  ْلنّه مضاؾ دعاء دعاُإَن هللاَ فً جوؾ اللٌل مجاٌب بإذنه تعالى.

 أضٌؾ إلى ) زٌاد( هدٌّةا  ْلنّه مضاؾ تمدٌم تمدٌُم زٌاٍد هدٌّةا ْلّمه دلٌُل تمدٌِره لها. 

 أضٌؾ إلى )أطفالنا( اْللعاب ْلنّه مضاؾ شراء عابَ أجمل ما نعٌشه فً اْلعٌاد فرحة شراِء أطفاِلنا اْلل

 أضٌؾ المصدر إلى الضمٌر  البهجة ْلنّه مضاؾ رسم ورْسُمهم البهجةَ على محٌّا من حولهم
 ) هم(

 

                                        
َا ٖٞ أٚشإ 
 اضِ ايفاعٌ ؟

 َٚا عًُ٘ ؟

 َفتاح  ا٭ٚشإ : 
رِتف  فاعل     . ُمح

 
 ) فاعل ( : على وزن  –أ 

) فاعل ( من الفعل الثًلثً، مثل : ذاهب، 
 كاتب.

 
 
) ُمحتِرؾ ( : مٌم مضمومة فً  –ب 

أوله + كسر ما لبل اآلخر من الفعل ؼٌر 
، مثل : ُمنتِصر، ُمستخِرج . ًّ  الثًلث

 

 عٌُ اضِ ايفاعٌ : 
 املفتاح : فــــــــــــــــِ 

 
 ل            مفعول بهاسم فاعل   فاع

 
ا، ونتؤّكد من ذلن بؤن نؤخذ الفعل من اسم الفاعل  -أ  ٌرفع فاعًلا دابما

ا،؛ أي َل ٌمبل الهاء، مثل : البخٌُل الفعل وٌكون   ُسدَى . ذاهٌب مالُهَلزما
 ذاهب : اسم فاعل وفعله ) ذهب ( وهذا الفعل َلزم؛ ْلنّه َل ٌمبل الهاء  –

؛ لذلن ٌكون اَلسم بعده فاعل َلسم الفاعل مرفوع ) ذََهبَهُ: َل ٌجوز ( 
ًّ فً محّل جّر مضاؾ  وعًلمة رفعه الضمة ، والهاء : ضمٌر متصل مبن

 إلٌه.

ا فً محّل  ٬َسع١ : كّل ضمٌر ٌتّصل باَلسم ٌُعرب ضمٌراا متّصًلا مبنٌا

 جّر مضاؾ إلٌه.
 
ٌنصب مفعوَلا به إذا كان الفعل المؤخوذ منه اسم الفاعل ٌرفع فاعًلا و –ب 
ا؛ أي ٌمبل الهاء، مثل : أحمدُ مت أسرته . حامل : اسم  حامٌل أعباءَ عدٌّا

فاعل من الفعل ) حمل ( و)حمل( فعل متعدّ ٌمبل الهاء ) َحَملَهُ : لفظ 
صحٌح(؛ لذلن نعتبر اَلسم بعده ) أعباَء( مفعوَلا به َلسم الفاعل منصوب، 

 ٌكون المفعول به موجوداا.ضمٌٌر مستتٌر عندما وانتبه إلى أّن الفاعل 

اقبط بايػهٌ 
آخس ايه١ًُ 
املدٛٛط 

حتتٗا أٚ أعسب 
ايه١ًُ 

املدٛٛط 
حتتٗا. ) ٖٚٞ 

ايه١ًُ ايٛاقع١ 
بعد اضِ 
 ايفاعٌ(

إذا كان اَلسم بعد اسم الفاعل فاعًلا  – ٔ
فنعربه فاعًلا َلسم الفاعل مرفوع وعًلمة 

رفعه الضمة، وٌتم الضبط بالضمة أو 
 ن ُطِلب .تنوٌن الضّم  إ

 
 
 
إذا كان اَلسم بعد اسم الفاعل مفعوَلا  – ٕ

ا  به فنعربه مفعوَلا به َلسم الفاعل منصوبا
وعًلمة نصبه الفتحة أو تنوٌن الفتح، 
وتكون الحركة المطلوبة )الفتحة أو 

 تنوٌن الفتح(.

 الماسً للبُه َل ٌحبّه النّاس .  -  ٔ
مبل الهاء ) لساهُ : لفظ خاطا الماسً : اسم فاعل وفعله ) لسا ( َلزم؛ َل ٌ

 (؛ لذلن ٌؤتً بعده فاعٌل فمط.
والهاء : ضمٌر للبُه : فاعل َلسم الفاعل مرفوع وعًلمة رفعه الضمة، 

ًّ فً محّل جّر مضاؾ إلٌه.  متصل مبن
 
 
 .  حساٌم ناصٌح زمًلَءه - ٕ

ناصح : اسم فاعل وفعله ) نصح ( وهو متعدٍّ ٌمبل الهاء ) نَصَحهُ : لفظ 
 ح(؛ ْلنّه ٌمبل الهاء ) نصحه (؛ لذلن ٌكون اَلسم بعده مفعوَلا به .صحٌ

 الفاعل : ضمٌر مستتر تمدٌره هو .
زمًلءه: مفعول به َلسم الفاعل منصوب، وعًلمة نصبه الفتحة، والهاء : 

ًّ فً محّل جّر مضاؾ إلٌه.  ضمٌر متصل مبن

 نه مع اسم المفعول والصفة المشبهة؛ ْلّن التعلٌل نفسه .السإال الخاص بـ تعلٌل عمل اسم الفاعل سؤتكلم ع ٬َسع١ :
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َّ َا ٜأتٞ:  ٌَ اضِ ايفاعٌ اي١رٟ حتت٘ خط١ يف ن ِٔ عُ ٚٝ  ب
 ِلما بدَر منَن عْذراا . ُمْلتَِمسٌ اعلْم ٌا صدٌمً أنًِّ  –ٔ

اما عهدتُن ٌا وساُم إَل  -ٕ  واجباتَِن فً ولتها.  ُمنِجزا

 مستمبلَها على وفك تخطٌط وتفكٌر سلٌمٌن. ُمدرَكةٌ ً أّن فرَح ٌا أّم فَرَح، ثِم -ٖ

ًُّ من المباراة  -ٗ  كؤَس البطولِة.  حامًلا عاد منتخبنا الوطن

 لال ابن حٌوس:  -٘
ا  ا أَستَْوِدُع الَمْجدَ الُمَإثَّل والتُّمـى     والعَْدَل َربَّا  ما اْستُْوِدعا َحافَِظا

ا: به مفعول ونصب أنا، تمدٌره الذي المستتر : الضمٌر ًلا فاع رفع: عمله -ٔ  .عذرا

 .واجبات: به مفعوَلا  ونصب أنت، تمدٌره الذي المستتر : الضمٌر فاعًلا  رفع: العمل -ٕ

 توضٌح : واجبات : مفعول به َلسم الفاعل منصوب، وعًلمة نصبه الكسرة؛ ْلنّه جمع مإنّث سالم.

 .مستمبل: به مفعوَلا  ونصب هً، تمدٌره الذي المستتر : الضمٌر فاعًلا  رفع: العمل -ٖ

 .كؤس: به مفعوَلا  ونصب هو، تمدٌره الذي المستتر : الضمٌر فاعًلا  رفع: العمل -ٗ

 .الموصول )ما( اسم: به مفعول ونصب هو، تمدٌره الذي المستتر الضمٌر فاعًلا : رفع: العمل -٘

 الفاعل ٌكون ضمٌراا مستتراا . عندما ٌكون المفعول به موجوداا، فإنّ  ٬َسع١ :

 

ْيم     ُشجاع   عظيم َا ٖٞ أٚشإ ايؿف١ املػٓب١ٗ املًٛٛب١ ؟    بيضاءقّبعتو  أبيض  ف ِطن   ب ط ل  ش 
       فعالء      أ ْفع ل    ف ِعل  ف ع ل    ف ْعل     ف ِعيل   ُفع ال     
 

ؾ / ؼزٌر / َصْعب / َرْطب / َعْذب / فَِرح / َحَسن / سعٌد / عرٌض /كرٌم / أخٌر / ضعٌ
 أحمر / َسْهل .

مًلحظة : لد تكون الصفة المشبّهة على وزن فاعل، وهً نادرة، وٌهّمنا كلمة ) فالع ( 
 الواردة فً الكتاب .

 فَالِعٌ ُل إِنََّها بَمََرةٌ َصْفَراُء لَالُوا اْدُع لَنَا َربََّن ٌُبٌَِّْن لَنَا َما لَْونَُها لَاَل إِنَّهُ ٌَمُو" لال تعالى : 
 "لَْونَُها تَُسرُّ النَّاِظِرٌنَ 

 َا ٖٛ عٌُ ايؿف١ املػٓب١ٗ ؟

 فؾـــاملفتاح : 

 
 صمة مشبّهة      فاعل

ترفع فاعًلا فمط ، وٌمع 
الفاعل بعد الصفة المشبّهة 

 مباشرة .

 كبٌٌر للبُه .المإمن 
 كبٌر : صفة مشبّهة؛ ووزنها ) فعٌل (

بُه : فاعل مرفوع للصفة المشبهة مرفوع وعًلمة رفعه لل
ًّ فً محّل جّر مضاؾ  الضمة، والهاء : ضمٌر متّصل مبن

 إلٌه.

اقبط بايػهٌ آخس ايه١ًُ املدٛٛط حتتٗا 
 أٚ أعسب ايه١ًُ املدٛٛط حتتٗا.

ٌُطلب إعراب أو ضبط 
اَلسم الوالع بعد الصفة 
ا فاعل  المشبهة وهو دابما

فوع للصفة المشبّهة مر
وعًلمة رفعه الضمة أو 

 تنوٌن الضّم . 

 ٌحبُّه الناُس .الكرٌمةُ أفعالُه 
 الكرٌمة : صفة مشبّهة .

أفعاله : فاعل مرفوع للصفة المشبهة مرفوع وعًلمة 
ًّ فً محّل جّر  رفعه الضمة، والهاء : ضمٌر متّصل مبن

 مضاؾ إلٌه.

   

ا ،  و ٬َسع١ :  تدرٌبات الصفة المشبّهة فً نهاٌة الدّرس .تعلٌل عمل الصفة سؤتكلم عنه َلحما

 

 

 



 

 9119107070ماهر أبو بكر       واتساب 

 

 ٌحّك لن أن ترتم8ًٕ 

 

 

ٌُٔ ) اضِ ايفاعٌ أٚ اضِ املفعٍٛ أٚ ايؿف١ امل ٌَُ فعً٘ يف ايعباز٠ )   ( .ع١ًٌ : َع  ػٓب١ٗ ( َع
 : املفتاح اٯتٞالتعلٌل نفسه لجمٌع المشتمات ) اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة ( وهو مجموع فً 

 صفاتهو حالهاْلصدلاء عن  ٌخبرل   ٌنادي   و ٌنفًو ستفهمٌ  التنوٌن ومع معرؾ بؤل
   فً      منادى     خبر                      حال   صفةمعرؾ بؤل       منّون       استفهام    ن

 طسٜك١ ايهػف ٚايتٛقٝح  ا٭َج١ً  اذتاي١
ذُ  َعٓسف بأٍ   المشروَع ُمجاٌز .الُمنَفِّ

 ساحتُه.الكبٌرةَ زرُت المسجدَ 
 . ٌرؼبه النّاسفعلُه  الممنوع

ظ ) اسم عند طلب التعلٌل ننظر فمط للمشتك، وَل ٌهّمنا ما جاء بعده ، َلح
الفاعل : المنفّذ( و ) الصفة المشبّهة : الكبٌرة( و ) اسم المفعول : 

 الممنوع( كلّها معّرفة بؤل؛ لذلن نمول : عملت ْلنّها ممترنة بؤل التعرٌؾ .

 جمٌع الحاَلت المادمة نمول : مجّرد من أل التعرٌؾ ) منون (   +  ما سٌتم ذكره 

َعتُد ع٢ً 
 اضتفٗاّ

 أم َل ؟   وعدَنأُمنِجٌز 
 بٌتُن من هنا ؟أبعٌدٌ 

 خدٌجةُ جابزةا لتفّولها ؟أموهوبةٌ 

إذا رأٌنا لبل المشتك همزة استفهام  ) أمنجز + بعٌد + أموهوبة (، نمول : 
 ْلنه معتمد على استفهام و مجّرد من أل التعرٌؾ )منّون( .

 الخٌَر نادٌم .فاعٌل ما  َعتُد ع٢ً ْفٞ
 للُب المنافِك.سلٌٌم ما 
 عذُر المتخاذلٌن الٌوم ممبوٌل ا م

إذا رأٌنا لبل المشتك ) ما ( النافٌة، مثل : ) ما فاعل + ما سلٌم + ما ممبول 
 (، نمول : ْلّن المشتك معتمد على نفً و مجّرد من أل التعرٌؾ )منّون( .

ا ٌا  َٓاد٣  النداَء، أجْب.سامعا
 صوتُه، اسمعنا وأطربنا.جمًٌلا ٌا 
ا له .ِحجُّهمبروراا ٌا   ، هنٌبا

ا + ٌا جمًٌلا + ٌا مبروراا (  إذا رأٌنا لبل المشتك ) ٌا (، مثل : ) ٌا سامعا
 نمول : ْلنّه منادى و مجّرد من أل التعرٌؾ )منّون(.

 فضلَن .شاكٌر أنا  خرب
 صوتُه.َعْذٌب العصفور 
 لدُره.ُمعظٌَّم الوطُن 

ر + الوطُن : مبتدأ ( إذا ولع المشتك بعد المبتدأ ، مثل :  ) أنا + العصفو
فٌكون اَلسم بعده ) شاكر + عذب + معّظم  : خبر ( فنمول : ْلنّه خبر و 

 مجّرد من أل التعرٌؾ )منّون( .

 جمالُه.باهٌر إنّه بٌٌت  ؾف١ 
 نفُسه .عزٌزةٌ صدٌمً رجٌل 
 ُخلُمُها .محمودٌ زٌنُب فتاةٌ 

أي إذا كان المشتك إذا رأٌنا هذا الشكل ) تنوٌن + تنوٌن (، فنمول : صفة؛ 
منون وما لبله منّون بنفس التنوٌن ) بٌٌت باهٌر + رجٌل عزٌزةٌ + فتاةٌ 

محمودٌ ( فٌكون المشتك صفة، ونمول بالتعلٌل : ْلنّه صفة و مجّرد من أل 
 التعرٌؾ )منّون(.

 اسم المفعول :  ايتٛقٝح : المفتاح : مفعول  ُمشتَرن َا أٚشإ اضِ املفعٍٛ؟

ًّ ، مثل : مرفوع،  –أ  إما على وزن ) مفعول ( من الفعل الثًلث
 مكتوب.

أو ٌبدأ بمٌم مضمومة + فتح ما لبل اآلخر من الفعل ؼٌر  –ب 
ًّ ، مثل : ُمشتَرن، ُمستخَرج .  الثًلث

 عٌُ اضِ املفعٍٛ 
 املفتاح  :    َــــٔ 

 
 اسم مفعول       نابب فاعل

ا وٌمع  ٌرفع نابب فاعل مرفوع دابما
 بعد اسم المفعول مباشرة .

 .سٌنصره هللاالمسلوُب حمُّه 
 المسلوب : اسم مفعول ) على وزن مفعول (.

مفعول مرفوع وعًلمة رفعه الضمة، حمُّه : نابب فاعل َلسم ال
ًّ فً محّل جّر مضاؾ إلٌه. والهاء :    والهاء : ضمٌر متّصل مبن

اقبط بايػهٌ آخس ايه١ًُ 
املدٛٛط حتتٗا أٚ أعسب 

 ايه١ًُ املدٛٛط حتتٗا.

ٌُطلَب إعراب اَلسم الوالع بعد اسم 
 المفعول أو ضبطه .

ٌُعرب نابب فاعل مرفوع، وٌضبط 
 بالضمة .

 . محبوٌب خلمُه الكرٌمُ 
 محبوب : اسم مفعول .

 نابب فاعل َلسم المفعول مرفوع وعًلمة رفعه الضمة خلمه : 
ًّ فً  وحركته الضّمة ) خلمُه ( ،  والهاء : ضمٌر متّصل مبن

 محّل جّر مضاؾ إلٌه.

 المذكور فً الكتاب فمط .اسم المفعول  : الممنوح ، ٌؤتً بعده) نابب فاعل مرفوع + مفعول به ثان منصوب (، وهو  اْتب٘ :

   أططظوٌح اضطتغّوُق جائزًة
/ جابزةا : مفعول به ثان َلسم المفعول منصوب   مرفوع، وعًلمة رفعه الضّمة : نابب فاعل َلسم المفعول المتفّوق: اسم مفعول /  ممنوح

  تنوٌن الفتح.وعًلمة نصبه 
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 الخبَر .حامًلا جاء  ساٍ
ا دخل الشاّب   وجُهه .َحَسنا

رة  دخل الجنودُ اْلراضً المحرَّ
 .وعةا رإوُسهممرف

ا تنوٌن نصب  ( +  ) ًً إذا كان المشتك حاَلا ، ونكشؾ ذلن بؤنّه ٌكون منّونا

 نسؤل عنه بـ ) كٌؾ ؟ ( 
ا : حال (  كٌؾ جاء ؟  ) حامًلا : حال (   /  كٌؾ دخل الشاّب ؟  ) حسنا

 كٌؾ دخل الجنود ؟   ) مرفوعةا : حال ( 
 حال ونمول : ْلنّه مجّرد من أل التعرٌؾ )منّون( و

 

 

ٌَ ايٓؿف١١ املػٓب١ٗ ايٓتٞ حتَتٗا خط١ يف َا ٜأتٞ، ذانّسا ضبَب عًُٔٗا:  ِٔ عُ ٚٝ  ب
 َها تَُسرُّ النَّاِظِرٌَن(لَْونُ  فَالِعٌ لَالُوا اْدُع لَنَا َربََّن ٌُبٌَِّْن لَنَا َما لَْونَُها لَاَل إِنَّهُ ٌَمُوُل إِنََّها بَمََرةٌ َصْفَراُء )لال تعالى :  -ٔ

 لال الّشاعر:  -ٕ
عٌؾِ وما أنَت بالمرِء   فإادُه        وَل أنَت بالّذي تَضٌــُع َمذاِهبُــهْ  الضَّ

 عبٌُر بنجاحِ مشروِعها اَلستثمارّي؟  أفِرحةٌ  -ٖ

 إنتاُجه.  بدٌعٌ ٌا عّماُن، إّن للمً بجمال طلّتن  -ٗ

 لال حّسان بن ثابت : -٘
راِز اْلّولِ  كرٌَمةٌ وُجوِه بٌُِض ال  أحسابُُهْم       ُشمُّ اْلنوِؾ من الّطِ

 لال ابن الّرومً:  -ٙ
 أن تذوَب مْهَجتُها       وُمْهَجتً لْم تَُرق ولم تَُمــرِ  َحَسنٌ ما 

 لال أبو العًلء المعري:  -8
 ــلُ زمانُه        آلٍت بِما لْم تَْستَِطْعه اْلوابِ  اْلخٌرَ وإنًّ وإْن كنُت 

 ماإها.  ؼزٌرٍ جلسُت لرَب نَْبعٍَة  -7

 .صفة وإعرابها )منونة( التعرٌؾ أل من مجّردة: العمل فاعًلا : لونها، سبب رفعت: العمل -ٔ

 .التعرٌؾ بؤل ممترنة: العمل سبب فإاد،: فاعًلا  رفعت: العمل -ٕ

 .استفهام على واعتمدت عرٌؾالت أل من مجّردة: العمل سبب عبٌر،: فاعًلا  رفعت: العمل -ٖ

 .خبر ) خبر إّن( وإعرابها( منون) التعرٌؾ أل من مجردة: العمل سبب إنتاج،: فاعًلا  رفعت: العمل -ٗ

ا وولعت التعرٌؾ أل من مجّردة ْلنّها: العمل سبب أحساب،: فاعًلا  رفعت: العمل -٘  .خبرا

 .نفً على واعتمدت التعرٌؾ أل من مجّردة: العمل سبب تذوب(، مصدر مإول )أن: فاعًلا  رفعت: العمل -ٙ

 .التعرٌؾ بؤل ممترنة: العمل سبب زمان،: فاعًلا  رفعت: العمل -8

 .صفة وإعرابها التعرٌؾ أل من مجردة: العمل سبب ماء،: فاعًلا  رفعت: العمل -7

 : منٛذز يف اٱعساب -1

 . عرٌمةٌ آثاُرهامدٌنةُ جرش 
 رفعه الّضّمة الظّاهرة على آخره. عرٌمةٌ : خبر مرفوع وعًلمة 

 آثاُر : فاعل للّصفة المشبّهة مرفوع، وعًلمة رفعه الضّمة الظاهرة، وهو مضاؾ.
ًّ على الّسكون فً محّل جّر مضاؾ إلٌه.   الهاء: ضمٌر متصل مبن

 أعسب َا حتت٘ خط١ يف َا ٜـأتٞ:  -2
 . محبوٌب لدى النّاس حٌثُما حّل أو ارتحلَ  كًلمه اللَّبِك -أ
.  دورهاإّن المرأةَ عظٌٌم  -ب ًّ  فً تارٌِخنا العَربِ

 .آخره على الظاهرة الضّمة رفعه وعًلمة مرفوع )اللبك( المشبّهة الصفة فاعل -أ -ٕ

 .آخره على الظاهرة الضّمة رفعه وعًلمة مرفوع المشبّهة)عظٌم( الصفة فاعل  -ب 
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ِٔ ا ٢ٌ: عٝٓ ّٓا عًُ٘، ََع ايٓتعًٝ ٚٝ َُب َِ املفعٍٛ يف َا ٜأتٞ،   ض
لَاِب وَ )لال تعالى:  -ٔ ٌَْها َواْلُمَإلَّفَِة لُلُوبُُهْم َوفًِ الّرِ دَلَاُت ِلْلفُمََراِء َواْلَمَساِكٌِن َواْلعَاِمِلٌَن َعلَ ِ َواِْبِن السَّبٌِِل إِنََّما الصَّ اْلؽَاِرِمٌَن َوفًِ َسبٌِِل اَّللَّ
ُ َعِلٌٌم َحِكٌمٌ فَ  ِ َواَّللَّ   (ِرٌَضةا ِمَن اَّللَّ

 لال الّشاعر : -ٕ
 وبعُض الدّاِء ُمْلتََمٌس ِشفاه    وداُء الُحْمِك لٌَس له ِشفاءُ 

 لال الّشاعر:  -ٖ
ا خصابلُه        ولم ٌمْت َمْن ٌَكْن بالخٌـِر مذكــورا  ما عاَش َمْن عاَش مذموما

 عماَن ُمنَسَّمة أشجاُرها.  حدابك الحسٌن فً العاصمة - ٗ

 أُصاِدُق الّشابَّ المهذَّبة أخًللُه.  -٘

رةا أنظمته.  -ٙ  اشترٌُت حاسوباا مطوَّ

 .التعرٌؾ بؤل ممترن: العمل سبب )للوب(، فاعل نابب رفع: العمل المإلّفة، -ٔ

 .خبر )منون( وإعرابه التعرٌؾ أل من مجّرد: العمل سبب )ِشفى(، فاعل نابب رفع: العمل ملتَمس، -ٕ

ا، -ٖ  .حال وإعرابه التعرٌؾ أل من مجّرد: العمل سبب ،(خصال) فاعل نابب رفع: العمل مذموما

 .خبر وإعرابه (منون) التعرٌؾ أل من مجّرد: العمل سبب )أشجار(، فاعل نابب رفع: العمل منّسمة، -ٗ

 .التعرٌؾ بؤل ممترن: لالعم سبب ،(أخًلق) فاعل نابب رفع: العمل المهذّبة، -٘

 .صفة وإعرابه (منون) التعرٌؾ أل من مجّرد: العمل سبب ،(أنظمة) فاعل نابب رفع: العمل مطّورة، -ٙ

 اقبٞط أٚاخَس َا  حتت٘ خطٌّ يف َا ٜأتٞ: 
؟  أبوابأمفتوحةٌ  -ٔ ًّ ْسم  المكتبِة المدرسٌّة خارَج أولات الدّواِم الرَّ

اِرها.  اثؽرهالعمبة باسٌم  -ٕ ا بساكنٌها وُزوَّ  ابتهاجا

 . رابحتهااستمتعُت بِشّمِ وردٍة طٌّبٍة  -ٖ

ا.  حمّهاالمرأة محفوٌظ  -ٗ  فً اَلنتخابات البرلمانٌّة تصوٌتاا وترشُّحا

 بانتظاٍم تجعُل جسَمن ذا لٌالة بدنٌّة عالٌة.  الّرٌاضةممارستَُن  -٘

 نظر إلى الكلمة التً تسبك الكلمة المطلوبة؛ ْلنّها هً المإثّر الحمٌمً.عند الضبط علٌن أن ت٬َسع١ :

ا ( أبوابُ  -ٔ  ) ْلنّها مسبولة باسم مفعول ) مفتوحة( ، واسم المفعول ٌرفع نابب فاعل دابما

) بََسَمهُ : خطؤ (؛ لذلن  ) ْلنها مسبولة باسم فاعل ) باسم ( والفعل من ) باسم ( هو ) بسم (،  وهو فعل َلزم َل ٌمبل الهاء ثؽرُ  -ٕ 

 اسم الفاعل ٌرفع فاعًلا بعده وهو ) ثؽُر( ( 

 (رابحتُها ) ْلنّها مسبولة بالصفة المشبّهة ) طٌّبة ( وهً ترفع فاعًلا   - ٖ 

 حمُّها ) ْلنّها مسبولة باسم المفعول ) محفوظ( وهو ٌرفع نابب فاعل (. -ٗ

ا( ) ْلنّها مسبولة بالمصدر الصرٌح الرٌاضةَ  -٘   ) ممارسة( وهو ٌنصب مفعوَلا به دابما

ّٓا َْٛع املػتٚل ٚعًُٜ٘، ٚضبَب عًُٔ٘:  َُبٝٓ  اضتدسز املػتك١أت مم١ا ٜأتٞ، 
 ( ٖٓٔ)سورة هود آٌة ُهودٌ(         َمشْ  ٌَْومٌ  َوذَِلنَ  النَّاسُ  لَهُ  َمْجُموعٌ  ٌَْومٌ  ذَِلنَ  اآْلَِخَرةِ  َعذَابَ  َخاؾَ  ِلَمنْ  آَلٌََةا  ذَِلنَ  فًِ لال تعالى: )إِنَّ  -ٔ

ٌُْر إلى ٌَْوِم الِمٌَاَمِة".   -ٕ ٌُْل َمْعمُودٌ فًِ نََواِصٌها الَخ لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: الَخ
  متفك علٌه

ُس عبدهللا اْلّول  -ٖ لاا بٌانَه.  –رحمه هللا  –كان الملن المإّسِ ْعَر ُمتذّوِ  حافظاا الّشِ

 للشاعر المتنبًِّ َعْذبٍة كلماتُها.  كم لصٌدةٍ  -ٗ

 لال الجاُر لجاره: ما َمْنِسٌَّةٌ أفضالَُن أٌُّها الجاُر العزٌُز.  -٘
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 .وإعرابه صفة (منون)التعرٌؾ  أل من مجّرد: العمل سبب )النّاس(، فاعل نابب رفع: عمله مفعول، اسم: مجموع -ٔ

 .وإعرابه خبر (منون)التعرٌؾ  أل من مجّرد: العمل سبب )الخٌر(، فاعل بناب رفع: عمله مفعول، اسم: معمود -ٕ

 التعرٌؾ وإعرابه خبر  أل من مجّرد: العمل سبب )الشعر(، به مفعول : نصب عمله فاعل، اسم: حافظاا -ٖ

 .) خبر كان(

 .ثانٍ  وإعرابه خبر (نمنو)التعرٌؾ  أل من مجّرد: العمل سبب )بٌان(، به مفعول : نصب عمله فاعل، اسم: متذّولاا

 .وإعرابها صفة (منونة)التعرٌؾ  أل من مجّردة: العمل سبب )كلمات(، فاعًلا  رفعت: عملها مشبّهة، صفة: عذبة -ٗ

 التعرٌؾ أل من مجّرد: العمل سبب )أفضال(، فاعل نابب : رفع عمله مفعول، اسم: منسٌّة -٘

 .نفً على واعتمد ،( منون)

 

 صيعظ اضوزارة :    

ا .       من  استخرج – ٔ ا منسوبا  .فً كلمة )     ( إلٌه ما المنسوب  -ٖ        . انسب إلى كلمة )    (  مع الضبط التام  – ٕاسما
 . طصّوب الخطؤ فً ما تحته خ – ٘               .علّل : ننسب إلى  كلمة )     ( فنمول :  )    (   – ٗ 

 َل ٌوجد إعراب فً درس النسب  ٬َسع١ :

: ١َٓ  ٌتّم النّسب ْلّي اسم بالشكل اآلتً : ايكاعد٠ ايعا

ًّ                   (الٌاء كسر ما لبلو )اسم + ّي   عّمان = عّمانِ
 أكثر ما ٌهّمنا بالضبط : وضع شدّة على الٌاء اْلخٌرة ووضع كسرة على الحرؾ الذي لبلها ) مركِزّي(

 

 ايتعًٌٝ ا٫ضِ املٓطٛب) َٚا ايرٟ سدخ ؟( َجاٍ اذتاي١
ا٫ضِ املدتّٛ 

 بتا٤ ايتأْٝح

 شجِرّي   شجرة  
 ) نحذؾ التاء(

ْلنّه اسم مختوم بتاء التؤنٌث؛ لذلن عند 
النسب نحذؾ التاء ثم نضٌؾ ٌاء النسب 

 ونكسر ما لبلها

 ا٫ضِ املكؿٛز 
 املدتّٛ بأيف ( )

 ألفه ثالثة ) عصا ( 
 

 ّي عصوِ 
، ونفتح ما لبل ) تُملب اْللؾ واواا 

 (الواو

اسم ممصور ألؾ ثالثة ؛ عند النسب تملب 
ونفتح ما لبل الواو ثّم اْللؾ واواُ ثم 

 نضٌؾ ٌاء النسب ونكسر ما لبلها .

 ألفه رابعة  
 ثانٌه ساكن ) سْلمى ( –أ 
 
 
 
 ثانٌه متحّرن  ) كنَدا(  –ب 

 
 )نضٌؾ واواا بعدها (    سلماِويّ 

 
 
 

 )تُحذؾ اْللؾ(     كنِديّ 

اسم ممصور ألؾ رابعة وثانٌه ساكن، 
عند النسب تبمى اْللؾ ونضٌؾ بعدها 
ا فً نهاٌة  واواا ) َل تنَس أن تمول دابما

التعلٌل : ثّم نضٌؾ ٌاء النسب ونكسر ما 
 لبلها (

 
اسم ممصور ألفه رابعة وثانٌه متحّرن، 
 عند النسب تحذؾ ألفه، ثم نضٌؾ ...

ًّ  خامسة أو أكثر )فرنسا(ألؾ  اسم ممصور ألؾ خامسة، عند النسب  )تُحذَؾ اْللؾ(   فرنس
 تُحذؾ اْللؾ، ثّم نضٌؾ ...

 ا٫ضِ املٓكٛف 
) املدتّٛ بٝا٤ 

 أؾ١ًٝ (

 الٌاء رابعة ) الماضً ( 
 

 الماَضِويّ 
 (ما لبل الواوواواا ونفتح الٌاء تُملَب  )

اسم منموص ٌاإه رابعة، عند النسب ؛ 
 لب الٌاء واواا ونفتح ما لبل الواو تُم

 ) الماَضِوّي : َلحظ فتح الضاد ( 
ثم نمول : نضٌؾ ٌاء النسب ونكسر ما 

 لبلها كالعادة .
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 الٌاء خامسة أو أكثر
 المهتدي / المستمِصً

ًّ     المهتِديّ   المستمِص
 )نحذؾ الٌاء(

اسم منموص ٌاإه خامسة أو سادسة، 
 ٌؾ ...عند النسب تُحذؾ ٌاإه ثّم نض

 ا٫ضِ املُدٚد
 املدتّٛ بـ

 ) ا٤ ( 

 الهمزة أصلٌة

: جذرها ٌنتهً  طسٜك١ نػفٗا

 بهمزة .
 إنشاء : جذرها نشؤ .

 امتًلء : مأل

 ًّ  إنشابِ
 ًّ  امتًلبِ

 
 ) تبمى الهمزة على حالها(

اسم ممدود همزة أصلٌة، عند النسب 
 تبمى الهمزة على حالها، ثم نضٌؾ ...

 الهمزة منملبة

: الحرؾ الثالث  نػفٗاطسٜك١ 

ا  ا( ٌكون ألفا  ) ؼالبا
 سماء، كساء، عطاء 

 ًّ  سماِوّي أو سمابِ
ًّ أو كساِويّ   كسابِ
 عطاء أو عطاِويّ 

 ) تبمى على حالها أو تُملَب واواا(

اسم ممدود همزته منملبة، عند النسب 
 بطرٌمتٌن : 

أن تبمى الهمزة على حالها أو تُملب واواا  
 ثّم نضٌؾ ...

 زابدة الهمزة

: جذر الكلمة َل  طسٜك١ نػفٗا

 ٌنتهً بهمزة أو حرؾ علة .
 خضراء : خضر
 صحراء : صحر

 خضراِويّ 
 صحراِويّ 

 
 ) تُملَب واواا(

، عند النسب زابدةاسم ممدود همزته 
 تملب الهمزة واواا ثّم نضٌؾ ...

 

 ٜفٔع١ًٜٝ ، ٝفَع١ًٝ

ا ) أي ا(  إذا كان اَلسم  مضعّفا
الحرؾ الثانً والرابع 
 مة ( .                         متشابهان، مثل : حمٌ

      ًّ  ) ُتحَذف اضتاء(حمٌِم

 
 

اسم على وزن ) فَِعٌلة ( ومضعّؾ ، عند 
 النسب نحذؾ تاء التؤنٌث، ثّم نضٌؾ ...

 

( إذا كان اَلسم ؼٌر ٕ
 ، مثل : لبٌلة .مضعّؾ

 ًّ  لبَِل
) نحذؾ الٌاء والتاء ونفتح الحرؾ 

 الثانً(

، وزن ) فعٌلة ( ؼٌر مضعّؾ اسم على
عند النسب نحذؾ الٌاء والتاء ونفتح 

 الحرؾ الثانً 

ٞٓ َهطٛز  اضِ ث٬ث
ايعني ) ٜفٔعٌ (; 

أٟ اذتسف ايجاْٞ 
 َهطٛز

 لَبِك ، َمِلن
 

 ًّ ًّ ، ملَِك  لبَِم
 )نفتح الحرؾ الثانً(

ًّ مكسور العٌن، عند النسب  اسم ثًلث
 ، ثّم نضٌؾ ...لحرؾ الثانًنفتح ا

ٞٓ اضِ ث ٬ث
سترٚف اي٬ّ; أٟ 

اذتسف ا٭خري 
 ايجايح سترٚف

 ٌد، دم، أب 
 

 ٌدِوّي، دمِوّي، أبِويّ 
الحرؾ المحذوؾ واواا  نضع مكان ) 

 مكسورة (

ًّ محذوؾ الًلم، عند النسب نردّ  اسم ثًلث
 الحرؾ المحذوؾ واواا مكسورة، ثّم نضٌؾ...

: ) شفة ، كرة، لُؽة( ، نعاملها  ٬َسع١

ًّ محذوؾ الًلم، وطرٌمة معاملة اَلسم ا لثًلث
كشفها : مإلفة من ) حرفٌن + ـة(، وعند 

 النسب تصبح ) شفِوّي، كرِوّي، لؽِوّي(
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 ؾٝػ١ ايط٪اٍ يف ايٛشاز٠ :
ا أو ردّ  –أ  ا أو سجعا ا أو نالصا ا تامًّ استخرج من النّّص جناسا

 العجز على الصدر.

ًّ فً الجملة اآلتٌة ...؟ –ب   ما نوع المحّسن البدٌع

عّرؾ الجناس أو الجناس التّاّم أو الجناس النّالص أو  –ج 

 السجع أو ...

 َا احملٓطٓات ايًفع١ٝ ؟
نات البدٌعٌّة اللفظٌّة كثٌرة، أشهرها: الِجناس ،  الُمحّسِ

ْدر.   والسَّْجع، وَردّ العَُجز على الصَّ

 دتٓاع ؟عٓسف ا
 التّوافك بٌن اْللفاظ فً النُّْطك واَلختًلؾ فً المعنى .

 ادتٓاع ْٛعإ :

ّٓ : –أ  ) نًُتإ َتػابٗتإ بايًفغ متاَٟا،  دٓاع تا
 يهٔ خيتًفإ باملع٢ٓ( 

ما اتَّفَك فٌه اللّفظاِن بؤربعة أمور: الحروؾ، وعددها، 

 وترتٌبها، وَحَركاتها، مع اختًلفهما فً المعنى. 

 ( َساَعةٍ  َؼٌْرَ  لَبِثُوا َما اْلُمْجِرُمونَ  ٌُْمِسمُ  السَّاَعةُ  تَمُومُ  ْومَ )َوٌَ  

 
: الجناس التاّم : هو تشابه الكلمتٌن فً  يًتبطٝط أقٍٛ

ا، مع اَلختًلؾ فً المعنى.  اللفظ ) النّطك( تماما

ففً المثال السابك : تشابهت كلمتا ) الساعة، ساعة ( فً 

 معنىاآلٌة، لكن اختلفتا فً ال

فـ "ساعة" اْلولى اسم ٌعنً المٌامة، و"ساعة" الثانٌة اسم 

َمن.   بمعنى الجزء من الزَّ

 فا٥د٠ :
َل ننظر إلى  ) أل ( التعرٌؾ، والضمابر فً الكلمتٌن، ولكْن 

ٌُإَخذ الضمٌر بالُحسبان إذا وردَ الِجناس بٌن أكثر من لفظٌِن 

 كمولهم: 

 الَجْهِل تَْجري بَِن. كنُت أَْطَمُع فً تَْجرٌبَِن وَمطاٌا 

 تجرٌبن ،  ٌجري بن : جناس تاّم.

بما أّن أحد الطرفٌن مإلّؾ من كلمتٌن، فهنا ٌمكن أن نضّم 

 الضمٌر ونعتبره مكّمًلا للمعنى.

 . جارَ ولَْو  الجارَ اْرَع 

 الجار، جار : جناس تاّم .
ا .  ترن١س ا أن معنًٌ الكلمتٌن ٌجب أن ٌكون مختلفا  دابما

 

ا: لاَل أبو ت  ّمام ماِدحا

ٌُْل جابَْت لَْسَطَل الَحْرِب َصدَّعوا        إذا الَخ

 الَكتـابـبِ  ُصدورِ العَوالً فً  ُصدورَ                      

 صدور، صدور : جناس تاّم .

 
 لالت  امرأةٌ محتاجةٌ تَِصُؾ أََحد الُمحِسنٌن إلٌها بعدَ َوفاتِه: 

 . ذاِهبَةُ فؤَْموالُهُ  ذا ِهبَةٍ كاَن 

 ذا هبة، ذاهبة : جناس تاّم .

 

ّٓ -ب  ادٔتٓاع غري ايٓتا
ما اختلَؾ فٌه اللفظاِن فً واحد من اْلمور اْلربعة السابمة ) نوع 

الحروؾ أوعددها أو ترتٌبها أو حركاتها(، مع اَلختًلؾ فً المعنى 

ا  .   أٌضا

كلمتان تختلفان بالمعنى، وتختلفان بإحدى اْلمور اآلتٌة :  يًتبطٝط :

 الحروؾ أو عدد الحروؾ أو ترتٌب الحروؾ أو الحركات .نوع 

 ( ٕٕ)سورة النمل، اآلٌةٌَِمٌٍن(  نَبَإٍ بــــِ  َسبَإٍ  ِمنْ  لال تعالى: )َوِجبْتُنَ  -

 سبؤ، نبؤ : جناس نالص .

اختلفت الكلمتان بنوع الحروؾ ) س: فً الكلمة اْلولى، ن  تٛقٝح :

 ى.: فً الكلمة الثانٌة(، كما اختلفتا بالمعن

ً  ٌَفتِخر بجنود بًلده:  -  الَوَطِن.  نُسورُ بًِلدي عاٍل تَْحمٌِه  سورُ لال أردن

 سور، نسور : جناس نالص

 اَلختًلؾ بعدد الحروؾ ) سور، نسور(. تٛقٝح :

ٌْهِ لٌَل فً اْلَثّر: َرِحَم هللاُ امَرأا أَمَسَن ما بٌَن  - ٌْهِ واََطلَك ما بٌَن  فَكَّ  . َكفَّ

 جناس نالص .فّكٌه، كفٌّه : 

 اَلختًلؾ هنا بٌن ترتٌب الحروؾ. تٛقٝح :

ٌْنً  ِعْبَرةِ لال شاب  عند سماعه لّصة مإثِّرة: اتّعْظُت بال - فنََزلَْت ِمْن َع

 . َعْبَرةٌ 

 ِعْبرة، َعبرة : جناس نالص .

اَلختًلؾ هنا بٌن الحركات ) َعبرة : فتح العٌن  / ِعبرة :  تٛقٝح :

 كسر العٌن( 
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 فا٥د٠

فً الجناس َل ننظر إلى حركة الحرؾ اْلخٌر، بل ننظر إلى  -

 الحركات الداخلٌّة للكلمة فمط .

 َصدٌمَتً َوْعدُ تَفً بكّل َوْعٍد لَطَعَتْهُ. 

 َوْعدُ، َوْعٍد  : ِجناٌس تاّم.

التشابه فً جمٌع الحركات التً لها عًللة ببنٌة  ايتٛقٝح :

 الكلمة ) الحركات داخل الكلمة(.

تًلؾ فجاء فً حركة الحرؾ اْلخٌر، وهذا َل عًللة له أّما اَلخ

 ببنٌة الكلمة .

 

 عٓسف ايطذع .
 انتهاء العبارتٌن بالحرؾ نفسه. 

 . اْلََملِ ، َل بِطوِل بالعََملِ ٌُناُل النَّجاُح 

َلحظ أّن العبارة اْلولى )ٌُناُل النَّجاُح بالعََمِل( انتهت بـ ) ِل( ، 

 طوِل اْلََمِل( انتهت بـ ) ِل (والعبارة الثانٌة )َل بِ 

 لذلن نعتبر ) بالعمِل، اْلمِل ( سجع.

 
ا كهذا المثال ) العمل،  ٬َسع١ : ٌمكن أن ٌكون السجع جناسا

اْلمل ( هو سجع وجناس ؼٌر تام ) فً اَلمتحان ٌُكتفى بإجابة 

 واحدة (

ًّ هللا عنه  –لال عمر بن الخّطاب  ا بالتوسُّط فً  –رض ناِصحا

 البُْؽض: الُحّب و

 ". تَلَفاا، وَل بُْؽُضَن َكلَفاا"َلٌَُكْن ُحبَُّن 

" فً التركٌبٌن فً الحرؾ َكلَفاا، تَلَفاا اتفمت الكلمتان اْلخٌرتان "

 اْلخٌر "الفاء".

ا( ٌختلفان بنوع  ٬َسع١ : ا، تلفا فً المثال السابك ) كلفا

الحروؾ ) ن : فً الكلمة اْلولى، ت : فً الكلمة الثانٌة ( 

ا (، لكن ٌُفّضل أن فٌ ا نالصا ا، جناسا مكن اعتبار الكلمتٌن ) سجعا

 نلتزم بما ورد فً الكتاب. 

 فا٥ـــد٠
 َل ٌُحتََسب ما ٌؤتً من باب السَّْجع: 

، سسٚف املٓد " ا٭يف، ٚايٛا٤، ٚايٝا٤" يف آخس ايه١ًُ -1

 كما فً لول أدٌٍب ٌَِصُؾ شجرةا: 

 ُك بؤْؼصانها لَِمَم الذُّرا.تَْضرُب بُجذوِرها فً الثَّرى، وتُسابِ 

 فالسَّْجع ولَع بحرؾ "الّراء"

إذا انتهى العبارة بـ ) ا، ْو، ْي( ؛ فإنّنا نؤخذ الحرؾ  تٛقٝح :

 الذي لبله.

ُ٘ َتشٚسى٠ -2 ، كما فً لول اهلا٤ يف آخس ايه١ًُ إذا ضبٜك

 معلِّمٍة تُثْنً على إحدى طالبتها: 

 ثَْوبِها. إْنسانةٌ بِؤدَبِها، َل بِِزٌِّها وَ 

 فالسَّْجع ولَع بحرؾ "الباء". 

إذا انتهت العبارة بـهاء سبمَها متحّرن فإنّنا نعتبر  تٛقٝح :

السجع ولع بالحرؾ الذي لبل الهاء.

 عٓسف زٓد  ايَعُذص ع٢ً ايٓؿدز .
ًَ أََحدُ اللفظٌِن المتماثلٌِن أو المتشابهٌِن فً النَّثْر   آخَر أْن ٌؤت

ًَ أََحدُ  عر فهو أْن ٌؤت العبارة واآلَخر فً أّولها، وأّما فً الّشِ

 اللفظٌِن فً آِخر البٌت الشعرّي واآلَخر فً أّي َموضٍع لَْبلَه. 

 ايتٛقٝح : 
 يف ايٓجس : -أ 

 الكلمة اْلولى واْلخٌرة متشابهتان باللفظ .

 

 َوهَّاُب(الْ  أَنْتَ  إِنَّنَ  َرْحَمةا  لَدُْننَ  ِمنْ  لَنَا )َوَهبْ 

هْب : فً بداٌة اآلٌة / الوّهاب : فً نهاٌة اآلٌة / تشابها فً 

 اللفظ وهما من معنى واحد هو العطاء.

 الوّهاب، هْب : ردّ العجز على الصدر .

عند اإلجابة ضع الكلمة اْلخٌرة فً بداٌة اإلجابة  : 1 ٬َسع١

 ثّم ضْع الكلمة المشابهة لها ) الوّهاب أوَلا ، ثُّم هْب(

أو  اا ن معنى واحدلد ٌكون للكلمتٌن المتشابهتٌ : ٬َ2سع١ 

مختلؾ، وفً كلتا الحالتٌن تعتبران ) ردّ لكل منهما معنى 

 العجز على الصدر (

لد ٌخطر ببالن أّن ) هب، وهّاب ( جناس ؼٌر  : ٬َ3سع١ 

تاّم؛ ْلنّهما متشابهتان باللفظ، لكنّهما  فً الحمٌمة لٌستا 

ا؛ ْلنّهما تح  مًلن نفس المعنى وهو العطاء.جناسا

 الحٌلَةُ تَْرُن الحٌلَِة.  -

 الحٌلة، الحٌلة : ردّ العجز على الصدر .

اللفظان تماثًل بالحروؾ، أحدهما فً البداٌة واآلخر فً 

النهاٌة، وَلحظ أّن المعنى مختلؾ )فاْلّول بمعنى الِحْذق 

بك والمدرة على التُّصرؾ، والثّانً بمعنى الَخدٌعة (؛ فٌنط

 علٌهما ردّ العجز على الصدر.

ا فإنّهما ٌعتبران )ردّ العجز على  وحتّى لو تشابها بالمعنى أٌضا

 الصدر( .

 

ا؛ بسبب اَلتفاق  ٬َسع١ : الحٌلة، الحٌلة : جناس تاّم أٌضا

 فً: نوع الحروؾ، وعددها، وترتٌبها ، وحركاتها.

ٌؤتً أحد اللفظٌن فً آخر البٌت، واللفظ  يف ايػعس : -ب 

 فً أّي مكان من البٌت ) أوله أو وسطه(المشابه له الثانً 

ا:  -  لال البُحتُرّي مادحا

 َضـرابِـُب أْبدْعتَهـا فــً السَّمــاحِ    

 فَلَْسنا نَـرى لََن فٌهــا َضرٌبــا                           
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 ضَرابب: جمع َضرٌبة، وهً الطَّبع والسَِّجٌّة.      

 والنَّظٌُر.  َضرٌب: الشَّبٌهُ 

 ضرٌبا، ضرابب : ردّ العجز على الصدر .

مًلحظة : معانً الكلمات َل ٌُطلب فً اَلمتحان ، فؤنا أضعها لن 

  للفهم فمط.

ا من الكلمة  ٬َسع١ : فً اْلبٌات الشعرٌّة انطلك دابما

 اْلخٌرة، ثّم انظر إلى الكلمة التً تشبهها فً البٌت .

ًّ فً الّشوق إلى بؽداد: لال الَحَسن بن محّمد المهلَّ  -  ب

ـا َوإِنّمـــا      أَِحــنُّ إِلـى بَْؽــدادَ َشْولـا

ًَ شابِــكُ                       أَِحـنُّ إلـى إِْلـٍؾ بِهــا ِلــ

ا : ردّ العجز على الصدر.) تشابه اللفظان فً  شابك، شولا

 (الشعر، وأحدهما فً آخر البٌت واآلخر لبله

 

ًّ فً الحّث على الحّرٌّة ورفض لال أبو الماس - م الشابِّ

 الخضوع: 

 أََل اْنَهْض وِسْر فً َسبٌِل الَحٌـاِة    

 فََمــْن نــاَم لــْم تَْنتَِظــْرهُ الَحٌــــاةْ                      

اللفظان فً  الحٌاة، الحٌاِة : ردّ العجز على الصدر )تماثل

 (هالشعر، وأحدهما فً آخر البٌت واآلخر لبل

 

 لال َحبٌب الزٌودّي ٌَِصُؾ أبناَء اْلردّن:  -

ا      نادَتُْهُم اْلَْرُض فاْمتَدّوا بِها َشَجرا

 وأَْوَجبوا ِلنِـداِء اْلَْرِض ما َوَجبـا                          

تشابه اللفظان فً وجبا، أوجبوا : ردّ العجز على الصدر . 

ه.الشعر، وأحدهما فً آخر البٌت واآلخر لبل

باق، والُممابَلَة،  دة، منها: الّطِ نات المعنوٌّة متعدِّ والُمحّسِ

والتَّْوِرٌة.

 ؾٝػ١ ايط٪اٍ يف ايٛشاز٠ :
 استخرج من النّّص طباق إٌجاب أو طباق سلب أو ممابلة. –أ 

ًّ فً الجملة اآلتٌة ...؟ –ب   ما نوع المحّسن البدٌع

 اق أو الممابلة  أو التورٌة .عّرؾ الطب –ج 

ما اللفظ الذي ورد فٌه النورٌة . –د 

) لٌل، نهار / شرق، ؼرب/ ن١ًُ قٓد  ن١ًُ طبام إجياب :

 ٌصعد، ٌنزل (

١ٛبام( . اٱجياب طٔٓبامَا َفّٗٛ   ؟ ) عٓسف اي

باق: هو الَجْمع بٌن كلمتٌِن متضادَّتٌِن فً ا  لمعنى. الّطِ

ٌْمَاظاا لال تعالى عن أهل الَكهؾ: )َوتَْحَسبُُهمْ   ُرلُودٌ( َوُهمْ  أَ

ا، رلود : طباق .  أٌماظا

 فلَْو فَِهَم النّاُس التًَّللً وُحْسنَهُ    

ُق                         لَُحبَِّب ِمْن أَْجِل التًَّللً التَّفرُّ

ُق : طباق.  التًَّللً، التَّفرُّ

 
 طبام ايٓطًب .

 عٓسف طبام ايٓطًب .
وهو ما ٌمُع فً فِعلٌِن من أصٍل واحد، أحدُهما ُمثْبٌَت، واآلَخر 

، أو فً فِعلٌِن من أصٍل واحد، أحدُهما فً صٌؽة النَّْهً،  ًّ َمنِف

 واآلَخر فً صٌؽة اْلْمر. 

فعل + نفً الفعل نفسه ) أكون ، َل أكون / درس،  تٛقٝح :

 لم ٌدرس (

 + الفعل نفسه فً صٌؽة اْلمر أو فعل أمر            

 ) اصعْد، َل تصعْد / اهرْب، َل تهرْب ( 

-  : َلا  لال َجرٌر متؽّزِ

ْعــُت ما بانــا     ولَطَّعوا ِمْن ِحبـاِل  باَن الَخلٌـُط ولَــْو طُّوِ

 الَوْصـِل أَْلرانـــا

واحد  من أصلن ًلفعبان، ما بانا : طباق سلب؛ ْلنّهما 

 منفً.  ًنمثبت والثا لوْلمتضادان فً المعنى، ا

 ( ٗٗ)سورة المابدة، اآلٌةَواْخَشْوِن(  النَّاسَ  تَْخَشُوا لال تعالى: )فًَلَ  -

واحاد متضادان فً ن أصل ن مًلفع؛  تَْخَشُوا، اْخَشْونِ  َلَ 

اْلمر.ٌؽة صً فً نٌؽة النهً والثااْلول فً صالمعنى، 

 فا٥ـــد٠ 
باق فمط بٌن اسمٌِن أو ب ا: َل ٌؤتً الّطِ  ٌن فعلٌِن، فمد ٌؤتً أٌضا

 ، كما فً لول الَمعَّرّي: بني فع٣ٌ ٚاض٣ِ -1

 فٌَا َمْوُت ُزْر إنَّ الَحٌــاةَ ذَمٌَمـةٌ      

 وٌا نَْفُس ِجدّي إِنَّ دَْهَرِن هاِزلُ                           

باق بٌن فعل اْلمر "ِجدّي" واَلسم "هاِزل".   فمد ولَع الّطِ

 

 ، كما فً لوله تعالى: بني سسفني٢ -2

ُ  ٌَُكلِّؾُ  )َلَ  ٌَْها َكَسبَتْ  َما لََها ُوْسعََها إَِلَّ  نَْفساا اَّللَّ اْكتَسَبَْت(  َما َوَعلَ
  (7ٕٙ)سورة البمرة، اآلٌة

باق بٌن حرؾ الجر "الًّلم" فً لفظ "لَها" وحرؾ  ولَع الّطِ

الجّر "على" فً لفظ "علٌها".
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  عٓسف املكاب١ً .
 ْن ٌُإتى بكلمتٌِن أو أكثَر، ثم ٌُإتى بما ٌُمابِلُها على التّرتٌب.أ

 َكدَُر الَجماَعِة َخٌٌر ِمن َصْفِو الفُْرلَِة. 

جاءت كلمتان ) كدر ( و ) الجماعة ( ثّم جاء ما ٌمابلها على 

 الترتٌب ) صفو( و ) الفرلة (

) كلمتان أو أكثر ( ضد ) كلمتٌن أو أكثر ( على  تٛقٝح :

 تٌب (التر

 

ا.  ا، وَودَّْعناُكُم الٌَوَم ِكبارا  استَْمبَْلناُكم أَْمِس ِصؽارا

ٌَظهر لَن أنّه أتى بالكلمات: "استَْمبَْلناكم"، و"أْمِس" ، 

ا"، ثم أتى بكلمات متَضادَّة معها فً المعنى على  و"ِصؽارا

ا"، فكلمة  الترتٌب، وهً : "َودَّْعناُكم"، و"الٌَوم"، و"ِكبارا

ا".   "ِكبارا

 َا ايفسم بني ايٛبام ٚاملكاب١ً ؟
باق والُممابَلَة هو فً عدد الكلمات الُمتمابِلة، ففً  الفرق بٌن الّطِ

باق ٌكون التَّمابُل بٌن كلمة وأخرى، فً حٌن ٌكون فً  الّطِ

ٌِْن أو أكثَر.   الُممابَلَة بٌن كلمتٌِن أو أكثَر وكلمتٌن أُْخرٌَ

ٌِْهُم اْلَخبَابَِث" لال تعالى: "َوٌُِحلُّ لَُهُم الطَّ  - ُم َعلَ ٌِّبَاِت َوٌَُحّرِ
   

جاء فً اآلٌة ثًلث كلمات "ٌحل"  "لهم" "الطٌبات"، ثم جاء 

ثًلث كلمات تمابلها فً المعنى على الترتٌب "ٌحرم" "علٌهم" 

 "الخبابث". 

 

ٌِْر  - لال صلّى هللا علٌه وسلّم: "إنَّ ِمَن النّاِس َمفاتٌَح ِللَخ

 ". َمؽالٌَك ِللشَّرِّ 

جاء فً الحدٌث كلمتان "مفاتٌح" "الخٌر" ، ثم جاء كلمتان 

 تمابًلنهما فً المعنى على الترتٌب "مؽالٌك" " الشّر".

 فا٥ـــــد٠
َل تمُع اْللفاظ الُمتمابِلَة فً الُممابَلَة بٌن اسمٌِن فمط، أو بٌن 

ا:   فعلٌِن فمط، فمد تمُع أٌضا

، لِكنَّه ، كما فً المثال: الخُ بني فع٣ٌ ٚاض٣ِ -1 فّاُش ٌَْظهُر لًٌَلا

ا.   ُمْختٍَؾ نَهارا

إذ ولعت الُممابَلَة بٌن الفعل "ٌَظَهر" واَلسم "ُمْختٍؾ"، 

ا".  "، و "نهارا  واَلسمٌن: "لًٌلا

 

، كما فً المثال: َكما أَنَّ لَن ُحمولاا فِإنَّ َعلٌَن بني سسفني٢ -2

 واجباٍت. 

ّر "الًّلم" فً لفظ حٌث ولعت الُممابَلَة بٌن حرفٌن: حرؾ الج

"لَن"، وحرؾ الجّر "على" فً لفظ "علٌَن"، واَلسمٌن: 

 "حموق"، و"واجبات". 

ُ  ٌَُكلِّؾُ  لال  تعالى: )َلَ  ٌَْها َكَسبَتْ  َما لََها ُوْسعََها إَِلَّ  نَْفساا اَّللَّ  َوَعلَ

 اْكتََسبَْت(   َما

 )لها(، ) كسبت( ٌمابلهما على الترتٌب ) علٌها( ، ) اكتسبت (

 : ١َٓ  ٬َسع١ ٖا
أسبلة التورٌة فً اَلمتحان تكون من أمثلة الكتاب حصراا؛ لذلن 

 أبٌات فمط (  7)  احفظها وافهمها .

 

 َا املكؿٛد بايٓتٛز١ٜ ؟
 التَّوِرٌة استعمال كلمٍة بمعنٌٌِن: 

 معناى لرٌٍب ٌُسِرع إلى الِذّْهن، وَل ٌكون ممصوداا.  -

 مصود بدَللة الّسٌاق. معناى بعٌٍد، وهو الم -

 

َٖيٓب   :قاٍ َبِدز ايٓدٜٔ ايٖر
ََٚدِدْــــا ٔطٝـَبـٗـــــا       ِِ  ٚزُبـــٛع٣ ٜنـــ

 ايٚػُٝح فٝٗا ٚارٝتصا٢َ قاَعسنَي                   
ٌح والُخزامى( : نباتاِن معروفان بالرابحة الطٌّبة.   معنى )الّشِ

 التورٌة فً كلمة )ضاع( :

َملَت كلمة "ضاَع" معنٌٌِن: معناى لرٌباا ٌُسِرع احت ايتٛقٝح :

ْهن، ومعناى بعٌداا هو الممصود، أّما المعنى المرٌب فهو  إلى الذِّ

ٌاع"؛ لُورود كلمة "َوْجدنا" فً البٌت، وأّما المعنى  من "الضَّ

البعٌد فهو "فاَح وانتَشَرت رابحتُه"، وهو المعنى الممصود 

 بدَللة الّسٌاق. 

 : يف ا٫َتشإ   - عاد٠ –ايط٪اٍ 
 ما المحسن البدٌعً فً البٌت السابك ؟ –أ 

 تورٌة .

 ما الكلمة التً ورد فٌها تورٌة ؟ –ب 

 ضاع .

ا . ا المعنى البعٌد والمرٌب ، لكن احفظهما احتٌاطا  لم ٌُطلب سابما

 
      ٔ٘  َٚٚإد َسه٢ ارٜتِٓطا٤َ ٫ يف ُغذْٛٔ

٢ٕ َت                  ِٝٓا ُ٘ َع ِٔ ٜي  َؾِدـس٢ِبهٞ َع٢ً ٚئه
 التورٌة فً كلمة )َصْخـر( :

 ايتٛقٝح :

المعنى المرٌب ؼٌر الممصود : صخر أخو الخنساء؛ لوجود  

 كلمة  ) الخنساء ( 

 المعنى البعٌد الممصود : صخر الوادي
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 ٌحّك لن أن ترتمًٖٙ 

 

َٖٚدَع أسٓب١ٟ ي٘ :  قاٍ ايػاعس ٚقد 
     ِِ ٢ٗــــ َّ ٔفـس٢أقـ ِٛ ِٗــَد َٜــ ٕٖ ايـٖػ  هلٔل إ٢

 ٜنَٝف َُٜٛٝب؟ ايٖؿِبُسَا ٜيٖر يٞ، ف                               
ْبر( :  التورٌة فً كلمة )الصَّ

 : ايتٛقٝح

ْبر"، ودّل علٌه المعنى المرٌب ؼٌر الممصود :  "نبات الصَّ

 وجود كلمة "الشَّْهد"

ل الَمشمَّة"المعنى البعٌد الممصود :   "تَحمُّ

 

 
 قاٍ ابٔ ُْبات١ : 

ِٗ ٖٓ َِٔبـــَسّدا     ٚاي  ُ٘  ـُس ُٜـِػٔبــ
 ايٖؿـداٜفًٜٔأد٣ٌِ ذا َِٜذًـٛ                                    

 ( ايٖؿـدا)التورٌة فً كلمة 
 : ايتٛقٝح

)صدأ الحدٌد( لوجود كلمة المعنى المرٌب ؼٌر الممصود : 

 )مبرد(

 )العطش(المعنى البعٌد الممصود : 

 

 
َُهأْظ يف اي -ب  َػَصٍ: قاٍ ابٔ 

٘ٔ َْـُـــُٛت  ُِٗـا      ٔبــ َٔ اي٤ًِشـٔغ َض َٔـ  َْٚـِبــــ٬ٚيٞ 
 ( َْـِبــــ٬)التورٌة فً كلمة 

 : ايتٛقٝح

 )السهم( لوجود كلمة )سهما(المعنى المرٌب ؼٌر الممصود : 

 )نفنى ونهلن(المعنى البعٌد الممصود : 

 

 

-  : ٓٞ َٔ ُٓا  قاٍ َْؿرُي ايٚدٜٔ اذٜت

 ٚز٢  ٫ٚ ٝقؿَٛز  ٔبٗا ُٜعِٛمـس٢ٜى ٜنايٝكؿـ     ٜأِبٝـاُت ٔغِع
ََِعٓــاٖــا  َٔ ايَعذا٥ٔـٔب ٜيٞفٝعٗــا     ُســٙس ٚ َٔـ  َزقِٝلٚ

 ( َزقِٝل )التورٌة فً كلمة 
 : ايتٛقٝح

 )العبد( لوجود كلمة )ُحّر(المعنى المرٌب ؼٌر الممصود : 

 )العذب والسلس(المعنى البعٌد الممصود : 

 

 : قاٍ ايٓػاعس -
ُِٝس َتٞكَسٝأ ٚايَػدٜـُس َؾشٜٝفــ٠١     ٤ٛ  اي

 َُٜٓكٍّـٝطٚايٓسُٜح َتٞهُتُب ٚايٖطشاُب                              
  (َُٜٓكٍّـٝط )  التورٌة فً كلمة

 : ايتٛقٝح

)نمط الحروؾ( لوجود كلمة المعنى المرٌب ؼٌر الممصود : 

 )تكتب(

 مطر()إنزال نماط الالمعنى البعٌد الممصود : 

 

 قـاٍ ابـٔ ايع١ــاٖس: 
  ِِ ٤ًَػـِت َعٓٓـٞ َتٔشٖٝــــ١ٞ    ُغٞهـّسا ٔيَِٓطُـ١ٔ ٜأِزٔقٝهــ ِِ َب  ٜن

 َٞ ِٗ ِٕ َسٔفٜعِت ٜأسـا    دَٜح اهٜل٣ٛ ٜف َٚ إ٢ ٫١ٖٞٝ ٜغِس  ايرَٓٔن
١ٖٞٝ)التورٌة فً كلمة    (ايرَٓٔن

 : ايتٛقٝح

َحفظْت )المتمٌزة( لوجود )المعنى المرٌب ؼٌر الممصود : 

 أَحادٌث الَهوى(

 )التً تحمل الروابح الطٌبة(المعنى البعٌد الممصود : 
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 ٌحّك لن أن ترتم8ًٖ 

 

 

ٟٓ.  ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( ٖٓكد   َا املكؿٛد باملٓٗر اي
المنهج النَّمدّي طرٌمة لها إجراءات وأدوات ومعاٌٌر خاّصة  

ًّ وتحلٌله؛ بهدؾ الكشؾ  ٌتَّبِعها النّالد فً لراءة النّص اْلدب
 َلته، وأبنٌته الشكلٌّة والجمالٌّة، وكّل ما ٌتّصل به.عن دَل

 

 اذنس أِٖ َٓاٖر ايٓكد١ٜ يف ايعؿس اذتدٜح .
، والمنهج البِنٌوّي. ًّ ًّ، والمنهج اَلجتماع  المنهج  التارٌخ

 
 

ٞٓ يف ايٓكد .  َا املكؿٛد باملٓٗر ايٓتازخي

روؾ: السٌاسٌّة، هو منهج نمدّي ٌَموم على دارسة الظّ 

واَلجتماعٌّة، والثمافٌّة، للعصر الذي ٌَنتمً إلٌه اْلدٌب، متَِّخذاا 

، وتفسٌر خصابصه، وكشؾ  ًّ منها وسٌلةا لفهم النّص اْلدب

 مضامٌنه ودَلَلته. 

 

ٞٓ يف َا  ُٔ ب٘ ايٓٗك١اد ايرٜٔ اٖتَبعٛا املٓٗر ايتازخي َا ايرٟ ُِٜ٪َ

ٌ٘ َٔ: ا٭دٜب، ٚا٭دب؟   ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(ٜتعًل به

بؤّن اْلدٌب ابُن بٌبته وزمانه، واْلدب نِتاج ظروٍؾ: سٌاسٌّة،  

 واجتماعٌّة، وثمافٌّة، ٌتؤثَّر بها وٌإثِّر فٌها.

ٚٚقح امل٪ٚثسات ايج٬ث١ اييت ٜٖتٔه٧ عًٝٗا ُْك١اد املٓٗر  

ٞٓ يف دزاض١ ايٓؿٛف ا٭دب١ٓٝ ٚحتًًٝٗا.  ايتازخي

ص الِفْطرٌة الوراثٌّة المشتََركة بٌن الِعْرق، بمعنى الخصاب -ٔ

أفراد اْلُّمة الواحدة المنَحِدرة من جنٍس معٌَّن التً تتُرُن أثََرها 

 فً النّص. 

البٌبة أو المكان أو الَوَسط، بمعنى الفضاء الجؽرافً  -ٕ 

 . ًّ  وانعكاساته اَلجتماعٌّة فً النّص اْلدب

لسٌاسٌّة ، الّزمان أو العصر، وٌعنً مجموعة الظروؾ: ا -ٖ

والثمافٌّة، والدٌنٌّة ، واَلجتماعٌّة ، التً من شؤنها أن تتُرَن آثاَرها 

 . ًّ  فً النّص اْلدب

 

ٞٓ يف  ََٔ ٖٛ أبسش ا٭دبا٤ ايرٜٔ آته٪ٚا ع٢ً املٓٗر ايتازخي

َِ ؟ ٚاذنس نتابني ي٘. ٖٞ ايكدٜ  دزاض١ ا٭دَب ايعسب

فً اْلدب طه ُحَسٌن فً كتابه "تجدٌد ِذكرى أبً العًلء" و "

 ."ًّ  الجاهل

 

ٞٓ يف دزاض١  ٖات َجا٫ٟ ع٢ً أدٜب آتهأ ع٢ً املٓٗر ايتازخي
 ا٭دب، ٚاذنس اضِ نتإب ي٘ .

ٌْدَس رابد المّصة العربٌّة  ناصُر الدٌّن اْلَسد فً كتابه "خلٌل بَ

 الحدٌثة فً فِلَسطٌن" .

 

ٞٓ؟ ـٓ ا٭دب ٞٓ  يف ايٓكد ٚ ايٓٓ  َا ايع٬ق١ بني املٓٗر ايتازخي

ا بٌن النّص ومحٌطه، ال ًّ  فً النَّمد ٌَربُط ربطاا مباَشرا منهج التارٌخ

ومن ثَّم، ٌكون النّص هنا وثٌمةا تُعبِّر عن ذلن المحٌط، بل إن النّص 

َوْفك هذا المنهج ٌمكن أن ٌَستحٌَل وثٌمةا وٌُستعاُن بها عند الحاجة 

لِّها إلى تؤكٌد بعض اْلفكار والحمابك التارٌخٌّة التً عاش فً ظِ 

 اْلدٌب.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9119107070ماهر أبو بكر       واتساب 

 

 ٌحّك لن أن ترتم7ًٖ 

 

ٞٓ ؟) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (  َا املكؿٛد باملٓٗر ا٫دتُاع

ًّ والُمبِدع نفَسه بالمجتمع   هو منهج نمدّي ٌَربُط اإلبداع اْلدب

 بطبماته المختلفة. 

 

ٞٓ ٚاملٓٗر  ّٗا يًٖتػاُب٘ بني املٓٗر ايتازخي َُُح ٚد ٌٖ َتً
ٞٓ؟ ٚٚق  ِح إدابتٜو.  ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( ا٫دتُاع

نعم، ٌوجد للتشابه، فمد ربَط أصحاب المنهج التارٌخً اإلبداع 

ًّ بالمجتمع بصورة ما، وكذلن المنهج اَلجتماعً ربط  اْلدب

 ًّ اإلبداع اْلدبً بالمجتمع، وإْن كان أصحاب المنهج اَلجتماع

موا فً ربِط اإلبداع والُمبدِ  ع نفِسه ساروا شوطاا بعٌداا وتعمَّ

 بالمجتمع والحٌاة.

 

ٞٓ ٚاجملتُع ؟ ٞٓ ايٓـ ا٭دب  نٝف ٜس٣ املٓٗر ا٫دتُاع
ًّ ٌمثِّل ِوْجهةَ نََظٍر جماعٌةا، حتى إّن المجتمع َوْفك  النّص اْلدب

ًّ للنّص، فالمارئ حاضٌر فً  هذا المنهج ٌُعَدُّ كؤنّه الُمنتِج الفعل

، أي إّن اْلدٌب ِذْهن اْلدٌب؛ ْلنه وسٌلتُه وؼاٌته فً آٍن معاا

 ٌَْصدُر فً النّص عن رإى مجتمعه.

 

ِٖٔ ا٭دٜب َٔ ٚد١ٗ ْعس   ع١ًٌ : ايكاز٨ ساقْس يف ٔذ

. ٓٞ  املٓٗر ا٫دتُاع
ْلنه وسٌلتُه وؼاٌته فً آٍن معاا، أي إّن اْلدٌب ٌَْصدُر فً النّص  

 عن رإى مجتمعه.

١ُٓ اييت  اذنس اثٓني َٔ املفاِٖٝ ٚاملؿًٛشات ايٖٓكد١ٜٓ امٝلٗ
ٞٓ يف ايٖٓكد .  أَْكَذٗا املُٓٗر ا٫دتُاع

 "الفنُّ للمجتمع"، و"اْلَدَب الُملتِزم". 

 

َا ايعٓاؾس ا٭ضاض١ٓٝ اييت تربش ايع٬ق١ بني ا٭دب 
ٞٓ  ؟  ٚاجملتُع يف املٓٗر ا٫دتُاع

َوْضع اْلدٌب فً مجتمعه، ومكانتُه فٌه، ومدى تؤثُِّرِه  -ٔ

 بمجتمِعِه وتؤثٌِرِه فٌِه. 

تهم النَّمدٌّة، هً: التر -ٕ  كٌز على ثًلث لضاٌا أساسٌّة فً ُمِهمَّ

ًّ والمضامٌُن والؽاٌات اَلجتماعٌة التً  -أ المحتوى اَلجتماع

 تَهِدؾ اْلعمال اْلدبٌّة إلى تحمٌمها. 

ًّ لألدب  -ب ، ومدى التؤثٌر اَلجتماع الجمهور الذي ٌتلمّى النصَّ

 فً هذا الجمهور. 

رات اَلجتماعٌّة فً اْلدب دارسة آثار التؽٌُّرا –ج  ت والتطوُّ

 :أشكاِله، وأنواعه، ومضامٌنِه. 

، وهذه  -ٖ ًّ مًلحظة أثَر الّرعاٌة المجتمعٌة فً اإلبداع الفن

 الرعاٌة لد تكون من الدّولة أو من الجمهور عن طرٌك 

 الُمنتَدٌَات، والمجًّلت، والجامعات، ودُور النَّْشر، وؼٌرها. 

 

ولة ونظاِمها، من حٌُث حرٌةُ اْلدب وازدهاُره منالشة طبٌعة الدّ  -ٗ
فً ظّلِ الدولة الدٌمولراطٌة، أو تراجعُه وانحداُر مستواه فً ظّلِ 

 الدولة الدكتاتورٌة.
 

َٔ ايعٓاؾس ا٭ضاض١ٝ اييت َٜشس٢ف عًٝٗا ايٓٗك١اد يف املٓٗر 
ٞٓ يٮدٜب، ٚٚقح  ُّ بادتاْب ا٫دتُاع ٞٓ ا٫ٖتُا ا٫دتُاع

 ٔ أض١ً٦ ايهتاب (ٖرا ادتاْب. ) َ
ًّ على الكشؾ عن َوْضع اْلدٌب  ٌحرص النماد فً المنهج اَلجتماع

فً مجتمعه، والمكانة التً ٌحتلها اْلدٌب فٌه ، ومدى تؤثُّره 

 بمجتمعه وتؤثٌره فٌه، وأثر ذلن كله فً النص اْلدبً. 

 

ُٖتِٗ  ٢ٗ َُ َا ايككاٜا ا٭ضاض١ٝ ايج٬خ اييت َٜتٓاٚٝيٗا ايٓٗك١اد يف 
ٞٓ؟  ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (يف   ايٖٓكد ا٫دتُاع
ًّ والمضامٌُن والؽاٌات اَلجتماعٌة التً  -أ المحتوى اَلجتماع

 تَهِدؾ اْلعمال اْلدبٌّة إلى تحمٌمها. 

ًّ لألدب فً  -ب الجمهور الذي ٌتلمّى النصَّ ومدى التؤثٌر اَلجتماع

 هذا الجمهور. 

رات اَلجتماعٌّة -ج فً اْلدب: أشكاِله،  آثار التؽٌُّرات والتطوُّ

 وأنواِعه، ومضامٌنِه. 

 

ٞٓ يف ايٓكد .  ٖات َجا٫ٟ ٭دٜب آتهأ ع٢ً املٓٗر ا٫دتُاع
 دارسةُ عبد الُمحِسن طه بَْدر لرواٌة نجٌب محفوظ "ُزلاق المدّق".

 

ٚٚقح املكؿٛد مبفّٗٛ "ا٭دب امٝلًتص٢ّ". ) َٔ أض١ً٦ 
 ايهتاب(

ن رإى مجتمعه؛ فٌعبِّر عن هو اْلدب الذي ٌَْصدُر فٌه اْلدٌب ع

هموم أفراد مجتمعه وتطلعاتهم وٌشاركهم تلن الهموم والتطلعات ، 

وٌسعى بِِجد إلى تؽٌٌر والعهم لما هو أفضل، مستشعرا بالمسإولٌة 

 تجاه ذلن.

 

 

ٟٓ ؟ ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(  َا املكؿٛد باملٓٗر ائبٓٝٛ
ًّ بوصفه بِنٌةا متكاملة ذاَت هو منهٌج نمدّي ٌَدرس ا لعمل اْلدب

عًللات بٌن مفرداته، بعٌداا عن أٌّة عوامَل أخرى خارجٌٍة، مثل 

 العوامل: التارٌخٌِّة، واَلجتماعٌِّة، والثمافٌِّة. 

 نٝف ٜٓعس املٓٗر ايبٟٓٝٛ إىل ايٓـ ؟ ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(
ٌل لابم بذاتِه، ٌنظر المنهج البِنٌوّي إلى النّص على أنّه عالٌَم مستمِ 

وٌَستبِعد كلَّ ما هو خارَجه، والسُّلطة عنده للنّص فهو بالنسبة إلٌه 

ًّ، وٌُحال تفسٌر النّص إلى النّص نفِسه َل إلى ؼٌره.   ُمؽلٌَك ونهاب
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 ٌحّك لن أن ترتم3ًٖ 

 

ٟٓ يف دزاض١ ايٓٓؿٛف  أٜٔ تٓشؿس ٚظٝف١ ايٓكد ايبٓٝٛ
 ا٭دب١ٓٝ  ؟

 خلٌّة.تنحصر فً الكشؾ عن أبنٌة النّص وعًللاته الدّا

 ( .ٟٓ ٞٓ يف ايٖٓكد ائبٓٝٛ بٝٚٔ َطتٜٛات ايتشًٌٝ ايعٌُ ا٭دب

 َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

ٔ-  ًّ  المستوى الصوت

تُدَرُس فٌه دَلَلُت الحروِؾ وموسٌماها من : نَْبٍر، وتنؽٌٍم، 

 وإٌماعٍ، وأَثَر ذلن فً البِنٌة الدَللٌّة للنّص. 

ٕ-  ًّ  المستوى الصرف

 ٌَ ػ الصرفٌّة ووظٌفتُها فً التكوٌن اللؽوّي تُدَرس فٌه دَلَلُت الّصِ

ًّ خاّصةا.   واْلدب

ٖ-  ًّ  المستوى المعجم

تُدَرُس فٌه الكلماُت لمعرفة دَلَلتها اللؽوٌّة وعًللتها بمضمون 

 النّص. 

 المستوى النحوّي  -ٗ

وٌُدَرُس فٌه تؤلٌُؾ الجمل وتركٌبُها وطرابُك تكوٌنها 

 وخصابُصها الدَللٌّة والجمالٌّة. 

٘-  ًّ  المستوى الدَّلل

وٌَجري فٌه تحلٌُل معانً الجمل والتراكٌب وتآزِرها فً تشكٌل 
 البِنٌة الدَللٌّة العاّمة للنّص.

 

ٟٓ ؟  َا ٖٞ ًَٓٛكات املٓٗر ايبٓٝٛ
ًّ،  -أ ًّ للعمَل اْلدب ضرورة التّركٌز على الَجْوهر الداخل

 .وضرورة التعامل معه من ؼٌر أّي افتراضاٍت ُمسَّبمة

الولوؾ فً التحلٌل البنٌوّي على حدود اكتشاؾ البِنٌة  -ب

ًّ فهو جوهرها.   الداخلٌّة فً العمل اْلدب

ع١ًٌ : ٖادِ ائبٜٕٓٝٛٓٛ املٓاٖر اييت ُتِع٢ٓ بدزاض١ إطاز 
ٛٔ٘ ٚأضبأب٘ ارتازد١ٝ.  ا٭دب ٚستٝ

ًّ فً َسْعٌها  ْلنّهم  اتّهموها بؤنّها تمع فً َشَرِن الشرح التعلٌل

ًّ إلى تفسٌ ر النصوص اْلدبٌّة فً ضوء سٌالها اَلجتماع

ًّ بالذات حٌن تَِصُؾ  ًّ؛ ْلنها َل تَِصُؾ اْلثََر اْلدب والتارٌخ

 العوامل الخارجٌّة. 

 

ٟٓ يف زتاٍ ايٓكد ؟  مَب أثس املٓٗر ايبٓٝٛ
 أثََّر فً بعض اَلتّجاهات النَّمدٌّة الحدٌثة كاْلسلوبٌّة البِنٌوٌّة. 

 

ٟٓ س ا٭ضًٖات منٛذدٟا ع٢ً تأٓث  ٛب١ٓٝ ايٓكد١ٜ باملٓٗر ايبٓٝٛ
 تحلٌُل النّالد موسى ربابعة لمصٌدة "ُزهور" للشاعر أََمل دُنْمُل.

)َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( يف ق٤ٛ دزاضتٜو يًُٓاٖر ايٓكد١ٜٓ: 
ٟٓ، اقسأ ايٖتش٬ًٝٔت اٯت١ٜٝ، ثِ  ٞٓ، ٚائبٓٝٛ ٞٓ، ٚا٫دتُاع ايتازخي

ٟٓ ايرٟ ُٜ ٌٙ َٓٗا: ؾٓٚٞفٗا إىل املٓٗر ايٓكد  ُٚجً٘ ن
١َٓ ٬َسع١  ا  أن تربط بٌن المابل ) أمٌنة العدوان  :ٖا ٌكفً دابما

( والجواب ) المنهج اَلجتماعً ( دون أن تتعب نفسن بمراءة 

 النص، ونفس الشًء بالنسبة للفمرات الًلحمة.

 

تمول أَمنٌة العدوان عن المسرحٌّة اْلردنٌّة فً مرحلة الّستٌنٌّات  -أ

 ٌّات: والّسبعٌن

 ، ًّ " وبالّرؼم من جمٌع الُمحاَوَلت المبذولة إلٌجاد النّص المسرح

ًّ المرٌِب من  فإّن المسرَح اْلردنً ما ٌزاُل ٌَفتِمر إلى النّص الَمَحل

الوالع، والمابِم على معرفة ورصِد الوالع والبٌبة والشخصٌة 

ج وَمشاِكلَه".   الَمَحلٌّة التً تَعِكس ُهموم الُمتفّرِ

 المنهج اَلجتماعً  : ادتٛاب

 

ًّ: " فمد وجدَ  -ب عر اْلندلس ٌمول أحمد حسن الّزٌّات عن الّشِ

شعراُء العرِب فً أوروبّا ما لم ٌَِجدوه فً آسٌا ِمَن: اْلِجواِء 

المتؽٌّرة، والمناظر المختلفة، واْلمطار المتّصلة ، والِجواء 

زة بؤلوا رِة بعَمٌم النَّبْت، والُمروجِ المطرَّ ْهِر، فهذَّبوا المإزَّ ِن الزَّ

عوا فً لَوافٌِه"  عَر، وتؤنَّموا فً ألفاِظِه ومعانٌِه، ونَوَّ الّشِ
) الجواء   

 : جمع َجّو(. 

 المنهج التارٌخً  ادتٛاب :

 

 جاء فً لصٌدة :نُسافُر كالنّاِس" لمحمود دروٌش:  -ج

 فَْر نُسافُِر كالنّاِس، لكنَّنا َل نَعودُ إِلى أّيِ شًٍء .. َكؤنَّ السَّ 

 َطرٌُك الؽٌُوِم. دَفَنّا أَِحبَّتَنا فً ِظًلِل الؽٌُوِم وبٌََن ُجذوعِ الشََّجْر 

وٌمول النّالدُ ٌوسؾ أبو العدوس فً َمعِرض تحلٌِِله المصٌدةَ 

ونَْمِدها: " وبنظرٍة عاّمٍة على البِْنٌة اللؽوٌّة للمصٌدة، َل بدّ من 

تٌِن: اْلولى أّن دَلَلِت اْلفعال التً  اإلشارِة إلى ملحوظتٌِن مهمَّ

استخدَمها الشاعُر فً المصٌدة فٌها عنصُر الَحَركة، فالّشاعُر فً 

َحَركٍة دابمة فً نطاق الطّرٌك الذي ٌسٌُر فٌه فً رحلة المجهول، 

حلة،  وهو ٌَتشبَُّث باْلمِل الملٌل من خًلل إصراِرِه على ُمواَصلة الّرِ

دأَ لصٌدتَه بالسَّفَر، وأنهاها بالسَّفَر؛ أّما الثّانٌةُ فهً أّن الّشاعَر لد ب

ْلّن السَّفََر َل بدّ أن ٌكوَن له نهاٌةٌ، ولد َلَحْظنا كٌؾ أّن النصَّ 

ً  على هذه الكلمِة".   بكامِلِه مبن

 المنهج البنٌويّ  ادتٛاب :
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 ٌحّك لن أن ترتمًٓٗ 

 

 

ٕٓ يف ايٖٓكد١ٜٓ اذتسن١ بدأت نٝف  ؟ ا٭زد

رت ثم ُمتواِضعةا، اْلردنّ  فً النَّمدٌّة الحركة تبدأ   أفكارها استمدَّت التً العربٌة اْللطار فً النَّمدٌّة بالحركة متؤثّرةا  فشٌباا شٌباا تطوَّ
 . العالمٌّة النَّمدٌّة والمناهج النّظرٌّات من
 

ٕٓ يف ايٓكد١ٜٓ اذتسن١ بٗا َٓست اييت ايج٬خ املساسٌ َا  ؟ ا٭زد

    والتّؤسٌس لنَّْشؤةا مرحلة  - ٔ
 التَّجدٌد مرحلة  - ٕ
  الحدٌثة الَمنهجٌّات َضْوء فً النَّمدٌّة الكتابة مرحلة  - ٖ
 
 

 

ُِٚز َتذ٢١ً نٝف ٍٚٓ عبداهلل امل٪ٚضظ ا٭َري َد ٕٓ؟ يف ايٓكد١ٜٓ اذتسن١ تػذٝع يف اذتطني ابٔ ا٭  (ايهتاب أض١ً٦ َٔ)   ا٭زد

ًّ  إمارة تََولٌّه منذ َعِملَ  -أ  من عدد فً ذلن وتجلّى العربٌّة، اْللطار من الوافِدٌنَ  واْلدباء الَمَحلٌٌّنَ  اْلُدباء رعاٌة على اْلردنّ  شرل
ها الَمظاِهر،  كان وما ،الشُّونة فً الّمْشتى ولصر عّمان، فً وبسمان، رؼدان،: لَْصَري فً ٌَرعاها كان التً اْلدبٌّة الَمجالسُ  أهمُّ
 . نمدٌة ومنالشات ومحاورات مطارحات من فٌها ٌجري

 
 علٌها وٌعلّمون بها ٌحتفون والكتاب المراء وكان الحسٌن، ابن اْلول عبدهللا واْلمٌر عرار بٌن الشعرٌة المساجًلت إجراء -ب

 . النشؤة مرحلة فً النمدٌة الحركة معالم تحدٌد فً صداها لها كان التً النمدٌة ملحوظاتهم
 
 . والَمجًّلت الصُّحؾ افتتاحٌات فً النَّمدٌة التّعلٌمات من بعددٍ  بإسهامه النمدٌة، والكتابة الصحافة تشجٌع على المإسس اْلمٌر عمل -ج
 
 

 . اهلل زمح٘ ا٭ٍٚ عبداهلل ا٭َري زتايظ يف غازنٛا ايرٜٔ ٚا٭دبا٤ ايػعسا٤ َٔ عددٟا اذنس

: أمثال آَخرٌَن، وأدباءَ  شعراءَ  جانِبِ  إلى اْلمٌر مجالس فً شاركوا الذٌن واْلُدباء الّشعراء َطلٌعة فً( التَّلّ  وهبً مصطفى) َعرارٌ  كان
ًّ، وَودٌع رٌشة، أبً عمر ًّ  الُمْنعم وعبد الخطٌب، وفإاد الَمًّلح، ونَدٌم البُستان فاع  . الّرِ
 
 

ِٚز ٚٚقح  (ايهتاب أض١ً٦ َٔ. ) ايٓتُجٌٝ َع ايٖٓكد، سسن١ ْػ٤ٛ يف ايتأضٝظ َسس١ً يف ا٭زد١ْٓٝ ٚامٜلذ١ًات ايٗؿشف َد

 طه آراء المًلح ندٌم الشٌخ تتبع مثًل" الحكمة" مجلة فً إذ دابم، حضور ذات والمجًلت اْلردنٌة الصحؾ فً النمدٌة الممالة كانت -أ
 الجاهلً الشعر انتحال حول آراء من به جاء ما دحض محاوَلا " الجاهلً الشعر فً" كتابة فً حسن
 مرحلة فً النمدٌة الحركة وسٌر وترجمات نمدٌة ومماَلت تارٌخٌة دراسات من صفحاتها على نشر بما والمجًلت الصحؾ أؼنت -ب

 . التؤسٌس
 اْلدٌب عن" الِحْكمة" مجلة فً هاشم ٌعموب كتَبَه ما مثل من الحدٌثة، العالمٌة النمدٌة النظرٌات أصداء مماَلتها بعض فً تردّدت -ج

 ًّ ًّ  النّمد مفهوم وعن النّمد، وِعلم" رونتٌٌرب" الفرنس  . النَّمد فً اَلنطباعٌّة صاِحب" لٌمٌتر جول" لدى اْلدب
 
 

 .عٓباع عبداذتًِٝ ْعس ٢ٚد١ٗ َٔ ادتٝٚد ا٭دب َفّٗٛ ٚٚقح
 (ايهتاب أض١ً٦ َٔ)  

 .فعًلا  هً كما شخصٌته عن وٌعبر نفسه فً هً كما وأفكاره اْلدٌب آراء عن التعبٌر من ٌتمّكن الذي اْلدب هو: الجٌد اْلدب
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 ٌحّك لن أن ترتمًٔٗ 

 

 ٕٓ ٛٗز اذتسن١ ايٓٓكد١ٜٓ يف ا٭زد ٗٓدت يتٛ ََ ٚٚقح ايعٛاٌَ اييت 
 يف َعٞكد ارتُطٝٓٝٓات. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

م، 3ٕ٘ٔظهور مجلة "الملم الجدٌد" لعٌسى الناعوري عام  -أ

لتمى اآلراء التً أسهمت فً تكوٌن أرضٌة صلبة لتكون م

اْلدبٌة والنمدٌة، واستطاعت استمطاب ألًلم عدد من رموز 

اْلدب والفكر داخل اْلردن وخارجه، من أمثال: إِحسان عبّاس، 

  . ًّ  وناصر الدٌّن اْلسد، وعبد الوّهاب البٌّات

 

صدور الكتب التً أسهمت فً إثراء الحركة النمدٌة فً  -ب

آراء ولضاٌا نمدٌة دلٌمة  اْلردن فً هذا العمد، بما تناولته من

تدل على خبرة النماد وعلى اطًلعهم على أهم اَلتجاهات اْلدبٌة 

 والنمدٌة فً العالم. 

 

اذنس عددٟا َٔ ايهتب اييت أضُِٗت يف إثسا٤ اذتسن١ ايٓكد١ٜٓ 
ٕٓ يف ارتُطٝٓٝات، ٚاذنس أمسا٤ َ٪ي١فٝٗا.  يف ا٭زد

حتى عام  كتاب "الحٌاة اْلدبٌّة فً فلسطٌن واْلردنّ   -أ 

 م" لناصر الدٌّن اْلسد.3٘ٓٔ

عر العربً الحدٌث"  –ب  كتاب "إٌلٌّا أبو ماضً رسول الّشِ

 لعٌسى الناعورّي.

كتاب "إِلٌاس فرحات شاعر العُروبة فً الَمهَجر" لعٌسى  –ج 

 الناعورّي.

كتاب "َعرار شاعر اْلردّن" لٌعموب العودات )البَدَوّي  -د  

 الملثَّم( .

 ّن الِشّعر" إلحسان عبّاس.كتاب "فَ  -هـ 

 

 نٝف ٜس٣ ايهاتب ٚسد٠ ايكؿٝد٠ ؟
هً عند الكاتب َل تَنبُع من َوحدة الموضوع، بل تَنبُع من الجّوِ 

ًّ الذي تَنمُله إلٌنا، ومن حركة ِوجدان الشاعر وتَنامً  النَّْفس

 َمشاِعره. 

 

ٟٓ املًٖجِ( يف  َاذا عسض ايهاتب  ٜعكٛب ايعٛدات )ايَبَدٚ
ٕٓ"؟نتاب٘ "َع  ساز غاعس ا٭زد

َعَرَض فٌه لحٌاة الشاعر ومضامٌن  ِشعره ومظاهره الفنٌّة  

ًّ فً دراسة اْلدب.   مستفٌداا فً ذلن من المنهج التارٌخ

 

ٔٓ ايػٔٓعس"  َّ تعٓسض ايهاتب  إسطإ عٓباع يف نتاب٘  "ٜف إ٫
 ؟
ا   عر منذ أَِرْسطو مرورا تَعرَّض فٌه لنظرة النمدٌّة فً الّشِ

ا ْلهّم بالّروما نسٌّة والرمزٌّة وصوَلا إلى الوالعٌة، وَعَرَض أٌضا

ة  عة فً ُمِهمَّ  اآلراء النمدٌّة التً تبنَّتْها المذاهب اْلدبٌّة المتنّوِ

عر، ولد عبَّر هذا الكتاب عن خبرة النالد واّطًلعه الدّلٌك على  الّشِ

 اآلداب الؽربٌّة. 

 

ٞٓ يف ا٭ ٕٓ با٫ٓتذاٖات ٖات َجا٫ٟ ع٢ً تأٗثس ايٓٓكد ا٭دب زد
 ا٭دب١ٓٝ يف ايعامل ؟ 

ترجمة محمود السَّْمَرة لكتاب "المّصة السٌَّكولوجٌّة" للٌون إٌدل ، 

 إذ تناوَل هذا الكاتب َعًللة ِعلم النَّْفس بفّن المّصة. 

 

ََذ١١ً  ََذ١١ً "اٝ٭ٝفل ادتدٜد" ٚ ِٚز ايرٟ قاَت ب٘  حتٖدِخ عٔ ايٖد
ٕٓ ٚتٜٛٛسٖا يف عكد "أفهاز" يف دعِ اذتسن١ ايٓٓكد ١ٜٓ يف ا٭زد

 ايطتٝٓٝٓات. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( 
مجلة "اْلفك الجدٌد": حملت طًلبع التجدٌد الحمٌمٌة، فمد  -أ

حرصت على تخصٌص صفحات للنمد اْلدبً، ولد نشؤ عن هذا 

 توظٌؾ المفاهٌم النمدٌة الجدٌدة فً اْلدب اْلردنً. 

رٌضة فٌها، إلى جانب مجلة "أفكار": خصصت للنمد مساحة ع -ب
 ما أتاحته من فرص للنماد لكً ٌنشروا أعمالهم النمدٌة.

 

اذنس أغٗس ايٓك١اد ايرٜٔ بسشِت أمسا٩ِٖ يف زت١١ً ) ا٭فل 
 ادتدٜد ( .

 ، ًّ عبد الرحٌم عمر، وجمٌل َعلّوش، وخالد الّساكت، وأحمد العنان

 وأمٌن شنّار. 

 

ٛٗز ايٖٓكد اذنس اثٓتني َٔ امل٪ٓضطات اييت ضاعدت ع٢ً ت ٛ
ٕٓ يف عكدٟ ايطتٝٓٝٓات، ٚايطبعٝٓٝٓات. ٞٓ يف ا٭زد  ا٭دب

 رابطة الُكتّاب اْلردنٌٌّن. -الجامعات  

 

ٕٓ يف  ٛٓز ايٓكد ا٭دبٞ يف ا٭زد َا دٚز  ادتاَعات يف تٛ

 ايطتٝٓٝٓات، ٚايطبعٝٓٝٓات ؟
م إلى إٌجاد بٌبٍة 3ٕٙٔأدّى تؤسٌُس الجامعة اْلردنٌّة عام  -أ 

ْعنى بتدرٌس الُمماَرسات النّمدٌّة فً َضْوء النَّظرٌّات النَّمدٌّة نمدٌٍّة تُ 

 الحدٌثة .

م الُمهّمةَ 38ٙٔولد أدَّْت جامعةُ الٌرمون التً أُنِشبت عام  -ب 

 نَْفَسها. 

وساعدْت هذه المإسَّسات الِعلمٌّة على ظهور دراساٍت  -ج 

ًّ ضمن معاٌٌر المنهج  أكادٌمٌّة تعمل على دراسة اإلبداع اْلدب

صة.  ، وظهور الدّراسات النّمدٌّة المتخّصِ ًّ  العلم

 

 ٕٓ ٛٓز ايٓكد ا٭دبٞ يف ا٭زد َا دٚز  زاب١ٛ ايٝهٓتاب ا٭زدْٝٓني يف تٛ

 يف ايطتٝٓٝٓات، ٚايطبعٝٓٝٓات ؟
م، ولد ساعدْت على توسٌع البٌبة الثَّمافٌة التً 38ٗٔأُنِشبت عام  

تهتّم باْلدب ونَْمده عبر آراء ُكتّابها، وإلامة النَّدوات، والمشاَركة 
 فً المإتَمرات اْلدبٌّة والنّمدٌّة.
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َُت ادتاَعات ا٭زد١ْٓٝ يف ايطتٝٓٝٓات ٚايطبعٝٓٝٓات  َٗ ٜأِض
ط٤ًَٜع فٝٗا ايٓٗك١اد ع٢ً ايٓٓكد يف تٛفري ب١ٕ٦ٝ ْكد١ٜٓ َٓاضب١ ا

ٞٓ ٚتأٓثسٚا ب٘. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (  ايػسب
 اذنس ث٬ث١ٟ َٔ ٖ٪٤٫ ايٓٗك١اد.  -أ

 إحسان عباس، ناصر الدٌن اْلسد ، محمود السمرة .

 

ٕٓ.  -ب  بٝٚٔ دَٚزِٖ يف إثسا٤ سسن١ ايٓٓكد يف ا٭زد
تؤلٌؾ كانت لهم جهود واضحة فً تدرٌس مواد النمد اْلدبً و

الكتب النمدٌة والترجمة والتحمٌك فً التراث النمدّي، متؤثرٌن 

ًّ المدٌم وفً النَّمد  بما كان ٌمرإون من آراء فً النَّمد العرب

ًّ الحدٌث؛ ما ساعد على اَلرتماء بمستوى النَّمد  اْلوروب

بؽة العلمٌة المت صة وبَْلورة مفاهٌمه وَصْبؽه بالّصِ خّصِ

ا وضْبطها على إٌجاد بٌبة خصبة إلنشاء ، وساعد أٌضا

 مإسسات تعنى بمجال النمد اْلدبً. 

 

ٞٓ يف إْتاد٘ يف عكَدٟ : ايجُاْٝٓٝات،  عًٌ: تكاعف ايٓكد ا٭دب
ٍٛٓ يف َٓاٖذ٘، ٚتكٓٝات٘ ايع١ًُٓٝ.  ٚايتطعٝٓٝٓات، ٚحت

ًّ فً َعمْدَيِ: الثمانٌنٌَات،  بسبب حدوث اَلنفجار المعرف

الحركة النَّمدٌّة فً اْلردّن، شؤَن الحركة وْلّن  والتسعٌنٌّات

اْلدبٌّة عاّمةا، تفاَعلَت مع مصادَر معرفٌٍة مختلفة، وَل سٌما 

 .الَمنهجٌّات النّمدٌّة الحدٌثة فً العالم 

ٞٓ يف ايٓكد ؟ ) َٔ أض١ً٦  َا املكؿٛد با٫جتاٙ ادتُاي

 ايهتاب( 

ا، فالنص  اْلدبً الممارسات النمدٌة التً تعتمد الذوق معٌارا

 .مجرد مثٌر جمالً ٌبعث فً النفس إحساسات جمالٌة ممتعة

ممومات الجمال فً من خًلله النالد  ٌتناول)المنهج الذي أو 

ا بشخصٌته والعوامل اْلدبً النص  من وجهة نظره، متؤثرا

المإثرة فٌها وما ٌبعثه العمل اْلدبً فً نفسه من مشاعر 

 لُبِلت إحدى اإلجابتٌن ٌره من ذكرٌات(وعواطؾ وما ٌستث

ٞٓ ؟  َاذا ٜتٓاٍٚ ا٭دٜب ٚفل ا٫جتاٙ ادتُاي

ًّ من ِوْجهة نََظره، أي إّن  مات الَجمال فً النّص اْلدب ُممّوِ

 المتلمًّ ٌُعَدُّ ُمبِدعاا آَخر للنّص؛ مّما ٌُْفضً إلى تَعَدُّد المراءات. 

 اذنس أدٜبني أزدْٝني ميٓج٬ٕ ا٫جتاٙ ادتُايٞ يف ايٓكد .
 ًّ بّاع  َجمال َممابلة. -عبدالمادر الرَّ

 ٓٞ ٞٓ يف ا٫ٓتذاٙ ادٜتُاي مَب ايتصّ  ا٭دٜب عبد ايكادز ايٖسٓباع

ٞٓ ؟  التزم ُمماَرساٍت منهجٌٍّة تطبٌمٌٍّة لًلتِّجاه  يف ايٖٓكد ا٭دب

ًّ فً لراءتِِه النّصوَص ومفهوِمه لإلبداع، ودَْوِر النّالد  الَجمال

 ا لإلبداع.فً إتمام العملٌّة اإلبداعٌّة، ورإٌتِه النّالدَ خالماا جدٌدا 

ٍُ ََٔ ؾاسب ٖرا ايكٍٛ : "هلرا أؾبَح َٔ امٝلط٤ًُات ايكٛ
ٟٓ خاؾ١  ـٓ ، مبا يف ذيو ايٓـ ايػعس بتعٗدد قسا٤ات ايٓ
ضٛا٤ أنإ ٖرا ايٓـ قدميٟا أّ سدٜجٟا، ٚبٓا٤ّ عًٝ٘ ٜٓبجل َٔ 

 ، َٚٔ ايٓٓؿٛف ْؿْٛف أخس٣، ٖٚهرا"؟ايٓـ ْؿْٛف
ًّ عبدالمادر الرَّ   بّاع

 
َٔح  ٬ََ ٞٓ تربش فُٝٗا  اذنس دزاض١ يٮدٜب عبدايكادز ايٖسٓباع

ٞٓ يف ايٖٓكد ا٭ا٫ٓتذاٙ  ٞٓادٜتُاي  .دب
عريّ   ""الّصورة الفنٌّّة فً النَّمد الّشِ

  

َٔح ا٫ٓتذ ٬ََ ََكاب١ً تربش فُٝٗا  اٙ اذنس دزاض١ يٮدٜب َدُاٍ 

ٓٞ ٞٓ يف ايٖٓكد ا٭دب  .ادٜتُاي

 ًّ   ""اللَّْحظة الَجمالٌّة فً النَّمد اْلدب

 

ٞٓ ٜتُٝٓص خٝبؿٛؾ١ٕٓٝ َع١ٕٖٓٝ يف ايَع٬ق١ بني  َٜهاد ا٫ٓتذاٙ ادت١ُاي

ـٓ، ٚٚقح ٖرٙ ارٝتؿٛؾ١ٓٝ. ) َٔ أض١ً٦  املتًك١ٞ ٚايٓ

 ايهتاب( 

تكمن الخصوصٌة فً العًللة بٌن النص اْلدبً والمتلمً وفماا 

 لًلتجاه الجمالً فً أن المتلمًّ )النالد( ٌتناول ممّومات الجمال فً

ا بشخصٌته  النص من وجهة نظره بناء على ذوله الخاص، متؤثرا

والعوامل المإثرة فٌها وما ٌبعثه العمل اْلدبً فً نفسه من 

مشاعر وعواطؾ وما ٌستثٌره من ذكرٌات، ما ٌفضً إلى تعدد 

تفسٌرات النص وتحلًٌلته بتعدد المتلمٌَّن واختًلؾ تجاربهم، وهو 

ما ٌسمى "تعدُّد المراءات".

 َا املكؿٛد با٫جتاٙ املكازٕ ؟ ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(
هو اَلتجاه النمدي الذي ٌدرس مظاهر التؤثر والتؤثٌر بٌن 

النصوص اْلدبٌة، معتمداا على محور اللؽة فً الممام اْلول، من 

لى سٌر اآلداب العالمٌّة وكشؾ حمابمها الفنٌة أجل الولوؾ ع

واإلنسانٌة، ومن ثَّم، ٌدرس النالد هنا النص المتؤثِّر من ناحٌة لؽته 

ممارناا إٌاه بلؽة النص المتؤثَّر به، لمعرفة مظاهر التؤثُّر والتؤثٌر 

 بٌن النصٌن، والحكم علٌهما بالجودة أو عدمها. 

 

 عٛا ا٫جتاٙ املكازٕ يف ايٓكد تباذنس اثٓني َٔ ا٭دبا٤ ايرٜٔ ا
د شاهٌن  ًّ . -محمَّ عب  زٌاد الزُّ

 

 َا املكؿٛد با٫جتاٙ املكازٕ ؟ ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(
 هو اَلتجاه النمدي الذي ٌدرس مظاهر التؤثر والتؤثٌر بٌن 
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النصوص اْلدبٌة، معتمداا على محور اللؽة فً الممام اْلول، 

مٌّة وكشؾ حمابمها من أجل الولوؾ على سٌر اآلداب العال

الفنٌة واإلنسانٌة، ومن ثَّم، ٌدرس النالد هنا النص المتؤثِّر من 

مظاهر ناحٌة لؽته ممارناا إٌاه بلؽة النص المتؤثَّر به، لمعرفة 

 التؤثُّر والتؤثٌر بٌن النصٌن، والحكم علٌهما بالجودة أو عدمها. 

 يف ايٓكد تبعٛا ا٫جتاٙ املكازٕ اذنس اثٓني َٔ ا٭دبا٤ ايرٜٔ ا
د شاهٌن  ًّ . -محمَّ عب  زٌاد الزُّ

 

َٔح  ٬ََ ُٖد غاٖني تربش فُٝٗا  اذنس دزاض١ يٮدٜب ست
.ٓٞ  ا٫ٓتذاٙ املكازٕ يف ايٖٓكد ا٭دب

 "" إلٌوت وأثُرهُ على عبد الّصبور والّسٌّاب

 

َٔح ا٫ٓتذاٙ  ٬ََ اذنس دزاض١ يٮدٜب شٜاد ايٗصعيٓب تربش فُٝٗا 

ٞٓ.املكازٕ يف ايٖٓكد ا٭  دب

َلت الُمصطلَح   "فً كتابه "الُمثالَفَة وتََحوُّ

اذنس ممٝٚصات ايٓٓكد يف ا٭زدٕ يف فرت٠ ايجُاْٝٓٝٓات 
 ٚايتطعٝٓٝٓات .

ع المضاٌا النمدٌّة التً ٌتناولها النَّمد.  -أ  َسعة المجال وتنوُّ

 ارتفاع مستوى الذَّوق النّمدّي لدى النُّمّاد فً هذه المرحلة.  -ب

د اْلدوات النَّمدٌّة المنهجٌّة فً المراءة والتّفسٌر اعتما -ج

 والتّحلٌل. 

الموضوعٌّة، بمعنى أنّه صاَر ٌنمو بعٌداا عن الذاتٌّة  -د

 والِمزاجٌّة. 

ًّ فً َضْوء المنهجٌّات النَّمدٌّة الحدٌثة. -هـ  التؤثُّر بالنَّمد اْلدب

ٌَ شتتً ٕٓ بج٬ٔخ َساس ِٕ بني َٓست اذتسن١ٝ ايٓكد١ٜٓ يف ا٭زد ف١ٕ، ٚاش٢
ٌٚ َٓٗا. ) َٔ  ٛٗز اٯزا٤ ايٓكد١ٜٓ يف ن ٖرٙ املساسٌ َٔ ْاس١ٝ تٛ

 أض١ً٦ ايهتاب (
تمثل بداٌة الحركة النمدٌة فً اْلردن،  طرحضظ اضظذأة واضتأديس:

فكانت طبٌعة النمد فً اْلؼلب عبارة عن ملحوظات وآراء نمدٌة 

لٌمات واآلراء مبعثرة تتضمنها الُمطاَرحات والُمحاَورات والتع

والُمنالَشات النَّمدٌة حول فنون اْلدب، وظهرت فً هذه المرحلة 

الممالة النمدٌة فً الصحؾ والمجًلت لكنها لم ترَق إلى الممالة 

 النمدٌة العلمٌة ذات اْلسس والمعاٌٌر الحدٌثة. 

تطوَر النمد اْلدبً فً هذه المرحلة على نحو  طرحضظ اضتجديد:

بؽة العلمٌة المتخِصّصة وبَْلورة َمفاهٌمه واضح، فاصطبػ بالِصّ 

وضبْطها بالتؤثٌر بالنمد العربً المدٌم والنَّظرٌّات النَّمدٌّة الحدٌثة، 

وتوسَّعت البٌبة الثَّمافٌة التً اهتمت باْلدب ونَْمده، فظهرت الكتب 

والدراسات النمدٌة المتخصصة والمماَلت النمدٌة العلمٌة، وبرز 

 ي الخبرة والشؤن. مجموعة من النماد ذو

الحركة تفاعلت   طرحضظ اضصتابظ اضظػديظ سي ضوء اضطظؼجيات اضحديثظ:

النمدٌة فً هذه المرحلة على نحو فاعل مع الَمنهجٌّات النّمدٌّة الحدٌثة فً 
العالم وأصبحنا نرى انعكاس النظرٌات النمدٌة الحدٌثة فً النمد اْلردنً على 

لمٌة فً النمد اْلدبً فً هذه المرحلة، نحو واسع، فترّسخت المنهجٌة الع
وتضاعؾ اإلنتاج النمدي، واتسع مجاله وتنّوعت المضاٌا النمدٌّة التً 

ٌتناولها النَّمد ، وارتفع مستوى الذَّوق النّمدّي لدى النُّمّاد ، واعتُمدت اْلدوات 
عٌّة، النَّمدٌّة المنهجٌّة فً المراءة والتّفسٌر والتّحلٌل، واتصؾ النمد بالموضو

بمعنى أنّه صاَر ٌنمو بعٌداا عن الذاتٌّة والِمزاجٌّة؛ فؤسَهَم النُّمّاد اْلردنٌوَن 
ًّ بشكٍل واضح، وتََركوا بصماتِهم فٌه.  بذلن فً النّمد العرب

 فصاحب اضطؤضَّ اضطؤضَّف
 (7ٕٔٓ  شتوي)    طه حسٌن تجدٌد ذكرى أبً العًلء )كتاب(

ًّ )كتاب(  طه حسٌن فً اْلدب الجاهل

 ًّ  طه حسٌن )كتاب( فً الشعر الجاهل

ٌْدَس رابد المّصة العربٌّة خل ٌل بَ
 )كتاب( الحدٌثة فً فِلَسطٌن

 ناصُر الدٌّن اْلَسد

 (7ٕٔٓ  شتوي) نجٌب محفوظ )رواٌة(  زلاق المدقّ 

ًّ  سُوق المَْرٌة ) لصٌدة(  عبدالوّهاب البٌَّات

 أََمل دُْنمُل ُزهور ) لصٌدة(

 إبراهٌم ناجً العودة ) لصٌدة(

 محمود دروٌش دة(نُسافُر كالنّاِس ) لصٌ

 شكري شعشاعة ذكرٌات  )كتاب(

 عٌسى الناعوري الملم الجدٌد      )مجلة(

الحٌاة اْلدبٌّة فً فلسطٌن واْلردّن 
 م  )كتاب(3٘ٓٔحتى عام 

 (7ٕٔٓصٌفً  )دناصر الدٌّن اْلس

عر  إٌلٌّا أبو ماضً رسول الّشِ
 العربً الحدٌث   )كتاب(

 عٌسى الناعوريّ 

ت شاعر العُروبة فً إِلٌاس فرحا
 الَمهَجر    )كتاب(

 عٌسى الناعوريّ 

 ٌعموب العودات )البَدَوّي الملثَّم( َعرار شاعر اْلردّن    )كتاب(

 إحسان عبّاس فَّن الِشّعر   )كتاب(

 لٌون إٌدل المصة السٌكولوجٌّة  )كتاب(

عرّي   الّصورة الفنٌّّة فً النَّمد الّشِ
 )دراسة نمدٌة(

ًّ عبدالمادر ا بّاع  لرَّ

 ًّ اللَّْحظة الَجمالٌّة فً النَّمد اْلدب
 )دراسة نمدٌة(

 َجمال َممابلة

إلٌوت وأثُرهُ على عبد الّصبور  
 والّسٌّاب  )دراسة نمدٌة(

د شاهٌن  محمَّ

 بدر شاكر السٌّاب أنشودة المطر ) لصٌدة(

 توماس إلٌوت اْلرض الٌباب ) لصٌدة(

َلت الُمصط لَح الُمثالَفَة وتََحوُّ
 )كتاب(

 ًّ عب  (7ٕٔٓ) صٌفً    زٌاد الزُّ

الشعر الحدٌث بٌن النظرٌة 
 والتطبٌك  )دراسة نمدٌة(

 هاشم ٌاؼً

المناع فً الشعر العربً الحدٌث     
 )كتاب(

 سامح الرواشدة

الصورة الفنٌة فً النمد الشعري     
 )كتاب(

 عبدالمادر الرباعً
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يف بدا١ٜ  ٟٛظاغٗدت اذتسن١ ايجكاف١ٝ ْػاٟطا ًَشع١ًٌ : 

 ايعؿس اذتدٜح.
نتٌجة اَلنفتاح على الحضارة الؽربٌة، وزٌادة حركة الترجمة 
بصفتها وسٌلة اتصال بٌن الشرق والؽرب، وإرسال البعثات 

العلمٌة إلى أوروبا، والتؤثر باآلداب العالمٌة، وظهور الصحافة 
التً كانت متنفساا لكثٌر من اْلدباء والمفكرٌن فً مصر والبًلد 

العربٌة اْلخرى.
 

 اذنس أبسش ايككاٜا يف سسن١ ايػعس ايعسبٞ اذتدٜح .
هً: من اتجاهات الشعر فً العصر الحدٌث )اَلتجاه الكًلسٌكً 
)مدرسة اإلحٌاء والنهضة(، واَلتجاه الرومانسً ممثًلا بروافده 
)جماعة الدٌوان، وجماعة أبولو، والشعر المهجري((، وشعر 

 وشعر التفعٌلة، وشعر المماومة.الثورة العربٌة الكبرى، 
 

 االتجاه اضصالديصي )طدردظ اإلحياء واضظؼضظ(  -1
ََٔ ًُٜٛل َؿًٛح ا٫جتاٙ ايه٬ضٝهٞ )َدزض١ اٱسٝا٤  ع٢ً 
ٚايٓٗك١( ؟ أٚ َا املكؿٛد با٫جتاٙ ايه٬ضٝهٞ )َدزض١ 

 اٱسٝا٤ ٚايٓٗك١( ؟
ٌطلك هذا اَلسم على الحركة الشعرٌة التً ظهرت فً أوابل 

صر الحدٌث، إذ التزم شعراإها النظم على نهج الشعر العربً الع

فً عصور ازدهاره ، بالمحافظة على بنٌة المصٌدة العربٌة 

واتخاذها مثًلا ٌُحتذى فً أوزانها ولوافٌها، ومتانة أسلوبها، 

 وجزالة ألفاظها، وجمال بٌانها. 

 

 ٚقح املكؿٛد بعُٛد ايػعس ايعسبٞ . ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(
فظة على بنٌة المصٌدة العربٌة فً أوزانها ولوافٌها، ومتانة المحا

 أسلوبها ، وجزالة ألفاظها، وجمال بٌانها.
 

مَب ايتصّ أؾشاب  ا٫جتاٙ ايه٬ضٝهٞ )َدزض١ اٱسٝا٤ 
 ٚايٓٗك١( ؟

التزم شعراإها النظم على نهج الشعر العربً فً عصور ازدهاره 

خاذها مثًلا ٌُحتذى فً ، بالمحافظة على بنٌة المصٌدة العربٌة وات

أوزانها ولوافٌها، ومتانة أسلوبها، وجزالة ألفاظها، وجمال 

 بٌانها. 

 

اذنس غعسا٤ ادتًٝني ايًرٜٔ ميٓج٬ٕ ا٫جتاٙ ايه٬ضٝهٞ )َدزض١ 
 اٱسٝا٤ ٚايٓٗك١(.

الجٌل اْلول، ومن شعرابه : محمود سامً البارودي الذي ٌعدّ رابد 

وحافظ إبراهٌم . والجٌل الثانً،  اَلتجاه الكًلسٌكً، وأحمد شولً،

ومن أشهر شعرابه: معروؾ الرصافً، ومحّمد َمهدي الجواهرّي، 

 وعمر أبو رٌشة.
 

بني َعاٖس إسٝا٤ ايػعس ايعسبٞ ايكدِٜ يد٣ َدزض١ اٱسٝا٤ 
 ٚايٓٗك١.  )َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

  .احتذاء نهج الشعراء المدامى فً بناء المصٌدة 

  الشعرٌةانتشار شعر المعارضات 

 التفاعل مع اْلحداث السٌاسٌة واَلجتماعٌة 

  تطوٌع الشعر العربً لفن المسرح على ٌد أحمد شولً الذي نظم

ا من المسرحٌات الشعرٌة منها: مصرع كلٌوبترا، ومجنون  كثٌرا

 لٌلى، وعنترة. 

 

 عٓسف املعازقات . ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(
مشهورة، تشترن لصابد نسجها لابلوها على نمط لصابد سابمة 

 معها فً الوزن والمافٌة وموضوعها العام وحرؾ الروّي وحركته. 

 

 َٔ ٖٛ إَاّ املعازقات ؟ َٚٔ عازض ؟
ٌعدّ شولً إمام المعارضات الشعرٌة فً العصر الحدٌث، فمد 
عارض بابٌة أبً تمام، وسٌنٌة البحتري، ونونٌة ابن زٌدون، 

 ودالٌة الحصري، وهمزٌة البوصٌري.
 

ا٫ٟ ٭سد ا٭دبا٤ ميٓجٌ تٜٛٛع ايػعس ايعسبٞ  يًكؿـ ٖات َج
 ٓٞ  ايتازخيٞ املًشُ

 .حمد محرم ْل ))اإللٌاذة اإلسًلمٌة((

 

 ٚٓقح املكؿٛد باٱيٝاذ٠ اٱض١َٓٝ٬ .  ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

ملحمة من الشعر المصصً التارٌخً كتبها أحمد محرم، بلؽت نحو 

صلى هللا علٌه  –ول ثًلثة آَلؾ بٌت تحدث فٌها عن سٌرة الرس

ا التسلسل الزمنً فً عرض  –وسلم  منذ وَلدته حتى وفاته، ملتزما

 اْلحداث.

 

 اذنس ارتؿا٥ـ ايف١ٝٓ ي٬جتاٙ ايه٬ضٝهٞ .
ٌجاري الشعراء المدامى فً تمالٌد المصٌدة العربٌة من حٌث:  -ٔ

وحدة الوزن والمافٌة والّروي، ولوة المعانً واختٌار اْللفاظ من 
نابح الطلح، مطولة على لشعري المدٌم )َلعج الشوق، المعجم ا
 اْلعواد(.
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ٌجدد فً أؼراضه الشعرٌة وموضوعاته، فظهر الشعر  -ٕ
 الوطنً والمصصً والمسرحً. 

 تؽلب على أشعاره النبرة الخطابٌة -ٖ
 

: ١َٓ   ٬َسع١ ٖا
وضعت لن مفاتٌح خاّصة لألبٌات الشعرٌّة فً أخر الدوسٌة ؛ 

 ها ترٌحن وتوصلن للعًلمة الكاملة بسهولة .ْلنّ 
ا فً آخر الدوسٌة،  كما وضعت لن اْلبٌات المطلوب حفظها أٌضا

 وكذلن أسماء الكتب ومإلّفٌها.
 

 االتجاه اضروطاظدّي  -2
ٞٓ اذتدٜح.  ع١ًٌ : ظٗٛز ا٫جتاٙ ايسَٚاْطٞ يف ا٭دب ايعسب
عربً، نتٌجة تطورات سٌاسٌة واجتماعٌة وثمافٌة فً العالم ال

ونتٌجة اَلنفتاح على اآلداب الؽربٌة بشكل مباشر أو عن طرٌك 

 الترجمة. 

 

 مَب متٓجٌ ا٫جتاٙ ايسَٚاْطٞ يف ايػعس ايعسبٞ اذتدٜح ؟
 جماعة الدٌوان، وجماعة أبولو، وشعر المهجر.

 

 

 َا املكؿٛد ظُاع١ ايدٜٛإ ؟
رت فً النصؾ هً حركة تجدٌدٌة فً الشعر العربً الحدٌث ظه

اْلول من المرن العشرٌن إثر صًلت فكرٌة لامت بٌن أعًلمها : 

عباس محمود العماد، وإبراهٌم عبدالمادر المازنً، وعبدالرحمن 

 شكري. 

 

ِٚ ا٭ع٬ّ ايج٬ث١ دتُاع١ ايدٜٛإ.  ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(  َض
عباس محمود العماد، وإبراهٌم عبدالمادر المازنً، وعبدالرحمن 

 شكري.

 

ع١ًٌ : تط١ُٝ مجاع١ ايدٜٛإ بٗرا ا٫ضِ . ) َٔ أض١ً٦ 
 ايهتاب(

نسبة إلى كتاب ))الدٌوان فً اْلدب والنمد((، وهو كتاب نمدّي 

ألّفه العماد والمازنً ووضعا فٌه مبادئ جماعتهم اْلدبٌة، وُرإاهم 

 النمدٌة فً الشعر. 

 

بني بعض امل٪ٓثسات ايجكاف١ٝ يف غعس مجاع١ ايدٜٛإ. ) َٔ 
 أض١ً٦ ايهتاب(

 تؤثرت جماعة الدٌوان بالثمافة اْلدبٌة اإلنجلٌزي خاّصة، وَل سٌّما 

روادها الذٌن تؤثروا باْلدباء اإلنجلٌز الرومانسٌٌن مثل: ))شٌلً(( 

 و ))هازلت(( .

 

ع١ًٌ : دع٠ٛ مجاع١ ايدٜٛإ إىل تٛخٞ ايؿدم ايفين يف  
 ايػعس. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

صادق عن وجدان الشاعر وتجاربه  ْلن الشعر لدٌهم تعبٌر

العاطفٌة وتؤمًلته النفسٌة، لذا هاجموا شعر المناسبات الذي كان 

 سابداا آنذان، واهتموا بذاتٌة الشاعر الفردٌة.

 

ع١ًٌ :  ابتعاد مجاع١ ايدٜٛإ عٔ غعس املٓاضبات  
 ٚاجملا٬َت. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

ه العاطفٌة وتؤمًلته ْلنهم اهتموا بذاتٌة الشاعر الفردٌة وتجارب

 النفسٌة. 

 

 اذنس دٚاٜٚٔ مجاع١ ايدٜٛإ ٚأمسا٤ َ٪ي١فٝٗا .
))ضوء الفجر(( لعبد الرحمن شكري، و))هدٌة الكروان(( و  

 ))عابر سبٌل(( للعماد، ودٌوان المازنً. 

 

 . غعسا٤ مجاع١ ايدٜٛإ  اييت تٓاٚهلا ٬َح املاذنس 

بها من تؤمًلت فكرٌة  التعبٌر عن النفس اإلنسانٌة وما ٌتصل -أ

 ونظرات فلسفٌة. 

 التفاعل مع الموضوعات الطبٌعة الحسٌة.  -ب 

الحدٌث عن الشكوى واْللم، واإلحساس بالضٌك والسؤم؛ لذلن  -ج 

ا لتلن المعاناة.   جاءت بعض أشعارهم تصوٌرا

 التجدٌد فً اْلوزان والموافً. -د 

 المحافظة على الوحدة العضوٌة فً المصٌدة. -هـ 

 

ع١ًٌ : دا٤ت بعض أغعاز مجاع١  ايدٜٛإ تؿّٜٛسا يًػه٣ٛ 
 ٚا٭مل.

ْلّن من أبرز مًلمح شعرهم الحدٌث عن الشكوى واْللم، 
ا  واإلحساس بالضٌك والسؤم؛ لذلن جاءت بعض أشعارهم تصوٌرا

 لتلن المعاناة.
 

 ٚقح املكؿٛد بايػعس املسضٌ. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب( -
وٌعد من مظاهر ، تحرر من المافٌةالشعر الذي ٌتمٌد بالوزِن وٌ

 التجدٌد فً الشعر العربً.
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عًٌ : ٌَٝ مجاع١ ايدٜٛإ إىل ايتذدٜد يف ايػعس  -د  
 ايعسبٞ. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

بسبب التؤثر بالثمافة الرومانسٌة التً تحّطم كل الحدود التً تمؾ 
 أمام الشاعر فً الصٌاؼة واْلوزان والموافً؛ كً ٌتاح للّشاعر

 الحرٌة الكاملة فً التعبٌر عن تجربته الذاتٌة.
 

 ٚقح املكؿٛد بايٛسد٠ ايعك١ٜٛ. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(
جعل المصٌدة جسداا واحداا، حٌث ٌلتحم كل بٌت بما لبله وبما 

بعده، وٌستلزم ذلن وحدة الموضوع، ووحدة المشاعر، وبذلن 

 تكون المصٌدة كالكابن الحً، لكل عضو وظٌفته. 

 

 رتؿا٥ـ ايف١ٝٓ يػعس مجاع١ ايدٜٛإ اذنس ا
ٌنحو إلى التجدٌد فً المعانً الشعرٌة بالتركٌز على الذات  -ٔ

والهٌام بالطبٌعة ومعالجة الموضوعات النفسٌة واَلنصراؾ عن 

شعر المناسبات. وٌبدو ذلن مثًلا فً مخاطبة العماد طابر الكروان 

 دة .ٌهتّم بتحمٌك الوحدة العضوٌّة للمصٌ – ٕ المؽّرد.

 ٌطؽى على بعض مضامٌنه الجانب الفكري الفلسفً  -ٖ         

 

عًٌ : ٜػًب ع٢ً غعس مجاع١ ايدٜٛإ ايعُل ٚايػُٛض. 
 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

ْلنه ٌطؽى على مضامٌنه الجانب الفكري الفلسفً، وٌعالج اْلمور 

 النفسٌة. 

ٚاشٕ بني مجاع١ ايدٜٛإ ٚا٫جتاٙ احملافغ َٔ سٝح: 
٪ثسات ارتازد١ٝ ٚا٫يتصاّ بعُٛد ايػعس ايعسبٞ. ايًػ١، ٚامل

  ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

 اَلتجاه المحافظ جماعة الدٌوان  

 اللؽة

تستخدم لؽة العصر السهلة 

الواضحة وتبتعد عن اْللفاظ 

 الجزلة. 

والمفردات ٌختار اْللفاظ 

من المعجم الشعري 

 المدٌم. 

المإثرات 

 الخارجٌة

تؤثرت جماعة الدٌوان 

مافة اْلدبٌة اإلنجلٌزٌة بالث

خاّصة، وَل سٌما روادها 

الذٌن تؤثروا باْلدباء 

اإلنجلٌز الرومانسٌٌن، مثل: 

 "شٌلً" و "هازلت"

احتذاء نهج الشعراء 

المدامى فً بناء المصٌدة، 

ومعارضة بعض المصابد 

 المدٌمة. 

اَللتزام 

بعمود 

الشعر 

 العربً

التجدٌد فً اْلوزان 

ر والموافً، ومن ذلن ظهو

الشعر المرسل الذي ٌتمٌد 

 بالوزِن وٌتحرر من المافٌة. 

ٌلتزم بعمود الشعر 

العربً، أي وحدة الوزن 

 والمافٌة والروي. 

 

 َٔ ٖٞ مجاع١ أبٛيٛ ؟
هً إحدى المدارس اْلدبٌة فً اْلدب العربً الحدٌث، ضمت بعض 

ًّ فً مصر والعالم العربً، وسم ٌت بذلن شعراء اَلتجاه الرومانس

 نسبة إلى إله الموسٌما والشعر عند اإلؼرٌك. 

 

 ع١ًٌ : تط١ُٝ مجاع١ أبٛيٛ بٗرا ا٫ضِ. 
 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

 نسبة إلى إله الموسٌما والشعر عند اإلؼرٌك. 

 

اذنس ايعٛاٌَ اييت أضُٗت يف ْػأ٠ مجاع١ أبٛيٛ. ) َٔ 
 أض١ً٦ ايهتاب(

جماعة الدٌوان، وتراجع الجدل الذي احتدم بٌن اَلتجاه المحافظ و 

اإلنتاج الشعري لجماعة الدٌوان، وزٌادة اَلنفتاح على اآلداب 

 الؽربٌة، والتؤثر بؤدب المهجر. 

 

 اذنس أغٗس زٚاد  مجاع١ أبٛيٛ ، ٚاذنس أمسا٤ دٚاِٜٚٓٗ .
مإسسها أحمد زكً أبو شادي ))الشفك الباكً((، وإبراهٌم ناجً 

المًلح التابه((، وأبو الماسم ))وراء الؽمام((، وعلً محمود طه )) 

 الشابً ))أؼانً الحٌاة((، ومحمود حسن إسماعٌل ))تابهون((. 

 

 َا دٚز أؾشاب مجاع١ أبٛيٛ يف ايػعس ؟
ا شعرًٌّا جدٌداا ٌمزج بٌن تراث  -أ  بعث أصحاب هذه الجماعة جوًّ

 الشعر العربً المدٌم واْلدب اْلوروبً الحدٌث .

ٌة للمصٌدة، وابتعدوا عن شعر فدعوا إلى الوحدة العضو  -ب 

المجامًلت والمناسبات؛ فالشعر عندهم تجربة ذاتٌة تنبع من 

 اْلعماق.

ودعوا إلى َطْرق موضوعات جدٌدة، وتناولوا اْلشٌاء   -ج 

 البسٌطة المؤلوفة بروح إنسانٌة وتؤّمل فكري.

ولم ٌدخلوا فً معارن جدلٌة مع شعراء اَلتجاهات الشعرٌة   -د 

ظروا إلٌها نظرة احترام وتمدٌر، فاختاروا أحمد شولً اْلخرى، ون

ا له، واستكتبوا العماد فً مجلتهم.   ربٌساا لجماعتهم تكرٌما

 

نٝف ْعست مجاع١ أبٛيٛ إىل ا٫جتاٖات ايػعس١ٜ ا٭خس٣؟ ) 
 َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

لم ٌدخلوا فً معارن جدلٌة مع شعراء اَلتجاهات الشعرٌة اْلخرى، 

احترام وتمدٌر، فاختاروا أحمد شولً ربٌساا ونظروا إلٌها نظرة 

ا له ، واستكتبوا العماد فً مجلتهم.   لجماعاتهم تكرٌما
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عًٌ : ابتعدت مجاع١ أبٛيٛ عٔ غعس املٓاضبات 
 ٚاجملا٬َت. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

ْلن الشعر عندهم تجربة ذاتٌة تتبع من اْلعماق، ودعوا إلى َطْرق 
ْلشٌاء البسٌطة المؤلوفة بروح موضوعات جدٌدة، وتناولوا ا

 إنسانٌة وتؤمل فكري.
 

 . تٓاٚيتٗا مجاع١ أبٛيٛ اذنس املٛقٛعات ايػعس١ٜ اييت
 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

اَلنؽماس فً الطبٌعة، والتعلك بجمالها، وتشخٌصها   -أ 

ومناجاتها، فهً مًلذهم اآلمن الذي بثوا إلٌه مشاعرهم، وجعلوها 

وا عن وصفها التملٌدي، وأكثروا من تشاركهم أحاسٌسهم، وابتعد

 .التعبٌر عن معانٌهم بالصورة الشعرٌة

اَلهتمام بالحّب، والحدٌث عن المرأة، وعًللة العاشك   -ب 

بالمعشوق، والشعور باْللم والحرمان، واإلحساس بالؽربة إذا 

 ؼاب الحبٌب. 

اَلستمتاع بحٌاة الرٌؾ وبساطتها وطٌب أهلها، والحدٌث   -ج 

اة ومظاهر الحٌاة فً الرٌؾ، والدعوة إلى اَلنصراؾ عن الرع

 عن حٌاة المدٌنة

 الحنٌن والشوق إلى الوطن والذكرٌات الجمٌلة. -د 
 

 اذنس ارتؿا٥ـ ايف١ٝٓ يػعس مجاع١ أبٛيٛ .
ٌمٌل إلى التشخٌص والتجسٌم من خًلل استخدام الصورة  -ٔ

 .الشعرٌة

بسٌطة المؤلوفة إلى ٌستخدم اْللفاظ الموحٌة، فتنتمل اْللفاظ ال -ٕ

 معاٍن بعٌدٍة. 

 .ٌهتم بالتجربة الشعرٌة -ٖ
 

اضتٓتر أٚد٘ ايػب٘ ٚا٫خت٬ف بني مجاع١ ايدٜٛإ 
ٚمجاع١ أبٛيٛ َٔ سٝح املٛقٛعات اييت تٓاٚهلا غعسا٤ 

 نٌ مجاع١. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

 أوجه اَلختًلؾ أوجه الشبه

اَلهتمام بالطبٌعة 

 ومناجاتها. 

 اَلبتعاد عن شعر

 المناسبات. 

التؤثر باْلدب 

 الؽربً. 

جماعة الدٌوان ٌهتمون بالجانب الفكري 

الفلسفً، والنفس اإلنسانٌة، وٌهتمون 

 بالوحدة العضوٌة. 

جماعة أبولو ٌهتمون بحٌاة الرٌؾ 

وبساطتها، وٌكثرون من الحدٌث عن 

الحب والمعاناة، والحنٌن إلى الوطن 

  والذكرٌات الجمٌلة. 

 

 أٚ َا املكؿٛد بػعس املٗذس ؟ع٢ً َاذا ًٜٛل غعس املٗذس؟
على الشعر الذي نظمه الشعراء العرب الذٌن هاجروا من بًلد 

الشام إلى أمرٌكا الشمالٌة وأمرٌكا الجنوبٌة فً أواخر المرن 

التّاسع عشر، وكونوا روابط أدبٌة وأصدروا صحفاا ومجًلت أدبٌّة 

 تهتم بشإونهم. 

 

 بعض ايعا٬٥ت ايعسب١ٝ إىل ا٭َسٜهٝتني . ع١ًٌ : ٖذس٠
بسبب تؤثر العالم العربً بظروؾ سٌاسٌة واجتماعٌة والتصادٌة ، 

كما شهدت بعض البًلد العربٌة فِتَناا داخلٌة، وحروباا أهلٌة أدت إلى 

 هجرة بعض العابًلت العربٌة إلى اْلمرٌكٌتٌن.

 

 سٜهٝتني ؟نٝف نإ ْػاط ادتايٝات ايعسب١ٝ املٗادس٠ إىل ا٭َ
نشطت الجالٌات العربٌة فً الحفاظ على هوٌتها ولؽتها؛ فؤسست  

روابط أدبٌة، وأصدرت مجًلت ثمافٌة، ومثّل شعراء المهجر 

 الرومانسٌة العربٌة خارج الوطن. 

 

اذنس ايسابٛتني ا٭دبٝتني ايًتني أضطُٗا غعسا٤ املٗذس. ) َٔ 
 أض١ً٦ ايهتاب ( 

                  شمالً. الرابطة الملمٌة فً المهجر ال

 العصبة اْلندلسٌة فً المهجر الجنوبً. 

 

 َت٢ ٚأٜٔ تأضطت ايساب١ٛ ايك١ًُٝ، َٚٔ تسأ١ضٗا ؟
ست فً نٌوٌورن سنة ) م(، وترأسها ُجبران خلٌل ُجبران 3ٕٓٔأُّسِ

 صاحب دٌوان ))المواكب((.

 

 اذنس عددٟا َٔ زٚاد ايساب١ٛ ايك١ًُٝ، ٚاذنس بعض دٚاِٜٚٓٗ .
أبو ماضً )) الجداول((، ومٌخابٌل نُعٌَمة ))همس الجفون((،  إٌلٌّا

 ونَسٌب َعرٌَضة )) اْلرواح الحابرة(( وؼٌرهم . 

 

َا عٓاؾس ايتذدٜد عٓد غعسا٤ ايساب١ٛ ايك١ًُٝ؟ َٚا ؾداٙ يف 
 تٛٛز سسن١ ايػعس ايعسبٞ اذتدٜح ؟

برزت لدى شعراء هذه الرابطة عناصر التجدٌد فً الرإٌة واللؽة 

ا، اْلمر الذي كان له صداه الواسع فً تطور واإلٌم ا واضحا اع بروزا

حركة الشعر العربً الحدٌث فً المهجر والعالم العربً على حدٍّ 

 سواء. 

َت٢ ٚأٜٔ تأضطت ايعؿب١ ا٭ْديط١ٝ ؟ َٚٔ تسأ١ضٗا َٚا 
ٚٓادٖا .  اضِ دٜٛاْ٘ ؟ ٚاذنس اثٓني َٔ ز
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ست فً البرازٌل سنة ) اعر م(، وترأسها الش3ٖٕٔأُّسِ

المروّي َرشٌد خوري صاحب دٌوان ))لكل زهرة عبٌر((، ومن 

 روادها: فوزي المعلوؾ، وإلٌاس فرحات. 

 

اْطب ايدٚاٜٚٔ ايػعس١ٜ اٯت١ٝ إىل غعسا٥ٗا : ) َٔ 
 أض١ً٦ ايهتاب (

 يهٌ شٖس٠ عبري ، ُٖظ ادتفٕٛ ، املٛانب، ادتداٍٚ. 
 لكل زهرة عبٌر: الشاعر المروي َرشٌد خوري. 

 ون: مٌخابٌل نعٌمة. همس الجف

 المواكب: جبران خلٌل جبران. 

 الجداول: إٌلٌا أبو ماضً. 

 

اضتدًـ َٔ خ٬ٍ َا دزضت ايعٛاٌَ اييت أثست يف 
 ايػعسا٤ املٗذسٜٔ. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (

عاش شعراء المهجر فً أجواء الحرٌة واَلنفتاح فً البًلد 

دب الجدٌدة، واختلطوا بالسكان اْلصلٌٌن وتؤثروا باْل

 اْلمرٌكً، واكتووا بنار الؽربة والبعد عن اْلهل واْلوطان. 

 

عًٌ :غًب ع٢ً غعس املٗذس ايؿدم ٚايط٬ض١ 
 ٚايٛقٛح. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (

ٗذس املٌٝ إىل ايتذدٜد يف ع١ًٌ : غًب ع٢ً غعس املأٚ 
 ايػعس 

بسبب أجواء الحرٌة واَلنفتاح فً البًلد الجدٌدة، واَلختًلط 

واكتووا بنار لٌٌن والتؤثر باْلدب اْلمرٌكً، بالسكان اْلص

؛ فجاء شعرهم سلساا رلٌماا  الؽربة والبعد عن اْلهل واْلوطان

 ، ومالوا إلى التجدٌد.صادلاا، ولؽتهم سهلة واضحة

 

 اذنس أبسش َٛقٛعات غعس املٗذس.
 -التسامح والتعاٌش  -التفاإل واْلمل  -الحنٌن إلى الوطن 
الدعوة إلى المومٌة  -تجاه إلى الطبٌعة اَل -النزعة اإلنسانٌة 

 العربٌة.
 

عًٌ : َٔ أبسش َٛقٛعات غعس املٗذس اذتٓني إىل  -ب 
 ايٛطٔ. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (

عبّر شعراء المهجر عما ٌختلج فً نفوسهم من حنٌن وشوق 
إلى أوطانهم، وحسرتهم على فراق أهلهم بمشاعر صادلة 

 وألفاظ بسٌطة رلٌمة .

تطاَح ٚايتعاٜؼ بني املٗذسٜني. ) َٔ عًٌ : ضاد اي
 أض١ً٦ ايهتاب (

 طبٌعة حٌاة المهجرٌٌن التً تموم على التعاٌش، واَلحترام 

ا فً  المتبادل، والتسامح ونبذ التعصب، فنجدهم ٌشاركون بعضهم بعضا

 مناسباتهم اَلجتماعٌة والدٌنٌة.
ع١ًٌ : عرب غعسا٤ املٗذس عٔ ايكِٝ اٱْطا١ْٝ يف غعسِٖ. ) َٔ 

 أض١ً٦ ايهتاب (
ْلن الشعر عندهم تعبٌر عن مولؾ إنسانً، وله رسالة سامٌة ٌنملها 

 الشاعر إلى الناس بلؽة سهلة واضحة، تدعو إلى المٌم العلٌا.
 

 ع١ًٌ : آتذ٘ غعسا٤ املٗذس إىل ايٛبٝع١  يف غعسِٖ. 
اتّجه شعراء المهجر إلى الطبٌعة ٌتؤملونها وٌندمجون فٌها، وٌضفون 

ٌاة حتى جسدوها وجعلوها تشاركهم همومهم، ومالوا إلى علٌها الح
 التشخٌص والتجسٌم والنظرة التؤملٌة.

 

 ع١ًٌ : دعا غعسا٤ املٗذس إىل ايك١َٝٛ ايعسب١ٝ يف غعسِٖ. 
هذه المومٌة تمجد اللسان العربً وتنادي بإلامة الدولة العربٌة التً 

 تإمن بالتراث العربً الخالد، والمصٌر المشترن.
 

 ارتؿا٥ـ ايف١ٝٓ يػعس املٗذس . اذنس
ٌوظؾ الرمز للتعبٌر عن بعض المعانً التؤملٌة واإلنسانٌة، فمد  -ٔ

ا لإلنسان اْلنانً.   رأى إٌلٌا أبو ماضً فً التٌنة الحمماء رمزا

ٌمٌل إلى التجدٌد فً الموضوعات والتركٌز على المٌم اإلنسانٌة  -ٕ

عر إلٌاس فرحات كالتسامح والتعاٌش والتعاون، تجلى ذلن فً ش

 ورشٌد الخوري. 

ٌنظم على اْلوزان المصٌرة والمجزوءة، وٌشٌع فٌه التحرر من  -ٖ
 المافٌة الموحدة، كما فً لصٌدة )النهر المتجمد( لمٌخابٌل نُعٌمة.

 
 
 

 ٚاشٕ بني غعس املٗذس ٚمجاع١ أبٛيٛ َٔ سٝح: 
 ا٫جتاٙ إىل ايٛبٝع١، ايًػ١ ، ايتذدٜد يف ايػعس.    

 ١ً ايهتاب () َٔ أض٦

 جماعة أبولو شعر المهجر  

اَلتجاه 

إلى 

 الطبٌعة

اتّجهوا إلى الطبٌعة 

ٌتؤملونها، وٌندمجون فٌها، 

وٌضفون علٌها الحٌاة حتى 

جسدوها وجعلوها تشاركهم 

همومهم، ومالوا إلى 

التشخٌص والتجسٌم 

 والنظرة التؤملٌة. 

اَلنؽماس فً الطبٌعة، والتعلك 

بجمالها، وتشخٌصها 

اجاتها، فهً مًلذهم اآلمن ومن

الذي بثوا إلٌه مشاعرهم، 

 وجعلوها تشاركهم أحاسٌسهم. 

 اللؽة

استخدموا اللؽة السهلة 

الواضحة، وابتعدوا عن 

 اْللفاظ الجزلة. 

 

لؽتهم سهلة واضحة 

 واستخدموا اْللفاظ الموحٌة. 
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التجدٌد 

فً 

 الشعر

ٌمٌل إلى التجدٌد فً 

الموضوعات والتركز على 

م اإلنسانٌة كالتسامح المٌ

والتعاٌش والتعاون، ٌنّوع 

 فً المافٌة. 

ا شعرٌا جدٌداا ٌمزج  بعثت جوا

بٌن تراث الشعر العربً المدٌم 

واْلدب اْلوروبً الحدٌث، 

فدعوا إلى الوحدة العضوٌة، 

وابتعدوا عن شعر المجامًلت 

والمناسبات؛ فالشعر عندهم 

تجربة ذاتٌة تنبع من اْلعماق، 

َطْرق موضوعات ودعوا إلى 

جدٌدة، وتناولوا اْلشٌاء 

البسٌطة المؤلوفة بروح 

 إنسانٌة وتؤمل فكري.

 
 

َت٢ اًْٛكت ايجٛز٠ ايعسب١ٝ ايهرب٣ ؟ َٚٔ قا٥دٖا؟  َٚا ضبب 
 ا٬ْٛقٗا ؟

م( بمٌادة الشرٌؾ الحسٌن بن علً استجابة طبٌعٌّة 3ٔٙٔعام )

لتً فرضتها السٌطرة العثمانٌّة على الوطن العربً، لظاهرة التحدّي ا

ولد بلػ هذا التّحدي أَْوَجه حٌن حاول العثمانٌون تؽرٌب العرب عن 

 ثمافتهم وحضارتهم وتراثهم وتترٌن لؽتهم. 

 

ِٔ أبسش ايػعسا٤ ايرٜٔ ظٗسٚا يف َسس١ً ايجٛز٠ ايعسب١ٝ ايهرب٣ ؟ ََ 
ودمحم العدنانً، ودمحم فإاد الخطٌب، وجمٌل العظم، وإلٌاس فرحات،  

 مهدي الجواهري، وؼٌرهم. 

 

 اذنس َٛقٛعات غعس ايجٛز٠ ايعسب١ٝ ايهرب٣ .
 اَلعتزاز بالمومٌّة العربٌّة  -ٔ

 اَلستٌاء من سٌاسة العثمانٌٌن، ووْصُؾ ظلمهم  -ٕ

 مدح الشرٌؾ الحسٌن بن علً وأبنابه، وتؤكٌد أحمٌتهم فً الملن -ٖ

 مع الثّورةوصؾ تجاوب اْلّمة العربٌة  -ٗ

 رثاء الشرٌؾ الحسٌن بن علً  -٘

 التؽنًّ بذكرى الثورة العربٌّة الكبرى -ٙ
 

نٝف عٓبس  غعسا٤ ايجٛز٠ ايعسب١ٓٝ ايهرب٣ عٔ ا٫ضتٝا٤ َٔ ضٝاض١ 
 ايعجُاْٝني، ِٚٚؾُف ظًُِٗ.

تناول الشعر مظاهر الظلم وأشكاله الذي تعّرض له العرب من 

وي إعدام جمال باشا السفاح فمثًلا وصؾ جمٌل الزها، العثمانٌٌن

 .أحراَر العرب

 عًٌ: ٝيك١ب ف٪اد ارتٛٝب غاعس ايجٛز٠ ايعسب١ٝ ايهرب٣. 
 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

ْلّن الشٌخ فإاد الخطٌب من أبرز الشعراء الذٌن مجدّوا الثورة 

بمصابد تعدّ من عٌون الّشعر المومً، ومن أبرزها لصٌدته 

ا بٌن ٌدي الشرٌؾ المشهورة "تحٌة النهضة" التً ألماه

الحسٌن بعد إعًلن الثورة مباشرةا، فكانت سبباا فً منحه لمب 

 شاعر الثورة العربٌة الكبرى، وشاعر النهضة العربٌة.
 

١َٓ ايعسب١ٝ َع ايٓجٛز٠ ايعسب١ٓٝ ايهرب٣ .ع١ًٌ :   جتاٚب ا٭
لما أّملوه فً الوحدة والتحرر، وهً لٌست ممصورة على لطر 

من كل حدب وصوب الكبٌر والصؽٌر دون آخر، فشارن فٌها 

بعزٌمة وبسالة كبٌرتٌن فً سبٌل التحرر والمضاء على 

 الطؽٌان.
 

ع١ًٌ : نإ يٛفا٠ ايػسٜف اذتطني بٔ عًٞ ؾّد٣ نبرْي يف 
 .ٚددإ ايػعسا٤ يف غت٢ بكاع ايعامل ايعسبٞ

 لما له من مكانة دٌنٌة ولومٌة.
 

 .٭خس٣ّ( مس١ متٝصٙ عٔ ا٭عٛاّ ا2016ع١ًٌ : يًعاّ )
إذ احتفلت المملكة اْلردنٌّة الهاشمٌّة بمرور مبة عام على 

 انطًللة الثورة العربٌة الكبرى.

 

نٝف حتتفٌ املًُه١ ا٭زد١ْٝ اهلامش١ٓٝ برنس٣ ايجٛز٠ 
 ايعسب١ٓٝ ايهرب٣؟

تحتفل المملكة اْلردنٌّة الهاشمٌة سنوًٌّا بذكرى الثورة العربٌّة 

مة تمٌزه عن اْلعوام م( سٕٙٔٓالكبرى، ولد كان للعام )

اْلخرى؛ إذ احتفلت المملكة بمرور مبة عام على انطًللة 

 الثورة العربٌة الكبرى.
 

 اذنس ارتؿا٥ـ ايف١ٓٝٓ يػعس ايجٛز٠ ايعسب١ٓٝ ايهرب٣
 ٌستخدم النبرة الخطابٌّة والتعبٌر المباشر عن المعانً  -ٔ

ٌتصؾ بسمّو العاطفة وحرارتها من خًلل اَلعتزاز  -ٕ

ة العربٌة ووصؾ الظلم الذي ولع على الشعوب بالمومٌ

 العربٌة والتطلع إلى التحرر. 

ٖ-  . ًّ  ٌلتزم عمود الّشعر العرب
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 ٌحّك لن أن ترتمًٓ٘ 

 

 

مَل ٜتُٝص غعس ايجٛز٠ ايعسب١ٝ ايهرب٣ بايٓرب٠ ارتٛاب١ٝ؟ ) َٔ 
 أض١ً٦ ايهتاب(

ا لطبٌعة الظروؾ السٌاسٌّة التً كانت تستلزم استنهاض  نظرا

فً سبٌل الولوؾ فً وجه الظلم ومن  الهمم، واستثارة النفوس

 ثّم لهره.
 

 

ع١ًٌ :عاؽ ايعامل ايعسبٞ َٓر أٚاخس ايكسٕ ايتاضع عػس 
َّا آتطعت يف ايكسٕ ايعػسٜٔ.   أسداّثا ٚؾساعات دطا

أٚ ع١ًٌ: ظٗٛز فسٜل َٔ ايٓػعسا٤ قاّٚ ا٫ضتعُاز، ٚعهظ 
ٌٓ  تفاؾًٝ٘. ايٛاقع به

: البرٌطانً، والفرنسً،  ًّ جّراء سٌطرة اَلستعمار اْلجنب

واإلٌطالً على الوطن العربً وممدّراته وما أفرزته الحركة 

 الصهٌونٌة من احتًلل فلسطٌن.
 ذطر اضطػاوطظ سي األشطار اضطربّيظ -1

 س املكا١َٚ يف ا٭قٛاز ايعسب١ٓٝ اذنس املكاَني اييت تٓاٚهلا غع
 لهمم وإثارتها لمماومة المستعمر استنهاض ا -أ

 إبراز أهمٌة التضحٌات التً لدمها شهداء المماومة -ب

 وصؾ مشاهد المماومة  -ج

 تؤكٌد مفهوم المومٌة العربٌة -د

ع١ًٌ : محٌ ايػعسا٤ يف ا٭قٛاز ايعسب١ٝ ناف١ ١َُٗ 
 اضتٓٗاض ُِٖ ايػعٛب.

من أجل الولوؾ فً وجه المستعمرٌن والخًلص من طؽٌانهم 

 استبدادهم، وأّن اْلمة ستبعث من جدٌد.و
 

ع١ًٌ: نإ غعسا٤ املكا١َٚ ٜتبازٕٚ يف ْعِ قؿا٥دِٖ عٓد 
 ايٓهبات ايهبري٠.

 لتكون باعثاا على المماومة.
 
 ذطر اضطػاوطظ اضغضدطيظيظ -2

َا أِٖ ا٭ضباب اييت دعًت غعس املكا١َٚ ايفًط١ٝٓٝٛ 
ٖٛأ  سّٝصا ٚاضّعا يف غعس املكا١َٚ ايعسبٞ؟   ٜتب

 مكانة فلسطٌن الدٌنٌة.  -

 معاناة فلسطٌن من اَلحتًلل الصهٌونً حتى ٌومنا هذا .  -

 اذنس أمسا٤ غعسا٤ املكا١َٚ ايفًط١ٓٝٓٝٛ .
إبراهٌم طولان، وأخته فدوى طولان، ومحمود دروٌش، وسمٌح 

 ٌك َزٌّاد ، وعبد الكرٌم الكرمًالماسم، وتوف

 كا١َٚ ايفًط١ٓٝٓٝٛ .اذنس املسسًتني ايًتني تعٓبسإ عٔ غعس امل
 مرحلة البحث عن الذات.  -أ

 مرحلة اكتشاؾ الذات وتؤكٌد الهوٌة.  -ب

 

 مرحلة البخث عن الذات  -أ
َا ايرٟ عٓبس عٓ٘ غعس املكا١َٚ ايفًط١ٝٓٝٛ يف َسس١ً ايبشح 

 عٔ ايرات ؟
عبر الشعر فً هذه المرحلة عن شخصٌة الفلسطٌنً الًلجا 

ه المحتل، وأشعرته المؤساة بؤهمٌة المنتزع من أرضه بعد أن شّرد

 البحث عن هوٌته. 

 

َا املٛقٛعات اييت تٓاٚهلا غعس املكا١َٚ ايفًط١ٝٓٝٛ يف 
 َسس١ً ايبشح عٔ ايرات ؟

الحنٌن إلى الوطن، ووصؾ المذابح التً تعّرض لها  

 الفلسطٌنٌون، واْلمل بالعودة، والدعوة إلى النّضال. 

 

١ٝ يف َسس١ً ايبشح عٔ مَب اتطِ غعس املكا١َٚ ايفًطٛٝٓ
 ايرات ؟

 بالنبرة الخطابٌة ، وبالحزن ردًّا على الوالع المّر. 
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َسس١ً انتػاف ايرات ٚتأنٝد اهل١ٜٛ ٖٞ إسد٣ 
 َسسًٜيت غعس املكا١َٚ ايفًط١ٝٓٝٛ، ٚٓقشٗا.

بدأت منذ انطًللة الثورة الفلسطٌنٌة، فمد أدت التجربة 

ٌمٌن الُمّرة إلى نضج الوعً ووضوح الرإٌة، وال

بضرورة تجاوز الوالع لصنع المستمبل وتحرٌر اْلرض 

 واإلنسان. 

 

مل ٜهٔ غعس املكا١َٚ ايفًط١ٝٓٝٛ سهّسا ع٢ً 
غعسا٤ فًطٛني، فٓطس ٖرٙ ايعباز٠. ) َٔ أض١ً٦ 

 ايهتاب(
إن مكانة فلسطٌن الدٌنٌة ومعانتها من اَلحتًلل 

ا حتى ٌومنا هذا أوجد  الصهٌونً والذي ما زال مستمرا

ا من مختلؾ اْللطار العربٌة واإلسًلمٌة تعاطفا  ا كبٌرا

وؼٌرها من الدول، وهّب شعراء العرب ٌحٌون صمود 

 شعبها وإلى مناصرته. 
 

 اذنس ارتؿا٥ـ  ايف١ٝٓ يػعس املكا١َٚ .
تتجلى فٌه النبرة الخطابٌة، وَل سٌّما عند الحدٌث  -ٔ

عن استنهاض الهمم وإبراز التضحٌات والحث على 

 المماومة . 

ٌتصؾ بالوضوح فً المعانً واْلفكار، مثل الحدٌث  -ٕ

عن تؤكٌد الشعراء المومٌةّ العربٌة ووصؾ مشاهد 

 المماومة. 

ٌتسم بحرارة العاطفة الوطنٌة والمومٌّة ولّوتها.  -ٖ

ٌظهر ذلن فً لصٌدة محمود دروٌش التً ٌتحدث فٌها 

عن معاناة الشعب الفلسطٌنً من تشرد ولتل وعذاب 

 حرٌة.وتطلع إلى ال
 

ْاقؼ ايعباز٠ اٯت١ٝ: " ايٓػعس َسآ٠ ايٛاقع"، 
َٛٚبٟكا إٜاٖا ع٢ً غعس املكا١َٚ. ) َٔ أض١ً٦ 

 ايهتاب(
أشعار المماومة تناولت اْلحداث السٌاسٌّة، كما تناولت 

اْلوضاع اَلجتماعٌة واَلنفعالٌة للعرب، كما تحدثت عن 

موالؾ الدّول العظمى، وبذلن فشعر المماومة مرآة 

لع. وٌمكن اَلسترشاد بشعر دمحم مهدي الجواهري للوا

فً وصؾ ثورة العراق، وأشعار محمود دروٌش فً 

وصؾ المماومة الفلسطٌنٌة ، وشعر شولً فً وصؾ 

 نكبة دمشك.

ٚاشٕ بني غعس ايجٛز٠ ايعسب١ٝ ايهرب٣ ٚغعس املكا١َٚ ذانّسا أٚد٘ ايػب٘ 
 ٚا٫خت٬ف. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

 الفنٌة  الخصابص الموضوعات  

شعر 

الثورة 

العربٌة 

 الكبرى

 تؤكٌد المومٌة العربٌة 

استنهاض الهمم لمماومة ظلم 

 العثمانٌٌن. 

اَلستٌاء من سٌاسة 

 العثمانٌٌن، ووْصُؾ ظلمهم. 

وصؾ تجاوب اْلّمة العربٌة 

مع الثَّورة ووصؾ مشاهدة 

 المماومة

 بروز النبرة الخطابٌة 

 حرارة العاطفة الوطنٌة والمومٌة. 

 التزام عمود الشعر. 

التباٌن فً سهولة المعانً وؼرابة 

 اْللفاظ أو سهولتها من شاعر آلخر. 

شعر 

 المماومة

استنهاض الهمم لمماومة 

 المستعمر وظلمه. 

إبراز أهمٌة التضحٌات التً 

 ٌمدمها الشهداء. 

وصؾ مشاهدة المماومة. 

 تؤكٌد المومٌة العربٌة. 

وصؾ تجاوب اْلمة العربٌة 

مضٌة ، ووصؾ مشاهد مع ال

 المماومة. 

 بروز النبرة الخطابٌة. 

 حرارة العاطفة الوطنٌة والمومٌة. 

 اْلفكار والمعانً فً الؽالب واضحة. 

التنوع بٌن التزام عمود الشعر 

 وشعر التفعٌلة. 

 

ٚاشٕ بني مسات غعس املكا١َٚ ايفًط١ٝٓٝٛ يف َسسًتٝ٘: ايبشح عٔ ايرات ، 

هل١ٜٛ، َٔ سٝح املٛقٛعات، ٚايعاطف١. ) َٔ ٚانتػاف ايرات ٚتأنٝد ا

 أض١ً٦ ايهتاب (

مرحلة البحث عن  

 الذات

 مرحلة اكتشاؾ الذات وتؤكٌد الهوٌة

 الموضوعات

الحنٌن إلى الوطن، 

ووصؾ المذابح التً 

تعرض لها 

الفلسطٌنٌون، واْلمل 

بالعودة والدعوة إلى 

 النّضال. 

الحنٌن إلى الوطن، والٌمٌن بضرورة 

لوالع لصنع المستمبل تجاوز ا

وتحرٌر اْلرض واإلنسان، تضافر 

جهود اْلمتٌن العربٌة واإلسًلمٌّة فً 

الدفاع عن فلسطٌن، والحث على 

 المماومة

 العاطفة

ظهرت عاطفة الحزن 

كردّة فعٍل عاطفٌٍة على 

 الوالع المرّ 

ظهرت عاطفة الرفض لًلستعمار 

 والثورة فً وجهه
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 اذنس أِٖ ايفٕٓٛ ايٓجس١ٜٓ يف ايعؿس اذتدٜح .
الممالة ، والخاطرة، والمصة المصٌرة، والسٌرة ، والراوٌة، 

والمسرحٌة. 

 عٓسف املكاي١ .
فن أدبً نثري، ٌتناول موضوعاا معٌناا بهدؾ إلناع لاربه بتمبل 

ٌة فكرة ما أو إثارة عاطفته تجاهلها، ولد تظهر فٌه شخص
 الكاتب.

 

نٝف متجًت املكاي١ يف أسطٔ ؾٛزٖا يف بداٜاتٗا يف ا٭دب 
 ايعسبٞ اذتدٜح؟

فً رسابل الجاحظ ، التً أشبهت من بعض الوجوه الممالة 
 العربٌة الحدٌثة. 

 

َت٢ ُعٓدت املكاي١ فٓ٘ا أدبٝ٘ا ددّٜدا يف ا٭دب ايعسبٞ اذتدٜح 
 ؟

من حٌث موضوعها عندما  اتخذ شكل الممالة حدٌثاا منحناى آخر 
وأسلوبها، فؤصبحت تُعنى بتحلٌل مظاهر الحٌاة المعاصرة 

 وتتناولها بالنمد والتحلٌل.
 

ع١ًٌ : اْتػاز املكاي١ يف ا٭دب ايعسبٞ اذتدٜح ٚظٗٛزٖا 
 بكايبٗا ادتدٜد .

بسبب ظهور بعض الصحؾ كصحٌفة ) الولابع المصرٌة ( 

والمجًلت كمجلّة  )المشرق( .

 املكاي١ يف ايؿشاف١ ايعسب١ٝ املبهس٠.  اذنس  أغٗس نٓتاب

 إبراهٌم المازنً وأحمد حسن الزٌات وعباس محمود العماد .
 

 مَب اتطُت املكاي١ اذتدٜج١؟
بمربها من الناس ومعالجة مشكًلتهم العامة والخاصة، والمٌل  

 إلى بث الثمافة العامة لتربٌة أذواق الناس وعمولهم.
 

 مَب اتؿفت املكاي١ اذتدٜج١؟ 
 بالوضوح فً التعبٌر، والدلة فً الوصؾ، واإلٌجاز فً العرض.

  

 تعتُد املكاي١ ع٢ً عٓاؾس ث٬ث١، اذنسٖا .
لؽة موجزة ٌراعى فٌها اختٌار الكلمات المناسبة ذات   -أ 

 الدَلَلت الواضحة بعٌداا عن التكرار والزٌادة.
فكرة الموضوع التً تعبر عن وجهة نظر كاتب الممالة فً  -ب  

 وع ما.موض
عاطفة تسهم فً تمدٌم فكرة الممالة بفاعلٌة وتؤثٌر  -ج  

 كبٌرٌن، وؼالباا ما تظهر العاطفة فً الموضوعات اإلنسانٌة. 

 

 َا ْٛعا املكاي١ اذتدٜج١؟

 الممالة الذاتٌة ، والممالة الموضوعٌة.
ٚاشٕ بني املكاي١ ايرات١ٝ ٚاملكاي١ املٛقٛع١ٝ َٔ سٝح: ) َٔ 

 أض١ً٦ ايهتاب(

 شخصٌة الكاتب -الحجم               ج -ب  رٌمة العرض      ط -أ
 شخصٌة الكاتب الحجم طرٌمة العرض 

الممالة 
 الذاتٌة

حرة فً طرٌمة 
عرضها، َل ٌضبطها 

 ضابط. 

لصٌرة إلى 
 حد ما. 

تُعنى بإبراز شخصٌة 
 الكاتب. 

الممالة 
الموضو
 عٌة

تحرص على التمٌد 
بما ٌتطلبه 
الموضوع من منطك 

عرض والجدل فً ال
وتمدٌم الممدمات 
 واستخراج النتابج. 

ٌتحدد حجم 
الممالة بتعدد 

فكرة 
 موضوعها. 

َل تكون شخصٌة 
الكاتب جلٌة فٌها، 
إنما نراها ما بٌن 

 السطور. 

 َا َٛقٛعات املكاي١ املٛقٛع١ٝ ؟
 لد تكون علمٌة، أو نمدٌة، أو سٌاسٌة، أو اجتماعٌة.

 

 نٝف ٜتشٓدد سذِ املكاي١ ؟
حجم الممالة بتعدد فكرة موضوعها فمد تؤخذ صفحة أو أكثر  ٌتحدد

 على أَل تكون صفحاتها كثٌرة. 
 

عًٌ: تٛٛز املكاي١ ا٭دب١ٝ ا٭زد١ْٓٝ يف ايٓؿف ايجاْٞ َٔ ايكسٕ 
 ايعػسٜٔ. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (

بسبب انتشار التعلٌم وظهور الصحافة فً ذلن الولت. إذ كان  -
"الملم الجدٌد" التً أصدرها عٌسى إلصدار المجًلت، مثل مجلة 
م( ومجلة "المنار" فً المدس، 3ٕ٘ٔالناعوري فً عمان سنة )

ومجلة "اْلفك الجدٌد" تلتها مجلة "أفكار"، أُثٌر بٌٌّن فً تطوٌر 
 الممالة اْلدبٌة اْلردنٌة.

 
 اذنس اجمل٬ت اييت أٓثست يف تٜٛٛس املكاي١ ا٭دب١ٝ ا٭زد١ْٝ .

ثل مجلة ))الملم الجدٌد(( التً أصدرها كان إلصدار المجًلت، م
م( ومجلة ))المنار(( فً 3ٕ٘ٔعٌسى الناعوري فً عمان سنة )

المدس ، ومجلة ))اْلفك الجدٌد(( تلتها مجلة )) أفكار((، أثٌر بٌٌّن فً 
تطوٌر الممالة اْلدبٌة اْلردنٌة، فمد حرص كتّابها على عرض ما 

الكتابة التً  ٌمدمون بؤسلوب جذاب، مستفٌدٌن من أسالٌب
 ٌستخدمها كتّاب عرب فً مجًلت أكثر عرالة. 

 

 اذنس  أغٗس نٓتاب املكاي١ ا٭زدْٝني.

عٌسى الناعوري، وحسنً فرٌز، وعبدالحلٌم عباس، وخالد  

 الكركً، وإبراهٌم العجلونً، وطارق مصاروة، وحسٌن جمعة.
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 هتاب( عسف ارتاطس٠ يػ١ ٚاؾ٬ّٛسا. ) َٔ أض١ً٦ اي
 لؽة: ما ٌمّر بالذهن من اْلمور واآلراء. -

ا: فن نثري حدٌث، تعبر عن فكرة عارضة طاربة  اصطًلحا
 كؤنها ومضة ذهنٌة أو شعورٌة. 

 

  مَب ازتبٛت ارتاطس٠ َٓر ْػأتٗا ؟
الخاطرة فن نثري حدٌث، ارتبط فً نشؤته بالصحافة فً 

 سٌاسٌة.مختلؾ مناحٌها اْلدبٌة والثمافٌة واَلجتماعٌة وال
 

ِٓ تعٓبس؟  نٝف ٜهٕٛ عٓٛاْٗا ؟   َا طٍٛ ارتاطس٠؟ ٚع
الخاطرة لصٌرة نسبًٌّا وتعبر عن فكرة عارضة طاربة كؤنها 
ومضة ذهنٌة أو شعورٌة، وهً تندرج تحت عنوان ثابت 

 فً الصحٌفة أو المجلة، وتكون عادة بًل عنوان. 
 

َٔ أٜٔ دا٤ت ن١ًُ ) ارتاطس٠ ( ؟ ٚأٜٔ ٚزدت ٖرٙ 
 ؟ ايه١ًُ

كلمة "خاطرة" مؤخوذة من عبارة )مّر بالخاطرة(؛ أي جال 
 بالنفس أو الملب، وهو ما ٌمّر بالذهن من اْلمور واآلراء. 

ولد وردت كلمة خاطر فً كتاب )) صٌد الخاطر(( َلبن 
الجوزي، الذي أورد فٌه مجموعة من الخواطر التً تُعنى 

 ى. بالمٌم اإلنسانٌة فمٌّدها بالكتابة، لكً َل تُنس
 

ع١ًٌ : تط١ُٝ ابٔ ايكِٝ ادتٛش١ٜ نتاب٘ )) ؾٝد 
 ارتاطس((. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (

ْلنه أراد أن ٌثبت ما ٌخطر له من خواطر؛ فمٌدها بالكتابة 
كً َل تنسى لما أورد فٌه مجموعة من الخواطر التً تُعنى 

 بالمٌم اإلنسانٌة. 
 

١ اذنس  زتُٛع١ َٔ ايٝهٓتاب ايعسب ممٔ اغُتٗسٚا بهتاب
 ارتاطس٠.

أحمد أمٌن، وخلٌل السكاكٌنً، وجبران خلٌل جبران. ومن 
الُكتّاب اْلردنٌٌن: صًلح جرار، وَلنا مامكػ، وأحمد حسن 

 الزعبً، وإبراهٌم العجلونً. 
 

 َا ادتاْب ايٛدداْٞ ايرٟ ٜػًب ع٢ً ارتاطس٠ ؟
ٌؽلب على الخاطرة الجانب الوجدانً الملًء باإلحساس 

 ٌاشة.الصادق والعواطؾ الج
 

عًٌ: تٛسم ناتب ارتاطس٠ إىل دٛاْب يٝظ هلا 
 سدٚد. 

 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (

ْلنّه ٌؽلب على الخاطرة الجانب الوجدانً الملًء  

فً كل ما ٌخطر  باإلحساس الصادق والعواطؾ الجٌاشة

 بباله.

ٚاشٕ بني ارتاطس٠ ٚاملكاي١ َٔ إٜساد ا٭دي١ ٚايرباٖني، َٚٔ سٝح 
 طسٜك١ نتابتٗا .

 تعتمد الخاطرة على إٌراد اْلدلة والبراهٌن إلثبات رأي أو لناعة ما، َل -
ا فً الممالة، وَل سٌّما الممالة الموضوعٌة.   بٌنما نجد ذلن واضحا

تكتب الخاطرة بتلمابٌة كفمرة واحدة متواصلة، بٌنما للممالة شكل  -
 خاص وعناصر محددة

 

  اذنس ارتؿا٥ـ ايف١ٝٓ يًداطس٠ . 
ة تكون لوٌة التعبٌر تعبّر عما فً نفس كاتبها، وتكون الخاطرة الجٌد

فكرتها واضحة، وجملها متوازنة تتًلءم مع مستوى إدران المارئ، 
وتعتمد أحٌاناا بحسب موضوعها ونوعه على الصور الفنٌة والتشبٌهات 

ا فً نفس المارئ.   المجازٌة واَلستعارات ما ٌجعل لها تؤثٌرا
 

  ادتُاي١ٝ يف نتاب١ ارتاطس٠. ع١ًٌ :  تٛظٝف ايؿٛز ايف١ٝٓ
 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (

ا فً نفس المارئ.  ْلن ذلن ٌجعل لها تؤثٌرا
ٚاشٕ بني ارتاطس٠ ٚاملكاي١ َٔ سٝح: اذتذِ، ٚايفهس٠، 

 ٚايعٓٛإ.  ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (

 العنوان  الفكرة  الحجم  

عادة  الخاطرة 
تكون 

لصٌرة َل 
تتجاوز 
 الصفحة.

ولٌدة 
لحظتها 
 بة. وطار

 تكون عادة بًل عنوان. 

لد تبلػ  الممالة 
عدة 

 صفحات. 

مدروسة 
 ومنتماة

عادة ٌكون لها عنوان ٌعبر 
 عن مضمونها. 

 

 . ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(عٓسف ايكؿ١ ايكؿري٠
فن أدبً نثري ٌتناول حكاٌة ما تعالج لضاٌا اإلنسان ومشكًلته  

 وتطلعاته وآماله. 
 

 تأثست ايكؿـ ا٭ٚزٚب١ٝ يف عؿس ْٗك١ أٚزٚبا ؟ مَب
تؤثرت باْلدب الفارسً المتمثل فً كتاب ))كلٌلة ودمنة(( الذي ترجمه 
ابن الممفع إلى العربٌة وكانت فكرته اْلساسٌة المصص التً تمال على 

 ألسن الحٌوان. 
 

َٔ تسدِ نتاب ))ن١ًًٝ ٚد١َٓ(( ؟ ُٚتسدِ َٔ أٟ يػ١ إىل أٟ 
 س٠ ايهتاب ؟يػ١ ؟ َٚا فه

ترجمه ابن الممفع من الفارسٌة إلى العربٌة وكانت فكرته اْلساسٌة 
 المصص التً تمال على ألسن الحٌوان. 

 

يًكؿ١ ايكؿري٠ سكٛز يف ا٭دب ايعسبٞ ايكدِٜ، ٚقح ذيو. ) َٔ 
  أض١ً٦ ايهتاب(
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اْلمثال العربٌة لصٌص فً إطار محكم، وتذكر ٌتمثل ذلن فً 
العاطفٌة المدٌمة بوصفها مثاَلا على المصادر بعض المصص 

البداٌة المبكرة لظهور المصة المصٌرة فً التراث العربً، مثل 
لصة ))زنوبٌا((، ولصة ))الُمَرلِّش اْلكبر(( مع أسماء بنت 
عوؾ، كما كان للعرب لصص تارٌخٌة استُسمٌت من أٌامهم 

 وبطوَلتهم وأُعمل فٌه مخًٌلت كاتبٌها. 
 

٠ عسب١ٝ ظٗست بايػهٌ املتعازف َا ٖٞ  أٍٚ قؿ١ قؿري
 عًٝ٘؟

 لصة)) فً المطار(( لدمحم تٌمور. 
 

 اذنس  أغٗس نتاب ايكؿ١ ايكؿري٠.
 زكرٌا تامر و ٌوسؾ إدرٌس، ومحمود سٌؾ الدٌن اإلٌرانً.  
 

َا ايكؿ١ ايكؿري٠ اييت تتشدد بٗا بداٜات ايكؿ١ ايكؿري٠ 
 ا٭زد١ْٝ ؟

م( لدمحم صبحً أبو 3ٕٕٔالمجموعة المصصٌة ))أؼانً اللٌل(( )
 ؼنٌمة. 

 

َا ٖٞ اجملُٛع١ ايكؿؿ١ٝ اييت ُتعٓد بدا١ٜ غٛط قؿؿٞ 
 ايبدا١ٜ اذتكٝك١ٝ يًكؿ١ يف ا٭زدٕطٌٜٛ يف ا٭زدٕ ) أٚ ُتَعٓد 

 (؟
 م( لمحمود سٌؾ الدٌن اإلٌرانً 3ٖ8ٔمجموعة ))أول الشوط(( )

 

تعد اجملُٛع١ ايكؿؿ١ٝ ))أٍٚ ايػٛط(( حملُٛد عًٌ : 
) َٔ ٱٜساْٞ ايبدا١ٜ اذتكٝك١ٝ يًكؿ١ يف ا٭زدٕ. ضٝف ايدٜٔ ا

 أض١ً٦ ايهتاب(
ْلنه تمكن من متابعة تجربته المصصٌة وتطوٌرها طوال العمود 
المتتالٌة ، وأسهم من خًلل شخصٌته وثمافته فً تؤكٌد مكانة 

 المصة المصٌرة بٌن الفنون اْلدبٌة. 
 

 بني أِٖ عٛاٌَ اشدٖاز ايكؿ١ ايكؿري٠ يف ا٭زدٕ.  
 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

العامل السٌاسً: كان لتؽٌر البنٌة السٌاسٌة لألردن من إمارة  -أ
م( إسهام كبٌر ساعد على تطور المصة 3ٗٙٔإلى مملكة عام )

المصٌرة وبالً مناحً الحٌاة اْلدبٌة، وَل سٌما أن الملن عبدهللا 
كان ممن شاركوا فً إرساء لواعد هذه  –رحمه هللا  –اْلول 
 وذان التطور.  النهضة

ا بمراحله  -ب العامل الثمافً: تمثّل بالتوسع فً التعلٌم نوعاا وكمًّ

المختلفة ، وانتشار وسابل الثمافة وتعدد المإسسات المعنٌة بها 

والداعمة لحركة النشر، عًلوة على أن معظم الصحؾ اْلردنٌة 

خصصت مًلحك ثمافٌة احتفت بنشر اإلنتاج المصصً، كما 

ات والروابط اْلدبٌة والثمافٌة، مثل: نادي أسرة ظهرت اَلتحاد

 الملم، ورابطة الكتاب اْلردنٌٌن، واتحاد الكتّاب واْلدباء اْلردنٌٌن.

  ؟ا٫شدٖاز يف ا٭زدٕمَب اٖتُت ايكؿ١ ايكؿري٠ يف َسس١ً 
اهتمت المصة المصٌرة فً هذه الحمبة بالرإٌة الداخلٌة ، بحٌث 

ضها وحركتها اَلنفعالٌة، أصبحت تكشؾ عن أعماق الشخصٌة ونب
دون أن ٌكون هنان كبٌر عناٌة بالعالم الخارجً، إَل من حٌث كونه 
ا َلنفعاَلت الشخصٌة وحركتها الداخلٌة، وٌتبع ذلن كثرة  مثٌرا

 اَلعتماد على الراوي المتكلم الذي ٌروي لصته بنفسه. 
 

 ٠ يف ا٭زدٕ يف ا٭يف١ٝ ادتدٜد٠ اذنس بعض ٝنٓتاب ايكؿ١ ايكؿري

 ً، وجمال أبو حمدان، وعملة حدادمال ناجج
اذنس عٓاؾس ايكؿ١ ايكؿري٠، َٛٓقشٟا نٌ عٓؿس َٔ ٖرٙ  -

 ايعٓاؾس .
الحدث: هو أوضح العناصر فً المصة وأكثرها شٌوعاا، وهو  -أ

مجموعة من الولابع واْلفعال التً ٌرتبط بعضها ببعض وٌتبع 
ا، وعلٌه تموم المصة المصٌرة ) علّل :  ٌعد عنصر بعضها بعضا
ْلنه ٌتصؾ ؛ الحدث من أبرز عناصر المصة. من أسبلة الكتاب (  

. ولكً ٌحمك الكاتب هذا بالوحدة َل التعدد، وٌستمطب انتباه المارئ
الهدؾ ٌعمد إلى طرٌمة سهلة مبسطة، فهو ٌرسم الَمشاهد وٌصؾ 
الموالع التً تدور فٌها اْلحداث بحٌث تصبح كؤنها ستارة من 

 لخلفٌة. ستابر المسرح ا
 
الشخوص: هً التً ٌمع لها الحدث أو ٌحدث معها الفعل  -ب

المرتبط به وتتفاعل معه. وتعد الشخصٌة اإلنسانٌة مصدر إمتاع 
الشخوص فً المصة وتشوٌك فً المصة، لعوامل كثٌرة ) علّل : 

منها أن هنان ( ؛ من مصادر التشوٌك واإلمتاع. من أسبلة الكتاب
  إنسان إلى التحلٌل النفسً ودراسة الشخصٌة.مًٌلا طبٌعًٌّا عند كل 

 
البٌبة )الزمان والمكان(: بٌبة المصة هً حمٌمتها الزمانٌة  -ج

 والمكانٌة؛ أي كل ما ٌتصل بوسطها الطبٌعً. 
 
الحوار: هو كل كًلم ٌجري بٌن شخصٌن أو أكثر من شخوص  -د

المصة. وهو من أهم الوسابل التً ٌعتمدها الكاتب فً رسم 
ص وبناء حبكته المصصٌة، وبواسطته تتصل شخوص الشخو

ا.  ا مباشرا  المصة فً ما بٌنها اتصاَلا صرٌحا
 والحوار فً المصة نوعان: 

. الحوار الداخلً )المونولوج(: ) عّرؾ الحوار الدّاخلً ، من ٔ
 أسبلة الكتاب(  وهو حدٌث الشخصٌة مع ذاتها فً المصة. 

ا ٌدور بٌن شخوص المصة . الحوار الخارجً )الدٌالوج(: وهو مٕ
 من حدٌث. 

 
الحبكة )العمدة(: ) عّرؾ الحبكة، من أسبلة الكتاب(هً سلسلة  -هـ

اْلحداث التً تجري فً المصة، حٌث تتؤزم وصوَلا إلى الذروة، 
مرتبطة عادة برابط السببٌة. وهً َل تنفصل عن الشخوص، وبداٌة 

ً هو المرحلة الصراع فً المصة هو بداٌة الحبكة، والحادث المبدب
 اْلولى فً الصراع، ونهاٌة الصراع هً نهاٌة الحبكة. 

 
الحل )النهاٌة(: تنتهً المصة المصٌرة بإحدى النهاٌتٌن  -و

 اآلتٌتٌن: 
. النهاٌات المفتوحة: ٌترن الكاتب فً نهاٌة لصته مجاَلا للتفكٌر ٔ

 كؤن ٌختم لصته باستفهام فً ختام الصفحة اْلخٌرة، فتكون النهاٌة 
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أكثر إثارة للمارئ ودفعاا لفضوله، وحثًّا لمخٌلته كً تنشط وتجهد، 
ا َلحتماَلت متعددة.  فٌبمى النص معلماا متؤرجحا

. النهاٌات المؽلمة: ٌكون الكاتب لد أوجد الحل فً نهاٌة لصته. ٕ

ا، بل ترد فً صٌؽة  فهً َل تترن وراءها سإاَلا أو استفهاما

 إخبارٌة تمرٌرٌة.
 ايك٠ٛٗ ٚارتسٜف ( ؟َٔ ناتب قؿ١ ) 

 عملة حداد .
 

 ايطري٠: زابّعا
 عٓسف ايطري٠.

فن نثري أدبً ٌتناول حٌاة شخصٌة إنسانٌة ذات تمٌّز وافتراق، 
تُعتمد فٌها الروح المصصٌّة؛ ولكنها لصصٌّة ؼٌر حّرة؛ فهً 
مرتبطة بالتارٌخ الحمٌمً لصاحب الشخصٌة، وٌمكن أن ٌكون 

 ّخّل بالتارٌخ. فٌها لدر من الخٌال الذي َل ٌُ 
 

  ع١ًٌ : ايطري٠ ُتعتُد فٝٗا ايسٚح ايكؿؿ١ٓٝ غري اذتٓس٠.
فهً مرتبطة بالتارٌخ الحمٌمً لصاحب الشخصٌة، وٌمكن أن 

 ٌكون فٌها لدر من الخٌال الذي َل ٌُّخّل بالتارٌخ. 
 

 ٌٖ ٜكؿس ناتب ايطري٠ سدٜج٘ عٔ ْفط٘ فكط ؟ ٚٓقح ذيو .
كاتب حدٌثه على حٌاة صاحب َل تعنً كتابة السٌرة أن ٌمصر ال

السٌرة الخاصة، فمد ٌتحدث عن لضاٌا المجتمع وعًللة صاحب 
السٌرة بها، لكون صاحب السٌرة فرداا من المجتمع ٌإثر وٌتؤثر 

 به. 
 

٫ تكتؿس نتاب١ ايطري٠ ايرات١ٝ ع٢ً سٝا٠ ايفسد عًٌ : 
 ارتاؾ١.  ) َٔ اض١ً٦ ايهتاب (

مرمولة فً المجتمع، فًل  ْلن السٌرة تتناول شخصٌة لها مكانة
بد من ذكر أفراد المجتمع المحٌطٌن به، والنواحً اَلجتماعٌة 

 والفكرٌة والسٌاسٌة واَللتصادٌة فً عصره لٌظهر تمٌزه.

 ٚٓقح ْٛعا ايطري٠.
َا َفّٗٛ ايٓطري٠ ايٓرات١ٝ يف ا٭دب ايعسبٞ )السٌرة الذاتٌة:  -أ

 اذتدٜح؟  ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب((
وؼالباا  –أو جزء منها  –ٌها الكاتب عن حٌاته ٌحكً ففن نثري 

ما ٌمدم الكاتب مٌثالاا لسٌرته الذاتً ٌعد فٌه المارئ أن ٌمول 
. فالسٌرة توّضح موالفه من المجتمع  الحمٌمة عّما عاشه فعًلا
وتكشؾ فلسفته وآراءه وتفسر اتجاهاته، ولد ٌعترؾ باْلخطاء 

 التً ارتكبها فً مرحلة ما من حٌاته. 
ب السٌرة الذاتٌة ؼالباا بضمٌر المتكلم، إَل أّن بعض الُكتّاب وتكت

 استخدموا ضمٌر الؽابب مثل طه حسٌن فً كتابه ))اْلٌام((. 

السٌرة الؽٌرٌة: ٌكتب فٌها المإلؾ عن شخصٌة ما، وهو فً  -ب

هذه الحالة ٌتحدث عن الشخصٌة فً بٌبتها وزمانها، ومعتمداا 

ة، مع توخً الدلة والموضوعٌة على النمل والذاكرة أو المشاهد

 والحٌاد فً نمل اْلحداث والولابع، وتحلٌل الظروؾ التً أحاطت 

ا، وكشؾ أثرها فً شخصٌة صاحبها  بها، مولداا ونشؤةا وتعلٌما

وخبراته وآرابه. كما أن كتابها ملزم بتنوع مصادره التً ٌعتمدها 

تناول فً ما ٌكتبه عن الشخصٌة التً ٌسرد سٌرتها. واْلصل أن ٌ

حٌاة شخص جدٌر باَلهتمام له مكانة فً المجتمع، أو حمك 

إنجازات سٌاسٌة أو ثمافٌة أو فكرٌة أو اجتماعٌة أو التصادٌة؛ 

 مثل عبمرٌات العماد.
 

َا مسات ايػدؿ١ٝ اييت ٜتٓاٚهلا ناتب ايطري٠ ايػري١ٜ ؟ 
 ٚاذنس َجا٫ٟ عًٝٗا.

نة فً اْلصل أن ٌتناول حٌاة شخص جدٌر باَلهتمام له مكا
المجتمع، أو حمك إنجازات سٌاسٌة أو ثمافٌة أو فكرٌة أو 

 اجتماعٌة أو التصادٌة؛ مثل عبمرٌات العماد. 
 

 َا ايرٟ ٜػسٟ ا٭دبا٤ بهتاب١ ايطري٠؟ ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (
أن السٌرة تتناول حٌاة الشخص جدٌر باَلهتمام، له مكانة فً 

أو فكرٌة أو المجتمع، أو حمك إنجازات سٌاسٌة أو ثمافٌة 
 اجتماعٌة والتصادٌة. 

 

 َا املٓٗر ايػا٥ع يف نتاب١ ايطري٠؟
أن ٌتتبّع الكاتب حٌاة صاحب السٌرة بالتسلسل الزمنً؛ أي أن  

ٌتحدث عن مراحل حٌاته بالتوالً، حتى ٌختمها بالموت. والكاتب 
إذ ٌحافظ على التسلسل الزمنً ٌنتمً من حٌاة صاحب السٌرة 

ا للمّراء بؤسلوب منهجً علمً، وبصورة موالؾ دالة، وٌعرضه
مإثرة، ولد ٌترجم له من ؼٌر التسلسل الزمنً. مثل كتاب ))حٌاة 

 الرافعً(( للعرٌان 
 

اذنس َساسٌ ظٗٛز ايطري٠ يف ا٭دب ايعسبٞ، ٚاذنس أَج١ً 
 عًٝٗا. 

 مرت كتابة السٌرة بمرحلتٌن: 
منها )) المرحلة التارٌخٌة: ولد ركزت على الجانب التارٌخً، و -أ

سٌرة ابن اسحاق(( التً هذّبها ابن هشام اْلنصاري وصارت 
،  تعرؾ بسٌرة ابن هشام، وتحدث فٌها عن سٌرة الرسول 

 وكتاب )) المؽازي(( للوالدي. 
 
المرحلة اْلدبٌة: وهً ذات طابع أدبً ظهرت فً المرن  -ب

الخامس الهجري وأشهرها: كتاب ))اَلعتبار(( ْلسامة بن منمذ، 
تحدث فٌه عن حٌاته وفروسٌته ومجتمعه زمن الحروب الذي 

 الصلٌبٌة. 

ٍٚٓ ضري٠ ذات١ٝ ظٗست يف ا٭دب اذتدٜح ؟  َا ٖٞ أ
دٌاق التً دونّها فً كتابه ))الساق على  سٌرة أحمد فارس الّشِ

 الساق فً ما هو الفارٌاق(( 
 

ْٚٓٗا يف نتاب٘ ))  َِ ْايت ضري٠ أمحد فازع ايٓػدٜام اييت د ٔي
ايطام يف َا ٖٛ ايفازٜام(( غٗس٠ ٚاضع١ يف ايطام ع٢ً 

 ا٭دب ايعسبٞ؟ ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (
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لما اتسم به من سًلمة اللؽة، ولوة العبارة، وروح السخرٌة، 
واَلستطراد واَلنسٌاق وراء الترادؾ اللؽوي، والتًلعب باْللفاظ 

 والحوار المصنوع. 
 

 َٔ ؾاسب نتاب )) ا٭ٜاّ (( ؟

 طه حسٌن .
 

عٛاٌَ اييت دعًت نتاب ))ا٭ٜاّ(( يٛ٘ سطني ضري٠ بني اي
 ذات١ٝ زفٝع١؟ ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( 

  .ًاْلسلوب المصص 
  .اللؽة الشاعرٌة الجمٌلة 
  .السًلسة والعذوبة فً طرح اْلفكار واآلراء 
  .المدرة على التصوٌر والتلوٌن 
  .الصراحة، والجرأة فً كشؾ الوالع 
 ٌة الًلذعة . روح النمد والسخر 
 

 اذنس أبسش احملا٫ٚت ذات ايٛابع ا٭دبٞ يف ايطري٠ اذتدٜج١.
))حٌاة الرافعً(( للعرٌان، وعبمرٌات العماد، و))جبران((  

لمٌخابٌل نُعٌمة،  و))رحلة جبلٌّة رحلة صعبة(( لفدوى طولان، و 
))ؼربة الراعً(( إلحسان عباس، و))الشرٌط اْلسود(( لعٌسى 

 اع المدى(( لمحمود الّسمرة. الناعوري، و))إٌم
 

 َٔ أض١ً٦ ايهتاب (ايرات١ٝ َٔ ايػري١ٜ مما ٜأتٞ:) َٝٓص ايطري٠
 زس١ً دب١ًٝ زس١ً ؾعب١ -زب١ ايساعٞ  غس -بدربإ    -أ
 سٝا٠ ايسافعٞ  -إٜكاع املد٣                   ٖـ -د

إٌماع  -رحلة جبلٌة رحلة صعبة   -ؼربة الراعً سٌرة ذاتٌة : 
 المدى.

 حٌاة الرافعً. -رة ؼٌرٌة : جبران سٌ

 
َا ٖٞ غسٚط نتاب١ ايطري٠ )ايرات١ٓٝ ٚايػري١ٜٓ( ست٢ تهٕٛ 

 ضري٠ ْادش١ ؟
 فً السٌرة  -أ
. التركٌز على حٌاة الشخص صاحب السٌرة دون التوسع فً ٔ

 الحدٌث عن حٌاة من لهم صلة به من اْلشخاص. 
ن . الموضوعٌة فً تناول شخصٌة صاحبها، واَلبتعاد عٕ

 العاطفة الزابدة التً ٌمكن أن تحرؾ السٌرة عن وضعها الطبٌعً. 
. توظٌؾ الخٌال من ؼٌر إؼراق فٌه ؛ ْلن طؽٌان الخٌال ٌخرج ٖ

 السٌرة عن نطالها. 
. مراعاة النمو والتطور فً سلون الشخصٌة بما ٌتناسب ٗ

 والتمدم فً ِسنّه وؼنى خبراته.
مادر على جذب انتباه استخدام اْلسلوب المعبّر الّشابك ال -٘

 المارئ. 
ٌمكن أن ٌستطرد الكاتب وٌسهب وٌطّول فً وصؾ شخصٌة  -ٙ

 صاحب السٌرة. 
 

 

 فً كاتبها  -ب
 لمدرة على اختٌار المعلومات التً. أن ٌكون لدى الكاتب أ

تستحك التسجٌل فً السٌرة، وهذه المدرة تتطلب ذولاا أدبًٌّا رفٌعاا 
 ارنة والموازنة. ودلة مًلحظة، ولدرة على المم

. أن ٌتوّخى الكاتب الحمٌمة والصدق والدلة والموضوعٌة. فهو ٕ
أدٌب فنّان كالشاعر والماّص فً طرٌمة العرض، ولكنه َل ٌخلك 
الشخصٌات من خٌاله، بل ٌرسمها بصورة بارعة معتمداا على 

 الوالع وما توافر لدٌه من معلومات. 

ًلع على ما ٌحٌط بعصر . أن ٌتمتع بسعة الثمافة وكثرة اَلطّ ٖ

 صاحب السٌرة.
 

َٔ غسٚط ناتب ايطري٠ ايدق١ ٚاملٛقٛع١ٝ. ) َٔ عًٌ : 
 أض١ً٦ ايهتاب (.

ْلن عدم الدلة فً كتابة السٌرة ٌخرجها عن منطمها وموضوعٌتها 
 فالكاتب ٌتوّخى الحمٌمة والصدق والدلة والموضوعٌة. 

لكنه َل فهو أدٌب فنّان كالشاعر والماّص فً طرٌمة العرض، و
ٌخلك الشخصٌات من خٌاله، بل ٌرسمها بصورة بارعة معتمداا 

 على الوالع وما توافر لدٌه من معلومات. 
 

عًٌ : عدّ ا٫عتُاد ع٢ً ارتٝاٍ ٚسدٙ يف نتاب١ ايطري٠، َع 
 أْٓٗا عٌُ أدبٞ. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (.

ْلن الكاتب ٌتناول شخصٌة حمٌمٌة معروفة فً تارٌخها ووالعها 

سً واَلجتماعً واَللتصادي، ولد ٌإدي اإلؼراق فً الخٌال السٌا

 إلى خروج السٌرة عن نطالها.
 

 عٓسف ايسٚا١ٜ .
فن أدبً نثري، ٌعتمد السرد فً وصؾ شخصٌاٍت وأحداٍث على 

 شكل لصة متسلسلة طوٌلة. 
 

 َا  ايعٓاؾس املتداخ١ً اييت جتُعٗا ايسٚا١ٜ ؟
 والزمان والمكان والحوار والسرد. الشخصٌات واْلحداث  
 

َا د٫ي١ اعتباز ايسٚا١ٜ َٔ أنجس ايفٕٓٛ ا٭دب١ٝ اْتػاّزا 
 ٚغٗس٠؟  ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( 

سهولة لراءتها وفهمها وَل سٌما إذا كانت باللؽة المحكٌة البعٌدة 
عن التعمٌد اللؽوي، وسهولة الوصول إلٌها، وبروز عنصر 

صرها بالكلمات الموحٌة، فهً رسم التشوٌك فٌها. وتصوٌر عنا
 صورة بصرٌة بالكلمات.

 

 مَب تتؿف ايسٚا١ٜ ؟
 بالتشوٌك وتنوع أسالٌب سردها.
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 عًٌ : تتؿف ايسٚا١ٜ بايتػٜٛل ٚتٓٛع أضايٝب ضسدٖا.
 ) ٖرٙ اٱداب١ بعد تعدًٜٗا يف ديٌٝ املع١ًِ(

بسبب ما تخلمه الرواٌة من حالة من والتشوٌك والترلّب لمتابعة 
ْلّن الرواٌة تمنح  اْلحداث ومصابر الشخوص، وتنّوع اْلسالٌب

 الكاتب حرٌة اإلبداع، وَل تمٌٌد بمانون للكتابات الروابٌة. 

 مَب خيتًف فٔ ايسٚا١ٜ عٔ غريٙ َٔ ايفٕٓٛ ايطسد١ٜ ؟
بطوله وتشابن أحداثه، وتعدد الشخصٌات واْلماكن واْلزمنة 

 فٌه.
 

 سٚا١ٜ َٔ غريٖا؟ َا ٖٛ  ايعٓؿس اييت متتاش بٗا اي 
) عًٌ : ٜعد عٓؿس ايطسد َٔ أبسش عٓاؾس ايسا١ٜٚ. السرد: 

وهو الوعاء اللؽوي الذي ٌحتوي كل   َٔ أض١ً٦ ايهتاب (

عناصر الرواٌة، وٌنمل اْلحداث والموالؾ من صورتها الوالعٌة 
 .إلى صورة لؽوٌة تجعل المارئ ٌتخٌلها وكؤنه ٌراها بالعٌن

َّ تكّٛ يػ١ ايٓطسد    ايسٚا١ٝ٥ ايتكًٝد١ٜٓ ؟ع٬
تموم على التتابع الزمنً وربط الممدمات بالنتابج، وأما أسلوب  

تمطٌع المشهد أو الحادثة على موالع مختلفة فإنه ٌجعل المارئ 
المتلمً ٌعٌش حالة من التوتر والتشوٌك لمتابعة اْلحداث 

 ومصابر الشخوص. 
 

 اذنس ايٛسم ايج٬خ يطسد أسداخ ايسٚا١ٜ. 
ٌمة المباشرة : تعد أكثر الطرق شٌوعاا، فٌها ٌمؾ الطر -أ

 المإلؾ خارج اْلحداث وٌروي ما ٌحدث لشخوص رواٌته. 
طرٌمة السرد الذاتً: تُروى اْلحداث على لسان المتكلم،  -ب

وهو ؼالباا ما ٌكون بطل الرواٌة، وٌبدو المإلؾ وكؤنه هو 
 البطل. 

والمذكرات  طرٌمة الوثابك: ٌعتمد المإلؾ على الخطابات -ج
 والٌومٌات، وٌتخذ منها أدوات لبناء رواٌة مترابطة اْلجزاء. 

 

َا ٚظا٥ف ايٛسم ايٓطسد١ٜ يف ايسا١ٜٚ؟  ) َٔ أض١ً٦ 
 ايهتاب(

للطرق الّسردٌة وظٌفة عامة شاملة تتمثل فً تحمٌك توازن 
البناء الّروابً. وتتداخل اْلسالٌب التعبٌرٌة الفنٌة فً الرواٌة 

ة الحبكة الفنٌة والتً تشكل البناء المصصً لتشكل فً النهاٌ
 للرواٌة. 

 

 عًٌ : تتداخٌ ا٭ضايٝب ايتعبري١ٜ ايف١ٝٓ يف ايسٚا١ٜ.
لتشكل فً النهاٌة الحبكة الفنٌة التً تشكل البناء المصصً  

 للرواٌة. 

عًٌ : مل تطتٛع ايسٚا١ٜ ا٭زد١ْٝ يف بداٜات ايكسٕ املاقٞ 
 ٠ ف١ٝٓ.إٔ تتعاٌَ َع ايبٓا٤ ايسٚا٥ٞ بؿٛز

إذ كان الُكتّاب ٌظهرون لدراتهم البًلؼٌة فً اإلنشاء اْلدبً فً  
 إطار تملٌدي دون اهتمام بالبناء الفنً الروابً. 

 
 

 اذنس بعض  احملا٫ٚت ايسٚا١ٝ٥ يف ا٭زدٕ .
)) فتاة من فلسطٌن(( لعبد الحلٌم عباس، و ))مارس ٌحرق 

رٌم مشعل، ورواٌة معداته(( لعٌسى الناعوري، و))فتاة النكبة(( لم
م( وهً الرواٌة 3ٙ7ٔتٌسٌر سبول ))أنَت منذ الٌوم(( عام )

 الوحٌدة له .
 

تعٓد زٚا١ٜ تٝطري ضبٍٛ ))أَْت َٓر ايّٝٛ(( بدا١ٜ َسس١ً ١َُٗ 
 يف تأضٝظ ايسٚا١ٜ اذتدٜج١ يف ا٭زدٕ، ملاذا؟ 

 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(
ضموناا؛ فمد ْلنّها أنموذج للرواٌة اْلردنٌة المتناسمة فنًّا وم 

تجاوزت الوصؾ المباشر للشخوص إلى التحلٌل النفسً الداخلً، 
معتمدة الحوار الداخلً، وعدّ النماد هذه الرواٌة عًلمة على مرحلة 
مهمة فً تؤسٌس الرواٌة الحدٌثة فً اْلردن، فهً رواٌة جدٌدة فً 
بنابها وأسلوبها ولؽتها وهدفها، إذ امتازت بؤمرٌن: اْلول: تصوٌر 

ة من أزمات وجودنا المعاصر، والثانً، أنها تضٌؾ جدٌداا على أزم
صعٌد البنٌة السردٌة ٌتمثل فً كشؾ العًللات الخفٌة بٌن الظواهر 
واْلشٌاء التً لد تبدو فً الظاهر والوالع المعٌش متباعدة أو 

 متنافرة أو مؤلوفة. 
 

اذنس بعض ايسٚا٥ٝني ا٭زدْٝني ممٔ سككٛا غٗس٠ ٚاضع١ يف 
  ١ٜ ا٭زد١ْٝ، ٚاذنس أمسا٤ َ٪يفاتِٗ .ايٓسٚا

م((، 38ٓٔؼالب هلسا، الذي أصدر رواٌته ))الضحن(( عام )
وجمال ناجً ))الطرٌك إلى بلحارث((، ومإنس الّرزاز ))أحٌاء فً 
البحر المٌت((، وطاهر العدوان ))وجه الزمان((، وإبراهٌم نصر هللا 

((، وهاشم ))مجرد اثنٌن فمط((، وسمٌحة خرٌس ))شجرة الفهود
ؼراٌبة ))الشهبندر(( ومحمود الرٌماوي ))حلم حمٌمً((، وجًلل 

 برجس ))أفاعً النار((.
 

 ََٔ َ٪يفٛ ايسٚاٜات اٯت١ٝ؟  ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( 
 فتا٠ َٔ فًطٛني، ايكشو، شٜٓب. 

  ؼالب هلسا الضحن :      عبدالحلٌم عباس .  فتاة من فلسطٌن : 
 .دمحم حسٌن هٌكلزٌنب : 

 

ٕ بني ايكؿ١ ايكؿري٠ ٚايسٚا١ٜ َٔ سٝح ايػدٛف ٚاش
ٚايصَإ ٚاملهإ. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (

 الرواٌة المصة المصٌرة 

ؼالباا ما تموم المصة  الشخوص 
المصٌرة على شخصٌة 

 واحدة )البطل(. 

الرواٌة ٌؽلب علٌها تعدد 
الشخصٌات الربٌسة أو 
النامٌة فٌها )اْلبطال(، 
وكذلن تعدد الشخصٌات 

 لثانوٌة. ا

الزمان 
 والمكان 

الزمان والمكان واحد 
 محدد. 

تعدد اْلزمنة واْلماكن 
 فٌها. 
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 ٌحّك لن أن ترتم7ً٘ 

 

 عٓسف املطسس١ٓٝ .
فن أدبً ٌموم على فكرة الّصراع بٌن متنالضٌن، تنجزها شخوص 

 تحٌا وتروي لصتها أو تعرض لضٌتها عن طرٌك الحوار.
 

 ؿ١ ؟مب  ختتًف املطسس١ٝ عٔ ايك 
المصة ٌروي أحداثَها كاتبُها، والمسرحٌة لصة حوارٌة لابلة 

 للتمثٌل المسرحً وٌصاحب تمثٌلها مناظر ومإثرات مختلفة.
 

 َا ادتاْبإ ايًرإ ٜساعٝإ يف املطسس١ٝ ؟
تؤلٌؾ النص المسرحً، والتمثٌل الذي ٌجسم المسرحٌة أمام 

ا حًٌّا.   المشاهدٌن تجسٌما
 

 ١ َٛبٛع١ ، ٚٓقح ذيو .ميهٔ إٔ تهٕٛ املطسسٝ
لد نمرأ المسرحٌة مطبوعة فً كتاب دون أن نشاهدها ممثلة على 

 المسرح، ولكنها مع ذلن تظل محتفظة بمموماتها الخاصة. 
 

َّ تكّٛ املطسس١ٝ ؟  ع٬
تموم المسرحٌة على موضوع ربٌس واحد تتمحور حوله منذ 

وٌة أو البداٌة حتى النهاٌة، دون تشتٌت اَلنتباه بموضوعات ثان
تفصًٌلت زابدة، كما ٌنبؽً أَل تؽرق فً الوصؾ والتعلٌك؛ ْلن 
 ذلن ٌضعؾ البناء الدرامً وفمد المارئ أو المشاهد صلته بالنص. 

 

 عًٌ : ٜٓبػٞ أ٫ تػسم املطسس١ٝ يف ايٛؾف ٚايتعًٝل.
ْلن ذلن ٌضعؾ البناء الدرامً وفمد المارئ أو المشاهد صلته  

 بالنص.
 

 ١ .ٚٓقح ْٛعٞ املطسسٝ
 شاع نوعان للمسرحٌة من أٌام اإلؼرٌك، هما: 

المؤساة: ) وّضح الممصود بالمؤساة، من أسبلة الكتاب( وهً  -أ
ترجمة للكلمة الٌونانٌة )التراجٌدٌا( التً تنتهً أحداثها بفاجعة، 
وهً عادة تإكد لٌمة إنسانٌة كبرى، وكانت بداٌات التؤلٌؾ فٌها 

ثم أصبحت تتناول عامة  ممصورة على تصوٌر حٌاة العظماء،
الناس، وتتمٌز بالجدٌة، وحدّة العواطؾ وصعوبة اَلختٌار فً 

 الموالؾ، وسًلمة اللؽة فً الصٌاؼة. 
الملهاة: ) وّضح الممصود بالملهاة، من أسبلة الكتاب(وهً  -ب

)الكومٌدٌا(، وموضوعاتها تتناول المشكًلت الٌومٌة الوالعٌة، 
ا ربٌساا وٌؽلب علٌها الطابع المحلً، و ٌعد عنصر الفكاهة عنصرا

 فٌها. ونهاٌتها ؼالباا تكون سعٌدة. 
ا فً المسرح المعاصر، إذ لد تختلط فٌه  ولم ٌعد هذا التمسٌم لابما

 المؤساة بالملهاة، فالحٌاة مزٌج منهما.

 اذنس عٓاؾس املطسس١ٝ َٛٓقشٟا نًّا َٓٗا .
حدث الحدث المسرحً: تعتمد المسرحٌة مثل المصة على ال -أ

الذي ٌتناول لضٌة من لضاٌا الحٌاة بحٌث ٌظهر هذا الحدث من 
 خًلل الحوار بٌن شخوصها. 

 
 الشخوص، وهً نوعان:  -ب

ٚٓقح املكؿٛد بايػدؿ١ٝ . شخوص ربٌسة محورٌة: ) ٔ
 هً الشخصٌة الربٌسٌة التً ( احملٛز١ٜ ، َٔ أض١ً٦ ايهتاب

و أكثر تدور حولها معظم اْلحداث، ومن بٌنهم تبرز شخصٌة أ
ٌطلك علٌها اسم البطل، وهً الشخصٌة المحورٌة، وتعلك بها 
  اْلحداث منذ البداٌة حتى النهاٌة ، وٌجب أن تكون نامٌة متطورة

. شخوص ثانوٌة: لها أدوار محددة مكملة للدور الربٌس الذي ٕ
 ٌموم به اْلبطال بحٌث تدفع المسرحٌة إلى النمو باستمرار.

 
الذي تعالجه المسرحٌة، وما ٌهدؾ  الفكرة: وهً المضمون -ج

الكاتب إلى إبرازه من خًللها وذلن بعرض صورة من الحٌاة 
والعادات والتمالٌد، ما ٌساعد على ترسٌخ لٌٍم أخًللٌة وُمثٍل 

 فاضلة. 
 
الزمان والمكان: هما اإلطار الذي تجري فٌه أحداث المسرحٌة،  -د

النفسً  وتحدٌدهما ٌساعد على فهم اْلحداث، وتصور الجو
 واَلجتماعً المسٌطر على سلون الشخوص. 

 

ٚقح  -1اذتٛاز ٖٛ املعٗس اذتطٞ يًُطسس١ٝ: الحوار: ) -هـ
َا غسٚط دٛد٠ اذتٛاز؟   -2املكؿٛد باذتٛاز املطسسٞ. 

اذنس ث٬ث١ َٔ ا٭َٛز اييت تطاعد ع٢ً فِٗ اذتٛاز  -3
 املطسسٞ. ( ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( 

 منه نسٌج المسرحٌة وتتنامىالحوار المسرحً: ٌتشكل  -ٔ
 بفضله اْلحداث لتبلػ منتهاها. 

ٕ-  
  .الجمل الحوارٌة( مناسبة لمستوى الشخصٌة( 
  .ا على إٌصال الفكرة التً تعبر عنها  أن ٌكون الحوار لادرا
  .ا  أن ٌكون الحوار متدفماا وحارًّ
  .ا عن الصراع وطبابع اْلشخاص واْلفكار  معبّرا
ٖ-  
 اإلشارة وتتابع الحوادث. الحركة و 
  .مشاهدة الشخوص ، وتصوٌر مًلمحها النفسٌة 
  .إدران السٌاق 
 

عًٌ : ٜعٓد ايؿساع ايعٓؿس ا٭ِٖ يف املطسس١ٝ الصراع: )  -و
( هو العنصر اْلساس فً المسرحٌة، ٌموم ، َٔ أض١ً٦ ايهتاب

بٌن طرفٌن متنالضٌن، وٌشكل عمدة المسرحٌة. وصورته الشابعة 
لمسرحٌات صراع بٌن الخٌر والشر، وٌبدأ طبٌعًٌّا بسٌطاا، ثم فً ا

 ٌنمو وٌشتد، حتى بلػ الذروة، ثم ٌؤتً الحل فً نهاٌة المسرحٌة. 
 

عًٌ : تكاع َٗاز٠ ايهاتب املطسسٞ مبد٣ صتاس٘ يف حتسٜو 
 ايػدٛف. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (

 ْلنه إذا لدم لنا الشخوص فً صورة ثابتة ؼٌر نامٌة، فهذا عٌب
 ٌجعل من الشخصٌة شخصٌة مسطحة َل عمك فٌها.

عًٌ : ايهاتب املطسسٞ ٥٬ِٜ بني اذتٛاز ٚطبٝع١ ايػدٛف. 
 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

ا عن طبٌعة الشخوص، كما أنه ٌحدد مجالها،  حتى ٌجعله حًٌّا معبرا
 وٌصور مًلمحها النفسٌة.

 

١ٛش١ .  عسف ايػدؿ١ٝ املط
دل مهما كانت المإثرات هً التً َل تتطور وَل تتؽٌر وَل تتب

  والمتؽٌرات فً المصة، وٌتذكرها المارئ بسهولة. 
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 ٌحّك لن أن ترتم3ً٘ 

 

 

 عسف ايػدؿ١ٝ ايٓا١َٝ املتٛٛز٠ .
الشخصٌة النامٌة المتطورة هً الشخصٌة التً ٌتم تكوٌنها بتمام المصة أو المسرحٌة، فتتطور من مولؾ لمولؾ ، وٌظهر لها فً كل 

 مولؾ تصرؾ جدٌد ٌكشؾ عن جانب منها. 
 

 ت٢ ُعسف املطسح يف ا٭زدٕ ؟ َٚا ْٛع املطسسٝات اييت ناْت ُتكٓدّ ؟ ٚأٜٔ ؟َ
ُعرؾ المسرح فً اْلردن فً مطلع المرن العشرٌن عن طرٌك بعض المسرحٌات التارٌخٌة والدٌنٌة واَلجتماعٌة وعدد من 

هواة فً اْلردن، وكانت هذه اْلعمال المسرحٌات المترجمة، فضًلا عن بعض المحاوَلت فً التؤلٌؾ المحلً التً لام بها بعض ال
 المسرحٌة تمدم فً اْلندٌة والمدارس والكنابس والجمعٌات الخٌرٌة.

 

 عًٌ : ا٭عُاٍ املطسس١ٝ يف ا٭زدٕ ناْت تكدّ يف ا٭ْد١ٜ ٚاملدازع ٚايهٓا٥ظ ٚادتُعٝات ارتري١ٜ.
كري والثمافً الذي تعرض له وطننا العربً، إضافة إلى وذلن للتعبٌر عن المشاعر الوطنٌة والمومٌة وإشاعة روح التصدي للؽزو الف

 توظٌفها ْلؼراض تربوٌة تعلٌمٌة. 
 

 اذنس  أِٖ ا٭عُاٍ املطسس١ٝ ا٭زد١ْٝ احمل١ًٝ .
))المضبوعون(( لمحمود الزٌودي، و))المؤزق(( لبشٌر هواري، و))دولة العصافٌر(( لفخري لعوار، و))تؽرٌبة ظرٌؾ الطول((  

 ))ألؾ حكاٌة وحكاٌة من سوق عكاظ(( لولٌد سٌؾ، و))كوكب الوهم(( لعاطؾ الفراٌة.لجبرٌل الشٌخ، و 
 

 ٚاشٕ بني ايسا١ٜٚ ٚاملطسس١ٝ َٔ سٝح: اذتٛاز، ٚايػدٛف. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

 المسرحٌة  الرواٌة  

ٌظهر فٌها الحوار؛ ولكن  الحوار 
تعتمد بالدرجة اْلولى على 
 السرد وطرابمه المختلفة. 

مسرحٌة بكاملها على تموم ال
 الحوار. 

الكاتب ٌرسم لنا صورة  الشخوص
للشخصٌة من جانبٌها 

الظاهري والباطنً، حتى 
 نتعرؾ أبعادها. 

الشخصٌة تظهر أمامنا ونحن 
نتعرؾ علٌها من خًلل حركتها 

 وكًلمها. 

 
 

 
 
 
 
 

 بٛاق١ املاٖس اٱيهرت١ْٝٚ :
والدروس الخصوصّية، وتوفير الوقت والجيد والمال،  اآلن يمكنك االستغناء عن الدورات في  المراكز 

( عن طريق بطاقة الماىر، حيث يتضّمن الموقع شرحًا    al-maher.netباالشتراك في موقع الماىر ) 
قضايا أدبّية ( مع إمكانّية التواصل مع األستاذ، والبطاقة  –بالغة ونقد  –مفّصاًل لممادة كاممة ) نحو وصرف 

 البطاقة ُتطمب عن طريق الواتساب  األولىكثفة أيضًا، التفاصيل في الصفحة تشمل الدورة الم
 ( أو عن طريق المكتبات المذكورة في الصفحة األولى ٖٜٛٗٛٗٛٚٚٓ) 

 ٕف ٔوعربي مشترك ف ٕف ٔيوجد عمى الموقع دورات لعربي تخصص ف

 ايدٚزات املهجف١ يف املسانص :
، ومّدة كّل دورة يومان فقط، تؤّىمك الدورة لمحصول عمى ة بو لكّل فصل دورة خاّص ويكون     ٗ/ٔتبدأ في 

 . الثانيةالعالمة الكاممة، أسماء المراكز مذكورة في الصفحة  
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 ٌحّك لن أن ترتمًٓٙ 

 

باالرتطاد رضى اضحرف   2طغاتيح األبيات اضذطريظ اضواردة سي طادة اضػضايا األدبيظ ف
 اضواردة سي أدئضظ اضصتاب األخير ضألبيات وتذطل األبيات اضواردة داخل اضدروس واألبيات 

 ن :يطريقة السؤال : ُيعطى لك في السؤال أمر  -ٔ
 . ، وانتبو إلى ضبطوالبيت الشعري، وعميك أن تأخذ منو الحرف األخير –أ 
 ... االتجاه الكالسيكي أو الرومانسي أو شعر المقاومة أو؛ أي يقال لك : إّن ىذا البيت من ةاألدبي القضية –ب 

ْمم حتذكر  المظير أو المضمون أو الموضوع وُيطمب منك أن   .أو الم 
تستخرج لفي السؤال،  ينالمذكور  ةاألدبي القضية: حاول أن تربط بين الحرف األخير لمبيت الشعري وبين  اٱداب١

 المطموب منك كما ىو مبّين في الجدول . 
 .لك كيف تفّرق بينيما  ّينتُ بن في الجانب األدبي نفسو ، ستجد أّنني ين أخير يو حرففي حال تشابُ  – ٕ

اضحرف األخير  اضػضيظ األدبيظ
 ضألبيات 

 اضطظؼر 

 االتجاه 
 اضصالديصي 

 

احتذاء نهج الشعراء المدامى فً بناء المصٌدة من حٌث: لوة أسلوبها، وجمال معانٌها، والتزام  ِد ، دي
 عمود الشعر العربً؛ أي وحدة الوزن والمافٌة والروي.

ًّ المدٌم. انتشار نا ، مِ   شعر المعارضات الذي ٌُعدّ إحٌاء حمٌمًٌّا لعٌون الشعر العرب

 التفاعل مع اْلحداث السٌاسٌة واَلجتماعً، فمد تناول موضوع العلم وأثره فً الحٌاة. مُ 

التفاعل مع اْلحداث السٌاسٌة واَلجتماعٌة؛ ما أدى إلى ظهور أؼراض شعرٌة جدٌدة، مثل:  الشعر    ال
  الوطنً

ا من المسرحٌات الشعرٌة ر ، ْد   . تطوٌع الشعر العربً لفن المسرح على ٌد أحمد شولً الذي نظم كثٌرا

 جّمعُت لن الحروؾ بكلمات لسهولة الحفظ : َل ناَم   َل   ردّ  ) بمعنى لم ٌنم ولم ٌردّ (

 

اضحرف األخير  اضػضيظ األدبيظ
 ضألبيات 

 اضطالطح  ) طْضَطح(

 االتجاه 
 ظدياضروطا

) جطارظ 
 اضديوان(

 

التعبٌر عن النفس اإلنسانٌة وما ٌتصل بها من تؤمًلت فكرٌة ونظرات فلسفٌة ناشبة عن تجارب  ـِو ،    وهِ 
 نفسٌة ذاتٌة ٌرصد فٌها الشاعر انفعاَلته وتؤمًلته وأفكاره.

 اطره.التفاعل مع موضوعات الطبٌعة الحسٌة، فالشاعر ٌفٌض علٌها من تؤمًلته وخو ِن ،  ني

 الحدٌث عن الشكوى واْللم، واإلحساس بالضٌك والسؤم ى ،  ــــا

 التجدٌد فً اْلوزان والموافً.  ُح ، ِر ،  دُ 

 المحافظة على الوحدة العضوٌة فً المصٌدة. ْب 

 : بحره  الدانً زتُٛع اذتسٚف

 

اضػضيظ 
 األدبيظ

اضحرف األخير 
 ضألبيات 

 اضطوضوع

 االتجاه 
 اضروطاظدي

جطارظ  )
 أبوضو(

 

ِر ، ري، ِس، 
 سً

 اَلنؽماس فً الطبٌعة، والتعلك بجمالها، وتشخٌصها ومناجاتها.

اَلهتمام بالحّب، والحدٌث عن المرأة، وعًللة العاشك بالمعشوق، والشعور باْللم والحرمان،  دُ 

 واإلحساس بالؽربة إذا ؼاب الحبٌب.

ٌب أهلها، والحدٌث عن الرعاة ومظاهر الحٌاة فً الرٌؾ، اَلستمتاع بحٌاة الرٌؾ وبساطتها وط اْه،  رْ 

 والدعوة إلى اَلنصراؾ عن حٌاة المدٌنة.
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 الحنٌن والشوق إلى الوطن والذكرٌات الجمٌلة. ِن، نً

 : ندّرساه زتُٛع اذتسٚف

 

 اضخصيصظ اضحرف األخير ضألبيات  اضخصائص اضغظيظ
 االتجاه اضروطاظدي

 ) جطارظ أبوضو(
 لى التشخٌص والتجسٌم من خًلل استخدام الصورة الشعرٌةٌمٌل إ رِ 

 ٌستخدم اْللفاظ الموحٌة، فتنتمل اْللفاظ البسٌطة المؤلوفة إلى معاٍن بعٌدةٍ  ُد ، ْر 

 

 طوضورات ) طوضوع (  اضحرف األخير ضألبيات  اضػضيظ األدبيظ
 االتجاه 

 اضروطاظدي
 ) ذطر اضطؼجر(

 

 الحنٌن إلى الوطن. با، يا
 التفاإل واْلمل. ، جْ مْ 

 التسامح والتعاٌش. ما، وي، مُ 

 النزعة اإلنسانٌة. ، ُر، ـة، ْب، ْل، اءْ  دْ 

 اَلتجاه إلى الطبٌعة. ْر، ْق، ْج، ال

 الدعوة إلى المومٌة العربٌة. ِب، لِ 

 ٬َسعات : 
 بعض اْلبٌات مؤخوذة من تدرٌبات الكتاب، ولد وضعتها ضمن الجدول. -ٔ

 ( مشتركة بٌن ) التفاإل واْلمل( و ) اَلتجاه إلى الطبٌعة () ْج  -ٕ

 الكلمات فً آخر ) التفاإل واْلمل ( هً : ) بالثلوج( ، ) مروج(

 الكلمات فً آخر ) اَلتجاه إلى الطبٌعة ( هً ) المروج ( بؤل التعرٌؾ، ) تموج(

 ن حرؾ آلخر.لد ترى تشابه ببعض الحروؾ، لكن لو دلّمت لوجدت أن الضبط ٌختلؾ م – ٖ

 جاء جمال لرب بدوٌة ؟    َل  هل:   ) ٌابا(   زتُٛع اذتسٚف

 : الكلمة المخطوط تحتها َل عًللة لها باْلحرؾ ) ألصد حرؾ الهاء(، ووضعت لن كلمة ) ٌابا( بٌن لوسٌن؛ ْلنّها عامٌّة. ٬َسع١

 

 طوضورات ) طوضوع ( اضحرف األخير ضألبيات  اضػضيظ األدبيظ
 ذطر اضثورة

 اضطربيظ اضصبرى
 

 اَلعتزاز بالمومٌّة العربٌّة. رُ 

 اَلستٌاء من سٌاسة العثمانٌٌن، ووْصُؾ ظلمهم . ِم، ُل، رُ 

 ُر : موجودة فً بٌت واحد فً التدرٌبات  ٌنتهً بكلمة ) لراُر(

ما، ال، دا، ِب، ِن، ِد، 
 رُ 

 مدح الشرٌؾ الحسٌن بن علً وأبنابه، وتؤكٌد أحمٌتهم فً الملن.

 كلمات التً آخرها ) ِد( هً : لألحفاِد/ عاِد/ باِد / سداِد .ال

 ُر : موجودة فً بٌت واحد فً التدرٌبات  ٌنتهً بكلمة ) النصُر(

 : ) ُر( فً موضوع اَلعتزاز بالمومٌة َل ٌنتهً بكلمتً ) لراُر/ النصُر(٬َسع١ 

 وصؾ تجاوب اْلمة العربٌة مع الثورة دِ 

 ( هً : بالوّراِد / اْلنجاِد/ اْلؼماِد/ اْلجداِد/ بمٌاِد/ الّزّهاِد الكلمات التً آخرها ) دِ 

 رثاء الشرٌؾ الحسٌن بن علً. ْم، قِ 

 .  التؽنًّ بذكرى الثورة العربٌّة الكبرى دِ 

 : اْلحفاِد / المًٌلِد / اْلصفاِد / رمادِ  الكلمات التً آخرها ) ِد( هً
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 داَلما : اسم لرٌة جبلٌة فً الفلبٌن (:  نمل رمل  بداَلما   )  زتُٛع اذتسٚف

 

 اضخصيصظ اضحرف األخير ضألبيات  اضخصائص اضغظيظ
 ٌستخدم النبرة الخطابٌّة والتعبٌر المباشر عن المعانً ال، ِب  ذطر اضثورة اضطربيظ اضصبرى

 

 اضطضطون     اضحرف األخير ضألبيات  اضػضيظ األدبيظ
ذطر اضطػاوطظ 

سي األشطار 
 اضطربيظ

 

 استنهاض الهمم وإثارتها لمماومة المستعمر. ، ٌل، ُر، ٌد، ُم، مواْر 

 إبراز أهمٌة التضحٌات التً لدمها شهداء المماومة . اء، ية

 وصؾ مشاهد المماومة . ُق، قوا

 تؤكٌد مفهوم المومٌة العربٌة. عُ 

 : لمواعد مربٌة. زتُٛع اذتسٚف

 أسطر شعرٌة، ووضعت لن الحرؾ اْلخٌر لكل سطر فً مكانه المخصص( فً ) استنهاض الهمم ... ( ٌوجد  ٬َسع١ :

 

 طرحضظ اضطػاوطظ اضغضدطيظيظ ذصل اضػصيدة  اضػضيظ األدبيظ
 مرحلة البحث عن الذات . أسطر ذطر اضطػاوطظ اضغضدطيظيظ

 مرحلة اكتشاؾ الذات وتؤكٌد الهوٌة . أبيات ذات شطرين

أسطر شعرٌة وٌُطلب تحدٌد نوع المرحلة من مرحلَتً شعر المماومة الفلسطٌنٌة، فاتّبع ما ٌؤتً :  : عندما ٌعطى لن أبٌات أو   ٬َسع١

 إذا كانت أسطراا شعرٌة فهً تتبع لمرحلة البحث عن الذات  –أ 
ا شعرٌة من شطرٌن فهً تتبع لمرحلة اكتشاؾ الذات وتؤكٌد الهوٌة . -ب   إذا كانت أبٌاتا

 
 ) يمكنك أن تحفظ أبياتًا غيرىا إن شئت  (( ال ُيشترط فييا الترتيب وال التشكيل)
 

 . االّتجاه اضصالديصّي ) طدردظ اإلحياء واضظؼضظ( -
فِّـِو الـتَّـْبجـيال      سـوال      ُقـْم ِلمُمع مِّـِم و   كاد  الُمع مِّـُم أ ْن ي كون  ر 

ِممت   ُيْنِشُئ أ ْنُفًسا و ُعقوال أ ع  ْبني و  لَّ ِمن  الَّذي   ي   أ ْشرف  أ ْو أ ج 
ْبني النُّفوس  ُعدوال باع  ق ويمًة     و ُىو  الَّذي ي  ْبني الطِّ  ف ُيو  الَّذي ي 

ـْداًل مشى   ُكْن ع  ذا الُمع مُِّم ل ْم ي  ئيال  و اِ  باِب ض   روُح الع دالِة في الشَّ
ومُ  ذا ُأصيب  الق  م ْيِيْم مْأت ًما و ع ويـال   فـي أ ْخالِقيْم   و اِ   ف ـأ ِقـْم ع 

 االّتجاه اضّروطاظدّي -
 وى ُمّمـــي يــــا ِشيـــــــاهْ            ف أ فيـقــي يـا ِخـــرافـــــي    
عينــي يا ِشيــاىــــي    ْيـن  أ ْســراِب الطُّيـــــوْر          و اْتب   ب 

ُحـبـــــــــوْر         ُثغـــــاًء   و اْمم ئـي الـوادي  ِمــراًحــــا و   و 
واقـي    واْنُشقي ِعْطـر  الزُّىـــوْر       و اْسم عي ى ْمس  السَّ
بــاُب الُمْست نيــْر       و اْنُظـري الـوادي ُيغ ّشْيــ        ـــِو الضَّ

 اضثورة اضطربّيظ اضصبرىذطر  -
ْيـ ـيِّ الب  ريـف  وح  يِّ الشَّ ما  ح  ر  ـما     ت  و الح  ِمْثـُمك  ي ْرعـى الع ْيـد  و الذِّم   و اْني ْض ف 

أ ما ْرضى األ ْين  و السَّ ْيُرك  ي  ّماِء أ ْنـت ل يا       ِإْن كان  غ   يـا صاِحب  الِيمَِّة الشَّ
مى األ كْ  ِب األ ْحرار ِإنَّ ل ُكْم            ف ْجـًرا أ ط ـلَّ ع  ـني الع ــر   واِن ُمْبـت ِسماِإيٍو ب 

ــْوم  واِرُثُيـْم        ِصـال   يا ْبـن  النَِّبـيِّ و أ ْنت  الي   ق ـْد عاد  ُمتَّـِصاًل ما كان  ُمْنف 
ْيموُن طـاِلُعـُو         ِمُك الم  ـْرِع ال الغ ـم ـِب     يا أ يُّيا الم  ـقِّ الشَّ  أ ْنت  اإِلمـاُم ِبح 

 ذطر اضطػاوطظ
ْعُب ي   ياة           ف ال ُبدَّ أ ْن ي ْست جيب  الق  ِإذا الشَّ ْر ـــــــــــْوًما أ راد  الح   ـد 

ِس  ـْنـك  ْيـِد أ ْن ي  مــــــي             و ال ُبــدَّ ِلمق  ْنج   ــْر ـــــــــــــو ال ُبــدَّ ِلمَّْيـِل أ ْن ي 
ّثني روُحي دَّ ح  ذلـك  قال ـْت ِلــي  الكاِئنــاُت            و   ْر ــــــــــا الُمـْست ـتِ ك 

دى تـي          و ُأْلقي ِبيا فــي م يــاوي الــرَّ مــى راح  أ ْحِمُل روحي ع   س 
ـديـق        يــاٌة ت ُســرُّ الصَّ ــِإّمـــا ح  ـغـيــُظ الِعـــدى    ف  ـمـــاٌت ي  ّمــا م  اِ   و 
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 فضَّصاحب اضطؤ اضطؤضَّف
 أحمد محرم اإللياذة اإلسالمية ) ممحمة قصصية(

 أحمد شولً مجنون لٌلى ) مسرحٌّة( 

 والمازنيّ  عباس محمود العماد الديوان  ) كتاب ( 
 عبد الرحمن شكري ) ديوان شعري ( ضوء الفجر
 عباس محمود العماد ) ديوان شعري (  هدٌة الكروان
 ود العمادعباس محم ) ديوان شعري ( عابر سبٌل

 المازني ديوان المازني ) ديوان شعري (
 أحمد زكً أبو شادي ) ديوان ( الشفك الباكً
 إبراهٌم ناجً ) ديوان ( وراء الؽمام
 علً محمود طه ) ديوان ( المًلح التابه
 أبو الماسم الشابً ) ديوان (  أؼانً الحٌاة

 محمود حسن إسماعٌل ) ديوان ( تابهون
 ُجبران خلٌل ُجبران وان (المواكب ) دي
 إٌلٌّا أبو ماضً ) ديوان (الجداول   

 مٌخابٌل نُعٌَمة ) ديوان ( همس الجفون
 نَسٌب َعرٌَضة ) ديوان ( اْلرواح الحابرة
 المروي َرشٌد خوري ) ديوان ( لكل زهرة عبٌر

 عٌسى الناعوري الملم الجدٌد ) مجلّة ( 

 حسٌن جمعة أفكار والزمن ) ممالة(

 ابن الجوزي صٌد الخاطر ) كتاب(  

 ابن الممفع ) ترجمه من الفارسٌة إلى العربٌة( كلٌلة ودمنة ) كتاب ( 

 دمحم تٌمور فً المطار ) لصة (

 دمحم صبحً أبو ؼنٌمة أؼانً اللٌل  )مجموعة لصصٌة(

 محمود سٌؾ الدٌن اإلٌرانً أول الشوط )مجموعة لصصٌة(

 لة حدادعم المهوة والخرٌؾ ) لصة( 

 طه حسٌن اْلٌام ) كتاب سٌرة  ( 

 العرٌان حٌاة الرافعً ) كتاب سٌرة(

 ابن هشام اْلنصاري سٌرة ابن اسحاق ) كتاب سٌرة( 

 الوالدي المؽازي ) كتاب سٌرة(

 أسامة بن منمذ اَلعتبار ) كتاب سٌرة(

دٌا الساق على الساق فً ما هو الفارٌاق ) كتاب سٌرة(   قأحمد فارس الّشِ
 مٌخابٌل نُعٌَمة جبران ) كتاب سٌرة(

 فدوى طولان رحلة جبلٌّة رحلة صعبة ) كتاب سٌرة(

 إحسان عباس ؼربة الراعً ) كتاب سٌرة(

 عٌسى الناعوري الشرٌط اْلسود ) كتاب سٌرة(

 (2018) ؾٝفٞ  محمود الّسمرة   إٌماع المدى ) كتاب سٌرة(
 نجٌب محفوظ أوَلد حارتنا )رواٌة(

 دمحم حسٌن هٌكل )رواٌة( نبزٌ

 عبد الحلٌم عباس )رواٌة( فتاة من فلسطٌن
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 عٌسى الناعوري )رواٌة( مارس ٌحرق معداته

 مرٌم مشعل فتاة النكبة )رواٌة(

 تٌسٌر سبول أنَت منذ الٌوم )رواٌة(

 ؼالب هلسا الضحن )رواٌة(

 جمال ناجً الطرٌك إلى بلحارث )رواٌة(

 مإنس الّرزاز )رواٌة(أحٌاء فً البحر المٌت 

 طاهر العدوان وجه الزمان )رواٌة(

 إبراهٌم نصر هللا مجرد اثنٌن فمط )رواٌة(

 سمٌحة خرٌس شجرة الفهود )رواٌة(

 هاشم ؼراٌبة الشهبندر )رواٌة(

 محمود الرٌماوي حلم حمٌمً )رواٌة(

 جًلل برجس أفاعً النار )رواٌة(

 يمحمود الزٌود المضبوعون ) مسرحٌة (

 بشٌر هواري المؤزق ) مسرحٌة (

 فخري لعوار دولة العصافٌر ) مسرحٌة (

 جبرٌل الشٌخ تؽرٌبة ظرٌؾ الطول ) مسرحٌة (

 ولٌد سٌؾ ألؾ حكاٌة وحكاٌة من سوق عكاظ ) مسرحٌة (

 عاطؾ الفراٌة كوكب الوهم ) مسرحٌة (

 

 اضذارر ادم اضػصيدة
 عبدالرحمن شكري المجهولإلى 

 عبدالرحمن شكري كلمات العواطؾ
 العماد آه من التراب

 إبراهٌم ناجً الؽرٌب
 أبو الماسم الّشابً من أؼانً الرعاة

 أحمد زكً أبو شادي المناجاة
 نَسٌب َعرٌضة ٌا أخً

 إٌلٌا أبً ماضً التٌنة الحمماء

 مٌخابل نُعٌمة النهر المتجمد

 د الخطٌبفإا تحٌة النهضة

 حٌدر محمود سٌّد الشهداء

 فإاد الخطٌب إلى جزٌرة العرب

 دمحم مهدي الجواهري ثورة العراق 

 محمود دروٌش سّجل أنا عربً
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اضتدسز َٔ ايٓـ نِ ا٫ضتفٗا١َٓٝ أٚ  - 1 

أعسب َا حتت٘ خط  ) ا٫ضِ بعدٖا  – 2رب١ٜٓ .  ارت
 فكط(.       

 اقبط اذتسف ا٭خري ي٬ضِ بعدٖا .                   – 3
 َا ْٛع نِ ؟                                         – 4

 نٝف أَٝٓص بني نِ ا٫ضتفٗا١َٝ ٚنِ ارترب١ٜٓ ؟
ا بالشكل فال -ٔ تفرٌك سهل إذا كان اَلسم بعد )كم( مضبوطا

 جداا؛ فـ ) كم ( اَلستفهامٌة ٌؤتً بعدها تمٌٌز منصوب 

ا   مكسوراا ) تنوٌن فتح ( أّما ) كم ( الخبرٌّة ٌؤتً بعدها اسما

ا مجروراا بحرؾ الجّر  ا إلٌه أو اسما ) تنوٌن كسر ( ٌكون مضافا

 ) من ( 

               صتابًا                  شرأَت ؟                    صم              
 استفهامٌة     تمٌٌز منصوب 

 شرأَت .            صم                صتاٍب                
 خبرٌة        مضاؾ إلٌه مجرور 

 

 شرأَت .      صم              طن صتاٍب        
 خبرٌة             اسم مجرور

ا بالشكل، هنا -ٕ ننظر إلى  إذا لم ٌكن اَلسم بعد ) كم ( مضبوطا

 عًلمات الترلٌم إن ُوِجدت:

إذا وجدنا ) ؟ ( تكون  ) كم ( استفهامٌة، وإذا لم نجد ) ؟ ( 

 تكون )كم( خبرٌة.

 كم صفحة كتبت ؟           كم صفحة كتبت .

َلحظ اَلسم بعد ) كم ( ؼٌر مضبوط بالشكل؛ لذلن ننظر إلى 

ْلولى عًلمات الترلٌم، وببساطة نعرؾ أّن ) كم ( فً الجملة ا

استفهامٌّة؛ لوجود ) ؟ (، أّما فً الجملة الثانٌة ) كم ( خبرٌّة؛ 

 لوجود النمطة ).(.

لد نستعٌن بؤمر آخر لتفرٌك ) كم ( الخبرٌّة عن  -ٖ

 اَلستفهامٌّة : 

 عندما ٌؤتً بعد ) كم ( جمع فهً خبرٌة .

 كم أصدلاء لن            

ع ذلن عرفت فً الجملة َل ٌوجد ضبط وَل عًلمات ترلٌم، وم

 أّن ) كم ( خبرٌّة؛ ْلنّه جاء بعدها  جمع) أصدلاء ( .

 فً اْلبٌات الشعرٌّة واآلٌات تكون )كم( خبرٌّة  ٬َسع١ :

 عادة ونادراا جداا ما تكون استفهامٌّة .

 يف َا ٜأتٞ: بٝٓٔ ْٛع ) نِ ( ٚأعسب ا٫ضِ ايٛاقع بعدٖا
 كم تمميذًا حضر الدرس   -ٕ   كم صديٍق عرفت  -ٔ
 كم شييدًا سقط في المعركة  -ٗ    زرت ؟ قريبةكم  -ٖ
 في المجمس  رجالكم  -ٙ كم من انتصاٍر حققت   -٘
 كم يوٍم قضيناه في الدراسة  -ٚ

 خبرٌّة  - ٔ
صدٌك : مضاؾ إلٌه 

 مجرور، وعًلمة جّره تنوٌن
 الكسر .

خبرٌّة ؛ ْلّن ما بعدها 
 مجرور ) مضاؾ إلٌه ( .

 

 استفهامٌّة - ٕ
تلمٌذاا : تمٌٌز منصوب، 

 وعًلمة نصبه تنوٌن الفتح.

استفهامٌة ؛ ْلّن ما بعدها  
 منصوب ) تمٌٌز ( .

 

 استفهامٌة - ٖ
لرٌبةا : تمٌٌز منصوب، 

 وعًلمة نصبه تنوٌن الفتح.

استفهامٌة ؛ لوجود ) ؟ ( 
 اٌة الجملة.فً نه

 

 استفهامٌة - ٗ
شهٌداا : تمٌٌز منصوب، 

 وعًلمة نصبه تنوٌن الفتح.

استفهامٌة ؛ ْلّن ما بعدها  
 منصوب ) تمٌٌز ( .

 

 خبرٌّة - ٘
انتصاٍر : اسم مجرور، 

 وعًلمة جّره تنوٌن كسر .

خبرٌّة ؛ ْلّن ما بعدها ) من 
 + اسم مجرور ( .

 

 خبرٌّة - ٙ

ر، : مضاؾ إلٌه مجرو رجال

 وعًلمة جّره تنوٌن الكسر .

جمع ؛ ْلّن ما بعدها   خبرٌّة
) َلحظ : َل ٌوجد ضبط وَل 

 عًلمات ترلٌم(
 

 خبرٌّة - 8
ٌوٍم : مضاؾ إلٌه مجرور، 
 وعًلمة جّره تنوٌن الكسر .

خبرٌّة ؛ ْلّن ما بعدها 
 مجرور ) مضاؾ إلٌه ( .

 

 ساي١ خآؾ١ 

 اشترٌَت ؟ لٌرةٍ بكم 
لٌرٍة : مضاؾ إلٌه ،  نها اتصلت بحرؾ جرّ ؛ ْلكم : استفهامٌة

 . تنوٌن الكسرمجرور وعًلمة جره 
 إذا ُسبمْت ) كم (  بحرؾ جّر ؛ فإّن ) كم ( استفهامٌّة . – ٔ
ا إلٌه و -ٕ ، ولٌس تمٌٌزاا ، وهذه حالة ٌكون اَلسم بعدها مضافا

 خاصة .
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ا٫ضِ املسنب تسنٝبٟا 
 إقافٟٝا

أٟ امل٪ي١ف َٔ 
 دصأٜٔ
اف َٚكاف )َك

إيٝ٘(، َجٌ : 
 ؾ٬ح ايٓدٜٔ .

 إذا كان الجزء الثانً 
) الدٌّن أو الدولة( ننسب 
للجزء اْلول، مثل : صًلح 
 الدٌّن، نور الدٌّن، تاج الدّولة

 ًّ  صًلح الدٌّن: صًلِح
 نور الدٌّن : نوِريّ 
 ًّ  تاج الدّولة : تاِج

ا، ننسب للجزء اْلول  ا إضافٌا اسم مرّكب تركٌبا
 مط.) الصدر(  ف

ًّ ٌولعنا فً اللَّبس  تٛقٝح : ْلّن الجزء الثان

؛ فهنان أسماء مرّكبة كثٌرة تنتهً بـ ) الدٌّن 
 والدولة (

 إذا كان اَلسم الجزء اْلول 
(  ، َكفر ) عبد، أبو ، ابن

ننسب للثانً ) العَُجز (، مثل 
: عبد المادر، ابن حنبل، أبو 

 حنٌفة

 عبد المادر : لادِريّ 
.ابن حنبل : حن ًّ  بِل

 ًّ  أبو حنٌفة : حنَِف
 َكفر أسد : أسِديّ 

ا المرى ٌبدأ اسمها بكلمة    ) أحٌانا
 ) َكفر((

ا ، ننسب للجزء  ا إضافٌا اسم مرّكب تركٌبا
الثانً، ْلّن الجزء اْلول ٌولعنا فً اللّْبس ؛ 
 فهنان أسماء كثٌرة تبدأ ب ) أبو، عبد، ابن(.

 حنٌفة : نطبك علٌه لاعدة ) فعٌلة ٬َسع١ :

( وهو ؼٌر مضعّؾ ، فنحذؾ الٌاء والتاء، 
(الحرؾ الثانًونفتح  ًّ  ، فتصبح ) حنَِف

ًّ. شاذة تُحفظ كماهً  حالة  شاذة  حالة عبدهللا: عبدِل

ا٫ضِ املسن١ب تسنٝبٟا 
َصدٟٝٓا ; أٟ 
ادتصأٜٔ مت 

دزتُٗا ٚأؾبشا 
:  ن١ًُ ٚاسد٠، َجٌ

 أفػاْطتإ

 ننسب الجزء اْلول
 ) الصدر( فمط 

، ، كردستانتانأفؽانس
 طبرستان

 ًّ ا، عند النسب  ، طبِريّ كرِديّ ، أفؽانِ ا مزجٌا اسم مرّكب تركٌبا
 ننسب للجزء اْلول  ) الصدر ( فمط .

 : ٌوجد اسمان شاذان ٌُحفظان :٬َسع١

 ًّ ًّ    حْضرَموت : حضرِم   / بعلبَّن : بعلبَّك
  ًّ     بٌت لحم : تلحِم

املدتّٛ ا٫ضِ 
 بٝا٤ َػٓدد٠

 

 حرؾ واحد لبل الٌاء
 نّرد الٌاء اْلولى إلى أصلها 

والثانٌة تُملَب   ) واو أو ٌاء (
 واواا وٌُفتَح ما لبلها

أمثلة فمط تُحفَظ كما  ٖورد فً الكتاب 
 هً :

ًّ : َحٌَِوّي ) أصل الٌاء اْلولى ٌاء  ح
 بدلٌل الجذر ) حًٌ(

زّي : زَوِوّي ) أصل الٌاء اْلولى واو 
 بدلٌل الجذر زوي(

ًّ : ؼوَ  ِوّي ) أصل الٌاء اْلولى واو ؼ
 بدلٌل الجذر ؼوي(

اسم مختوم بٌاء مشدّدة، ولبل الٌاء حرؾ 
 نّرد الٌاء اْلولى إلى أصلها واحد، 

والثانٌة تُملَب واواا وٌُفتَح   ) واو أو ٌاء (
 ما لبلها

 لبل الٌاء حرفان
نحذؾ الٌاء اْلولى ونملب 
 الثانٌة واواا ونفتح ما لبلها

أمثلة فمط تُحفَظ كما  ٖب ورد فً الكتا
 هً :

ًّ : نبَِويّ   نب
ًّ : علَِويّ   عِل

ًّ : رَضِويّ   رِض

لبل الٌاء اسم مختوم بٌاء مشدّدة  و 
 حرفان

نحذؾ الٌاء اْلولى ونملب الثانٌة واواا 
 ونفتح ما لبلها

ّٟ  ٖٕٔغة إٌٝ ِفشد ادتُع ٌِ ٌح : دٚ ْٚ ي : د َٚ  دُ

 ّٟ ٍِ  لثائً : لث١ٍح : لَثَ

ٕح  ْٙ ِِ  : َٓٙ ِِ ّٟ ِٕ ْٙ ِِ  : 

 ّٞ  آثاس : أثش : أثِش

إذا نإ ادتُع عًُٟا; أٟ اضِ يػدـ أٚ 
 َد١ٜٓ

ّٞ  ٕٔغة ٌٍجّع ٔفغٗ  ) أٔقاس : اعُ فراج( أٔقاس : أٔقاِس

 ّٞ  جضائش : جضائِش

عٍُ جضائش : جّع جض٠شج ٚ٘ٛ اعُ )

 . (ٌذٌٚح

 اضِ ادتُع
هو ما تضّمن معنى الجمع، ولٌس له مفرد من 

 ء، جٌش، مثل : لوم، نسا لفظه

ّٟ  ٕٔغة ٌٍىٍّح وّا ٟ٘ ِِ  لَٛ : لٛ

 ّٟ  ٔغاء : ٔغائِ

 ّٟ  ج١ؼ : ج١ِؾ

ِمع فٟ اٌىراب وٍّح ) لَٛ (  ٬َسع١ : ُٚ

ّٟ تؾىً خاهئ    ِع اعُ اٌجٕظ اٌجّع

ٓٞ  اضِ ادتٓظ ادتُع
هو ما دّل على معنى الجمع وله مفرد ممٌّز عنه 
بتاء مربوطة ، مثل : تفاح : تفاحة / زٌتون : 

 : شجرةزٌتونة / شجر 

ّٟ  ٕٔغة ٌٍىٍّح وّا ٟ٘  ذفاح : ذفّاٍد

 ّٟ  ص٠رْٛ : ص٠رِٛٔ

 ّٞ  ؽجش : ؽجِش
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ٍٓ ع٢ً ف١٦ َٔ ف٦ات اجملتُع ، َجٌ :  مجع ٜد
ُٓاٍ، ط١ًاب، أعساب  ع

ّٟ  ٕٔغة ٌٍىٍّح وّا ٟ٘ ٌِ ا ّّ اي :ع ّّ  ع

 ّٟ  هّّلب : هّّلتِ

 ّٟ  أعشاب : أعشاتِ

ٍٓ ع٢ً ١َٓٗ ٜصاٚهلا ايٓٓاع ّٞ ج ٕٔغة ٌٍىٍّح وّا ٟ٘ مجع د  ٛا٘ش : جٛاِ٘ش

 ّٟ  عاعاخ : عاعاذِ

 ٖرٙ سا٫ت غآذ٠ ُتشفغ  نُا ٖٞ، ٫ٚ ُٜكاع عًٝٗا :

 املٓطٛب املٓطٛب إيٝ٘  املٓطٛب املٓطٛب إيٝ٘
ًّ  ضًٝك١ ًّ  َؾٓعا٤  َسلٌِم  صنعانِ

ًّ  طبٝع١  بِْصِريّ  ايَبؿس٠  طبٌِع

ِٖس ًّ  ايٓسب  دُْهِريّ  َد بانِ  الرَّ

 ِويّ بَدَ  باد١ٜ  َمْرَوِزيّ  ِسََٚ

ٟٓ اِزيّ  ايٓس ًّ  ايعكٌ  الرَّ  العمًلنِ

٤ِٞ ًّ  ط ًّ  ايٓٓٞفظ  طابِ  النّْفسانِ

ِٓ ا٫جتاٖات ايٓكد١ٜٓ ا٭زد١ْٓٝ يف فرت٠ ايٓٚؿف ايجاْٞ  َا ٖٞ أٖ
 َٔ ايكسٕ ايعػسٜٔ ؟

 ًّ ًّ  -اَلتجاه التارٌخ اَلتّجاه  -اَلتّجاه البِنٌوّي  -اَلتّجاه اَلجتماع
 ًّ  جاه الُممارناَلتّ  -الَجمال

 ٓٞ ٞٓ يًٓكد ا٭دب اذنس اثٓني َٔ ايٓك١اد ا٭زدْٝني ميٓج٬ٕ ا٫جتاٙ ايٓتازخي
 يف ا٭زدٕ .

ًّ. –إبراهٌم السَّعافٌن   خالد الكرك

ٕٓ اٱبداَع اْعهاْع فيٙن يتذس٢ب١  ٜس٣ ايٓٓاقد إبساِٖٝ ايٖطعافني أ
٤ِٛ َا اٱْطإ َٚع٬قت٘ َع ايب١٦ٝ، ٚٚقح  ٖرٙ ايعباز٠ٜ يف َق

 دزضَت.  ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(
النص اْلدٌب َل بد من أن ٌتؤثر بحركة التارٌخ وظروؾ  نذلن أ ًعنٌ

العصر وطبٌعة الحٌاة السٌاسٌة واَلجتماعٌة والثمافٌة التً ٌعاٌشها 

اْلدٌب، ومن ثم، َل بد لفهم النص اْلدبً وتحلٌله وكشؾ مضامٌنه 

ابصه من دراسة هذه المإثرات لتحدٌد أثرها فً ودَلَلته وتفسٌر خص

 تكوٌن النص وبنابه. 

ٞٓ بػه٣ٌ ٚاقح٣ عٓد  ٞٓ ؟نٝف ظٗس ا٫جتاٙ ايتازخي  خايد ايهسن

ًّ لدى  واب فً دراسته "طه ُحَسٌن ِروابٌاا"، إذ دََرَس صورة الفّن الّرِ

 طه ُحَسٌن من خًلل الوالع الذي عاَشه.

٤ِٛ دزاضتٜو ٫ٓتذاٖات اذتس ٕٓ، ؾٓٚف يف َق ن١ ايٓٓكد١١ٜ اذتدٜج١ يف ا٭زد
 املكٛي١ اٯت١ٝ إىل ا٫ٓتذاٙ ايٓٓكدٟ ايرٟ ُتُٚجً٘: 

ٞٓ بعٓٛإ  ِٝط ُٖد ايٜك ٞٓ إبساِٖٝ خًٌٝ عٔ ايٓػاعس ست ٜكٍٛ ايٓٓاقد ا٭زدْ

ـٓ":   "ايٓػاعس ٚايٓ

٘ٔ ايػدؿٝٓ ٛٗز٢ سٝأت ٟٛا أغٖد ا٫زتباط بتٛ ٞٓ َستٔب ِٝط َٕ ٔغعُس ايٜك ُٓا نا ١ٔ، "ٜٚي
ُّ ايكدز٠ٝ ع٢ً ز٩ٜتٗا بٛقٛح٣ َا مل  ٘ٔ ايفيٚن َتٓعٔد ٛٗز٢ ز٩ٜٔت٘ يف ْطٝٔذ ٚتٛ

٘ٔ ايٓػدؿ١ٓٝ ٚا٭دب١ٓٝ".  ٤َِٛ ع٢ً ضرئت  َُْطٍّٔط ايٖك
 اَلتجاه التارٌخً .

َا ايدزاض١ اييت طٓبل فٝٗا إبساِٖٝ ايطعافني ا٫جتاٙ 
  ايتازخيٞ؟

واٌة والمسرحٌّة فً فِلَسطٌ  م" .3ٗ7َٔن حتى عام "نَْشؤة الّرِ

ٞٓ يف اذنس ث٬ث١  َٔ ا٭دبا٤ ا٭زدْٝني اتبعٛا ا٫ٓتذاٙ ا٫دتُاع

 ايٓكد .

. -عبدهللا ِرْضوان  -هاشم ٌاؼً  ًّ  ُسلٌَمان اْلَزرع

ٕٓ اٱبداَع اْعهاْع فيٙن يتذس٢ب١  ٜس٣ ايٓٓاقد إبساِٖٝ ايٖطعافني أ
٤ِٛ َا اٱْطإ َٚع٬قت٘ َع ايب١٦ٝ ، ٚٚقح ٖرٙ ايعباز٠ٜ يف َق

النص اْلدٌب َل بد من أن ٌتؤثر بحركة  نذلن أ ًعنٌ  دزضَت.  

التارٌخ وظروؾ العصر وطبٌعة الحٌاة السٌاسٌة واَلجتماعٌة 

ثم، َل بد لفهم النص اْلدبً التً ٌعاٌشها اْلدٌب، ومن  والثمافٌة

راسة وكشؾ مضامٌنه ودَلَلته وتفسٌر خصابصه من د وتحلٌله

 هذه المإثرات لتحدٌد أثرها فً تكوٌن النص وبنابه. 
ٞٓ ؟ ٞٓ بػه٣ٌ ٚاقح٣ عٓد خايد ايهسن  نٝف ظٗس ا٫جتاٙ ايتازخي

 ًّ واب فً دراسته "طه ُحَسٌن ِروابٌاا"، إذ دََرَس صورة الفّن الّرِ

 لدى طه ُحَسٌن من خًلل الوالع الذي عاَشه.

ٓتباع٘ ا٫جتاٙ اذنس دزاض١ يٮدٜب ٖاغِ ٜاغٞ ٜ٪ن١د فٝٗا ا
 ٓٞ  ا٫دتُاع

عر الحدٌث بٌن النّظرٌّة والتّطبٌك  "أصدََر دراسةا بعنوان "الّشِ

اذنس دزاض١ يٮدٜب عبداهلل زقٛإ  ٜ٪ن١د فٝٗا آتباع٘ ا٫جتاٙ 
 ٓٞ  .ا٫دتُاع

واٌة  "صدرْت له دراسةُ بعنوان "أسبلة الّرِ

ٞٓ  ٜ٪ن١د فٝٗا آتباع٘  اذنس دزاض١ يٮدٜب ضًُٝإ ا٭شزع
 ٓٞ  .ا٫جتاٙ ا٫دتُاع

عر اْلردنً   أصدََر دراسةا نمدٌّة بعنوان "َموالؾ، دراسات فً الّشِ
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  "الحدٌث، الجزء اْلّول

ٕٓ، ؾٓٚف املكٛي١ اٯت١ٝ إىل ا٫ٓتذاٙ ايٓٓكدٟ ايرٟ ُتُٚجً٘: ٜكٍٛ ٤ِٛ دزاضتٜو ٫ٓتذاٖات اذتسن١ ايٓٓكد١١ٜ اذتدٜج١ يف ا٭زد ايٓٓاقد  يف َق
ٞٓ عب ٘ٔ ا٭زدْ َُُع ٜس٣ فٝ٘ ؾٛز٠ٜ ذأت ٔٗ ايٛسٝد ايرٟ َٜهاُد اجملت داهلل زقٛإ: "ايٚسٚا١ٜ ٜأٞيَؿُل ايفٕٓٛ ا٭دب١ٔٓٝ باجملتُع، بٌ إْٓ٘ ايف

."ٓٞ ـٓ ايٚسٚا٥ ٌَ ايٓ َُٓعٔهَط١ٟ داخ   َتُٚج١ًٟ ٚ
اَلتجاه اَلجتماعً.

ٟٓ يف ايٓكد.اذنس أدٜبني أزدْٝني ميٓج٬ٕ ا٫جتاٙ ايبٓٝ ٛ 
  سامح الرواشدة  . -فخري صالح 

 .آتذاٖ٘ ايبٟٓٝٛ يف ايٓكد  ٖات دزاض١ يٮدٜب فدسٟ ؾاحل تبٝٓٔ فٝٗا
ًّ الُمعاِصر""أَْرُض اَلحتِماَلت: ِمن النّص الُمؽلَك إلى النّص المفتوح    فً السَّْرد العرب

 ٟٓٝٛ يف ايٓكد .ٖات َجايني ٜبٝٓٓإ تبٓٓٞ ا٭دٜب ضاَح ايسٚاغد٠ ي٬جتاٙ ايب
ًّ" فً كتابة "المِ   -أ  ًّ الحدٌث".فً باب "بنٌة النّّص الِمناع عر العرب  ناع فً الّشِ

 .ومن ذلن تَناُولُه لصٌدة "ِمن لٌالً بِنِلوب" لعبد الّرحٌم عمر  -ب 

ـٓ  ٟٓ يف ايٖتعاٌَ َع ايٓ ٞٓ، عٔ ا٫ٓتذاٙ ائبٓٝٛ ٞٓ، ٚا٫دتُاع يد٣ ايٓٗك١اد ا٭زدْٝٓنَي يف ايجُاْٝٓٝٓات نٝف خيتًف ا٫ٓتذاٖإ: ايٓتازخي

 ٚايتطعٝٓٝٓات؟  ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (

ٌدرس اَلتجاه التارٌخً الظروؾ: السٌاسٌة ، واَلجتماعٌة، والثمافٌة، للعصر الذي ٌنتمً إلٌه اْلدٌب، متخذا منها وسٌلة لفهم النص  -أ 

 اْلدبً، وتفسٌر خصابصه، وكشؾ مضامٌنه ودَلَلته. 

 َلتجاه اَلجتماعً فً النمد ٌربط النص اْلدبً والمبدع نفسه بالمجتمع بطبماته المختلفة، أي إن اَلدٌب ٌصدر فًوا -ب 

نصه عن رإى مجتمعه، فٌحمل همومه وٌلتزم لضاٌاه وٌعبر عنها، فتكون مهمة النالد هنا دراسة هذه العناصر لًلستعانة بها فً فهم النص 

 نٌة وأثرها فً تكوٌنه. وبٌان مضامٌنه وكشؾ عناصره الف

 

وٌختلؾ معهما اَلتجاه النٌوي فً النمد حٌث ٌدرس العمل اْلدبً بوصفه بنٌة متكاملة ذات عًللات بٌن مفرداته بعٌداا عن أّي عوامل  -ج 

 الداخلٌة.أخرى خارجٌة محٌطة بالنص: تارٌخٌة، أو اجتماعٌة، أو ؼٌر ذلن، فتكون وظٌفة النالد الكشؾ عن أبنٌة النص وعًللتها 
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ع١ًٌ : ٜعٓد غعس ايتفع١ًٝ ثٛز٠ سكٝك١ٝ يف عامل ايػعس ايعسبٞ 

 ٚأِٖ سًك١ يف تٛٛزٙ.
ْلنّه شعر موزون تحرر من وحدة المافٌة والبحر العروضً،  

والتزم نظام التفعٌلة، إذ تتكرر التفعٌلة الواحدة فً المصٌدة كلّها، 

 معٌن من التفعًٌلت فً كل سطر.وَل ٌتمٌد بعدد 

 

ٚقح ضبب تط١ُٝ غعس ايتفع١ًٝ بٗرا ا٫ضِ. ) َٔ أض١ً٦ 
 ايهتاب(

ْلنّه شعر موزون تحرر من وحدة المافٌة والبحر العروضً، 

والتزم نظام التفعٌلة، إذ تتكرر التفعٌلة الواحدة فً المصٌدة كلّها، 

 وَل ٌتمٌد بعدد معٌن من التفعًٌلت فً كل سطر.

 

ناْت ايبدا١ٜ اذتكٝك١ٝ يػعس ايتفع١ًٝ؟ َٚٔ أغٗس َت٢ 
 زٚادٙ؟ ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

م( حٌن نشرت 3ٗ8ٔالبداٌة الحمٌمٌة لشعر التفعٌلة كانت عام )

نازن المًلبكة لصٌدة فً شعر التفعٌلة بعنوان )الكولٌرا(، وفً 

العام نفسه نشر بدر شاكر السٌاب دٌوانه )أزهار ذابلة( وفٌه 

 ر التفعٌلة بعنوان )هل كان حبًّا؟(. لصٌدة من شع

من أعًلم شعر التفعٌلة كذلن: صًلح عبد الصبور، وفدوى 

طولان، ومحمود دروٌش، وأدونٌس، ونزار لبّانً. ومن رواده 

 فً اْلردّن: حٌدر محمود ، وعبدهللا رضوان، وحبٌب الزٌودي. 

  

 اذنس أبسش قكاٜا غعس ايتفع١ًٝ َٚٛقٛعات٘. 
 الصورة الشعرٌة    -ٕسٌمً  اإلٌماع المو -ٔ

 اَلنزٌاح الدَللً -ٗالرمز واْلسطورة    -ٖ

 المرأة -ٙالتناّص    -٘
 

 َا ايرٟ ٜتشه١ِ يف تهساز ايتفع٬ٝت يف ايػٛس ايػعسٟ ؟
حسب التدفك الشعوري للشاعر التً تتطلب اإلطالة تارة، والمصر 

 تارة أخرى.

 ٟٓ يف غعس اذنس أداتني َٔ أدٚات حتكٝل اٱٜكاع ايػعس
 ايتفع١ًٝ .

ومن أدوات الشاعر لتحمٌك اإلٌماع الموسٌمً التكرار بؤنواعه، 

مثل تكرار اْلحرؾ أو الكلمات أو العبارات أو اْلسطر، واختٌار 

 اْللفاظ الرشٌمة المتناؼمة. 

 

 

تعترب ايؿٛز٠ ايػعس١ٜٓ َٛقٛعٟا َٔ َٛقٛعات غعس 
 ايتفع١ًٝ، ٚٓقح ذيو.

اطاا وثٌماا بالتّجربة الّشعرٌة، وهً ترتبط الّصورة الشعرٌة ارتب

طرٌمة للتّعبٌر عن لضاٌا الشاعر فً صورة فنٌّة تتوافك وحاَلته 

دة  النّفسٌة ، فمد تخلَّص الشاعر فً شعر التفعٌلة من المافٌة الموحَّ

الّتً تمٌّد أحٌاناا ُصَوره ومشاعره، وأطلك العنان للّصورة الّشعرٌة، 

مجرد العًللة بٌن المشبّه  فجاءت عمٌمة مكثفة، وخرجت من

والمشبّه به إلى نوع من الَمشاهد أو اللّمطات الموحٌة المتتالٌة 

ا متًلحمة مربٌة ومسموعة.  تنمل لنا صورا

 

 ع١ًٌ : ٜهجس يف غعس ايتفع١ًٝ اضتدداّ ايسَص ٚا٭ضٛٛز٠. 
 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

ا عن التصرٌح، فالمطر رمز  ٌوظؾ الرمز للتلمٌح بالمحتوى عوضا

الخٌر، والفجر رمز الحرٌة، ومن الطبٌعً أن تظل هذه الرموز 

مفتوحة على آفاق واسعة لادرة على تولٌد المعانً واإلٌحاءات 

المتجددة، كما ٌوظؾ اْلسطورة وهذا ٌزٌد المعنى عمماا، وٌرتمً 

 بالمستوى الفنً للمصٌدة.
 

 ٚقح املكؿٛد با٫ْصٜاح ايد٫يٞ. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(
ل باللؽة عن المعنى المعهود، والخروج عن المعنى هو العدو

المؤلوؾ، وتوظٌؾ اْللفاظ فً ؼٌر ما وضعت له، وهذا ٌمٌز لؽة 

ا،  الشعر، وٌعطً اللفظ دَللة مجازٌة، وٌزٌد شعر التفعٌلة ؼموضا

 وٌجد المارئ صعوبة فً فهم مراد الشاعر. 

 عًٌ : ميٌٝ غعس ايتفع١ًٝ إىل ايػُٛض أسٝاّْا. ) َٔ أض١ً٦
  ايهتاب(

بسبب اَلنزٌاح الدَللً وتوظٌؾ اْللفاظ فً ؼٌر ما وضعت له، 

 إضافة إلى استخدام الرمز للتعبٌر عن المعانً التً ٌرٌدها الشاعر.
 . ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(بايتٓآفٚقح املكؿٛد 

مصطلح نمدي ٌمصد به وجود تداخل بٌن نص وآخر، مما ٌجعل 

 ص أخرى. النص فً عًللة ظاهرة أو خفٌة مع نصو

 .ٜهجس ايتٓآف يف غعس ايتفع١ًٝ ع١ًٌ : 
ْلّن الشاعر ٌوظؾ ألفاظاا تحٌل المارئ إلى المصص المرآنً 

والحكاٌات التراثٌة، وٌلجؤ إلى التناص لتمدٌم معاٍن ٌرٌدها ، وتؤكٌد 

 موالؾ مشابهة ، ولد ٌؤتً التناص فً عنوان المصٌدة.

 سأ٠؟نٝف عٓبس غعسا٤ ايتفع١ًٝ عٔ اٖتُاَِٗ بامل
َل ٌكاد ٌخلو دٌوان شاعر من ذكر المرأة، أو تصوٌر مشاعره 

ا لكثٌر من معانٌه.  نحوها، وربما اتخذها الشاعر رمزا
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 اذنس ارتؿا٥ـ ايف١ٝٓ يػعس ايتفع١ًٝ.
ٌهتّم بالوزن الشعري الذي ٌموم على وحدة التفعٌلة فً  -ٔ

 المصٌدة، وٌتحرر من المافٌة الموّحدة. 

ٌن الموسٌمً للمصٌدة على التفعٌلة تبعاا للدفمات ٌعتمد التكو -ٕ

 الشعرٌة للشاعر فًل ٌتمٌد بعدد التفعًٌلت فً كل سطر. 

ٌعنى بعمك الصورة الشعرٌة وٌكثر منها وٌجدد فٌها، كما فً  -ٖ

 .  لصٌدة )النهر العاشك( لنازن المًلبكة مثًلا

 ٌكثر من توظٌؾ الرموز واْلساطٌر للتعبٌر عن المعانً.  -ٗ

 قا٥ًٗا ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(إىل  قؿٝد٠ نٌ اْطب 
 .نازن المًلبكة )ايٓٗس ايعاغل ( 

 بدر شاكر السٌاب.)أْػٛد٠ املٛس (  
 .حبٌب الزٌودي)ع٢ً َا٤ َدٜٔ(  

 املًٛٛب سفع٘ َٔ غعس ايتفع١ًٝ
 (1) ظطوذج 
 يا ِبالدي 

ُر الطَّيُِّب  ج  ْكُبُر فيِك الشَّ  ِمْثم ما ي 
ْكُبْر   ن 
 نا ف ْوق  أ ْىداِبِك ف اْزر عي

ز ْعت ْر  ْيتوًنا و   ز 
ْر  باِح العيِد، أ ْخض   و اْحِممينا أم اًل، ِمْثل  ص 

نا   و اْكُتبي أ ْسماء 
: ن شامى ْفت ِر الُحبِّ  في د 

 

 

 ( 2) ظطوذج 
ْرًحا  ْرت ِفُع الُحبُّ ص  ْدي ن  ي  مى ماِء م   ع 

ْدُمُل ُكلَّ الِجراْح  ي   و 
ْأتي الرُّعاة...  ي   و 

ِويُّ األ مين  ت ْسقي ل نا أ يُّيذا الق   و 
باح  ْمت دُّ ُعْمُر الصَّ ْدي ن  ي  مى ماِء م   ع 

ْوم...  في ُكلِّ ي   و 
ليًدا  ْزر ُع ِعْشًقا و  ن   س 
ديًدا  ْرًحا ج  ْرف ُع ص  ن   و 

 

 

اضػضيظ 
 األدبيظ

طوضورات    أو  شضايا 
 ذطر اضتغطيضظ

 اضصضطات األخيرة سي األدطر اضذطريظ.

 ذطر
 اضتغطيضظ

 

أكثر  علىأهدابن و علىأسماءنا  اكتبًالنشامى و الزعتر الطٌب اْلخضر  بًلدلكن ٌا بًلدي  اإلٌماع الموسٌمً.  

 جدابل الدفلى والسنابل السود.

 مشٌنا . ثمّ إلٌنا خطاه وٌداه  الصورة الشعرٌة .

 انحناء جذور وسعؾ النخل. الرمز واْلسطورة.

 النؽم  اسمعالمدم، و  وعلىالحنون العٌون و حجرها  فًنْم 

 المهاجرٌن بالملوع منشدٌن : مطر مطر مطر    ) الملوع تعنً أشرعة السفن( اَلنزٌاح الدَللً.

ا ولٌداا جدٌداا وجراح الرعاة  مع التناّص.  ماٌوٍم  فًبراعمنا  هًرٌاح الصباح اْلمٌن سنؽنً صرحا

ا  وفتحاستدار الُمنهار  المرأة .   أمطاراا   ٌشاهدلشباكا

ا بحرؾ مختلؾ عن ؼٌره؛  ٬َسع١ : كما تعلم فً شعر التفعٌلة تكون المصٌدة على شكل أسطر لصٌرة متتالٌة، وٌكون كل سطر منتهٌا

فوجدُت أّن اْلفضل أن أضع لن الكلمات الواردة فً نهاٌة كّل سطر، وحاولُت أن أرّكب منها جمًلا ذات معنى مفٌد؛ لٌسهل علٌن حفظها، 

ا والكلمات التً تحتها خط َل عًللة لها بالكلمات المطلوبة، فمد وضعتها لتكملة المعنى فمط، و) أل ( َل لٌمة لها فؤحٌانا أضعها وأحٌان

ا للمعنى.  أحذفها تبعا
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ٍْ يف ايرتاخ ايعسبٞ ايكدِٜ، بني ذيو. ) َٔ أض١ً٦  يًسٚا١ٜ أؾٛ
بً المدٌم حافًلا بإرهاصات لصصٌة، فمد كان التراث العر  ايهتاب(

ٌَر الشعبٌة ولصص  تمثلت فً فن الممامات وحكاٌات السُّّمار والّسِ
الصعالٌن وأضرابهم، فمصة ))حً بن ٌمظان(( َلبن طفٌل، 
ولصص )) ألؾ لٌلة ولٌلة(( وؼٌرهما أمثلة على وجود فن 

 الرواٌة فً أدبنا العربً المدٌم. 
 املكا١َ غهًٟا فٓٝ٘ا ي٘؟ ٚاذنس َجا٫ٟ ي٘ .اذنس ناتبٟا آتدر أضًٛبٟا 

 دمحم الموٌلحً فً مإلَّفه))حدٌث عٌسى بن هشام(( .

َا ايسٚا١ٜ ايسا٥د٠ باملفّٗٛ ايفين اذتدٜح يًسٚا١ٜ يف ا٭دب 
 ايعسبٞ اذتدٜح؟ ع١ًٌ إدابتو. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(

هنان إجماع فً اْلوساط النمدٌة على أن رواٌة "زٌنب" التً 
م( هً أول رواٌة 3ٕٔٔدمحم حسٌن هٌكل ونشها سنة ) كتبها

عربٌة ناضجة بالمفهوم الفنً الحدٌث للرواٌة فً اْلدب العربً 
 الحدٌث. 

 اذنس  ٝنٓتابٟا يًسٚاٜات ايعسب١ٝ.
))ٌومٌات نابب فً اْلرٌاؾ(( لتوفٌك الحكٌم، ورواٌة ))سارة((  

))أوَلد لعباس محمود العماد، و))دعاء الكروان(( لطه حسٌن، و 
حارتنا(( لنجٌب محفوظ، وفً سورٌا ظهرت الرواٌة التارٌخٌة 

 ))سٌد لرٌش(( لمعروؾ اْلرناإوط.

 ؟ 1988عًٌ : ْاٍ صتٝب ستفٛظ دا٥ص٠ ْٛبٌ يٰداب يف عاّ 
 لكتابته رواٌة ) أوَلد حارتنا ( .

بًؼ صتٝب ستفٛظ بفٔ ايسٚا١ٜ ذز٠ٚ اٱبداع. ) َٔ أض١ً٦ 
شهرة عالمٌة؛ فمد حصل  أوَلد حارتنا () كان لرواٌته   ايهتاب (

 م(.377ٔعلى جابزة نوبل العالمٌة فً اْلدب عام )
اذنس عددٟا َٔ نتاب ايسٚا١ٜ ايعسب اذتداثٝني ايرٜٔ خسدٛا 

 ع٢ً ز١ٜ٩ ايسٚا١ٜ ايتكًٝد١ٜ ٚتكٓٝاتٗا.
ُصنع هللا إبراهٌم، وحنّا مٌنا، وجمال الؽٌطانً، والطٌب صالح، 

 حمن منٌؾ.وإمٌل حبٌبً، وعبد الر

عًٌ:  ٚؾًت ايسٚا١ٜ بريو إىل دْٝا ايٓـ املفتٛح ايرٟ 
ٜفكٞ إىل قسا٤ات َتعدد٠ ٫ تؿٌ إىل تفطري ْٗا٥ٞ يًدٛاب 

 ايسٚا٥ٞ. 

بسبب الخطاب الروابً الذي تجاوز المفاهٌم التملٌدٌة حول 
الرواٌة فً عصورها الكًلسٌكٌة والرومانسٌة والوالعٌة؛ وتداخلت 

ت العالم الخٌالً والوالعً والتارٌخً؛ ما جعلها أسالٌبها مع تداخًل
 أكثر تعمٌداا وأعمل تركٌباا. –سواء فً حبكتها أو شخوصها  –

ٌَٝ ايسٚا١ٜ اذتداث١ٝ إىل ايعُل ٚايتعكٝد. ) َٔ أض١ً٦ 
 ايهتاب ( 

ْلن الخطاب الروابً تجاوز المفاهٌم التملٌدٌة حول الرواٌة فً 
لوالعٌة؛ وتداخلت أسالٌبها عصورها الكًلسٌكٌة والرومانسٌة وا

 –مع تداخًلت العالم الخٌالً والوالعً والتارٌخً؛ ما جعلها 
 أكثر تعمٌداا وأعمل تركٌباا.  –سواء فً حبكتها أو شخوصها 

 َا ع٬ق١ ا٭دب املطسسٞ بايتُجٌٝ؟ ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب(
مثٌلها ة حوارٌة لابلة للتمثٌل المسرحً وٌصاحب تالمسرحٌة لص

مناظر ومإثرات مختلفة ، وللن ٌراعى فٌها جانبان: جانب التؤلٌؾ 
للنص المسرحً، وجانب التمثٌل الذي ٌجسم المسرحٌة أمام 

ا حًٌّا.  المشاهدٌن تجسٌما
 

َٔ زا٥د املطسس١ٝ يف ا٭دب ايعسبٞ؟ َٚا اٯفام املتعدد٠ 
 ملطسسٝات٘؟ ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب( 

 آفاق مسرحٌاته، منها:  توفٌك الحكٌم، الذي تنوع فً
  ."المسرحٌة الرمزٌة الذهنٌة "أهل الكهؾ 
  ."المسرحٌة اَلجتماعٌة "اْلٌدي الناعمة 
  ."التحلٌلٌة النفسٌة مثل " نهر الجنون 
 ."المسرحٌة الوطنٌة مثل "مًٌلد بطل 
 

بني دٚز نٌ َٔ : َازٕٚ ْكاؽ ٚايكباْٞ يف ْػأ٠ املطسح 
 اب( ايعسبٞ. ) َٔ أض١ً٦ ايهت

أول من أدخل الفن المسرحً إلى البًلد العربٌة هو اللبنانً مارون 
نمّاش الذي التبس هذا الفّن من إٌطالٌا حٌن سافر إلٌها، وبدأ 

 تمثٌله باللؽة العربٌة الدارجة
 بعد ذلن ظهر أبو خلٌل المبانً فخطا بالفن المسرحً خطوة إلى

ات الشعبٌة مثل اْلمام، ولربه إلى الجماهٌر باختٌاره المسرحٌ
))ألؾ لٌلة ولٌلة((، واتخذ من الفصحى لؽة للحوار، ومزج فٌها 

 لنثر مع العناٌة بالسجع أحٌاناابٌن الشعر وا

 

 ؾاسب امل٪يٍّف امل٪ي٤ف
 بدر شاكر السٌّاب أزهار ذابلة

 ابن طفٌل حً بن ٌمظان ) لصة (

 دمحم الموٌلحً ) ممامة ( حدٌث عٌسى بن هشام 

 لتوفٌك الحكٌم ٌومٌات نابب فً اْلرٌاؾ  )رواٌة(

 عباس محمود العماد سارة )رواٌة(

 طه حسٌن دعاء الكروان )رواٌة(

 معروؾ اْلرناإوط سٌد لرٌش )رواٌة(

 مارون نمّاش البخٌل 

 مارون نمّاش أبو الحسن المؽفل ) مسرحٌة (

 أبو خلٌل المبانً ألؾ لٌلة ولٌلة ) مسرحٌة (

 توفٌك الحكٌم )أهل الكهؾ( و )اْلٌدي الناعمة( و) نهر الجنون( و )مًٌلد بطل(          :   كلها  مسرحٌات 

 


