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اٌٛؽذح األٚىل

وغش ّ٘ضح إْ

َّ
دٚع١خ اٌوالِخ اٌىبٍِخ

َّن
َّن
إ) ؽوكبٕ ٗبٍقبٕ ٣لف ٕ٬ػِ ٠اُغِٔخ ا٤ٍٔ٫خ( ينصباإواالسمو ويرفعاإواخلرب )
( إو و و
 ٝا٫فز٬ف ثٜٔ٘٤ب كٝ ٢عٞك أُٜيح ػِ ٠اُ٧ق ك ٢ثؼ٘ اُؾب٫د ٣غت كزؾٜب ٝك ٢ؽب٫د أفوٟ
٣غت ًَوٛب :
َّ
(احلاالخ انتي تكسر فيها همسج إن وجىتا )
 :1إرا عبءد يف ثذا٠خ اٌىالَ :
ِضبي  :ئَّْن اُؼِْ ٗٞه .
َ

 :2إرا عبءد ثوذ أؽشف االعزفزبػ  ( :أال  /أِب )
ِضبي :أال إنَّن السماء ال تمطر ذهبا وال فضة فاعقلوا و اعملوا .
مثال  :أما إنَّن الصوم مفٌد للصحة .
 :3إرا عبءد يف أٚي اجلٍّخ احملى١خ ثبٌمٛي :
إنَّن الجواب لباب الشر مفتاح
ِضبي :قالوا سكت و قد خوصمت  ،قلت لهم:
 أي تؤتً إنَّ بعد الفعل قال و تصرٌفاتها قابل قول قٌل ...
 :4إرا عبءد يف أٚي رتٍخ عٛاة اٌمغُ :
مثال  :و هللا إنَّن المخدرات آفة خطٌرة .
 :5إرا عبءد ثوذ أؽذ اٌلشفني ( ؽ١ش  /إر ) أ ٚإرا ٚلوذ يف أٚي رتٍخ ادلؼبف إٌ: ٗ١
مثال  :من األفضل عدم االستعجال فً نقل األخبار  ،حٌث إنَّن الترٌث و التؤمل ٌكشفان لك الحقٌقة

مثال  :ال تكذب وال تخادع إذ إنَّن الكذب و الخداع رٌبة .
 :6إرا الرتْ خرب٘ب ثبٌالَ ادلضؽٍمخ
مثال :قال تعالى (:إذ جاءك المنافقون قالوا نشهد إ َّننك لرسول هللا وهللا ٌعلم إ َّننك لرسوله و هللا ٌشهد
إنَّن المنافقٌن لكاذبون).
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 مالحظة هامة ٌ :قع بعض الطلبة فً لبس بٌن ( ا َّنٕ) اُز ٢رؤر ٢ك ٢ثلا٣خ اٌُ ٝ ّ٬ثَّ ( ٖ٤ن
إ) اُز٢
اهزوٕ فجوٛب ثبُ ّ٬أُيؽِوخ ٣ ٝل َٚكٛ ٢ن ٙاُؾبُخ اُنٛبة اُ ٠فجوٛب ٓجبّوح كبٕ اهزوٕ
ثبًُ ّ٬بٕ اَُجت اهزوإ فجوٛب ثبُ ّ٬أُيؽِوخ  ٝإ ُْ ٣وزوٕ فجوٛب ثبًُ ّ٬بٕ اَُجت ٓغ٤ؤٛب
ك ٢أ ٍٝاُغِٔخ ٓضبٍ  :ئَّْن اٌؼٍُ ٔٛس .ئَّْن اٌؼٍُ ٌٕٛس .
 دلبرا مس١ذ اٌالَ ادلضؽٍمخ ثٙزا االعُ :ألنها زحلقت عن صدارة الجملة إلى خبرها
كراهٌة البتداء الكالم بمإكدٌن فهً فً األصل الم ابتداء .

حم انتدريثاخ
 تدرية 1
إن (في ما يأتي:
سب ذ ك ىمزة) ّن
اذك َب
1ـ ْر

قيل لَب ُهي ْرم ال تُه ْرف ُهدو في أل ْرَبكض قَبالُهو َّإن َبما َبن ْرح ُهن
1ـــ قال تعالى في وصف لمنافقين " َ :بو َبا َب
ون
ون َبولَبذن ال َبي ْر ُهع ُهك َب
ون ( )11أَبال َّإن ُهي ْرم ُهى ُهم ْرل ُهم ْرف ُهد َب
ص ُهح َب
ُهم ْر
1ـ عبءد ك ٢أ ٍٝاُغِٔخ أُؾٌ٤خ ثبُو: ٍٞ
2ـ عبءد ثؼل ؽوف اٍ٫زلزبػ) أ(٫

قيمم ما نم ك
إن ل ّن عادة لي ت في لحصول ع ى ما ال نم ك ،سل في أد كك َب
2ـ ّن
جاءت فً بداٌة الكالم.
3ـ قال أسو لعالء لمعكي:
يك زمانُهو
و ّنني و ن ُهذ ُه
نت ألَب َب
اقترن خبرها بالالم المزحلقة.

ال
طعو ألو ُه
لم تَب ْر تَب ْر
آلت سما ْر

أحقق طموحاتي.
4ـ و هلل ّ ،نإني أسال قصاكى جيدي حتى
َب

ألنيا جاءت في أول جممة جواب القسم.
ّ
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 تدرية 2

إن.
إن  /فو هلل ّن
إن  /إا ّن
إن ذثيكً  /حيث ّن
1ـ َّإني 2ـ ّن

إن 4ـ إا ّنإنو.
أن  ،حيث ّن
3ـ أحب ْر

 تدرية 3
وب:
عسك عن لمعاني آلتيم سا ت د م ) ّن
ّن
إن ( لمذ وكة ىمزتيا ح َبب ما ىو مط ٌ
أىميم لع م في حياتنا ) قتكن ل سك سالالم لمزح قم (
1ـــ
ُه
ٌم
ُ ّ
هٍّذ إْ اٌوٍُ دل ُٙيف ؽ١برٕب.
2ـ حب الوطن ) أول جممة جواب القسم (
ٌم
َّ
ّ
ٚاهلل إْ ؽت اٌٛؿٓ ٚاإلخالص ٌٗ ٚاعت
الل ُر و الفرج  ( .داية الكالم) .
3ـ ّ
ُ
َ
ّ
( إْ اٌظرب ِفزبػ اٌفشط.

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً

صاٌل الغبٌن 0772432372

5

تدرية4
أجب عن أل ا م لتي ت يو:
ق أك
ثم ْر
َب
لنص آلتي ّن

َّ
ّ
ً
َ
ُ
َ
بَ أٔٗ ِش٠غ  ٚأٔفز صمبفزٗ ٌ١زذا ٜٚثٙب  ،إر إْ األؿجبء
األ٠
ِٓ
ب
ِٛ٠
شٚاْ
أٔٛ
ادلٍه
أكٙش
ِ

ٚطفٛا ٌٗ رٌه فـبفٛا رت١ن ٚال٠برٗ ٚهبدٚا إٌ ٗ١فمبٌٛا ٌٗ ِ :ب ٚعذٔب ِىبٔب خشثب  ٚال ٌجٕخ هز١مخ .
َ
ففشػ أٔ ٛشٚاْ  ٚىش اهلل ٚلبي  :إمنب أسدد جتش٠ت ٚال٠زٚ ٟاخزبس ممٍىز ٟ؛ ألهٍُ ً٘ ثم ٟيف
اٌٛال٠خ ِٛػن خشاة ألهّشٖ  ٚ ،ؽ١ش إٔٗ مل ٠جم ٝفٙ١ب ِىبْ إال ٘ ٛهبِش فمذ دتذ أِٛس ادلٍّىخ
 ٚأزلّذ األؽٛاي  ٚطٍذ اٌوّبسح إىل دسعخ اٌىّبي .

أ -اقترح عنوانا مناس ا لمنص  .يترك لمطالب إشراف المعمم.
إن ( فييما وجو ا ،م ينا الس ب.
ب ـ ـ استخرج من النص جممتين ُك ْ
سرت ىمزة) ّ
إن األط اء ولفوا لو ذلك ،جاءت عد الظرف إذ.
 1ـ ـ إذ ّ
2ـ و حٌث إ َّنه لم ٌبقى فٌها مكان اال هو عامر  ،جاءت عد الظرف حيث.
تدرية 5
عن أىميم ل سذم لعالميم) إلنتكنت ( في
أمام زمالاك في
ّن
ّن
لصف أو إلا عم لمدك يم ْر
تحدث َب

إن( .
تنميم لع و م و لمعكفم لدى لط سم .موظّنفًا حالت ذ ك ىمزة) ّن
يترك لمطالب إشراف المعمم.
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نص تطبٌقً :

مقترح على نمط األسئلة الوزارٌة وحدة (كسر همزة إنَّن )

صاٌل الغبٌن

الشأ إٌض اٌزبيل صُ اعت هّب  ِٓ ٗ١ٍ٠األعئٍخ :
لماذا ٌجعل اإلنسان من نفسه فرٌسة لألدواء الٌسٌرة و العسٌرة وقد قال أجدادنا  :إنَّ درهم وقاٌة
خٌر من قنطار عالج حٌث إنَّ الوقاٌة سالح وقابً فعال لما ٌمكن أن ٌهدد صحتنا و ٌعكر صفو
حٌاتنا .
1ـ بٌن سبب كسر همزة ( إنَّن ) فً جملة " ٚلذ لبي أعذادٔب  :ئَّْن دسُ٘ ٚلب٠خ خ١ش ِٓ لٕطبس
ػالط" .
ػن دائشح ؽٛي سِض اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ فّ١ب ٠ؤر: ٟ
 1ـ ما سبب كسر همزة إنَّ فً جملة " ؽ١ش ئَّْن اٌٛلب٠خ عالػ ٚلبئ:" ٟ
أ ـ عبءد ك ٢ثلا٣خ اٌُ ّ٬ة ـ عبءد ٓؾٌ٤خ ثبُوٍٞ
ك ـ اهزوٕ فجوٛب ثبُ ّ٬أُيؽِوخ .

ط ـ ٝهؼذ ك ٢أ ٍٝعِٔخ أُٚبف اُٚ٤

2ـ ما سبب كسر همزة إنَّ فً جملة " أال ئَّْن اٌؼٍُ ٔٛس ":
أ عبءد ك ٢ثلا٣خ اٌُ ّ٬ب ـ ٝهؼذ ك ٢أ ٍٝعِٔخ أُٚبف اُٚ٤
دـ جاءت بعد حرف استفتاح .
جواب القسم

ج ـ جاءت أو جملة

3ـ ما سبب كسر همزة إنَّ فً جملة " ئّْ إٌّٙذعٌ ٓ١جبسػ ْٛف ٟرظبِ:" ُّٙ١
أ عبءد ك ٢ثلا٣خ اٌُ ّ٬ب ـ اهزوٕ فجوٛب ثبُ ّ٬أُيؽِوخ ج ـ جاءت أو جملة جواب القسم
دـ جاءت بعد حرف استفتاح .
4ـ ما سبب كسر همزة إنَّ فً جملة " ئّْ اٌغ ٛثبسد ف ٟاٌشزبء ":
أ ـ عبءد ك ٢ثلا٣خ اٌُ ّ٬ة ـ عبءد ٓؾٌ٤خ ثبُوٍٞ
ك ـ اهزوٕ فجوٛب ثبُ ّ٬أُيؽِوخ .

ط ـ ٝهؼذ ك ٢أ ٍٝعِٔخ أُٚبف اُٚ٤

طٛة اخلـؤ يف ِب حتزٗ خؾ يف اجلٍّخ اٌزبٌ١خ:
و هللا أنَّن الصبلة مرٌحة للقلب.
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َّ

اٌٛؽذح اٌضبٔ١خ أؽٛاي اٌفبهً  ٚادلفوٛي ثٗ رمذديب  ٚرؤخريا دٚع١خ اٌوالِخ اٌىبٍِخ
الجملة الفعلٌة تتكون من :
+

فوً

فبهً

+

ِفوٛي ثٗ

وهذه الصورة هً أصل الترتٌب فً الجملة الفعلٌة :
مثال  :كتب الطالب
فعل

فاعل

الدرس
مفعول به

 ِٓٚطٛس األخشٌ ٜرتر١ت اجلٍّخ اٌفوٍ١خ :
حب

سكن

قلوبهم

فعل

مفعول به فاعل

الوطن

فقد تقدم المفعول به على الفاعل جوازاو
٘ٚزٖ طٛسح أخش ِٓ ٜطٛس اجلٍّخ اٌفوٍ١خ .
المجد

صنع

مفعول به فعل

هؤالء
فاعل

فقد تقدم المفعول به على الفعل و الفاعل .
تدرٌب1
عناصك لجم م لفع يم لو كدة في ألمث م آلتيم:
حدد
ّن
َب

يدكك لطّنالب ّنلنجاح سالمثاسكة
1ـــ ُه

يدرك :فعل  -الطالب :فاعل  -النجاح :مفعول و.
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ذالنساتات  -ا َبء ىا سنف يا.
لحيم – ّن
2ــ تصننُه سعض لذاانات ّن
تلنع :فعل  -عض :فاعل  -غذاءىا :مفعول و

3ــ جمي ٌل أن ي قى إلن ان أ اه ساست امم.
يمقى :فعل  -اإلنسان :فاعل  -أخاه :مفعول و
ميم و لعم ّنيم.
4ــ هللَب أ ُه
أل ْر
أن يوفقنا في م يكتنا لع ّن
أسأل :فعل  -الفاعل :ضمير مستتر تقديره أنا  -اهلل) لفظ الجاللة (:مفعول و
يوفقنا :يوفق :الفعل – الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو  -المفعول و :نا المفعولية.
لمفقود إال عفيف ّنلنفس.
5ــ ال ُهيكجن لمال
َب
يرجع :فعل  -عفيف :فاعل  -المال :مفعول و
 6ـ قال أحمد شوقيَ :بوتَب َبعطَّ َبت لُه َبغم لذالم و اطَب َبست
تعطمت :فعل  -لغة :فاعل

عربً تخصص  .فصل أول
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 1ـ ؽبالد رمذَ اٌفبهً هٍ ٝادلفوٛي ثٗ ٚعٛثب
٠زمذَ اٌفبهً هٍ ٝادلفوٛي ثٗ ٚعٛثب يف احلبالد اٌزبٌ١خ :
1ـ خش١خ اٌٍجظ ٌوذَ ٚعٛد لشٕ٠خ ٌفل١خ ِ ٚوٕ٠ٛخ دت١ض أؽذّ٘ب هٓ ا٢خش.
ِضبيٕ٘ :ؤد عٍّ ٝٙٔ ٝمبٕبعجخ هٛدرٙب ِٓ اٌغفش .
ٔالؽع ػذَ ٚعٛد ػالِبد ظب٘شح ػٍ ٝوٍّز ( ٟعٌٍّ ) ٝٙٔ ، ٝزا ال ّ٠ىٓ ِؼشفخ أّٙ٠ب اٌفبػً أٚ
اٌّفؼٛي ثٗ ٌؼذَ ٚعٛد لشٕ٠خ ( ػالِخ ) رض ً٠اٌغّٛع ٚف٘ ٟزٖ اٌؾبٌخ ٠زمذَ اٌفبػً ( عٍّ) ٝ
ػٍ ٝاٌّفؼٛي ثٗ ( ٔٚ ) ٝٙعٛثب .
 ئرا وبٔذ اٌغٍّخ رؾز ٞٛػٍ ٝلشٕ٠خ ٌفظ١خ أِ ٚؼٕ٠ٛخ فبٌزشر١ت ال ٠ىٚ ْٛعجب ثً عبئضا :
ْ
ِضبي  :1ػٍ ٝاٌمشٕ٠خ اٌٍفظ١خ ( أوشِذ حيٌ ٝ١جىن )
فٛعٛد ربء اٌزأٔ١ش ف ٟاٌفؼً دٌ١ال ػٍ ٝأْ اٌفبػً ٘ ٛاٌّإٔش " ٌجٕ"ٝ
ُ
ِضبي  :2ػٍ ٝاٌمشٕ٠خ اٌٍفظ١خ  ( :اعزمجً طذ٠م ٟاٌوض٠ض هّ. )ٟ
فظٛٙس ػالِخ اٌشفغ ( اٌؼّخ ) ػٍ ٝآخش وٍّخ (اٌؼضُ ٠ض) اٌز ٟ٘ ٟاٌظفخ ٌـ ( طذ٠م ) ٟدٌ ً١ػٍٝ
أْ ( طذ٠م ٛ٘ ) ٟاٌفبػً .
ِضبي  :3ػٍ ٝاٌمشٕ٠خ اٌّؼٕ٠ٛخ ( :لشأ أخ ٟسٚا٠ز. )ٟ
فبٌّؼٕ٠ ٝمزؼ ٟأْ ٠ى ( ْٛأخ ٛ٘ ) ٟاٌفبػً ؛ ألٔٗ ٘ ٛاٌز٠ ٞمشأ اٌشٚا٠خ  ،ال اٌؼىظ .
 2ـ إرا وبْ اٌفبهً ػّريا ِزظال ( عٛاء أوبْ ادلفوٛي ثٗ امسب كب٘شا أَ ػّريا ِزظال.
ِضبي :1لبي ؽبفع ئثشا٘ ُ١ػٌٍ ٝغبْ اٌؼشث١خ :
أٔب اٌجؾش ف ٟأؽشبئٗ اٌذس وبِٓ

ف ًٙعأٌٛا اٌغٛاص ػٓ طذفبرٟ

عأي

ٚا ٚاٌغّبػخ

اٌغٛاص

اٌفؼً

اٌفبػً

اٌّفؼٛي ثٗ
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فزشر١ت اٌغٍّخ فؼً  +فبػً ػّ١ش ِ +فؼٛي ثٗ اعُ ظب٘ش
ٌزا ٠غت رمذَ اٌفبػً ػٍ ٝاٌّفؼٛي ثٗ ٚعٛثب .

حم انتدريثاخ
تدرية 2
ٌّط
مما يأتي:
تقدم الفاعل عمى المفعول و وجوًا في ما تحتو خط في كل ّ
1ـ ـ عمّ ْل َ
قال تعالى ( و أقم الصالة طرفً النهار و زلفا من اللٌل إن الحسنات ٌذهبن السٌئات ذلك ذكرى للذاكرٌن)

ألن الفاعل ضمير متلل )نون النسوة (والمفعول و اسم ظاىر ) السيئات.(.
فإن الظّمم ظممات يوم القيامة
2ـ ـ قال رسو ُل اهلل – لمّى اهلل عميو وسمّم" - :تقو لظّن م ّ
ألن الفاعل ضمير متلل) واو الجماعة (والمفعول و اسم ظاىر)الظمم(.
األردن:
مادحا أى َل
حيدر محمود
3ـ ـ قال
ّ
ً
الشاعر ُ
ُ
لكن..
يع قون لوكد ْ
ألن الفاعل ضمير متلل)واو الجماعة (والمفعول و اسم ظاىر) الورد(.
أكثر
يع قون ألكض ْ
ألن الفاعل ضمير متلل)واو الجماعة (والمفعول و اسم ظاىر) األرض(.
كرم موسى عيسى لمشاركتو في األعمال التطوعية.
4ــ ّ
تقدم الفاعل) موسى (عمى المفعول و) عيسى (خشية الم س لعد م وجود قرينة لفظية أومعنوية
فاعال
كال منيما يمكن أن يكون ً
ألن ً
تميز َ
ّ
أحدىما من اآلخر ؛ ألن الحركة مقدرة عمى آخرىما ،و ّ
ويمكن أن يكون مفعو ًل و في المعنى.

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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 5ـ ـ قال الشاعر:
لقوم عن ديني وعن ُخمُقي
و اا ي
َب

لناس عن مالي وكثرتو
ال ت ألي
َب

ال ت ألي لناس :ألن الفاعل ضمير متلل ) ياء المخاط ة (والمفعول و اسم ظاىر) الناس(و اا ي لقوم :ألن الفاعل ضمير متلل ) ياء المخاط ة (والمفعول و اسم ظاىر) القوم(احترم.
ناقش ىا ا ك في أمور سياسية كثيرة م اقة و ا
6ــ
َب
تقدم الفاعل اسم اإلشارة) ىذا (عمى المفعول و اسم اإلشارة )ذاك (خشية الم س لعدم وجود قرينة
ألن كال منيما يمكن
تميز َ
لفظية أو معنوية ّ
أحدىما من اآلخر؛ ألن الحركة مقدرة عمى آخرىما و ّ

فاعال ويمكن أن يكون مفعو ًل و في المعنى.
أن يكون ً
7ـ ـ من أحسن لي ذكتو ،ومن أساء تكذتو.

ألن الفاعل ضمير متلل( ت ) والمفعول و ضمير متلل( ىـ).
 7ـ ـ من عادة ال ّشاعر في العلر الجاىمي الوقوف عمى اإلطالل والطمب من خميميو أن يتاذك معو
ود د مح و تو الرحمة.
ألن الفاعل ضمير متلل ) ألف االثنين (والمفعول و اسم ظاىر) وداد(.
تدرية:3
الغموض في تمييز الفاعل من المفعول و في ما يأتي:
لت
1ـ ـ ما القرينة التي ا
أز ْ
َ
لفاال أ ي ع ى زياكة لمكاى .
1ــــ حث و لدي
ُه
اإلعر ية عمى كممة الفاضل ،فيي لفة ،واللفة تت ع مولوفيا .
ا
( لفظية) والحركة
دت ُهعال مصطفى إلى عمل طم لتنظيم أعمالو.
2ــــ أك ْر
أن الفاعل مؤنث) عال (.
( لفظية)؛ التلال الفعل تاء التأنيث ،ما يعني ّ
عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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3ــــ

لحاجتيا لو.
تعاكت صديقتي ذتاسي
ْر
َب

قرينتان :قرينة معنوية؛ فالمحفظة ال تستعير وقرينة لفظية) تاء التأنيث(.
صقل مياكتي في ل طّن مدك ي ما ذنت صغيك.
4ـــ
َب
قرينتان :قرينة معنوية) الميارة ال تلقل (..وقرينة لفظية) لقل فعل لفاعل مذكر) مدرسي(.
لمطالعين.
5ـــ ناف َب ْرت عي ى ىدى في م اسقم أو ال
َب

أن الفاعل مؤنث) ىدى (.
قرينة لفظية) اتلال الفعل تاء التأنيث (ما يعني ّ

 2ـ ؽبالد رمذَ ادلفوٛي ثٗ هٍ ٝاٌفبهً ٚعٛثب:
٠زمذَ ادلفوٛي ثٗ هٍ ٝاٌفبهً ٚعٛثب يف احلبالد اٌزبٌ١خ:
 :1ارا ارظً ثبٌفبػً ػّ١ش ٠ؼٛد ػٍ ٝاٌّفؼٛي ثٗ
ِضبي  :اعزٍُ اجلبئضح ِغزؾمٙب  ٚاالثزغبِخ روٍ ٛحم١بٖ
اعزٍُ

اجلبئضح

فوً

ِفوٛي ثٗ

ِغزؾمٙب
فبهً

وزاري أعرب كلمة ( مستحقها ) 2018
اعرب

الحظ أنَّن الفاعل مستحقها اتصل بضمٌر )ها( ٌعود على المفعول به المقدم وجو ًبا الجاازة.
2ـ ا ذان لمفعول سو اميك متصال و لفاعل
سٌذكرنً قومً إذا ج َّند جدّهم
ُ
لِٟٛ
ٞ
ع١زوش
فوً

ِفوٛي ثٗ

ما ظاىك

وفً اللٌلة الظلماء ٌفتقد البدر

فبهً

الحظ أن لمفعول به اميك متصل ( ي ) و لفاعل

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً

م ظاىك( قومي )
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حم انتدريثاخ
تدرية4

ّ
ّ
َ
ّ
1ـ ث ٓ١عجت رمذَ ادلفوٛي ثٗ هٍ ٝاٌفبهً يف وً ممب ٠ؤر:ٟ

 1ـ ـ قال تعالى ( :يوم ال ينفع الظالمين معذرتيم و ليم المعنة و ليم سوء الدار )
يعود عمى المفعو ل و المقدم)الظالمين(.
معذرتيم :اتلل الفاعل) معذرتيم) ضمير) ىم ( ُ
 2ـ ـ قال تعالى ( :يا أييا الذين امنوا اذا جاءذم فا ق ن أ فت ينوا أن تلي وا قوما جيالة فتل حوا
عمى ما فعمتم نادمين ) .جاءكم فاسق :المفعول و ضمير متلل )كم (والفاعل اسم
ظاىر)فاسق(.
 3ـ ـ يحمي لوطن أى و ،ويعشق ألكض أصحاسيا.
يعود عمى المفعول و المقدم ) الوطن(.
الوطن أىمو :اتلل الفاعل) أىل (
ضمير) الياء ( ُ
ٌ
يعود عمى المفعول و
األرض ألحا يا :اتلل الفاعل) ألحاب (
ضمير) الياء ( ُ
ٌ
المقدم)األرض(.

 4ـ ـ قال الشاعر:
أحمى القلائد ما أوحتْر ُهو عيناك

وما يكتّن ُهو في لفجك جفناك

أوحتْوُ عيناك  :المفعو ُل و ضمير متلل ) الياء(  ،والفاع ُل اسم ظاىر) عيناك(.
ناك(
يرتمو جفناك :المفعو ُل و ضمير متلل ) الياء(  ،والفاع ُل اسم ظاىر) جف
المستنجد:
5ـ ـ قا َل الخميفةُ
ُ
مني
ت الذوائب ّ
تكن شا ْ
إن ْ

زينُهيا ألقمار
فالميالي تَب ْر

تَزْي ُنيا األقمار  :المفعو ُل و ضمير متلل ،والفاع ُل اسم ظاىر) األقمار(
عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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النّية عمى دوام تعيّدىا والحفاظ عمييا.
6ـ ـ ـ
َ
حرث ألكض مالذيا ً
عاقدا ّ
يعود عمى المفعو ل و.
األرض مالكيا  :اتلل الفاعل) مالك (
ضمير) الياء ( ُ
ٌ
يقدمون الملمحة العامة عمى الملمحة الخالة.
الذين ّ
7ـ ـ يعجسني لمو طنون َ
يعج ني المواطنون :المفعو ُل و ضمير متلل) الياء ( ،والفاع ُل ) المواطنون (اسم ظاىر.
أنت َّوأو ًل..
يحتكمك آل كون
أن
إن ْ
فاحترميم َ
أرد َ
ت ْ
8ـ ـ ـ ْ
ْ
َب
المفعو ُل و ضمير متلل) الكاف(  ،والفاع ُل اسم ظاىر ) اآلخرون(.
النافعُ.
 9ـ ـ ينفع
عمموُ ّ
َ
اإلنسان ُخمقو الحسن و ُ
يعود عمى المفعول و المقدم) اإلنسان (.
اتلل الفاعل
ضمير ) الياء في خمقو ( ُ
ٌ
 3ـ ؽبالد رمذَ ادلفوٛي ثٗ هٍ ٝاٌفوً  ٚاٌفبهً ٚعٛثب:
٠زمذَ ادلفوٛي ثٗ هٍ ٝاٌفوً  ٚاٌفبهً ٚعٛثب يف احلبالد اٌزبٌ١خ:
1ـ ئرا وبْ اٌّفؼٛي ثٗ ػّ١ش ٔظت ِٕفظً ٠ذي ػٍ ٝاالخزظبص

َّ َ
ِضبي  :لبي رؼبٌ ( : ٝإ٠بن ٔوجذ  ٚإ٠بن ٔغزوني )

ٔؼجذ
ئَّ٠نبن
فؼً
ِفؼٛي ثٗ
فمذ رمذِذ (ئ٠بن) ألٔٙب ػّ١ش ٔظت ِٕفظً ٠ذي ػٍ ٝاالخزظبص
ٚروشة :ػّ١ش ٔظت ِٕفظً ِجٕ ٟػٍ ٝاٌفزؼ فِ ٟؾً ٔظت اٌّفؼٛي ثٗ ِمذَ ٚعٛثب.
2ـ ئرا وبْ اٌّفؼٛي ثٗ ِٓ األٌفبظ اٌزٌٙ ٟب ؽك اٌظذاسح ف ٟاٌىالَ وــ ( أعّبء االعزفٙبَ ٚ
أعّبء اٌششؽ  ،وُ اٌخجش٠خ ) .
ْ
ِضبي : 1وُ وزبثب لشأد يف اٌوـٍخ اٌظ١ف١خ .
وُ
ِفؼٛي ثٗ

لشأ
فؼً

د
اٌفبػً

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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فمذ رمذِذ (وُ) ألٔٙب اعُ اعزفٙبَ ٌٙٚب ؽك اٌظذاسح ف ٟاٌىالَ.
ٚروشة :اعُ اعزفٙبَ ِجٕ ٟػٍ ٝايعى ْٛفِ ٟؾً ٔظت اٌّفؼٛي ثٗ ِمذَ ٚعٛثب.
ْ

َ

ِضبي : 2وُ ِشىٍخ ؽً اٌزـٛس اٌزىٌٕٛٛع.ٟ
اٌزطٛس
ؽً
وُ
اٌفبػً
فؼً
ِفؼٛي ثٗ
فمذ رمذِذ (وُ اٌخجش٠خ) ألٔٙب ِٓ األٌفبظ اٌزٌٙ ٟب ؽك اٌظذاسح ف ٟاٌىالَ.
ٚروشة :اعُ ِجٕ ٟػٍ ٝايعى ْٛفِ ٟؾً ٔظت اٌّفؼٛي ثٗ ِمذَ ٚعٛثب.
ِضبي ِٓ : 3رمبثً فبثزغُ يف ٚع.ٗٙ
رمبثً
ِٓ
فؼً
ِفؼٛي ثٗ
فمذ رمذَ اعُ اٌششؽ (ِٓ ) ألٔٗ ِٓ األٌفبظ اٌزٌٙ ٟب ؽك اٌظذاسح ف ٟاٌىالَ.
ٚروشة :اعُ ششؽ ِجٕ ٟػٍ ٝايعى ْٛفِ ٟؾً ٔظت اٌّفؼٛي ثٗ ِمذَ ٚعٛثب.
حم انتدريثاخ
تدرية5
ّ
ً
ّ
ّ
1ـ ؽذد عجت رمذَ ادلفوٛي ثٗ هٍ ٝاٌفوً ٚاٌفبهً ٚعٛثب يف وً ممب ٠ؤر:ٟ
قال تعالى  ( :وما تنفقو من يك فألنف ذم ).
اللدارة.
ألن المفعول و اسم شرط) ما( ،وىو من األلفاظ التي ليا ّ
ّ
حق ّ
أي فَبتًى أااعو
2ــ
أااعوني و َّ
ُه

ليوم ذكييم و د د ثَبغك

اللدارة.
ألن المفعول و اسم استفيام) أي (وىو من األلفاظ التي ليا ّ
ّ
حق ّ
أع َبج ُهس ُهو
من ّن
3ــ ماا لَب ُه
قيت َب
لد ْرن َبيا َبو ْر

ود
أن اك ْر
من ُهو َبم ْرح ُه ُه
سما َب
أني َب

اللدارة.
ألن المفعول و اسم استفيام ،وىو من األلفاظ التي ليا ّ
ّ
حق ّ

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً

صاٌل الغبٌن 0772432372

16

ق.
4ــ لذ مم لطيسم صدقم  ،و ّنياىا يكتجي ل َب ْر ُه

ألن المفعول ضمير نلب منفلل) إياىا (يدل عمى االختلاص
ّ
5ــ من زكت في ىا لم اء ؟

اللدارة.
ألن المفعول و اسم استفيام) من( ،وىو من األلفاظ التي ليا ّ
ّ
حق ّ
6ــ من أمثال لعكب " ّ :نإياك أعني و معي يا جاكة".

ألن المفعول ضمير نلب منفلل) إياك (يدل عمى االختلاص.
ّ
تدرية6

اػجؾ ِب رؾزٗ خؾٌّط ف ٟإٌّض ا٢رٟ
ون حياتَيم في
تيدم ىا
ُ
عممتني الحياةُ ّ
الحقائق  ،والذين ينل َ
الذين ي َ
أن َ
نون قلورىم األوىام ُ

اعدىم عمى الرمال تميد يم يوم تتحرك الرما ُل وال
الف والذين يرسون قو َ
مياب الريح ت عثرىا العو ُ

اليأس
ت  ،فتكافئ الحياُة
ات إال لما لو أل ٌل ثا ٌ
ث َ
َ
ألحاب اليمم العالية الذين ال يعرفون َ
ويلرون عمى تحقيق طموحاتيم.

تدرية7
َ
َ ْ
أهذ ط١باخ اجلًّ ا٢ر١خ حبغت ِب ِ٘ ٛـٍٛة ثني لٛعني:
ّ

َ

ُ

مقد ٌم وجوًا عمى الفاعل  (.حيت اٌوٍُ ؿالثٗ.
العمم) المفعول و ّ
 1ـ ـ يحب طالب العمم َ

مقد ٌم وجوًا عمى المفعول و( ؽفض ِوٍّ ٟأخ.ٟ
 2ـ ـ حفّز معممي المخمص أخي) الفاعل ّ
ّ
مقد ٌم وجوًا عمى الفعل والفاعل (.إ٠بن ٠مظذ اٌؼ١ف.
3ـ ـ يقلدك
الضيف) المفعول و ّ
ُ
تدرية8

ً

ّ ً
ً
ّ
ّ
اعوً وً اعُ ممب ٠ؤرِ ٟفوٛي ثٗ ِمذِب هٍ ٝاٌفبهً ٚعٛثب يف رتٍخ ِف١ذح:
الضمير المتلل) ىما ( ) ،نا ( المفعولية ،المعممين.
عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً

يترك لمطالب إشراف المعمم.
صاٌل الغبٌن 0772432372

17

تدرية9

ً

ّ ً
ّ
ّ
ً
اعوً وً اعُ ممب ٠ؤر ٟفبهال ِمذِب هٍ ٝادلفوٛي ثٗ ٚعٛثب يف رتٍخ ِف١ذح:
)ٗب (اُلبػِ٤خ ٗ ،غ ،ٟٞربء أُقبٛت.

٣زوى ُِطبُت ثبّواف أُؼِْ

تدرية10
ّ
ِضً جبٍّخ ِف١ذح دلب ٠ؤر: ٟ

يترك لمطالب إشراف المعمم.

1ـــــ كبػَ رو ّل َمّ ػِ ٠أُلؼ ٍٞثٝ ٚعٞثًب ُؼلّ ٝعٞك هو٘٣خ.
2ـــ ٓلؼ ٍٞث ٚرو ّل َمّ ػِ ٠اُلبػَ ٝعٞثًب ٫رٖبٍ اُلبػَ ث٤ٔٚو ٣ؼٞك ػِ ٠أُلؼ ٍٞث.ٚ
3ـــ ٓلؼ ٍٞث ٚرو ّل َمّ ػِ ٠اُلؼَ ٝاُلبػَ؛  ٖٓ ّٚٗ٧اُ٧لبظ اُزُٜ ٢ب ؽن اَُّٖنلاهح ك ٢اٌُ.ّ٬
تدرية11
ّ

ْ

الشأ األث١بد ا٢ر١خ ٌٍشبهش أث ٟدتبَ ،صُ أعت هٓ األعئٍخ اٌز ٟرٍٙ١ب:
كؤٗذ ْ
َم
اما َمعب َمهَ ٣م
 ٖٓٝرغبهٍٞ ٚ٣ا ُء
ْذ كُ ٢فُِن كَمٗ٤ئًب
َ٣ٝمؾْ ٔ ٚ٤ػٖ اُ َمـ ْله اُ َمٞكب ُء
هأ٣ذ اُؾ َّنو ٣غز٘تُ أُقبى١
َُمٜب ْ
ٓٝب ْ
ٖٓ ثؼل ّ َّنلرٜب َمهفب ُء
ٖٓ ّ ّلح ّاَ ٫مٍ٤ؤْر٢
ُول َمع َّنوث ُ
أكَمب َمك ْر٘ ٢اُزَّن َمغبهة ٝاُ َمؼ٘ب ُء
ْذ ٛنا اُ َّنلٛو ؽزَّن٠
ُ
ّ
1ـــ أ ٞث١ذ ٠زفك يف ِؼِّ ٗٔٛن لٛي اٌشبهش أث ٟاٌفؼً ٛ٠عف ثٓ إٌؾ:ٞٛ
اشتدي أزمةُ تنفرجي
ّ

قد آذن ليمُك ال مج :

2ـــ اعزخشط ِٓ األث١بد:

اٌج١ذ اٌضبٌش

َ َّ ْ ُ
ّ
تقدم فييما الفاع ُل عمى المفعول و وجوًا (.سأ٠ذ احلش)( عشثذ ٘زا اٌذ٘ش).
أ -جممتين ّ
َ ُ
َ ْ
َ ْ
تقدم فييما المفعو ُل و عمى الفاعل وجوًا ٠ٚ(.ؾّ ٗ١هٓ اٌغذس اٌٛفبء)
ة ـ جممتين ّ
َّ َ
َ َْ
(أفبدرٕ ٟاٌزغبسة ).
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تدرية12
منىذج يف اإلعراب
هبٍ رؼبُ ٝ (: ٠ام اثزٍ ٝئثشا٘ َُ ١سثُٗ ثٌِٔبد كؤرٔ.) ٖٜ
أثزٍ :ٝكؼَ ٓبٗ ٓج٘ ٢ػِ ٠اُلزؾخ أُولهح ٓ٘ؼب ٖٓ ظٜٞهٛب ُِزؼنه .
ئثشا٘ٓ :ُ١لؼ ٍٞثٓ ٚولّ ٝعٞثب ٖٓ٘ٞة ٝػٓ٬خ ٖٗج ٚاُلزؾخ اُظبٛوح ػِ ٠آفو.ٙ
سثٗ :كبػَ ٓئفو ٝعٞثب ٓوكٞع ٝػٓ٬خ هكؼ ٚأُٚخ اُظبٛوح ػِ ٠آفوٚٓ ٞٛٝ ٙبف  ٝاُٜبء
٤ٔٙو ٓزَٖ ٓج٘ ٢ػِ ٠اُ ْٚكٓ ٢ؾَ عو ٓٚبف اُ. ٚ٤
ٌّط
أهشة ِب حتزٗ خؾ يف ِب ٠ؤر:ٟ
٠ؼمٛة اٌّٛدُ ام هبٍ ُج٘ٓ ٚ٤ب رؼجل ٖٓ ٕٝثؼل ١هبُٞا ٗؼجل
هبٍ رؼبُ ( : ٠أّ ً٘زْ ّٜلاء ام ؽؼش
َ
اُٜي  ٝاُ ٚآثبئي اثوا ٝ ْ٤ٛأٍبػ ٝ َ٤اٍؾبم اُٜب ٝؽلا ٗٝؾٖ ُ.) َِٕٞٔٓ ٚ
حاك  :فعل ماض م ني عمى الفتح الظاىر عمى آخره.
يعقوب :مفعول و مقدم منلوب وعالمة نل و الفتحة الظاىرة عمى آخره.
لموت :فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره.
جرُح األحَّوة عندي َغ ُير ذي ألم

َّويم في َك دي
َبجحدتُهيا و َك ُ
تمت الس َ
عؾل :كؼَ ٓبٗ ٓج٘ ٢ػِ ٠اٌَُ.ٕٞ
د ٤ٔٙ:و ٓزَٖ ٓج٘ ٢ػِ ٠اُ ّْٚكٓ ٢ؾَ هكغ كبػَ.
ٛب ٤ٔٙ :و ٓزَٖ ٓج٘ ٢كٓ ٢ؾَ ٖٗت ٓلؼ ٍٞث.ٚ
ط ( رنً َمو ِظطف ٠ٍٞٓ ٝكٕ ٢جبػ أؽل ا٣٧بّ أُْوهخ ،كووه إٔ ٣يٝه ٙك ٢أهوة ٝهذ.
ٖٓطل : ٠كبػَ ٓوكٞع ٝػٓ٬خ هكؼ ٚأُّٚخ أُولهح ػِ ٠اُ٧ق ٓ٘غ ٖٓ ظٜٞهٛب اُزؼنه.
ٓٓ : ٠ٍٞلؼ ٍٞثٖٞ٘ٓ ٚة ٝػٓ٬خ ٖٗج ٚاُلزؾخ أُولهح ػِ ٠اُ٧ق ٓ٘غ ٖٓ ظٜٞهٛب ُِزؼنه.
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ٔض رطج١مِ :ٟمزشػ ػٍّٔ ٝؾ األعئٍخ اٌٛصاس٠خ ٚؽذح (أؽٛاي اٌفبػً  ٚاٌّفؼٛي ثٗ رمذّ٠ب  ٚرأخ١شا)

الشأ إٌض اٌزبيل صُ اعت هّب  ِٓ ٗ١ٍ٠األعئٍخ :
جائزة المعلم المتمٌز جائزة سنوٌة ٌتم فٌها تكرٌم المعلمٌن المتمٌزٌن الذٌن قدموا الكثٌر لدفع
مسٌرة التعلٌم نحو الحداثة و التطور وتمنح المعلم دفعة معنوٌة فً سبٌل تطوٌر أدائه و
مهاراته العلمٌة و التعلٌمٌة فقد ٌأتً ٌوم ال ٌنفع المعلمٌن أسالٌبهم القدٌمة التقلٌدٌة ان لم
ٌصبها التحدٌث و التطوٌر المستمر و إ َّنٌاك نحترم معلمنا المبدع المتمٌز دائما و أبدا .
1ـ أـ جملة فعلٌة تقدم فٌها المفعول به على الفاعل وجوبا  .ب ـ جملة فعلٌة تقدم فٌها الفاعل
على المفعول به وجوبا .ط ـ جملة فعلٌة تقدم فٌها المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا .
2ـ أعرب الكلمات التً تحتها خط فً النص .
3ـ علل:
أـ سبب تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا فً جملة " ضرب عٌسى موسى بذنب اقترفه"
ب ـ سبب تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا فً جملة " ال ٌنفع المعلمٌن أسالٌبهم
القدٌمة التقلٌدٌة أن ." ....
5ـ صوب الخطؤ فً الكلمات التً تحتها خط فً الجمل التالٌة :
األرض ٌحرثها الفبلحٌن.
قرأت كم كتابا فً العطلة الصٌفٌة .
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اٌٛؽذح اٌضبٌضخ

َّ
دٚع١خ اٌوالِخ اٌىبٍِخ

اإلثذاي

اإلثذاي  ٛ٘ٚ:عؼً ؽشف ِىبْ ؽشف آخش ٠ٚ ،ى ْٛف ٟاٌؾشٚف اٌظؾ١ؾخ ( اصدعش )  ٚفٟ

اٌّؼزٍخ ( ارظً ) ف ٟط١غخ ٚاؽذح ٘ ( ٟأفزوً ) ِ ٚظذس٘ب ِ ٚشزمبرٙب ئرا وبٔذ فبؤ٘ب أؽذ
٘زٖ اٌؾشٚف ( ٚا ، ٚصا ، ٞداي  ،راي  ،ؿبء  ،طبد  ،ػبد ).

اٌغب٠خ ِٓ اإلثذاي  :رؾم١ك االٔغغبَ  ٚاٌزغبٔظ اٌظٛر ٟث ٓ١اٌؾشٚف ٚرغ ً١ٙإٌطك ثٙب
 ٚاعزٕبة اٌضمً اٌظٛر ٟإٌبعُ ػٓ رغبٚس أطٛاد ِزمبسثخ أِ ٚزجبػذح فِ ٟخشعٙب .
ط١غخ أفزوً :
2ـ رأر ٟاٌزبء ؽشفب صبٌضب دائّب
1ـ اٌزبء فٙ١ب صائذح  ٚرغّ ( ٝربء االفزؼبي ).
3ـ ٠ؾذس ف٘ ٟزٖ اٌظ١غخ ئثذاي ؽشٚف ِىبْ ؽشٚف أخش. ٜ

لٛاهذ اإلثذاي
أٚال  :إرا وبٔذ فبء افزوً ٚاٚا  :أثذٌذ اٌٛا٠ ٚبء صُ رذاُ يف فبء االفزوبي .
َّ
ِضبي  (:ارمٝ ) ٝىٜٗب افزوً ٝعنهٛب اُض٬صٚ ٢ل ٝإِٜٔب أٚرم ٝثلُ َ٤اُغنه عبءد كبء
َّ
ا٫كزؼبٍ ٝا ٝكؤثلُذ اُٞا ٝربء ُزٖجؼ أرزم ٝصْ أكؿٔذ اُزبءإ ك ٢ربء ٝاؽلح ُزٖجؼ ( ارم. )ٝ
ِّ

ُ َّ َ
ُ َّ
َّ
َّ
ك ِ ،زم ، ٝارمبء ).
ٛٝ نا ا٩ثلاٍ ٣ؾَٖ كٖٓ ٢له ( ارمْٓ ٝ ) ٝزوبرٜب ( ٠زمِ ، ٟز ٍ
أِضٍخ أخشٜ
ارَّنؼع
ٝػع

ارَّنٌَ
ًَٝ
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صا ، ٞداال  ،راال  )،أثذٌذ ربء االفزوبي ( داال ) صُ رذاُ
صبٔ١ب  :إرا وبٔذ فبء افزوً (:ا
اٌذاي يف اٌذاي  ٚاٌزاي يف اٌذاي .
1ـ لبهذح  ( :اصد٘ش )
ِضبي ( :اصد٘ش )ٝىٜٗب ( افزوً )امٕ إَٔ اُلبء( صاٝ) ٞعنهٛب اُض٬ص( ٢ص٘ش )  ٝإِٜٔب
(أصرٙش) كٖ٤ؼت اُ٘طن ث ٖ٤اُيا ٝ ١اُزبء كؤثلُذ ربء ا٫كزؼبٍ داال ُزٖجؼ (اصد٘ش ) رؾم١مب
ٌٍزمبسة اٌظٛر ٟث ٓ١اٌضا ٚ ٞاٌذاي .
ُ َ
ُ
ضد٘ش ِ ،ضد٘ش٠ ،ضد٘ش ).
ٛٝ نا ا٩ثلاٍ ٣ؾَٖ كٖٓ ٢له (اصد٘ش) ْٓ ٝزوبرٜب ( اصد٘بس ِ ِ ،
اٌغؤاي اٌٛصاس: ٞ

ٚػؼ اإلثذاي ف ٟاٌىٍّخ (اصد٘ش ) :
الْ ربء (افزؼً ) صا ، ٞفأطً ( اصد٘ش ) ٘ ( ٛاصرٙش ) رجذي ربء االفزؼبي داال .
ػًٍ  :أثذٌذ ( ربء) االفزؼبي ( داال ) ف ٟوٍّخ ( اصد٘ش ) ؟
ٖ٣ ٚٗ٧ؼت اُ٘طن ث ٖ٤اُيا ٝ ١اُزبء كؤثلُذ ربء ا٫كزؼبٍ داال رؾم١مب ٌٍزمبسة اٌظٛر ٟث ٓ١اٌضاٞ
 ٚاٌذاي .
وزاري 2018

أِضٍخ أخشٜ
اىكعو
ىعو

اىك٠ٛ
ىٛب

اىكإ
ىإ

اىكؽْ
ىؽْ

اىكاك
ىاك

َّ
2ـ لبهذح ( اده) ٝ
َّ
ِضبي ( :ادهٝ)ٝىٜٗب ( افزوً ) ٝعنهٛب اُض٬ص( ٢دهب )  ٝإِٜٔب (أدرو )ٝكٖ٤ؼت اُ٘طن ثٖ٤
اُلاٍ  ٝاُزبء كؤثلُذ ربء ا٫كزؼبٍ داال ُزٖجؼ (ادده ) ٝصْ أكؿٔذ اٍكا ٕ٫ك ٢كا ٍٍ ٝاؽلح ُزٖجؼ
َّ
(اده )ٝرؾم١مب ٌٍزمبسة اٌظٛر ٟث ٓ١اٌذاي. ٓ٠
َّ
ُ َّ
ُ َّ
ّ
َّ
ٛٝ نا ا٩ثلاٍ ٣ؾَٖ كٖٓ ٢له (ادهْٓ ٝ ) ٝزوبرٜب (ادهبءِ ،ذ ٍم ِ ،ذه٠ ، ٝذه.) ٟ
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اٌغؤاي اٌٛصاس: ٞ
َّ

ٚػؼ اإلثذاي ف ٟاٌىٍّخ (اده: )ٝ
الْ فبء (افزوً ) داال ،كؤثلُذ ربء ا٫كزؼبٍ داال ُزٖجؼ (ادده ) ٝصْ أكؿٔذ اٍكا ٕ٫ك ٢كا ٍٍ
َّ
ٝاؽلح ُزٖجؼ (اده.)ٝ
َّ
ػًٍ  :أدغّذ( اٌذاي) األ ٌٝٚاٌغبوٕخ ِغ اٌذاي اٌضبٔ١خ اٌّزؾشوخ ف ٟوٍّخ ( اده )ٝ؟
الْ فبء (افزوً ) عبءد داال ٌز١غ١شا ٌٍٕطك  ٚرؾم١مب ٌٍزمبسة اٌظٛر ٟث ٓ١اٌذاي. ٓ٠
أِضٍخ أخشٜ
ا ّكٖٛ

كٖٛ
َّ

3ـ لبهذح ِذوش
َّ
ِضبي ِ( :ذوش)ٝىٜٗب اُٖوف ٓلزؼَ ام عبءد كبء ( افزوً ) ما ٫ثلُ َ٤عنهٛب اُض٬ص( ٢روش )
 ٝإِٜٔب (ِزرىش) كٖ٤ؼت اُ٘طن ث ٖ٤اُناٍ  ٝاُزبء كؤثلُذ ربء ا٫كزؼبٍ داال ُزٖجؼ (ِزدوش) صْ
َّ
أكؿٔذ اٍماٍ اَُبً٘خ ٓغ اُلاٍ أُزؾوًخ ُزٖجؼ (ِذوش) رؾم١مب ٌٍزمبسة اٌظٛر ٟث ٓ١اٌزاي ٚ
اٌذاي .
اٌغؤاي اٌٛصاس: ٞ
َّ

ٚػؼ اإلثذاي ف ٟاٌىٍّخ (ِذوش) :
الْ فبء (افزوً ) راال ،كؤثلُذ ربء ا٫كزؼبٍ داال ُزٖجؼ (ِزدوش) أكؿٔذ اٍماٍ ٓغ اُلاٍ
َّ
ُزٖجؼ (ِذوش) .
َّ
ٝاؽلح ُزٖجؼ (اده.)ٝ
َّ
ػًٍ  :أدغّذ( اٌزاي) األ ٌٝٚاٌغبوٕخ ِغ اٌذاي اٌضبٔ١خ اٌّزؾشوخ ف ٟوٍّخ ( ِذوش) ؟
ٌٍزمبسة اٌظٛر ٟث ٓ١اٌزاي اٌذاي .
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صبٌضب  :إرا وبٔذ فبء افزوً (:ؿبء  ،طبدا  ،ػبدا) أثذٌذ ربء االفزوبي ( ؿبء) صُ رذاُ
اٌـبء يف اٌـبء فمؾ.
َّ
1ـ لبهذح  :اؿشػ
َّ
ِضبي ( :اؿشػ)ٝىٜٗب ( افزوً ) ما ٫ثلُ َ٤عنهٛب اُض٬ص( ٢ؿشػ ) إَٔ اُلبء ( ؿبء )  ٝإَٔ
َّ
ؽبء ُزٖجؼ أٌُِخ
(اؿشػ) ( اؿرتػ)كٖ٤ؼت اُ٘طن ث ٖ٤اُطبء  ٝاُزبء كزجلٍ ربء ا٫كزؼبٍ
َّ
(اؿـشػ) صْ دكؿْ اٍٛبءإ ُزٖجؼ ( اؿشػ) رؾم١مب ٌٍزمبسة اٌظٛر ٟث ٓ١اٌطبء األ ٚ ٌٝٚاٌطبء
اٌضبٔ١خ .
َّ
ُ َّ َ
ُ َّ
َّ
َّ
ٛٝ نا ا٩ثلاٍ ٣ؾَٖ كٖٓ ٢له (اؿشػ) ْٓ ٝزوبرٜب (اؿشاػ ِ ،ـ ِشػ ِ ،ـشػ٠ ،ـشػ).
اٌغؤاي اٌٛصاس: ٞ

َّ
ٚػؼ اإلثذاي ف ٟاٌىٍّخ (اؿشػ) :
َّ

الْ فبء (افزوً ) ؽبء ،رجلٍ ربء ا٫كزؼبٍ اُٛ ٠بء صْ رلؿْ اُطبءإ ُزٖجؼ اٌىٍّخ (اؿشػ) .
َّ
ٝاؽلح ُزٖجؼ (اده.)ٝ
َّ
ػًٍ :أثذٌذ ربء االفزؼبي ؽبء ف ٟوٍّخ ( اؿشػ) .
الْ فبء (افزوً ) ؽبء يرؾم١ك اٌزغبٔظ اٌظٛرِ ٟغ اٌطبء األ. ٌٝٚ
أِضٍخ أخش: ٜ
٣طَّنِغ
ِٛغ
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2ـ لبهذح ِ :ؼـغن
ِضبي ِ( :ؼـغن)ػِٝ ٠ىٕ ( افزوً ) عنهٛب اُض٬ص( ٢ػغن ) إَٔ اُلبء ( ػبد )  ٝإَٔ
(ِؼـغن) ( ِغدعن)كٖ٤ؼت اُ٘طن ث ٖ٤اُٚبك  ٝاُزبء كزجلٍ ربء ا٫كزؼبٍ

ؽبء ُزٖجؼ أٌُِخ

(ِؼـغن رؾم١مب ٌٍزمبسة اٌظٛر.ٟ
اٌغؤاي اٌٛصاس: ٞ
ٚػؼ اإلثذاي ف ٟاٌىٍّخ (ِؼـغن) :
الْ فبء (افزوً ) ػبد ،رجلٍ ربء ا٫كزؼبٍ اُٛ ٠بء
ػًٍ :أثذٌذ ربء االفزؼبي ؽبء ف ٟوٍّخ ( ِؼـغن) .
يرؾم١ك اٌزغبٔظ اٌظٛر ٚ ٟعٌٛٙخ إٌطك .
أِضٍخ أخشٜ
اٙطوة
ٙوة

اٙطواّ
ٙوّ

اٙطٜبك
ٜٙل

2ـ لبهذح :اطـبد
ِضبي ( :اطـبد)ػِٝ ٠ىٕ ( افزوً ) عنهٛب اُض٬ص( ٢طبد ) إَٔ اُلبء ( طبد )  ٝإَٔ
(اطـبد) ( اطزبد)كٖ٤ؼت اُ٘طن ث ٖ٤اُٖبك  ٝاُزبء كزجلٍ ربء ا٫كزؼبٍ

ؽبء ُزٖجؼ أٌُِخ

(اطـبد) رؾم١مب ٌٍزمبسة اٌظٛر.ٟ
اٌغؤاي اٌٛصاس: ٞ
ٚػؼ اإلثذاي ف ٟاٌىٍّخ (اطـبد) :
الْ فبء (افزوً ) طبد ،رجلٍ ربء ا٫كزؼبٍ اُٛ ٠بء
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ػًٍ :أثذٌذ ربء االفزؼبي ؽبء ف ٟوٍّخ ( اطـبد) .
يرؾم١ك اٌزغبٔظ اٌظٛر ٚ ٟعٌٛٙخ إٌطك .
أِضٍخ أخشٜ
إط٬ػ
ِٕؼ

إطجو
ٕجو

إطؾت
ٕؾت

إطِ٠
ِٕ٠

حم انتدريثاخ
وزاري 2018

تدرية:1

٘بد اٌضالص ٟاٌّغشد ِّب ٠أر : ٟارِّفبق  ،اططالػ  ،اٌّضد٘ ، ٟاصداد  ،ارِّىبي  ،اػطشاَ
( وفق  ,صلح  ,زها  ,زاد  ,وكل  ,ضرم)
تدرية:2
طغ ِٓ األفؼبي اٌزبٌ١خ فؼال ػٍٚ ٝصْ افزؼً ( ٚصْ  ،صؽُ  ،رخش  ،ػ َّنش).
ا ّتزن  ,ازدحم  ,ا ّدخر  ,اضط ّر.
على الترتٌب هً:
تدرية:3
ٚػؼ اإلثذاي يف اٌىٍّبد اٌزبٌ١خ .
٠ظـشخ : ْٛأصلها ) ٌصترخون ( بدلٌل المجرد صرخ  ,جاءت فاء افتعل صادا فؤبدلت
تاء االفتعال طاء.
اطـفبن  :أصله ) اصتفاك) بدلٌل المجرد صفا جاءت فاء افتعل صادا فؤبدلت تاء االفتعال طاء.
ّ
3ـ ادٕ٘ٛا  :أصلها ) ادتهنوا (بدلٌل المجرد دهن  ,جاءت فاء افتعل داال فؤبدلت تاء االفتعال
داال ثم أدغمت مع الدال األخرى.
4ـ فٍ١ؼـغن  :أصلها ) فلٌضتجع (بدلٌل المجرد ضجع  ,جاءت فاء افتعل ضادا فؤبدلت تاء
االفتعال طاء.
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ّ

5ـ فبرّٙذ  :أصلها ) فاوتهمت (بدلٌل المجرد وهم  ,جاءت فاء افتعل واوا فؤبدلت فاء االفتعال
تاء ثم أدغمت مع التاء األخرى.
ّ
6ـ االرظبالد  :أصلها ) االوتصاالت (بدلٌل المجرد وصل  ,جاءت فاء افتعل واوا فؤبدلت
فاء االفتعال تاء ثم أدغمت مع التاء األخرى.
ّ
7ـ ٠ـٍن  :أصلها ) ٌطتلع (بدلٌل المجرد طلع  ,جاءت فاء افتعل طاء فؤبدلت تاء االفتعال طاء ثم
أدغمت مع الطاء األخرى.
8ـ رظـبد  :أصلها ) تصتاد (بدلٌل المجرد صاد  ,جاءت فاء افتعل صادا فؤبدلت تاء االفتعال
طاء .
9ـ اػـشثب  :أصلها ) اضتربا (بدلٌل المجرد ضرب  ,جاءت فاء افتعل ضادا فؤبدلت تاء
االفتعال طاء.
ّ
10ـ ٠زغن  :أصلها ) ٌوتسع (بدلٌل المجرد وسع  ,جاءت فاء افتعل واوا فؤبدلت فاء االفتعال تاء
ثم أدغمت مع التاء األخرى.
11ـ اطـرب  :أصلها ) اصتبر ( بدلٌل المجرد صبر  ,جاءت فاء افتعل صادا فؤبدلت تاء االفتعال
طاء.
ّ
12ـ ادلـشدح  :أصلها ) المطتردة (بدلٌل المجرد طرد  ,جاءت فاء افتعل طاء فؤبدلت تاء
االفتعال طاء ثم أدغمت مع الطاء األخرى.
ّ
13ـ ِزغن  :أصلها ) موتسع (بدلٌل المجرد وسع  ,جاءت فاء افتعل واوا فؤبدلت فاء االفتعال
تاء ثم أدغمت مع التاء األخرى.
14ـ اطـجبس  :أصلها ) اصتبار ( بدلٌل المجرد صبر  ,جاءت فاء افتعل صادا فؤبدلت تاء
االفتعال طاء.
تدرية:4
اصطحب الكتاب فهو ال ٌدعً و ال ٌزدهً و نعم الجلٌس لك ٌساندك  ،به ٌتفق لسانك و قلبك إلى
حسن الرأي  ،و كلما قاربت الكتاب اجتمع رأٌك  ،و ثاب حلمك  ،و ال ٌثقل ظلك على غٌرك ،
فان أمسكته تعلق بك و إن جانبته سكت عنك .
1ـ ؽذد اٌىٍّبد اٌز ٟؽظً فٙ١ب اثذاي  ،صُ ٚػؼ ٚاؽذح ِٕٙب .
عربً تخصص  .فصل أول
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2ـ أهشة ِب حتزٗ خؾ
ّ
ّ
(1اطـؾت ٠ ,ذه٠ , ٟضد٘٠ , ٟزفك(
1ـ اطـؾت  :أصلها ) اصتحب ( بدلٌل المجرد صحب  ,جاءت فاء افتعل صادا فؤبدلت تاء
االفتعال طاء.
ّ
2ـ ٠ذه : ٟأصلها ) ٌدتعً (بدلٌل المجرد دعا  ,جاءت فاء افتعل داال فؤبدلت تاء االفتعال داال ثم
أدغمت مع الدال األخرى.
3ـ ٠ضد٘ : ٟأصلها ) ٌزتهً (بدلٌل المجرد زها جاءت فاء افتعل داال فؤبدلت تاء االفتعال داال.
ّ
4ـ ٠زفك  :أصلها ) ٌوتفق (بدلٌل المجرد وفق  ,جاءت فاء افتعل واوا فؤبدلت فاء االفتعال تاء ثم
أدغمت مع التاء األخرى.
2ـ أهشة:
اطـؾت  :فعل أمر مبنً على السكون  ,وُ حرِّ ك بالكسر من ًعا اللتقاء الساكنٌن والفاعل ضمٌر
مستتر تقدٌره أنت.
٠غبٔذن ٌ :ساند فعل مضارع مرفوع عالمة رفعه الضمة الظاهرة  ,والفاعل ضمٌر متصل
تقدٌره) هو (ٌعود على الكتاب ,والكاف ضمٌر م تصل مبنً فً محل نصب مفعول به.
تدرية:5
ِب احلشف اٌز ٞأثذي يف ِب حتزٗ خؾ .
1ـ هبٍ رؼبُ ٝ ( : ٠هٍ ٫ٞاُ ٠ث٘ ٢اٍوائ َ٤أٗ ٢هل عئزٌْ ثآ٣خ ٖٓ هثٌْ أٗ ٢أفِن ٌُْ ٖٓ اُطٖ٤
ً٤ٜئخ اُط٤و كبٗلـ ك ٚ٤ك٤ٛ ٌٕٞ٤وا ثبمٕ هللا  ٝأثوٟء ا ٝ ًٚٔ٧ا٧ثوٓ  ٝأؽ ٢٤أُٞر ٠ثبمٕ هللا ٝ
أٗجئٌْ ثٔب رؤًِٓٝ ٕٞب رذخش ْٚك ٢ثٞ٤رٌْ إ ك ٢مُي ٣٥خ ٌُْ إ ً٘زْ ٓئٓ٘.) ٖ٤
2ـ اصدأذ ّٞاهع أُل٘٣خ ثب٧ػ ّ٬ثٔ٘بٍجخ ٓوٝه ٓئخ ػبّ ػِ ٠اُضٞهح اُؼوث٤خ اٌُجو. ٟ
3ـ هبٍ اُْبػو :
َّن
ًنثزّٞ ٚاٛل ا٫فزجبه
ًَ ٖٓ ٠ذَّنػُٔ ٟب ُ ٌ٤كٚ٤
4ـ ٖٓ ًبٕ ِزظفب ثبُؼِْ  ٝ ،ا٧كة  ٝ ،اُؼلخ ٍ ،بك ث ٖ٤اُ٘بً .
َ َّ ُ َ
1ـ رذخش : ْٚتاء االفتعال أبدلت داال وأدغمت مع الذال فؤصبحت داال مشددة.
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2ـ اصدأذ  :تاء االفتعال أبدلت داال.

ّ

3ـ ٠ذه : ٟتاء االفتعال أبدلت داال وأدغمت مع الدال األخرى فؤصبحت داال مشددة.

ً

ُ َّ
4ـ ِزظفب  :فاء االفتعال) الواو (أبدلت تاء وأدغمت مع التاء األخرى فؤصبحت تاء مشددة
تدرية:6
ّ

ٚػؼ اإلثذاي يف اٌىٍّبد اٌزبٌ١خ (اصدؽبَ  ،اطـٍِ ، ٝزضْ ٠ ،ؼـشة ،اػـٙبد)

اصدؽبَ  :أصلها ) ازتحام (بدلٌل المجرد زحم  ,جاءت فاء افتعل زا ًٌا فؤبدلت تاء االفتعال داال.
اطـٍ : ٝأصلها ) اصتلى ( بدلٌل المجرد صلى  ,جاءت فاء افتعل صادا فؤبدلت تاء االفتعال طاء
ّ
ِزضْ  :أصلها ) موتزن (بدلٌل المجرد وزن  ,جاءت فاء افتعل واوا فؤبدلت فاء االفتعال تاء ثم
أدغمت مع التاء األخرى
٠ؼـشة  :أصلها ) ٌضترب (بدلٌل المجرد ضرب  ,جاءت فاء افتعل ضادا فؤبدلت تاء االفتعال.
طاء.
اػـٙبد  :أصلها ) اضتهاد (بدلٌل المجرد ضهد  ,جاءت فاء افتعل ضادا فؤبدلت تاء االفتعال
طاء.
تدرية:7
لمم عمى جياز الحاسوب خريطة مفاىيمية لحاالت اإل دال ثم اعرضيا عمى زمالئك يقوم و
الطالب إشراف المعمم.
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ٔض رطج١مِ :ٟمزشػ ػٍّٔ ٝؾ األعئٍخ اٌٛصاس٠خ

ٚؽذح ( اإلثذاي )

طب ً٠اٌغجٓ١

الشأ إٌض اٌزبيل صُ اعت هّب  ِٓ ٗ١ٍ٠األعئٍخ :
العِل ُم صدٌق صدوق ٌرفع صاحبه إلى القمم و ٌُعلًِ من شأن األمم  ،و َترقى به الشعوب و
تزدهر به الحٌاة فاألمم تقاس بمدى علمها و بمدى تطورها التعلٌمً
1ـ استخرج من النص :
أـ كلمتان حدث فٌها إبدال .
ب ـ هات الثالثً المجرد للكلمات التالٌة:
( اضطرب  ،ا َّنتسم).

2ـ وضح اإلبدال فً الكلمات التالٌة :
(ادَّنهن  ،ازدان  ،اصطبر).

3ـ علل:
أـ أبدلت تاء االفتعال داال فً كلمة ( مدَّنكر ).
ب ـ أبدلت الواو تاء فً كلمة ( ارَّنفك).

4ـ ما الحرف الذي أبدل فً الكلمتٌن التالٌتٌن :
(ت َّدخرون  ،ازدحام )

عربً تخصص  .فصل أول
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اٌٛؽذح اخلبِغخ

التصغير

َّ
دٚع١خ اٌوالِخ اٌىبٍِخ

اٌزظغري ٤ٕ ٞٛ:ـخ ٓقٖٕٞخ رطوأ ػِ ٠ث٘٤خ أٍ٧بء أُؼوثخ ؛ ُِلُ٫خ ػِٓ ٠ؼبٕ رلٖٓ ْٜ
اَُ٤بم .
دالالد اٌزظغري :
1ـ اُزؾو٤و روِ َ٤اُْؤٕ.
2ـ روِ َ٤اُؾغْ أ ٝاُؼلك.
3ـ روو٣ت اُيٓبٕ  ٝأٌُبٕ.
4ـ اُزؾجت.

ُ َ ْ
اُوبػلح اٍ٧بٍ٤خ ك ٢اُزٖـ٤و ػِٝ ٠ىٕ ( فو:) ً١
(ػُ اٌؾشف األٚي)
ع ًَ١ْ ٙ
أِضٍخ ُ :

( فزؼ اٌؾشف اٌضبٔ ( ) ٟصُ ئػبف٠ ٟبء عبوٕخ وؾشف صبٌش)
لُ َ
ط ْ١ؾ
ُػ َّ ْ١ش
ُدثَ ْ١ت
ُٔ َّ ْ١ش

تصغٌر االسم الثالثً
ظغَّنش ػٍٚ ٝصْ ( فُ َؼ ْ.) ً١
1ـ االعُ اٌضّالص ٟاٌّزوش َ ُ٠
أِضٍخ ٍ :ؼل َ ٍُ :مؼْ٤ل

عجَُ :عجَمَْ٤

هٔو :هُ َمْٔ٤و

مئت ُ :مإْ٣ت

ُكةّ ُ :كثَمْ٤ت .

2ـ االعُ اٌضّالص ٟاٌّإٔش غ١ش اٌّخز َٛثزبء اٌزّأٔ١ش رٍؾمٗ اٌزّبء ػٕذ اٌزّظغ١ش.
أِضٍخ ٘ٛ :ل ْ٤ُ٘ٛ :لح كَم َموً  :كُوَْ٣خ أمٕ  :أمْ٘٣خ ٌّٔ َ ُّ :مَٔ٤خ ػُ :ٖ٤ػَ٤مْ٘٤خ
فمذ رىٚ ْٛاٚا٠ ،ب ءا )ٚرٌه
3ـ االعُ اٌضّالص ٟاٌز ٞأٌفٗ صبٔ١خ رُش ّد ئٌ ٝأطٍٙب ػٕذ اٌزّظغ١ش (
غبس ٠غٛس .) ......
ثزؾ ٍٗ٠ٛئٌ ٝفؼً ِؼبسع ِضبي  :ربط ٠زٛط ٔبة ١ٕ٠ت
ؿبهُ :ؿ َمْ٣ٞو
ٗبهَ ُٗ :مْ٣ٞوح
ٗبة َ٤ُٗ :مْ٤ت
أِضٍخ  :ربط  :رَُ ٣ٞمظ
عبه ُ :ع َمْ٣ٞو
كاه ُ :ك َمْ٣ٝوح
ثبة :ثُ َمْ٣ٞت
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يكد إليو ثالثّنو لمحاوف( لو و أو لياء ) عند لتّنصغيك.
أي من حكفين) ّن
4ـ إا ذان ال م ثناايًّا ( ْر
ِ
ِ
المحذوف دائماً )
الحرف
مشددةً دل
ياء ّ
( نضعُ الحرف الثالث ً
ُخ ّي
أِضٍخ  :أخ  :أ َ

يد ُ :ي َدّية

ا ن َُ :ن ّي

دم ُ :د َم ّي

أب  :أَُ ّي

5ـ ال م لثّنالثي إا نتيى(سألف أو و و) تق ب أللف و لو و إلى ياء ،وتد م من ياء لتّنصغيك .

لَّوية
أِضٍخ  :علا ُ :ع َ

دلوُ :دلَ ّي

فتى  :فُتَ ّي

حمو ُ :حمَ ّي

6ـ ال م لثّنالثي إا نتيى سياء تد م ياؤه من ياء لتّنصغيك.
أِضٍخ  :ظ ي  :ظَُ ّي

ي
َىدي ُ :ى َد ّ

يصغك تصغيك ال م لثالثي ذل ُهم ثالثي م توم سـ( ألف ممدودة أو ألف مقصوكة أو تاء
7ـ ـ
ّن
تكد إليو ّنلزو اد .
مكسوطم أو ألف ونون ) إا ّن
ثم ّن
تصغك لحكوف لثّنالثم منو ع ى ( فُه َبعيل )ّ ،ن

أِضٍخ  :سوداء ُ :س َوْيداء سممى ُ :سمَ ْي َمى

سممان ُ :سمَيمان

زىرة ُ :زَى ْيرة

تصغٌر االسم الرباعً
يصغك ع ى صيغم ( فُه َبع ْري ِعل ).
1ـ ال م
لكساعي ّن
ّن
خندق ُ :خَن ْيدق
ُح ْي ِمق
أِضٍخ  :أحمق  :أ َ

دفتر ُ :دفَ ْيتر

فإنو يق ب إلى و و.
2ـ إا ذان لحكف لثاني من ال م لكساعي ألفاً ّن
أِضٍخ  :كاتبُ :ك َوْيتب
أويسن
آسن ْ :

خالد  :خويمد

قاضٍ  :قُوْي ٍ
ض
َ

عربً تخصص  .فصل أول
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ي بن إلى ياء،
3ــ أ :إا ذان لحكف لثالث من ال م لكساعي ( ألف أو و و ) فإنيما ق
ي م ن من ياء لتّنصغيك.
ود
أِضٍخ  :عماد ُ :ع َمّيد

جيز
عجوز ُ :ع ّ

غزال ُ :غ َزيِّل

ل ّميح
لالح ُ :

َحنون ُ :ح ّنين

شيد
رشاد ُ :ر ّ

3ـ ب  :إا ذان لحكف لثّنالث ياء فتد م من ياء لتّنصغيك( نجعل لحكف لثالث ياء م ّنددة ).
أِضٍخ :

ذل
ّ -4ن

َكثير ُ :كثَيِّر

ميل
َجميل ُ :ج ّ

سعيد ُ :س َعّيد

قية .
ُر َقية ُ :ر ّ

صغك لحكوف
م كساعي م توم سـ ( ألف ممدودة أو تاء مكسوطم أو ألف ونون ) تُه ّن

كد ّنلزو اد إليو.
ألكسعم ألولى منو ،ثم تُه ّن
قنطرة  :قَُن ْي ِطرة
عقر اء ُ :ع ْقير اء
أِضٍخ  :خنفساء ُ :خَن ِيفساء
عيفران
ثعيـم ان
ل َوْيمجان
زعفران ُ :ز ْ
ثعم ان ْ :
لولجان ُ :

عنترة ُ :ع ْنيـترة

تصغٌر االسم الخماسً
 -1االعُ اٌخّبع ٟاٌز ٞساثؼٗ ؽشف ػٍخ ( أُقٝ ،ا٣ ،ٝبء ) ٠ظغَّنش ػٍ ٝط١غخ ( فُ َؼ ِْ ١ؼ ْ.) ً١
( رؾز ١ٞأٌُِخ أُٖ ّـوح ػِ٣ ٠بء) ٖ٣
أِضٍخ  :ه ّٓبٕ ُ :ه َمٓ ُْ ِٔ ٤
ػ ّٔبهُ :ػٔ٤ْٔ٤و
ّ فوَ ُّ :ٛٝمؿْ٣وٛ١
ٓلزبػ ُّ :فَمْ١د٣ؼ
ٖ٤
ثٌْ٤و :ثُ َمْ ْْ٤ٌِ ٤و
َٓؼٞكْ٤َُٓ :ؼ٤ل
ٖ ْ٤لِ٤و
ػٖلٞهُ :ػ َم
 -2ئرا وبْ صبٔ ٗ١أٌفب ً رمٍت ٚا ًٚا.
قوْيميس
أِضٍخ  :قاموس َ :

ؽبٍٞة ُؽ َم٤َِ ٣ْ ٞت

ٗبٞٛه َ ُٗ :مْ٣ٞط٤و

ٗبهْ٣ُٞٗ :ًٞوٌ٤

 -3ئرا وبْ صبٔ٠ ٗ١بء ِٕمٍجخ ػٓ ٚا ٚرش ُّد ٚا ًٚا ػٕذ اٌزّظغ١ش.

أِضٍخ ١ِ :مبد ٠ْ َٛ ُِ :مِ١ذ

عربً تخصص  .فصل أول

ِ١ضاْ ِ ٠ْ َٛ ُِ :ض ْٓ٠

الفرع األدبً

ِ١ؼبد ٠ُِٛ :ؼ١ذ

ِ١شاس ٠َٛ ُِ :ش٠ش
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تصغٌر االسم المركب تركٌبا إضافٌا
اٌمبػذح ٠:ظ ّغش طذ ُسٖ فمؾ ٚرطجّك ػٍ ٗ١أؽىبَ اٌزّظغ١ش

ػّبد اٌذُّ : ٓ٠ػ َِّّ١ذ اٌذّٓ٠
ربط اٌذّ : ٓ٠رُ٠ٛظ اٌذّٓ٠
أِضٍخ  :ػجذ هللا ُ :ػجَ ْ١ذ هللا
ع١ْ ١ف اٌذٌٚخ ٔبطش اٌذ٠ْ ُٛٔ : ٓ٠ظش اٌذٓ٠
ػ ّض اٌذُ : ٓ٠ػ َض ْ٠ض اٌذٓ٠
ع١ف اٌذٌٚخ ُ :

تصغٌر الجمع
1ـ رتن اٌمٍخ :
ُ٠ظ ّغش ػٌٍ ٝفظٗ ( ٔؼ١ف ٠بء اٌزظغ١ش فمؾ ).
أِضٍخ ِ :ؿِٔخ ُ :ؿَِمْٔ٤خ أُٜٗو :أَُٗم ِْٜ ٤و أهؿلخ :أ ُ َمه ِْ ٣ـلخ

ْٕ٤ؾبة
إٔؾبة :أ ُ َم

كِز٤خ :كُزّ٤خ

 .2رتن اٌىضشح :
أ -ئرا وبْ ِزوشاً ػبلالً ٔ :أر ٟثبٌّفشد ،صُ ٔظ ّغش اٌّفشد ،ص ُّ ٔغّؼٗ ع ّْغ ِزوش عبٌّب ً "
ٔٚؼ١ف ." ْ +ٚ
ِضبي ًُ :زّبة ( ٓنًو ػبهَ ) ًبرت – ًُ٣ٞزت – ً٣ٞزجٕٞ
ِضبي ّ :ؼواء ( ٓنًو ػبهَ ) ّبػو – ُّ٣ٞؼو – ّ٣ٞؼوٕٝ
ة -ئرا وبْ ِإٔضب ً أ ٚغ١ش ػبلً ٔ :أر ٟثبٌّفشد ،ص ُّ ٔظ ّغش اٌّفشد ،ص ُّ ٔغّؼٗ ع ّْغ ِإٔش عبٌّب ً
" ٔؼ١ف ا +د "
ِضبي  :عجبٍ ( ؿ٤و ػبهَ )  :عجَ – عُجُ – َ٤عجَم٬ْ٤د
ٍبكوح – ٍُ٣ٞلوح – ٍُ َمْ٣ٞلواد .
ِضبي ٍٞ :اكو ( ٓئٗش ) :

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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ّ

ّ
 .3رتن ادلزوش اٌغبمل :
ٗؤ ٗؤر ٢ثبُٔلوك ،ص ّْ ٖٗ ّـو أُلوك ،ص ّْ رو ّك أُٜ٤ب ػٓ٬خ اُغٔغ ( ) ٖ٣ / ٕٝ
ِضبي :ػبِٓ : ٕٞػبَٓ – ُػُ – َٔ٣ٞػ َمِْٕٞٔ٣ٞ
ِضبيٕ :بكهٕ :ٖ٤بكم – ٕ٣ٞلم ٣ٕٞ -لهٖ٤
 .4رتن ادلؤٔش اٌغبمل:
ٗؤر ٢ثبُٔلوك ،ص ّْ ٖٗ ّـو أُلوك ،ص ّْ رو ّك أُٜ٤ب ػٓ٬خ اُغٔغ ( اد )
ٓضبٍٍ :بػبد ٍ :بػخ – ٍُ٣ٞؼخ – ٍُ َمْ٣ٞؼبد
ٓضبٍٛ :بُجبد ٛ :بُجخ – ٣ٞٛجِخ ِ٣ٞٛ -جبد
حم انتدريثاخ
تدرية1

ما المعنى الذي أفاده التصغٌر فً ما تحته خط فً كل مما ٌأتً:
 ٫ ٢رْوى ثبهلل إ اُْوى ُظِْ ػظ.{ْ٤
1ـ ه ُٚٞرؼبُٝ: }٠ام هبٍ ُؤبٕ ٧ثِ٘ ٣ ٞٛٝ ٚؼظ٣ ٚب ثَُ٘م َّن
2ـ هبٍ اُوٍ ٠ِٕ ٍٞهللا ػِٓ: "ٍِْٝ ٚ٤ب ٓ ٨آكٓٝ ٢ػبء ّوا ِٖٓ ثطٖ ،ؽَجي ٣ب اثٖ آكّ ُُوَم َْ ٤مٔبد
٣ؤٖ ِٕجي كبٕ ًبٕ  ٫ثل كضِش ٛؼبّ ٝ ،صِش ّواة ٝ ،صِش ٗلٌ".
3ـ رٌٖٔ هعبٍ اُلكبع أُلٗ ٖٓ ٢اٛلبء اُؾو٣ن هُجَم َْ٤اٗزْبه ٙك ٢اُـبثخ".
4ـ " ٣زؤُق عٜبى أُ٘بػخ ٖٓ ًُ َموْ٣بد اُلّ اُجٚ٤بء ٝاُؾٔواء".
5ـ ٖٓ ٍٔبد اُؼبُْ أٗٓ ٚزٞاٙغ ،أ َّنٓب اُ ُؼ َم ِْْ٣ٞكزطـ ٠ػٍِٔ ٚ٤خ اٍزٌجبه اُغب. "َٛ
1ـ لتحسب 2ــ تق يل لعدد 3ــ تقكيب لزمان 4ــ تق يل لحجم 5ـ لتّنحقيك وتق يل ل ّن أن
تدرية:2
لغر األسماء التالية مع الض ط التام :

وزاري 2018

َّو
عم ارن  ،وردة).
(سيَل  ،قط  ،رَغيد  ،ثَُوب ُ ،ن َج َ ،
فتى َ ،
نجالء  ،ارحة َ ،
يرن ُ ،وَرْيدة
طيط ُ ،رَغيدة  ،ثَُويب ُ ،ن َجّيا  ،فُتَ ّي ُ ،ن َجيالء ُ ،رَوْيحة ُ ،ع َم ا
ُسيَْيل  ،قُ َ

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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تدرية:3
ما مك ر األسماء التالية:

وزاري 2018

الجَيية ُ ،ح َذيفة ).
( ًد َويرة ُ ،ن َعيمان ُ ،مَيدة  ،فُ َدَّويا ً ،ج َزيء ُ ،كرَّويةُ ،
(دار ،نعمان  ،مدة  ،فدوى  ،جزء  ،كرة  ،الج ية  ،حذفة).
تدرية:4

1ـ ثَُٕ :ٟاثٓ

.5أثُٕ١ز: ٟاثٕخ

كُ :عج : ً١فٛق  ،عجً.
 2ـ فُ ََ ٠ٛ

6ـ ُ٘ َش٠شحَ ّ ٘:شح.

3ـ أُثَ َّن :ٟأة
4ـ ُػجَ١ذحَ:ػجذح

7ـ اٌمُ َؾ١ف  ،لُشَ١ش  /اٌمؾف
8ـ ُعج١ش  :عجش.

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً

لشش.
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تدرية:5
ٕـو أٍ٧بء اُزبُ٤خ ٓغ اُٚج ٜاُزبّ :
غذ٠ش
خٕذق
ػغٛي
ُغ َذِّ٠ش
ُخَٕ ْ١ذق
ػ َُغًِّ١

ِؾجشح
ُِ َؾ ْ١جشح

طبؽت
ط َ٠ْ ٛؾت
ُ

صػفشاْ
ُص َػ ْ١فشاْ

وزبة
ُوزَِّ١ت

تدرية:6
اٍزقوط ا ٍْ٫أُٖـو ٓٔب ٣ؤر:٢

1ـ ُو٠ْ ٛزت 2ـ لُجٍَّ١خٌ  3ــ األُخ١ط ًُ ُ ،خضَّ ٠خَ  ،اٌَ ُٙز ْ4 ًُ ٠ـ ػُم١شثب َء

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً

عُ ، ًْ ّ١وؾًْ ّ١
5ـ ُغ َّنض ، ًْ ٠أ ُ َ
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تدرية:7
ٕـو أٍ٧بء اُزبُ٤خ ٓغ اُٚج ٜاُزبّ :
ِٕذً٠
ُْاقٚط ِفربػ
َ ٞساس
َُِٕ ْ١ذً٠
ُٔ َ٠ْ ٛم١ظ ُِفَ ْ١ز١ؼ
ُِ َ١٠ْ ٛشس

ِٕشس ِخشٚؽ
ا
ثذساٌذّٓ٠
ثُ َذ ْ٠شاٌذّ١ْ َُِٕ ٓ٠ش١ش ُِ َخ ْ١١شؽ

عُ اي اٌذّٓ٠
ُع َّ ًّ١اٌذّٓ٠

تدرية:8
ٓب ٌٓجو أٍ٧بء اُزبُ٤خ :
ُٔ َ٠ْ ٛط١ش
ُِ َض ْ٠ش٠ت
ٔبؽٛس
ِضساة

ع١ْ َ١ف اٌذٌٚخ.
ُ
ع١ف اٌذٌٚخ.

ُد َ٠ْ ٚشح االسلُ
داس األسلُ

تدرية:9
ٕـو اُغٔٞع اُزبُ٤خ ٓغ اُٚج ٜاُزبّ :
سوجبْ
أؽؼّخ
عفٕبد
أعطش
ُس َ٠ْ ٚىجْٛ
أُؽَ ْ١ؼّخ
ُعفَ ْٕ١بد
ع١طش
أُ َ

خجشاء
ُخجّ١شْٚ

طج١خ
طجََّ١نخ
ُ

أغظبْ ٚسق
أ ُ َغ١ظبْ َُ ٚس ْ٠مبد

تدرية::10
ٕـو أٍ٧بء اُزبُ٤خ ثٖ٤ـخ اُغٔغ أُ٘بٍجخ :
ظش٠ف
سعً
ٔخٍخ
ظُشّ٠فْٛ
ُس َع ٍْْٛ١
ُٔ َخ ْ١الد

وبط
ُو َإ ْ٠غبد

ٔبلذ
ُٔ َ٠ْ ٛمذْٚ

تدرية:11
اٍزقوط أٍ٫بء أُٖـوح كٓ ٢ب ٣بر ، ٢صْ امًو ٌٓجوٛب :
1ـ هبٍ ػٔو ثٖ ًِض: ّٞ
هُجَم َْ٤اُٖجؼ ٓواكح ٛؾٗٞب
هو٘٣بًْ كؼبعِ٘ب هواًْ
2ـ ػوٗ كٓ ٢زؾق ػٔبٕ أث٤وم فيك3 ٢ـ أّ أم٘٣خ ؽ ٖٓ ٢أؽ٤بء ػٔبٕ
أ ُ َر ْٕ٠خ
أُثَ ْ١ش٠ك
لُجَ ًَْ ١
االعُ اٌّظغش
أرْ
ئثش٠ك
لجً
ِىجشٖ

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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تدرية12

عـ ـ ُفِ٤لحُ) َمفِلح(
ة ـ ُٗغ٤لح
1ـ أ ـ اُُْ٘ٔ٤وُ – ١فجْ٤ت
2ـ (اُ٘ٔ٤و ، ١فِ٤لح ،أفِ٤ل) :اُزؾجت (فج٤ت ٗ ،غ٤لح ثٖ ػٔ٣ٞو) :اُزؾو٤و.
3ـ ػِ ٠اُزور٤ت :٢ٛ
ُّئْ٘٣بد َ ٍُ ،مئَ ٍُ ِّٕٞ٣مئ ، ٖ٤ِّ٣أُثَمّ٤ي  ،عُ٘٤جخ  ،ثُ َموْ٣وح  ،رُجَمْ٤لَ ُٛ ، َ٣مل ّ
١

د ـ ُػٔ٣ٞو

4ـ ػبف :كؼَ ٓبٗ ٓج٘ ٢ػِ ٠اُلزؼ اُظبٛو ػِ ٠آفوٙ؟
ٚعبدٖ ٓ:لؼ ٍٞثٓ ٚولّ ٖٓ٘ٞة ٝػٓ٬خ ٖٗج ٚاُلزؾخ اُظبٛوح ػِ ٠آفوٚٓ ٞٛٝ ،ٙبف ٝاُٜبء
٤ٔٙو ٓزَٖ ٓج٘ ٢كٓ ٢ؾَ عو ٓٚبف اُ.ٚ٤
٘ ّّبْ :كبػَ ٓئفو ٓوكٞع ٝػٓ٬خ هكؼ ٚاُ٧ق؛  ٚٗ٧كبػَ.
5ـ  ٕ٫اُؾوف ا ٍٝ٧ؿ٤و ٓ ٝ ّٞٔٚاُؾوف اُضبٗ ٢ؿ٤و ٓلزٞػ.
6ـ ٣زوى ُِطبُت ثبّواف أُؼِْ.

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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ٔض رطج١مِ :ٟمزشػ ػٍّٔ ٝؾ األعئٍخ اٌٛصاس٠خ

ٚؽذح ( اٌزظغ١ش )

طب ً٠اٌغجٓ١

الشأ إٌض اٌزبيل صُ اعت هّب  ِٓ ٗ١ٍ٠األعئٍخ :
(األمانة فً السر و العلن سبلح للمؤمن و سبٌل لل ُت َقى و حصانة للمجتمع من الشرور و
المفاسد فالبعض منهم ٌبٌع دٌنه و أمانته مقابل دُرٌهمات معدودة متجاهبل أنَّن العمر ساعات
معدودة و ُكت ٌِّب الحٌاة سرعان ما ٌنقضً ) ..
1ـ استخرج من النص :
أـ اسمٌن مصغرٌن .
ب ـ ما مكبر الكلمات التالٌة:
( أ ُ َب ٌْرٌق  ،ه َُر ٌْرة ).

2ـ صغر االسماء التالٌة مع الضبط التام :
(مٌراث ،غدٌر  ،صاحب  ،شعراء ).

3ـ ما المعنى الذي أفاده التصغٌر فً الجمل التالٌة :
أـ وصلنا مكة ألداء العمرة قُ َب ٌْل المغرب.
ب ـ رأٌت ُعص َّنٌة فً الطرق.
ج ـ اشترٌت بعض السلع من ُت َو ٌْجر فً السوق.
4ـ علل:
تصغر ( أخ) على ( أ ُ َخ َّنً).
تصغر (هند) على ( ُه َن ٌْدة).

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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اٌٛؽذح اٌغبدعخ

َّ
دٚع١خ اٌوالِخ اٌىبٍِخ

اإلػبفخ

اإلػبفخ َٗ :جخ ث ٖ٤أٍ ٠َٔ٣ ٖ٤اٚٓ ٍٝ٧بف  ٝاُضبٗٚٓ ٢بف اُ. ٚ٤
رزٌ ٕٞاٙ٩بكخ ٖٓ هً٘: ٖ٤
األٚيٚٓ :بف٣ ٝ :ؼوة ثؾَت ٓٞهؼ ٚك ٢اٌُ.ّ٬
اٌضبٔٚٓ :ٟبف اُ ٝ ٚ٤ؽٌٔ ٚاُغو كائٔب .
و١ف ديىٕٕب حتذ٠ذ ادلؼبف  ٚادلؼبف إٌٗ١؟ :
ٖٓ ف : ٍ٬اٍْ ٌٗوح ؿ٤و ٓ٘ٝ ٕٞؿ٤و ٓؼوف  +اٍْ ٓؼوكخ
اٍْ اٍْ ٌٗوح ؿ٤و ٓ٘٤ٔٙ + ٕٞو ٓزَٖ .

ِضبي رٛػ١ؾ :1ٟاٍْ ٌٗوح ؿ٤و ٓ٘ٝ ٕٞؿ٤و ٓؼوف  +اٍْ ٓؼوكخ  :ػِْ ا٧هك ِٕ عَٔ٤
ِؼبف ِؼبف ئٌٗ١
ِضبي رٛػ١ؾ :2ٟاٍْ ٌٗوح ٤ٔٙ +و ٓزَٖ  :اٌطالة وــــــزـــجــــٙــُ ِشرجخ
ِؼبف ِؼبف ئٌٗ١

ادلؼبفً :زت
ادلؼبف إٌ : ٗ١اُ٤ٔٚو أُزَٖ ( ُ٘).
كؤ ١اٍْ أرَٖ ث ٚاُ٤ٔٚو ارٖبٓ ٫جبّوا ٣ؼوة ًبُزبُ : ٢ػّري ِزظً ِجٕ ٟيف حمً عش
ِؼبف إٌ. ٗ١
ملحوظةهامة ٌ :حذف عند اإلضافة  :أل التعرٌف  ،تنوٌن المضاف  ،ونون المثنى أو جمع
المذكر
ِضبي : 1ال تأخذني بأقوال الوشاة
ًِٔخ أهٞاٍ ك ٢اٌٗ َٕ٧وح ٗٞ٘ٓ ٝخ ( أهٞا ٍٍ)  ٌُٖٝؽنف ٜٓ٘ب اُزٜ٘ٗ٧ ٖ٣ٞب ٓٚبكخ .
ِضبيٌ :2إنا مرسلوا الناقة فتنة لىم
ًِٔخ ( ٓوٍِ )ٞإِٜٔب (ٓوٍِ ) ٕٞؽنكذ ٗ ٕٞعٔغ أُنًو اَُبُْ ٜٓ٘ب ٜٗ٧ب ٓٚبكخ.

ِضبي:3لبي روبىل ( ت ت ٌدا أبى لىب وتب).
ًِٔخ ٣لا إِٜٔب (٣لإ ) ؽنكذ ٗ ٕٞأُضٜ٘٘ٓ ٠ب ٜٗ٧ب ٓٚبكخ.
عربً تخصص  .فصل أول
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حم انتدريثاخ
تدرية :1

يترك لمطالب إشراف المعمم.
تدرية:2

1ـ ك ّل مضاف ،نفس مضاف إليو
ذائقة مضاف ،الموت مضاف إليو
أجور مضاف )،كم (مضاف إليو
يوم مضاف ،القيامة مضاف إليو
متاع مضاف ،الغرور مضاف إليو
أل َغ َري مضاف ،الياء مضاف إليو
2ــ ْ

قمب مضاف ،،الياء مضاف إليو.

ولسان مضاف ،،الياء مضاف إليو
3ـ ـ قدر مضاف ،أىل مضاف إليو

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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الع ْزم مضاف إليو.
أىل مضافَ ،

الكرم مضاف إليو.
قدر مضاف ،ا
4ـ ـ حاسدي مضاف ،الكاف مضاف إليو.

نحو مضاف ،ىدف مضاف إليو.
ىدف مضاف ،الكاف مضاف إليو.
 5ـ ـ أخا  :مضاف الكاف :مضاف إليو
أجل مضاف ،ذخر مضاف إليو
نائ ة مضاف ،الزمان مضاف إليو.
 6ـ ـ لُ ّجة مضاف ،ال حر مضاف إليو.
طٛس اٌّؼبف ئٌٗ١
ُِٔٚبف إُٞ ٚ٤هربٕ:
أ ِ :ؼبف إٌِ ٗ١فشد
٠ ٚ ى1 ْٛـ امسب كب٘شا:
ِضبيٚ : 1وً ِغبفش ٍ٤ئة ٓٞ٣ب
ادلؼبف ًَ :

ادلؼبف إٌَٓ ٗ١بكو

اما هىم َُٓ٬خ  ٝا٣٫بثب
اٌظٛسح اٌز ٟعبء هٍٙ١ب ادلؼبف إٌٓ : ٗ١لوك

لجة البحر ما يغني عن الوشل
ِضبي : 2في ّ
ادلؼبف ُ :غخ

ادلؼبف إٌ ٗ١اُجؾو

اٌظٛسح اٌز ٟعبء هٍٙ١ب ادلؼبف إٌٓ : ٗ١لوك

٠ ٚ ى2 ْٛـ ػّريا
ِضبي: 1ا٧ك٣جبٕ ٓئٌٗ اُوىاى ٛٝبّْ ؿوا٣جخ والّ٘ب ٖٓ أكثبء ا٧هكٕ أُجلػ.ٖ٤
ادلؼبف ٬ً :

ادلؼبف إٌٔٛ ٗ١ب

عربً تخصص  .فصل أول

اٌظٛسح اٌز ٟعبء هٍٙ١ب ادلؼبف إٌٓ : ٗ١لوك
الفرع األدبً
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ة ـ رتٍخ
٠ى ْٛاٌّؼبف ئٌ ٗ١عٍّخ ئرا عبء ثؼذ ( ؽ١ش ئر  ،ئرا ).
ِضبي: 1هبٍ رؼبُ ٝ ( ٠اُٚؾ ٝ ٠اُِ َ٤اما ٍغ.)٠

ادلؼبف :اما

ادلؼبف إٌٍ ٗ١غ٠

اٌظٛسح اٌز ٟعبء هٍٙ١ب ادلؼبف إٌ: ٗ١عِٔخ كؼِ٤خ

روشة إرا :ظوف ُٔب َ٣زوجَ ٖٓ اُيٓبٕ ٚ /روشة إر  :ظوف ىٓبٕ ٓج٘ ٢ػِ ٠اٌَُ٣ ٕٞلٍ
ػِ ٠اُيٖٓ أُب.٢ٙ
ِضبي : 2عَِذ ؽ٤ش رـوك اُؼٖبك٤و
ادلؼبف :ؽ٤ش ادلؼبف إٌ ٗ١رـوك

اٌظٛسح اٌز ٟعبء هٍٙ١ب ادلؼبف إٌ: ٗ١عِٔخ كؼِ٤خ

روشة ؽ١ش  :ظوف ٌٓبٕ ٓج٘ ٢ػِ ٠اُْٚ
األمسبء اٌز ٟرٍضَ اإلػبفخ إىل ادلفشد  ( ٟ٘ٚ:وال وٍزب  ،لجً  ،ثوذ ِ ،ن ،أ.) ٞ

 ( :1وال  ٚوٍزب):
ٔٛٝب ٖٓ أٍ٧بء اُز ٢رِيّ اٙ٩بكخ اُ ٠ا ٍْ٫أُلوك ( اٍْ ظبٛو أ٤ٔٙ ٝو ) .
مالحظح هامح :
 اما أ٤ٙلذ ًًِ ٬زب اُ٤ٔٙ ٠و كؤٜٗب رؼوة ِٓؾوخ ثبُٔض٘. ٠
 أٓب اما أ٤ٙلذ ًًِ ٬زب اُ ٠اٍْ ظبٛو كؤٜٗب رؼوة اػواة ا ٍْ٫أُوٖٞه
ِضبي : 1األد٠جبْ ِإٔظ اٌشصاص ٘ٚبشُ غشا٠جخ والّ٘ب ِٓ أدثبء األسدْ اٌّجذػ.ٓ١
وال :فجو ٓوكٞع ٝػٓ٬خ هكؼ ٚاُ٧ق ِٓ ٚٗ٧ؾن ثبُٔض٘ٚٓ ٞٛٝ ٠بف .
ّ٘ب٤ٔٙ :و ٓزَٖ ٓج٘ ٢ػِ ٠اٌَُ ٕٞكٓ ٢ؾَ عو ٓٚبف اُ. ٚ٤
ِضبي : 2وال اٌطبٌجٔ ٓ١غؼ ف ٟاالِزؾبْ .
ًٓ :٬جزلأ ٓوكٞع ٝػٓ٬خ هكؼ ٚأُٚخ أُولهح ػِ ٠اُ٧ق ٓ٘ؼب ٖٓ ظٜٞهٛب ُِزؼنه .
اُطبُجٚٓ :ٖ٤بف آُ ٚ٤غوٝه  ٝػٓ٬خ عو ٙاُ٤بء ٓ ٚٗ٧ض٘.٠
عربً تخصص  .فصل أول
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عؤاي ِ: ُٙهًٍ روشة وال وٍزب إهشاة االعُ ادلفشد ادلمظٛس؟
ٜٗ٧ب أ٤ٙلذ ًًِ ٬زب اُ ٠اٍْ ظبٛو
عؤاي ِ: ُٙهًٍ روشة وال وٍزب إهشاة ادلضىن؟
ٜٗ٧ب أ٤ٙلذ اُ٤ٔٙ ٠و.

( :2لجً  ٚثوذ).
ٔٛٝب غبٌجًب ِب ٍ٠ضِبْ اإلػبفخ ئٌِ ٝفشد .

التحقت بالمدرسة قبل َ ثبلثة اشهر
هجَ :ظوف ىٓبٕ ٖٓ٘ٞة ثبُلزؾخ.
ص٬صخ ٚٓ :بف آُ : ٚ٤لوك اٍْ ظبٛو .
مالحظح هامح :
 لذ ٌٓ٠لطغ اٌظشفبْ لجً ٚثؼذ ػٓ اإلػبفخ ٠ٚجٕ١بْ ػٍ ٝاٌؼُ
مثال  :هبٍ رؼبُ (٠هلل آ٧و ٖٓ هجَ  ٖٓ ٝثؼل ).
سؤال وزاري مهم :
1ـ طٛة اخلـؤ:

(هج َِ ثؼ ِل )

 ٚاٌظٛاة (هج َُ

2ـ اعزخشط كشفب ِٕمـوب هٓ اإلػبفخ

ثؼ ُل)

( هجَ أ ٝثؼل).

ّ

3ـ أٞ
ٞٗ ٢ٛٝػبٕ:
1ـ اعزفٙبِ١خ :
أ ٞاُوعبٍ أُٜنة .
مثالُّ : 1
2ـ ششؽ١خ :
مثال: 2أ ّ
 ١اَٗبٕ رٌوّ ٌ٣وٓي
عربً تخصص  .فصل أول
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 ٞئٌ ٝاعُ ظب٘ش .
ٚف ٟاٌّضبٌ ٓ١أػ١فذ أ ّ

4ـ ِن
 ٖٓ ٢ٛٝأٍ٧بء اُز ٢رِيّ اٙ٩بكخ اُ ٠أُلوك  ٫ ٝرٚبف اُ ٠اُغِٔخ.
رزؾلك كُ٫ز ٚػِ ٠اُيٓبٕ  ٝأٌُبٕ ٖٓ ف ٬أُٚبف اُ. ٚ٤
مثال : 1هبٍ رؼبَُّ ( ٠ن
إ ٓغ اُؼَو َ٣وا ) .

تدرية:3

حم انتدريثاخ

8ـ هبٍ اُ٤ب أثٓ ٞب: ٢ٙ

٣ب أف ٫ ٢رَٔ ٝعٜي ػ٘٢
9ـ هبٍ اثٖ ؽيّ اٗ٧لَُ: ٢
َ٣بكو ػِٔ ٢ؽ٤ش ٍبكود

عربً تخصص  .فصل أول

ٓب أٗب كؾٔخ  ٫ ٝأٗذ كوهل
ٖ٣ ٝؾج٘ ٢ؽ٤ش اٍزوِذ اُ٘قت

الفرع األدبً
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رب :مضاف و) نا ( مضاف إليو
1ـــ كسنا ّ :
ق وب :مضاف )،نا(مضاف إليو

لورتو :مفرد ) ضمير(.
لورتو :مفرد ) ضمير(.

إا :مضاف ،ىديتنا :مضاف إليو

لورتو :جممة.

لدن :مضاف ،والكاف مضاف إليو

لورتو :مفرد ) ضمير(

2ـ ـ نفس :مضاف ،الياء :مضاف إليو

لورتو :مفرد ) ضمير(.

نيك :مضاف ،اليرموك :مضاف إليو

لورتو :مفرد ) اسم ظاىر(
لورتو :جممة.

تيب  :مضاف إليو،
حيث :مضافّ ،

3ـ ـ حد د :مضاف ،الميل :مضاف إليو

لورتو :مفرد) اسم ظاىر(

سعد مضاف ،الياء مضاف إليو

لورتو :مفرد ) ضمير(
لورتو :مفرد ) اسم ظاىر(

4ـ ـ افتي مضاف ،النير مضاف إليو
5ـ ـ ذ تا مضاف ،ىما مضاف إليو

لورتو :مفرد ) ضمير)

التفوق مضاف إليو
جاازة مضافّ ،

لورتو :مفرد ) اسم ظاىر(

6ـ ـ نيوب مضاف ،الميث مضاف إليو

لورتو :مفرد )اسم ظاىر(

 7ـ ـ من مضاف ،ىم مضاف إليو

لورتو :مفرد ) ضمير)

حيث مضاف ،حمّوا مضاف إليو ،لورتو :

لورتو :جممة

8ـ ـ أ ي  :أخ مضاف ،والياء :مضاف إليو

لورتو مفرد) ضمير

وجو مضاف ،الكاف مضاف إليو

لورتو :مفرد ) ضمير(

9ـ ـ ع م مضاف ،الياء مضاف إليو

لورتو :مفرد ) ضمير(

حيث مضاف ،سافرت مضاف إليو

لورتو :جممة.

حيث مضاف ،استقمّت النخب مضاف إليو

عربً تخصص  .فصل أول
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أؽىبَ اٌّؼبف ئٌ٠ ٝبء اٌّزىٍُ
أٚال :اما ارِٖذ ٣بء أُزٌِْ ةاًّ ٓوٖٞه  ،أ٘ٓ ٝو ، ٓٞأٓ ٝض٘ ، ٠أ ٝعٔغ ٓنًو ٍبُْ
2ـ ٣غت كزؼ ٣بء أُزٌِْ .

ف١غت1ـ رٌَ ٖ٤آفو اٍْ٫
١
مثال  :االعُ اٌّمظٛس :ػٖب َم

٢
االعُ إٌّمٛص ٤ُ :بُ َّن
٢
عّغ اٌّزوش اٌغبٌُ ٓ :ؼِ ِٔ َّن

٢
اٌّضٕٓ ٝؼِ َمٔ َّن

كيفونفرقوبنيواملثىنو ومجعواملذكروالساملويفوحالةو ضافتهو ىلوياءواملتكلم ؟
ٖٓ فٝ ٍ٬عٞك اُلزؾخ  ٝاٌَُوح ٓب هجَ اُ٤بء أُْلكح ( اٌّضِٕ: ٝؼٍ َّ َّن ٟاٌغّغِ :ؼٍ ِّ َّن.)ٟ
ٓ٘و ، ٓٞأٓ ٝض٘ ، ٠أٝ
ا
صبٔ١ب  :اما أ٤ٙق ا ٍْ٫اُ٣ ٠بء أُزٌِْ  ( ٌٖ٣ ُْٝآًب ٓوٖٞها  ،أٝ
عٔغا ٓنًوا ٍبُْ ا ًٝبٕ ٕؾ٤ؼ ا٥فو.
1ـ ك٤غت ًَو آفوُ٘ٔ ٙبٍجخ اُ٤بء
مثال :

ٕل٣ن ٕ :ل٣وِ٢

2ـ عبى ك ٢اُ٤بء اُزٌَ ٖ٤أ ٝاُلزؼ .
ٓل٘٣خ ٓل٘٣زِ٢

٢
عؤاي ٚصاس : ُِٙ ٞهًٍ :جيت فزؼ ٠بء ادلزىٍُ يف ِب حتزٗ خؾ .اؽزوّ ٕل٣و َّن
 ٚٗ٧اما ارِٖذ ٣بء أُزٌِْ ثبٍٓض٘ ٠ف١غت1ـ رٌَ ٖ٤آفو اٍْ٫

2ـ ٣غت كزؼ ٣بء أُزٌِْ

ِب ؽىُ ٠بء ادلزىٍُ يف وٍّخ( ػٖب. )١
ٝعٞة اُلزؼ.

عربً تخصص  .فصل أول
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حم انتدريثاخ
تدرية:4
ت كج لمااف إلى ياء لمتذ م في ذل مما يأتي مسي ًنا حالم آ كه:

كسي :يكسر آخره ،ويجوز في الياء التسكين والفتح .مثو ي :تسكين آخر المضاف وفتح الياء وجوًا.
1ـ ـ ّن

2ـ ـ سمصك ّني :تسكين آخر المضاف وفتح الياء وجوًا.
3ـ ـ احذي  :يكسر آخره ،ويجوز في الياء التسكين والفتح .سذااي :يكسر آخره ،ويجوز في الياء التسكين
والفتح .زىوي :يكسر آخره ،ويجوز في الياء التسكين والفتح .اياعي :يكسر آخره ،ويجوز في الياء التسكين
والفتح.
وناصحي  :تسكين آخر المضاف وفتح الياء وجوًا.
لدي :تسكين آخر المضاف وفتح الياء وجوًا.
4ـــ و ّن
ّن

5ــ سالدي  :يكسر آخره ،ويجوز في الياء التسكين والفتح .أى ي :يكسر آخره ،ويجوز في الياء

التسكين والفتح.
 6ـ ـ كفاقي :يكسر آخره ،ويجوز في الياء التسكين والفتح.
محامي :تسكين آخر المضاف وفتح الياء وجوًا.
7ـ ـ
ّن
8ـ ـ فتاي :تسكين آخر المضاف وفتح الياء وجوًا.
عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً

صاٌل الغبٌن 0772432372

49

تدرية:5
عين لمااف و لمااف إليو في لجمل لتاليم :

1ـ ـ صدك )مضاف( ،الياء )مضاف إليو(

أمك ) مضاف ( ،الياء) مضاف إليو(

ل ان )مضاف( ،الياء )مضاف إليو(

قول )مضاف( ،الياء )مضاف إليو(

2ـ ـ ذل )مضاف( ،إنسان )مضاف إليو(

مجتمن )مضاف( ،الياء )مضاف إليو(

قومتيا )مضاف إليو(
3ـ ـ إا )مضاف(ّ ،

ب )مضاف إليو(
قو َمتْو ُ
الخ ُش ْ
إا )مضاف ( ،ما ّ
استا )مضاف( ،نخيل )مضاف إليو(

4ـ ـ عينا )مضاف( ،الكاف )مضاف إليو(
السحر )مضاف إليو(.
اعم )مضاف(ّ ،

5ـ ـ صفحم )مضاف ( ،الياء )مضاف إليو (.أىميم )مضاف( ،الغذاء )مضاف إليو(.
6ـ ـ وطن )مضاف ( ،الياء )مضاف إليو(

نفس )مضاف ( ،الياء )مضاف إليو(

7ـ ـ منظك )مضاف ( ،الثموج )مضاف إليو(

فوق )مضاف ( ،قمم )مضاف إليو(

قمم )مضاف ( ،الج ال )مضاف إليو(
 8ـ تع يم )مضاف ( ،الطفل )مضاف إليو(
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9ـ ـ أكس )مضاف ( ،المجمس )مضاف إليو(

حيث )مضاف ( ،أجمس )مضاف إليو(

تدرية:6
نمواج في إلعكب :

إن م ني عمى الفتح
أـ ّن
إن :حرف مش و الفعل من أخوات ّ

تع يم :اسم إن منلوب وعالمة نل و الفتحة الظاىرة عمى آخره ،وىو مضاف.
جره الكسرة الظاىرة عمى آخره.،
لفتيات :مضاف إليو مجرور وعالمة ّ

من :حرف جر.

دالال :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره ،وىو مضاف.
جره الكسرة الظاىرة عمى آخره ،وىو مضاف.
كقي :مضاف إليو مجرور وعالمة ّ
ّن
جره الكسرة الظاىرة عمى آخره.
ألمم :مضاف إليو مجرور وعالمة ّ

ب ــ عيون  :م تدأ مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره ،وىو مضاف
لميا :مضاف إليو مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة لمتعذر
سين  :مفعول فيو ) ظرف مكان ( ،وىو مضاف
عربً تخصص  .فصل أول
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لكصافم :مضاف إليو مجرور وعالمة جره الكسرة الظاىرة.
لو و  :حرف عطف
لج ك :اسم معطوف مجرور
جمب :فعل ماض م ني عمى السكون التلالو نون النسوة ،ونون النسوة ضمير متلل
جم ن ْ :

م ني في محل رفع فاعل

اليوى  :مفعول و منلوب وعالمة نل و الفتحة المقدرة لمتعذر.
من  :حرف جر
الجر  ،وىو مضاف
حيث :اسم م ٌّط
ني عمى ّ
جر حرف ّ
الضم في محل ّ

أدري :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمة المقدرة عمى الياء ،والفاعل ضمير مستتر تقديره
أنا .والجممة الفعمية في محل جر مضاف إليو.

الواو :حرف عطف
ال  :حرف نفي
أدري :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمة المقدرة عمى الياء ،والفاعل ضمير مستتر تقديره
أنا.
تدرية:7
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1ــ أ -ق ل

ب ـ إذ ،حيث

ج ـ ـ ولولك /سقوطك.

 2ـ ـ طوفان :خ ر مرفوع وعالمة رفعو الضمة ،وىو مضاف.
الخير :مضاف إليو مجرور وعالمة جره الكسرة.
الورق :مضاف إليو مجرور وعالمة جره الكسرة.
منون.
 3ــ ّ
ألن ما ق ميا ّ
تدرية:8

يترك لمطالب.
تدرية:9
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ـ استخرج:
 1ـ أح تو ،الحكم :يتقدم الفاعل عمى المفعول و وجو ا
 2ـ ـ ما أجمل أن تستقر ....فعل التعجب :غير ثالثي
3ـ ـ إذا ) واذا قررت(..
 4ـ ُني ،مك ره :ا ن  ،حذفت المو ،ألنو اسم ثالثي ،ألمو) نو (فيرد لو الحرف المحذوف
)الواو( ،ثم تقمب الواو ياء ،وتدغم مع ياء التلغير.

إن :كسر ىمزة إن ،لوقوعيا في داية الجممة /الكالم.
ـ ـ ـ ـ ـ أي ني ّن
ـــ مزدان أصلها ) مزتان (بدلٌل المجرد زان  ,جاءت فاء االفتعال زاًٌا؛ فؤبدلت تاء االفتعال ً
داال
 الصورة  :اٌَُوحعم ٌرر :تنوٌن الضم
ك :الفتحة
ـــ ٌنتظ ُر َك
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تدرية :10

 1ـ استخرج:
أ -لويح ي :التح ب

ب-ما أروع تجاوزىا

ج-لويح ي) لويحب(

2ـ ـ أعربٓ :ؾنٝف ( ٓطبُؼخ مار٤خ ).
3ـ ـ جاءت في داية الكالم
الطرخ  :أصلها ) اصتراخ ( بدلٌل المجرد صرخ  ,جاءت فاء افتعل صادا فؤبدلت تاء
ا
4ــ
االفتعال طاء.
5ـ ـ ُ َع ْيدُ ،عميِّج
تدرية :11
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1ـ ـ جاءت في داية الكالم
2ـ ـ جازه جود :ألن المفعول و ضمير متلل والفاعل اسم ظاىر
الحلان.
ع
3ـ ـ ما أسر َ
َ
ضي ات.
4ـ ـ ُى َ
تدرية :12

 1ـ الع َر / .المعت َر.

عربً تخصص  .فصل أول

ِ
أمير.
األدب /
2ـ
َ
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ٔض رطج١مِ :ٟمزشػ ػٍّٔ ٝؾ األعئٍخ اٌٛصاس٠خ ٚؽذح ( اإلػبفخ ) طب ً٠اٌغجٓ١
الشأ إٌض اٌزبيل صُ اعت هّب  ِٓ ٗ١ٍ٠األعئٍخ :
قال أحد الحكماء :
الناس ثالث طبقات تسوسهم ثالث سٌاسات  :طبقة األحرار تسوسهم بالعطف و اللٌن  ،و طبقة
ُ
حٌث تسوسهم باللٌن و الشدة .
األشرار تسوسهم بالغلظة و العنف  ،و طبقة العامة
1ـ استخرج من النص :
1ـ أـ مضاف .

ب ـ مضاف إلٌه

ط ـ ٓٚبف اُ ٚ٤عِٔخ ك ـ ظرف ٌلزم اإلضافة .

2ـ أعرب الكلمات التً تحتها خط فً النص .

3ـ علل:
أـ ٌجب فتح ٌاء المتكلم فٌما تحته خط :
أ ـ " احترم معلم يَّ " .
ي مصنوع من األلمنٌوم ".
ب ـ " عصا َك
 4ـ ما حكم ٌاء المتكلم فً الكلمات التً تحتها خط :
أ ـ ربي اغفر لً .

ي.
ب ـ استشٌر محام ّ

5ـ صوب الخطؤ فً الكلمات التً تحتها خط فً الجمل التالٌة :
أ ـ أبدع مهندسون المشروع.

سواي ٌهاب المناٌا.
بـ
ْ

6ـ أعرب الكلمات التً تحتها خط فً الجمل التالٌة :
علم األردن جمٌل .
صمم المهندس كبل المشروعٌن .

عربً تخصص  .فصل أول
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اٌمؼب٠ب األدث١خ
ٌحفظ الطلبة خمسة أبٌات شعرٌة من كل من:
وش ٚطف اٌـج١وخ :
ــس تـــَ ْلتــَ ُّذذ َن ْعـمـا ُء
فــً َ
أرض أ ْنــــــــ َدل ُ ٍس
صـــــار ُر ْؤ ٌَ ُتــــها
ف ال ٌُ ْبــــ ِه ُ األ َب
َ
َو َك ٌْ َ
ٌة
ــــضــــــــــة َوالمِســ ُك ُت ْر َب ُتها
أ َنها ُرها ِّف
األرض حٌنَ َبــد ْ
جها ِ
َت
ت َ
َقدْ ُم ٌِّ َز ْت مِنْ ِ
لِذا َك ٌَ ْبس ُم فٌها َّن
الزهْ ُر مِنْ َط َر ٍس
ب وال َّنط ٌْ ُر

سرا ُء
َوال ٌُ
فـــــار ُق فٌـــها القــَ ْل َب ّ
ِ
الوشًِ ص ْنعا ُء
َو ُكل ُّذ َر ْوض ِبها فً َ
َو َ
الخ ُّذز َر ْوضـــ ُتها َوالـــد ُّذُّذر َحصبا ُء
َ
ـــــــزها الــما ُء
ــــولّى َم ٌْ
َف ِرٌد ًة و َت َ
ٌَشـــدو َو لِــــؤلغـصـــان إصــغا ُء

وش سصبء ادلذْ

ٌىً شٟء ئر ِب رُ ٔمظبْ
٘ ٟاألِٛس وّب شب٘ذرٙب دٚي
٘ٚزٖ اٌذاس ال رجم ٟػٍ ٝأؽذ
ٌٍ ٚؾٛادس عٍٛاْ ٠غٍٙٙب

فال ٠غش ثط١ت اٌؼ١ش ئٔغبْ
ِٓ عشٖ صِبْ عبءرٗ أصِبْ
 ٚال ٠ذ َٚػٍ ٝؽبي ٌٙب شبْ
ِٚب ٌّب ؽـً ثبإلعالَ عٍٛاْ

اٌشوش االعزّبه ٟيف األٔذٌظ :
ٌا لٌـلة العــــٌد عـــــــدت ثانٌة
إذ أقـــــبل الناس ٌنظــرون إل
فقلـت ال مؤم ًنا بقــــولً بـــــل
بل أثـــــــــر الصوم فـً هبللكم
هنٌ ًئا لك العٌد الذي بك أصبحت

عربً تخصص  .فصل أول

و عــــاد إحــسانك الـــــذي أذكر
هبللك النـــــضــو نـــاحــــبلً أصفر
ضا للـــــــــكبلم ال أكــــــــثر
مـــعر ً
هذا الـــــذي الٌـــــكاد أن ٌــــظهر
تروق الضحى منه وتندى األصائل
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طذ ٜاٌغض ٚاٌظٍ١ج ٟيف اٌشوش:
َج َ
لت عزماتك الفتح ال ُمبٌنا
رددت أ ِ
خ ٌْ َذ َة اإلســـبلم لما
َت فً َو ْج َن ِة األٌام خاالً
َغد ْ
سرت قلوبا ً
فــٌا لــله كــم َّن
ٌة
ٞ
ومـــا
طبــرٌـة ئال ٘ــــذ ٌّط

فقــد َّنقـــرت عـــٌون المؤمنٌنا
ضمٌِنا
رف القضاء بها َ
ص ُ
غدا َ
جــ ٌْ ِد العـــُبل عِقدًا ثمٌنا
وفـــً ِ
وٌا لــله كــــم أبـــــكت عٌونا
ـــــف ّ
البلمسٌنا
تر ّفــ ُع َعـــن أ ُك
ِّ

طذ ٜاٌغض ٚاٌظٍ١ج ٟيف اٌشوش :
ٌظــائً اٌذِغ عـــْ ثغذاد ئخجبس
٠ب صائش ٓ٠ئيــ ٜاٌضٚساء ال رفذٚا
ربط اٌخالفخ ٚاٌشثغ اٌز ٞششفذ
أػؾٌ ٝؼظف اٌجٍ ٝف ٟسثؼ ٙأصش
ئٌ١ه ٠ب سثٕب اٌشى ٜٛفأٔذ ـدـسٜ

فّب ٚلٛفه ٚاألؽجبة لذ عبسٚا
فّب ثزان اٌؾّٚ ٝايــــداس د٠بس
ث ٙاٌّؼبٌُ قــــــد ػفـــاٖ ئلفبس
ٌٍٚذِٛع عـــــٌ ٝا٢ســـاس آصبس
ِبػـــي ثبٌذٚ ٓ٠اٌجبغ ْٛفغبس

ادلذائؼ إٌج٠ٛخ:
ِؾّ ٌذ طـــــُ ٠ذ اٌىٚ ِٓ ١ٔٛاٌضَّنمٍََ ْٓ١
ج١ت اٌز ٞر ُْش َع ٝشَفب َػزُُٗ
اٌؾ ُ
٘ ََ ٛ
ق عبثِ َؾ ٍخ
ظ فََ ٛ
ُ َ٠غ ُّش َةـــ ْؽ َش َخٍّ ١
 َِٓ ٚرَ ُىْٓ ثشطـــِ ٚي هللاِ ُٔظ َشرُُٗ
د َٚاٌجُش٘ب ِْ
ُ
عجؾبَْ رَ ٞ
اٌغجشِ ٚ

عربً تخصص  .فصل أول

ة  ِِٓ ٚػ ََغ ُِ
ٚاٌفش٠م ِِٓ ِٓ ١ػُش ٍ
ٌ ُى ًِّ ٘ ٍَْ ٛي َِ ــْ األ ْٖ ـــٚا ِي ُِ ْمز ََؾ ُِ
ٛط ِٓ األثطب ِي ٍِزَ ِط ُِ
٠شِ ٟث َّ ٍ
طـــ ُد ف ٟآعب ِِٙب رَ ِغ ُِ
ئْ رَ ٍْمَُٗ األُ ْ
غٍطب ِْ
د َ ٚاٌ ُّ
َٚاٌ ِؼ ِّض َ ٚاٌُ ـــ ٌَىِ ٛ

الفرع األدبً

صاٌل الغبٌن 0772432372

59

تطور مضامٌن الشعر وأسالٌبه فً العصر األندلسً بفعل مجموعة من العوامل اروش٘ب .
السٌاسٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة .
علل :عاش الناس حٌاة حرٌة وانفتاح واندماج بالثقافات والشعوب األخرى ،وتأثر الشعر
األندلسً بذلك ً
شكبل ومضمو ًنا.
فنتٌجة لكثرة األحداث السٌاسٌة وتنوّ عها ،وجمال البٌبة اٗ٧لَُ٤خ  ٝر٘ٞع رٚبهَٜ٣ب .
عدد الجوانب األدبٌة التً تتصل بالشعر األندلسً و التً كان للواقع البٌئً واالجتماعً دور فً
بروزها.
 3ـ شعر المرأة4 .ـ اُْؼو ا٫عزٔبػ٢
2ـ شعر رثاء المدن والممالك
1ـ شعر وصف الطبٌعة

أٚال  :وش ٚطف اٌـج١وخ
استأثرت الطبٌعة باهتمام الشعراء األندلسٌٌن؟ أو صٌغة ( 2ما أسباب ازدهار شعر الطبٌعة؟).
جمالها المتمثل فً تنوع التضارٌس ،واعتدال المناخ ،وغزارة المٌاه ،وخصوبة األرض
وخضرتها الدابمة.
علل كان اإلنتاج الشعري فً وصف الطبٌعة عند األندلسٌن غزٌرا رقٌ ًقا.
تنوع التضارٌس ،واعتدال المناخ ،وغزارة المٌاه ،وخصوبة األرض وخضرتها الدابمة
وقد صقل هذا الجمال ذوق األندلسٌٌن وجعله رقٌ ًقا سل ًسا.
عدد أبرز مظاهر شعر وصف الطبٌعة فً األندلس (ط١غخ ِ :2ب اٌمؼ١خ اٌزّ٠ ٟضٍٙب وً ث١ذ ِّب ٠أرٟ
ِٓ لؼب٠ب اٌشؼش ف ٟاٌؼظش األٔذٌغ.)ٟ

وصف البٌئة األندلسٌة على نحو عام ،وبٌان محاسنها والتغنً بجمالها
ْ -١
س َفر ال َمرٌنًِ متغنًٌا باألندلس وجمالها
ٌقول ابن َ
ء وزاري 2018
َوال ٌُ
ــس تـــَ ْلتــَ ُّذذ َن ْعـمـا ُء
سرا ُ
فـــــار ُق فٌـــها القــَ ْل َب ّ
فــً َ
أرض أ ْنــــــــ َدل ُ ٍس
ِ
الوشًِ ص ْنعا ُء
صـــــار ُر ْؤ ٌَ ُتــــها
ف ال ٌُ ْبــــ ِه ُ األ َب
َو ُكل ُّذ َر ْوض بِها فً َ
َ
َو َك ٌْ َ
ٌة
َو َ
الخ ُّذز َر ْوضـــ ُتها َوالـــد ُّذُّذر َحصبا ُء
ــــضــــــــــة َوالمِســ ُك ُت ْر َب ُتها
أ َنها ُرها ِّف
َ
األرض حٌنَ َبــد ْ
جها ِ
ـــــــزها الــما ُء
ــــولّى َم ٌْ
َت
َف ِرٌد ًة و َت َ
ت َ
َقدْ ُم ٌِّ َز ْت مِنْ ِ
لِذا َك ٌَ ْبس ُم فٌها َّن
الزهْ ُر مِنْ َط َر ٍس
ٌَشـــدو َو لِــــؤلغـصـــان إصــغا ُء
ب وال َّنط ٌْ ُر
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ما المظهر الذي تمثله األبٌات السابقة من مظاهر شعر وصف الطبٌعة
وصْ ف البٌبة األندلسٌة على نحو عام وبٌان محاسنها والتغنً بجمالها

ما الخاصٌة الفنٌة من خصائص شعر الطبٌعة الواردة فً األبٌات السابقة
استخدام التشخٌص وذلك بإبراز الطبٌعة فً صور شخوص حٌة وبث الحٌاة فٌها

سوسن والبهار والٌاسمٌن
- ٢وصف الحدائق والرٌاض والزهور كالنرجس واألقحوان وال ّ
ٌقول ابن ال َّنن ْظام األندلسً واص ًفا زهر البهار
َو َقدْ َبد ْ
ب
ـــــهار أَ ْلــو ٌَ ٌةة
َت لِ ْل َب
ِسكا ً ُطلو ُعها َع َج ُ
َت ْع َب ُق م ْ
ِ
ُت ْ
َب
ور َق ٌةة
ش ِر ُق نو اً ر ُعٌو ُنها َذه ُ
ســـــــها فِ ّ
ُرؤُ و ُ
ضة ُم ِ
ب
ف بِ ِه
مِنْ
الر ِ
ج ُ
ٌاض َح َّن
َف ُهو أمٌ ُر ِّ
ور َع ْس َك ٌةر لَ ِ
سائر ال َّنن ِ
ِ
ما الموضوع العام أو الغرض الشعري :الذي تمثله االبٌات السابقة.
وصف الطبٌعة.
ما هو المظهر الذي تمثله األبٌات السابقة من مظاهر شعر وصف الطبٌعة.
وصف الحدابق والرٌاض والزهور كالنرجس واألقحوان

ما الخاصٌة الفنٌة التً تمثلها األبٌات السابقة من خصائص شعر الطبٌعة .
بدقة التصوٌر وجماله.
ص َحفًِ فً وصف سوسنة:
وٌقول َج ْع َفر ال ُم ْ
ّ
رٌق
بـــــت أ ْل ُث ُمها
س ْوس َن ٍسة قد
وما لَها َغٌ ُر َط ْع ِم الم ْ
ٌا ُر ّب َ
ِسكِ من ِ
ص َف ّرةُ
شوق
َكأ َ ّنها عاشِ ٌةق فــــً ح ِْج ِر َم ْع
ٌض َجوان ُبها
الوسطِ ُم ْب ٌّض
ْ
ُم ْ
ِ
ما المظهر الذي تمثلها األبٌات السابقة من مظاهر شعر وصف الطبٌعة
وصف السوسنة.
 - ٣وصف المابٌات كاألنهار والبحار والسواقً والبرك.
ٌقول ابن َكحمْدٌس الصقلًّ واص ًفا نافورة األُسود فً ساحة قصر الحم راء والماء ٌتدفق من
أفواهها:
س َك ْ
الماء فٌه َزئٌرا
رٌر
س ٍسة
ِ
تــــر َك ْت َخ َ
َ
نت َعرٌنَ رئا َ
راغم َ
و َ
ض ٍس
َف َكأ َّننما غ ّ
وأذاب فـــً أفواهِـــها الــ َبلّورا
شى ال ّنضا ُر ُجسو َمها
َ
ْ
وجدت هناك ُمثٌرا
س لو
حر ٌةك
ســـكو َنها ُم َت ّ
س ٌةد كــــأنّ ُ
أُ ُ
فً ال ّن ْف ِ
عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً

صاٌل الغبٌن 0772432372

61

و َتخالُها وال َّن
مس َت ْجلو لو َنها
ش ُ

ســـ َنها اللّ
واحس ُنــورا
َ
نارا و أ ْل ُ

ما المظهر الذي تمثله األبٌات السابقة من مظاهر شعر وصف الطبٌعة.
وصف المابٌات أو وصف نافورة األُسود فً ساحة قصر الحم راء والماء ٌتدفق من أفواهها:
ما الخاصٌة الفنٌة من خصائص شعر الطبٌعة الواردة فً األبٌات السابقة
دقة التصوٌر وجماله.
ّ
وجعلها تشارك الناس أف ا رحهم وأت ا رحهم
 - ٤مناجاة الطبٌعة
وبث الهموم والمشاعر إلٌها ْ
فاجة مخاط ًبا الجبل
ٌقول ابن َخ َ

اح ال ُذؤاب ِة َبـــاذخ
وأرعنَ طــــ ّم ِ
الرٌح من كل ّ وجه ٍسة
مهب
ٌَس ُّذد
َّن
ِ
هر الفبل ِة كأن ُه
وقــــــور على َظ ِ
ٍس
ص ٌة
ص ْخ ُ
امت
وهو
أخرس َ
ُ
ت إلٌ ِه َ
أ َ

السماء بغار ِ
ب
ٌُطاول ُ أعنانَ
ِ
وٌـــزح ُم لٌبلً ُ
شهب ُه بالمناك ِ
ب
طوال َ اللٌالً ُمف ِك ٌةر بالعواقِ ِ
ب
س َرى بال َعجائ ِ
ب
فح َّند َثنً لٌل ُ ال ُ

ِٓ ٠خبؽت اٌشبػش ف ٟاالث١بد اٌغبثمخ .
٣قبٛت اُغجَ .
ما المظهر الذي تمثله األبٌات السابقة من مظاهر شعر وصف الطبٌعة.
ّ
وبث الهموم والمشاعر إلٌها وجعْ لها تشارك الناس أفراحهم وأتراحهم.
مناجاة الطبٌعة
ماذا تمثل األبٌات السابقة من الخصائص الفنٌة لشعر الطبٌعة .
استخدام التشخٌص وذلك بؤبرز الطبٌعة فً صور شخوص حٌة وبث الحٌاة إذ خاطب الجبل كؤنه
إنسان.
عدد الخصائص الفن ٌّة لشعر وصف الطبٌعة
ٌ - ١ستخدم التشخٌص ،عرف التشخٌص أبراز الطبٌعة فً صور شخوص حٌة وبث الحٌاة فٌها.
ٌ - ٢تصف بدقة التصوٌر وجماله.
ٌ – ٣بتعد عن األلفاظ الغرٌبة ،والسبب فً ذلك أن الشاعر ٌتجه إلى المعانً السهلة الواضحة
المستمدة من البٌبة األندلسٌة.
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حل األسئلة
1ـ بٌن أسباب ازدهار شعر وصف الطبٌعة فً األندلس.
السٌاسٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة .
اروش اٌّظٙش اٌزّ٠ ٞضٍٗ وً ث١ذ ِّب ٠أرِ ِٓ ٟظب٘ش شؼش ٚطف اٌطج١ؼخ
ِب ٌء  ٚظ ٌّطً  ٚأشغب ٌس  ٚأٔٙب ُس
أ ٠-ب أً٘ أٔذٌظ هلل دسو ُُ
ٕٝق اُج٤ئخ اٗ٧لَُ٤خ ػبٓخ
ظ ِضً اٌذٔبِٔ ١ش ثُذِّددْ
ة  -ػٍٔ ٝشع ٍ
ٕٝق اُؾلائن ٝاُو٣بٗ ٝاُيٞٛه.
غجُُٗ
ط  -اٌجَ ْؾ ُش أَ ْػظَ ُُ ِِ ّّب أَ ْٔذَ ر َْؾ َ
ٕٝق أُبئ٤بد – اُجؾبه.

غؾ خ ٍّزض  ٚاٌجَٙب ُس دسا٘ ُُ
ػٍ ٝثُ ُ
َِْٓ ٌ ُْ َ َ٠ش اٌجَ ْؾ َش ًِ ٛ٠ب ِب سأ ٜػ ََغجب

 - ٣الشأ إٌض ا٢ر ،ٟصُ أعت ػٓ األعئٍخ اٌز ٟرٍ:ٗ١
ٚطف ٔٙش:
٠مٛي اثٓ األَثَّنبس اٌمُؼب ِػ ّ ٟفْ ٟ
َؽى ٝثِ َّؾبٔ ِٗ ١أ ِؼطبفَ األ اسلِ ُِ
ؼ ٍخ
عجبئ ُه فِ ّ
ٍَ ْٙ َٔٚش وّب راثــــــذْ َ
ظٛا ِس َِ
اؽ ِّشا ُسٖ
ئرا اٌ َّن
شفَ ُ
عز ٌٝٛػٍَْ ِٗ ١
كا ْ
رَجَذَّ ٜخؼ١جًب ِِ ْض ًَ داِ ٟاٌ َّن
ٚرُ ْ
ْٚاػ ػَـــٍََٔ ِٗ ١ـــٛا ِػ ُِ
طٍِؼُٗ فــــُ ٟد ْوــــَٕ ٍخ ثَ ْؼ َذ ُص ْسلَ ٍخ
ِظــــال ٌي ألَد ٍ
أ ِب اٌّظٙش اٌز ٞرّضٍٗ األث١بد اٌغبثمخ ِٓ ِظب٘ش شؼش ٚطف اٌطج١ؼخ ؟
ٕٝق أُبئ٤بد – اُجؾبه.
ة ِضًّ ِٓ األث١بد اٌغبثمخ ػٍ ٝاٌخظظ١ظز ٓ١اٌفٕ١ز ٓ١ا٢ر١ز:ٓ١
اٌزشخ١ض ٚاٌزشج.ٗ١
ّج ٚاُْبػو ٓبء اُٜ٘و ثبُلٚخ اَُبئِخ ّٝ ،ج ٚرؼوعبد اُٜ٘و ثب٧كبػّٝ ، ٢ج ٚاُٜ٘و ؽ٘٣ ٖ٤ؼٌٌ
م ا٧ؽٔو ثبُلٓبء اُؾٔواء اُز ٢روطو ٖٓ اَُ٤ق
ػِ ٚ٤اُْق
المعانً المستمدّ ة من البٌئة األندلسٌة.
وصف النهر  ،فاألندلس تكثر فٌها األنهار  ،كما أشار إلى جمال البٌبة األندلسٌة حٌن تحدث عن المٌاه
واألشجار

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً

صاٌل الغبٌن 0772432372

63

ج و ّظف الشاعر عنصر اللون فً دقة التصوٌر وجماله ،وضح ذلك.
وظف الشاعر اللون األحمر حٌن شبه النهر الذي انعكس علٌه الشفق األحمر بالدماء الحمراء التً تقطر من
السٌف  ،وأشار إلى المٌاه الزرقاء التً تتحول إلى سوداء داكنة حٌن تظللها األشجار.

د  -ما معانً المفردات والتراكٌب المخطوط تحتها فً القصٌدة
خضٌبا ً  :ملونا ً.
أدواح  :الشجر العظٌم.

األرقم  :األفاعً وذكور الحٌات .
الصوارم  :السٌوف .

صبٔ١ب :سصبء ادلذْ  ٚادلّبٌ١ه
علل :توسع شعراء األندلس فً رثاء المدن والممالك حتى أصبح غرضا ً قائما ً بذاته .
 حالة الضعف واالنقسام والتفكك التً شهدها الحكم اإلسالمً زمن عصر ملوك الطوابف
 التقلبات السٌاسٌة التً سادت ذلك العصر
 اشتداد المواجهة بٌن المسلمٌن وأعدابهم وما تبع ذلك من سقوط الحواضر اإلسالمٌة مدٌنة تلو
األخرى و سقوط الممالك واإلمارات األندلسٌة ،وانتها ًء بسقوط األندلس كاملة.
ضا شعرٌا
علل :
ّ
توسع شعراء األندلس فً رثاء المدن والممالك حتى غدا رثاء المدن والممالك غر ً
قائ ًما بذاته.
فقد أبدع الشعراء بقصابد طوال تنبا عن حسرة وألم شدٌدٌن على مدن ذاهبة ،وممالك ا زابلة.
عدد مظاهر شعر رثاء المدن والممالك
 - ١تصوٌر ما ح َّل بالمدن من خراب ودمار ،وما نزل بؤهلها من كرب وضٌق.

 - ٢الموازنة بٌن ماضً المدن وحاضرها.
ْ -٣
ذكر أسباب الهزٌمة من ضعف المسلمٌن وانقسامهم ،وابتعادهم عن تعالٌم الدٌن الحنٌف.
 - ٤االستنجاد بالمسلمٌن واستنهاض هممهم ودعوتهم إلى نصرة إخوانهم.

 - ١تصوٌر ما حل َّن بالمدن من خراب ودمار ،وما نزل بأهلها من كرب وضٌق.
(ِب اٌمؼ١خ اٌزّ٠ ٟضٍٙب وً ث١ذ ِّب ٠أر ِٓ ٟلؼب٠ب اٌشؼش ف ٟاٌؼظش األٔذٌغ.)ٟ

فاج َكة فً رثاء مدٌنته الجمٌلة َكبلَك ْنسِ ٌة التً سقطت عام :٤٨٨
ٌقول ابن َكخ َك
البلى َوال َّننا ُر
ساحـــتِكِ العــِدا ٌا دا ُر
عاثـــَ ْت ِب َ
َو َمحا َمحاسِ َنك ِ
واست ِْعبا ُر
ناب َك نـــــاظِ ٌةر
اعتِبا ٌةر فــٌ َك ْ
َطال َ ْ
َ َٕواذا َت َ
ـــر َّند َد فً َج ِ
ض ْت ب َب اَ ربها األَ ْقدار
وب بأَهْ لِها
َو َت َم َّنخ َ
ض َت َقا َذ َف ْت ال ُخ ُط ُ
أَ ْر ٌة
ت أَ ْن ِ
ال أَ ْن ِ
ت َوال الدٌِّا ُر دٌِا ُر
َثان فً َع َرصاتِها"
َك َت َب ْت ٌَ ُد َ
الحد ِ
عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً

وزاري 2018

صاٌل الغبٌن 0772432372

64

ما المظهر الذي تمثله األبٌات السابقة من مظاهر شعر رثاء المدن والممالك.
تصوٌر ما ح َّل بالمدن من خراب ودمار ،وما نزل بؤهلها من كرب وضٌق.
 - ٢الموازنة بٌن ماضً المدن وحاضرها
ٌقول ابن اللَّبّا َكنة فً رثاء دولة بنً َكعبّاد فً إِ ْش ْ
بٌل َكٌة مقار ًنا بٌن حال المدٌنة أٌام حكم المُعْ َكتمِد بن
َكعبّاد وبعد سقوطها:
ـــناء َع َّنبا ِد
رئح غـــا ِد
ِــــٌل مــِنْ أَ ْب ِ
َت ْبـــكً ال َّن
َعلى ال َبهال ِ
سما ُء ب ُم ْز ٍسن ِا ٍس
ِنـــ ُه ْم َ
ــــبال الَّنتً ُهد ْ
َوكا َن ِ
ذات أَ ْوتا ِد
َّنت َقوا ِعدُها
ج
ت ْاألَ ْر ُ
ِ
َعلى ا ْل ِ
ضم ْ
َو َك ْعــــ َب ٌةة كـــا َن ِ
ِف فٌــــها وال با ِد
تع ُم ُرها
َفال ٌَو َم ال عـــاك ٌة
ت اامــال ُ ْ
ضٌف أَ ْق َفر َب ُ
ٌت ال َم ْك ُرما ِ
ضلَ َة الزا ِد
ت َف ُخ ْذ
ٌا
ض ّم َر ْحلِ َك َواج َم ْع فُ ْ
فً َ
ُ
ما المظهر الذي تمثله األبٌات السابقة من مظاهر شعر رثاء المدن والممالك.
الموازنة بٌن ماضً المدن وحاضرها.
 - ٣ذ ْكر أسباب الهزٌمة من ضعف المسلمٌن وانقسامهم ،وابتعادهم عن تعالٌم الدٌن الحنٌف
ٌقول ابن الجد واصفا ما آل الٌه حال ملوك الطوابف بسبب سوء تدبٌرهم
دوائر السـوء ال تــبقً وال تذر
أرى المـــلوك أصابتهم بـأندلــس
هوى بأنجمهم خسفا ً فما شعروا
ناموا وأسرى لهم تحت الدجى قدر
ما المظهر الذي تمثله األبٌات السابقة من مظاهر شعر رثاء المدن والممالك.
ْ
ذكر أسباب الهزٌمة من ضعف المسلمٌن وانقسامهم ،وابتعادهم عن تعالٌم الدٌن.
 - ٤االستنجاد بالمسلمٌن واستنهاض هممهم ودعوتهم إلى نصرة إخوانهم
ٌقول ابن األَكبَّار القُضاعِ ً بعد سقوط مدٌنة َكبلَك ْنسِ َكٌة  ،وقد أرسل إلى أبً زكرٌا بن حفص سلطان
تونس مستنج ًدا
به لنصرة األندلس:
إنَّ السّـــَكبٌ َكل إلى َكم ْنجاتِها د َكَكرسا
ك َكخـــٌْل الــله أنـ ْـ َكدلُسا
أَك ْد ِركْ ِبخـــٌلِـــ َك
صر ما ال َكت َكم َكس ْ
و َكهبْ لها مِنْ
صر م ُْلت َكمسا
ت
فل ْم َكٌ َكز ْل م ْن َك
ك عِ ُّزز ال َّن ِ
عزٌز ال َّن ِ
ِ
ما المظهر الذي تمثله األبٌات السابقة من مظاهر شعر رثاء المدن والممالك.
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االستنجاد بالمسلمٌن واستنهاض هممهم ودعوتهم إلى نصرة إخوانهم.
الر ْندِي أشهر ما قٌل فً رثاء المدن والممالك فً األندلس
علل  :تعد نونٌة أبً ال َبقاء َّن
ألنها ال ترثً مدٌنة بعٌنها بل ترثً األندلس فً مجموعها مد ًنا وممالك ،وتعبر عن تجربة
حقٌقٌة عاشها الشاعر بدأها بحكمة عامة ،ثم صور ما ح ّل باألندلس من خطوب جلٌلة ال عزاء
ًّ دونها
فٌها وال تؤس َك
لكل
شًء إذا مـــــا َت َّنم ُن ْقصانُ
ٍس
َ
هً األمو ُر كــما شاهد َتها د َُول ٌة
أحــ ٍسد
وهذ ِه الدا ُر ال ُت ْبقً على َ
نو َعة
فجائـــــ ُع الدَّنهْ ِر أنوا ٌةع ُم َّن
وللـــــحواد ِ
س ِّهلها
سلوانٌة ٌُ َ
ث ُ
ُ
س ْت ما َت َقدّمها
تل َك
المصٌبة أ ْن َ
وم بع َد ِّ
عزه ُم
ٌا َمــــنْ لِــذلَّن ِة َق ٍس

غر بطٌ ِ
ب
العٌش إنسانُ
فبل ٌُ َّن
ِ
س َّنرهُ َزمنٌة سا َءت ُه أزمانُ
َمنْ َ
حال لها شـان
وال ٌَدو ُم على ٍس
َّن
ٌة
مان َم
سرات و أحـــزانُ
وللز ِ
سلوانُ
و ما لما َحل َّن باإلسبلم ُ
وما لها َم َع
طول الدَّنهْ ِر نسٌانُ
ِ
أحـــــال َ حال ُه ُم َج ْو ٌةر و ُطغٌانُ

من قائل هذه األبٌات
أبً البقاء الرندي.
ما الموضوع العام أو الغرض الشعري لهذه القصٌدة.
رثاء المدن والممالك.
أذكر ثبلث من الخصائص الفنٌة لشعر رثاء المدن والممالك.

وزاري 2018

ٌ - ١تصف بحرارة العاطفة وعمق الشعور باألسى والحزن.
 – ٢تغلب علٌه النزعة الدٌنٌة والحكمة النابعة من التجارب المرٌرة.
ٌ - ٣كثر من استخدام أسالٌب اإلنشاء الطلبً ،مثل :النداء ،واالستفهام للتحسر والتفجع.
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حل األسئلة
1ـ اذكر أبرز مظاهر شعر رثاء المدن والممالك )ِغبة ف ٟصٕب٠ب اٌششػ).
 - ٢علل ما ٌأتً:
ضا شعرٌا قائ ًما
سع شعراء األندلس فً رثاء المدن والممالك حتى أصبح عندهم غر ً
أ  -تو ّ
بذاته )ِغبة ف ٟصٕب٠ب اٌششػ).
ب ٌ-تصف شعر رثاء المدن والممالك بحرارة العاطفة.
ألن الشاعر صادق فً ما ٌقول  ،فهو ال ٌتصنع وال ٌتكسب  ،بل ٌصور واقعا ً مإلما ً ال مكان
للتكلف فٌه وٌعبر عن مشاعره تجاه ما حل بالمدن وأهلها  ،فجاءت معظم القصابد حزٌنة باكٌة شجٌة
- ٣وازن بٌن حال مدٌنة( إشبٌلٌة )أٌام حكم المعتمد بن ع ّباد وبعد سقوطها ،كما بٌنها الشاعر
ابن اللَّن َّنبانة.
كانت أشبٌلٌة شامخة عزٌزة ٌقصدها الزوار لتحقٌق آمالهم وطموحاتهم وكانت محطة للكرم
والكرماء وبعد سقوطها قل الزوار وخلت من الكرماء وأصبح الضٌف ٌؤكل من بقاٌا الطعام.
ٌ- ٤قول ابن عبدون فً رثاء دولة بنً ال ُم َظ َّنفر فً َب َط ْل ٌُوس:
َفما ال ُبكا ُء َعــــلى األَ ْ
ور
العٌن ِباألَ َث ِر
الدَّنهْ ُر ٌَ ْف َجــــ ُع َب ْع َد
باح َوال ُ
ِ
ص ِ
ش ِ
ً
س ُم ِر
سالمة
ب َ َٕواِنْ أَ ْبدى ُم
ِ
البٌض َوال ُّذ
الب ُ
َوال ُّذ
فالدَّنهْ ُر َح ْر ٌة
ٌض ِم ْثل ُ
سو ُد َو ِ
ْ
س َف ِر
المظ َّنف ِر َواألَ ٌّــام ما َب ِر َح ْت
َبنً
الورى ِم ْنها َعـــلى َ
َمراحل ٌة َو َ
قر
هللا ُمذ َنأَوا
رض َ ِ
كانوا َرواسِ ًَ أَ ِ
َعنـــها اس َت َ
طار ْت بِ َمنْ فٌها َولَم َت ِ
وٌقول أبو البقاء الرندي فً رثاء المدن والممالك فً األندلس:
غر بطٌ ِ
ب
لكل
العٌش إنسانُ
شًء إذا مـــــا َت َّنم ُن ْقصانُ
ٍس
فبل ٌُ َّن
ِ
َّن
ٌة
مان َم
نو َعة
سرات و أحـــزانُ
فجائـــــ ُع الدَّنهْ ِر أنوا ٌةع ُم َّن
وللز ِ
ُ
وما لها َم َع
س ْت ما َت َقدّمها
تل َك
طول الدَّنهْ ِر نسٌانُ
المصٌبة أ ْن َ
ِ
وم بع َد ِّ
عزه ُم
أحـــــال َ حال ُه ُم َج ْو ٌةر و ُطغٌانُ
ٌا َمــــنْ لِــذلَّن ِة َق ٍس
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بعد التمعن فً النصٌن السابقٌن أجب عما ٌأتً:
أ  -ما المظهر الذي تمثله كل من النصٌن السابقٌن األبٌات السابقة؟
الموازنة بٌن ماضً المدن وحاضرها  ،وذكر أسباب الهزٌمة.
ب  -مثل من النصٌن على الخصائص الفنٌة ااتٌة:
استخدام المحسنات البدٌعٌة
ً
س ُم ِر
سالمة
ب َ َٕواِنْ أَ ْبدى ُم
ِ
البٌض َوال ُّذ
الب ُ
َوال ُّذ
فالدَّنهْ ُر َح ْر ٌة
ٌض ِم ْثل ُ
سو ُد َو ِ
حرارة العاطفة وعمق الشعور باألسى والحزن .
َفما ال ُبكا ُء َعــــلى األَ ْ
ور
العٌن ِباألَ َث ِر
الدَّنهْ ُر ٌَ ْف َجــــ ُع َب ْع َد
باح َوال ُ
ِ
ص ِ
ش ِ
إضافة إلى استخدام الشاعر أسلوب االستفهام فما البكاء الذي ٌفٌد التحسر على ما ضاع من إباء
ووفاء.
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صبٌضب  :وش ادلشأح
ِب اٌّىبٔخ اٌز ٟؽظ١ذ ثٙب اٌّشأح األٔذٌغ١خ
 - ١ؽظ٤ذ أُوأح ثٌٔبٗخ ًج٤وح ك ٢أُغزٔغ اٗ٧لَُ.٢
ّٝ - ٢بهًذ ك ٢اُؾ٤بح اُؼبٓخ ،ام رُٞذ ٓ٘بٕت ٓقزِلخ ًبرجخٝ ،ػبُٔخّٝ ،بػوح
ام ًبٗذ ُٔؼبس ثٕذ أثَ ٟؽ١بْ اٌ ِغ ْشٔب ِؽ ٟػبُٔخً ك ٢اُِـخ ٝاُ٘ؾٝ ٞاُزلَ٤و ُٜٝب ٓغٌِ ػِْ
ًٝبٗذ ّ
ٚالدح ثٕذ اٌّغزىف ٟرغٔغ ا٧كثبء كٓ ٢غَِٜب ُلهاٍخ اُْؼو ٗٝولٙ
ٗ- ٣بُذ أُوأح اٗ٧لَُ٤خ هَطًب ًج٤وا ٖٓ اُؾو٣خًٝ ،بٕ ٌُض٤و ٖٓ اَُ٘بء ٗلٞم ٍ٤بٍ ٢أٓضِخ مُي
عّبػ( ً١اُزٍ ٢بػل ٙك ٢رضج٤ذ ؽٌْ أثٜ٘ب أٍبػَ٤
( َِ ْش َُ٠أَ ئِ ْ
عّبء ثٕذ غبٌِت ( ىٝعخ أُٖ٘ٞه ؽبعت اُقِ٤لخ ْٛبّ أُئ٣ل ثبهلل .
ٚأَ ْ
عدد ثبلثة من الشاعرات األندلسٌات ال ُمجٌدات.
حُ سّا َكنة ال َّتمٌمٌة

وأم ال َكهناء بنت القاضً

حفصة الركونٌة

تمٌمة بنت ٌوسف.

ػًٍ ٌ :مجذ ؽّذح ثٕذ ص٠بد اٌّإدة ثخٕغبء اٌؼشة.
ٜٗ٧ب هبُذ ّؼوا ك ٢اُوصبء ً ٝبٗذ ٓغ٤لح ك.ٚ٤
اذكر بعض الجوانب األدبٌة التً نظمت فٌها الم رأة.
3ـ اُلقو
2ـ إُٞق
1ـ أُلػ
- ١المدح ٌ:ستخدم للتعبٌر عن مشاعر الود واإلخالص أو من أجل تحقٌق رغبة شخصٌة مثل
سا َنة ال َّنتمٌمٌة فً مدح الحكم بن ناصر بعد أن حقق طلبها ورفع
رفع الظلم أوطلب النجدة تقول ُح ّ
ظالمتها:
وخٌر منتجع ٌــــوما ً لرواد
ابن الهشامٌن خٌر الناس مأثرة
روى أنابٌبها من صرف فرصاد
إن هز ٌوم الوغى أثناء صعدته
مقابلـــا ً بٌن آبــــاء وأجداد
قل لئلمام أٌا خٌر الورى نســبا
فهاك فضــل ثناء رائح غاد
جودت طبعً ولم ترض الظبلمة لً
َٕوإن رحلــت فقد زودتنً زادي
فإن أقمت ففً نعماك عاطفــة
ما هوالغرض الشعري الذي تمثله األبٌات السابقة من شعر المرأة األندلسٌة.
المدح
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2ـ اٌٛطف ٕٝ :لذ َمؽ ْٔلَمح ث٘ذ ى٣بك اُ ُٔ َمئكِّة ٝاك ١آُ ٕٝلًب ثبهػًب كه٤وًب ؽ ٖ٤عَِذ رزل٤ؤ ظُٚ٬
ٝرجل ٝاُؾٖ ٠كً ٚ٤ؤُٖٗ- ٚلبئ- ٚعٞاٛو ،كزظٖ اُؾَبٕ اُ٘بظواد كً ٚ٤ؤٕ ػوٞك ٖٛاٗلوٛذ كٚ٤
كَ٤وػٖ اُ ٠رٌِٔ ػوٞك ،ٖٛرو:ٍٞ
ش اٌؼ ُِّ١
ؼـــب ِء ٚا ٍد
عمبُٖ ُِ َ
ٚلبٔـب ٌفؾخَ اٌ َّنش ِْ َ
ؼبػَفُ ا ٌْ َغ ِْ ١
ُ١
دَ ٚؽــــُٗ فَؾــٕب ػٍَ ْٕ١ب
ػؼب ِ
ُؽُٕ َّن ٛاٌ ُّ ْش ِ
ؽٍــٍٕب ْ
د ػٍ ٝا ٌْفَ ِط ِ
شفَٕــب ػٍــ ٝظّـأ ُصالالً
ُ١
ٚأس َ
ْ
٠ــ َ ُش ُّد ُّ
اٌــشٚػ ٌِـــ ٍْمَ ٍْ ِ
ت اٌغمِ ِ
ٌٍٕــغُ١
ظ ُّذ اٌشّــظ أٔٚ ٝاعْ ٙزَٕب
فَْ َ١ؾ ُغجُـٙب ٠ ٚـــأ َرُْ
ُ ٠
ِ
ُ١
ع ؽظبُٖ ؽبٌِ١خَ ا ٌْؼزاسٜ
َ٠شُ ٚ
فَزَ ٍّْـظ عــبِٔت ا ٌْـ ِؼ ْم ِذ إٌَّن ِظ ِ
ِب ٘ٛاٌغشع اٌشؼش ٞاٌز ٞرّضٍ ٙاألث١بد اٌغبثمخ ِٓ شؼش اٌّشأح األٔذٌغ١خ
إُٞق
- ٣اٌفخش
اكزقود أُوأح اٗ٧لَُ٤خ فبٕخ ٖٓ ًبٗذ ٓووثخ ٖٓ أُِٞى ٝآ٧واء ٝاُٞىهاء ثؾَجٜب َٗٝجٜب
ٝعٔبُٜب ٝػلزٜب ٜٓٝبهارٜب ،كبُلقو ٓز٘لٌ ُٜب ُزؼجو ػٖ ًجو٣بئٜب ٝأُجبٛبح ث٘لَٜب رمٛي رّ١ّ١خ
ثٕذ ٛ٠عف ٓلزقوح ث٘لَٜب ٝأٖٗ٣ ٚؼت اُ ٍٕٞٞاُٜ٤ب أ ٝإٔ ر٘يٍ ٌٓ ٖٓ ٢ٛبٜٗب اَُبٓ.٢
فؼض اٌفإاد ػضاء عّ١ال
٘ ٟاٌشّظ ِغىٕٙب ف ٟاٌغّبء
 ٌٓٚرغزط١غ ئٌ١ه إٌضٚال
ٌٚـــٓ رغــزط١غ ئٌـ ٗ١اٌظؼٛد
رو ٍٞؽفظخ اٌشو١ٔٛخ رلزقو ثقطٜب ؽٍ ٖ٤ؤُزٜب آوأح ٖٓ أػ٤بٕ ؿوٗبٛخ إٔ رٌزت ُٜب ّ٤ئب ً ثقطٜب
غؼ ٟعفٔٛه ػّب خطٗ لٍّٟ
٠ب سثخ اٌؾغٓ ثً ٠ب سثخ اٌىشَ
ال رؾفٍ ٟثشدٞء اٌخؾ ٚاٌىٍُ
رظفــؾ ٗ١ثٍــؾع اٌــٛد ِٕؼّخ
ِب اٌغشع اٌشؼش ٞاٌز ٞرّضٍٗ األث١بد اٌغبثمخ ِٓ شؼش اٌّشأح األٔذٌغ١خ.
اُلقو.
ػذد اٌخظبئض اٌفٕ١خ ٌشؼش اٌّشأح ف ٟاٌؼظش األٔذٌغٟ
٣ - ١زَْ ثؼنٝثخ اُِلع ٝههخ أُؼ٘ ،٠كبُِـخ ٍِٜخ ثَ٤طخ.
 - ٢عبء ّؼوٛب كٓ ٢ؼظٔ ٚهٖبئل هٖ٤وح ٓٝوطٞػبد رزٖق ثٞؽلح أُٞٙٞع.
٣ - ٣زٖق اُزٖ٣ٞو ثجَبٛزٝ ٚعٔبُٝ ،ٚفِ ٖٓ ٙٞاُزٌِق ،كٖٞه ٙرقٚغ ُؼبٛلخ أُوأح أُزلكوخ.
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حل األسئلة
1ـ وضح مكانة المرأة فً األندلس تم اإلجابة عنه .
- ٢أعزٕزظ اٌغشع اٌشؼش ٞاٌزّ٠ ٞضٍٗ وً ِّب ٠أرٟ
ه٫ٝ ٍٞكح ث٘ذ أَُزٌل٢
ٚأِشِ ٟش١زٚ ٟأر ٗ١رٙ١ب
أٔب ٚهللا أطٍؼ ٌٍّؼبٌٟ
اُلقو ث٘لَٜب ٝثضوزٜب ٝا٫ػزياى ثنُي.
لٛي ؽغبٔخ اٌزّ١ّ١خ:
ئٔ ٟئٌ١ه أثب اٌؼبطِٛ ٟعؼخ
أٔذ اإلِبَ اٌز ٞأمبد األٔبَ ٌٗ
أُلػ

أثب اٌؾغ ٓ١عمزٗ اٌٛاوف اٌذُ٠
ٍِٚـــىزٗ ِمــبٌ١ذ اٌـٕ ٝٙاألُِ

 - ٣الشأ إٌض ا٢ر ،ٟصُ أعت ػٓ األعئٍخ اٌز ٟرٍ:ٗ١
ؽ ٖ٤ػِٔذ ٫ٝكح ث٘ذ أَُزٌل ٢إٔ اثٖ ى٣لٓ ٕٝبٍ اُ ٠آوأح ؿ٤وٛب ًزجذ اُٛ ٚ٤ن ٙا٧ث٤بد:
ٌــُ ر َٛ ٙعــبس٠ز ٌُٚ ٟرزخِ ١ش
ٌَ ٛوٕذ رٕظفُ ف ٟاٌِ ٜٛٙب ثٕٕ١ب
ٚعٕؾذَ ٌٍغظ ِٓ اٌز٠ ٌُ ٞضّ ِش
غضٔب ً ِضــّشا ثـغّـبٌٗ
ـ
َٚرشوــذَ
ٌَىٓ د٘١ذ ٌشمٛر ٟثبٌّشزشٞ
ٌٚمذ ػٍـــــّذ ـةأّٔــٕ ٟثذس اٌغّب
أ ِ -ب اٌغشع اٌشؼش ٞاٌز ٞرّضٍٗ األث١بد اٌغبثمخ
كقو اُْبػوح ثغٔبُٜب ٝهٝػزٜب.
ة ِ -ضً ِٓ األث١بد اٌغبثمخ ػٍ ٝخظبئض شؼش اٌّشأح ا٢ر١خ:
. ١عٔبٍ اُزٖ٣ٞو
ّجٜذ ٗلَٜب ثبُـٖٖ أُضٔو ٝثبُجله ٝ ،ك ٢أُوبثَ ّجٜذ ؿ٤وٛب ثبُـٖٖ ؿ٤و أُضٔو ٝثًٌٞت
أُْزو.١
. ٢ػزٚثخ اٌٍفع
ُٝول ػِٔذ ثؤّٗ٘ ٢ثله أَُب
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خبِغب  :اٌشؼش االعزّبػٟ
ثّب رّ١ض اٌّغزّغ األٔذٌغ ٟئثبْ اٌؾىُ اٌؼشثٟ
ثبُز٘ٞع اُضوبكٝ ٢اُزلبػَ ا٫عزٔبػ.٢
ػًٍ اِزبص اٌّغزّغ األٔذٌغ ٟئثبْ اٌؾىُ اٌؼشث ٟثبٌزٕٛع اٌضمبفٚ ٟاٌزفبػً االعزّبػٟ
 ٚٗ٧رؤُق ٖٓ ػ٘بٕو ٓقزِلخ ا٧ػوام ٝا٧ك٣بٕٝ ،هل رلبػِذ ٛن ٙاُؼ٘بٕو رلبػ ً٬ػٔ٤وًب عؼَ ٖٓ
أُغزٔغ اٗ٧لَُٓ ٢غزٔؼًب ٓزٔ٤يا ك ٢ث٘بئ ٚاُؾٚبهٝ ١اُلٌو.١
ثِ ٓ١ظب٘ش اٌزؼب٠ش  ٚاٌزفبػً ف ٟاألٔذٌظ
 - ١اؽزواّ عٔ٤غ ٌٓٗٞبد أُغزٔغ اٗ٧لَُ٢
ْٓ - ٢بهًخ أرجبع ا٧ك٣بٕ أُقزِلخ أُ٘بٍجبد كٓ ٢ب ثْٜ٘٤
٘ٓ -٣ؾ ْٜؽو٣خ اُؼجبكح  ٝث٘بء اٌُ٘بئٌ ٝرجبكٍ اُزٜبٗ.٢
ِب اٌز ٞأع ُٙفٚ ٟعٛد اٌزؼب٠ش ثِ ٓ١ىٔٛبد اٌّغزّغ األٔذٌغٟ
ٍ٤بٍخ ؽٌبّ اٗ٧لٌُ اُوبئٔخ ػِ ٠اُزؼبٝ ِ٣اُزَبٓؼ ٝاؽزواّ ٌٓٗٞبد أُغزٔغ اٗ٧لَُ.٢
2ـ ٚػؼ ِظب٘ش اٌزغبِؼ اٌذ ٟٕ٠ف ٟاألٔذٌظ.
مشاركة المسٌحٌٌن أعٌادهم و االحتفال بها.
-3اروش ثؼغ اٌؼبداد االعزّبػ١خ ف ٟاألٔذٌظ
أ  -خروج الناس لم ا رقبة هالل العٌد وفرحتهم الغامرة بذلك وتبادل التهانً بهذه المناسبة
ب -لبس الثٌاب البٌضاء فً األتراح واألحزان.

اروش أسثؼخ ِٓ اٌّظب٘ش اٌز ٟرٕبٌٙٚب اٌشؼش االعزّبػٟ
 ١رٖ٣ٞو ػبكاد اٗ٧لَُٝ ٖ٤٤روبُ٤ل ْٛك ٢ا٧كواػ ٝا٧رواػ .
ْٓ ٢بهًخ أَُ٤ؾ ٖ٤٤ك ٢اٗ٧لٌُ ٓ٘بٍجبر٘ٓٝ ،ْٜؾ ْٜؽو٣خ اُؼجبكح ٕٝاهبٓخ اٌُ٘بئٌ.
ٕٝ ٣ق أُ ٖٜاُز٣ ٢ؼَٔ ثٜب اُ٘بً ٝرٖ٣ٞو ٓؼبٗبر.ْٜ
ٕٝ ٤ق ٓظبٛو اُزطٞه اُؼٔواًٗ ٢بُوٖٞه ٝأَُبعل ٝاٌُ٘بئٌ.
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 ١رظٛیش هبداد األٔذٌغییٓ ٚرمبٌیذُ٘ يف األفشاػ ٚاألرشاػ .
ٚػبد ئؽغبٔه اٌز ٞأروش
٠ب ٌٍ١خ اٌؼ١ذ ػـذد صبٔــ١خ
٘الٌه إٌؼٔ ٛبؽالً أطفش
ئر ألجً إٌبط ٕ٠ظش ْٚئٌٝ
ػب ٌٍـــىالَ ال أوــضش
فمٍذ ال ِإًِٕب ثمــ ٌٟٛثً
ِؼش ً
٘زا اٌز ٞال٠ىبد أْ ٠ظٙش
ثً أصش اٌظ َٛف٘ ٟالٌىُ
ِب اٌّظٙش اٌشؼش ٞاٌز ٞرّضٍٗ األث١بد اٌغبثمخ ِٓ اٌشؼش االعزّبػٟ
رٖ٣ٞو ػبكاد اٗ٧لَُٝ ٖ٤٤روبُ٤ل ْٛك ٢ا٧كواػ ٝا٧رواػ.

وزاري 2018

٣ ٝو ٍٞاثٖ ى٣لٜ٘ٓ ٕٝئًب ؽبًْ هوٛجخ أثب اُ٤ُٞل ثٖ عٜٞه ثبُؼ٤ل:
رشٚق اٌؼؾٚ ِٕٗ ٝرٕذ ٜاألطبئً
ٕ٘١ئًب ٌه اٌؼ١ذ اٌز ٞثه أطجؾذ
فجــششان أٌــف ثــؼذ ػــبِه لـــبثً
رــٍمبن ثبٌـجششٚ ٜؽ١بن ثبٌّٕٝ
ِب اٌّظٙش اٌشؼش ٞاٌز ٞرّضٍٗ األث١بد اٌغبثمخ ِٓ اٌشؼش االعزّبػ.ٟ
رٖ٣ٞو ػبكاد اٗ٧لَُٝ ٖ٤٤روبُ٤ل ْٛك ٢ا٧كواػ ٝا٧رواػ.
٣و ٍٞأث ٞاُؾَٖ اُؾٖو:١
ئرا وبْ اٌج١بع ٌجبط ؽضْ
أٌُ رشٌٔ ٟجغذ ث١بع ش١جٟ

ثأٔذٌظ فزان ِٓ اٌظٛاة
ألٔ ٟلذ ؽضٔذ ػٍ ٝاٌشجبة

ِب اٌّظٙش اٌشؼش ٞاٌز ٞرّضٍٗ األث١بد اٌغبثمخ ِٓ اٌشؼش االعزّبػٟ
رٖ٣ٞو ػبكاد اٗ٧لَُٝ ٖ٤٤روبُ٤ل ْٛك ٢ا٧كواػ ٝا٧رواػ.
ِشبسوخ ادلغیؾییٓ يف األٔذٌظ ِٕبعجبرِٕٚ ،ُٙؾ ُٙؽشیخ اٌوجبدح ٕٚإلبِخ اٌىٕبئظ
٠مٛي اٌشبػش ؽغبْ ثٓ أث ٟػجذح ف ٟػ١ذ اٌؼٕظشح:
غذاح ثى ٝاٌّضْ ٚاعزؼجبس
أس ٜاٌّٙشعبْ لذ اعزجششا
 ٚعٍٍذ اٌغٕذط األخؼشا
 ٚعشثــٍذ األسع أفـٛافٙب
فؼٛػذ اٌّغه  ٚاٌؼٕجشا
٘ٚـــض اٌش٠ــبػ طــــٕبث١ش٘ب
ٚعبَ اٌّم ًُّ ثٗ اٌّىضشا
رٙبد ٜثٗ إٌبط أٌطبفـــُ٘

ِب اٌّظٙش اٌشؼش ٞاٌز ٞرّضٍٗ األث١بد اٌغبثمخ ِٓ اٌشؼش االعزّبػٟ
ْٓبهًخ أَُ٤ؾ ٖ٤٤ك ٢اٗ٧لٌُ ٓ٘بٍجبر٘ٓٝ ،ْٜؾ ْٜؽو٣خ اُؼجبكح ٝاهبٓخ اٌُ٘بئٌ.
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ٚطف ادل ٓٙاٌز ٟیوًّ ثٙب إٌبطٚ ،رظٛیش ِوبٔبرُٙ
٣و ٍٞاثٖ ٍبهح اٗ٧لَُٖٞٓ ٢ها ًَبك ؽوكخ اُٞهاهخ
أٚسالٙب  ٚصّـــبس٘ب اٌؾشِبْ
أِب اٌٛسالخ ف ٟٙأٔىذ ؽــشفخ
رىغ ٛاٌؼشاح ٚعغّٙب ػش٠بْ
شجٙذ طبؽجٙب ثظبؽت ئثشح
ِب اٌّظٙش اٌشؼش ٞاٌز ٞرّضٍٗ األث١بد اٌغبثمخ ِٓ اٌشؼش االعزّبػٟ
ٕٝق أُ ٖٜاُز٣ ٢ؼَٔ ثٜب اُ٘بًٝ ،رٖ٣ٞو ٓؼبٗبر.ْٜ
ٚطف ِلب٘ش اٌزـٛس اٌوّشأ ٟوبٌمظٛس ٚادلغبعذ ٚاٌىٕبئظ
٣و ٍٞاثٖ ٛٝج ٕٞكٕٝ ٢ق هٖو اُيا ٢ٛك ٢أّج٤ِ٤خ
وّب ٚعغ اٌغالٌخ ٚاٌىّبال
ٌٍٚضا٘ ٟاٌىّبي عًٕب ٚؽغًٕب
ٌ ٚىــٓ ال ٠ؾبؽ ثــٗ عّبال
ػب ٚؽـٛال
٠ؾبؽ ثشىٍٗ ػش ً
ِٚخزبي ِٓ اٌؾغٓ اخز١بال
ٚلٛس ِضً سوٓ اٌطٛد صجزًب
غب رٕ١ش ٚال ٘الال
فّب أثم ٝشٙبثًب ٌُ ٠ظٛة
 ٚال شّ ً
ِب اٌّظٙش اٌشؼش ٞاٌز ٞرّضٍٗ األث١بد اٌغبثمخ ِٓ اٌشؼش االعزّبػٟ
وصف مظاهر التطور العم رانً كالقصور والمساجد والكنابس.
الخصائص الفنٌة للشعر االجتماعً
 ١جاء فً معظمه مقطوعات شعرٌة قصٌرة ،وال سٌما عند وصف المهن وتبادل التهانً.
ٌ ٢وظف اللغة السهلة واأللفاظ االجتماعٌة السائدة فً المجتمع األندلسً
مثل لٌلة العٌد ،والنٌروز ،والمهرجان ،والو ا رقة.
ٌ ٣مٌل إلى المعانً البسٌطة وٌوظف الصور الشعرٌة السهلة،
كتشبٌه صاحب الوراقة باإلبرة التً تكسو الناس ،وأثر الصوم.
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1

حل األسئلة

1ــ ثِ ٓ١ظب٘ش اٌزؼب٠ش ٚاٌزفبػً ف ٟاألٔذٌظ ِٓ خالي ِب دسعذ.
 - ١اؽزواّ عٔ٤غ ٌٓٗٞبد أُغزٔغ اٗ٧لَُ٢
ْٓ - ٢بهًخ أرجبع ا٧ك٣بٕ أُقزِلخ أُ٘بٍجبد كٓ ٢ب ثْٜ٘٤
٘ٓ -٣ؾ ْٜؽو٣خ اُؼجبكح  ٝث٘بء اٌُ٘بئٌ ٝرجبكٍ اُزٜبٗ.٢
2ـ ٚػؼ ِظب٘ش اٌزغبِؼ اٌذ ٟٕ٠ف ٟاألٔذٌظ.
مشاركة المسٌحٌٌن أعٌادهم و االحتفال بها.
3ـ اروش ثؼغ اٌؼبداد االعزّبػ١خ ف ٟاألٔذٌظ
أ  -خروج الناس لم ا رقبة هالل العٌد وفرحتهم الغامرة بذلك وتبادل التهانً بهذه المناسبة
ب -لبس الثٌاب البٌضاء فً األتراح واألحزان.

4ـ ِب اٌّظٙش اٌشؼش ٞاٌز ٞرّضٍٗ األث١بد اٌغبثمخ ِٓ اٌشؼش االعزّبػٟ
قلت الحجامة أعلى عند أقوام
قالوا الكتابة أعلى خطة رفعت
وصف المهن التً ٌعمل فٌها الناس و تصوٌر معاناتهم.
فٌها طاب الجنى وفاح المشم
كل قصر بعد الدمشق ٌذم
وصف مظاهر التطور العمرانً
ٌوم علٌه من احتفائك رونق
بشرى بٌوم المهرجان فإنه
مشاركة المسٌحٌٌن أعٌادهم و االحتفال بها.
5ـ اقرأ النص ااتً ،ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه:
ٌقول ابن خفاجة مهن ًبا صدٌقه بعٌد األضحى المبارك ،مشٌرً ا إلى األضحٌة:
فسرى وفــصل سرور طرق
لٌهنك وافــد أنــس سـرى
أراق و من ثــــوب حـسن أرق
فما شئت من ماء ورد به
كما اعترض اللٌل تحت الشفق
وسوداء تدمى به منـحرا
سواد الــدجى عن بٌاض الفلق
ستخلع من فروها ضحوة
أ -استنت المظهر االجتماعً الذي تمثله األبٌات السابقة:
تصوٌر عادات الناس و تقالٌدهم و تبادل التهانً فً األعٌاد.
ب  -مثل من النص السابق على خصائص الشعر االجتماعً فً األندلس
- ١األبٌات :مقطوعة شعرٌة قصٌرة
ٌ- ٢وظف اللغة السهلة واأللفاظ االجتماعٌة السائدة فً المجتمع األندلسً
مثل :ماء ورد ،ثوب حسن.
 ٣الصور الشعرٌة البسٌطة
شبه جلد النعجة و فروها األسود باللٌل المظلم الذي زال عن بٌاض الفجر و شبه العٌد بالوافد المإنس
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لؼبیب ِٓ إٌضش يف اٌوظش األٔذٌغٟ
من أبرز األدباء المشارقة تأثٌرا فً النثر األندلس
المقفع والجاحظ وابن العمٌد وبدٌع الزمان الهمذانً.
ً

أٚال  :اٌشعبئً األدثیخ اٌزؤٌیفیخ
بٌن أهم الفنون النثرٌة التً كان لؤلندلسٌٌن تأ ًثرا واضحا بها فً المشرق

العربً( ٠أر ٟاٌغإاي

ثبٌغبٌت ػغ دائشح )

فن الكتابة التألٌفٌة ،وهً مجموعة رسابل أدبٌة تتنوع أهدافها بٌن الترفٌه عن النفس بما ّ
تلذ
قراءته ،وشرح الحقابق بؤسلوب قصصً خٌالً ،مصورة عواطف الناس وأهواءهم فً حٌاتهم
الخاصة والعامة.

وأشهر من كتب فً هذا المجال من األندلسٌٌن:
1ـ ابن حزم صاحب طوق الحمامة فً األلفة واألالّف

2ـ وابن ُ
شهٌد صاحب التوابع والزوابع
ّ

(ؿٛق احلّبِخ يف األٌفخ ٚاألالف)
عرف بكتاب طوق الحمامة أو ما السبب فً تألٌف كتاب طوق الحمامة.
ً
رسالة
هً رسالة رد بها ابن حزم على سابل بعث إلٌه من مدٌنة ألمِرْ َكٌة ٌ ،سؤله أن ٌص ّنف له
فً صفة الحب ومعانٌه وأسبابه وأغراضه ،وما ٌقع منه على سبٌل الحقٌقة.
ملحوظة ٌقع طوق الحمامة فً ثبلثٌن با ًبا
وزاري 2018
ِٓ ِإٌفٙب .
ابن حزم
ما الموضوع العام للرسالة  .وزاري 2018
تناول ابن حزم فٌها الحب فً نشؤته وتطوره وأغراضه ودرجاته وأنواعه ومكامن السعادة
والتعاسة فٌه.
خصائص رسالة ابن حزم
 - ١ألفاظها مؤنوسة وعباراتها سلسة قصٌرة بعٌدة عن التكلف وذلك واضح فً قول أبن الحزم
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"فترى الناظر ال ٌطرفٌ ،تنقل بتنقّل المحبوب ،وٌنزوي بانزوابه ،وٌمٌل حٌث مال كالحرباء
مع الشمس".
ً
مستخدمة التسلسل المنطقً وهذا واضح فً قول
 - ٢عالجت عاطفة الحب من منظور إنسانً
أبن الحزم"فؤولها إدمان النظر ،ومنها اإلقبال بالحدٌث"
 - ٣استشهدت بالشعر لتوضٌح المعنى.

ُ

اٌزٛاثن ٚاٌضٚاثن الثٓ ٙیذ األٔذٌغٟ
ِب عجت رأٌ١ف سعبٌخ اٌزٛاثغ ٚاٌضٚاثغ .
إٔ ًبرجٜب اثٖ ُّ٤ٜل ُْ  ٖٓ َ٘٣أكثبء ػٖوٝ ٙػِٔبئ ٚا ٫اُ٘ول ،كؤهاك إٔ ٣ضجذ ُ٘ظوائ ٚهلهر ٚػِ٠
اٌُزبثخ.
ػًٍ اخزشع اثٓ شُ١ٙذ األٔذٌغ ٟش١بؽٌٍ ٓ١شؼشاء اٌّشٛٙسٚ ٓ٠اٌ ُىزّبة إٌبث.ٓ١ٙ
َُٔ٤ؼّ ٖٓ ْٜؼوٗٝ ٙضوٓ ٙب ٣ؾِٔ ْٜػِ ٠ا٫ػزواف ُ ٚثبُزلٞم ٝاُؼجوو٣خ ك ٢ىٓبٗ.ٚ
ٚعٗ اثٓ شُ١ٙذ سعبٌزٗ
ئٌّ ِٓ ٝ
ئٌ ٝشخض ٍٔب ٙأثب ثٌو" ّ ٞٛٝقٖ٤خ ف٤بُ٤خ".
اٌزٛاثغ :عٔغ ربثغ أ ٝربثؼخ  ٞٛٝاُغ٘ ٢أ ٝاُغّ٘٤خٌٗٞ٣ٝ ،بٕ ٓغ اَٗ٩بٕ ٣زجؼبٗ ٚؽ٤ش مٛت
اٌضٚاثغ :عٔغ صٚثؼخ  ٞٛٝ:اٍْ ّ٤طبٕ أ ٝهئُِ ٌ٤غٖ.
ػًٍ عجت رغّ١خ اثٓ شُ١ٙذ ٌشعبٌزٗ اعُ " اٌزٛاثغ ٚاٌضٚاثغ".
 ٚٗ٧عؼَ َٓوؽٜب ػبُْ اُغٖٝ ،ارقن ًَ أثطبُٜب – كٓ ٢ب ػلا ٖٓ – ٙاُْ٤ب.ٖ٤ٛ
و١ف أزضع ِٓ رٛاثغ اٌشؼشاء ٚاٌ ُىزّبة اٌز ٓ٠ؽبٚسُ٘ شٙبداد ثزفٛلٗ ف ٟاٌشؼش ٚاألدة.
ِٓ خالي ارٖبُ ٚثزٞاثغ اُْؼواء ٝاُ ٌُزّبةٗٝ ،بهْٗٝ ْٜبهْٝ ،ٙٞأْٗلٝ ْٛأْٗلٝ ،ٙٝػوٗ ك ٢أص٘بء
مُي ثؼ٘ آهائ ٚاُ٘ول٣خ ك ٢ا٧كة ٝاُِـخًٝ ،ض٤وا ٖٓ ٗٔبمط ّؼوٗٝ ٙضوٝ ،ٙكاكغ ػٖ ك٘.ٚ
ِب عجت اخز١بس اٌىبرت ش١بؽٌٍ ٓ١شؼشاء اٌّشٛٙسٚ ٓ٠اٌىزبة إٌبث ٓ١ٙف ٟسعبٌزٗ.
َُٔ٤ؼّ ٖٓ ْٜؼوٗٝ ٙضوٓ ٙب ٣ؾِٔ ْٜػِ ٠ا٫ػزواف ُ ٚثبُزلٞم ٝاُؼجوو٣خ ك ٢ىٓبٗ.ٚ
أ ٓ٠وبٔذ اٌشؽٍخ اٌز ٟلبَ ثٙب اثٓ ش١ٙذ ف ٟسعبٌزٗ اٌزٛاثغ  ٚاٌضٚاثغ .
ك ٢ػبُْ اُغٖ .
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ِب ٘ ٛاٌّٛػٛع اٌؼبَ ٌٍشعبٌخ
ػوٙذ كٜ٤ب آهاء اثٖ ّ٤ٜل اُ٘ول٣خ ٝ ،ا٫ػزواف ُ ٚثبُزلٞم ٝعٞكح ا٧كة ٝاُؼجوو٣خ ك ٢ىٓبٗٚ
ٖٓٔ ٗبهْ٤ّ ٖٓ ْٜب ٖ٤ٛاُْؼواء ٝاٌُزبة.
ٚاصْ ث ٓ١سعبٌز ٟاٌزٛاثغ ٚاٌضٚاثغ ؽٛق اٌؾّبِخ ِٓ ؽ١ش عجت اٌزأٌ١ف اٌّٛػٛع:
ؽٛق اٌؾّبِخ:
اٌّٛػٛع:
عجت اٌزأٌ١ف:
هً رسالة رد بها ابن حزم على سابل بعث إلٌه من تناول ابن حزم فٌها الحب فً نشؤته وتطوره
ً
مدٌنة ألمِرْ َكٌة ٌ ،سؤله أن ٌص ّنف له
رسالة فً صفة وأغراضه ودرجاته وأنواعه ومكامن السعادة
الحب ومعانٌه وأسبابه وأغراضه ،وما ٌقع منه
والتعاسة فٌه.
على سبٌل الحقٌقة.

اٌزٛاثغ ٚاٌضٚاثغ
عجت اٌزأٌ١ف:

إٔ ًبرجٜب اثٖ ُّ٤ٜل ُْ  ٖٓ َ٘٣أكثبء ػٖوٝ ٙػِٔبئٚ
ا ٫اُ٘ول ،كؤهاك إٔ ٣ضجذ ُ٘ظوائ ٚهلهر ٚػِ ٠اٌُزبثخ

اٌّٛػٛع:
ػوٙذ كٜ٤ب آهاء اثٖ ّ٤ٜل اُ٘ول٣خ ٝ ،ا٫ػزواف ُٚ
ثبُزلٞم ٝعٞكح ا٧كة ٝاُؼجوو٣خ ك ٢ىٓبٖٗٔٓ ٚ
ٗبهْ٤ّ ٖٓ ْٜب ٖ٤ٛاُْؼواء ٝاٌُزبة.

فٓ اٌمظخ اٌفٍغف١خ
وزاري 2018

علل كثرت القصص الفلسفٌة التأملٌة فً العصر األندلسً.
ألن ك ّتابها قد اتخذوها وسٌلة للتعبٌر عن فكرهم وفلسفتهم و آرابهم.
أمثلة هذه القصص
قصة حً بن ٌقظان البن طفٌل .

ما الهدف من وراء تألٌف ابن طفٌل قصة حًٌ بن ٌقضان.
كً تكون وسٌلة للتعبٌر عن فكره وفلسفته آرابه فً الكون والوجود
خصائص قصة حً بن ٌقظان
 -١تأثرت بمضامٌن القرآن الكرٌم
كقصة سٌدنا موسى عند ذكر التابوت والنار التً استؤنس بها.
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 -٢تعتمد التأمل والتفكر فً الخلق والكون.
فً قوله عند تفكٌره وتؤمله بعد وفاة الظبٌة فاهتدى إلى شق صدرها لمعرفة ما أصابها.

 ٣العناٌة بدقة الوصف والسرد.
عند الحدٌث عن تعلم الطفل من الظبٌة وما حوله واكتشاف األشٌاء واعتماده على نفسه بعد موت الظبٌة.

حل األسئلة
1ـ ث ٓ١اٌٙذف ِٓ اٌىزبثخ اٌزأٌ١ف١خ.
1ـ تتنوع أهدافها بٌن الترفٌه عن النفس بما ّ
تلذ قراءته
2ـ شرح الحقابق بؤسلوب قصصً خٌالً ،مصورة عواطف الناس وأهواءهم فً حٌاتهم الخاصة
والعامة.
2ـ ػًٍ :رغّ١خ اثٓ ش١ٙذ سعبٌزٗ ) اٌزٛاثغ ٚاٌضٚاثغ(.
 ٚٗ٧عؼَ َٓوؽٜب ػبُْ اُغٖٝ ،ارقن ًَ أثطبُٜب – كٓ ٢ب ػلا ٖٓ – ٙاُْ٤ب.ٖ٤ٛ
3ـ الش أ إٌض اٌز ِٓ ٟسعبٌخ) ؽٛق اٌؾّبِخ (صُ أعت ػ ّّب :ٗ١ٍ٠
٣و ٍٞاثٖ ؽيّ ك ٢ثبة ٖٓ أؽتّ ثبُٕٞق:
 ٖٓٝؿو٣ت إٔ ٍٞاُؼْن إٔ روغ أُؾجخ ثبُٕٞق ك ٕٝأُؼب٘٣خٛٝ ،نا أٓو ُ٣زَموهّ ٚ٘ٓ ٠اُ ٠عٔ٤غ
اُؾت ،كزٌ ٕٞأُواٍِخ ٝأٌُبرجخٝ ،اُٝ ْٜاُٞعلٝ ،اٍٍٜ ùو ػِ ٠ؿ٤و ا٩ثٖبهّ ،
كبٕ ُِؾٌب٣بد
ٗٝؼذ أُؾبٍٖٕٝٝ ،ق ا٧فجبه ،رؤص٤وًا ك ٢اُ٘لٌ ظبٛوًا  ٝ.إٔ رَٔغ َٗمـٔزٜب ٖٓ ٝهاء علاه،
كٍ ٌٕٞ٤ججًب ُِؾت ٝاّزـبٍ اُجبٍ ٝ.ك ٢مُي أهّ ٍٞؼوًا:
أـ ث ّٓ١أُ٘ خظبئض سعبٌخ اثٓ ؽضَ ِٓ إٌض.
 - ١اُزؤصو ثبُووإٓ اٌُوْ٣
2ـ اُزؤَٓ ٝاُزلٌو ك ٢إٌُٞ
ة ِ-ب سأ٠ه فٌ ٟغخ إٌض ِٓ ؽ١ش األٌفبظ ٚاٌزشاو١ت؟
ه٣ٞخ ٓز٘٤خ .
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-4و١ف أزضع اثٓ ش١ٙذ ِٓ رٛاثغ اٌشؼشاء ٚاٌخطجبء شٙبدح ثزفٛلٗ ف ٟاألدة؟
ِٓ خالي ارٖبُ ٚثزٞاثغ اُْؼواء ٝاُ ٌُزّبةٗٝ ،بهْٗٝ ْٜبهْٝ ،ٙٞأْٗلٝ ْٛأْٗلٝ ،ٙٝػوٗ ك ٢أص٘بء
مُي ثؼ٘ آهائ ٚاُ٘ول٣خ ك ٢ا٧كة ٝاُِـخًٝ ،ض٤وا ٖٓ ٗٔبمط ّؼوٗٝ ٙضوٝ ،ٙكاكغ ػٖ ك٘.ٚ

5ـ ٚاصْ ث ٓ١سعبٌز « ٟاٌزٛاثغ ٚاٌضٚاثغ  ٚلظخ ؽ ٟثٓ ٠مظبْ ِٓ ؽ١ش عجت اٌزغّ١خٚ ،اٌٙذف
ِٓ اٌزأٌ١ف.
اٌزٛاثغ ٚاٌضٚاثغ
عجت اٌزغّ١خ:
 ٚٗ٧عؼَ َٓوؽٜب ػبُْ اُغٖٝ ،ارقن ًَ
أثطبُٜب – كٓ ٢ب ػلا ٖٓ – ٙاُْ٤ب.ٖ٤ٛ
ؽ ٟثٓ ٠مظبْ
عجت اٌزأٌ١ف:
َٗجخ اُ ٠ثطَ اُوٖخ حً بن ٌقظان
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اٌٙذف ِٓ اٌزأٌ١ف:
إٔ ًبرجٜب اثٖ ُّ٤ٜل ُْ  ٖٓ َ٘٣أكثبء ػٖوٙ
ٝػِٔبئ ٚا ٫اُ٘ول ،كؤهاك إٔ ٣ضجذ ُ٘ظوائٚ
هلهر ٚػِ ٠اٌُزبثخ
اٌّٛػٛع:
ػوٗ ٖٓ ف ٍ٬هٖز ٚكٌو ٝ ٙكَِلز ٝ ٚآهاءٙ
ك ٢اٌُ ٝ ٕٞاُٞعٞك
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اٌٛؽذح اٌضبٔ١خ

لؼب٠ب ِٓ اٌشوش يف اٌوظشٓ٠
األٛ٠ث ٚ ٟادلٍّٛوٟ

َّ

دٚع١خ اٌوالِخ اٌىبٍِخ

ٚػؼ دٚس األدة ف ٟرظ٠ٛش رٍه األؽذاس اٌز ٟأطبثذ ألطبس اٌؼبٌُ اإلعالِ ٟف ٟاٌؼظشٓ٠
األٛ٠ث ٚ ٟاٌٍّّٛو.ٟ
ٖٓ ف ٍ٬اٍزٜ٘بٗ  ْٔٛأَُِٔٝ ،ٖ٤ؽض ْٜػِ ٠اُغٜبكٝ ،رؾو٣و أه ٢ٙأَُِٔ.ٖ٤
أٚالً شؼش اٌغٙبد
- ١طذ ٜاٌغض ٚاٌظٍ١ج ٟف ٟاٌشؼش
ِز ٝرؼشػذ د٠بس اإلعالَ ف ٟاٌّششق اٌؼشثٌ ٟغض ٚطٍ١ج.ٟ
آزل ٖٓ أٝافو اُووٕ اُقبٌٓ اُٜغو ١اُ ٠أٝافو اُووٕ اَُبثغ اُٜغو١
ثّب أرظفذ ٘زٖ اٌؾمجخ أِ ٚب ٘ ٟأٚػبع اٌّغٍّ ٓ١لجً اٌؾشٚة اٌظٍ١ج١خ
ّٜلد ٛن ٙاُؾوجخ ٗياػبد كافِ٤خ ث ٖ٤أٓواء اُل ٍٝا٤ٓ٬ٍ٩خ ٝهبكرٜب كٚؼلذ هٞر ْٜاُؼٌَو٣خ (
ٚثغجت رٌه) ػٔلد اُل ٍٝاٝ٧هٝث٤خ إٔ رـي ٝأُْوم اُؼوثٝ ٢رؾزَ ثؼ٘ ٓلٗ ٚرؾذ َٓ ّٔ٠
"اُؾوٝة اُِٖ٤ج٤خٝ ".هل ٤ٛؤ هللا ٍ -جؾبٗٝ ٚرؼبُٓ٨ُ- ٠خ ثؼ٘ اُوبكح اُن ٖ٣ظٜوٝا أص٘بء اُـيٝ
اُِٖ٤ج1 .٢ـ ػّبد اٌذ ٓ٠صٔى2 ،ٟـ ٚاثٕٗ ٔٛس اٌذ ٓ٠صٔى3 ٟـ طالػ اٌذ ٓ٠األٛ٠ث.ٟ
ِب األػّبي اٌز ٟلبَ ثٗ ا ٘إالء اٌمبدح أصٕبء اٌغض ٚاٌظٍ١ج.ٟ
رٞؽ٤ل ٕلٞف أَُِٔ ،ٖ٤ك ٢ث٬ك اُْبّ ٖٓٝو؛ ُٔٞاعٜخ ٛنا اُـيٝ ٝرؾو٣و ٓب اؽزِ ٚا٧ػلاء ثؼل
ؽوٝة ٛبؽ٘خ أػبكٝا ُٓ٨خ ؽوٜب ٤ٛٝجزٜب.
ِب دٚس اٌشؼش ف ٟاٌؾشٚة اٌظٍ١ج١خ
ٝاًت اُْؼو ٛن ٙاُؾوٝةّٞ ٕٝ ،ه أؽلاصٜب رٖ٣ٞوا كه٤وًبٝ ،أّبك ثلزٞؽبرٜبٓٝ ،لػ أثطبُٜب ٝهبكرٜب.
ػًٍ اٌؾشٚة اٌظٍ١ج١خ ٘ ٟاٌظجغخ اٌؼبِخ ٌّٛػٛػبد شؼش اٌغٙبد
ٗ ٫ ٚٗ٧و ٟكٞ٣إ ّؼو ٣قِ ٞكٛ ٢ن ٙاُلزوح ٖٓ هٖبئل ػٖ اُجط٫ٞد اُوائؼخ كٓ ٢وبٓٝخ
اُِٖ٤جٌ٣ ُْٝ ،ٖ٤٤زق اُْؼواء ثنُي ،ثَ ٕٝلٞا اٌُ٘جبد اُز ٢ُِ٘ٓ ٢ثٜب أَُِٔٔ٤ٍ ٫ٝ ،ٕٞب اُغوائْ
اُٞؽْ٤خ اُز ٢اهزوكٜب اُِٖ٤ج ٕٞ٤ك ٢اُولً ٝؿ٤وٛب ٖٓ أُلٕ ا٤ٓ٬ٍ٩خ.
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اروش صالصخ ِٓ اٌشؼشاء اٌز ٓ٠أؼىغذ أطذاء اٌغض ٚاٌظٍ١ج ٟف ٟأشؼبسُ٘
4ـ اثٖ اَُبػبر5 ٢ـ اُوّ٤ل اُ٘بثَِ٢
3ـ اثٖ اُوَ٤واٗ٢
1ـ ا٧ثٞ٤هك2 ١ـ اثٖ أُغبٝه
6ـ ّٜبة اُل ٖ٣اُؾِج.٢
ّ٠ٚىٓ اٌمٛي ئْ اٌشؼش ػب٠ش أؽذاس ٘زا اٌؼظش فِ ٟؼبِ ٓ١صالصخ ٟ٘
ً
أٚال :رظ٠ٛش عمٛؽ ث١ذ اٌّمذط ثأ٠ذ ٞاٌظٍ١جٓ١١
 ٖٓٝاُوٖبئل أُجٌوح اُزّٞ ٕ ٢هد ٛنا اُؾلس هٖ٤لح اُْبػو ٓؾٔل ثٖ أؽٔل اَ٧مثَ ٤مٞهْ ك ١اُز ٢هبُٜب
ثؼل اؽز ٍ٬اُِٖ٤ج ٖ٤٤ث٤ذ أُولً ٍ٘خ  ٙ ٤٩٢ـ ٕٝٝ ،ق كٜ٤ب أٓ ٝب ٓ ٢ٛؾبٝه اُوٖ٤لح آصبه ٛنا
ا٫ؽزٝ ،ٍ٬ؽش ػِ ٠امًبء أُْبػو ٝاٍزٜ٘بٗ اُٝ،ْٜٔاُؾ٘ ػِ ٠هزبٍ اُـياحٜ٘ٓٝ ،ب:
ك َِِّٕنب ػ َْشطــــــَخٌ ٌِ ٍْ َّش ِؽ ُِ
ٛاعُ
فٍََ ُْ ْ َ٠ج َ
ُِّٛع اٌ َّن
غ ِ
َِ َض ْعٕب ِدِب ًء ثِبٌذ ِ
ظٛا ِس َِ
ة ُ
شجَّنذْ ٔب ُس٘ب ثِبٌ َّن
اٌؾ ْش ُ
ؼُٗ
الػ اٌ َّ ْش ِء َد ِْ ٌغ ُ٠فُ ِ١
ئ َرا َ
َٚش َُّش ِ
ع ِ
كـــظَذْ ُو َّنً ٔبئِ ُِ
ََ ٚوْ١فَ رَٕب َُ اٌ َؼ َْ ًْ ِِ ُٓ١ء ُعفِٙٔٛب
د أَ َْ ٠
ػٍ َٖ ٝــــفَٛا ٍ
عُ
الَ ئَِّْن ٚسا َء ُو ُْ
اإل ْ
َٚقـــائِ َغ ِ ٍْ ُ٠ؾ ْمَٓ ايــ ُّر َس ٜثِب ٌْ َّٕب ِ
ع ِ
فَاًِٙ ٠ب ثَِِٕ ْ ٟ
ِب اٌغشع اٌشؼش ٞاٌز ٞرٕب ٌٗٚاٌشبػش ف ٟاألث١بد ؟
رٖ٣ٞو ٍو ٛٞث٤ذ أُولً ثؤ٣ل ١اُِٖ٤ج.ٖ٤٤
ٝأٚ٣ب ً لٛي اثٓ اٌّغبٚس
ِٛٚػٛع لظ١ذرٗ ٣جٌٓ ٢ب ؽَ ثبَُٔغل ا٧هٖ٣ٝ ،٠وث ٜث ٖ٤آ٧بًٖ أُولٍخ ك ٢أؽياٜٗب:
د
ـــِ ٟـــٓ اٌــ َؼجَشاد
طٍ ٟف ٟاٌجىب ا٢طب َي ثبٌجىشا ِ
ِ
أػ١ــــٕ ٟال رـشلَ ْ
د
ػٍ ٝاٌّغغذ األلظ ٝاٌز ٞعً لذسٖ
ػٍِٛ ٝؽٓ اإلخجبد ٚاٌضـــٌٛا ِ
ٚرــؼٍٓ ثـــبألؽــضاْ ٚاٌــزشؽبد وزاري 2018
ٌزَج ِه ػٍ ٝاٌــمذط اٌـــــجال ُد ثأعش٘ب
ٚرشى ٛاٌــز ٞاللـذ ئٌ ٝػشفبد
ٌـــــزَج ِه ػٍٙ١ب ِىخ فـــ ٟٙأخزــــٙب
ِب اٌّؼّ ْٛاٌشؼش ٞاٌز ٞرٕب ٌٗٚاٌشبػش ف ٟاألث١بد اٌغبثمخ ؟
رٖ٣ٞو ٍو ٛٞث٤ذ أُولً ثؤ٣ل ١اُِٖ٤ج.ٖ٤٤
صبًٔ١ب :اٌذػٛح ئٌ ٝرؾش٠ش اٌّذْ ٚالعّ١ب ث١ذ اٌّمذط
شعراء الدعوة ٌدعون فً هذه القصابد إلــى التحرٌض على مواجهة الفرنجة  ،واستثارة الهمم والعزابم
فهذا ابن القٌسرانً ٌدعو القابد نور الدٌن زنكً إلى إنقاذ بٌت المقدس فً قصٌدة ٌعارض فٌها أبا تمام فً
قصٌدته المشهورة" فتح عمورٌة":
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ب
ب
وذي المكار ُم ،ال مـــــا قالت ال ُك ُت ُ
ض ُ
هذي العزائـــــــــ ُم ال ما تدعً القُ ُ
تعثرت خلـــــــفها األشعار والخطب
وهذه الهــمم البلتً مـــــــتى خـــطبت
برحـــة للمساعــــً دونـــــــها تعب
صافحت ٌا بن عماد الـــدٌن ذروتــــها
مرتقب
فالقدس
ٌولٌك أقصى ال ُمنى،
ب
فانهض إلى المسجد األقصى بذي لج ٍس
ُ
ُ
ْ
من ٌخاطب الشاعر فً األبٌات السابقة  :نور الدٌن الزنكً.
ماالمقصود المعارضات الشعرٌة
قصابد نسجها قابلوها على نمط قصابد سابقة مشهورة ،تشترك معها فً الوزن والقافٌة وموضوعها العام
وحرف الروي وحركته.
ما الغرض الشعري الذي تناوله الشاعر فً األبٌات ؟
الدعوة إلى تحرٌر المدن وال سٌما بٌت المقدس

ثال ًثا :تسجٌل االنتصارات ،والتهنئة بالفتوحات والسٌما فتح بٌت المقدس
لم ٌكن الشعر بمعزل عن تسجٌل األنتصارات والتهنبة بل إنه تابع تفصٌالت هذه األحداث متابعة
دقٌقة فً نقاط التماس مع قوى األعداء الصلٌبٌٌن الباغٌة.
ساعاتً فً مناسبة فتح طبرٌة سنة  ٥٨٣ه وقد نوه بهذا الفتح المبٌن (محاور القصٌدة
قال ابن ال ّ
)وأشاد بالبطل المظفر صبلح الدٌن صاحب النصر األغر ،وبٌن مكانة هذا الفتح العظٌم وارتباطه
بمكة والقدس:
وزاري 2018
َج َ
فقـــــد َّنقرت عٌون المؤمنٌنا
لت عزماتك الفتح ال ُمبٌنا
ضمٌِنا
رددت أخِــــ ٌْ َذ َة اإلسبلم لما
رف القضاء بها َ
ص ُ
غدا َ
َت فً َو ْج َن ِة األٌام خاالً
َغد ْ
وفً جـِ ٌْ ِد العـــــُبل عِقدًا ثمٌنا
سرت قلـوبا ً
و ٌـــا هلل كـــم أبـــكت عٌونا
فٌـــا هلل كـــم َّن
ٌة
ــف ّ
البلمسٌنا
طــبرٌة إِ ّال هَـــدِي
و مـــا
تـــر ّف ُع َعــن أ ُك ِّ
ما المضمون الشعري الذي تناوله الشاعر فً األبٌات ؟
تسجٌل االنتصارات ،والتهنبة بالفتوحات والسٌما فتح بٌت المقدس
علل كان لمعركة حطٌن وتحرٌر بٌت المقدس صدى كبٌر فً الشعر العربً
معركة حطٌن الخالدة انتصر المسلمون فٌها بقٌادة صالح الدٌن األٌوبً على الصلٌبٌٌن  ،وتمكنوا
من تحرٌر بٌت المقدس ثم تحرٌر معظم ما كان محتالً من دٌار اإلسالم فً بالد الشام  ،وترك
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هذا النصر أصداء طٌبة فً نفوس المسلمٌن الذٌن قرت عٌونهم باسترداد بٌت المقدس  ،بعد أن
طال العهد على احتالله.
فلٌو ِ
ف لــــلــه أَقوام ِب َما نذروا
هَذا الَّنذي كـــــــا َنت اامــــال ت ْن َتظر
إِ ْس َبلم من بعد طً َوه َُو منتشر
ٌَا بهجة ا ْلقُدس أَن أضحى ِب ِه علم الـ
ُ
ص ٌة
ش ُّذم ال ُّذذرى وتكاد األَ ْرض تنفطر
تقــشعر لَــ ُه
ــوت
ُّذ
اللــــه أكــــبر َ
إِ ّال لــتعلــو بــــ ِه أعبلمك الصفر
َما اخضر َه َذا ال ّطراز الساحلً ثرى
ما الغرض أو المضمون الشعري الذي تناوله الشاعر فً األبٌات ؟
تسجٌل االنتصارات ،والتهنبة بالفتوحات والسٌما فتح بٌت المقدس
٣ٝوّٜ ٍٞبة اُل ٖ٣اُؾِج ٢كٗ ٢لٌ اَُ٤بم:
ُر ْؤٌاهُ فً ال َّنن ْو ِم َال ْس َت ْح ٌَ ْت مِنَ ال َّنطلَ ِ
هذا الذي كا َن ِ
ب
ت ْاامال ُ لَ ْو َطلَ َب ْت
َــو ًال َو لَ ْم َت ُ
َ
ب َف َك ْم قـــَدْ أَ ْن َ
ش ِ
أ ُ ُّذم ا ْل ُحرو ِ
ب
شأ َ ْت فِ َت ًنا
ــولٌِ ُد بـِها ه ْ
اب ا ْل َ
ش َ
ح َوما َقدْ ُخ َّنط فً ا ْل ُك ُت ِ
ب
س َب َق ْت
ِبــــ ِه ا ْلـفُتــو ُ
س ٌْ َت َما َ
ٌَا ٌَ ْو َم َع ّكا لَ َقدْ أَ ْن َ
بب ْ
ش ِر ِه ا ْل َك ْع َب ُة ا ْلـــغرا ُء فـــً ا ْلحـ ُ ُج ِ
ب
َف َق َّنر َع ٌْـ ًنا لِ َهذا ا ْل َف ْت ِح َوا ْب َتهـَ َج ْت
ما الغرض أو المضمون الشعري الذي تناوله الشاعر فً األبٌات ؟
تسجٌل االنتصارات ،والتهنبة بالفتوحات والسٌما فتح بٌت المقدس

طذ ٜاٌغض ٚادلغٛيل يف اٌشوش
متى جاء الغزو المغولً للعالم اإلسبلمً .
قبل انتهاء الحروب الصلٌبٌة
كٌف تعامل الشعر مع الغزو المغولً.
بتصوٌرها واإلشادة ببطوالت قادتها من المسلمٌن ورثاء شهدابها وتبٌان آثارها فً دٌار
المسلمٌن.
أبرز المضامٌن فً أحداث الغزو المغولً:
- ١تصوٌر سقوط المدن - ٢تسجٌل االنتصارات.
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رظٛیش عمٛؽ ادلذْ

أهم المدن التً سقطت فً ٌد الغزو المغولً  :مدٌنة بغداد و كان لسقوطها ً
حدثا جلالً له وقع مإلم
فً نفوس المسلمٌن جمٌعهم ونظم شعراإهم مراثً تشٌع األسى فً النفوس وتثٌر شجونهاٌ ،قول
ابن أبً الٌسر متحدثا عن سقوط بغداد فً ٌد المغول
فما وقوفك واألحباب قد ساروا
فـما بــذاك الــحمى والدار دٌار
بها الـمعــالم قــد عفاه إقفار
ولـــلدموع عـــلى ااثار آثار
ماحل بالدٌن والباغون فجار

لسائل الدمع عن بغداد إخــــبار
ٌا زائرٌن إلى الزوراء ال تفدوا
تاج الخبلفة والـربع الــذي شرفت
أضحى لعصف البلى فً ربعه أثـر
إلٌــــك ٌا ربنا الشكوى فأنت ترى
ما المضمون الذي تناولته األبٌات السابقة
تصوٌر سقوط المدن (مدٌنة بغداد)

ثم سقطت مدٌنة دمشق على ٌد القابد المغولً غازان سنة  ٦٥٨مصورا ما حل بهذه المدٌنة من
قتل النفوس ،ونهب األموال ،واسترقاق األوالد ،وسبً النساء وقتلهن ،وتخرٌب ٌقول الشاعر
علً األوتاري الدمشقً:
أحسن هللا ٌـــــا دمشق عزاكِ
فً مغانٌك ٌا عماد الببل ِد
أصبحوا مغن ًما ألهل الفساد
وبأنــس بقـــاسٌون ونـــــاس
ــل ونهب األموال واألوالد
طرقتهم حوادث الدهر بالقت
ما المضمون الذي تناولته األبٌات السابقة
تصوٌر سقوط المدن (مدٌنة دمشق).
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ً

صبٔیب :رغغیً االٔزظبساد
متى كانت بداٌة تحرٌر الببلد اإلسبلمٌة من المغول
معركة عٌن جالوت سنة  ٣٥٨هــ بقٌادة السلطان قطز
علل لمعركة عٌن جالوت صدى كبٌر فً الشعر العربً وأهمٌة كبٌرة
 - ١بداٌة تحرٌر البالد اإلسالمٌة من المغول
 - ٢لها تؤثٌره العمٌق فً نفوس المسلمٌن جمٌ ًعا ،وكان أشدهم فرحً ا الشعراء فتغنوا بهذا النصر
المإزر
ٌقول شرف الدٌن األنصاري ٌمدح الملك المنصور الثانً األٌوبً صاحب حماة مع جنده إلى
جانب المظفر
قطز فً معركة عٌن جالوت:
ض ِم ْن َت َ
ُر َ
و لقٌـــــتها فأخذت فل ّ جٌوشها
شل َّن ُعروشها
عت العدى َف َ
دارت َرحى الحرب ُّذ
س ُه ُم حطـام جرٌشها
الزبون علٌه ُم
فغدت رؤو ُ
ما بٌن بركتها وبٌـــــن عرٌشها
وطــوٌت عن مصر فسٌح مراحل
من ُرومها األقصى إلى أُحبوشها
حـتى حــفظت على العباد ببلدها
ما المضمون الذي تناولته األبٌات السابقة
رغغ ً١االٔزظبساد.
عدد الخصائص الفنٌة لشعر الجهاد.
ٌ- ١تصف بالواقعٌة من خبلل وصف أحداث المعارك وص ًفا مباشرا
مثل وصف شرف الدٌن األنصاري معركة عٌن جالوت.
ٌ- ٢كثر من استخدام الفنون البدٌعٌة
1ـ كالجناس وللدموع على اآلثار آثار.
2ـ الطباق كم سرت قلوبًا كم أبكت عٌونا.
ٌ- ٣تمٌز بحرارة العاطفة وتدفق المشاعر
عند الحدٌث عن سقوط المدن وتصوٌر المآسً والفرح وباالنتصارات
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حل األسئلة
1ـ اذكر ثبلثة من الشعراء الذٌن انعكست أصداء غزو الفرنجة فً أشعارهم.
3ـ اثٖ اُوَ٤واٗ٢
1ـ ا٧ثٞ٤هك2 ١ـ اثٖ أُغبٝه
2ـ كان لمعركة حطٌن وتحرٌر بٌت المقدس صدى كبٌر فً الشعر العربً آنذاك ،وضح ذلك
مستشهدًا بنصوص شعرٌة مناسبة.
معركة حطٌن الخالدة انتصر المسلمون فٌها بقٌادة صالح الدٌن األٌوبً على الصلٌبٌٌن  ،وتمكنوا
من تحرٌر بٌت المقدس ثم تحرٌر معظم ما كان محتالً من دٌار اإلسالم فً بالد الشام  ،وترك
هذا النصر أصداء طٌبة فً نفوس المسلمٌن الذٌن قرت عٌونهم باسترداد بٌت المقدس  ،بعد أن
طال العهد على احتالله.
فلٌو ِ
ف لــــلــه أَقوام ِب َما نذروا
هَذا الَّنذي كـــــــا َنت اامــــال ت ْن َتظر
إِ ْس َبلم من بعد طً َوه َُو منتشر
ٌَا بهجة ا ْلقُدس أَن أضحى ِب ِه علم الـ
ُ
ص ٌة
ش ُّذم ال ُّذذرى وتكاد األَ ْرض تنفطر
تقــشعر لَــ ُه
ــوت
ُّذ
اللــــه أكــــبر َ
إِ ّال لــتعلــو بــــ ِه أعبلمك الصفر
َما اخضر َه َذا ال ّطراز الساحلً ثرى
3ـ استنت المضمون الذي ٌمثله كل مما ٌاتً:
أـ وللناس بالملك الناصر الصبلح
نهوضا إلى القدس ٌشقً الغلٌل
ً

صبلح ونصر وخٌر
بفتح الفتوح وماذا عسٌر

الدعوة إلى تحرٌر المدن و السٌما بٌت المقدس.
فافتر مبسمه واهتز عطفاه
ب ـ فتح أعاد على اإلسبلم بهجته
تسجٌل االنتصارات والتهنبة بالفتوحات وال سٌما فتح بٌت المقدس.
ٚػؼ رٌه ِغزشٙذًا
4ـ وبْ ٌّؼشوخ ػ ٓ١عبٌٛد طذ ٜوج١ش ف ٟاٌشؼش اٌؼشثٚ ٟأّ٘١خ وج١شح
ّ
ثٕظٛص شؼش٠خ ِٕبعجخ.
ٜٗ٧ب ًبٗذ :
 - ١بداٌة تحرٌر البالد اإلسالمٌة من المغول
 - ٢و تؤثٌره العمٌق فً نفوس المسلمٌن جمٌ ًعا ،وكان أشدهم فرحً ا الشعراء فتغنوا بهذا النصر
المإزر.
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ٌقول شرف الدٌن األنطبسّ٠ ٞذػ أُِي أُٖ٘ٞه اُضبٗ ٢اٞ٣٧ثٕ ٢بؽت ؽٔبح ٓغ ع٘ل ٙاُ٠
عبٗت أُظلو
هطي كٓ ٢ؼوًخ ػ ٖ٤عبُٞد:
ٌ ٚم١ـــــزٙب فأخزد ف ًّ عٛ١شٙب
ش َّنً ػُشٚشٙب
ؼ ِّ ْٕذَ َ
ُسػذَ اٌؼذ ٜفَ َ
داسد َسؽ ٝاٌؾشة ُّ
ع ُُ ُٙؽطـبَ عش٠شٙب
اٌضث ْٛػٍُُ ٙ١
فغذد سؤُ ٚ
ِب ث ٓ١ثشوزٙب ٚث١ـــــٓ ػش٠شٙب
ٚؽــ٠ٛذ ػٓ ِظش فغ١ؼ ِشاؽً
ِٓ ُسِٙٚب األلظ ٝئٌ ٝأُؽجٛشٙب
ؽـز ٝؽــفظذ ػٍ ٝاٌؼجبد ثالد٘ب
5ـبلشأ األث١بد ا٢ر١خ ٌٍشبػش ثٙبء اٌذ ٓ٠اٌجٙبئ ٟصُ أعت ػٓ األعئٍخ اٌز ٟرٍٙ١ب:
ؽفذ ث ٓٙؽٛاسق اٌؾذصبْ
ٌٙف ٟػٍ ٝرٍه اٌجشٚط ٚؽغٕٙب
ٚرــجذي اٌــــغضالْ ثبٌض١شاْ
ٌٙف ٟػٍٚ ٝاد ٞدِشك ٌٚطفٗ
ٔٛس اٌّــٕبصي أثذٌذ ثذخبْ
ٚشىب اٌؾش٠ك فإاد٘ب ٌّب سأد
أ ـ ث ٓ١اٌّؼّ ْٛاٌز ٞرٕبٌٚزٗ األث١بد اٌغبثمخ .
رٖ٣ٞو ٍو ٛٞأُلٕ.

ة ـ ِضً ػٍ ٝاٌخظ١ظز ٓ١اٌفٕ١ز ٓ١اٌزبٌ١ز:ٓ١
أـ اعزخذاَ اٌّؾغٕبد اٌجذ٠ؼ١خ.
اُغ٘بً اُ٘بهٔ ك ٢اُـي ٝ ٕ٫اُض٤وإ.

ة ـ .ؽشاسح اٌؼبؽفخ.
ًوه اُْبػو ًِٔخ (ُٜل ) ٢اٙبكخ اُ ٠رؼج٤واد اٌُْ ٝ ٟٞأُٞاىٗخ ث ٖ٤ؽبٍ كْٓن هجَ ٍوٜٛٞب ٝ
ثؼلٛٝ ٙنا ٓٔب  ٫رٖ٘غ كٓ ٫ٝ ٚ٤غبٍ ك ٚ٤اُِ ٫غل٣خ  ٝثش اٌُْ ٝ ٟٞاُزٞعغ.
6ـ ث ٓ١دٚس األدة ف ٟرغغ ً١األؽذاس ِٛٚاوجزٙب ف ٟاٌؼظش ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو.ٟ
ػب ِ٣اُْؼو أؽلاس اُؼٖو ٖ٣اٞ٣٧ثٝ ٢أُِٔٝ ٢ًٞرلبػَ ٓؼٜب ثزٖٞهٛب ٝ ،اّ٩بكح ثجط٫ٞد
هبكرٜب ٖٓ أَُِٔٝ ٖ٤رجبٕ آصبهٛب ٕٝٝ ،ق اٌُ٘جبد اُز ٢٘ٓ ٢ثٜب إَُِٔٔٞ
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7ـ ٚاصْ ث ٓ١سصبء اٌّذْ ف ٟاٌؼظش األٔذٌغ ٚ ٟف ٟاٌؼظش ٓ٠األٛ٠ث ٚ ٟاٌٍّّٛو.ٟ
األٔذٌغ:ٟ
 - ١رٖ٣ٞو ٓب ؽَ ثبُٔلٕ ٖٓ فواة  ٝكٓبه ٓٝب ٗيٍ ثؤِٜٛب ٖٓ ًوة.
- ٢اٍ٫ز٘غبك ثبَُِٔٔ ٝ ٖ٤اٍزٜ٘بٗ ٝ ْٜٔٔٛكػٞرُٖ٘ ْٜوح افٞاٗ.ْٜ
 - ٣أُٞاىٗخ ثٓ ٖ٤ب ٢ٙأُلٕ ٝؽبٙوٛب.
األٛ٠ث ٚ ٟاٌٍّّٛو:ٟ
طذ ٜاٌغض ٚاٌظٍ١ج ٚ ٟاٌّغ ٌٟٛف ٟاٌشؼش
- ١رٖ٣ٞو ٍو ٛٞث٤ذ أُولً ثؤ٣ل ١اُِٖ٤جٖ٤٤
- ٢اُلػٞح اُ ٠رؾو٣و أُلٕ ٔ٤ٍ ٫ ٝب ث٤ذ أُولً.
- ٣رَغ َ٤اٗ٫زٖبه  ٝاُزٜ٘ئخ ثبُلزٞؽبد ٔ٤ٍ٫ ٝب ث٤ذ أُولً.
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ػشف ِف َٛٙاٌّذ٠ؼ إٌجٞٛ
كٖ ّؼوُ٣ ١ؼ٘ ٠ثٔلػ اُ٘جٓ ٢ؾٔل  ٠ِٕ -هللا ػِٝ - ٍِْٝ ٚ٤رؼلاك ٕلبر ٚاُ ُقُِو٤خ ٝاُ َمقِو٤خ ٕٝاظٜبه
اُْٞم ُوإ٣زٝ ٚى٣بهرٝ ،ٚى٣بهح آ٧بًٖ أُولٍخ اُز ٢رورج ٜثؾ٤برٓ ،ٚغ مًو ٓؼغيار ٚأُبك٣خ
ٝأُؼ٘٣ٞخٝ ،اّ٩بكح ثـيٝار.ٚ
وزاري 2018

ِذ٠ؾب ١ٌٚظ سصب ًء.
ػًٍ :عّ ٟشؼش اٌّذائؼ إٌج٠ٛخ
ً
 ٕ٧اُوٍ ٠ِٕ - ٍٞهللا ػِ - ٍِْٝ ٚ٤ؽ ٢كٗ ٢ل ًٞأَُِٔ ٖ٤ثوٍبُزٍ٘ٝ ٚزٓٝ ٚجبكئ ٚاُز ٢ثُؼش ٖٓ
أعِٜب.
ٚػؼ و١ف ٔشأ اٌّذ٠ؼ إٌجٞٛ
ْٗؤ أُل٣ؼ اُ٘ج ١ٞكٕ ٢له اٝ ،ّ٬ٍ٩اٍزٔو اُ٘ظْ ك ٚ٤ك ٢اُؼٖو ٖ٣اٝ ١ٞٓ٧اُؼجبٍ.٢
ِب األعجبة اٌز ٟعبّ٘ذ ف ٟاصد٘بس  ٚرطٛس شؼش اٌّذ٠ؼ ف ٟاٌؼظش ٓ٠األٛ٠ث ٚ ٟاٌٍّّٛوٟ
ط١غخ  2ػًٍ :اصد٘بس شؼش اٌّذائؼ إٌج٠ٛخ ف ٟاٌؼظش ٓ٠األٛ٠ث ٚ ٟاٌٍّّٛو.ٟ
 -١رؼبهت ػِ ٠أَُِٔ٬٣ٝ ٖٓ ٖ٤د ٖٓٝبئت ٝأؽيإ ،عؼِز ْٜك ٢رؼت ٌٗٝل ،فبٕخ ثؼل
اُٜغٔبد أُزٞاُ٤خ:اُِٖ٤ج٤خ اُغبئوح ٖٓ اُـوةٝ ،اُززو٣خ اُـبكهح ٖٓ اُْوم.
ٝ - ٢ع ٚاُ ٠هللا  -ع َّ عٝ - ُٚ٬اُزٚوع اُ٘٣ ٢ً ٚ٤غ ٖٓ ْٜ٤اٌُوة اُنٝ ١هغ ػِٝ ْٜ٤اُ ْ٤ٚاُن١
ُؾن ث.ْٜ
 -٣رٍِٞٞا ُوٍ ٍٞهلل اٌُوٓ ْ٣ز ٖ٤ٍِٞاُ ٚ٤إٔ ّ ٌٕٞ٣ل٤ؼًب ُ ْٜػ٘ل هللا ٌُ٘٣ ٢غ ٖٓ ْٜ٤اُ٘ٞائت اُز٢
ًبكد رو ٢ٚػِٝ ٠عٞك.ْٛ
ػًٍ  :وضشح إٌظُ ف ٟاٌّذ٠ؼ إٌجٚ ،ٞٛالجً إٌبط ػٍ ٗ١ثشغف ٌٙٚفخ.
٣غل ٕٝك ٚ٤كوؽزٍٝ ْٜؼبكر ٝ ْٜهاؽز ْٜاُ٘لَ٤خ٣ٝ ،زلاهٍْ٘٣ٝ ٚٗٞل ٚٗٝكٓ ٢غبَُٓٝ ْٜؾبكِْٜ
ٝأٓبًٖ ػجبكر.ْٜ
ٌّب رّزبص لظبئذ اٌّذائؼ إٌج٠ٛخ ثطٌٙٛب
ثَجت رؼلك ٓٞٙٞػبرٜب
ػذد أشٙش شؼشاء اٌّذائؼ إٌج٠ٛخ.
ٕو2 ١ـ اثٖ ٍ٤ل اُ٘بً اُ٤ؼٔو3 ١ـ اثٖ ٗجبرخ أُٖو4 ١ـ ٫ثٖ اُؼطبه اُلَٗ٤و
1ـ اَُّٖنوْ َم
5ـ اثٖ ػوثْب ٙاُلْٓو٢
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٠ٚؼذ اٌجٛط١ش ٞأشٙش شؼشاء اٌّذائؼ إٌج٠ٛخ  ُٚٝعِٔخ هٖبئل أشٙش٘ب" اٌجشدح "اٌّؼشٚفخ ثبعُ
"اٌُٞاًت اُله٣خ كٓ ٢لػ ف٤و اُجو٣خ "ٝروغ كٓ ٢ئخ ٝاصٍ٘ٝ ٖ٤ز ٖ٤ث٤زًب
عجت وزبثخ اٌجشدح  :إٔ٤ت اُْبػو ثبُلبُظ كبٍزـبس ثبُوٍ ٍٞكؤُو ٠ػِ ٜ٤اُوٍ ٍٞثوكر ٜػ٘لٓب
عبء ٙك ٢أُ٘بّ
كْل ٢اُج٤ٕٞو١
ٓطِؼٜب:
ذَ
عٍُ
َِ َض ْعذَ دِ ًؼب عشِ ِٓ ٜمٍ ٍخ ثِ ِ
أ ِِْٓ ر َز ُّو ِش ع١شا ٍْ ثزِ ٞ
ِب اٌّٛػٛع اٌز ٞرزؾذس ػٕٗ اٌجشد
٣ؼوٗ كٜ٤ب اُج٤ٕٞو ١ثـ٤ز ٚثٔلػ اُوٍ ٍٞك٤زـ٘ ٠ثٖلبر٤ٍٝ ٚبكرٝ ٚه٤بكرُِ ٚؼوة ٝاُؼغْ،
ٝؽبعخ اُ٘بً ئٌ ٝشفبػزٗ ٣ٝو ٍٞك ٢هٖ٤لر.ٚ
ٌُ رؼذ لظ١ذح اٌجشدح ٌٍجٛط١ش ِٓ ٞأشٙش لظبئذ اٌّذائؼ إٌج٠ٛخ
٩هجبٍ اُ٘بً ػِٜ٤ب ثِٜلخ ك٣ ْٜغل ٕٝكٜ٤ب كوؽزٍٝ ْٜؼبكر ٝ ْٜهاؽز ْٜاُ٘لَ٤خ
٠مٛي فٙ١ب:
ة  ِِٓ ٚػ ََغ ُِ
ِؾّ ٌذ عُ ١ذ اٌىٚ ِٓ ١ٔٛاٌضَّنـــمٍََ ْٓ١
ٚاٌفش٠م ِِٓ ِٓ ١ػُش ٍ
ٌ ُى ًِّ ٘ ٍَْ ٛي ِِٓ األْ٘ـــٛا ِي ُِ ْمز ََؾ ُِ
ج١ت اٌز ٞر ُْش َع ٝشَفب َػزُُٗ
اٌؾ ُ
٘ ََ ٛ
ٛط ِٓ األثطب ِي ٍِزَ ِط ُِ
ق عبثِ َؾ ٍخ
ظ فََ ٛ
ُ َ٠غ ُّش ثَ ْؾـــ َش َخٍّ ١
٠شِ ٟث َّ ٍ
ع ُذ فـ ٟآعب ِِٙب رَ ِغ ُِ
ئْ رَ ٍْمَُٗ األُ ْ
 َِٓ ٚرَ ُىــــْٓ ثشعِ ٛي هللاِ ُٔظ َشرُُٗ
ِب اٌّٛػٛع اٌز ٞرزؾذس ػٕٗ األث١بد اٌغبثمخ ِٓ شؼش اٌّذائؼ إٌج٠ٛخ .
٣ؼوٗ كٜ٤ب اُج٤ٕٞو ١ثـ٤ز ٚثٔلػ اُوٍ ٍٞك٤زـ٘ ٠ثٖلبر٤ٍٝ ٚبكرٝ ٚه٤بكرُِ ٚؼوة ٝاُؼغْ،
ٝؽبعخ اُ٘بً ئٌ ٝشفبػزٗ
٠ٚمٛي اٌشبة اٌظش٠ف ( ٓٞٙٞػبد اُوٖ٤لح ػ٘ل اُْبة اُظو٣ق
ِب َوبَْ ٠شػٌَ ٝه اٌ َّنشؽُّٓ ِٕضٌخً
ت
٠ب أَشْـــــ َشفَ
اٌخٍك ئال أششفَ اٌ ّشر ِ
ِ
ت
رٔت ٚاف ٌش فَ َؼغٝ
ٌ ِْٓ ٟرٔٛث ٌَ ٟ
شَـــــفب َػخٌ ِِ ْٕـــــ َه رُ ْٕغِ ٟٕ١ــَِٓ اٌٍَّن َِ ٙ
ة
َع َؼ ٍْذُ ُؽجَّنه ٌُ ٟر ْخ ًشا ِٚؼزـــّذًا
فىبَْ ٌـــٔ ٟـــبظ ًشا ِــــِْٓ ٔبظش إٌُّ َِ ٛ
ت
ئٌَ َْ ١ه َّ ٚع ْٙذُ آِبٌ ٟفَال ُؽــ ِغجَذْ
ة عِ ٛد َن ئّْ اٌ َّ ْٛدَ فُ ٟ
اٌؾ ُغ ِ
ػَْٓ ثب ِ
ِب اٌّٛػٛع اٌز ٞرزؾذس ػٕٗ األث١بد اٌغبثمخ ِٓ شؼش اٌّذائؼ إٌج٠ٛخ .
ٓ٘يُخ اُوٍ ٠ِٕ - ٍٞهللا ػِ- ٍِْٝ ٚ٤اُوك٤ؼخٝ ،اُز ٍَٞاُِٛٝ ٚ٤ت اُْلبػخ ُِٓ٘٘ ،ٚغبح ٖٓ ػناة
اُ٘به ،كبٓ٥بٍ ٓؼوٞكح ػِ.ٚ٤
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طش ٞك ٢هٖ٤لح رغبٝى ػلك أث٤برٜب صٔبٗٔئخ ٝفَٔ ٖ٤ث٤زًب:
٠مٛي أث ٛصوش٠ب ٠ؾ ٝ١ثٓ ٛ٠عف اٌ َّن
ظ ْش َ
غٍطب ِْ
د َٚاٌجُش٘ب ِْ
د َٚاٌ ُّ
ُ
عجؾبَْ رَ ٞ
َٚاٌ ِؼ ِّض َٚاٌ َّـــــــٍىِ ٛ
اٌغجشِ ٚ
١ظ ثِبٌ َٛعٕب ِْ
شاَ ثِ ِٗ ئٌِٝ
أَلظ ٝاٌ َّغب ِع ِذ ٌَ َ
ذ َ
أَعش َِِٓ ٜاٌجَِ ١
اٌؾ ِ
غش َػ ِخ اٌطََ١شا ِْ
ت
ق َٚوبَْ أَ َ
فَ َؼال اٌجُشا َ
٠ط ٞٛاٌمِفب َس ثِ ُ
ش َشف َِشو ٍ
ِب اٌّٛػٛع اٌز ٞرزؾذس ػٕٗ األث١بد اٌغبثمخ ِٓ شؼش اٌّذائؼ إٌج٠ٛخ .
ً
ٓلٖ ٬كه٤وًب.
ٕٝق ٓؼغياد اُوٍٝ ، ٍٞفبٕخ ؽبكصخ اٍ٩واء ٝأُؼواط ٕٝلًب
ػب لظ١ذح َو ْؼت ثٓ ص٘١ش
٠مٛي اثٓ اٌغبػبرِ ٟؼبس ً
فؾــــذّصذْ ػـــٕٗ رـــٛساحٌ ٕٚئٔغً١
ثضَّنذْ ٔج َّنٛرٗ األخجب ُس ئر ٔــطمذْ
ٚاٌم َٛطشػ ٝوؼظف ِ ٛ٘ٚأوٛي
فؼٍ١خ ػشفذ ِٓ ػجذ ِطٍت
اٌــمت ٚاٌـــــط١ش األثبثً١
عــــ١بدٖ
سدد أػبد ٗ٠ف ٟثذس ِٛ٠ٚئز
ّ
ِب اٌّٛػٛع اٌز ٞرزؾذس ػٕٗ األث١بد اٌغبثمخ ِٓ شؼش اٌّذائؼ إٌج٠ٛخ .
مًو ؿيٝارٝ ٚكِ٤ٚخ عل ٙػجل أُطِتٝ ،أّبه ثنًوٝ ٙاُض٘بء ػِ ٚ٤ك ٢اٌُزت أَُب٣ٝخ
ٚػؼ صالصب ِٓ اٌخظبئض اٌفٕ١خ ٌشؼش اٌّذ٠ؼ إٌج.ٞٛ
 ١رجشص ف ٗ١اٌؼبؽفخ ٚرذفك اٌّشبػش رغبٖ اٌشعٛي ػٕذ اٌؾذ٠ش ػٓ شّبئٍٗ ِٚؼغضارٗ ٚؽٍت
شفبػزٗ.
٠ ٢زّ١ض ثٛؽذح اٌّٛػٛع ٚؽٛي اٌمظ١ذح.
 ٣رأصشد ِؼبِ ٕٗ١ثبٌمشآْ اٌىش ٖٓٝ ،ُ٠مُي اُؾل٣ش ػٖ ؽبكصخ اٍ٩واء ٝأُؼواطٝ ،مًو اُ٘ج٢
ك ٢اٌُزت أَُب٣ٝخٝ ،اُط٤و ا٧ثبث ٝ ،َ٤ثبُؾل٣ش اُ٘ج ١ٞاُْو٣ق ػ٘ل مًو اُجوم ك ٢ؽبكصخ
اٍ٩واء.
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حل األسئلة
1ـ ػًٍ ِب ٠أر:ٟ
ِذ٠ؾب ١ٌٚظ سصب ًء
عّ ٟشؼش اٌّذائؼ إٌج٠ٛخ
ً
 ٕ٧اُوٍ ٠ِٕ - ٍٞهللا ػِ - ٍِْٝ ٚ٤ؽ ٢كٗ ٢ل ًٞأَُِٔ ٖ٤ثوٍبُزٍ٘ٝ ٚزٓٝ ٚجبكئ ٚاُز ٢ثُؼش ٖٓ
أعِٜب.
ة رؼذ لظ١ذح اٌجشدح ٌٍجٛط١ش ِٓ ٞأشٙش لظبئذ اٌّذائؼ إٌج٠ٛخ
٩هجبٍ اُ٘بً ػِٜ٤ب ثِٜلخ ك٣ ْٜغل ٕٝكٜ٤ب كوؽزٍٝ ْٜؼبكر ٝ ْٜهاؽز ْٜاُ٘لَ٤خ
رٔزبى هٖبئل أُلائؼ اُ٘ج٣ٞخ ثطُٜٞب.
ط ـ رٔزبى هٖبئل أُلائؼ اُ٘ج٣ٞخ ثطُٜٞب.
ثَجت رؼلك ٓٞٙٞػبرٜب.
2ـ اروش صالصخ ِٓ اٌىزت اٌز ٟأٌفذ ف ٟاٌّذ٠ؼ إٌجِٚ ٞٛإٌفٙ١ب.
1ـ ِؼبسط األٔٛاس ف ٟع١شح إٌج ٟاٌّخزبس "َُِّٖنوْ َم
ٕو ١وزاري  2018انسب الكتب التالٌة الى مإلفٌها
2ـ ثشش ٜاٌٍج١ت ثزوش ٜاٌؾج١ت "٫ثٖ ٍ٤ل اُ٘بً اُ٤ؼٔو١
3ـ ِٕزخت اٌٙذ٠خ ف ٟاٌّذائؼ إٌج٠ٛخ "٫ثٖ ٗجبرخ أُٖو١
3ـ ٌّب اصد٘ش شؼش اٌّذائؼ إٌج٠ٛخ ف ٟاٌؼظش ٓ٠األٛ٠ث ٚ ٟاٌٍّّٛو.ٟ
 -١رؼبهت ػِ ٠أَُِٔ٬٣ٝ ٖٓ ٖ٤د ٖٓٝبئت ٝأؽيإ ،عؼِز ْٜك ٢رؼت ٌٗٝل ،فبٕخ ثؼل
اُٜغٔبد أُزٞاُ٤خ:
اُِٖ٤ج٤خ اُغبئوح ٖٓ اُـوةٝ ،اُززو٣خ اُـبكهح ٖٓ اُْوم.
ٝ - ٢ع ٚاُ ٠هللا  -ع َّ عٝ - ُٚ٬اُزٚوع اُ٘٣ ٢ً ٚ٤غ ٖٓ ْٜ٤اٌُوة اُنٝ ١هغ ػِٝ ْٜ٤اُ ْ٤ٚاُن١
ُؾن ث.ْٜ
 -٣رٍِٞٞا ُوٍ ٍٞهلل اٌُوٓ ْ٣ز ٖ٤ٍِٞاُ ٚ٤إٔ ّ ٌٕٞ٣ل٤ؼًب ُ ْٜػ٘ل هللا ٌُ٘٣ ٢غ ٖٓ ْٜ٤اُ٘ٞائت اُز٢
ًبكد رو ٢ٚػِٝ ٠عٞك.ْٛ
4ـ اروش ِٛػٛػِٛ ِٓ ٓ١ػٛػبد شؼش اٌّذائؼِٚ ،ضّ ًْ ػٍّٙ١ب ثجؼغ اٌشٛا٘ذ اٌشؼش٠خ.
1ـ مًو ؿيٝارٝ ٚكِ٤ٚخ عل ٙػجل أُطِتٝ ،أّبه ثنًوٝ ٙاُض٘بء ػِ ٚ٤ك ٢اٌُزت أَُب٣ٝخ
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ػب لظ١ذح َو ْؼت ثٓ ص٘١ش
٠مٛي اثٓ اٌغبػبرِ ٟؼبس ً
فؾــــذّصذْ ػـــٕٗ رـــٛساحٌ ٕٚئٔغً١
ثضَّنذْ ٔج َّنٛرٗ األخجب ُس ئر ٔــطمذْ
ٚاٌم َٛطشػ ٝوؼظف ِ ٛ٘ٚأوٛي
فؼٍ١خ ػشفذ ِٓ ػجذ ِطٍت
اٌــمت ٚاٌـــــط١ش األثبثً١
عــــ١بدٖ
سدد أػبد ٗ٠ف ٟثذس ِٛ٠ٚئز
ّ
2ـ ٓ٘يُخ اُوٍ ٠ِٕ - ٍٞهللا ػِ- ٍِْٝ ٚ٤اُوك٤ؼخٝ ،اُز ٍَٞاُِٛٝ ٚ٤ت اُْلبػخ ُِٓ٘٘ ،ٚغبح ٖٓ
ػناة اُ٘به ،كبٓ٥بٍ ٓؼوٞكح ػِ.ٚ٤
٠ٚمٛي اٌشبة اٌظش٠ف ( ٓٞٙٞػبد اُوٖ٤لح ػ٘ل اُْبة اُظو٣ق
ِب َوبَْ ٠شػٌَ ٝه اٌ َّنشؽُّٓ ِٕضٌخً
ت
٠ب أَشْـــــ َشفَ
اٌخٍك ئال أششفَ اٌ ّشر ِ
ِ
ت
رٔت ٚاف ٌش فَ َؼغٝ
ٌ ِْٓ ٟرٔٛث ٌَ ٟ
شَـــــفب َػخٌ ِِ ْٕـــــ َه رُ ْٕغِ ٟٕ١ــَِٓ اٌٍَّن َِ ٙ
ة
َع َؼ ٍْذُ ُؽجَّنه ٌُ ٟر ْخ ًشا ِٚؼزـــّذًا
فىبَْ ٌـــٔ ٟـــبظ ًشا ِــــِْٓ ٔبظش إٌُّ َِ ٛ
ت
ئٌَ َْ ١ه َّ ٚع ْٙذُ آِبٌ ٟفَال ُؽــ ِغجَذْ
ة عِ ٛد َن ئّْ اٌ َّ ْٛدَ فُ ٟ
اٌؾ ُغ ِ
ػَْٓ ثب ِ
5ـ ِضًِّ ػٍ ٝخظ١ظخ شٛ١ع اٌّؼبسػبد اٌشؼش٠خ ف ٟشؼش اٌّذ٠ؼ إٌج.ٞٛ
ِضبي رٌه :لظ١ذح اثٓ اٌغبػبر ٟاٌز ٟػبسع فٙ١ب وؼت ثٓ ص٘١ش ف ٟلظ١ذرٗ اٌزِ ٟطٍؼٙب:
ٓز ْ٤اصوٛب ُْ ٣لل ٌٓجٍٞ
ثبٗذ ٍؼبك كوِج ٢آُ ّٞ٤زجٍٞ
6ـ ف ٟسأ٠ه ٌُ ،أوضش شؼشاء اٌّذائؼ إٌج٠ٛخ ِٓ ِؼبسػخ لظ١ذح وؼت ثٓ ص٘١ش فِ ٟذػ اٌشعٛي.
ُ٤زوى ُِطبُت ثبّواف أُؼِْ.
7ـ اعزٕزظ اٌخظبئض اٌفٕ١خ ٌشؼش اٌّذائؼ إٌج٠ٛخ ف ٟاٌشٛا٘ذ اٌشؼش٠خ ا٢ر١خ :

 ١رجشص ف ٗ١اٌؼبؽفخ ٚرذفك اٌّشبػش رغبٖ اٌشعٛي ػٕذ اٌؾذ٠ش ػٓ شّبئٍٗ ِٚؼغضارٗ ٚؽٍت
شفبػزٗ.
2ـ رأصشد ِؼبِ ٕٗ١ثبٌمشآْ اٌىش ُ٠ؽبدصخ اإلعشاء
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قضاٌا من النثر فً العصرٌن :األٌوبً والمملوكً
أشهر الفنون النثرٌة فً العصرٌن األٌوبً والمملوكً
 -١الرسابل -٢الخطابة  - ٣أدب الرحالت  -٤التؤلٌف الموسوعً.

أوالً :أدب الرحبلت
علل ٌعد أدب الرحبلت من أبرز الفنون األدبٌة النثرٌة وأمتعها وأقربها إلى القراء.
اللتصاق هذا الفن بواقع الناس وحٌاتهم ،وامتزاجه بفنون أخرى كالقصص ،والمذكرات ،والتراث
الشعبً،والٌومٌات.
وزاري 2018

من تولى الكتابة فً هذا النوع من األدب
رحالة متنوعون فً ثقافاتهم وعلومهم ،ممن استهوتهم المغامرة والسفر والترحال.
ما األمور التً نقلها هؤالء الرحالة
أ ٚط١غخ  :2تباٌنت اهتمامات كتاب أدب الرحبلت فً العصرٌن المملوكً واألٌوبً فٌما ٌنقلونه  ،وضح ذلك

 - ١بعضهم نقل عادات من تحدث عنهم وتقالٌدهم ،وثقافاتهم ،ولغاتهم ،وطرق عٌشهم،ومعتقداتهم
الفكرٌة والمذهبٌة
 -٢بعضهم اعتنى بنقل جغرافٌة البالد التً ارتحل إلٌها ،وآثارها ،ومناخها ،وتوزٌع سكانها
وطبٌعتهم ،ومعالم حضارتها.
علل اختبلف اهتمامات الرحالة فً رحبلتهم.
ألنهم متنوعون فً ثقافاتهم وعلومهم ممن استهوتهم المغامرة والسفر والترحال.
علل أدب الرحبلت ذو قٌمة علمٌة كبٌرة:
كونه وثابق تارٌخٌة وجغرافٌة واجتماعٌة وثقافٌة ٌعتمد علٌها لمعرفة أحوال البالد المكانٌة
والسكانٌة.
أشهر الرحالة فً العصرٌن األٌوبً والمملوكً :
ابن جبٌر وابن بطوطة.
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ابن جبٌر:
محمد بن أحمد من بنً ضمرة من كنانة المضرٌة العدنانٌة .درس علوم الدٌن وشغف بها وبرزت
مٌوله فً علم الحساب والعلوم اللغوٌة واألدبٌة ،وأظهر مواهب شعرٌة ونثرٌة مكنته من العمل
كاتبًا.
تارٌب الرحلة  :القرن السادس الهجري
اسم كتابه"  :تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار"
ما األشٌاء التً وصفها أبن جبٌر فً رحلته.
 -١البٌت الحرام والمسجد النبوي ،ودمشق ،والعراق  ،وغٌرها من البلدان والمدن.
 - ٢وصف األسواق واألسوار والحصون والمشافً.
 -٣األحوال االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة لساكنً البلدان التً مر بها ،االستقرار فٌها.

ابن ب ُّذط َ
وطة
هو محمد بن عبد هللا الطنجً.
بما لقب.
لقب بؤمٌر الرحالة المسلمٌن.
دون أخبار رحلته فً كتابه " تحفة النظار فً غرابب األمصار وعجابب األسفار".
ّ
لم لقب ابن بطوطة بأمٌر الرحالة المسلمٌن.
 -١أشهر الرحالة المسلمٌن  -٢رحلته أطول رحلة - ٣شملت رحلته قارات و بالد متعددة.
ما األمور التً وصفها فً كتابه
1ـ وصف فٌه البلدان التً ا زرها ومواقعها والمسافات بٌنها ومظاهر العمران فٌها
2ـ وصف حكامها وعادات أهلها وألبستهم وألوانها وأشكالها وحٌوٌتها وداللتها،
3ـ وصف األطعمة وأنواعها وطرٌقة صناعتها.
الخصائص الفنٌة ألدب الرحبلت
ٌ- ١قتبس من ااٌات القرآنٌة أو األحادٌث النبوٌة الشرٌفة أو األشعار.
مثل ما ورد فً نص ابن جبٌر" :وجاءنا الموج من كل مكان ،وظننا أنا قد أحٌط بنا".
ٌ- 2عتنً بالوصف وبذكر التفاصٌل.
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ٓضبٍ مُي ٕٝق اثٖ ثطٛٞخ اُ٤بهٞد ك ٢عي٣وح ٍٝ ،ٕ٬٤كٕٝ ٢ق اثٖ عج٤و هؽِز ٚإُ ٠وِ٤خ
ػٖ ٛو٣ن اُجؾو.
3ـ  ً١ّ٠ئٌ ٝاٌؼجبساد اٌمظ١ش اٌّزٕبغّخ راد اإل٠مبع اٌّٛع١م.ٟ
ٓٝضبٍ مُي" :كِٔب عٖ اُِ َ٤اّزل رٌٕٝ ،ٚٔٛ٬ذ ا٥مإ ؿٔبٓٝ ،ٚاٍزْو ٟػٖٞف اُو٣ؼ".

حل األسئلة
1ـ أغت اٌىزبث ٓ١اٌزبٌ ٓ١١ئٌِ ٝإٌفّٙ١ب:
أ  -رؾلخ اُّ٘ظبه ك ٢ؿوائت آٖ٧به ٝػغبئت اٍ٧لبه( .اثٓ ثطٛؽخ)
ة -رنًوح ثب٧فجبه ػٖ ارّلبهبد اٍ٧لبه ).اثٓ عج١ش).
2ـ ػًٍ ِب ٠أر:ٟ
أ ٣ -ؼل أكة اُوؽ٬د ٝاؽلًا ٖٓ أٓزغ اُل٘ ٕٞاُ٘ضو٣خ.
اللتصاق هذا الفن بواقع الناس وحٌاتهم ،وامتزاجه بفنون أخرى كالقصص ،والمذكرات ،والتراث
الشعبً،والٌومٌات.
ة -اخزالف ا٘زّبِبد اٌشؽبٌخ ف ٟسؽالر.ُٙ
ألنهم متنوعون فً ثقافاتهم وعلومهم ممن استهوتهم المغامرة والسفر والترحال.
ط -ألدة اٌشؽالد لّ١خ ػٍّ١خ وج١شح.
كونه وثابق تارٌخٌة وجغرافٌة واجتماعٌة وثقافٌة ٌعتمد علٌها لمعرفة أحوال البالد المكانٌة
والسكانٌة.
3ـ ف ٟسأ٠هٌ َُ ٌِ ،مّت اثٓ ثطٛؽخ أِ١ش اٌشؽبٌخ اٌّغٍّٓ١؟.
١ـ ألنه أشهر الرحالة المسلمٌن
 -٢رحلته أطول رحلة
- ٣شملت رحلته قارات و بالد متعددة.
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أـ وازن بٌن النصٌن من حٌث :التأثر بالقران  ،واللغة ،والجناس والسجع
اٌغٕبط  ٚاٌغغغ
اٌٍغخ
إٌض اٌزبصش ثبٌمشاْ اٌىشُ٠
األٚي
ٚظف اٌىبرت ثؼغ
أٚسد ل ٌٗٛرؼبٌ ( ٝاسوغ ثشعٍه ٘زا رّزبص ثؼغ ِفشدارٗ
اٌّؾغٕبد اٌجذ٠ؼ١خ
ثبٌظؼٛثخ ( الطُ
ِغزغً ثبسد ٚششاة
اٌش٠بؽ ٚ ٓ١اٌجغبرٓ١
ِزأت  ،االسالُ )
اٌ َّششق  ،اٌ ُّششق
ػذَ اعزخذاَ
رأصش ثم ٌٗٛرؼبٌ : ٝفغؼٍٕبُ٘ أؽبد٠ش  ٚاٌٍغخ عٍٙخ ثغ١طخ
اٌّؾغٕبد اٌجذ٠ؼ١خ
ِضلٕبُ٘ وً ِّضق ).
ة ـ ٠زشن ٌزمذ٠ش اٌطبٌت ثاششاف اٌّؼٍُ.
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ثان ًٌا :فن الرسائل فً العصرٌن :األٌوبً والمملوكً
ازدهر فن الرسائل فً العصرٌن :األٌوبً والمملوكً ازدهارا ملحو ًظا.
وذلك لعوامل متعددة :سٌاسٌة ،واجتماعٌة ،وعلمٌة.
أ  -من العوامل السٌاسٌة:
. ١كثرة دواوٌن ال ّدولة التً اقتضت الحاجة إلى ك ّتاب الرسابل لتسٌٌر أمورها.
. ٢حاجة الحٌاة السٌاسٌة الرسمٌة التً عاشها السالطٌن واألمراء والجند من سلم وحرب إلى
استخدام
الرسابل إلصدار أوامر التعٌٌن أو العزل أو توطٌد العالقات مع البلدان األخرى وتحسٌن السٌاسة
الخارجٌة.
ب  -من العوامل االجتماعٌة:
. ١علوّ منزلة ُك ّتاب الرسابل عند السالطٌن والملوك ،حٌث قاربت منزلتهم منزلة الوزراء وكبار
القضاة.
. ٢اتخاذ الرسابل وسٌلة تواصل اجتماعً فكانت تستخدم فً التهنبة والمدح والتعزٌة والمواساة
والشكر وغٌرذلك.
ج  -من العوامل العلمٌة:
. ١دٌوان اإلنشاء وما وضع من شروط على من ٌرٌد أن ٌتخذ الكتابة صنعة له ،مع كثرة
المكاتبات التً كانت تخرج منه أو تعود إلٌه من مباٌعات وعهود ،وغٌر ذلك.
. ٢رغبة ال ُك ّتاب فً إظهار ثقافتهم وبراعتهم فً الكتابة فً فنون النثر المختلفة ومنها ال ّرسابل.
ومن أشهر كتاب الرسائل فً هذٌن العصرٌن
1ـ القاضً الفاضل .
2ـ العماداألصفهانً صاحب كتاب" خرٌدة القصر وجرٌدة العصر فً ذكر شع ا رء العصر".
3ـ محًٌ الدٌن بن عبد الظاهر
4ـ عالء الدٌن بن غانم

1ـ القاضً الفاضل:
وهو من أشهر ك ّتاب الرسائل فً العصرٌن :األٌوبً والمملوكً.
القاضً الفاضل:هو أبو علً عبد الرحٌم بن علً البٌسانً
أطلقت علٌه عدة ألقاب منها:
"محًٌ الدٌن "و"مجٌر الدٌن "و"القاضً الفاضل".
عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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ِٓ ِ٘ ٛإعظ ػٍُ االعزّبع .
اُوب ٢ٙاُلب. َٙ
لم عد القاضً الفاضل أهم أعمدة كتاب الرسائل فً العصرٌن :األٌوبً والمملوكً
ألن كتاب الرسابل فً عصره ساروا على طرٌقته فً الكتابة  ،فكانت رسابله وطرٌقته فً الكتابة
نهج الهداٌة لكتاب العصرٌن  :األٌوبً والمملوكً  ،ومحفزة لهم على اإلبداع.

2ـ محًٌ الدٌن بن عبد الظاهر
هو القاضً محًٌ الدٌن أبو الفضل ،ولد فً بٌت علم ودٌن .درس التارٌخ والسٌر ،واألدب برع
وزاري  2018انسب الكتب التالٌة إلى مإلفٌها
فً الكتابة النثرٌة وكثرت مإلفاته ومنها:
"الروض الزاهر فً سٌرة الملك الظاهر" "تشرٌف األٌام والعصور فً سٌرة الملك المنصور"
ومن أعماله تولى دٌوان اإلنشاء فً عهد ّ
الظاهر بٌبرس وقالوون وابنه األشرف خلٌل.
ومن رسائله رسالته التً كتبها فً فتح المظفر قطز للشقٌف سنة  ٦٦٦هـ.
ماهً الخصائص الفنٌة للرسائل فً العصرٌن األٌوبً والمملوكً
- ١تتأثر بالقرآن الكرٌم
كما ورد فً رسالة القاضً الفاضل" :فعرفهم فً لحن القول" ،وفً رسالة ابن عبد الظاهر :
"ٌقاتلون قٌامًا وقعو ًدا وعلى جنوبهم.
- ٢تؤرخ الرسالة ألحداث العصر ،فتعد سجبلً تارٌخ ًٌا
كما فً رسالة القاضً الفاضل فً فتح بٌت المقدس.
 - ٣تكثر فً الرسالتٌن المحسنات البدٌعٌة ،كالجناس :فؤمكن النقاب أن ٌسفر للحرب النقاب
والطباق :كل قرٌب منهم وبعٌدٌ ،قاتلون قٌا ًما وقعودًا .
 - 4تمتاز رسالة القاضً الفاضل بغرابة بعض األلفاظ مثل )السماك ،مرداع ،متولجن)
أما محً الدٌن بن عبد الظاهر فقد مال إلى استخدام األلفاظ السهلة فً رسالته فكم من شجاع
ألصق ظهره إلى ظهر صاحبه وحامى ،وناضل و رامى .
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حل األسئلة
1ـ  ٚػؼ اٌؼٛاًِ اٌؼٍّ١خ اٌز ٟأعّٙذ ف ٟاصد٘بس فٓ اٌ ّشعبئً ف ٟاٌؼظش: ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو.ٟ
. ١دٌوان اإلنشاء وما وضع من شروط على من ٌرٌد أن ٌتخذ الكتابة صنعة له ،مع كثرة
المكاتبات التً كانت تخرج منه أو تعود إلٌه من مباٌعات وعهود ،وغٌر ذلك.
. ٢رغبة ال ُك ّتاب فً إظهار ثقافتهم وبراعتهم فً الكتابة فً فنون النثر المختلفة ومنها ال ّرسابل.
2ـ ٌُ ُػ َّنذ اٌمبػ ٟاٌفبػً أُ٘ أػّذح وزّبة اٌشعبئً ف ٟاٌؼظش: ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛوٟ؟
ً ٕ٧زبة اُوٍبئَ ك ٢ػٖوٍ ٙبهٝا ػِٛ ٠و٣وز ٚك ٢اٌُزبثخ  ،كٌبٗذ هٍبئِٛٝ ٚو٣وز ٚك ٢اٌُزبثخ
ٜٗظ اُٜلا٣خ ٌُزبة اُؼٖو : ٖ٣اٞ٣٧ثٝ ٢أُِٔٓٝ ، ٢ًٞؾليح ُ ْٜػِ ٠ا٩ثلاع.

الخصائص الفنٌة
النص
األول

النص
الثانً









التؤثر بالقرآن الكرٌم( ٛنا ػنة كواد ٛ ٝنا ِٓؼ أعبط ).
استخدام المحسنات البدٌعٌة ،كالسجع( شزرا  ،نزرا ).
استخدام التشبٌهات ( و لها من الفرات خندق ٌحفها كالبحر ).
الدقة فً الوصف.
التؤثر بالقرآن الكرٌم(٣ ٫ ٝؾ٤ن أٌُو اَُ٢ء ا ٫ثؤ.) ِٚٛ
رئهؿ اُوٍبُخ ٧ؽلاس اُؼٖو .
وضوح المعنى مع استخدام األلفاظ السهلة.
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ثال ًثا :الخطابة فً العصرٌن :األٌوبً والمملوكً
ػًٍُ٠ :ؼ ُّذ فُّٓ اٌخطبثخ ف ٟاٌؼظش ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛو ِٓ ٟأ٘ ُِّ اٌفٕ ْٛاألدث١خ.
 ٚٗ٧أٍ ْٜك ٢ػِٔ٤خ اُ ّلكبع ػٖ اُو ْ٤اُلبِٙخٝ،اه٘بع اُغٔب٤ٛو ثآهاء ٝأكٌبه ٍ٤بٍ٤خ.
بٌن أثر الحروب فً الخطابة فً العصرٌن األٌوبً والمملوكً.
ام أٍٜٔذ اُؾوٝة اُِٖ٤ج٤خ ٝأُـ٤ُٞخ ك ٢رْ٘ٛ ٜ٤نا اُلِّٖ ٝٝ ،كود ُِقطجبء ٓقيًٗٝب ًج٤وا ٖٓ
أُؼبٗٝ ٢ا٧كٌبه.
ِب ٘ ٟاٌؼٛاًِ اٌز ٟأدد ئٌ ٝاصد٘بس اٌخطبثخ ف٘ ٟز ٓ٠اٌؼظش:ٓ٠
ْٗ - ١ب ٛؽوًخ ث٘بء أَُبعل ٝاُيٝا٣ب ٝاُوُّ ثَمٜ
 - ٢روو٣ت اَُُِ ٖ٤ٛ٬قطجبء ٝهكغ ٓ٘يُز.ْٜ
 - ٣رٞاكو كٝاػ ٢اُقطبثخ ٓٝؾليارٜب ًبُـي ٝاُِٖ٤جٝ ٢اُـي ٝأُـٝ ٢ُٞاُظوٝف اَُ٤بٍ٤خ
ٝاُؼٌَو٣خ اُز ٢ػِٔذ ػِ ٠اىكٛبه اُقطبثخ ٔ٤ٍ ٫ٝب اُقطبثخ اَُ٤بٍ٤خ ٝاُ ّل٤٘٣خ.
ػًٍ اصد٘بس اٌخطت اٌغ١بع١خ  ٚاٌذ١ٕ٠خ ف ٟاٌؼظش ٓ٠األٛ٠ث ٚ ٟاٌٍّّٛوٟ
ثَجت اُـي ٖ٣ٝاُِٖ٤ج ٝ ٢أُـ ٝ ٢ُٞاُظوٝف اَُ٤بٍ٤خ اَُبئلح اُزٝ ٢كود ُِقطبثخ اَُ٤بٍ٤خ ٝ
اُل٤٘٣خ كٝاػٜ٤بٓ ٝ .ؾليارٜب.
ِٓ ٘ ٛأشٙش أػالَ اٌخطبثخ اٌذ١ٕ٠خ ف ٟاٌؼظش: ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛوٟ
ٓؾ ٢٤اُلِّ ٖ٣ثٖ اُيً.٢

ِؾ ٟ١اٌذِّ ٓ٠ثٓ اٌضوٟ
 ٞٛأث ٞأُؼبُٓ ٢ؾٔل اُووّ ،٢أُِوت ثٔؾ ٢٤اُل ،ٖ٣أُؼوٝف ثبثٖ ىً ٢اُ ّل ٖ٣كو ٚ٤فط٤ت أك٣ت،
ؽَٖ اْٗ٩بء.
وزاري 2018
اٌخظبئض اٌفٕ١خ ألعٍٛة اثٓ اٌضوٟ
- ١رجوى اُؼبٛلخ اُل٤٘٣خ كٜ٤ب فبٕخ ػ٘ل اُزٔضَ ثبُووإ اٌُو.ْ٣
- ٢رزؤٗن ك ٢افز٤به اُ٧لبظ اُٞاٙؾخ ماد أُؼبٗ ٢اَُِٜخ.
- ٣رٞظ٤ق اُٖٞه اُج٤بٗ٤خ ٝأُؾَ٘بد اُجل٣ؼ٤خ ًبَُغغ ٝاُغ٘بً ٓب ٚ٣ل ٢ػِ ٠اُقطجخ عوًٍب
ٓ٤ٍٞوب.
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حل األسئلة
1ـ بٌن أثر الحروب فً الخطابة فً العصرٌن األٌوبً والمملوكً.
ام أٍٜٔذ اُؾوٝة اُِٖ٤ج٤خ ٝأُـ٤ُٞخ ك ٢رْ٘ٛ ٜ٤نا اُلِّٖ ٝٝ ،كود ُِقطجبء ٓقيًٗٝب ًج٤وا ٖٓ
أُؼبٗٝ ٢ا٧كٌبه.
علّل ما ٌأتً:
أ  -تع ّد الخطابة من أهم الفنون األدبٌة فً العصر المملوكً.
 ٚٗ٧أٍ ْٜك ٢ػِٔ٤خ اُ ّلكبع ػٖ اُو ْ٤اُلبِٙخٝ،اه٘بع اُغٔب٤ٛو ثآهاء ٝأكٌبه ٍ٤بٍ٤خ ًٔ.ب أٍٜٔذ
اُؾوٝة.
ب -ازدهار الخطب السٌاسٌة والدٌنٌة فً العصرٌن :األٌوبً والمملوكً.
ثَجت اُـي ٖ٣ٝاُِٖ٤ج ٝ ٢أُـ ٝ ٢ُٞاُظوٝف اَُ٤بٍ٤خ اَُبئلح اُزٝ ٢كود ُِقطبثخ اَُ٤بٍ٤خ ٝ
اُل٤٘٣خ كٝاػٜ٤ب.

- ١ثوىد ك ٢اُ٘ٔ اُؼبٛلخ اُل٤٘٣خ كٜ٤ب فبٕخ ػ٘ل اُزٔضَ ثبُووإ اٌُو.ْ٣
- ٢رزؤٗن ك ٢افز٤به اُ٧لبظ اُٞاٙؾخ ماد أُؼبٗ ٢اَُِٜخ (.اٌّٛعٛد  ،اٌّمظٛد  ،ػّبْ ٚػذٖ)
- ٣رٞظ٤ق اُٖٞه اُج٤بٗ٤خ ٝأُؾَ٘بد اُجل٣ؼ٤خ ًبَُغغ ٝاُغ٘بً ٓب ٚ٣ل ٢ػِ ٠اُقطجخ عوًٍب
ٓ٤ٍٞوب .رٛظ١ف اٌّؾغٕبد اٌجذ٠ؼ١خ وبٌغغغ ( دِؼذ  ،خشؼذ )  ٚاٌطجبق ( خبفٛا  ،رإِٔٛا ).
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رابعا :التألٌف الموسوعً فً العصرٌن األٌوبً والمملوكً
الموسوعة
عرف الموسوعة :
كتاب ٌجمع معلومات ش ّتى من العلوم والمعارف فً مختلف مٌادٌن المعرفة ،أو مٌدان منها ،مرتبة ترتٌبًا
هجابٌا.

بداٌة التألٌف الموسوعً
أذكر بعض المص ّنفات ذات اال ّتجاه الموسوعً
كتاب" الحٌوان "للجاحظ
"األغانً "ألبً فرج األصفهانً.
عدد عوامل ازدهار الموسوعات فً العصرٌن :األٌوبً والمملوكً.
- ١الغزو الصلٌبً والغزو المغولً
وما أحدثاه من تدمٌر ثقافً وفكري لمقدرات األمة اإلسالمٌة فً العراق والشام األمر الذي ألهب غٌرة علماء
األمة على حضارتها وتارٌخها وت ا رثها ،فحثت الخطى وألفت الموسوعات لتعوٌض ما تمّت خسارته.
- ٢دٌوان اإلنشاء
وما ٌتطلبه من موسوعٌة المعرفة لدى كل من ٌعمل فٌه .فقد وجب على العاملٌن فٌه أن ٌكونوا على دراٌة
بالعلوم الشرعٌة والتارٌخ واألدب...
- ٣انتشار المكتبات الضخمة
التً أوقفت لخدمة طلبة العلم وحوت نفابس الكتب والمخطوطات؛ األمر الذي أتاح المجال لتنوّ ع المعارف
وكثرتها ،ومن ث ّم التؤلٌف الموسوعً.
- ٤استقطاب مصر وال ّشام للعلماء المهاجرٌن من أقطار أخرى كاألندلس والهند والعراق وغٌرها.
اذكر أمثلة للعلماء المهاجرٌن الذٌن تم استقطابهم
ابن خلدون مإسس علم االجتماع
وابن البٌطار المالكً أشهر علماء العرب فً الصٌدلة
هل كان لهجرة العلماء والتمازج بٌنهم وبٌن علماء مصر و الشام دور فً ازدهار الموسوعات.
استقطاب مصر والشام للعلماء المهاجرٌن من أقطار أخرى كاألندلس والهند والعراق وغٌرها وكان له األثر
الكبٌر فً قٌام نهضة علمٌة وأدبٌة متمٌزة فً مصر والشام على الخصوص.
اشهر كتاب الموسوعات كانوا رؤساء لدٌوان اإلنشاء أو كتا ًبا فٌه
 - ١القلقشندي  -٢صالح الدٌن الصفدي  – ٣المقرٌزي.
علل كان للموسوعات محل واسع فً هذٌن العصرٌن
ألنه أكبَّ على هذا ال َّنوع من الكتابة كثٌرون وجمعوا تلك الكنوز األدبٌة والعلمٌة والمعرفٌة التً انصرف
األدباء والعلماء إلى جمعها فً كثٌر من الصبر والتتبّع والجهد.
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من أشهر الموسوعات فً العصرٌن :األٌوبً والمملوكً
ٝىاه 2018 ١اَٗت اٌُزت اُزبُ٤خ آُ ٠ئُلٜ٤ب

وزاري 2018
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حل األسئلة
1ـ ػ ّشف اٌّٛعٛػخ.
ًزبة ٣غٔغ ٓؼِٓٞبد ّزّ ٖٓ ٠اُؼِٝ ّٞأُؼبهف كٓ ٢قزِق ٓ٤بك ٖ٣أُؼوكخ ،أ٤ٓ ٝلإ ٜٓ٘بٓ ،ورجخ
رور٤جًب ٛغبئ٤ب.
2ـ ث ٓ١دٚس وً ِّب ٠أر ٟف ٟاصد٘بس اٌّٛعٛػبد ف ٟاٌؼظش اٌٍّّٛو:ٟ
أ ـ دٛ٠اْ اإلٔشبء
ٓٝب ٣زطِجٍٞٞٓ ٖٓ ٚػ٤خ أُؼوكخ ُل٣ ٖٓ ًَ ٟؼَٔ ك. ٚ٤كول ٝعت ػِ ٠اُؼبِٓ ٖ٤ك ٚ٤إٔ ٌٞٗٞ٣ا
ػِ ٠كها٣خ ثبُؼِ ّٞاُْوػ٤خ ٝاُزبه٣ـ ٝا٧كة ...
ة ـ اٌغض ٚاٌظٍ١جٚ ٟاٌغض ٚاٌّغٌٟٛ
ٓٝب أؽلصب ٖٓ ٙرلٓ٤و صوبكٝ ٢كٌؤُ ١ولهاد آ٧خ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ك ٢اُؼوام ٝاُْبّ آ٧و اُن ١أُٜت
ؿ٤وح ػِٔبء
آ٧خ ػِ ٠ؽٚبهرٜب ٝربه٣قٜب ٝد ا هصٜب ،كؾضذ اُقطٝ ٠أُلذ أٍُٞٞػبد ُزؼٓ ٘٣ٞب ر ّٔذ
فَبهر.ٚ
ط ٘-غشح اٌؼٍّبء
3ـ اٍزوطبة ٖٓو ٝاُ ّْبّ ُِؼِٔبء أُٜبعو ٖٓ ٖ٣أهطبه أفوً ٟبٗ٧لٌُ ٝاُٜ٘ل ٝاُؼوام ٝؿ٤وٛب.
3ـ أغت اٌىزت اٌزبٌ١خ ئٌِ ٝإٌفٙ١ب:
( أث ٞاُؼجبً اُوِوْ٘ل)١
ٕجؼ ا٧ػْ ٠كٕ٘ ٢بػخ اْٗ٩ب.
( ُِنٛج)٢
ٍ٤و أػ ّ٬اُ٘ج٬ء.
(طالػ اٌذ ٓ٠اٌظفذ)ٞ
اُٞاك ٢ثبُٞك٤بد.
4ـ طّٕف اٌّٛعٛػبد اٌز ٟدسعزٙب ئٌ:ٝ
أ ِٛ -عٛػبد اٌزشاعُ.
اُٞاك ٢ثبُٞك٤بد  ،ع١ش أػ ّ٬اُ٘ج٬ء
ة ِٛ-عٛػبد األدة.
ؿوه اُقٖبئٔ اُٞاٙؾخ  ٝؿوه اُ٘وبئ٘ اُلبٙؾخ ٕ ،جؼ ا٧ػْ ٠كٕ٘ ٢بػخ اْٗ٩ب.
ط ِٛ-عٛػبد اٌطج١ؼخ ٚاٌغغشاف١ب ٚاٌزبس٠خ.
ٜٗ ،ب٣خ ا٧هة ك ٢ك٘ ٕٞا٧كة  ْ٤َٗ ،اُٖجب
َٓبُي ا٧ثٖبه ك ٢أُٔبُي  ٝآٖ٧به
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أٚالً ِ:ف َٛٙػٍُ اٌّؼبٔ:ٟ
ٚػؼ اٌّمظٛد ة) ػٍُ اٌّؼبٔ.( ٟ
 ٞٛػِ ٌمْ رُ ْؼ َمو ُ
ف ث ٚأؽٞا ٍُ اُِلع اُؼوث ّ ٢اُّز ٢ثٜب ُ٣طبثِن ُٓوز ٠ٚاُؾبٍ .
اروش أثٛاة ػٍُ اٌّؼبٔ. ٟ
.1اُقجو ٝاْٗ٩بء . 2.اُزولٝ ْ٣اُزؤف٤و . 3.اُ َمؾ ْنف ٝاُ ِّن ًْو .4ا٣٩غبى ٝا٘ٛ٩بة . 5.اُلَمْٖ َ
ٝاُ َم.َ ْٕٞ
ث ٓ١فبئذح ػٍُ اٌّؼبٔ.ٟ
كبئلح ػِْ أُؼبٗ: ٢اُٞهٞف ػِ ٠اٍ٧واه اُّز٣ ٢ورو ٢ثٜب ُ
ّؤٕ اٌَُ٣ٝ ّ٬مل َُٚثؼ ُٚٚثؼًٚب،
ثٔٞاكوزُٔ ٚواك أُزٌِّْ ٝؽبٍ أُقبَٛمتٓٝ ،واػبرُ ٚوٞاػل اُِّـخ ٝإُٜٔٞب ٝأػواكٜبٝ.ؽبٍ
أُقبَٛمتٓٝ ،واػبرُ ٚوٞاػل اُِّـخ ٝإُٜٔٞب ٝأػواكٜب.
و١ف رزؾمك فبئذح ػٍُ اٌّؼبٟٔ؟
ثٔٞاكوخ أٌُُ ّ٬واك أُزٌِّْ ٝؽبٍ أُقبَٛمتٓٝ ،واػبرُ ٚوٞاػل اُِّـخ ٝإُٜٔٞب ٝأػواكٜب.
ث ٓ١و١ف ٠زغ١ش اٌّؼٕٚ ٝفك ػٍُ اٌّؼبِٔ ٟغ روش ِضبي ػٍ ٝرٌه .
ٌُ َّ رور٤ت ُِغِٔخ كُ٫خ فبّٕخ ٝكٓ ٚ٤ؼً٘ ٌ٤ُ ٠ك ٢ا٥فوٝ ،أ ّ
 ١رـ٤٤و ٣طوأ ػِ ٠اُغِٔخ ثزول ْ٣أٝ
رؤف٤و أ ٝؽنف أِ ٝمًو ٣ئك ١اُ ٠رـ٤٤و ك ٢أُؼ٘ ٠ؽَت ٓواك أُزٌِّْ ثٔب ٞ٣اكن ٓوز ٠ٚؽبٍ
أُقبَٛمتٓ ،ضَ :صوبكزٌٓٝ ،ٚبٗز ٚا٫عزٔبػّ٤خٝ ،ث٤ئز ٚاُز٣ ٢ؼ ِ٤كٜ٤ب.
ٔظ َٚا ٌْ ِغُّٓ َػٍَ ٝأَْ َ٠أْرُْ ٛا ثِ ِّ ْض ًِ َ٘ َزا ا ٌْمُ ْشآ ِْ الَ َ٠أْرُ َْٛثِ ِّ ْضٍِ ِٗ
مثال :1هبٍ رؼبُ(:٠لًُ ٌَّنئِ ِٓ ْ
ذ ا ِإل ُ
اعزَ َّ َؼ ِ
غ َ
ظ ًِ ١ٙشا).
ََ ْٛ ٌَٚوبَْ ثَ ْؼ ُ
ؼ ٌُِ ُْ ٙجَ ْؼ ٍ
ع
مثال :2هبٍ رؼبَُ٠( :٠ب َِ ْؼ َ
ظ ئِ ِْ ا ْ
عزَطَ ْؼزُ ُْ أَْ رَٕفُ ُزٚا ِِْٓ أَ ْلطَب ِس اٌ َّن
غ َّب َٚا ِ
د َٚاألَ ْس ِ
ش َش ا ٌْ ِغِّٓ َٚا ِإل ْٔ ِ
غ ٍْطَب ٍْ).
فَبٔفُ ُزٚا ال رَٕفُ ُز َْٚئِالَّن ثِ ُ
ِٗؾع ّ
إٔ ًِٔخ) ا( ٌٗ٩رو ّلٓذ ػًِِٔ ٠خ) اُغ ِّّٖ (ك ٢ا٣٥خ اٌُّٜ٘ ٠ُٝ٧ب رؤفود ػٜ٘ب ك ٢اُضّبٗ٤خ،
ٝمُي هاعغ آُ ٠واػبح اَُّ٤بم ٓٝوز ٠ٚؽبٍ أُقبَٛمت؛ ٓب ٣ئك ١اُ ٠ا٫فز٬ف ك ٢أُؼ٘.٠
ام رو ّلٓذ ًِٔخ) ا( ٌٗ٩ك ٢ا٣٥خ اّ ٠ُٝ٧
ٕ ْٞؽ اٌُّ٬
٤ٍ ٕ٧بم ا٣٥خ ٣ز٘بٞٙٞٓ ٍٝع اُج٬ؿخ َ ٝم
ّ
اُغٖ(.
ٝاُجَم َمْ ُو ٓؼ٘ ّٕٞ٤ثنُي أًضو ٖٓ)
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أٓب ٍ٤بم ا٣٥خ اُضبٗ٤خ ك٤ز٘بٞٙٞٓ ٍٝع اُّ٘لبم ٖٓ أهطبه أَُبٝاد ٝا٧هٗ  )ٝاُ ِغ ُّٖ (أهله ػِ٠
مُيٓ.غ ٓب ٗؼوف ٖٓ ّ
إٔ ًِزب ا٣٥زٓ ٖ٤واػ٤خ ُوٞاػل اُِـخ ٝإُٜٔٞب.

حل األسئلة
1ـ ٚػؼ ادلمظٛد ة) هٍُ ادلوبٔ( ٟ
 ٞٛػِ ٌمْ رُ ْؼ َمو ُ
ف ث ٚأؽٞا ٍُ اُِلع اُؼوث ّ ٢اُّز ٢ثٜب ُ٣طبثِن ُٓوز ٠ٚاُؾبٍ .
2ـ لذ ٠مٛي أؽذٔب ِززِشا ( احل١بح وٍٙب روت ) .
ٌُٖ أُؼو ١اُن ١ػوك٘ب ٙثزْبإٓ٣ ٚو:ٍٞ
ت ك ٢اىك٣ب ِك
رَم َمؼتٌم ًُِّٜب اُؾ٤بحُ كٔب أَم ْع
َمعتُ ا ِٖٓ ّ٫ها ِؿ ٍ
ـ ٓب كُ٫خ رول ْ٣اُقجو (رؼت ) ػِٗ ٠لٌ اُْبػو .
ٖو اُؾ٤بح ػِ ٠اُ ّْوبء ٝاُزّؼت
كُ٫خ رول ْ٣اُقجو) رؼت (اُّ٘ظوح اُزّْبإّٓ٤خ ُل ٟأُؼوّ ،١كول هَم َم
ٓز٘بًٍ٤ب ٓب كٜ٤ب ٖٓ هاؽخ ٍٝوٝه ٍٝؼبكح.
صبٔ١ب  :اٌخجش
ٚػؼ اٌّمظٛد ة) اٌخجش (ف ٟػٍُ اٌّؼبٟٔ
ظذق ،فاْ وبْ ِطبثمًب ٌٍٛالغ وبْ طبدلًب ٚئْْ
ظذ َ
ق أَ ٚػذََ اٌ ِّ
اٌخجش  ٛ٘:و ًُّ والَ أ ٚلٍ ٛي َ٠ؾز ًِّ اٌ ِّ
ِطبثك ٌٍٛالغ وبْ َغَ ١ش طبدق.
وبْ غَ ١ش
ٍ
ِز٠ ٝى )ْٛاٌخجش (طبدلب؟
ئْ وبْ ِطبثمًب ٌٍٛالغ وبْ طبدلًب.
ِز٠ ٝى )ْٛاٌخجش (غ١ش طبدق؟
ِطبثك ٌٍٛالغ وبْ َغَ ١ش طبدق.
ئْْ وبْ غَ ١ش
ٍ
ِضبي:ػَِ  :رؼل عِٔخ " ؽؼش ٚاٌذ ٞأِغ١خ شؼش٠خ ف ٟساثطخ اٌىزبة األسدٔ " ٓ١١عِٔخ فجو٣خ .
الؽزّبي ِطبثمخ ِؼّٙٔٛب اٌٛال َغ أِ ٚخبٌفزٗ .
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اٌغٍّخ االعّ١خ  ٚاٌغٍّخ اٌفؼٍ١خ
ِب ٘ ٛاألعبط اٌز٠ ٞجؾش ف ٗ١ػٍُ اٌّؼبٟٔ؟
اٍ٧بً اُن٣ ١جؾش ك ٚ٤ػِْ أُؼبٗ: ٞٛ ٢اُغِٔخ  ٌ٤ُٝاُِّلع اُ ُٔ ْل َموك.
ػذد ألغبَ اٌغٍّخ ف ٟاٌٍغخ اٌؼشث١خ؟
رُوَْ اُغِٔخ ك ٢اُِـخ اُؼوثّ٤خ اُ ٠هَٔ: ٖ٤
كؼِّ٤خٝ ،أٍّ٤خ .
ِب ايَ ػٕ ٝاٌز ٞرف١ذٖ اٌغٍّخ اٌفؼٍ١خ ؟
1ـ رل٤ل ػِ ٠ا٧ؿِت اُزغلك  ٝاُؾلٝس ك ٢ىٖٓ ٓؼٖ٤
2ـ اُزغلك  ٝاٍ٫زٔواه .
األِضٍخ
ٓضبٍ٠:1شبسن اٌطالة ا ْ٢فِ ٟغبثمخ أدث١خ .
ام أكبكد اُزغلك  ٝاُؾلٝس ك ٢ىٖٓ ٓؼ. ٖ٤
ٓضبٍ:2ػٍ ٝلذس أً٘ اٌؼضَ رأر ٟاٌؼضائُ
اُزغلك  ٝاٍ٫زٔواه.

 ٚرأر ٟػٍ ٝلذس اٌىشاَ اٌّىبسَ

ِب ايَ ػٕ ٝاٌز ٞرف١ذٖ اٌغٍّخ االعّ١خ ؟
ٓؼ٘ ٠اٍصجٞد .
األِضٍخ
ِزخظض ف ٟدساعخ شإ ْٚاٌّشأح  ٚلؼب٠ب٘ب.
ِضبيِ:1شو ُض دساعبد اٌّشأح ف ٟاٌغبِؼخ األسدٔ١خ
ٌ
ِضبي :2اٌؼٍ ُُ ٌٔ ٛس
ام أافكد اُغِٔخ ا٤ٍٔ٫خ ٓؼ٘ ٠اٍصجٞد .

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً

صاٌل الغبٌن 0772432372

109

حل األسئلة
1ـ ِ١ض اٌغٍّخ اٌز ٟأفبدد اٌزغذد ِٓ اٌغٍّخ اٌز ٟأفبدد اٌضجٛد ف ٟوً ِّب ٠أر:ٟ
.1الحِفاظ على البٌبة مسإول ٌّ ُة ك ِّل فر ٍدد.
.2حقّقّت المرأةُ األردنٌّة على مدى األعوام القلٌلة الماضٌة حضورً ا متمٌ ًِّزا فً ال َكمحافل ال َّدولٌّة.
.3مكان ُة المرء بحُسْ ن أخالقه.
ٌ.4تحقّ ُق ال ّنجاح بالعزٌمة واإلصرار.
ّار من ك ِّل عام.
ٌ.5حتف ُل األردنٌُّزون بعٌد االستقالل فً الخامس
والعشرٌن من أٌ َك
َك

1ـ رف١ذ اٌضجٛد 2ـ رف١ذ اٌزغذد

3ـ رف١ذ اٌضجٛد

4ـ رف١ذ اٌزغذد

5ـ رف١ذ اٌزغذد

أػشة اٌخجش
ٕ٠مغُ اٌخجش ئٌ ٝصالصخ أػشة :
االثزذائ : ٟإٔ ٣ؤر ٢اُقجو فبًُ٤ب ٖٓ أكٝاد اُزّ٤ًٞلِ٣ٝ ،و ٠ػِ ٠فبُّ ٢
اُن.ٖٛ
ِضبي  :ىاك ػلك اُغبٓؼبد ا٧هكٗ٤خ ك ٢اٗٝ٥خ ا٧ف٤وح ػِٗ ٠ؾٝ ٞاٙؼ .
اٌطٍجْ : ٟ
إٔ ٣ؤر َم ٢اُقجو ٓئ َّنًلًا ثؤكاح ر٤ًٞل ٝاؽلحِ٣ٝ ،و ٠ػِ ٠أُزوكِّك أ ٝاُْب ِّ
ى.
ِضبي  :ئْ اُؼِْ ٗٞه .
اإلٔىبس : ٞإٔ ٣ؤر َم ٢اُقجو ٓئ َّنًلًا ثؤكار ٢ر٤ًٞل أ ٝأًضوُِ٣ٝ ،و ٠ػِ ٠اُ ُٔ٘ ٌِو.
ِضبي :أال ئْ اُؼِْ ٗٞه .
ِب ٘ ٟأ ٙش ادلؤوذاد؟

1.ـ ئَّْن
2ـ أَّْن .
3ـ اُ ّ٬أُيؽِوخَّ :ن
إ ُ +ـ
4ـ ٗٗٞب اُز٤ًٞل :اُضّوِ٤خ ٝاُقل٤لخ
5ـ  ّ٫ا٫ثزلاء
6ـ اُوَم َمَْ
7ـ هل اُز ٢رل٤ل اُزّؾو٤ن.
عربً تخصص  .فصل أول

ٓضبٍ ئَّْن اُؼِْ ٗٞه
ٓضبٍ ّ :
إ اٌُزبة ٍٓلٌ ٤مل .
ْ
َّن
رٌزتٕ
رٌزتٕ ،
ٓضبٍ:
ٓضبٍٍُ :ؼِ ُْ ٓلٌ ٤مل ُ٨ع٤بٍ
ٓضبٍ ٚ ( :هللا إ اُل ٖ٣ؽن )
ٓضبٍ :لذ ًزجذ اُوٝا٣خ هجَ ّٜوٖ٣
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8ـ .أؽوف اُزّ٘جٓ ،ٚ٤ضَ :أَمٝ ،٫أٓب.
9ـ أؽوف اُي٣بكح اما ٓ +ب .

ٓضبٍ:أ ٫إ اُغٓ َٜوجوح ُِلوك.
ٓضبٍ:اما ٓب أرو٘ذ ػِٔي أؽججز.ٚ

حل األسئلة
1ـ ؽلك أٙوة اُقجو كٔٓ ًَ ٢ب ٣ؤر:٢
ك).
اٌؾ َّن
ظ ُ
ض َ
أـ لبي رؼبٌ( : ٝئَّْن َ٘زا ٌَ َٛ ُٙاٌمَ َ
غ ٟثِِ َ١ذ ِٖ ،ئَّٔنٙب ٌَزَ ْؼ ِذ ُي صٍُُ َش
ة .لبي طٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُّ ف ٟفؼً عٛسح اإلخالص" ٚ:اٌّزْ َٔ ٞف ِ
اٌمشآ ِْ".
ط .لبي ػجذ اٌ ّشؽّٓ شىش:ٞ
أال ٠ب ؽَ ١ش اٌفِ ْشد َْٚ
ط ئَّْن اٌ ِّ
ش ْؼ َش ِٚعذاُْ
ِ
د .األسدُّْ ٚؽُٓ ؽشٍ ّ٠خ ٚئثذاع.
ٖ .لبي ؽ١ذس ِؾّٛد:
ٚػ ٚاٌجَذَُْ
اعزَ َّ ْؼٕب أُّٙ٠ب اٌ َٛؽَُٓ
ػٍٛ٘ ٝا َن ْ
فَأ ْٔذَ خبفِمُٕب ُّ
ٚاٌش ُ
 . ٚلبٌذ ِ١غ ْٛثٕذ ثَ ْؾذَي) صٚعخ ِؼب٠ٚخ ثٓ أث ٟعف١بْ(:
ٕ١ف
ٌَجَ١ذٌ ر َْخف ُ
اػ ف ِٗ ١أَ َؽ ُّت ئٌ َّن ِِٓ ٟلَ ْ
ك األَ ْس َُ ٚ
ظ ٍش ُِ ِ
أـ ئٔىبسٞ

ة ـ ئٔىبسٞ

ط ـ ئٔىبسٞ

د ـ اثزذائٟ

٘ـ ـ اثزذائٟ

 ٚـ ؽٍجٟ

2ـ اعؼً اٌخجش االثزذائ ٟف ٟاٌغٍّخ ا٢ر١خ ِشح ؽٍج١ب ِ ٚشح ئٔىبس٠ب ِغش٠ب ِب ٍ٠ضَ ِٓ رغ١١ش .
االِزؾبْ ع. ًٙ
خرب ؿٍج ٟإنَّن االمتحانَ سهل ٌة.

خرب إٔشبئ ٟإنَّن االمتحانَ لسهل ٌة.

3ـ الشأ ا٠٢بد اٌىشّ٠خ ا٢ر١خٚ ،ث ٓ١عجت ِغٟء اٌخجش األٚي ِخطٛؽ رؾزٗ ؽٍج١ب ِ ٚ ،غٟء
اٌضبٔ ٟئٔىبس:ٞ
بة ْاُوَموْ َ٣م ِخ اِ ْم َمعبءَٛمب ْاُ ُٔوْ َمٍَُِٕٞم  ،أَمهْ َمٍ َِْ٘مب اَُِم ْْ ُْ ِٜ ٤اصَ٘م ْ ِٖ ٤كَم َمٌ َّننثَُ ُٛٞمٔب
هبٍ رؼبَُ ( : ٠مٝاِ ْٙوةْ َُمَّ ُْٜنٓضَم ً٬أَمْٕ َمؾ َم
ش كَموَمبُُٞا اَِّٗنب اَُِم ُّْٓ ٌُْ ٤وْ َمٍُِ ،ٕٞهَمبُُٞا َمٓب أَمٗزُ ْْ اَِّ٫ن ثَم َمْ ٌمو ِّٓ ْضَُِ٘مب َمَ ٝمٓب أَمٗ َمي َمٍ اُوَّنؽْ ٖٔ ِٖٓ َمّ ٍْ ٢ء اِ ْٕ
كَم َمؼ َّني ْىَٗمب ثِضَمبُِ ٍ
أَمٗزُ ْْ اَِّ٫ن رَم ٌْ ِنثَُٕٞم ،هَمبُُٞا َمهثَُّ٘مب َ٣م ْؼَِم ُْ اَِّٗنب اَُِم َُْ ْْ ٌُ ٤م ُٔوْ َمٍَُِٕٞم ).
عبء اُقجو اِٛ ٍٝ٧جًّ٤ب ّ
 ٕ٧اُزٌن٣ت ك ٢أُوح ا٣ ٠ُٝ٧وغ ك٘ٓ ٢يُخ اُزّو ّكك ٝاُ ّْي .
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أ ّٓب ك ٢أُوّح اُضبٗ٤خ كول ٝهغ اُزٌّن٣ت ك٘ٓ ٢يُخ اٌٗ٩به ،ثلُ َ٤ه ُٚٞرؼبُ):٠اُوَّنؽْ ٖٔ ِٖٓ َمّ ٍْ ٢ء)
ٝثلُ َ٤أٍِٞة اُؾٖو ك ٢ه ُٚٞرؼبُ( :٠اِ ْٕ أَمٗزُ ْْ اَِّ٫ن رَم ٌْ ِنثَُٕٞم )  ،كغبء اُقجو ٘ٛب اٌٗبهًّ٣ب.
4ـ ػجش ػٓ ِؼّ ْٛاٌخجش ا٢ر ٟثؼشة ِٕبعت ٌٗ ِٓ أػشة اٌخجش:
ٕخ ػٔ ٍَ(.
ٌ ٖٓ ؽٖ ُِٚٞػِ ٠كُو َم
ش اَ ٓ٧مَ كٗ ٢لٌ ّبةٍّب َ٣مئِ َم
)اثؼ ِ
ي.
ى ٝثؾض َم
ي ٍزغل ػٔ ً٬ثؼل ٕجو َم
أ ٫اَّٗن َم
الشأ إٌض اٌزبٌٌٍ ٟىبرت أؽّذ أِِ ِٓ ٓ١مبٌخ ٌٗ ثؼٕٛاْ) االثزٙبط ثبٌؾ١بح( ،صُ اعت ػّب :ٗ١ٍ٠
م ٌٍِ ٤مْ َّن
" َّن
إ أَّ ٛنْ ٍجت ك ٢ا٫ثزٜبط ثبُؾ٤بح إٔ ٌَٕٞ٣م َُٗ٪ب ِٕ َممٌ ْٝم
ؼو ُ
ف ً٤ق َ٣م َْزَمٔزِ ُغ ثبُؾ٤بح،
ٜٓنةٌم َ٣م ِ
٤ًٝق َ٣مؾْ زَم ِو ُّ ّؼَ ٞمه اَُّ٘نبً ِّ ُ٘٣ ٫ٝـُٔ ػِ ،ْٜ٤ثَ ْ ُ٣ٝل ِف َُ اَُّوَ ٝمه ػِ ٠أٗلََّ .ْٜن
كبُنُ ٝ
م اََُّنِ ُْ ٤هبك ٌمه
ٌ َمٓ ْٖ َمؽَُ ْٞم.ُٚ
ػِ ٠اٍزغ٬ة اُوِِ ٞ
ٌ ٕب ِؽجَِ ٚمَٗٝم ْل ِ
ةٝ ،اكفب ٍِ اَُُّوٝه ػَِٗ ٠م ْل ِ
ٖ َّنٞهْ أٍوحً ٍبك كٜ٤ب ّ
اُنُ ٝ
ُ ١ل ٍع أ ٝأ ّ
اؽَبً ؿ٤و ٙثؤ ّ
١
م اََُّنِٗ ،ْ٤وَّ ً ٟنَ كو ٍك كٜ٤ب ٣زغّ٘تُ َمعوْ َمػ
رَم َم
ِ
ػَٔ َ٣مؤثبّ ُٛ
م ،ثَ ّ
بُنُ ٝ
إ مٝهَمَ٣ ٚموكؼُ ٚاُ ٠ؽ ِّل أَّٗ٣ ٚمزَمقُ ّ٤و أٌُِخَم اُِط٤لخ ٝاُؼٔ َمَ اُظّو٣قَم اُّنْ ُ٣ ١ل ِف َُ
اَُّوٝه ػِ ٠أكواك أٍور.ٚ
إ ّ
َّن
ذ َُمَ٤مؤْث ٠اُِّ٘ َمياعَم٣ٝ ،ؤثِ ٠ؽ ّلح اُـٚت٣ٝ ،زطَِّنتُ اُّ٘ظب َمّ ُ ٝؽ ََْٖم اُزّور٤ت،
اُنٝم اََُِّ ٤مْ ك ٢اُجِ ٤
ٝاٍ٫زٔزب َمع ثغٔبٍ ُّ
اُيٞٛه َ ٝمعٔب ٍِ اُّ٘ظبكخ ٝعٔب ٍِ ً َّ ّ٢ء ك ٢اُج٤ذ ،كَِ٘ب ُٓجبُِـ ٖ٤اما هِ٘ب ّ :
إ
ّ ٢
اُنٝم أًض ُو أصوًا ك ٢اَُّؼبكح ٖٓ ُههِ ّ ٢اُؼو َِ.
ُههِ َّن
اعزخشط ِٓ إٌض ِضبال ػٍ ٝوً ِٓ اٌخجش :االثزذائ ٟاٌطٍجٚ ، ٟاإلٔىبسٞ
اٌّضبي
ٔٛع اٌخجش
اثزذائٟ
ؿٍجٟ

َّن
فالذ ُ
السلٌ ُم قاد ٌةر على استجبلب القلو ِ
ب.
وق َّن

إنّ ُرق َّنًِ ّ
العقل.
السعادة من ُرق ًِّ
أثرا فً ّ
الذوق أكث ُر ً
ِ
إنَّن ّ
السلٌ َم فً البٌ ِ
اع.
ت َل ٌَأْبى ال ِّن َز َ
الذوق ّ

إٔىبسٞ

ة أَرف١ذ عٍّخ "اٌزٚق اٌغٍ ُ١لبدس ػٍ ٝاعزغالة اٌمٍٛة " اٌزغذد أَ اٌضجٛد ٚػؼ ئعبثزه
تفٌد الجملةّ :
الثبوت ؛ أل ّنها جملة أسمٌة.
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ط ـ ٠غزؼًّ أؽّذ أِ ٓ١ف٘ ٟزا إٌض ػذد ِٓ اٌغًّ اٌخجش٠خ االعّ١خ  ٚاٌفؼٍ١خ اٌز ٟرذي ػٍٝ
أّ٘١خ اٌزٚق اٌغٌٍ ُ١ذ ٜاإلٔغبْ اوزت عّالً ػٍ ٝغشاس٘ب رج ٓ١أّ٘١خ لّ١خ االػززاس ػٓ اٌخطأ،
ٚأصش٘ب ف ٟرم٠ٛخ اٌشٚاثؾ االعزّبػ١خ .
٣زوى ُِطبُت ثبّواف أُؼِْ .

صبٌضب :اإلٔشبء
ٚػؼ اٌّمظٛد ثّف) َٛٙاإلٔشبء)
اْٗ٩بء  ٞٛ:اٌُ ّ٬اُّن٣ ٫ ١ؾزَٔ ٓ ُُٚٗٞٔ ٚاُّٖلم أَ ٝمػ َمل َمٓ.ٚ
ػذد صالصخ ِٓ أعبٌ١ت اإلٔشبء .
غُ.
.1األِش . 2.إٌّ. 3. ٟٙاالعزفٙبَ . 4.إٌّذاء . 5.اٌزّّٕ. 6. ٟاٌزّؼغت . 7.اٌمَ َ
ٕ٠مغُ اإلٔشبء ئٌ ٝلغّ: ٓ١
.1اإلٔشبء اٌطٍّج ٛ٘ :ٟاٌّز٠ ٞغزذػِ ٟطٍٛثًب غ١ش ؽبط ًٍ ٚلذ اٌطَّنٍت.
ػذد أعبٌ١ت اإلٔشبء اٌطٍجٟ
.1آ٧و . 2.اُّ٘. 3. ٢ٜاٍ٫زلٜبّ . 4.اُّ٘لاء . 5.اُزّٔ٘.٢
ٓضبٍ:1هبٍ ٓلهة ُ٬ػج ٢اُلو٣ن " :اُزيٓٞا فطخ اُِؼت اُزٙٝ ٢ؼزٜب ٌُْ ".
ِٓزيٓ ٖ٤ؽِٛ ٖ٤ت مُي ٓ٘.ْٜ
كبُٔلهة هل ِٛت اُ٫زياّ؛ ٓ ّٔب ٣ؼ٘ ٢أَّٗنٌٞٗٞ٣ ُْ ْٜا
ِ
ٓضبٍ :2إرا عؤٌٕب ثبئن وزت ( :وُ ذتٓ ٘زا اٌىزبة )

ك ٜٞهل ِٛت ٓؼوكخ اَُِّؼو اُّنٗ ٌٖٗ ُْ ١ؼوك ٚؽ ٖ٤أُو٘٤ب اَُّئاٍ.

اإلٔشبء غ١ش اٌطٍّج:ٟ
ٓ ٞٛب َ٣ ٫زلػٓ ٢طِٞثًب .
اروش أعبٌ١ت اإلٔشبء غ١ش اٌطجٟ
.1اُوَم َمَْ . 2.اُزَّن َمؼغُّ ت.
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َمٓٝب أَمؽََٖم اُ ُٖٔطبفَم ٝاُ ُٔز َموثَّنؼب!
٤ٛت اُوُّث! ٠
ي
ِضبي1 :ثَِ٘م ْل َِ َم ٢رِ َم
ا٧هٗ ٓب أَم َم
َم
كبُ ّْبػو ٣زؼغّت ٖٓ ِ٤ٛت اُل٣به ُ ٝؽ َْ ِٖ هُثٞػٜبٛٝ ،نا ُ ٌ٤كِٛ ٚ٤تُ ،نا ًبٕ اٍِٞ٧ة اْٗب ًء ؿ٤و
ِٛج ّ.٢

حل األسئلة

س ُكم (إنشاء).
س َّننا (خبر)
لكِنْ و ِّطنوا أَ ْنفُ َ
اس أَ ْح َ
سنَ ال َّنن ُ
أـ ال َتكونوا إِ َّنم َع ًة (إنشاء)  /إنْ أَ ْح َ
َمنْ أَنا؟ )إنشاء)
أَ َت ْذ ُك ُر (إنشاء)
ة ـ أنا هُنا )خبر)
طـ ُ
ش َّنق طرٌ َق َك بابتسامت َك (إنشاء)
ص ْخ ُر ( خبر)
د ـ ا ْن َحنى لَ ُه ُم ال َّن
عربً تخصص  .فصل أول
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هـ ـ ٌا أ ُّذٌها ال ِّ
ش ْع ُر )إنشاء)
ٚـ ال ٌُحٌ ُط ال ِّ
ش ْع ُر خبر

ُكنْ أَما ًنا )إنشاء)

طلبً أمر)
الصبل َة (.إنشاء
أ ـ ٌَا ُب َن َّنً .إنشاء
ّ
طلبً نداء أَق ِِم َّن
ّ

ْأ ُم ْر ِبا ْل َم ْع ُرو ِ
طلبً أمر)
ف )إنشاء
ّ
طلبً أمر)
صا َب َك( إنشاء
ّ
اصبِ ْر َعلَى َما أَ َ
ْ

طلبً أمر)
ا ْن َه َع ِن ا ْل ُمن َك ِر(إنشاء
ّ
طلبً نهً)
ض َم َر ًحا( إنشاء
طلبً نهً)
اس( إنشاء
ش فًِ األَ ْر ِ
ّ
ّ
ال ُت َ
ال َت ْم ِ
ص ِّع ْر َخ َّند َك لِل َّنن ِ
ت مِنَ ّ
ت أَ ْن ِ
ص ْل ِ
طلبً استفهام).
حام؟ )إنشاء
ّ
فو َ
ة َف َك ٌْ َ
الز ِ

س ِ
طلبً نهً).
ب ال َم ْج َد َت ْم ًرا( إنشاء
ّ
ط ال َت ْح َ
َع إنشا َد َك ال ِّ
تعجب).
ش ْع َر !)إنشاء غٌر
طلبً ّ
ّ
د ما أبد َ
طلبً نداء).
ه ٌا جار َة الوادي( إنشاء
ّ
طلبً استفهام).
 ٚأَه َكذا ح ّتى وال َم ْر َحبا؟ )إنشاء
ّ
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أ ـ ماذا تعمل؟ .
َمنْ قدّم البحث الٌوم ؟ .
در َك من معلم متمٌز !
ة ـ هلل ُّذ
أوشَ ثخبٌذ ِٕٙذط ثبسع ف ٟثٕبئٗ!.
طوهللا ،ألبذلنّ قصار جهدي لكً أنجح فً االمتحان غدا .
د ـ اوزت اٌذسط ثخؾ ِشرت.
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اإلٔشبء اٌـٍجٟ
األِش :هو طلب حصول الفعل على وجه اإللزام واالستعالء .
اٌظٛس اٌز٠ ٟؤر ٟهٍٙ١ب األِش احلم١م: ٟ
س َوا ِ
ح َد ٍسة)
مثال :قال تعالىٌَ ( :ا أَ ُّذٌ َها ال َّنن ُ
اس ا َّنتقُو ْا َر َّنب ُك ُم الَّنذِي َخلَ َق ُكم ِّمن َّنن ْف ٍس
٣ؼل ٛنا األمر حقٌقٌا على وجه ال ّتكلٌف واإللزام؛ ألنّ الطلب من األعلى وهو ( هللا )اُ ٠ا٧كٗ٠
 ( ْٛٝإٌبط ).
ض ْعها فً مكانها.
ض َكَ ،و َ
مثال :قالت أ ُ ٌّضم البنِها :ر ِّت ْب أغرا َ
٣ؼل ٛنا آ٧و ؽو٤و٤ب ػِٝ ٠ع ٚاُزٌِّ٤ق ٝاُ٩ياّ؛ ّ
 ٕ٧اُطِت ٖٓ ا٧ػِ( ٢ٛٝ ٠األَ )اُ ٠ا٧كٗ٠
 ( ٞٛٝاالثٓ ).

ط١غ األِش
 فعل األمر ،نحو قول ال ّرسول ،صلّى هللا علٌه وسلّم " :ال َتبا َغضوا وال َت َحاسدوا ،وكونوا
عبا َد هللا إخوانا".
 المضارع المقرون ب) الم األمر( ،نحو قول قابد فرٌق الك ّ
ُشاركٌن فً المخٌّم
شافة للم
َك
الحمٌِدة(.
اس فً
األخبلق َ
الكشفًّ ):لِ َن ُكنْ مثاالً أَعلى ٌَحتذٌِ ِه ال ّن ُ
ِ
َ
حدٌقة المنزل(.
ف
 اسم فعل األمر ،نحو قول أحدهم مخاطبًا أخاه الصّغٌر) :ه ٌّا نن ِّظ ْ
 المصدر ال ّنابب عن فعل األمر أو ّ
ضى َر ُّذب َك أَالَّن َت ْع ُبدُو ْا إِالَّن إِ َّنٌاهُ
الطلب ،نحو قوله تعالىَ ( :و َق َ
سا ًنا).
َو ِبا ْل َوالِ َد ٌْ ِن إِ ْح َ
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حل األسئلة

1ـ أٜ٣ب اُغ٘ٞك اؽٔٞا اٛٝ٧بٕ ثؤهٝاؽٌْ .

عربً تخصص  .فصل أول

2ـ ٣ب ث٘بئ ٢ؽبكظٞا ػِ ٠كهاٍزٌْ .

الفرع األدبً
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ادلوبٔ ٟاٌجالا١خ اٌز ٟخيشط إٌٙ١ب االِش

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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حل األسئلة

أ ـ أِش ؽم١م ٟة ـ أِش ثالغٟ
٘ـ ـ أِش ثالغ ٚ ٟـ أِش ؽم١مٟ

عربً تخصص  .فصل أول

ط ـ أِش ثالغ ٟد ـ أِش ؽم١مٟ
ص ـ أِش ثالغ ٟػ ـ أِش ثالغ.ٟ

الفرع األدبً
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أـ اٌذػبء

ة ـ اٌزّٕٟ

ط ـ إٌظؼ  ٚاإلسشبد

د ـ اٌزؼغ١ض

٘ـ ـ اٌزّبط

أ .ألّٔٗ ٠خبؽت اإلٔغبْ ػٍ ٝعج ً١إٌّظ١ؾخٚ ،إٌّظ١ؾخ ال رى ْٛػٍٚ ٝعٗ اإلٌضاَ ثً اإلسشبد ئٌ ٝفؼً ؽغٓ.
غّبء.
ة .ألّٔٗ أسد ئظٙبس ػذَ لذسح اإلٔغبْ ٚػغضٖ ػٓ اػزضاي إٌّبط ٚػ١شٖ ٚؽ١ذًا ف ٟثطٓ األسع أ ٚف ٟاٌ ّ
ط .ألّْ اٌشّبػش ٠خبؽت طذ٠مّ٘ٚ ٗ١ب فِٕ ٟضٌزٗ ٔفغٙبٚ ،األِش ِٓ ٔ ّذ ٌٕ ّذ ٌ١ظ ف ٗ١اعزؼالء.
د .ألّٔٗ ٠خبؽت غ١ش اٌؼبلًِ ٟ٘ٚ ،ذٕ٠خ ػ ّّبْ.
ِٛعٗ ِٓ اإلٔغبْ األدِٕٔ ٝضٌخ ئٌ ٝهللا ع ًّ ٚػال األػٍِٕ ٝضٌخ ،ػٍ ٝعج ً١ؽٍت اٌز١غ١ش.
ٖ .ألَّْن األِش
ّ

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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اإلٔشبء اٌـٍجٟ
االعزفٙبَ ِٛ ٞٛ:ت اُؼِْ ثٍْ ٢ء ُْ ٓ ٌٖ٣ؼًِٓ ٞب ٖٓ هَم ْج َُ .
ٓضبٍ  :أ ٓ٠رمغ ٚصاسح اٌزشث١خ  ٚاٌزؼٍ.ُ١
كبَُبئَ ٣ ٫ؼوف ٓٞهغ ٝىاهح اُزوث٤خ  ٝاُزؼِ ْ٤كَ٣ ٜٞؤٍ ثٔب ٓ ٞٛغُ ٍٜٞلٓ ٠َٔ٣ ٝ ٚ٣ضَ ٛنا
اُ٘ٞع ٖٓ اٍ٫زلٜبّ ( اٍزلٜبٓب ؽو٤و٤ب ).

ادلوبٔ ٟاٌجالا١خ اٌز ٟخيشط إٌٙ١ب االعزفبَ

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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حل األسئلة

ط ـ اعزفٙبَ ثالغ.ٟ

أ اعزفٙبَ ؽم١م ٟة ـ اعزفٙبَ ثالغٟ

وزاري 2018

أ اٌزش٠ٛك ة ـ إٌفٟ
عربً تخصص  .فصل أول

ط ـ اٌزؼغت

د ـ اإلٔىبس

الفرع األدبً

٘ــ اٌزؾغش

 ٚـ اٌزمش٠ش.
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أــ ألنَّن هللا ّ
نجٌهم من العذاب.
الرابحة التً ُت ّ
عز وجل ّ ٌُثٌر فضول ال ّناس إلى معرفة نوع ال ّتجارة ّ
ب ـ ألنّ المذٌع ٌقصد حمل ال ّ
اخترع هذه األداة ،من باب المدح.
شاب على اإلقرار أمام المستمعٌن أ ّنه
َ
ج ـ ألنّ س ٌّدنا إبراهٌم ٌنكر عبادة أبٌه وقومه لؤلصنام وٌرفضها ،وقد وقع األمر ال ُمن َكر بعد همزة االستفهام.

 4ـ أهوأ اُ٘ٔ ا٧رُ ٢غجوإ فِ َ٤عجوإ:
اٌؼطبء

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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أ) ألنّ اٌغٍّخ رؼ ّّٕذ ِإ ّوذًا ٚاؽذًا ٘ ٛاٌؾشف ) ئّْ (.
ب) ألّْ اٌغٍّخ رخٍ ِٓ ٛاٌّإ ّوذاد .
2ـ ٌ َؼ ّْش.ٞ
3ـ اٌزؼغت.
4ـبألِش ف ٟاٌؼجبسح غ١ش ؽم١م ّ ،ٟفٍ١ظ اٌّمظٛد ف ٗ١ئٌضاَ أ ٚرىٍ١ف ،ثً ٘ ٛػٍ ٝعج ً١اإلسشبد
ٚاٌزّٛعٌٍّٕ ٗ١بط ،أ ٞأّٔٗ أفبد إٌّظؼ ٚاإلسشبد.

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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اٌٛؽذح اٌضبٔ١خ

َّ

دٚع١خ اٌوالِخ اٌىبٍِخ

إٌمذ األدثٟ

هًٍ  :دت١ض إٌمذ األدث ٟيف اٌوظش اٌوجبع ٟممب وبْ هٍ ٗ١يف اٌوظٛس اٌغبثمخ ؟
1ـ تأ ُّذثره بما َ
ش ِهده العصر من نهضة واسعة شملت جوانب الحٌاة جمٌعها.
العربً ،وما أثارته من حوارات نقد ٌّة حول القدٌم وال ُمحدَث
2ـ تأ ّثره بحركة ال ّتجدٌد فً الشعر
ّ
من الشعر آنذاك.
س ُع آفاقه مع ا ّطبلع كثٌر من ال ّنقاد على ال ّثقافات :الهندٌة ،والفارسٌة ،والٌونانٌة.
3ـ تو ّ
ٚػؼ ادلمظٛد ة )) :ؽشوخ اٌزغذ٠ذ. (( .
وهً محاوالت بعض ال ّ
شعراء ال َّنتجدٌد فً شكل القصٌدة العربٌة أو مضمونها أو أسلوبها .
ٚػؼ ادلمظٛد ثبٌوجبسح ا٢ر١خ " أطجؼ إٌمذ يف اٌوظش اٌوجبعِٕٙ ٟغ١ب".
وتنوعت آراء ال ُّذن ّقاد فٌها .
إذ أصبح ال ّنقد له قواعده وأصوله العلمٌة التً ٌُقاس بها ،كما أ ُ ّلفت كتب نقدٌة َّن

اروش اٌىزت إٌمذ٠خ يف اٌوظش اٌوجبع .ٟأ ٚأغت اٌىزت اٌزبٌ١خ إىل ِؤٌفٙ١ب:
اٌىزبة
طبقات فحول ال ّ
شعراء
البٌان وال ّتبٌن
شعر وال ّ
ال ِّ
شعراء

ادلؤٌف
ابن سبلّم ال ُج َمحً
الجاحظ
ابن قتٌبة
ابن َطبا َطبا

عٌِار ال ِّ
شعر
نقد ال ّ
شعر

قدامة بن جعفر

ال ُموازنة بٌن أبً تمام وال ُبحتري
ال ُع ْمدة فً صناعة ال ّ
شعر و َن ْقده

ِدي
اام ّ
روانً
ابن رشٌق ال َق ٌْ
ّ

دالئل اإلعجاز

عبد القاهر ال ُجرجانً

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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حل األسئلة
1ـ عُ صالصخً ِٓ اٌىزت إٌمذ٠خ ف ٟاٌؼظش اٌؼجبع ٟأغت اٌىزت اٌزبٌ١خ ئٌِ ٝإٌفٙ١ب:
طبقات فحول ال ّ
ابن سالّم ال ُج َكمحً
شعراء
الجاحظ
البٌان وال ّتبٌن
ال ِّشعر وال ّ
ابن قتٌبة
شعراء
2ـ ٚػؼ اٌّمظٛد ثبٌؼجبسح ا٢ر١خ "أطجؼ إٌمذ ف ٟاٌؼظش اٌؼجبعِٕٙ ٟغ١ب".
وتنوعت آراء ال ُّزنقّاد
إذ أصبح ال ّنقد له قواعده وأصوله العلمٌة التً ٌُقاس بها ،كما أُلّفت كتب نقدٌة َّ
فٌها .
ػًٍ :رّ١ض إٌمذ األدث ٟف ٟاٌؼظش اٌؼجبعِّ ٟب وبْ ػٍ ٗ١ف ٟاٌؼظٛس اٌغبثمخ ؟
1ـ ُّز
تؤثره بما َكش ِهده العصر من نهضة واسعة شملت جوانب الحٌاة جمٌعها.
2ـ ّ
تؤثره بحركة ال ّتجدٌد فً الشعر العربًّ  ،وما أثارته من حوارات نقدٌّة حول القدٌم والمُحدَكث
من الشعر آنذاك.
3ـ تو ّس ُع آفاقه مع إطالع كثٌر من ال ّنقاد على ّ
الثقافات :الهندٌة ،والفارسٌة ،والٌونانٌة.

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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أُ٘ اٌمؼب٠ب اٌز ٟرٕبٚذلب إٌمذ اٌوجبع: ٟ
أ ـ اُلؾُٞخ اُْؼو٣خ

ة ـ اُِلع  ٝأُؼ٘٠

عـ ـ اُٖلم  ٝاٌُنة ك ٢اُْؼو.

1ـ اٌفؾٌٛخ اٌشوش٠خ:
ٚػؼ ادلمظٛد ثبٌفؾٌٛخ اٌشوش٠خ.
هً قدرة ال ّ
شاعر الفنٌّة وتمٌّزه.
ِب اٌٛعبئً اٌز ٟال ثذ ٌٍشبهش أْ ديزٍىٙب ؽىت ٠ظً ٌٍفؾٌٛخ اٌشوش٠خ ؟
1ـ حِفظ أشعار العرب ورواٌتها.
2ـ امتبلك ثروة لغوٌة واسعة تم ّكنه من َط ْرق المعانً المختلفة.
دح أو ذ ّم.
3ـ اإللمام ب َمناقب القبائل و َمثالبها لٌض ِّمنها فً شعره َب َم ٍس

ؽفقأ وبس
َ ْ اٌٛعبئً اٌز ٟال ثذ ٌٍشبهش أْ ديزٍىٙب ؽىت ٠ظً ٌٍفؾٌٛخ اٌشوش٠خ ِ
اٌوشة ٚسٚا٠زٙب هًٍ رٌه :

ؽز ٠رٌٔ٘ٛ ٖٓ ٚوم أُؼبٗ ٢أُقزِلخ .
اٌشوش ٞاِزالن صشٚح
ح
َ ْ اٌٛعبئً اٌز ٟال ثذ ٌٍشبهش أْ ديزٍىٙب ؽىت ٠ظً ٌٍفؾٌٛخ
َ ْ
ّ
ٌغ٠ٛخ ٚاعوخ دتىٕٗ ِٓ ؿشق ادلوبٔ ٟادلخزٍفخ هًٍ رٌه :
ُٜ٘ٔٚ٤ب كّ ٢ؼو ٙثنّ أٓ ٝلػ.
مل هذ إٌمبد اٌوجبع ْٛ١ؽفق أ وبس اٌوشة  ٚسٚا٠زٙب ٚعٍ١خ ٌٍفؾٌٛخ اٌشوش٠خ.
شاعر من االستفادة من ال ّتجارب ال ّ
ألنّ حفظ أشعار العرب ورواٌتها ٌم ِّكن ال ّ
شعر ٌّة لآلخرٌن؛
فٌجودها وٌأتً بغٌرها ،وٌتعلّم حسن
وٌتعرف المعانً التً سبقوه إلٌها
فٌتعلّم جزالة اللفظ،
ِّ
ّ
التصوٌر وال ّتشبٌه ،وهذه األمور من مقاٌٌس الفحولة ال ّ
شعر ٌّة.
ِب ادلوب٠ري اٌز ٟحيىُ ثٙب ٌٍشبهش ثفؾٌٛزٗ ٌذ ٜإٌمبد اٌوجبع١ني
1ـ َج ْو َدة ال ّ
شعر

3ـ َوفرة القصائد ال ِّطوال.

2ـ تعدُّذد األغراض

ِب ادلمب١٠ظ اٌزٚ ٟػوٙب إٌمبد جلٛدح اٌشوش .
1ـ جزالة اللفظ

السبق إلى المعانً .
2ـ َّن

عربً تخصص  .فصل أول

3ـ ُحسن التصوٌر والتشبٌه.

الفرع األدبً
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هًٍ لذَ إٌمبد اٌشبهش وضري هضح هٍ ٝرت ً١ثضٕ١خ .
شعرٌة على ال ّ
فضلون الشاعر المتعدّ د األغراض ال ّ
شاعر المجدود األغراض ،فقدَّن موا ُك َث ٌِّر َع َّنزة على
أل ّنهم ٌُ َّن
لتفوقه علٌه فً األغراض ال ّ
شعرٌة.
جمٌل ُبثٌنة ّ

احلبدسح ) ِٓ اٌشوشاء اٌفؾٛي .
هًٍ :مل ٠ظٕف األطّو ٟاٌشبهش اجلبٍ٘}ٟ
ِ

أل ّنه لم ٌقل إال قصٌدة واحدة من القصائد الطوال.

حل األسئلة
1ـ ِب اٌّمظٛد ثبٌفؾٌٛخ اٌشؼش٠خ.
 ٢ٛهلهح اُ ّْبػو اُلّ٘٤خ ٝرّٔ٤ي.ٙ
2ـ ف ٟسأ٠ه ٌُ ػذ إٌمبد اٌؼجبع ْٛ١ؽفع أشؼبس اٌؼشة  ٚسٚا٠زٙب ٚعٍ١خ ٌٍفؾٌٛخ اٌشؼش٠خ.
ّ
 ٕ٧ؽلع أّؼبه اُؼوة ٝهٝا٣زٜب  ٌِّٖ ٔ٣اُ ّْبػو ٖٓ اٍ٫زلبكح ٖٓ اُزّغبهة اُ ّْؼوّ٣خ ُ٦فوٖ٣؛
ك٤زؼِّْ عياُخ اُِلع٣ٝ ،زؼوّف أُؼبٗ ٢اُزٍ ٢جو ٙٞاُٜ٤ب ك٤غ ِّٞكٛب ٣ٝؤر ٢ثـ٤وٛب٣ٝ ،زؼِّْ ؽَٖ
اُزٖ٣ٞو ٝاُزّْجٛٝ ،ٚ٤ن ٙاٞٓ٧ه ٖٓ ٓوب ٌ٤٣اُلؾُٞخ اُ ّْؼوّ٣خ.
3ـ لبي اثٓ عالَ اٌغّؾ ٟػٓ اٌشبػش األػش ٚ " ٝلبي أطؾبة األػش ٛ٘ ٝأوضشُ٘ أ ٞاٌشؼشاء
ِذؽب ٘ ٚغبء  ٚفخشا ٚ ٚطفب وً رٌه ػٕذِٖ .".ب ِؼ١بس اٌفؾٌٛخ اٌز ٞألش ثٗ اثٓ عالَ اٌغّؾٟ
ٌألػش ٝ؟ وزاري 2018
ٓؼ٤به اُلؾُٞخ اُن ١أه ّو ث ٚاثٖ ٍّبّ اُ ُغ َمٔؾ٨ُ ٢ػْ :ٞٛ ٠رؼلك ا٧ؿواٗ.

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً
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صبٌضب  :اٌـجن  ٚاٌظٕوخ
هًٍ رٕبٚي إٌمبد اٌوجبع ْٛ١لؼ١خ اٌـجن  ٚاٌظٕوخ هٕذ ٔلشر ُٙإىل اٌشبهش  ٚاٌىبرت .

ثـ٤خ إلاه ؽٌْ ثبُؤ٤خ ػِٜٔ٤ب .
لغُ إٌمبد األدثبء إىل لغّني هٕذ ٔلشر ُٙإىل اٌشبهش  ٚاٌىبرت .

1ـ أدباء َّ
الطبْع السَّلٌقة

2ـ أدباء الصَّنعة.

ٚػؼ ادلمظٛد ثـ أدثبء اٌؾثن (اٌغٍ١مخ).

هم من ٌملكون الموهبة وال ٌبالغون فً مراجعات نصوصهم ،إذ ٌبنون النصوص ِبٌُسْ ر ،وال
ٌعتمدون المراجعات الدابمة وطول النظر فً ما َكٌ ْنظِ مُون أو ٌإلِّفون.
ٚػؼ ادلمظٛد ثـ أدثبء اٌظٕوخ.

وهم من ٌملكون الموهبة وٌراجعون ما َكن َكظموا وألَّفوا من أجل االرتقاء ِبنِتاجهم األدبً ،وربما
ٌستغرقون فً التؤلٌف زم ًنا طوٌالً ،فمن شعراء العرب َكمنْ كان ٌُمضً عامًا كامالً فً نظم
قصٌدته ،فٌقلِّب فٌها رأٌه ونظرهُ قبل أن ٌُخرجها إلى ال ّناس ،وهً القصابد التً ُسمٌِّت
)الحولٌات( ،أي إنّ أداء أدباء الصنعة ٌتمٌّز بالتؤ ِّنً المبنً على النظر العقلًّ .
ٚػؼ ادلمظٛد ثـ لظبئذ احل١ٌٛبد .

ونظرهُم
هً القصابد التً كان الشعراء العرب ٌُمضون عامًا كامالً فً نظمها ،فٌقلِّبون فٌها رأٌهم
َك
قبل أن ٌُخرجوها إلى ال ّناس.
هًٍ مل مس١ذ) اٌمظبئذ احل١ٌٛبد (ثٙزا االعُ. 

ألنّ الشاعر كان ٌُمضً عامًا كامالً فً نظم قصٌدته ،فٌقلِّب فٌها رأٌه ونظرهُ قبل أن ٌُخرجها إلى
ال ّناس.
ِب اٌز ٞدي١ض أدثبء اٌظٕوخ هٓ اريُ٘ .

أداء أدباء الصنعة ٌتمٌّز بالتؤ ِّنً المبنً على النظر العقلًّ .
اروش ؽٛافض اإلثذام األدث ٟيف اٌوظش اٌوجبعٟ
1ـ البواعث النفس ٌّة :

مثال  :قال أبو تمّام موصًٌا البُح ُتريّ بما ٌُعٌن ُه على نظم ال ّ
َك
َك
وأنت قلٌ ُل
األوقات
شعر الجٌّد " َ :كت َكخٌ َِّر
ت أنْ َكٌ ْقصِ َكد اإلنسانُ لتؤلٌف شً ٍدء أو حِفظِ ه
ُموم ،صِ ْف ٌرر من ال ُغموم ،واعل ْم أنَّ العاد َكة فً األوقا ِ
اله ِ
س قد أخذت َكح َّظها من ال ّراح ِة وقِسْ َكطها من ال َّنوم".
فً َكو ْق ِ
ت الس َكَّحر ،وذلك أنَّ ال َّن ْف َك
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2ـ السعً إلى تحصٌل المعارف المتنوّ عة ،من مثل :معرفة أنساب ال ّناس ،والبراعة فً علم
النحو.
 3ـ اإلكثار من ممارسة التؤلٌف األدبًّ .

حل األسئلة
1ـ ٚػؼ ادلمظٛد ثىً ِٓ أدثبء اٌؾثن (اٌغٍ١مخ) أدثبء اٌظٕوخ.

أدثبء اٌؾثن هم من ٌملكون الموهبة وال ٌبالغون فً مراجعات نصوصهم ،إذ ٌبنون النصوص
ِبٌُسْ ر ،وال ٌعتمدون المراجعات الدابمة وطول النظر فً ما َكٌ ْنظِ مُون أو ٌإلِّفون.
أدثبء اٌظٕوخ وهم من ٌملكون الموهبة وٌراجعون ما َكن َكظموا وألَّفوا من أجل االرتقاء ِبنِتاجهم
األدبً ،وربما ٌستغرقون فً التؤلٌف زم ًنا طوٌالً.

2ـ هشف اٌمظبئذ احل١ٌٛبد .

ونظرهُم
هً القصابد التً كان الشعراء العرب ٌُمضون عامًا كامالً فً نظمها ،فٌقلِّبون فٌها رأٌهم
َك
قبل أن ٌُخرجوها إلى ال ّناس.
ِّ
3ـ ِ١ض ٔٛم احلبفض اإلثذاه ٟيف وً ممب ٠ؤر:ٟ
َ
اا بالِ َك وإجابتِها إ ٌّاك".
لٛي ِثشش ثٓ ادلورت " ُ :خ ْذ من َن ْفسِ َك ساعة َنشاطِ َك و َف َر ِ

وزاري 2018

الباعث النفسً.

سان".
ل ً١ألؽذ اخلـجبء "  :إ َّنن َك ل ُت ْك ِث ُر ،فقال :أ ُ ْك ِث ُر ل
ِتمرٌن ال ِّل ِ
ِ

اً٩ضبه ٖٓ ٓٔبهٍخ اُزؤُ٤ق.
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ساثوب :اٌٍفق  ٚادلوىن
ٚػؼ سأ ٞاجلبؽق يف لؼ١خ اٌٍفق  ٚادلوىن.

والفن ٌّة فً ّال ّنص ّتكمن فً ألفاظه أكثر من معانٌه.
القٌمة الجمال ٌّة
ٌرى الجاحظ أنّ
ّ
ّ

(هًٍ ) ٠ش ٜاجلبؽق أْ اٌمّ١خ اجلّبٌ١خ ٚاٌفٕ١خ يف إٌض رىّٓ يف أٌفبكٗ أوضش ِٓ ِوبٔ.ٗ١

ٌة
معروفة ومشتركة بٌن األدباء ،أما األلفاظ فتختلف فً مستواها وقٌمتها من أدٌب
ألنّ المعانً
ٌة
س ِ
طروحة
ب أسلوب األدٌب وقدرته وثقافته اللّغوٌةٌ ،قول الجاحظ " :ال َمعانً َم
إلى آخر ِب َح َ
َنً ،وإ ّنما ال َّن
شأن فً إقامة
والعربً
ًِ
وي وال َمد ّ
والبدوي وال َق َر ّ
ّ
ّ
فً ال ّطرٌق ٌَ ْع ِرفها ال َع َجم ُّذ
س ْبكِ ".
ج وكثر ِة الماء ،وفً صِ َّنح ِة ال َّنط ْب ِع َو َج ْودة ال َّن
َ
الو ْز ِن و َت َخ ُّذٌ ِر اللَّنفظ وسهول ِة ال َم ْخ َر ِ
ً
ّ
ّ
ال ٠وٕ ٟاال٘زّبَ ثبٌظ١باخ اٌٍفل١خ ٌذ ٜاجلبؽق إٔٗ أّ٘بي ادلوىن دتبِب ٚػؼ رٌه .

اجتمع فً
إذ أ َّنك َد ضرورة أن ٌكون المعنى شرٌ ًفا كرٌ ًما َت ْق َبلُه ال ُّذنفوس وتنجذب إلٌه ،فإذا
َ
األدب َ
وأكثر قبوالً لدى المتلقً.
أج َو َد
َ
ف المعنى وببلغة اللّفظ كان ْ
ش َر ُ
ٚػؼ األلغبَ األسثوخ اٌزٚ ٟػوٙب اثٓ لز١جخ ٌٍفق ٚادلوىن

ضرْ بٌر َكحس َكُن لَك ْف ُ
ظه وجا َكد معناه.
1ـ َك
ضرْ بٌر َكحس َكُن لَك ْف ُ
وحال ،فإذا ف َّت ْش َكته لم تجد هناك فابد ًة فً المعنى.
ظه َك
2ـ َك
صرت ألفاظه .
ضرْ بٌر َكجا َكد معناه و َكق َك
3ـ َك
وتؤخر ُ
َّ
لفظه.
ضرْ بٌر َكتؤ َك َّخ َكر َكمعناه
4ـ َك
ٚػؼ سأ ٞاثٓ ؿجبؿجب يف لؼ١خ اٌٍفق  ٚادلوىن.
ٌرى ابن َط َ
الروح والجسد.
وي العبلقة بٌن اللفظ والمعنى على نحو العبلقة بٌن ُّذ
الع َل ّ
باطبا َ
ٚػؼ سأ ٞاثٓ س ١ك اٌمريٚأ ٟيف لؼ١خ اٌٍفق  ٚادلوىن.
سار ابن َرشٌق ال َق ٌْروانً على نه ابن َط َ
ويَ ،ف َعدَّن اللفظ والمعنى شٌ ًئا واحدًا ،وال ٌمكن الفصل
الع َل ّ
باطبا َ
ضعفِه ،وٌقوى
ف ِب َ
ض ُع ُ
سد؛ ٌَ ْ
بالج َ
الروح َ
بٌنهما بحالٌ ،قول" :ال َّنل ْف ُظ ِجسم ورو ُحه المعنى ،وارتباطه كارتباط ُّذ
بقوته" ،فالمعنى الجمٌل الرصٌن ٌحتاج إلى إبرازه فً عبارة جمٌلة مؤ ّثرة.
ّ
وزاري 2018
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حل األسئلة
1ـ ً٘ خيزٍف سأ ٞاثٓ لز١جخ هٓ سأ ٞوً ِٓ  :اثٓ ؿجبؿجب  ٚاثٓ س ١ك اٌمريٚأ ٟيف إٌلشح إىل لؼ١خ
اٌٍفق ٚادلوىن؟

نعم ،ألنّ :
َ
●ابن ؿجبؿجب ٚاثٓ س ١ك نظرا إلى اللفظ والمعنى على أ ّنهما وحدة متماسكة على نحو العالقة بٌن الجسد
َ

َ

والرّ وح وال ٌمكن الفصل بٌنهما بحال.
أمّا اثٓ لز١جخ فٌقسّم الشعر فً ما ٌتعلّق بقضٌّة اللفظ والمعنى أربعة أقسام ،وٌظهر منهما أ ّنه ال ٌع ّدهما وحدة
متماسكة ،فمن أقسام الشعر لدٌه (ضرب حسن لفظه وحال فإذا فتشته لم تجد هناك فابدة فً المعنى).
 2ـ ٠ش ٜاجلبؽق أْ اٌشوش إرا رشعُ إىل ٌغخ أخش ٜثـً ِ ،ب اٌغجت اٌز ٞدفوٗ إىل ٘زا احلىُ .
ألنّ الجاحظ ٌرى أنّ القٌمة الجمالٌّة والفنٌّة فً ال ّنص تكمن فً ألفا ه أكثر من معانٌه ،وترجمة ال ّنصّ إلى لغة
أخرى تعنً الحفاظ على المعنى فقط ،والمعانً فً نظر الجاحظ ال فرق فٌها بٌن العربًّ وغٌره ،أمّا اللغة وما
ك.
ٌتبعها من :إقامة الوزن ،وتخٌّر اللفظ ،وغٌرهما من األمور التً اهت ّم بها الجاحظ فستتغٌّر بال ش ّ

3ـ ً٘ جتذ ٌىً ِٓ  :اٌٍفق  ٚادلوىن ِض٠خ هٍ ٝا٢خش يف األدة ؟ ٣زوى ُِطبُت ؽو٣خ اُزؼج٤و
ٓيّ٣خ ٧ؽلٔٛب ػِ ٠ا٥فو ،ك ٌٖٔ٣ ٬كَٖ اُؤ٤خ اُلّ٘٤خ ث ٖ٤اُِلع ٝأُؼٜ٘ٔ٘ٓ َّ ًٝ ،٠ب اٗؼٌبً ُ٦فو.
ِ ٫

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً

صاٌل الغبٌن 0772432372

136

عبدعب :اٌظذق  ٚاٌىزة يف اٌشوش
هًٍ :رجبٕ٠ذ آساء إٌمبد اٌوجبع١ني يف ِف ِٟٛٙاٌظذق  ٚاٌىزة يف اٌشوش .
شعر أكذبه (و) أعذب ال ّ
ألنّ آراءهم سارت على مبدأٌَن هما) أعذب ال ّ
شعر أصدقه(.

عبسد آساء إٌمبد اٌوجبع١ني هٍِ ٝجذأ ٓ٠اروشّ٘ب
1ـأعذب ال ّ
شعر أكذبه .

2ـ أعذب ال ّ
شعر أصدقه.

ّ

1ـ أهزة اٌشوش أوزثٗ.
ِب ادلمظٛد ة) ثبٌىزة (يف اٌشوش

عدم مطابقة الصورة األدب ٌّة لِما ٌُناسبها فً الواقع ،وعدم التق ُّذٌد بمعاٌٌر العقل والمنطق ،مع البقاء ضمن دائرة
الخٌال المقبول ا ّلذي ٌرمً إلى إحداث الوقع الحسن والتأثٌر فً نفس المتلقً.
ِب ادلجذأْ اٌٍزاْ أعبصّ٘ب أطؾبة ِجذأ) أهزة اٌشوش اوزثٗ) .

1ـ عدم مطابقة الصورة األدب ٌّة لِما ٌُناسبها فً الواقع

2ـ عدم التق ُّذٌد بمعاٌٌر العقل والمنطق.

الشأ اٌج١ذ اٌشوش ٞاألرٌٍ ٟجؾرت ٚ ٞاٌز ٞديذػ ف ٗ١اٌش١ت ٚثني ِبرا ديضً ً٘ ديضً أهزة اٌشوش

أوزثٗ أَ أهزة اٌشوش أطذلٗ.
ً
حالة
سنُ
صقُول ُ أَ ْح َ
والصار ُم ال َم ْ
ّ
أػنة اُْؼو أًنثٚ

ص َق ِل
الوغى مِنْ
صار ٍسم لَ ْم ٌُ ْ
ٌَ ْو َم َ
ِ

هًٍ مل ٠وذ اٌج١ذ اٌغبثك ِٓ أهزة اٌشوش أوزثٗ

 ٕ٧اُجُؾزو ّ
 ١فبُق ك ٢اُج٤ذ اُٞاهغ ٝؽلٝك أُ٘طن ،ؽٓ ٖ٤لػ اُ َّنْْ٤ت ُ ٞٛٝػوكًب ػٓ٬خٌم ػِ٠
ُ
ك ٌٕٞ٤أث ٘٤اُِ ٕٞهبٛؼًب كبػ ً٬ك٢
اُزَّنو ّلّ ك ٢اَُ ّّٖ كْجَّنَٜمٗ ٖٓ ٚبؽ٤خ اُِ ٕٞثبََُّن٤ق اُنُٖ٣ ١وَمَ
ٍبؽخ أُؼوًخ ٛن ٙاُٖٞهح ٓغ ٓقبُلزٜب ُِٞاهغ ٝفوٝعٜب ػِ ٠أُ٘طن رجو ٖٔٙ ٠كائوح اُق٤بٍ
أُوج ٍٞاُن٣ ١وٓ ٢ث ٚاُ ّْبػو اُ ٠اؽلاس اُ َمْ ٞهغ اُ َمؾ َمَٖ ٝاُزؤص٤و كٗ ٢لٌ أُزِو.٢
أطذلٗ
.
ِبرا ديضً اٌج١زني اٌزبٌ١ني ٌٍجؾرت ٚ ٞادلزٕج ٟأهزة اٌشوش أوزثٗ أَ أهزة اٌشوش

ًِلزٔٗٞب ؽلٝك ٓ٘طنــــــًْ
ك ٠ثِ ِغَُْٔٗ ٢ؾ ً٫ٞأَمَّٗنَ٘ ٢مه ُع ٌمَ

 ٝاُْؼو ٌ٣ل ٢ػٖ ٕلهً ٚنثٚ
ى َُم ْْ رَم َموٗ٢
َُمَ ُٓ ٫ ْٞمقبَٛمجَمز ٢اَِّ٣نب َم

أػنة اُْؼو أًنثٚ
ِب ادلؤخز اٌز ٞأخز هٍ ٝلٛي ادلزٕجِ ٟبدؽب يف اٌج١ذ اٌغبثك.
خارجا على الحقٌقة.
تجاوزه حدود الخٌال المعقول ،ورأوا فً مثل هذا البٌت إفرا ًطا
ً
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َ
إالَ دهب إٌمبد ٌزغبٚص ؽذٚد اخل١بي ادلومٛي ٚاإلفشاؽ يف اخلشٚط هٓ احلم١مخ يف ِغؤٌخ) أهزة اٌشوش
أوزثٗ).

كػٞا اُ ٠اٍزقلاّ أكٝاد رُووِّة أُجبُـخ اُْ ٗ ٠لٌ أُزِو ،٢كبٍزؾَ٘ٞا إٔ َ٣زقلّ اُْبػو أُلبظب
ٓضَ (ٌُ٣ ، ٞبك ٓٝ ،ب ٝعوَ ٟمٓغوأُٛب)  ٖٓٝمُي ه ٍٞاُ ّْبػو ٓبكؽًب:
غزٍَِ ُُ
ساؽزِ ِٗ
ط ُ١ئرا ِب عب َء ْ َ٠
ُس ْوُٓ َ
غ ُىٗ ِػ ْشفبَْ َ
َ َ٠ىب ُد ِ ّْ ُ٠
اٌؾ ِ
فعبّر ال ّ
ك ٌدِه ،وفً هذا مبالغة قرّبها استخدام
شاعر عن عِ َكظ ِم َكك َكر ِم الممدوح بمحاولة الجدار إمسا َك
اللفظ) ٌكاد(.

ّ

2ـ أهزة اٌشوش أطذلٗ.
ِب ادلمظٛد ة) ثبٌظذق (يف اٌشوش؟.
تجربة شعورٌّة حقٌقٌّة ،و َكٌستخدم فٌها ال ّ
شاعر الخٌال المقبول
أن تكون الصّورة معبِّر ًة عن ِ
القرٌب ال ّتناول من غٌر الخروج على حدود المنطق.
َك
ٓضبٍ :
قالت لٌلى األخٌلٌة :
َق ْو ٌةم ِر َبا ُط َ
َوأَسِ َّنن ٌةة ُز ْر ٌةق ٌُ َخ ْلنَ ُنجوما
الخ ٌْ ِل َو ْس َط ُبٌوتِ ِه ْم
ٕٞهد اُْبػوح اُقٓ ٍٞ٤غزٔؼخ َم ٍْٜٝاُجٞ٤د ثبُِٝ ،َ٤اُوِّٓبػ اُ ّيههبء ث٘غ ّٞإُِٞ ٢ٛٝ ،َ٤هح
ٓوجُٞخ
أطذلٗ
.
ِبرا ديضً اٌج١ذ اٌغبثك ٌ ٍٝ١األخ١ٍ١خ أهزة اٌشوش أوزثٗ أَ أهزة اٌشوش

أػنة اُْؼو إٔله.ٚ
ِبرا ديضً اٌج١ذ اٌزبيل حلغبْ ثٓ صبثذ  :أهزة اٌشوش أوزثٗ أَ أهزة اٌشوش أطذلٗ.

 ٝإ أؽَٖ ث٤ذ أٗذ هبئِٚ
أػنة اُْؼو إٔله.ٚ
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حل األسئلة
ِب ادلمظٛد ة) ثبٌىزة  ٚاٌظذق ) يف اٌشوش.
اٌىزة يف اٌشوش  :عدم مطابقة الصورة األدب ٌّة لِما ٌُناسبها فً الواقع ،وعدم التق ُّذٌد بمعاٌٌر العقل والمنطق ،مع
البقاء ضمن دائرة الخٌال المقبول ا ّلذي ٌرمً إلى إحداث الوقع الحسن والتأثٌر فً نفس المتلقً.

تجربة شعورٌّة حقٌقٌّة ،و َكٌستخدم فٌها ال ّ
شاعر
اٌظذق يف اٌشوش  :أن تكون الصّورة معبِّر ًة عن ِ
القرٌب ال ّتناول من غٌر الخروج على حدود المنطق.
الخٌال المقبول
َك
2ـ ِب ادلجذأ إٌمذ ٞيف ِٛػٛم اٌظذق  ٚاٌىزة اٌز٠ ٞزفك ِن ِؼّ ْٛوً اٌج١زني االر١ني

أ ـ هبٍ ؽَبٕ ثٖ صبثذ :
ث١ذ ٠مبي ئرا أٔشذرٗ  :طذلب
 ٚئْ أؽغٓ ث١ذ أٔذ لبئٍٗ
 ٝه ٍٞاُجؾزو: ١
 ٚاٌشؼش ٠ىف ٟػٓ طذلٗ وزثٗ
ة ـ وٍفزّٔٛب ؽذٚد ِٕطكــــــوُ
أ ـ اُٖلم ك ٢اُْؼو ة ـ أػنة اُْؼو أًنث.ٚ
3ـ هبٍ اثٖ أُؼزي :
ٛـــــنا ٓـــٖ ٝهـــبئغ اُلٛو
هبُذ ًجود ّ ٝجذ هِذ ُٜب
أ ـ ٚػؼ اٌظٛسح اٌفٕ١خ يف اٌج١ذ .

ٕ ّٞه اُ ّْبػو اُ ّْ٤ت ك ٢هأٍ ٚثـجبه اُؾوٝة اُّن٣ ١ؼِ ٞاُوأً.
ة ـ إْ وٕذ ٔبلذا ف ًٙرش ٜاٌج١ذ ٕ٘ب ِٓ ثبة اٌىزة أَ اٌظذق ؟ ٚػؼ إعبثزه .

ٖٓ ثبة اُ َمٌ ِنةْ ؛ ّ
 ٕ٧اُ ّْبػو فوط ػٖ ٓؼب٤٣و اُؼوَ ٝأُ٘طن ك ٢اُّٖٞهح كِْ رٌٖ ٓطبثوخ ُِٞاهغ،
كبُ ّْ٤ت ك ٢اُؼُوْ ف ػٓ٬خ ػِ ٠اُزَّنو ّلّ ك ٢اَُ ّّٖ.
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اٌٛؽذح اٌضبٌضخ

ادلزا٘ت األدث١خ يف اٌوظش احلذ٠ش

ٚػؼ ادلمظٛد ادلز٘ت األدثٟ

َّ

دٚع١خ اٌوالِخ اٌىبٍِخ

ٖجْـخ ؿبُجخ رُِّٔ٤ي مُي اُّ٘زبط
أُنٛت ا٧كث: ٢عِٔخ ٖٓ اُقٖبئٔ اُلّ٘٤خ اُز ٢رَمٖجُؾ ِٗزبعًب أكثًّ٤ب ٓب ثِ ِ
ٖٓ ؿ٤و ٙك ٢كزوح ٓؼَّ٤ن٘خ ٖٓ اُ ّيٓبٕ.
اروش أعجبة أزمبي رؤصري ادلزا٘ت األدث١خ ِٓ اٌغشة إىل أدثٕب اٌوشث ٟاحلذ٠ش.

ثلؼَ ا٫رّٖبٍ اُضّوبكٝ ٢ؽوًخ اُزّوعٔخ ٓغ ثلا٣خ ػٖو اُّٜ٘ٚخ اُؼوث٤خّ.

اروش أ ٙش ادلزا٘ت األدث١خ اٌز ٟأزمً رؤصري٘ب إىل أدثٕب اٌوشث ٟاحلذ٠ش .

.1أُنٛت اٌُ. 2. ٢ّ ٌ٤ٍ٬أُنٛت اُوٓٝبَٗ ّ. 3. ٢أُنٛت اُٞاهؼ ّ. 4. ٢أُنٛت اُوّٓي ّ
.١
هشف هظش إٌٙؼخ اٌوشث١خ:
ٖٓ ٞٛٝطِؼ ٣طِن ػِ ٠اُلزوح اُز ٢ثلأد ثؾِٔخ ٗبثِ ٕٞ٤ػِٖٓ ٠و ك ٢أٝافو اُووٕ اُضّبٖٓ ػْو
ٝآز ّلد اُ ٠أٝافو اُووٕ اُزّبٍغ ػْو ٝثلا٣خ اُووٕ اُؼْوٓٝ ،ٖ٣ب هاكوٜب ٖٓ ارّٖبٍ ث ٖ٤اُْوم
.٢
ٝاُـوة أك ٟاُ ٠اهروبء ا٥كاة اُؼوثّ٤خ ثؼل رلٞٛه أؽٞاُٜب ك ٢اُؼٖو اُؼضٔبٗ ّ

أٚال :ادلز٘ت اٌىالع١ى:ٟ
هشف ادلز٘ت اٌىالع١ى:ٟ
وهً الحركة ال ّ
شعرٌّة العربٌّة التً ظهرت فً أوابل العصر الحدٌث ،والتز َكم فٌها عدد من
شعراء ال َّن ْظم على نهج ال ّ
ال ّ
شعراء فً عصور ازدهار ال ِّشعْ ر العربًّ :الجاهلًّ  ،واإلسالمًّ ،
واألمويّ ،العباسًّ .
ِب ٘ ٟاٌوظٛس اٌشوش٠خ اٌز ٟاهزّذد هٍٙ١ب) ِذسعخ ِاإلؽ١بء ٚإٌٙؼخ).
.٢
ػٖٞه اىكٛبه اُ ِّْؼْو اُؼوث ّ: ٢اُغبٝ ٢ّ ِٛاٝ ، ٢ّ ٓ٬ٍ٩اٝ ،ّ١ٞٓ٧اُؼجبٍ ّ
اإلؽ١بء ٚإٌٙؼخ).
ِٓ ٘ ٛسائذ (ِذسعخ ِ

ٓ ١ؾٔٞك ٍبٓ ٢اُجبهٝك ّ
اُ ّْبػو اُ ِٖٔو ّ
.١
ً٘ عبس أطؾبة ادلٕٙظ اٌىالع١ى ٟهٍٙٔ ٝظ اٌشوشاء اٌمذاِ ٝيف اجتب٘ ُٙاٌشوش. ٞ

ٕ َمٞهٓٝ ْٛجبٗ ٢هٖبئلٝ ْٛأؿوا.ْٜٙ
ٗؼْ كؤ َم ّْجَم ُْٜٛٞك ٢أٍبُ٤جُ ٝ ْٜ
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اروش صالصخ ِٓ أرجبم ادلز٘ت اٌىالع١ىٟ

ِظش
أحمد شوقً
حافظ إبراهٌم
علً الجارم

اٌؼشاق
جمٌل صدقً َّ
الزهاويّ
معروف الرُّز صافًّ
عبد المجسن الكاظمًّ
محمد مهدي الجواهري

األسدْ
ػجل أُ٘ؼْ اُوكبػ٢

عٛس٠ب
ف٤و اُل ٖ٣اُيهًِ٢

ِب عجت إؿالق رغّ١خ ِذسعخ اإلؽ١بء  ٚإٌٙؼخ هٍ ٝادلز٘ت اٌىالع١ى. ٟ

ٜٗ٧ب رٔضَ ٓب َ٣ؼ ٠اُٛ ٚ٤نا أُنٛت  ٞٛ ٝاػبكح اُؾ٤بح ُِْؼو  ٝثؼض ٖٓ ٚعل٣ل ثؼل إٔ أصوِٚ
اُٚؼق  ٝاُٖ٘ؼخ ك ٢اُؼٖٞه أُزؤفوح ثبرقبم ٜٓ٘ظ اُْؼو اُول ْ٣اٗ َ٤ٕ٧وطخ اٗط٬م ٗؾٞ
اُْؼو أُؼبٕو .
ألشأ األث١بد ا٢ر١خ ِٓ الِ١خ اٌجبسٚد ٞاٌز ٟحيبو ٟفٙ١ب اٌمظ١ذح اجلبٍ٘ ٟصُ ثني أُ٘ ِوبمل
ادلز٘ت اٌىالع١ى ٚ ٟمسبرٗ اٌفٕ١خ اٌز ٟرزؼؼ فٙ١ب :

ناز ِل
أال َح ًِّ مِــنْ أَ ْسما َء َر ْس َم ال َم ِ
ِس وال َتــ َق ْت
الروام ُ
تــها َّن
َخبل ٌةء َت َع َّنف ْ
َف ْ
ـــر ْف ُ
سـ
َّنار َب ْعـــ َد َت َر ُّذ
ت الــد َ
ؤل ًٌا َع َ
َغد ْ
اء َو َطالَما
َت وهْ ًَ َم ْر ًعى لل ِّظ َب ِ
ٌال أَهْ لِها
َفلِ ْل َع ٌْ ِن ِم ْنها َب ْ
ـــع َد َت ْز ِ
ـــوا ِك ٍس
َفأ َ ْســـ َبلَ ِ
ف
ان فٌها ِب َ
ت ال َع ٌْ َن ِ
صبا َبتً
هاج ْت َعلَ َّنً َ
ِد ٌَا ُر الَّنتـــً َ
ثٕبء اٌمظ١ذح:

ج ْع َبٌا ًنا لِسائ ِِل
وإِنْ ه َ
ًِ لـــــَ ْم َت ْر ِ
الحواف ِِل
ٌوم َ
َعلَ ٌْها أَهاضِ ُ
ــٌب الـــ ُغ ِ
س شاغِلً
أَرانً ِبها ما كانَ باألَ ْم ِ
َغ َن ْت وهْ ًَ َمأْ ًوى لِل ِ
ان ال َعقائ ِِل
ح َ
س ِ
سائ ِِل
ف أَ ْط
الر َ
ـــــبلل َك َو ْحًِ َّن
ار ُ
ٍس
َم َع ِ
س ٍّحح ِب َو ِاب ِل
مِنَ الــ َّند ْم ِع ٌَ ْجري َب ْع َد َ
ــــر ْت بِ َق ْلبًِ ال ِعجا ِ
ت ال َببلبِ ِل
وأَ ْغ َ

شاعر اختار مق ِّد ً
نلحظ أنّ ال ّ
مة َكط َكل ِلٌَّة ٌُخاطب فٌها َكرفٌ َكقه فً السَّفر ،وٌطلب إلٌه إلقاء ال ّتحٌة على
دٌار محبوبته الّتً َكخلَكت منها ومن قومها وتغٌّرت حالُها فؤصبحت أطالالً َكتدو ُر فٌها ِّ
الظباء.
ث ّم ٌصف أَك َكثر هذه األطالل فً نفسه ّ
ت الّتً أعاد ْتها وتسب ْ
َّبت فً َكبعْ ث أشواقه وبكابه،
والذكرٌا ِ
امرئ ال َكقٌْس ،و َكط َكرفة بن العبد ،وغٌرهما.
شؤنه فً صنٌعه هذا شؤن الشعراء الجاهلٌٌن ،مثل ِ :
ٌواصل ال ّ
شاعر ال َّن ْظم على َكنهْج القدماء باالنتقال من موضوع إلى آخر بعٌ ًدا عن الوحدة
الموضوعٌّة ،إذ ٌشٌر إلى َكع ْذل َكمنْ َكٌلومُه على ُحبِّه وما آلت إلٌه حاله ،فٌقول:
سائِلًِ
ًِ طِ ْفلَ ٌةة
لوب إِلَ َّنً َو َ
َوإِ ْذ أَنا َم ْج ٌة
َت َعلَّن ْق ُتها فً الحـــــــــَ ًِّ إِ ْذ ه َ
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ب فً ال َق ْل ِ
هـــاج ْت َعلَ َّنً َعواذِلً
َغ ٌَا َب ُت ُه
ب وا ْن َج َل ْت
َ
َف َل َّنما اس َت َق َّنر ال ُح ُّذ
صْ ٘٣زوَ اُْبػو اُ ٠أُٞٙٞع اُوئ ٞٛٝ ٌ٤اُلقو ثو ٚٓٞاُن ٖ٣اكهًٞا ٖٓ أُغل ٝاُلٚبئَ اُؾٔ٤لح
ؽظًّب ٝاكوًأّ ٓٝ ،ب عبء ك ٢مُي:
ــج َد داخِــل ٌة فــً ال َّن
شمائ ِِل
مِنَ ال َق ْو ِم با ٍسد َم ْج ُد ُه ْم فً شِ مالِ ِه ْم
وال َم ْ
ــج ٍسل لَ َّنبا َك َغ ٌْ َر ُمسائ ِِل
َع َو ٍسة
علــى َع َ
إِذا ما َد َع ْو َت ال َم ْر َء ِم ْنه ْم لد ْ
ٌَ ُكونُ َعشا َء َّن
ِبلج ال َّنط ْع ِن َّنأول َ َحام ِِل
ِــــــل
الزا ِد آخ َِر آك
ٍس
َو ٌَ ْو َم اخت ِ
 ٝاما أٗؼٔ٘ب اُ٘ظو ك ٢اُوٖ٤لح َُم ِؾ ْ
ظ٘ب أَمَّٗنٜب رَمِزيّ اُوبك٤خ اُٞاؽلح ػِٜ٘ٓ ٠ظ اُولٓبء أًٚ٣ب.
األٌفبف ٚادلوبٔ:ٟ

يف األٌفبف َٗ:م ِْ َمؾع ّ
إٔ اُجبهٝك ١اُّنٔ٣ ١ضَّ أُنٛت اٌُ ٢ّ ٌ٤ٍ٬ك ٢ا٧كة اُؼوث ّ ٢اٍزقلّ اُ٧لبظ
اُ َمغ ْيَُمخ ًٔب ًبٕ ؽبٍ اُولٓبءٜ٘ٓٝ ،ب (:رَم َمؼلَّن ْزٜب  ،اُوَّنٝآٌ  ،أٛب٤ٙت).
يف ادلوبٔ: ٟقد استخدم البارودي معانً وموضوعا ٍد
ت مستم ّدة من المعانً والموضوعات القدٌمة،
مثل :
 اندثار ال ّدٌار بفِعْ ل الرٌّاح وما َكتحمِله من غبار وتراب .
ّ 
الظباء التً ترعى فً ال ّدٌار بعد ُخلُوِّ ها من أهلها .
 الفخر بالقوم ومجدهم وفضابلهم.
اٌظٛسح اٌشوش٠خ :
اُجبهٝك ّ
ً ١ـ٤وّ ٖٓ ٙؼواء أُنٛت اٌَُ٣ ٢ّ ٌ٤ٍ٬زؼَٔ اُّٖٞهح اُ ّْؼوّ٣خ أُؤُٞكخ ُل ٟاُولٓبء ماد
اُطبثغ اُؾَ ٢أُبك٣ ١و: ٍٞ
ع ٍّزؼ ثِ َٛاثِ ًِ
ف
فَأ َ ْ
َِِٓ اٌ َّنذ ِْ ِغ ْ َ٠غش ٞثَ ْؼ َذ َ
ذ اٌ َؼ َْٕ١ب ِْ فٙ١ب ثِ َٛا ِو ٍ
عجٍََ ِ
كبُْبػو ْ٣ج ٚأُطو ثبُلٓغ اُـي٣و أُٜ٘ٔو
ً
هًٍ :ال جنذ يف لظبئذ أرجبم ادلز٘ت اٌىالع١ى ٟأٌفبكب هبِ١خ أ ٚرغب٘ال يف اٌٍغخ ٚلٛاهذ٘ب.

أل ّنهم ٌحافظون على سبلمة األلفاظ ،وجزالتها ،وفخامتها ،وٌحرصون على فصاحة ال ّتراكٌب واألسالٌب اللُّذغو ٌّة.

هذد خظبئض اٌفٕ١خ ٌٍّز٘ت اٌىالع١ى ٟيف األدة اٌوشث.ٟ

1ـ ُ٣ؾبً ٢اُولٓبء ك ٢ث٘بء اُوٖ٤لح اُؼوث٤خ ٖٓ ؽ٤ش رؼ ُّلك أُٞٙٞػبد.
2ـ ِ٣زيّ اُوبك٤خ اُٞاؽلح.
3ـ ٣ؾبكع ػِٓ٬ٍ ٠خ اُ٧لبظٝ ،عياُزٜبٝ ،كقبٓزٜب٣ٝ ،ؾوٓ ػِ ٠كٖبؽخ اُزّواً٤ت ٝاٍ٧بُ٤ت
اُُِّـّ٣ٞخ.
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٣.4جزؼل ػٖ اُق٤بٍ اُغبٓغ ثبٍزقلاّ اُّٖٞهح اُ ِّْؼوّ٣خ اُؾ َّّ٤خ ٝأُبكّ٣خ ،كٞ٤اىٕ ثنُي ث ٖ٤اُؼوَ
ٝاُؼبٛلخ.
هًٍ :اعزؾذس اٌىالع١ى ْٛ١أاشاع عذ٠ذح مل رىٓ ِوشٚفخ ِٓ لجً يف اٌشوش اٌوشثٟ

ٝمُي ُ٘٤بٍت ػٖوٓٝ ْٛب اٍزغ َّنل ك ٖٓ ٚ٤ظوٝف ٝأؽلاس
ً٘ اعزـبهذ ِذسعخ اإلؽ١بء  ٚإٌٙؼخ إػبفخ ٟء عذ٠ذ ٌألدة اٌوشث ٟاحلذ٠ش ؟ ٚػؼ إعبثزه

ٗؼْ ،كبما ًبٕ أرجبع أُنٛت اٌُ ٢ّ ٌ٤ٍ٬هل َٗمَٜمغٞا َٗمْٜظ اُولٓبء كبَِّٗن ْٜاٍزؾلَمصٞا أؿواًٙب ّؼوّ٣خ عل٣لح
ُْ رٌٖ ٓؼوٝكخ ٖٓ هَم ْج َُ ك ٢اُ ّْؼو اُؼوث ّ ،٢ثٔب ٘٣بٍت ػٖوٓٝ ْٛب اٍزغ َّنل ك ٖٓ ٚ٤ظوٝف
ٝأؽلاس ٖٓٝ ،ص ّْٞٙٞٓ ،ػبد عل٣لح رؼجِّو ػٖ رِي اُظوٝف ٝا٧ؽلاس ،كظٜو ٓض: ً٬اُ ِّْؼو
اُٝ ،٢ّ ٘ٛٞاُ ِّْؼو ا٫عزٔبػ ّٝ ،٢اُ ِّْؼو أَُوؽ ّٓ ٌُٖٝ ،٢غ أُؾبكظخ ػِ ٠اُقٖبئٔ اُلّ٘٤خ اُّز٢
ٜٗظ ػِٜ٤ب اُ ّْؼواء اُولآ )٠أُنٛت اٌُ.(٢ّ ٌ٤ٍ٬
اروش أُ٘ ادلٛػٛهبد اجلذ٠ذح اٌزٔ ٟلُ ثٙب اٌىالع١ى. ْٛ١

اُ ِّْؼو اُ٢ّ ٘ٛٞ

 2ـ اُْؼو ا٫عزٔبػ٢

 3ـ اُْؼو اُ. ٢٘ٛٞ

حل األسئلة
1ـ ٚػؼ ادلمظٛد ثىً ِٓ ادلز٘ت األدث ٚ ٟادلز٘ت اٌىالع١ى ٟيف األدة اٌوشث.ٟ

ٖجْـخ ؿبُجخ رُِّٔ٤ي مُي اُّ٘زبط
ادلز٘ت األدث: ٟعِٔخ ٖٓ اُقٖبئٔ اُلّ٘٤خ اُز ٢رَمٖجُؾ ِٗزبعًب أكثًّ٤ب ٓب ثِ ِ
ٖٓ ؿ٤و ٙك ٢كزوح ٓؼَّ٤ن٘خ ٖٓ اُ ّيٓبٕ.
ادلز٘ت اٌىالع١ى:ٟوهً الحركة ال ّ
شعرٌّة العربٌّة التً ظهرت فً أوابل العصر الحدٌث ،والتز َكم
شعراء ال َّن ْظم على نهج ال ّ
فٌها عدد من ال ّ
شعراء فً عصور ازدهار ال ِّشعْ ر العربًّ :الجاهلًّ ،
واإلسالمًّ  ،واألمويّ ،العباسًّ .
2ـ ِب سأ٠ه يف إؿالق اعُ ِذسعخ األؽ١بء  ٚإٌٙؼخ هٍ ٝادلز٘ت اٌىالع١ى ٟيف األدة اٌوشث.ٟ

ٜٗ٧ب رٔضَ ٓب َ٣ؼ ٠اُٛ ٚ٤نا أُنٛت  ٞٛ ٝاػبكح اُؾ٤بح ُِْؼو  ٝثؼض ٖٓ ٚعل٣ل ثؼل إٔ أصوِٚ
اُٚؼق  ٝاُٖ٘ؼخ ك ٢اُؼٖٞه أُزؤفوح ثبرقبم ٜٓ٘ظ اُْؼو اُول ْ٣اٗ َ٤ٕ٧وطخ اٗط٬م ٗؾٞ
اُْؼو أُؼبٕو .
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 3ـ ًٙاعزـبهذ ِذسعخ اإلؽ١بء  ٚإٌٙؼخ إػبفخ ٟء عذ٠ذ ٌألدة اٌوشث ٟاحلذ٠ش ؟ ٚػؼ
إعبثزه

ٗؼْ ،كبما ًبٕ أرجبع أُنٛت اٌُ ٢ّ ٌ٤ٍ٬هل َٗمَٜمغٞا َٗمْٜظ اُولٓبء كبَِّٗن ْٜاٍزؾلَمصٞا أؿواًٙب ّؼوّ٣خ عل٣لح
ُْ رٌٖ ٓؼوٝكخ ٖٓ هَم ْج َُ ك ٢اُ ّْؼو اُؼوث ّ ،٢ثٔب ٘٣بٍت ػٖوٓٝ ْٛب اٍزغ َّنل ك ٖٓ ٚ٤ظوٝف
ٝأؽلاس ٖٓٝ ،ص ّْٞٙٞٓ ،ػبد عل٣لح رؼجِّو ػٖ رِي اُظوٝف ٝا٧ؽلاس ،كظٜو ٓض: ً٬اُ ِّْؼو
اُٝ ،٢ّ ٘ٛٞاُ ِّْؼو ا٫عزٔبػ ّٝ ،٢اُ ِّْؼو أَُوؽ ّٓ ٌُٖٝ ،٢غ أُؾبكظخ ػِ ٠اُقٖبئٔ اُلّ٘٤خ اُّز٢
ٜٗظ ػِٜ٤ب اُ ّْؼواء اُولآ )٠أُنٛت اٌُ.(٢ّ ٌ٤ٍ٬
4ـ ٚػؼ اخلظبئض اٌفٕ١خ ٌٍّز٘ت اٌىالع١ى ٟيف األدة اٌوشث.ٟ

وزاري  2018اختٌار من متعدد

1ـ ُ٣ؾبً ٢اُولٓبء ك ٢ث٘بء اُوٖ٤لح اُؼوث٤خ ٖٓ ؽ٤ش رؼ ُّلك أُٞٙٞػبد.
2ـ ِ٣زيّ اُوبك٤خ اُٞاؽلح.
3ـ ٣ؾبكع ػِٓ٬ٍ ٠خ اُ٧لبظٝ ،عياُزٜبٝ ،كقبٓزٜب٣ٝ ،ؾوٓ ػِ ٠كٖبؽخ اُزّواً٤ت ٝاٍ٧بُ٤ت
اُُِّـّ٣ٞخ.
٣.4جزؼل ػٖ اُق٤بٍ اُغبٓغ ثبٍزقلاّ اُّٖٞهح اُ ِّْؼوّ٣خ اُؾ َّّ٤خ ٝأُبكّ٣خ ،كٞ٤اىٕ ثنُي ث ٖ٤اُؼوَ
ٝاُؼبٛلخ.
 5ـ الشأ األث١بد اٌزبٌ١خ ٌٍشبهش أزتذ ٛل ٟيف ٚطف ِذٕ٠خ دِشك ؽني صاس٘ب ِوبسػب يف رٌه
ثمظ١ذح اٌشبهش األٔذٌغ ٟأث ٟاٌجمبء اٌشٔذ ٞيف سصبء ِذْ األٔذٌظ اٌزِ ٟـٍوٙب :
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٠لٙش يف اٌمظ١ذح ثذا٠خ حمبوبح اٌمذِبء:
ُ٣ قبٛت اُ ّْبػو اُوّك٤ن ػِ ٠ػبكح اُ ّْؼواء اُغب.ٖ٤ّ٤ِٛ
٣ وق ػِ ٠ا.ٍ٬ٛ٧
ِ٣ زيّ ٝؽلح اُوبك٤خ ك ٢اُوٖ٤لح.
٣ ؾوٓ ػِ ٠اٍزقلاّ اُ٧لبظ اُ َمغيُخ اُلٖ٤ؾخٓ ،ضَ ( ثبٗٞا ،اُوٍْ  ،ؽٞاّٜ٤ب) ٓغ ٍٓ٬خ
اُزّواً٤ت ٝاٍ٧بُ٤ت اُِّـّ٣ٞخ
ٗ غل أُؼبٗ ٢أُؤُٞكخ ٝاُ ّْبئؼخ ُل ٟاُولٓبءٓ ،ضَ اُ ّلػٞح اُ ٠اُؾوٓ ػِ ٠اُ ِؼ ِّي ٝاُ َمَٔ٘مؼخ .
 اُٖٞهح اُ ّْؼوّ٣خ :عبءد ؽَّ٤خ ٍِٓٔٞخ رؾزٌْ اُ ٠اُؼوَ ًو:ُٚٞ
٤بٕ "ام ّجّ ٚأّؼخ اُ ٌّْٔ ّ
م ُُ ِغ ْ ِٖ ٤اُ َمٔب ِء ِػ ْو ُ
ثبُنٛت ،كبثزؼل ثنُي ػٖ اُق٤بٍ
ٝاُ َّنْ ٌُْٔ كَمَ ْٞم
اُغبٓؼ.
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ادلز٘ت اٌشِٚبٔغٟ
ٚػؼ ادلمظٛد ثبدلز٘ت اٌشِٚبٔغٟ

ٓنٛت أكث ّ ٢أ ُ ْ
ن ػِ ٠اُ ّْؼواء اُّنٗ ٖ٣بكَم ْٝا ثٚوٝهح اُزّؾوه ٖٓ اُوٞاػل ٝا ٍٕٞ٧اُزّٗ ٢بكد ثٜب
َ ِِٛم
اٌُّ٤ٌ٤ٍ٬خ،كؤِٛوٞا اُ ِؼ٘بٕ ُِؼبٛلخ ٝاُق٤بٍٕٝ ،جُّٞا اٛزٔبٓ ْٜػِ ٠اُؾل٣ش ػٖ ْٓبػو اَٗ٩بٕ
اُلَموْ ك ٝٝ ،ٚٓٞٔٛٝظّلٞا اُطج٤ؼخ ُِزؼج٤و ػٖ رِي أُْبػو َٗٝم ْوِٜب اُ ٠ا٥فو.ٖ٣
هًٍ :ال ٔغزـ١ن اٌمٛي أْ ذتخ لٛاهذ  ٚأطٛي حمذدح ٌٍشِٚبٔغ١خ .

ّ
 ٕ٧اُوٓٝبَّٗ٤خ رَم ُؼ ُّل اُوٞاػل اُ ُٔ َمَجَّنوَمخ ك ٢ا٧كة هٞ٤كًا رَم ُؾ ُّل ٖٓ اثلاع ا٧ك٣ت ٝهلهر ٚػِٗ ٠وَ رغوثزٚ
اُ ّْؼٞهّ٣خ اُ ٠ا٥فو. ٖ٣
اروش أثشص اجلّبهبد اٌشوش٠خ اٌشِٚبٔغ١خ ِٚب اجلبِن اٌز ٞجيّوٙب ٚاالخزالف اٌز٠ ٞفشلٙب .

رتبهخ اٌذٛ٠اْ  :اُّزٌِّٜ ّ ٢ب ً َّ ٖٓ1ـ ػجّبً ٓؾٔٞك اُؼوّبك2ـ .اثوا ْ٤ٛػجل اُوبكه أُبىٗ ّ3٢ـ ػجل
اُوّؽٖٔ ٌّو١
وشاء ادلٙغش  ٖٓٝ:أرجبػٜب 1:ـ عُجوإ فِ َ٤عُجوإ2ـ اّ٤ِ٣ب أثٓ ٞب3. ٢ٙـ َٗمَ٤ت ػَموٚ٣خ.
رتبهخ أثٛيّ ٖٓٝ : ٚؼوائٜب1ـ أؽٔل ىً ٢أثّ ٞبك2١ـ .اثواٗ ْ٤ٛبع.٢
جيّوٙب :اُزّؾوّه ٖٓ اُوٞاػل.
ختزٍف :ك ٢اٛ٫زٔبٓبد ٝأُٚبٓٝ ٖ٤اٍِٞ٧ة.
الشأ األث١بد ا٢ر١خ ِٓ لظ١ذح) فٍغفخ احل١بح ) ٌٍشبهش إ١ٍ٠ب أثِ ٛبػٟصُ ثني أُ٘ ِوبمل ادلز٘ت
اٌشِٚبٔغ ٚ ٟمسبرٗ اٌفٕ١خ اٌز ٟرلٙش يف ٘زٖ األث١بد :

أَ ُّذٌهذا الشــَّناكً ومــــا ِبـــــ َك دا ُء
إِنَّن َ
س
ش َّنر ال ُجــنا ِة فً
ِ
األرض َن ْف ٌة
و َترى ال َّن
الورو ِد و َت ْعمى
ش ْو َك فً ُ
ثٕبء اٌمظ١ذح :

ف َت ْغدو إِذا َغد َْو َت َعلٌبل؟
َك ٌْ َ
الرحٌبل
ٌِل َّن
َت َتو ّقى َق ْبل َ َّن
الرح ِ
أَنْ َترى َف ْو َقها ال َّنندى إِ ْكلٌبل

1ـ اُ ّْبػو اكززؼ هٖ٤لرٓ ٚجزؼلًا ػٖ أُظٜو اُزّوِ٤ل ١كٓ ٢ولِّٓخ اُوٖ٤لح اٌُّ٤ٌ٤ٍ٬خ ،كِْ ٣وق ػِ٠
اُطَّنَِمَ ،ثَ ثلأ ثٔٞٙٞػٓ ٚجبّوح  ٞٛٝاُ ّلػٞح اُ ٠اُزّلبإٍ ٝاٍ٫زٔزبع ثبُؾ٤بح ،ام ٣زَبءٍ ٓز َمؼ ِّغجًب
ٖٓٔ  ٌْٞ٣اُؾ٤بح ٖٓ ؿ٤و ػِّخ أٓ ٝوٗ ٘٣ ٫ٝظو ا ّ٫آُٖ ٠بػت اُؾ٤بح ًٖٔ ٣ ٫و ٖٓ ٟاُٞهكح
ى.
ا ّ٫اُ َّْ ٞم

عربً تخصص  .فصل أول

الفرع األدبً

صاٌل الغبٌن 0772432372

146

اُٞعلإ
2ـ ص ّْ  ٢ٚٔ٣اُ ّْبػو ك ٢هٖ٤لرٓ ٚئ ًِّلًا كٌورْ ُٓ ٝ ،ٚضجِزًب ٕؾَّنزٜب ثؤكُّز ٚاُّز ٢رُقب ِٛت ِ
ٝاُؼبٛلخٞٓ ،ظِّلًب ػ٘بٕو اُطج٤ؼخ اُغِٔ٤خ ُزؤً٤ل أكٌبه ،ٙك٤زّق ُن ٖٓ اُطّٞ٤ه كًٍِٜٞ ٢ب ٓضب٘٣ ً٫جـ٢
إٔ َ٣مؾْ زَمن ٚ٣اَٗ٩بٕ ،ك٤و ٍٞػٜ٘ب:
سبٌبل
الج َّنو
صائِدونَ ال َّن
َعلَــ ٌْها والـــ ّ
ص ْق ُر قد َملَ َك َ
َت َت َغ َّننى َوال َّن
ض ٌَ ْقضً َقتٌبل
ضها ٌُؤ
َخ ُذ َح ًٌّا وال َب ْع ُ
َت َت َغنـَّنى َو َقدْ َرأَ ْت َب ْع َ
ِــٌش َطوٌبل؟
عام
أَ َف َت ْبكً و قــَدْ َتع ُ
مـ ُرها َب ْع ُ
َت َت َغ َّننى و ُع ْ
ض ٍس
وا ْت ُركِ القال َ لِ ْل َورى والقٌِبل
ــب ال َّنطبٌ َع ِة م ْنها
َو َت َعلَّن ْم ُح َّن
3ـ َ٣ ٝزٔ ّو اُ ّْبػو ك ٢اُزّؼج٤و ػٖ كٌور ٚثبَُّ٘نْٜظ ٗلَ ،ٚكاػً٤ب اُ ٠اُزلبإٍ ٝػلّ اٍ٫زَُّٜٞٔ ّ٬
اُؾ٤بح ،ك٤و:ٍٞ
ََِ ٚــــ َغ اٌىـــــ َ ْج ًِ ال ُ٠جـبٌ ٟاٌ ُىجٛال
ش ِٗ َ٠زَ َغـّٕٝ
ُوــــــــــْٓ َ٘ضا ًسا فُ ٟػ ِّ
ع َٚثًُِ ٛب ف ٟاٌٍَّن ْْ َ٠ ًِ ١جى ٟاٌ ُّ
طٍٛال
األس
ال ُغ َشاثًب ُ٠ــطب ِس ُد اٌــــذَُّ ٚد فْ ٟ
ِ
اٌؾمٛال
ع َس ْلش
لًـــب فَ١ـــ َ ْ
غمَِ ِِٓ ٟعبِٔجَ ُْ ِٗ ١
ُوْٓ َغذً ٠شا َ٠غُ ١ش ف ٟاألَ ْس ِ
غب َٚرَــــب َسحً رَـــ ْمج١ال
ع ُغ األَ ْص
ُوْٓ َِــــ َغ اٌفَ ْغ ِش َٔ ْ
َ٘ــــب َس شَّـــ ً
غّخً ر ُِْ ٛ
ـَ ٛوجًب ْ ُ٠
غٛٙال
ظ اٌغب
اٌشث ٚ ٝاٌ ُّ
د َ ٚإٌَّن َْ ٙش ُّ ٚ
ـــإِٔ ُ
ثب ِ
ََ َِ ٚغ اٌٍَّنــــَ ًِ ١و ْ


4ـ ص ّْ  ٢ُٜ٘٣اُ ّْبػو هٖ٤لر ٚثبُلٌوح ٗلَٜب اُز ٢اثزَملأَم ثٜب ،ك٤و:ٍٞ
ُوْٓ َعّ١الً رَ َش اٌ ُٛعَ ٛد َعّ١ال
أَُّٙ٠زا اٌشَّنبوِٚ ٟب ثِ َه دا ُء
اٌٛؽذح ادلٛػٛه١خ :

 ٞٛٝثٜنا ٣غؼَ هٖ٤لرَ ٚمؽ ِْوخً ٝاؽلح َمٓؾْ َمٌٔخ ا٫رّٖبٍ رزَّْ ثبُ َمٞؽلح أُٞٙٞػّ٤خ ،ام رز٘بٍٝ
ٓٞٙٞػًب ٝاؽلًا ػِ ٠ف٬ف اُوٖبئل اُولٔ٣خ اُّز ٢رؼ َّنلكد كٜ٤ب أُٞٙٞػبد.
اٌمبف١خ:

أُِؾٞظ ّ
إٔ اُ ّْبػو اُزي َمّ كٛ ٢ن ٙاُوٖ٤لح اُوبك٤خ اُٞاؽلح ٌُّٚ٘ٝ ،ك ٢هٖبئل أفو ٟرؾوّه ٖٓ مُي،
ًٔب ك ٢هٖ٤لر (ٚأَُبء)  ،كٔ٣ ٜٞضَِّ أُنٛت اُوٓٝبَٗ ّ ٢اُّن٣ ١وك٘ اٝ ٍٕٞ٧اُوٞاػل اُز ٢رَم ُؾ ُّل
ٖٓ اثلاع اُ ّْبػو ًٔب ٣و ٟاُوٓٝبَٗ.ّٕٞ٤
األٌفبف ٚادلوبٔ:ٟ

●اُ٧لبظ :اٍزقلّ اُ َّنْبػو اُ٧لبظ اَُِّٜخ ماد اُجؼل اُؼبٛل ّ ،٢ثٔب ٣ز٘بٍت ٓغ رٞعّٜبد
اُوّٓٝبَٗ ٖ٤٤اُؼبٛل٤خ ٓضَ ( اُْبً ، ٢كاء  ،رزـ٘ ، ٠اُٞهٝك ).
ك ٢أُؼبٗٗ: ٢غل ٓؼبٗ ٚ٤عل٣لحً ؿَ ٤مو ٓؤُٞكخ رُ ِْ ُّغ ثبُؼبٛلخ ،ك٣ ٜٞلػ ٞاُ ٠اُزّلبإٍ ٝاٝ َٓ٧اُزّٔزّغ
ثبُؾ٤بح ٝثبُطّج٤ؼخ ٝعٔبُٜب
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اٌظٛسح اٌشوش٠خ :

ٗغل اُ ّْؼو هل اٍزٔ ّل ٕٞه ٖٓ ٙاُطّج٤ؼخ اُؾّ٤خ اُّز ٢أؽَٖ رٞظ٤لٜب؛ ُزُ َمؼجِّ َمو ػٖ أكٌبهْٓٝ ٙبػوٙ
ٝػبٛلز ٚاُغّ٤بّخ كغؼِٜب ػِٓ ٠نٛت اُوّٓٝبًَٗ ٖ٤٤بئً٘ب َ٣مل ُ٘٤ثبُؾ٤بح ،كبُٞهٝك رزٌَِّنَ ثبُّ٘ل،ٟ
ٝاُطّٞ٤ه رُ َمـِّ٘ ٢أعَٔ اُ٧ؾبٕٝ ،اُـل٣و ٤َ٣و ٓزوهوهًب َ٣و ٢اُؾو.ٍٞ
ُول أِٛن اُ ّْبػو اُ ِؼ٘بٕ ُق٤بُ ٚاُ ّْؼو ّ
ٝ ١ػبٛلز ٚكؾَِّنن ثبُٔزِوّ ٢ك ٢أعٞاء اُطّج٤ؼخ اُّز ٢ارّقنٛب أكاح
ٕ َمٞهُٛب
رُؼ ٚ٘٤ػِ ٠اُزّؼج٤و ػٖ أكٌبهٝ ٙأؽبٍْٓٝ َٚ٤بػوٌٛٝ ،ٙنا آزيعذ ػ٘بٕو اُطّج٤ؼخ ُ ٝ
ثبُزَّنغوثخ اُ ّْؼٞهّ٣خ اٌُِّ٤خ أُجضٞصخ ك ٢اُوٖ٤لح.
اروش اخلظبئض اٌفٕ١خ ٌٍّز٘ت اٌشِٚبٔغ. ٟ

1ـ ٣جزؼ ُل ػٖ اُزّوبُ٤ل أُٞهٝصخ ك ٢ثِ٘٤خ اُوٖ٤لح اُؼوثّ٤خ؛ ُنا َٛم َمغ َمو اُوّٓٝبَٗ ٕٞ٤أُولِّٓخ اُطِِّّ٤خ
ٝكفِٞا كٞٙٞٓ ٢ػ ْٜاُ ّْؼو ّ
ٓ ١جبّوحًٝ ،اُز َميٓٞا اُ َمٞؽلح أُٞٙٞػّ٤خ.
2ـ ٣وك٘ اُوٞاػل ٝا ،ٍٕٞ٧كول كػب أرجبع اُوّٓٝبَّٗ٤خ ٓض ً٬اُ ٠اُزّؾوّه ٖٓ هٞ٤ك اُوبك٤خ؛ ّٜٗ٧ب رَم ُؾ ُّل
ٖٓ اثلاع اُ ّْبػو ،ك٘غل ُل ْٜ٣رَمؼ ُّلكًا ك ٢اُوبك٤خ ك ٢اُوٖ٤لح اُٞاؽلح.
3ـ ْ ٣
ُطِِ ُ
ن اُ ِؼ٘بٕ ُِؼبٛلخ ٝاُق٤بٍ ،كول ٝظَّنقَم اُوّٓٝبَٗ ّٕٞ٤اُطّج٤ؼخ ٝاٗلٓغٞا كٜ٤بٝ ،ػجَّنوٝا ػٖ مُي
ثٔؼب ٍٕ ػبٛلّ٤خ ٝأُلبظ ٍِٜخ ثؼ٤لح ػٖ اُـو٣ت.
4ـ َ٣مَزٔ ُّل اُُّٖ ٞه اُ ِّْؼوّ٣خ ٖٓ اُطج٤ؼخ اُزٗ ٢ظو اُٜ٤ب اُوّٓٝبَٗ ّٕٞ٤ػِ ٠أّٜٗب ًبئٖ ؽ َّ٣ ٢م ْ٘جِ٘
ثبُؾ٤بح.
و١ف ٔلش اٌشِٚبٔغٌٍ ْٛ١ـج١وخ .

ٗظو اُٜ٤ب اُوّٓٝبَٗ ّٕٞ٤ػِ ٠أّٜٗب ًبئٖ ؽ َّ٣ ٢م ْ٘جِ٘ ثبُؾ٤بح.
هًٍ دهب ارجبم اٌشِٚبٔغ١خ اىل اٌزؾشس ِٓ لٛ١د اٌمبف١خ .

ّٜٗ٧ب رَم ُؾ ُّل ٖٓ اثلاع اُ ّْبػو ،ك٘غل ُل ْٜ٣رَمؼ ُّلكًا ك ٢اُوبك٤خ ك ٢اُوٖ٤لح اُٞاؽلح.
هًٍ ٘غش اٌشِٚبٔغ ْٛ١ادلمذِخ اٌـٍٍ١خ  ٚدخٍٛا يف ِٛػٛهِ ُٙجب شح  ٚاٌزضِٛا اٌٛؽذح
ادلٛػٛه١خ

٣ ْٜٗ٧جزؼ ُل ػٖ اُزّوبُ٤ل أُٞهٝصخ ك ٢ثِ٘٤خ اُوٖ٤لح اُؼوثّ٤خ
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حل األسئلة
1ـ ٚػؼ ادلمظٛد ثبدلز٘ت اٌشِٚبٔغ ٟيف االدة اٌوشث ٟاحلذ٠ش .

ٓنٛت أكث ّ ٢أ ُ ْ
ن ػِ ٠اُ ّْؼواء اُّنٗ ٖ٣بكَم ْٝا ثٚوٝهح اُزّؾوه ٖٓ اُوٞاػل ٝا ٍٕٞ٧اُزّٗ ٢بكد ثٜب
َ ِِٛم
اٌُّ٤ٌ٤ٍ٬خ،كؤِٛوٞا اُ ِؼ٘بٕ ُِؼبٛلخ ٝاُق٤بٍٕٝ ،جُّٞا اٛزٔبٓ ْٜػِ ٠اُؾل٣ش ػٖ ْٓبػو اَٗ٩بٕ
اُلَموْ ك ٝٝ ،ٚٓٞٔٛٝظّلٞا اُطج٤ؼخ ُِزؼج٤و ػٖ رِي أُْبػو َٗٝم ْوِٜب اُ ٠ا٥فو.ٖ٣
2ـ ٠ؼُ ادلز٘ت اٌشِٚبٔغ ٟهذح رتبهبد أدث١خ اروش اصٕزني ِٕٙب .
1ـ عٔبػخ اُلٞ٣إ

2ـ ّؼواء أُٜغو.

3ـ ٚػؼ اخلظبئض اٌفٕ١خ ٌٍّز٘ت اٌشِٕٚغ. ٟ

1ـ ٣جزؼ ُل ػٖ اُزّوبُ٤ل أُٞهٝصخ ك ٢ثِ٘٤خ اُوٖ٤لح اُؼوثّ٤خ؛ ُنا َٛم َمغ َمو اُوّٓٝبَٗ ٕٞ٤أُولِّٓخ اُطِِّّ٤خ
ٝكفِٞا كٞٙٞٓ ٢ػ ْٜاُ ّْؼو ّ
ٓ ١جبّوحًٝ ،اُز َميٓٞا اُ َمٞؽلح أُٞٙٞػّ٤خ.
2ـ ٣وك٘ اُوٞاػل ٝا ،ٍٕٞ٧كول كػب أرجبع اُوّٓٝبَّٗ٤خ ٓض ً٬اُ ٠اُزّؾوّه ٖٓ هٞ٤ك اُوبك٤خ؛ ّٜٗ٧ب رَم ُؾ ُّل
ٖٓ اثلاع اُ ّْبػو ،ك٘غل ُل ْٜ٣رَمؼ ُّلكًا ك ٢اُوبك٤خ ك ٢اُوٖ٤لح اُٞاؽلح.
3ـ ْ ٣
ُطِِ ُ
ن اُ ِؼ٘بٕ ُِؼبٛلخ ٝاُق٤بٍ ،كول ٝظَّنقَم اُوّٓٝبَٗ ّٕٞ٤اُطّج٤ؼخ ٝاٗلٓغٞا كٜ٤بٝ ،ػجَّنوٝا ػٖ مُي
ثٔؼب ٍٕ ػبٛلّ٤خ ٝأُلبظ ٍِٜخ ثؼ٤لح ػٖ اُـو٣ت.
4ـ َ٣مَزٔ ُّل اُُّٖ ٞه اُ ِّْؼوّ٣خ ٖٓ اُطج٤ؼخ اُزٗ ٢ظو اُٜ٤ب اُوّٓٝبَٗ ّٕٞ٤ػِ ٠أّٜٗب ًبئٖ ؽ َّ٣ ٢م ْ٘جِ٘
ثبُؾ٤بح.
 4ـ يف ػٛء ِب دسعذ هٓ اٌشوش اٌشِٚبٔغ ، ٟثني سأ٠ه يف ِف َٛٙاٌشوش ٌذ ٜإ١ٍ٠ب اثِ ٟبػٟ
يف ل:ٌٗٛ

ْذ ِِّٓ٘ ٢اِ ْٕ َمؽ َِج َم
َُمَ َم
اُ ِّْ ْؼ َمو أُلبظًب َ ٝمْ ٝىٗب
ْذ
فبَُملَم ْ
ٝا ْٗوَمٓ ٠ٚب ًبَٕم َِّٓ٘نب
ي َمكهْ ثِ٢
ذ َمكهْ ثُ َم
كبُ ّْبػو ٣وك٘ إٔ  ٌٕٞ٣اُ ّْؼو أُلبظًب عيُخ ٕؼجخ أ ٝؽوًٕب ػِ ٠اُٞىٕ كو ،ٜكبُ ّْؼو ػ٘لٙ
ْٓبػو عّ٤بّخ ٝأؽبٍٝ ٌ٤ػٞاٛق كّ٤بٙخ ٣ؼجّو ػٜ٘ب ثبٍزقلاّ اُ٧لبظ ٝأُؼبٗ ٢اُؼبٛلّ٤خ اَُِّٜخ
ٝاٝ٧ىإٛٝ ،نا ٣زّلن رٔب ًٓب ٓغ اٍ٩واف اُؼبٛل ّٝ ٢اٛ٫زٔبّ ثبُلوك اُِنُ٣ ٖ٣ؼوف ثٜٔب اُ ِّْؼو
اُوّٓٝبَٗ ّ.٢
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5ـ ٚاصْ ثني اٌىالع١ى١خ  ٚاٌشِٚبٔغ١خ ِٓ ؽ١ش :ثٕبء اٌمظ١ذحٚ ،اٌوبؿفخٚ ،اٌظٛسح اٌشوش٠خ ٌ ٚغخ
اٌشوش.

ِٓ ؽ١ش

اٌشِٚبٔغ١خ

اٌىالع١ى١خ

ٌٍ ٞمظ١ذح ،ئر رجذأ رجزؼذ ػٓ اٌّمذِّبد اٌطٍٍّّ١خ ٚرجذأ ثّٛػٛع
رٍزضَ اٌجٕبء اٌزّمٍ١ذ ّ
ثٕبء اٌمظ١ذح
اٌمظ١ذح ِجبششحٚ ،رزّغُ اٌمظ١ذح ثبٌٛؽذح
اٌمظ١ذح ثّمذِّخ ؽٍٍّ١خٚ ،رزؼذّد
اٌّٛػٛػبد اٌز ٟرزٕبٌٙٚب اٌمظ١ذح ،اٌّٛػٛػّ١خٚ ،ال رٍزضَ ٚؽذح اٌمبف١خ.
ٚرٍزضَ ٚؽذح اٌمبف١خ.
رؾزىُ ئٌ ٝاٌؼمً ٚرجزؼذ ػٓ اإلعشاف رطٍك اٌ ِؼٕبْ ٌٍؼبؽفخ ٚاٌخ١بيٚ ،رٙز ُّ ثبٌفشد
ٚاٌوبؿفخ
ِٚشبػشٖ.
اٌؼبؽف ّٚ ٟاٌخ١بي اٌغبِؼ.
رغزّ ّذ اٌظٛسح اٌشؼشّ٠خ ِٓ اٌطج١ؼخ ٌٍزّؼج١ش
ظٛسح اٌؾغّ١خ اٌّبدّ٠خ
ٚاٌظٛسح اٌشوش٠خ رؼزّذ ػٍ ٝاٌ ّ
ػٓ األفىبس ٚاٌّشبػش ٚاٌؼٛاؽف ،فمذ سأد
اٌّأٌٛفخ ٚاٌشّبئؼخ.
ّ
ف ٟاٌطج١ؼخ وبئًٕب ؽًّ١ب ٕ٠جغ ثبٌؾ١بح.
غٍٙخٚ ،رّ ً١ئٌٝ
رغزخذَ األٌفبظ اٌغضٌخ اٌفخّخ،
رغزخذَ األٌفبظ اٌؼبؽفّ١خ اٌ ّ
ٌغخ اٌشوش
ْ
ٚرؾشص ػٍ ٝفظبؽخ اٌزّشاو١ت اٌزّشاو١ت ٚاألعبٌ١ت اٌ ّشل١مخ اٌؼزثخ.
اٌٍّغّ٠ٛخ ٚل ّٛرٙب.
 6ـ الشأ األث١بد اٌزبٌ١خ ٌٍشبهش أث ٟاٌمبعُ اٌشبث ٟصُ اعزخٍض ِٕٙب خظبئض اٌشِٚبٔغ١خ يف
األدة اٌوشث ٟاحلذ٠ش.
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1ـ دفِ ٠اُ ّْبػو أُو ّلٓخ اُطِِّّ٤خ اُّز ٢كهط ػِٜ٤ب اٌُ ّٕٞ٤ٌ٤ٍ٬ك ٢ثلء هٖبئلٝ ْٛكفَ ك٢
ٓٞٙٞػٓ ٚجبّوح ٞٛٝ ،اٍزٜ٘بٗ اهاكح اُ ّْؼت ُزؾو٤ن ٝعٞكٝ ٙرِج٤خ ٞٔٛؽ.ٚ
2ـ رٔ ٢ٚاُوٖ٤لح اُ ٠آفوٛب ِٓزيٓخ اُٞؽلح أُٞٙٞػّ٤خ .
3ـ اٍزقلّ اُْبػو ك ٢هٖ٤لح اُ٧لبظ اَُِّٜخ اُؼبٛلّ٤خٓ ،ضَ٣( :ؼبٗوّٞ ، ٚم  ،اُ ُٔ٘.)٠
4ـ اٍزقلاّ أُؼبٗ ٢اُؼبٛلّ٤خ اُغل٣لح ؿ٤و أُؤُٞكخ ُل ٟاُولٓبءٓ ،ضَ ٓ:ؾبهثخ اُظِْ ًَٝو اُو٤ل.
5ـ اُٖٞهح اُ ّْؼوّ٣خَٓ :زٔ ّلح ٖٓ اُطج٤ؼخ اُز ٢أٙؾذ ًبئً٘ب ؽًّ٤ب ُل ٟاُ ّْبػوٓ ،ضَ رْج ٚ٤رؾو٤ن
ا٩هاكح ثٖؼٞك اُغجبٍ ٓٝب كٓ ٖٓ ٚ٤قبٛو ٕٝؼٞثخ ،كؤِٛن اُْبػو ثنُي اُ ِؼ٘بٕ ُؼبٛلزٝ ٚف٤بُ. ٚ
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ادلز٘ت اٌٛالوٟ
ٚػؼ ادلمظٛد ثبدلز٘ت اٌٛالو ٟيف األدة اٌوشث ٟاحلذ٠ش.

 ٞٛأُنٛت اُنُ٣ ١ؼ٘ ٠ثٕٞق اُؾ٤بح اُّ٤ٓٞ٤خ ًٔب  ٖٓ ٢ٛؿ٤و أّ٣خ ٓضبُّ٤خ.
ثني ادلآخز اٌز ٟأخز٘ب اٌٛالو ْٛ١هٍ ٝاٌشِٚبٔغ١ني.

1ـ ٓجبُـز ْٜك ٢اُق٤بٍ 2ـ اثزؼبك ْٛػٖ ؽ٤بح اُّ٘بً ٝاُٞاهؼ٤خ ٝاُؾل٣ش ػٖ ٌْٓ٬رْٜٓٞٔٛٝ ْٜ
اُّ٤ٓٞ٤خ .
ِٓ أ٠ ٓ٠غزّذ اٌىبرت اٌٛالوِ ٟبدرٗ األدث١خ.

َ٣زٔ ّل اٌُبرت اُٞاهؼ ّٓ ٢بكر ٚا٧كث٤خ ٖٓ ٌْٓ٬د اُؼٖو ا٫عزٔبػّ٤خّٝ ،قّٖ٤بر ٖٓ ٚاُطجوخ
اٍُٞط ٠أٛ ٝجوخ اُؼٔبٍ.
هًٍ اٌٛالو١خ رظ٠ٛش ٌٍٛالن ممضٚط ثٕفظ األد٠ت ٚلذسارٗ اٌفٕ١خ.

ّ
 ٕ٧اٌُبرت اُٞاهؼ َّ٣ ٢زٔ ّل ٓبكر ٚا٧كث٤خ ٖٓ ٌْٓ٬د اُؼٖو ا٫عزٔبػّ٤خّٝ ،قّٖ٤بر ٖٓ ٚاُطجوخ
اٍُٞط ٠أٛ ٝجوخ اُؼٔبٍ.
َّ
ٔٙظ ادلز٘ت اٌٛالوٙٔ ٟغب خبطب ُِ اعزٛؽبٖ .

اٍزٞؽب ٖٓ ٙاُٞاهغ اُؼوث ّ ٢ثٌْٔ٬ر ٚا٫عزٔبػّ٤خ ٝهٚب٣ب ٙاَُّ٤بٍّ٤خ .
هًٍ كٛٙس ادلز٘ت اٌٛالو ٟيف األدة اٌوشث. ٟ

ُزٖ٣ٞو اُٞاهغ اُؼوث ٢ثٌْٔ٬ر ٚا٫عزٔبػ٤خ  ٝهٚب٣ب ٙاَُ٤بٍ٤خ كبثوى ا٧كثبء ػٞ٤ة أُغزٔغ ٝ
ٕٞهٝا ٓظبٛو اُؾوٓبٕ  ٝاُجئً ثوٖل ا٬ٕ٩ػ .
هذد صالصخ ِٓ األهّبي األدث١خ اٌوشث١خ ادلّضٍخ ٌٍّز٘ت اٌٛالو.ٟ

اٌىزبة
اٌ ُّ َّن
ؼزث ْٛف ٟاألسع
ّ١ِٛ٠بد ٔبئت ف ٟاألس٠بف
اٌغْٕٛ
َ٘ ّْظ ُ
اٌؾشاَ
َ
األسع

اٌفٓ األدثٟ
ٓغٔٞػخ هّٖٖ٤خ
هٝا٣خ
ٓغٔٞػخ هّٖٖ٤خ
هٝا٣خ
هٝا٣خ

اٌّإٌف
ؽٗ ؽغٓ١
رٛف١ك اٌؾىُ١
ٔغ١ت ِؾفٛظ
ٛ٠عف ئدس٠ظ
ٞ
ػجذ اٌ ّشؽّٓ اٌشّشلبّ ٚ

هذد اجتب٘بد ادلز٘ت اٌٛالوٟ

1ـ الواقعٌّة ال ّنقدٌّة
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ٚػؼ ادلمظٛد ثـ ) اٌٛالو١خ إٌمذ٠خ) يف ادلز٘ت اٌٛالوٟ

الواقعٌّة النقدٌّة هً التً تتناول مشكالت المجتمع وقضاٌاه ،ولك ّنها تر ّكز بشكل كبٌر على جوانب
ال ّ
شر والفساد فٌه ،وتقوم بانتقاده وإظهار عٌوبه وتسلٌط الضوء علٌها ،وتكتفً بذلك من غٌر
األكبر وتلٌهما المسرحٌّة .
إٌجاد الحلول ،و ُتع ُّزد القصّة والرّواٌة مجال الواقعٌّة ال ّنقدٌّة
َك
اروش اٌفٕ ْٛاألدث١خ .اٌز ٟرٕبٌٚزٙب اٌٛالو١خ إٌمذ٠خ .
1ـ المسرح ٌّة

الرواٌة
2ـ ّ

القصة
3ـ
ّ

ٚػؼ ادلمظٛد ثـ ) اٌٛالو١خ اال رتاو١خ) يف ادلز٘ت اٌٛالوٟ

الواقعٌّة االشتراكٌّة :هً التً تجعل العمل األدبً قا ِبمًا على تصوٌر الصّراع ّ
الطبقً بٌن طبقة
العمّال والفالحٌن من جهة وطبقة الرأسمالٌٌن والبرجوازٌٌن من جهة ثانٌة ،وتجعل الثانٌة
مصدرً ا لل ّ
شرور فً الحٌاة ،ف َكتدٌ ُنها وتكشف عٌوبها ،وتنتصر للفالحٌن وال ُعمّال و ُتظهر جوانب
الخٌر واإلبداع فٌهم ،والواقعٌّة االشتراكٌّة تق ّدم حلوالً للمشكالت التً تتناولها.
ِب اٌفشق ثني اٌٛالو١خ إٌمذ٠خ  ٚاٌٛالو١خ اال رتاو١خ.
اٌٛالو١خ اال رتاو١خ

اٌٛالو١خ إٌمذ٠خ

رو ًّي ثٌَْ ًج٤و ػِ ٠عٞاٗت اُ ّْو ٝاُلَبك رٖ ّٞه اُّٖواع اُطّجو ٢ثٛ ٖ٤جوخ اُؼ ّٔبٍ
ٝاُل٬ؽٛ ٖ٤جوخ اُوأٍٔبُٝ ٖ٤٤اُجوعٞاىٖٓ ٖ٤٣
ك ٢أُغزٔغ
عٜخ صبٗ٤خ.
ر٘زٖو ُِل٬ؽٝ ٖ٤اُ ُؼ ّٔبٍ ٝرُظٜو عٞاٗت اُق٤و
ٝرو ّٞثبٗزوبكٝ ٙاظٜبه ػٞ٤ثٝ ٚرَِٜ٤
اُوأٍٔبُٖ٤٤
ٝا٩ثلاع كٝ. ْٜ٤رلٛ ٖ٣جوخ
اُٞٚء ػِٜ٤ب.
ٝاُجوعٞاىٝ ٖ٤٣رغؼِٖٓ ْٜلهًا ُِ ّْوٝه ك ٢اُؾ٤بح
رٌزل ٢ثنُي  ٫ٝرو ّلّ ؽِ٬ٌُِْٔ ً٫ٞد اُز ٢ه ّلّ ؽِ٬ٌُِْٔ ً٫ٞد اُز ٢رز٘بُٜٝب.
رز٘بُٜٝب.
اروش خظبئض ادلز٘ت اٌٛالو ٟيف األدة اٌوشث ٟاحلذ٠ش

ٖ ُِّ ٞه اُٞاهغ ٣ٝجزؼ ُل ػٖ ا٩ؿوام ك ٢اُؼٞاٛق ٝاُق٤بٍ.
1ـ َ ُ٣م
2ـ َ ُ٣مو ًِّ ُي ػِ ٠اُوٚب٣ب ا٫عزٔبػّ٤خ٣ٝ ،ؼوُٜٙب ػوًٙب ٓٞٙٞػًّ٤ب ثؼ٤لًا ػٖ اُ َمنارّ٤خ ،كَ٤مُ٘ول أُغزٔغ ٝ
٣جؾش ػٖ ٌْٓ٬ر٣ ٝ ٚوزوػ اُؾِ ٍٞأُ٘بٍجخ .
3ـ ٣ؼزٔ ُل ثٖٞهح أًج َمو ػِ ٠اٌُزبثخ اُوّٖٖ٤خ ٝاُوّٝائّ٤خ ٝأَُوؽّ٤خ.
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حل األسئلة
1ـ ٚػؼ ادلمظٛد ثبدلز٘ت اٌٛالو ٟيف األدة اٌوشث ٟاحلذ٠ش.

 ٞٛأُنٛت اُنُ٣ ١ؼ٘ ٠ثٕٞق اُؾ٤بح اُّ٤ٓٞ٤خ ًٔب  ٖٓ ٢ٛؿ٤و أّ٣خ ٓضبُّ٤خ.
2ـ هًٍ كٛٙس ادلز٘ت اٌٛالو ٟيف األدة اٌوشث. ٟ

ُزٖ٣ٞو اُٞاهغ اُؼوث ٢ثٌْٔ٬ر ٚا٫عزٔبػ٤خ  ٝهٚب٣ب ٙاَُ٤بٍ٤خ كبثوى ا٧كثبء ػٞ٤ة أُغزٔغ ٝ
ٕٞهٝا ٓظبٛو اُؾوٓبٕ  ٝاُجئً ثوٖل ا٬ٕ٩ػ .
 3ـ هذد اجتب٘بد ادلز٘ت اٌٛالوٟ

1ـ الواقعٌّة ال ّنقدٌّة

2ـ الواقعٌّة االشتراكٌّة.

4ـ ِب اٌفشق ثني اٌٛالو١خ إٌمذ٠خ  ٚاٌٛالو١خ اال رتاو١خ.
اٌٛالو١خ اال رتاو١خ

اٌٛالو١خ إٌمذ٠خ

رو ًّي ثٌَْ ًج٤و ػِ ٠عٞاٗت اُ ّْو ٝاُلَبك رٖ ّٞه اُّٖواع اُطّجو ٢ثٛ ٖ٤جوخ اُؼ ّٔبٍ
ٝاُل٬ؽٛ ٖ٤جوخ اُوأٍٔبُٝ ٖ٤٤اُجوعٞاىٖٓ ٖ٤٣
ك ٢أُغزٔغ
عٜخ صبٗ٤خ.
ر٘زٖو ُِل٬ؽٝ ٖ٤اُ ُؼ ّٔبٍ ٝرُظٜو عٞاٗت اُق٤و
ٝرو ّٞثبٗزوبكٝ ٙاظٜبه ػٞ٤ثٝ ٚرَِٜ٤
اُوأٍٔبُٖ٤٤
ٝا٩ثلاع كٝ. ْٜ٤رلٛ ٖ٣جوخ
اُٞٚء ػِٜ٤ب.
ٝاُجوعٞاىٝ ٖ٤٣رغؼِٖٓ ْٜلهًا ُِ ّْوٝه ك ٢اُؾ٤بح
رٌزل ٢ثنُي  ٫ٝرو ّلّ ؽِ٬ٌُِْٔ ً٫ٞد اُز ٢ه ّلّ ؽِ٬ٌُِْٔ ً٫ٞد اُز ٢رز٘بُٜٝب.
رز٘بُٜٝب.
 5ـ ٚاصْ ثني ادلز٘ت اٌٛالو ٚ ٟادلز٘ت اٌشِٚبٔغ ِٓ ٟؽ١ش األٌفبف  ٚادلوبٔ . ٟوزاري 2018

ٚعٗ ادلمبسٔخ

األٌفبف

ادلوبٟٔ

ادلز٘ت اٌٛالوٟ

ادلز٘ت اٌشِٚبٔغٟ

استخدام األلفاظ المستم ّدة من لغة
الحٌاة الٌومٌة.
تصوٌر حٌاة ال ّناس الواقعٌّة والحدٌث استخدام المعانً غٌر المؤلوفة التً تش ّع
عن مشكالتهم وهمومهم الٌومٌّة من بالعاطفٌّة والخٌال ،واالهتمام بمشاعر
اإلنسان الفرد وهمومه.
غٌر مبالغة فً الخٌال.
استخدام األلفاظ السّهلة العاطفٌّة.

مل وبٔذ اٌمظخ  ٚاٌشٚا٠خ  ٚادلغشؽ١خ أوضش اٌفٕ ْٛاألدث١خ دتض١ال ٌٍّز٘ت اٌٛالو ، ٟيف سأ٠ه
الفنً على تصوٌر واقع ال ّناس وحٌاتهم الٌوم ٌّة ومشكبلتهم بعٌدًا عن الخٌال،
أل ّنهما األقدر من خبلل بنائها
ّ
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ً
مقارنة بالفنون األدب ٌّة األخرى كال ّ
شعر مثبلً.

ختٙٔ ً١ب٠خ أخشٌ ٜمظخ أِني فبسط ٍِؾظ اٌز ٟدسعزٙب عبثمب ٌزظجؼ ممضٍخ ٌٍٛالو١خ إٌمذ٠خ .

٣زوى ُزول٣و اُطبُت

ادلز٘ت اٌشِضٞ
ٚػؼ ادلمظٛد ثبدلز٘ت اٌشِض ٞيف األدة اٌوشث ٟاحلذ٠ش.

وزاري 2018

ٓ ٞٛنٛت أكث ّ٣ ٢ؼزٔل ا٣٩ؾبء ك ٢اُزّؼج٤و ػٖ أُؼبٗ ٢اٌُبٓ٘خ كَٗ ٢م ْلٌ ا٧ك٣ت .
هًٍ :وضشح اعزخذاَ اٌشِض ٌذ ٜأرجبم ادلز٘ت اٌشِض. ٞ

٣ ّْٜٗ٧وّ ٕٝ
ت رؤص٤وٛب كٗ ٢لٍ٘ٞب أك ُّ
م ٖٓ ٓؾبُٝخ اُزّؼج٤و ػٜ٘ب ك ٢مارٜب.
إٔ اُزؼج٤و ػٖ ا٤ّ٧بء َمؽ َمَ َم
ِب األدٚاد اٌفٕ١خ اٌز ٟرغبهذ اٌشِض٠ني هً رىض١ف االحيبءاد .

ػ٘ب٣ز ْٜاُقبّٕخ ثب٣وبع اُ ِّْؼو ٤ٍٞٓٝوب.ٙ
و١ف رغ ُٙاٌشِض٠خ يف االسرمبء مبغز ٜٛإٌض األدث. ٟ

ػٖ ٛو٣ن ا٣غبك ُـ ٍخ عل٣ل ٍح رزغبٝى ٓؼ٘بٛب أُؼغٔٝ ،٢رٌٓ ٕٞؾ ِّٔخ ثؤكٌبه ٝك٫٫د أًض َمو ػٔوًب،
ٝأهوة اَُٗ ٠م ْلٌ
 ٖٓٝص ّْ ،اُّ٘ ٜٗٞثبَُٔز ٟٞاُغٔبُ ّٝ ، ُِّّٔ٘ ٢ى٣بكح كبػِّ٤زٝ ،ٚعؼِ ٚأًض َمو رْ٣ٞوًب
َم
أُزِو ّ.٢
ثني دٚس اٌٍغخ هٕذ اٌشِض٠ني
ٝأهوة اَُٗ ٠م ْلٌ أُزِو ّ.٢
اُّ٘ ٜٗٞثبَُٔز ٟٞاُغٔبُ ّٝ ، ُِّّٔ٘ ٢ى٣بكح كبػِّ٤زٝ ،ٚعؼِ ٚأًض َمو رْ٣ٞوًب
َم
هذد خظبئض ادلز٘ت اٌشِض. ٞ
الرمز ٌّة اإلٌحائ ٌّة بوصفها أداة فاعلة لل ّتعبٌر؛ ألنَّن اللغة العاد ٌّة فً رأي الرمزٌٌن ال
ٌَ .1ستخد ُم ال ّتعبٌرات ّ
عبٌر ِب ُع ْم ٍسق ع ّما فً ال َّنن ْفس من أفكار ومشاعر.
تستطٌع فً كثٌر من األحٌان ال ّت َ
ً
ً
فائقة بالموسٌقا ال ِّ
الخاصة.
شعر ٌّة المنبثقة من اختٌار األوزان واأللفاظ
عناٌة
ٌ.2عتنً
ّ

هًٍ ٠ :غزخذَ اٌشِض ْٛ٠اٌزوجرياد اٌشِض٠خ اإلحيبئ١خ ثٛطفٙب أداح فبهٍخ ٌٍزوجري .
عبٌر ِب ُع ْم ٍسق ع ّما فً ال َّنن ْفس من أفكار
ألنَّن اللغة العاد ٌّة فً رأي الرمزٌٌن ال تستطٌع فً كثٌر من األحٌان ال ّت َ
مشاعر.
ِٓ أ ٓ٠رٕجضك ادلٛع١مب اٌشهش٠خ هٕذ اٌشِض٠ني .

ر٘جضن ٖٓ افز٤به اٝ٧ىإ ٝاُ٧لبظ اُقبّٕخ.
ثني سأ ٞاٌشِض٠خ يف اٌٍغخ اٌوبد٠خ .

أٜٗب  ٫رَزط٤غ اُزؼج٤و اُؼج٤و ثؼٔن ػٔب ك ٢اُ٘لٌ ٖٓ أكٌبه ْٓ ٝبػو .
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حل األسئلة
1ـ ٚػؼ ادلمظٛد ثبدلز٘ت اٌشِض ٞيف األدة اٌوشث ٟاحلذ٠ش.

ٓ ٞٛنٛت أكث ّ٣ ٢ؼزٔل ا٣٩ؾبء ك ٢اُزّؼج٤و ػٖ أُؼبٗ ٢اٌُبٓ٘خ كَٗ ٢م ْلٌ ا٧ك٣ت .
2ـ هًٍ :وضشح اعزخذاَ اٌشِض ٌذ ٜأرجبم ادلز٘ت اٌشِض. ٞ

٣ ّْٜٗ٧وّ ٕٝ
ت رؤص٤وٛب كٗ ٢لٍ٘ٞب أك ُّ
م ٖٓ ٓؾبُٝخ اُزّؼج٤و ػٜ٘ب ك ٢مارٜب.
إٔ اُزؼج٤و ػٖ ا٤ّ٧بء َمؽ َمَ َم
 3ـ و١ف رغ ُٙاٌشِض٠خ يف االسرمبء مبغز ٜٛإٌض األدث. ٟ
 4ـ الشأ ادلمـوني اٌشوش٠ني اٌزبٌ١ني صُ ث١نب ِب رٛؽ ٟثٗ االٌفبف  ٚاٌرتاو١ت اٌز ٟحتزٙب خؾ

ِغزوٕ١ب ثبٌغ١بق .

اٌشّظ  :اُٜلا٣خ ،اُ ِؼ َّنيح.

فبعزمبِذ ِٓ ثوذ ؿٛي سلبد  :رقِّٖذ ٖٓ اَُّٚنٍ٬
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األ جبػ  ٚاٌغشثبْ  ٚاٌلٍّخ  :أُؾزَ اُٖ ٝ ٢ٗٞ٤ٜاُوٜو  ٝاُظِْ
5ـ ٚاصْ ثني ِوىن اٌجؾش يف لٛي اٌش١بة  ٛ٘ٚيف اٌغشثخ .

والصعاب ا ّلتً تحول بٌنه وبٌن العودة إلى وطنه.
اٌجؾش هٕذ اٌغ١بة  :إٌحاء بالعوائق
ّ
اٌجؾش هٕذ خٍِ ً١ـشاْ  :مظهر من مظاهر ّ
الطبٌعة ٌشاركه ألمه وحزنه.

6ـ اهوأ أُوطغ اُزبُ ٖٓ ٢هٖ٤لح ر٤َ٤و ٍجّ ( ٍٞزبء ٣ ٫وؽَ ) ٖ٣ق ك ٚ٤اؽَبٍ ٚثبٝ ُْ٧
اُْؼٞه ثبُ٤ٚبع  ٝرلبإُ ٚثزـ٤٤و ؽبُ ٚاُ ٠اُلوػ  ٝاَُؼبكح  ،صْ رج ٖ٤أٓ٬ٓ ْٛؼ أُنٛت اُوٓي١
ك. ٚ٤
ػٍَ ٝأ ُ ْفمِٕب رَزَ َّطّ ٝاٌغَُٛ١
َغٛة ثِجُ ْ
غّبء
ؾ ٍء رُخ ََ ٛاٌ َّن
ر ُ
ظ أَّْن اٌشِّزبء
ش ُه رَ ُْ ِّ ٙ
ٚرِ ٛ
رَٕب٘ٝ
ََّ َٚ ٚند َع أََّ٠نبِٕب
َ
ع أَ ْؽال َِٕب
ٚخٍَّنفَ فْ ٟ
األس ِ
ظت
ُٚػٛدًا ث ِخ ْ
ت
صِّب ًسا ٌِ ُؾ ّ
ػُّ ١ش اٌضَّنشٚ ٜاٌ َّطَش
َٚػبَٖ َ
٣ظٜو ك ٢اُّّ٘ٔ ّ
إٔ اُ ّْبػو أٙل ٠ػِ ٠أُلبظٝ ٚرواً٤ج ٚثُؼلًا هٓيًّ٣ب ا٣ؾبئًّ٤ب ،كؾ ِّٜٔب ك٫٫د أًضو
ػٔوًب ٝؿً٘ ٖٓ ٠ك٫٫رٜب أُؼغّٔ٤خ ػِٗ ٠لَّ٤زْٓٝ ٚبػوٝ ٙأكٌبهٙ؛ ٓب ٣ورو ٢ثؤ٤خ اُّّ٘ٔ ٣ٝغؼِٚ
أًضو هجُ ً٫ٞل ٟاُ ُٔزَمِوّ:٢
)اٌغ(َٛ١ا٣ؾبء ثبُ ّْؼٞه ثبُ٤ّٚبع ٝاُْ٧؛ ّٜٗ٧ب رٞؽ ٢ثؤ٣بّ اُ ّْزبء اُجبهكح اُقب٣ٝخ ًٔب ٣و ٟاُ ّْبػو،
ٝؽ٣ ٖ٤غؼِٜب اُ ّْبػو رزٔطّ ٝ ٠رغٞة ثجٜء رق ّٞأَُّبء ا٣ؾبء ثٔي٣ل ٖٓ اُ٤ّٚبع ٝاُ ّْؼٞه ثبُْ٧
ٝاُ٤ّٚن.
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(اٌشّزبء (٣جو ٠هٓ ًيا ُِق٤و ٝاُؼطبء ،كٖٔ هِت أُؼبٗبح ٣زلبءٍ اُ ّْبػو ثبُق٤و ٝاُلوػ ٝاَُّؼبكح،
ٓ ٞٛٝب رٞؽ ٢ثٚ
عِٔخ" ٝفِّق ك ٢ا٧هٗ أؽ٘ٓ٬ب".
ؽت (رٞؽ٤بٕ ثبٝ َٓ٧اُلوػ ٝاَُّؼبكح ٝاُق٤و.
)خظت ( ّ ) ٝ
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