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al-maher.net 
على عن طريق االشتراك ببطاقة الماهر   للغة العربية (الماهر ) على موقع والمكثفة(  الكاملة ) اآلن أصبح بإمكانك حضور الدورات 

 maher.net-www.alالرابط اآلتي : 
 والذي يوّفر لك حصص مصّورة  كاملة وتفصيلّية للمادة تشبه حصص المركز تمامًا، وتشمل :

 القضايا األدبّية . –ج   البالغة  والنقد  .   –ب     النحو والصرف . -أ  
 مشاهدة الدورة المكثفة التي أقوم بتنزيلها قبل االمتحان بشهر.  –د 

 يستطيع الطالب مشاهدة هذه الفيديوهات وتكرارها طيلة العام الدراسّي حتى الدخول إلى االمتحان. –ه 
 بإمكان الطالب أن يسأل األستاذ ماهر أبو بكر عن طريق مكان مخصص في الموقع لألسئلة . –و 
( دينارًا عن طريق بطاقة الماهر التي يمكن أن تصل للطالب في أّي مكان  35كّل هذا عبر االشتراك بالدورات  بمبلغ رمزّي وقدره )  -ز 

 في المملكة عن طريق شركة متخّصصة في التوصيل، دون أن يدفع الطالب أي مبلغ لخدمة التوصيل 
ّّ والتفاصيل لكييية االشتراك .) التوصيل مجانًا ( ، ويوجد على البطاقة رقم اال  شتراك  الخا

 ( وكتابة االسم واسم المادة  0797  84 84 83للحصول على البطاقة يمكنكم إرسال رسالة واتس أب على الرقم ) -ح 
( ومكان السكن ، وستقوم شركة التوصيل بالتواصل معكم  وإيصالها 2أو ف 1و لغة عربية مشتركة ف 2أو ف 1)عربي تخصص ف

 اليوم التالي أينما كنتم في أنحاء المملكة . في
 أو يمكن شراؤها  عن طريق المكتبات المذكورة .

 ويوجد على الموقع عدد من  الفيديوهات المجانية وأوراق العمل  . -ط 

  0799350333مقابل الهنيني هاتف   -مكتبة اللوتس  -طبربور 
  799505442-كليك -صويلح  
 795665054 -الواكد –صويلح 

  0799852188مكتبة أم القرى  -مرج الحمام 
 797915306 –سحاب : مكتبة جهاد 

 0795551535  -مكتبة الحكيم  -جبل عمان 
 0795605094مكتبة الجاردنز  -الجاردنز 

 795309008  -مكتبة المدينة  -المدينة الرياضية 
 798010083  - مكتبة العوايشة –ماركا الشمالية 

 799614633مكتبة المنفلوطي  -الهاشمي الشمالي 
 777615196 – 065563055  -مكتبة زيد الخير  -تالع العلي 

  0795633743مكتبة النرجس  -بيادر وادي السير 
 796805776 –مكتبة البراق  –الوحدات 

 799952968  -مكتبة أم العرى  -المقابلين 
 787137827   -مكتبة أبو طوق  - مجمع الجنوب

 0788262037 -أبو بكر الّصديق  –خريبة 
 796271495 -إياد – اليادودة

 795141054 - مهنا حسن -النصر   جبل
 0788560076 مكتبة طارق بن زياد  -حي نزال 

  0788711785مكتبة الطالب   -جبل الحسين 
 798525208 -النزهة : مكتبة عدي فليفل 

 791432323 -ياجوز   ياجوز : مكتبة صناع الحياة
  0799467654مجمع السعادة  -مكتبة الوسام  -الزرقاء 
  0796246884 -مكتبة األندلس   –المفرق 

 0777615009جرش : عالم الرياضة 
 0789313029 –إيالف  –إربد 

 0776854986-اربد : مكتبة البتراء 
 0772853600مكتبة المقدادي   -الكورة  –إربد 

 0795223553 –الرمثا: المكتبة األولى 
 0797848489التمّيز مكتبة  –مادبا 
  0772470892-مكتبة راضي  -مادبا 

 796760800 -الرفاتي  -الكرك 
 032243657الطفيلة : مكتبة الفاروق اإلسالمّية  

 776089867 – التيسير  معان
 0785393530 ندى الورد  -معان 

 799010400 –عطّية  -العقبة 
 0777477718السلط : مكتبة عبودكو     

 0777782070 -السلط : مكتبة أمين العناسوة 
 0772071629 -السلط : مكتبة معاذ  

 780087869 -مكتبة الجاحظ  -البقعة 

http://www.al-maher.net/
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 وتشمل الفصلين ) دورة لكّل فصل، مّدة كّل دورة يومان فقط (  المذكورةستكون في المراكز 
 ) البدء بالدورات يتعلّق بإنهاء الحظر بسبب الوباء والسماح للمراكز بالدوام(ويتّم اإلعالن عنها مسبقًا 

 

 كم بنوعيها / النسب إلى المرّكب اإلضافي والمزجي والجمع والمختوم بياء مشّددة والحاالت الشاّذة والصرفالنحو 
  فقرة النشأة من الرواية والمسرحّية -شعر التفعيلة جمقّرر الحفظ من   -شعر التفعيلة  ب  –أ  القضايا األدبّية

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

 0796422142 صويلح  (النجار)اجلوهرة دــــأكادميية حمم 1

 0796520360 دوار الّداخلية )املعني(  د النجارـــــأكادميية حمم 2

 0786300607 طرببور ن ــــــمركز املعي 3

 0776375134 السلط مركز مسا األوائل  4

 0796558690 الوحدات ة ـــــمركز الرسال 5

 0797743255 خريبة السوق األكادميّية األوىلمركز  6

 0798808232 ماركا الشمالية  مركز الراية  7

 0791095632 اهلامشي الشمالي      مركز األنوار 8

 0785743431 البقعة ى ــــــاألقص مركز 9

 0788777244 اجلندويل مركز اجلندويل 10

 0788322507 جبل النصر مركز خيارات أكثر 11

 0779928889 الرياضيةدوار املدينة  مركز إيوان 12

 0781631118 املقابلني مركز جوهرة الفلك ) نادر(  13

 0798730300 سحاب مركز محورابي 14

 0796421101 مرج احلمام مركز الّصّياد 15

 0792024303 ضاحية الرشيد مركز أدوم 16

 0797715093 حي نزال مركز املثابرون 17
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  4  النحو والصرف 
 البالغة 32
 النقد األدبّي 37
 القضايا  األدبّية 44
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 أفاده حرف الجّر المخطوط تحته .الذي بيّن المعنى  - 2استخرج من النص حرف جّر يفيد ...                                 - 1
 

  تــــــــبــــالس     منابتداء   :    مفتاح احلفظ 

                       

 ابتداء الغاية              سببية    بيان الجنس    تبعيض                                                

 الزمانية و المكانية                                            

 أمثلة طريقة كشفه املعنى املستفاد
ابتداء الغاية  –1

 . الزمانية

 

 من +  زمن   
   –من المساء –)من الصباح 

 من عام ...( –من الساعة 

 إلى المساء. ) أي بداية الدراسة من الصباح ( من الصباحدرست  - 1

 السادسة إلى التاسعة من الساعةانتظرتك  - 2

 إلى اللَّحد. من المهداطلب العلم  - 3

ابتداء الغاية  – 2
 . املكانية

 

 من + مكان   
  –من المدرسة  –) من البيت 

 من العقبة ... ( –من عمان 

 عمان إلى إربد.)أي بداية السفر من عمان ( منسافرت  -1

 أعلى الجبل إلى أسفل الوادي .من نزلُت  - 2

اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى  ِمَن اْلَمْسِجدِ "ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيًلا – 3
 نُِريَهُ ِمْن آَيَاتِنَا إِنَّه ُهَو السَِّميُع اْلبَِصيُر" الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ لِ 

 ) بعض الطعام ( من الطعامأكلُت   - 1 من = بعض . . التبعيض – 3

 ) بعض مالك (  من مالكأنفْق  - 2

 رجاٌل صدقوا "  من المؤمنين"  - 3

 التّل." الحنين إلى حوران" لمصطفى وهبي من قصيدةحفظت سميرةُ أبياتاا  - 4

 .اجلنس بيان – 4

 

 من = نوعه ، نوعها .
غالباً يأتي مادة محسوسة بعد 

فضة  –) من (، مثل : ذهب 

 حديد...  –حرير  –

 . ) خاتماً نوعه ذهب ( من ذهب لبست المرأة خاتماً  -1

 . ) ثوباً نوعه حرير ( . من حريراشترت الفتاة ثوباً  -2

 "  ) أساور نوعها فّضة ( من فّضة" وُحلُّوا أساوَر  - 3

 السهر.) بسبب طول السهر( من طولمرض الشاّب  -1 من = بسبب .  .السببية – 5

 . ) بسبب الخوف( من الخوفسقط  - 2

 قال عمر بن أبي ربيعة:  - 3
 ناٍر بالحشا متوّهِجِ  من حرِّ ْمِر الَهَوى ُمتََحيِّراا        فََظلْلُت في أَ 

 ناٍر ...() متحيّراُ بسبب حّر 
 

 التبيين  إلىاالنتهاء                 مفتاح احلفظ :

 

 انتهاء                         التبيين                                              

 الغاية الزمانية والمكانية                     

 أمثلة طريقة كشفه املعنى املستفاد
انتهاء الغاية  – 1

 املكانية
 إلى + مكان 

 من الوادي ... –من الحديقة –من عمان 

 . ) نهاية مكان السفر هو العقبة( إلى العقبةسافرُت من عمان  -1

 للعمل  إلى أمريكاانتقلت  - 2

انتهاء الغاية  - 2
 الزمانية

 إلى + زمن

إلى الساعة  –إلى المساء  –إلى الصباح 

 الخامسة ...

 . إلى المساءدرسُت من الصباح  - 1

 . إلى منتصفهصمُت من أول الشهر  - 2

ًَلةَ ِلُدلُوِك الشَّْمِس  -2 اللَّْيِل َوقُْرآََن اْلفَْجِر إِنَّ  إِلَى َغَسقِ ) أَقِِم الصَّ
ا  (قُْرآََن اْلفَْجِر َكاَن َمْشُهودا
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 ــة ؟فيــــما سبب الظر         املفتاح :

 

 سببية     ظرفية زمانية و مكانيّة                               

 أمثلة طريقة كشفه املعنى املستفاد
الظرفية  – 1

 املكانية 

  في = داخل:  احلقيقية

 –) المكان محسوس ( ) في عمان 

 في الحديقة ...( –في البيت 

 

   في = داخل: اجملازية

في  –)المكان معنوي( ) في القلب 

في المحبّة  –في عقلي  –النفوس 

 أو يكون ما قبل ) في ( معنويّ  ...(

 . ) داخل عمان ( . في عمانهو يسكن  - 1

 .  ) داخل الثّلجة (  في الثّّلجةوضع الطعام  - 2

 ّل عاٍم.ك في اْلردنّ يقاُم معرٌض للكتاب  - 3

 

 

 . ) داخل نفوسنا : مكان معنوي (  في نفوسناأثّر كّلمه  - 1

 . في قلوبناأثار فوُز منتخبنا ْللعاب القوى الفرحةَ  - 2

 ) داخل قلوبنا: مكان معنوي(    

 حترام(( االاالحترام  في بيتنا  ) ما قبل  ) في ( معنوّي وهو كلمة )  – 3

الظرفية  – 2
 .  الزمانية

في  –) في الصباح  زمن .في + 

 في الساعة الخامسة ...( –رمضان 

 . في رمضاننصوم  -1

 الربيع . في أيامتصبح األرض مخضّرة  - 2

 تبقيك نشيطاا طيلةَ اليوم. في الّصباحممارسةُ الّرياضة  -3

فلم  ربطتْهافي هّرٍة قال صلى هللا عليه وسلم : " دخلت امرأة النّار  في = بسبب . السببية  – 3

 تُطعْمها ولم تدْعها تأكل من خشاِش األرِض "    ) بسبب هّرة ربطتها (.

 

 اســــــــــــــــــــــــــم     على: مفتاح احلفظ  

 

 استعّلء      سببية           مصاحبة                                             

 أمثلة طريقة كشفه املعنى املستفاد
  االستعالء احلقيقي – 1

 

 
 

 . االستعالء اجملازي

 على = فوق .
يكون ما قبل  احلقيقي :

 )على ( وبعدها محسوساً.

 

يكون ما قبل )  اجملازي :

على ( أو بعدها أو كّلهما ) 

 مجازياً ( 

 .  ) فوق الطاولة + القلم والطاولة محسوسان( على الطاولةالقلم  -1

) فوق الحصان + الشاّب والحصان  على الحصانركب الشابُّ  – 2

 محسوسان(

ًلا جمال الّطبيعة. على جبالوقف هيثم  - 3  عجلون متأّمِ

 

 ) الهموم  : شيء معنوي( الهموم على كتفيهحمل  - 1

. ) الروح فوق يده، مفهوم معنوي؛  روحي على راحتيحملُت  - 2

 مجازي(

مْت المعلّمة  -1 على = بسبب . السببية . - 2  أدائها المتميّز. ) بسبب أدائها( لىعُكّرِ

َ لُُحوُمَها َوََل ِدَماُؤَها َولَِكْن يَنَالُهُ التَّْقَوى ِمْنُكْم َكذَِلَك  )لَْن يَنَاَل َّللاَّ

 َ َرَها لَكُْم ِلتَُكبُِّروا َّللاَّ ِر اْلُمْحِسنِينَ  َعلَىَسخَّ ) لتكبّروا بسبب  (َما َهَداُكْم َوبَّشِ
 الهداية( 

 

 بسبب جريمته(( جريمته. علىعوقب المجرم  -3

قلّة إمكانيّاته الماّديّة.  ) مع قلّة إمكانيّاته أو  علىاْلردّن بلٌد ِمعطاء  - 1 على = مع = بالرغم ِمْن  . املصاحبة – 3
 بالرغم من قلّة إمكانيّاته( 

 –ما أحّب  –ُتسبق ) إلى ( عادًة بـ ) أحّب  التبيني– 3
 ما أبغض ( –أبغض 

هللا  إلى أحبّ قال صلى هللا عليه وسلّم : " المؤمن القوّي خيٌر و - 1

 من المؤمن الضعيف، وفي كّل خير " 

 نفسي !   إلىالمجاملة الكاذبة  أبغضما  - 2

 من المال  .    أحّب إليّ العلُم  - 3

 قلبي.  إلىاْلعمال  أحبّ المشاركةُ في الحفاِظ على البيئِة ِمن  - 4
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 مرضه الخطير . علىهو صابٌر محتِسٌب  – 2

 ) مع مرضه أو بالرغم من مرضه(

قال تعالى: ) وإِّن َربََّك لَذو َمْغِفرٍة للنَّاِس على ظلِمهْم وإنَّ َربَّك لَشديُد  -3
 ) مع ظلمهم أو بالرغم من ظلمهم ( الِعقاِب( 

) مع حبّه أو  البِرُّ الحق أن تبذل المال على حبّك له وحاجتك إليه. -4

 بالرغم من حبّه(

 

عن بوَ ُمجامفتاح احلفظ

 بدليّة     مجاوزة                               

 أمثلة طريقة كشفه املعنى املستفاد
 .  اجملاوزة – 1

 

 .  ) اترك التدخين ( . عن التدخينابتعْد  - 1 .ك ما بعد ) عن ( ز وتْرتجاُو

 تجاوز عن هفوات أصدقائك .  - 2

 وسامحهم()تجاوز عن الهفوات 

 .   ) اترك الكسل ( عن الكسلانصرْف  - 3

  عن كّل ما يضّره كالتّدخين.المرُء الذّي يهتّم بصّحته يبتعد  -4
 ) يترك كّل ما يضّره(

 السّلم . ) بلّغه بدالً منّي السّلم ( عنّيبلّغه  - 1 عن = بداًل من . . ّيةالبدل – 2

 . ) أجبُت بدالً من أخي ( . عن أخيأجبُت  - 2

 قال الّشاعر ابن زيدون:  - 3
 الوصِل هجَرانـا         عن تماديجازيتَني 

 َوَعْن تَمادي اْلَسـى َوالّشـْوِق سُلوانـا                  
 ) جازيتني هجرانا بدالً من  الوصل(

 

 ــخــــــــــــــــمـــــــــــــــسلـ                احلفظ  :مفتاح 

  

 اختصاص    ملكية      سببية                                                                                        

 أمثلة طريقة كشفه املعنى املستفاد
تقع الًلم بين ذاتين ، الثانية تملك اْلولى ،   امللكية - 1

 .ويمكن لها التصرف بها 
 ) مازن يملك السيارة (  لمازنالسيارة  - 1

 لخالد البيت   - 2

 هلل الملك   -  3

 .لحسام المزرعة   - 4

 ينشر فيه نتاجه اْلدبّي.  لصديقيأتابع موقعا إلكترونيّا  -5

عامة ، وليست خاصة بفرد تكون فيها الملكية   اختصاص – 2
 . ؛ أي تخّص الجميعمعيّن

 .  ) يخّص لجميع النّاس ( للنّاسالبحر 

 .  ) الوطن يخّصنا  جميعاً ( لناالوطن  - 2

) جميعاا فلنحافظُ عليها.  لناالحدائق العاّمة في عمان   - 3

 الحدائق العاّمة في عّمان تخّصنا  جميعاً (

 . )بسبب العمل أو من أجل العمل ( ( للعملسافرُت  -1 . أو )من أجل( الًلم = بسبب السببية  – 3

 . للدراسةجلست  - 2

 الصعوبات في العمل .  لمناقشةاجتمعنا  - 3

على  للتدّرباستثمرُت الوقَت في العطلة الصيفيّة  – 4

باحة(  الّسِ
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 ـــأسبـــــ        مفتاح احلفظ :

 

 إلصاق                     سببيّة       استعانة                                                                                     

 أمثلة طريقة كشفه املعنى املستفاد
اإللصاق  – 1

 . احلقيقي

 
  اإللصاق اجملازي

التصاق بين شيئين 
 محسوسين .
 

 
ملتصقان ببعضهما  شيئان

ا غير حقيقيّ   التصاقا
 أو الباء = قرب .

 . ) يدي ملتصقة بالقلم ( بالقلمأمسكُت  - 1
 صديقي والضرير ملتصقتان ( االضرير ليساعده . ) يد بيدأمسك صديقي  - 2
 
 
، أو مروري ملتصق بالمسجد التصاقاَ قرب المسجدب.  )  بالمسجدمررُت  -1

 ( غير حقيقيّ 
 قرب الجامعة ( .ب.  )  بالجامعةمررُت  - 2
  الكاتب أثناء ذهابي للجامعة. ) بقرب المعرض( بمعرضمررت  -3

 ) بواسطة القلم أو استعنُت بالقلم في الكتابة (  بالقلمكتبُت  - 1 الباء = بواسطة . االستعانة . – 2
 . ) بواسطة الريشة (  بالريشةرسمُت  - 2
 .  ) بواسطة المنظار ( بالمنظاريرصد الفلكّي الكواكَب  - 3
 مع أسرته إلخبارهم موعد وصوله من الّسفِر. بالهاتفِ تواصل نزار  - 4

 ) بواسطة الهاتف(

 خلقِه .  ) بسبب حسن خلقه ( بُحْسنُكوفِئ  -1 الباء = بسبب . السببّية  – 3
 . ) بسبب جرمه (بجرمهعُوقِب المجرُم  -2
 تعليمات الّطبيب. ) بسبب التزامه( بالتّزامهتحّسنت صّحة المريض  - 3

 

 مالحظات : 

 حرف جّر يفيد : استخراجإذا ُطِلب في االمتحان   -أ 

 انتهاء الغاية أو التبيين  فالجواب هو ) إلى ( دون أن تتعب نفسك بالبحث ؛ ألنّه الوحيد الذي يملك هذين المعنيين . – 1   

 ابتداء الغاية أو التبعيض أو بيان الجنس  فالجواب حتماً هو ) من ( . – 2   

 الظرفية فالجواب هو ) في ( . – 3   

 االستعّلء أو المصاحبة فالجواب هو ) على ( – 4   

 الملكية أو االختصاص فالجواب هو ) الّلم ( . – 5   

 المجاوزة أو البدلية فالجواب هو ) عن ( . – 6   

 لصاق أو االستعانة فالجواب هو ) الباء ( اإل – 7   

الباء ( فإذا طُلب استخراج حرف جّر يفيد  –الّلم  –على  –في  –: إّن ) السببية ( مشتركة بين عّدة حروف جّر  هي ) من  انتبهو

 السببيّة نبحث في النّص  عن أحد الحروف السابقة بحيث يكون بمعنى ) بسبب ( .

 

 إذا ُطِلب استخراج حرف جّر معيّن من النّّص فأمامك خياران :  –ب 

 استخراج حرف الجّر المطلوب فقط دون أن يكون معه كلمة أخرى .  -

 استخراج جملة فيها حرف الجّر المطلوب، وهنا يجب وضع خّط تحت حرف الجّر المطلوب. -

-  

حرف الجّر المطلوب مع كلمة أخرى قبله أو بعده دون وضع خط  إذا ُطِلب استخراج  تركيب يتضّمن حرف جّر معين، هنا نستخرج -ج

 إطّلقاً تحت أي كلمة .   
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 . المساء فيبيته  إلىالحقل  منتوّجه الفًلح  .1
 «الليل لىثّم أتّموا الصيام إ»  .2
 .الخداع  عنابتعدت  .3
 «الفلك تُحملون علىو»  .4
 . ـإهمالهلـُعوقِب العامل  .5
 . أبيهقميص بــأمسك الطفل   .6
 . إهمالكبــظلمت نفسك  .7
 «سندس منيلبسون ثياباا خضراا » .8
 . ــالسّكينبقطعت اللحم  .9
 .ـمازن لـ  المزرعة .10
 «ا باهللالناس من يقول آمنّ  من»   .11
 إلىالمسجد الحرام  منسبحان الذي أسرى بعبده "  .12

 "المسجد اْلقصى
 . الجسر علىسرت  .13

 . الكأس فيبقي ماٌء  .14
 المحراث.بحرث الحقل  .15
 ! النّاس إلىما أبغض المنافق  .16
 فقره. علىهو سعيٌد  .17
 . شعره مننا أنشدَ  .18
 . الكسل عنرغبُت  .19
ا  .20  إيجاد الحلول المناسبة .لــكان اللقاء هاما
 . أبيك عنتصّدق  .21
 . القلب مودة فيلــك  .22
 .الصباح  فيأحّب الدراسة  .23
 نفسيّته. فيأثّر الخبر  .24
 الصادُق. إليَّ أحّب النّاس  .25

 حــــــــــــــّل التدريبات اإلضافية : 

 .          ابتداء الغاية المكانية .1
 الظرفية الزمانية.      انتهاء الغاية المكانية

 انتهاء الغاية الزمانية .2
 المجاوزة .3
 اَلستعًلء الحقيقي .4
 السببية . .5
 اإللصاق الحقيقيّ  .6
 السببية  .7
 الجنسبيان  .8
 اَلستعانة .9
 الملكيّة .10
 التبعيض .11
 انتهاء الغاية المكانية.      الغاية المكانيةابتداء  .12
 اَلستعًلء الحقيقيّ  .13

 الظرفية المكانية الحقيقيّة .14
 استعانة .15
 التبيين .16
 المصاحبة .17
 التبعيض .18
 المجاوزة .19
 السببية  .20
 البدلية .21
 الظرفية المكانيّة المجازيّة .22
 الظرفية الزمانيّة .23
 الظرفية المكانيّة المجازيّة .24
 التبيين .25

 

ا يتضّمن ) ما ( الموصولة أو النافية أو ...                – 1  بيّن نوع ما في ما يأتي ...    – 2استخرج من النّّص تركيبا
 اختر اإلجابة الصحيحة -3

 إعراب )ما( غير مطلوب. مالحظة :

 

 

  شطن   الـــــم    ةٌ ســـــــــــــــمــــــــــــكــــــــــ                          :مفتاح احلفظ
                               

 شرطيّة    نافية      استفهاميّة   موصولة     كافّة    تعجبيّة                                             
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 أمثلة طريقة الكشف النوع

 تستخدم للسؤال .  – 1 االستفهامّية

في اآليات وأبيات )  (  ؟)  بـ الجملة تنتهي  – 2

 الشعر ال تُوَضع عّلمة االستفهام عادة(

 تقع في بداية الجملة . -3

 ما بك ؟     - 1
 اْلخبار ؟   ما - 2
 أثُر استخدام التّكنولوجيا في تطوير التّعليم؟  ما -3

)  مكانها نضع أن يمكن أي ؛(  الذي)  بمعنى  - 1 املوصولة

 ( الذي

ً  تقع – 2  . الجملة وسط   غالبا

 

 تفعله . ) يعجبني الذي تفعله (    مايعجبني  - 1
 2 - جاءنا رسولنا - صلى هللا عليه وسلم -  بما ينفعنا.  

بالذي ينفعنا ()   
 طُِلب منها من أفكاٍر لتطوير المدينة.  ماتُِعّد لَُجْيُن  -3

 . الجملة بداية في تقع – 1 الشرطية

:  األول ؛ مجزومان مضارعان فعّلن بعدها يأتي – 2

  الشرط جواب يُسّمى:  والثاني ، الشرط فعل يّسمى

 نستطيع أن نضع مكانها حرف الشرط ) إْن (  -3

 تقرأْه يفْدك .  ما - 1
 ) يفدك : جواب الشرط ( ) تقرأه : فعل الشرط ( 

 تفعلوا من خيٍر تجدوه عند هللا "      ما" وقال تعالى :  - 2
 ) تفعلوا : فعل الشرط ( ) تجدوه: جواب الشرط (

 نستطيع أن نضع ) إْن ( مكان ) ما (.
 تطمْح إليه تحقّْقه بالجّد والمثابرة.  ما -3

 تقع في بداية الجملة . – 1 التعّجبية

 على مبني(  أفعلَ )  وزن على فعل بعدها يأتي – 2

 الفتح

  بـ ) ! ( الجملة تنتهي – 3

 1- ما أجمَل القمَر !
 2 - ما أروَع حديثَك !
 3 - ما أنبَل الشهيَد !

 . أذهب لم=  ذهبتُ  تنفي ما بعدها    ما   -1 النافية 

 . أحدٌ  تغيّب ما:  مثل ، فعل بعدها يأتي قد -2

 ( : كان أخوات)  اآلتية التراكيب ضمن عادة ترد

 . برح ما  – انفكّ  ما  -  فتئ ما – زال ما

ً  اللقاءُ  ما:  مثل ، قد يأتي بعدها اسم – 3 )    . قريبا

 ليس اللقاء قريباً (

 قال قيس بن الملّوح: 
 ُحبُّ الّدياِر شغْفَن قلبي      ماو

يارا            ولكْن حّب من سكَن الّدِ
 

 ما تواصل معي أحد .
 

 

 إّنما . هلا شكل واحد :  الكاّفة
عّلل : ملاذا ُسّميت كاّفة ؟ أو ملاذا جاء االسم 

 بعد إّن مرفوعًا وليس منصوبًا .
ْلّن ) ما ( عندما تتّصل بـ ) إّن ( فإنّها تكفّها عن 

 العمل .

اسم إّن وخبرها بل  (إنّ ): أي َل يأتي بعد توضيح 

 مبتدأ وخبر 

 قال أحمد شوقي: 
 اْلَُمُم اْلخًلُق ما بَِقيَْت       ماوإنَّ 

 فَإْن ُهُم ذََهبَْت أَخًلقُُهْم ذََهبُوا              
 

 ما نوع )ما( الّتي حتتها خّط يف كّل مّما يأتي: 
َ لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ  َماإِنَّ قال تعالى: ) -1  ( اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا َّللاَّ

ا َماقال تعالى: ) -2 ا َعِليما ُ َشاِكرا ُ بِعَذَابِكُْم إِْن َشَكْرتُْم َوآََمْنتُْم َوَكاَن َّللاَّ  ( يَْفعَُل َّللاَّ

 فيروز التّميمّي:  جاء في رواية )ثًلثون( للّروائيَّة -3
ا خالية أقطنها، لكن فجأةا... اكتظت اْلرض و عاد لي مكاٌن أسكنه وحدي... صرُت مربوطةا  ما".... ظلَْلُت أجُد بُقَعاا جديدةا وأرضا

ب عالمي"  ماباْلماكن والبشر، نسيُت أنّي كنُت أفتِّش عن شيء أعرفه حين أراه... فصنعُت   خرَّ

 قال بشار بن برد:  -4
 تبِصر العيناِن في َمْوِضعِ الَهوى       وَل تْسمـُع اْلُْذنـان إَّل مـَن القلـبِ  ماو

 قال الشاعر:  -5
ا أْم جفَــاك خليــل ماأَل يا حَماَم اْليِك  ا      أفَارْقـَت إْلفـا  لََك بَاكيـا

 في قلبه في أشعاره.  مايبّث الّشاعر  -6
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 كَرها! أروع تقديَر جهود اآلخرين وش ما -7

 قال الّشاعر:  -8
ا لَْم يدِر   الّداءُ َما لـكـــّلِ داٍء دَواٌء عنـــَد عـالِمـــه        َمْن لَْم يُكْن َعالما

 تزرْع تحصْد. ما  -9

 .تعجبيّة -7   .موصولة -6  .استفهاميّة -5  .نافية -4  .موصولة نافية، -3  .استفهاميّة -2   .كافّة -1

 .شرطيّة -9   .استفهاميّة -8

 ما نوع ) ال( يف عبارة... ؟   – 2            استخرج من النص ) ال( تكون ناهية أو نافية أو ... - 1
اضبط آخر الكلمة الواردة بعد ال.                                       -3

 عـــــن                  مفتاح احلفظ :

 

 نافية للجنس         نافية     عطف      ناهية                                        

 أمثلة طريقة كشفه النوع
ا   ناهية  يأتي بعدها فعل مضارع يبدأ بالتاء غالبا

 كذْب تــــَل  
 : السكونالفعل بعدها ضبط 

لْ   عمل اليوِم إلى الغد.  َل تُؤّجِ
 جاء بعدها فعل مضارع مجزوم بالسكون . –أ 
 جاء الفعل بعدها مبدوءاا بحرف التاء ) َل تؤّجل ( –ب 
 تفيد النهي ) أنهاك عن تأجيل عمل اليوم إلى الغد( –ج 

 دروَسك . َل تهملْ 

 يأتي بعدها فعل مضارع َل يبدأ بالتاء غالبا نافية 
 َل نكذبُ  َل أكذُب / َل يكذُب /

 : الضّمةالفعل بعدها ضبط 

عُ في الحكم على الّرأي اآلخر قبل فهمه.   َل أتسرَّ
. ) إذا بدأ بالهمزة جاء بعدها فعل مضارع مرفوع بالضّمة  –أ 

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

 
 الحقُّ . َل يموتُ 

نافية 
 للجنس 

) بشرط أَل يسبق ) َل(  نكرة َل + اسم  – 1
نكرة (؛ أي يأتي نكرة بعدها دون أن يسبقها 

 .نكرة 
 َل طالَب في الصّف .

 
 
 الضبط : فتحة  – 2

احِة . ال ورقة    في السَّ
ب : اسم ال مبني على الفتح في محّل نصب. –  االسم بعدها ُيعر 

 "فِيِه ُهداى ِلْلُمتَِّقينَ  ََل َرْيبَ قال تعالى : " ذَِلَك اْلِكتَاُب 

حرف 
 عطف

 يقع بين اسمين معرفتين أو نكرتين
أريد الصعوَد َل الهبوَط  ) قبلها وبعدها 

 معرفتان(
 

ا َل دفتراا  ) وقعت بين نكرتين (  أريد قلما
 

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

 ما قبله. معطوف يتبع

 . ال الكسل  أحبُّ االجتهاد  
 ) االجتهاد، الكسل (معرفتين وقعت بين اسمين  -أ 

 الكسل  : منصوب بالفتحة؛ ألّن ما ) االجتهاد( منصوب. –ج 
 
 

ا   . حذاءا َل اشتريُت من الّسوق قميصا

 إذا جاء بعد ) ال ( فعل مضارع فهي ناهية أو نافية ، وإذا جاء بعدها اسم فهي نافية للجنس أو حرف عطف. اخلالصة :
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 استخرج من النص ) َمْن( تكون امسًا موصواًل أو اسم شرط أو ... - 1
 ما نوع ) َمْن( يف عبارة... ؟                                         – 2

 شــــمـــــــــس              مفتاح احلفظ :

 

 شرطيّة  موصولة        استفهاميّة                                   

 أمثلة طريقة كشفه النوع
 تُستخدم للسؤال .  – 1 االستفهامّية

في اآليات وأبيات الشعر )  (  ؟)  بـ الجملة تنتهي  – 2

 ال تُوَضع عّلمة االستفهام عادة(

 تقع في بداية الجملة . -3

 ؟     أنتَ  َمنْ  – 1
 مؤلّف كتاب اْلغاني؟ َمنْ  - 2

 الذي)  مكانها نضع أن يمكن أي ؛(  الذي)  بمعنى  - 1 املوصولة

) 

ً  تقع – 2  ببدايتها.، وليس الجملة أثناء في  غالبا

 يصدُق قولُه فعلَه.  َمنْ أِحبُّ ِمن النّاس 
 أحترمه . َمنْ جاء  

 . الجملة بداية في تقع – 1 الشرطية

:  األول ؛ مجزومان مضارعان فعّلن بعدها يأتي – 2

  الشرط جواب يُسّمى:  والثاني ، الشرط فعل يّسمى

قد يكون فعل الشرط وجوابه ماضيين، مثل :  مالحظة:

 َمْن درَس نجَح .

 نستطيع أن نضع مكانها حرف الشرط ) إْن (  -3

مّلحظة : طريقتا كشف ) ما الشرطية ( و ) َمْن 

 الشرطية ( متشابهتان .

 فْد . ستي قرأْ ي َمنْ  - 1
 فد: جواب الشرط (ستقرأ : فعل الشرط (  ) يي)

 إْن يقرأ يستفد(يمكن أن نضع مكانها ) 
 
 الناس . يحترْمه في حديثه  يصدقْ  َمنْ  -2
 
َ  يَتَّقِ  َمنْ قال تعالى : " وَ  – 3 ا يَْجعَلْ َّللاَّ  "لَهُ َمْخَرجا
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ا  . – 1 ا أو ناقصا ا منفيًّا أو منقطعا ا أو تامًّ ا مثبتا  استخرج من النّّص استثناءا تامًّ

 أعرب ما تحته خط. – 2

 ما نوع اَلستثناء وما الحكم اإلعرابّي للمستثنى. -3

 اضبط آخر الكلمة التي  تحتها خّط بالشكل. -4

 اختر اإلجابة الصحيحة. -5

 إَّل  واحداا. جاء الطًلبُ 
 
 
 

 الحكم ) المجيء(    المستثنى منه    أداة اَلستثناء    المستثنى 

 يتكّون االستثناء من أربعة أركان :
ا فعًلا )جاء(. -أ  الحكم ) الحدث( : المجيء ويكون غالبا
 َل يهّمنا إعرابه( المستثنى منه : )الطًلُب( ويكون قبل إَّل + يُعَرب حسب موقعه من الجملة وهو هنا فاعل ) -ب
 أداة اَلستثناء ) إَّل(. -ج
 مستثنى : ) واحداا( يقع بعد إَّل مباشرة + يهّمنا إعرابه واإلعراب يختلف من حالة ْلخرى. -د

 : جميع الطًلب اشتركوا في الحكم ) المجيء( إَّل واحداا خالفهم في الحكم ولم يأِت . معنى االستثناء

 

 َل يوجد نفي في بداية الجملة  – 1
 ما قبل إَل وبعدها من جنس واحد – 2

 أحترم الناّس إَل الكاذبَ 
 الكاذب هو من جنس الناس َل يوجد نفي+ 

) بشر(

 واجب النصبالكاذَب : 

الحكم  مالحظة:

ا لكّل  اإلعرابي ثابت دائما
 حالة .

الكاذَب: مستثنى منصوب وعًلمة 
 نصبه الفتحة 

 َل يوجد نفي – 1
 ما قبل إَل وما بعدها ليسا من جنس واحد  -2
 

 ورَد مثاالن  يف الكتاب فقط
 هم.وصَل العّماُل إَّل أدواتِ 

 العمال.اْلدوات ليست من جنس 
 
)َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَمًَلئَِكِة اْسُجُدوا آِلََدَم فََسَجُدوا إَِلَّ  

 ( إِْبِليَس قَاَل أَأَْسُجُد ِلَمْن َخلَْقَت ِطيناا
  إبليس ليس من جنس المًلئكة

 الحكم اإلعرابي :
واجب النصب

ا إذا لم نجد نفينتيجة :   ا

 في الجملة فاَلستثناء تام
ا إَل إذا  مثبت   كاندائما

ما قبل إَل وما بعده من 
فيكون  ختلفينمجنسين 
ا  .منقطعا

مستثنى منصوب : هم أدواتِ 
وعًلمة نصبه الكسرة ْلنّه جمع 

 مؤنث سالم.
 

إبليَس : مستثنى منصوب وعًلمة 
 .نصبه الفتحة
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 يوجد نفي. – 1
إذا حذفنا ) إَل ( و ) النفي ( نحصل على  – 2

 غير صحيحةجملة 
 ما جاء الطًلُب إَّل خالداا  ) خالٌد (

َلحظ : يوجد نفي + إذا حذفنا ) ما + إَل ( 
نحصل على جملة غريبة وهي ) جاء الطًلب 

 خالد( فاَلستثناء تام منفي

: المقصود بالنفي أي أداة تدل على مالحظة 

 النفي ) ما، َل، لم ، لن، ليس ...(

 يجوز فيه الوجهان :
َلستثناء أو النصب على ا

 البدليّة
عندما يُطلب الحكم 
اإلعرابي لًلستثناء التام 
المنفي نكتب الحالتين 

ا  ا دائما  السابقتين معا

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

 وعًلمة نصبه تنوين الفتح.
 
إذا وجدَت على آخر الكلمة  -ب 
 أو كسرة فهي بدل مرفوع  ضمة
 .جرورأو م

خالٌد : بدل مرفوع وعًلمة رفعه 
تنوين الضمّ 

 يوجد نفي – 1
نحصل على جملة  (النفي وإَل)إذا حذفنا  – 2

 صحيحة
 ما جاء إَل خالدٌ 

 تصبح : جاء خالدٌ ) احذف  ما + إَل (  

يُعَرب حسب موقعه من 
 الجملة

 ما جاء إَل خالدٌ 
إذا كانت الجملة تبدأ بفعل  -أ 

ا فاعل  أو مفعول به  فاإلعراب غالبا
للسهولة نحذف ) النفي + إَل ( ثم 
نعرب الكلمة؛ ْلنّها تكون سهلة 

 وواضحة
 ما جاء إَل خالٌد ) جاء خالٌد ( 

خالٌد : فاعل مرفوع وعًلمة رفعه 
 تنوين الضم

ا  ) شاهدُت  ما شاهدُت إَل حازما
ا (  حازما

ا : مفعو ل به منصوب حازما
 وعًلمة نصبه تنوين الفتح.

إذا كانت الجملة تبدأ باسم  -ب 
 فاإلعراب خبر.

 ما محمد إَل رسوُل هللا
 ) محمد رسوُل هللا (

رسول : خبر مرفوع وعًلمة 
نصبه الضمة.

 اخلالصة :

 إذا لم يوجد في الجملة نفي ففّكْر في اَلستثناء التاّم المثبت أو المنقطع. – 1
ا ففّكْر في التاّم المنفي أو الناقص.إذا  -2  وجدَت نفيا

 بّين نوع االستثناء وحكم املستثنى بعد )إّلا( يف كّل مّما يأتي: 
 ( ( إَِلَّ أَْصَحاَب اْليَِمينِ 38كُلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِهينَةٌ )قال تعالى: ) -1

ا تَأْكُلُونَ قَاَل تَْزَرعُوَن َسْبَع ِسنِيَن قال تعالى: ) -2  ( َدأَباا فََما َحَصْدتُْم فَذَُروهُ فِي سُْنبُِلِه إَِلَّ قَِليًلا ِممَّ

 قال لبيد بن ربيعة:  -3
ا أْن تُـردَّ الودائــعُ   وما الماُل واْلهلوَن إَّل ودائٌِع       وَل بدَّ يوما

 أحترُم النّاَس إَّل ذا الوجهين.  -4

ا وثائقيًّا.  -5  ما شاهدُت ليلةَ أمس إَّل برنامجا

 ما كان في المكتبِة عند وصولنا إَّل سناء.  -6

 وصَل العّماُل إَّل أدواتهم. – 7

 

 .النصب واجب إَلّ  بعد ما وحكم موجب ) تاّم مثبت (، تام -1

ا إَل إذا كان ما بعد إَل وما قبلها من جنسين مختلفين وهي حالة نادرة. مثبت،َل يوجد نفي فاَلستثناء تام  توضيح :  وَل يكون منقطعا

 أصحاب اليمين هنا من جنس ) كّل نفس(

 .النصب واجب إَلّ  بعد ما وحكم موجب، تام -2
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 َل يوجد نفي + ما بعد إَل ) قليًلا ( من جنس الهاء في كلمة ) ذروه( توضيح :

 .الجملة في موقعه حسب مفّرغ، -3

ا ) الماُل واْلهلوَن ودائُع(توضيح   نستطيع أن نحذف ) ما + إَّل ( ويبقى المعنى صحيحا

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

 .النصب واجب إَلّ  بعد ما وحكم موجب، تام -4

 َل يوجد نفي + ذا الوجهين من جنس الناس توضيح :

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

 .الجملة في موقعه حسب مفّرغ، -5

ا . توضيح :  ما شاهدُت إَل برنامجا

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

 .الجملة في موقعه حسب مفّرغ، -6

 . كان في المكتبة سناءُ  توضيح :

 سناُء : اسم كان مؤخر مرفوع، وعًلمة رفعه الضمة .

 أسماء اإلناث َل يجوز تنوينها؛ فًل نقول : سناٌء بل سناُء. مالحظة :

 النصب واجب المستثنى وحكم منقطع، -7

 اْلدوات ليست من جنس العّمال. توضيح :

ا.اسمان يُعربان كاَلسم الواقع هما  -1  بعد إَّل  تماما
ا.إعرا – 2  ب اَلسم بعدهما مضاف إليه دائما

 

 َل يوجد نفي.
 نجح الطًلُب غيَر واحدٍ 

: لم يذكر أي شيء مالحظة 

بغير  عن المنقطع فيما يتعلّق
ا  وسوى؛ لذلك إذا لم نجد نفيا

ا تام مثبت  فاَلستثناء حتما

غيَر : مستثنى  واجب النصب
منصوب وعًلمة 

 نصبه الفتحة

 حكم اَلسم بعد غير
  باإلضافة : مجرور وسوى

 
اإلعراب : واحٍد : مضاف 
إليه مجرور وعًلمة جّره 

 تنوين الكسر.

 يوجد نفي -  1
نحذف ) النفي + عندما   -2

غير وسوى ( يظهر لنا 
 عبارة غير صحيحة

َل يوجد في الحديقة أحٌد 
 غيَر شاٍب ) غيُر شاٍب (

لو طبقنا المًلحظة نحصل 
على الجملة ) يوجد في 
الحديقة أحد شاب( وتركيبها 
غير منطقي؛ لذلك اَلستثناء 

 تام منفيّ 

 يجوز فيه الوجهان :
النصب على اَلستثناء 

 أو البدليّة
 

عندما ترى فتحة  -أ 
 تعربها مستثنى :

غيَر : مستثنى 
منصوب وعًلمة 

 نصبه الفتحة.
عندما ترى  –ب 

ضمة أو كسرة 
 نعربها بدَلا.
بدل مرفوع غيُر : 

 ةوعًلمة رفعه الضمّ 
 

حكم اَلسم بعد غير 
 وسوى : مجرور باإلضافة 

  
اإلعراب : شاٍب: مضاف 
إليه مجرور وعًلمة جّره 

 تنوين الكسر.
 

 

 يوجد نفي -  1
عندما  نحذف ) النفي +  -2

غير وسوى ( يظهر لنا 
 عبارة صحيحة

 َل يوجد غيُر شابٍّ 
والجملة  (وجد شاب  تصبح )ي
 صحيحة

يُعَرب حسب موقعه 
 من الجملة

: فاعل مرفوع  غيرُ 
 الضّمةوعًلمة رفعه 

 حكم اَلسم بعد غير : 
) شاٍب ( مجرور 

 باإلضافة.
اإلعراب : شاٍب: مضاف 
إليه مجرور وعًلمة جّره 

 تنوين الكسر.
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 ) ما ( إذا كان قبلهما  –أ 

 ) ما عدا / ما خًل ( 
وصل المسافرون ما عدا 

 مسافراا 

مبني على الفتحة المقّدرة  عدا / خًل : فعل ماض
 على اْللف منع من ظهورها التعذر.

 
 اَلسم بعدهما مفعول به  

مسافراا : مفعول به منصوب وعًلمة نصبه تنوين 
 الفتح .

 مفعول به

 َل يوجد قبلهما ) ما (إذا كان  – 2
 عدا / خًل 

 وصل المسافرون عدا مسافراا 
 ) عدا مسافٍر (

 يوجد وجهان :
فعل ماض مبني على الفتحة المقّدرة عدا :  -ا 

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

 تنوين الفتح .
 
 عدا : حرف جرّ  – 2

 مسافٍر : اسم مجرور وعًلمة جّره تنوين الكسر.

عدا / )عندما يُطلَب إعراب اَلسم بعد  مالحظة :

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

 مفعول به أو اسم مجرور

م اإلعرابي عندما يُطلب الحك مالحظة :

، أما إذا طلب يجب أن نكتب الحالتين
 اإلعراب فهنا نختار إحدى الحالتين.

 شبيهة تماماا ب ) عدا / خًل ( 
ا  قُبِض على اللصوص حاشا لصُّ

 حاشا لّصٍ (أو )  

 يوجد وجهان :
حاشا : فعل ماض مبني على الفتحة المقّدرة  –ا 

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

 تنوين الفتح .
 
 عدا : حرف جرّ  – 2

 مسافٍر : اسم مجرور وعًلمة جّره تنوين الكسر.

 مفعول به أو اسم مجرور
 

 استخرج أدوات االستثناء وبّين احلكم اإلعرابّي لالسم الواقع بعد كلٍّ منهما: 
ُ ِليَْغِفَر لَُهْم َوََل ِليَْهِديَُهْم َطِريقاا )قال تعالى: ) -1 َوَكاَن ذَلَِك ( إَِلَّ َطِريَق َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها أَبَداا 168إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَظلَُموا لَْم يَكُِن َّللاَّ

ا ) ِ يَِسيرا  (  (169َعلَى َّللاَّ

فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َونَسُ قال تعالى: ) -2 ُروا بِِه َوََل تََزاُل فَبَِما نَْقِضِهْم ِميثَاقَُهْم لَعَنَّاُهْم َوَجعَْلنَا قُلُوبَُهْم قَاِسيَةا يَُحّرِ ا ذُّكِ وا َحظًّا ِممَّ
َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ تَطَِّلُع َعلَى َخائِنَ   ( ٍة ِمْنُهْم إَِلَّ قَِليًلا ِمْنُهْم فَاْعُف َعْنُهْم َواْصفَْح إِنَّ َّللاَّ

 قال الّشاعر:  -3
 لكــّل داٍء دواٌء يستـطـبُّ بِــه       إَّل الحماقةَ أعيْت َمْن يُداويها

 أحياها فاغتنى.  كان طارق عصاميًّا، لم يترك له أبوه شيئا سوى بضعة دونمات، -4

 قال أحمد شوقي:  -5
 نــامــت اْلعيـــُن إَل مقـلـــــةا       تسكُب الّدمَع وتَرعى مْضجعَكْ 

 قرأُت القصيدة عدا بيتين.  -6

 ما أخفَق في الّدوران حول المضمار أحد غير متسابق واحد.  -7

 ما كانت اْليام إَل دوَل بين النّاس.  -8

 تفتَّحت اْلزهاُر سوى النّرجس.  -9

 غادر الحاضرون قاعةَ اَلحتفال سوى المشرفين عليه.  -10

 التوضيح للفهم  فقط حكم إعراب االسم بعدها  األداة  
 )التوضيح أكثر في نهاية السؤال( استثناء تاّم منفيّ   واجب النصب إَلّ  1



 
 0780719191ماهر أبو بكر       واتساب 

 

 يحّق لك أن ترتقي16 

 

 مثبت )التوضيح أكثر في نهاية السؤال(استثناء تاّم  واجب النصب إَلّ  2

 استثناء تام مثبت ) موجب( النّصب واجب إَلّ  3

ا إليه باإلضافة مجرور سوى 4 ا يُعَرب اَلسم بعد ) سوى ( مضافا  دائما

 استثناء تام مثبت ) موجب( النّصب واجب إَلّ  5

 مجرور اسم أو منصوب، به مفعول عدا 6

 .الجر بحرف

لم تُسبَق بـ ) ما ( فيجوز في اَلسم بعدها الوجهان بما أّن ) عدا ( 

 المذكوران ) مفعول به أو اسم مجرور(

ا إليه باإلضافة مجرور غير 7 ا يُعَرب اَلسم بعد ) غير ( مضافا  دائما

 حسب إَلّ  بعد ناقص )مفّرغ( وما  8

 .موقعه

ناقص ) مفّرغ (؛ و) إَّل ( هي أداة حصر وليس استثناء؛ لذلك لم 

 تُوَضع ضمن أدوات اَلستثناء .

ا إليه باإلضافة مجرور سوى 9 ا يُعَرب اَلسم بعد ) سوى ( مضافا  دائما

ا إليه باإلضافة مجرور سوى 10 ا يُعَرب اَلسم بعد ) سوى ( مضافا  دائما

 :انتوضيح

، المستثنى منه )طريقاا(لوجود هنا: تام منفي؛ لوجود النفي ونوع اَلستثناء ":( إَِلَّ َطِريَق َجَهنَّمَ 168َوََل ِليَْهِديَُهْم َطِريقاا )"-1
ا(، وبما أّن اَلسم بعد )إَل( منصوب في  ويُعرب اَلسم بعد )إَل(: مستثنى منصوب، أو بدل من المستثنى منه )طريقاا( )منصوب أيضا

 جميع أحواله سواء أكان مستثنى أو بدَلا فالحكم أصبح واجب النصب.
كون اَلستثناء منقطعاا، على اعتبار أّن المستثنى منه )طريقاا( يُقَصد به العمل الصالح الذي يقود بمشيئة هللا إلى يوجد وجه أخر: أن ي

الجنّة، فتكون الطريق الثانية )طريق جهنّم( ليست من جنس الطريق اْلولى )العمل الصالح(، ويكون اَلستثناء منقطعاا، والمستثنى 
 )طريق( واجب النصب.

( واجب النصب.تََزاُل تَطَِّلُع َعلَى َخائِنٍَة ِمْنُهْم إَِلَّ قَِليًلا ِمْنُهمْ  َوَلَ  -2  : استثناء تام مثبت، واَلسم بعد إَل )قليًلا

اوالنفي )َل( َل قيمة له هنا؛ ْلّن )َل تزال( تركيب يفيد اإلثبات وَل يفيد النفي في المعنى؛ فـ )َل( تفيد النفي، و)تزال( تفيد النف ، ي أيضا
ونفي النفي إثبات كما هو معروف، والدليل عندما تقول: َل تزال الطالبة تقرأ، فالجملة تعني )إّن الطالبة مستمّرة في القراءة( وَل 

 يوجد نفي في المعنى )وهذا ما أّكده أحد  المشرفين عند سؤاله عن هذه اآلية(

 في الكلمات التّي تحتها خّط أو وّضح اإلعًلل في الكلمات اآلتية...أو بالحذف بيِّن ما حدث من إعًلٍل بالقلب  -1
 ) قلب أو حذف(  ما نوع اإلعًلل في الكلمات اآلتية... – 2
 استخرج من النّص كلمة وقع فيها إعًلل بالقلب أو بالحذف. – 3
تحته خّط. ما الحرف الذي قُلب أو ُحِذف مّما – 4

  الفعل  أو آخرهألف يف وسط  -1

 كان، طار، باع، سار، قال ، دعا، غدا، مشى، مضى ، اهتدى، اغتدى.
َعَو، فاْللف التي تراها في وسط الكلمة أو آخرها منقلبة عن  ) واو أو ياء (، ) كان: أصلها : َكَون، باع: أصلها :  بَيَع، دعا : أصها : د

 مشى : أصلها َمَشَي ( 

 هو الفعل المضارع ) قال : يقول؛ فاْللف أصلها واو : قََول (  أسهل طريقة لكشف أصل األلف

ا هو المضارعأحيانا  بالمصدر الصريح أو المصدر الميمي أو غير ذلكويمكن أن نستعين   . ، لك الخيار، واْلسهل دائما
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 يحّق لك أن ترتقي17 

 

 :تكون كما هي يف اجلدول وّضح اإلعالل ،  طريقة اإلجابة يف االمتحان على سؤال : 
 نوع اإلعالل شرح ما حدث الدليل أصلها الكلمة
تحّركت الواو، وُسبِقت بفتح فقلبت الواو  كان  : يكون َكَونَ  كان

ا   ألفا
 إعًلل بالقلب 

ا  باع : يبيع بَيَع باع  إعًلل بالقلب  تحّركت الياء، وُسبِقت بفتح فقلبت الياء ألفا

تحّركت الواو، وُسبِقت بفتح فقلبت الواو  دعا: يدعو/ دنا: يدنو دَعَو، دنَوَ  دعا، دنا
ا   ألفا

 إعًلل بالقلب 

ا  هدى : يهدي اهتَديَ  اهتدى  إعًلل بالقلب  تحّركت الياء، وُسبِقت بفتح فقلبت الياء ألفا

تحّركت الواو، وُسبِقت بفتح فقلبت الواو  غدا : يغدو اغتَدوَ  اغتدى
ا   ألفا

 إعًلل بالقلب 

 مالحظات : 
 ترّد الفعل إلى الثًلثّي أوَلا ثّم تأخذ المضارع منه.وأردَت معرفة أصل اْللف، فعليك أن ) اهتدى/ اعتدى(  إذا كان الفعل غير ثًلثي  - 1 

 )اهتدى: ماضيه الثًلثّي )هدى يهدي(( )اغتدى: ماضيه الثًلثّي )غدا يغدو((
ا  - 2  حفظ .يُ  ( يُفهم ثّم شرح ما حدث)دائما
ا أن يتقيّد الطالب بالجدول ف - 3  .يمكن أن يكتب المعلومات دون جدول، لكن بالترتيب نفسه ليس شرطا
 ، وسأذكر لك اَلسمين من باب اَلحتياط.اْلفعالفي أمثلة الكتاب، والباقي كله في  اسمينوردت اْللف منقلبة عن ياء أو واو في  – 4

ا. فقلبت الياء بفتح؛ وسبقت الياء تحّركت ) الماضي َهِوَي( بدليل )الهَوَي( أصلها:  الهوى  . ألفاا الياء قلب بالقلب إعًلل نوعه ألفا

با ا  الواو قلب بالقلب إعًلل نوعه ألفاا. الواو بفتح؛ فقلبت وسبقت بكسر الواو تحّركت )صبا يصبو(، بدليل )الصبَِو( أصلها: الِصّ  . ألفا

  

 همزة تقع مكان احلرف الثالث يف وزن ) فاعل (  - 2

 قائل، بائع، سائر، طائر، قائد
 ) بائع أصلها بايع؛ ْلّن المضارع يبيع (   هذه الهمزة الثالثة أصلها واو أو ياء

 قـــــــائــــــــل
 فـــــــاعـــــــل ) َلحظ أّن الهمزة في كلمة ) قائل ( يقابلها ) عـ (  في وزن فاعل(

 يسّمى اسم فاعل أجوف  : ْلنّه  مأخوذ من الفعل الثًلثي اْلجوف ) قال (، ومعنى أجوف : أّن حرف العلّة في وسطه.

 نوع اإلعالل شرح ما حدث الدليل أصلها الكلمة
قاول،  قائل، قائد

 قاود
 قال: يقول
 قاد : يقود

ا َلسم الفاعل الثًلثي اْلجوف؛  وقعت الواو عينا
 فقلبت الواو همزةا 

 إعًلل بالقلب 

بايع،  بائع، سائر، طائر
ساير، 
 طاير

 يبيع باع :
 سار : يسير
 طار :يطير

ا َلسم  الفاعل اْلجوف؛ فقلبت وقعت الياء عينا
 الياء همزةا 

 إعًلل بالقلب 

 

 همزة يف آخر الكلمة  - 3

 سماء، بناء، دعاء، غناء.
 : يبني ؛ أي ياء في المضارع ( بدليل المضارع ) بناء أصلها بناي؛  هذه اْللف منقلبة عن واو أو ياء

 يمكن أن نحذف الهمزة ونحصل على الفعل الماضي :   طريقة كشف اهلمزة املنقلبة ومتييزها عن اهلمزة األصلية أو الزائدة

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

 نوع اإلعالل شرح ما حدث الدليل أصلها الكلمة
 سماو، سماء، دعاء

 دعاو
 سما : يسمو
 دعا : يدعو

إعًلل بالقلب ) قلب الواو  تطّرفت الواو بعد ألف زائدة؛ فقلبت همزة
 همزة(

 بناي بناء، غناء
 غناي

 بني : يبني
 ماضيها : َغنِي

إعًلل بالقلب ) قلب الياء  تطّرفت الياء بعد ألف زائدة؛ فقلبت همزة
 همزة(
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 :  مالحظتان 
 غناء : َل داعي َلستعانة بالفعل  المضارع فالفعل الماضي الثًلثي ينتهي بياء . - 1
 يوجد فيها إعًلل؛ ْلّن الهمزة زائدة، وليست منقلبة والدليل : فعلها )شعر( .شعراء : َل  -2
 إنشاء : َل يوجد فيها إعًلل؛ ْلّن الهمزة أصلية في الكلمة، وليست منقلبة، والّدليل : فعلها الماضي ) نشأ (    

في الكلمات : ) صحراء، خضراء، علماء، شعراء(  الجذر َل  ينتهي بهمزة أو بحرف علّة ) ا، و، ي(، فالهمزة  كشف اهلمزة الزائدة :

 زائدة؛ َلّن الجذور هي  ) صحر، خضر، علم، شعر(؛ أي َل تنتهي هذه الجذور بهمزة أو حرف علّة.

َلحظ الجذر ينتهي بهمزة، فالهمزة في الكلمات ) إنشاء، ابتداء، إقراء ( أصلية؛ ْلّن جذورها هي ) نشأ، بدأ، قرأ(،  كشف اهلمزة األصلية :

 أن الجذور تنتهي بهمزة؛ لذلك نعتبر هذه الهمزة أصلية. 

 اهلمزة رابعة يف وزن فعائل  – 4

 منقلبة عن ألف أو واو أو ياء . اهلمزةهذه  – 1
 إَل عن طريق مفرد الكلمة ، فالدليل هنا ليس الفعل المضارع بل مفرد الكلمةفي وزن ) فعائل (  َل نستطيع أن نعرف أصل الهمزة  – 2

ا فالدليل يكون مفردها .  وتذّكر أنّه عندما تكون الكلمة جمعا
 جمائل : أصلها جمايل؛ أي أّن الهمزة منقلبة عن ياء ، والدليل أّن الحرف الثالث في المفرد ) جميلة ( هو الياء .

 )سحابة( هو اْللف  .سحائب : أصلها : سحااب؛ أي أن الهمزة منقلبة عن ألف، والدليل أّن الحرف الثالث في المفرد 
 ركائب : أصلها ركاوب؛ أي أّن الهمزة منقلبة عن واو، والدليل أّن الحرف الثالث في المفرد ) ركوبة ( هو الواو. 

 صيغة ) فعائل  ( تسمى صيغة منتهى الجموع . – 3

 نوع اإلعالل شرح ما حدث الدليل أصلها الكلمة
جمائل، خمائل، 

 عجائب
 جمايل
 خمايل
 عجايب

مفردها المؤنث: 
جميلة، خميلة، 

 عجيبة

وقع حرف المّد الزائد ) الياء ( بعد ألف صيغة 
 منتهى الجموع؛ فقلبت الياء همزة

 إعًلل بالقلب 

مفردها المؤنّث :  ركاوب ركائب
 ركوبة

وقع حرف المّد الزائد ) الواو ( بعد ألف صيغة 
 منتهى الجموع؛ فقلبت الواو همزة

 إعًلل بالقلب 

رسائل، سحائب، 
 حمائم 

 رساال
 سحااب
 حماام

 مفردها المؤنث :
رسالة، سحابة، 

 حمامة

وقع حرف المّد الزائد ) اْللف ( بعد ألف 
 صيغة منتهى الجموع؛ فقلبت اْللف همزة

 إعًلل بالقلب 

 مالحظة : 
 كلمة مسائل : َل يوجد فيها إعًلل؛ ْلّن الهمزة أصلية ومفردها ) مسألة (.

 . ؛ ْلّن مفردها ) معيشة(معايش ( : َل يوجد فيها إعًلل؛ فالياء فيها أصلية، وليست زائدةكلمة ) 

 

 ياء يف آخر الكلمة وقبلها كسرة  – 5

 فاعلم أّن أصلها واو .وقبلها كسرة الياء في آخر الكلمة هذه عند ما ترى 

 نوع اإلعالل شرح ما حدث الدليل أصلها الكلمة
 المصدر : ُحظوة َشِقوَ  حِظَو، َحِظَي، َشِقي

 شقا : يشقو
 إعًلل بالقلب  تطّرفت الواو بعد كسر؛ فقلبت الواو ياء

 الداِعي، 
 الّدانِي،

الداِعو، 
 الّدانِو

 دعا : يدعو
 دنا : يدنو

 إعًلل بالقلب  تطّرفت الواو بعد كسر؛ فقلبت الواو ياء

   : مالحظتان
  إعًلل؛ ْلّن الياء فيهما أصليّة، غير منقلبة عن واو) نَِسَي، العانِي ( َل يوجد فيهما  - 1

 الدليل : نسي : من )النسيان(  / العاني من )عني( 
 الفعل ) حِظَي ( مضارعه ) يحظى (؛ أي أنّنا لم نستطع أن نعرف أصل الياء عن طريق المضارع؛ لذلك لجأنا إلى المصدر الصريح. – 2
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 بداية الكلمةيـ ) ميم مكسورة + ياء ( يف ـِم – 6

 عندما ترى أّن الكلمة تبدأ بـ)ميم مكسورة + ياء( فاعلم أن الياء منقلبة عن واو ) ِميزان أصلها ِموزان ( - 1
 كاٍف وَل داعي للمضارع . ههنا نستعين بالفعل الثًلثي المجّرد كدليل؛ ْلنّ  – 2
ا، بل المهم أن يكون مكسور – 3 ا أن يكون الحرف اْلول ميما م، وهذا يساعدنا أكثر على ي، لكن كل أمثلة الكتاب تبدأ بماا ليس شرطا

 كشف الحالة.
 نوع اإلعالل شرح ما حدث الدليل أصلها الكلمة

ِموزان،  ميزان، ميراث، ميعاد
ِموراث، 
 ِموعاد

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

وقعت الواو الّساكنة بعد كسر؛ فقلبت 
 الواو ياء

 إعًلل بالقلب 

 د فيها إعًلل؛ ْلّن الياء أصليّة؛ فالمضارع ) يغيب ( بالياء.كلمة ) ِغيبة( َل يوج مالحظة :

ياء مشّددة يف وسط الكلمة ) هيِّن / سيِّد ( أو ) َم يف بداية الكلمة و 7

 )ّي ( يف اآلخر  ) َمــنسّي ، َمــقِضّي (

 اإلعاللنوع  شرح ما حدث الدليل أصلها الكلمة
/  هيِّن
 سيّد 

/  ونهيْ 
 سْيِود

 هان : يهون
 ساد : يسود

اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة 
وجاءت أوَلهما ساكنة؛ فقلبت الواو 

 اْلخرى الياء مع أدغمت ثمياء، 

 إعًلل بالقلب 

 مقضّي، 
 

 منسيّ 

 مقضْوي
 

 منسْوي
 

على وزن اسم المفعول 
 والدليل )يقضي، نِسَي(

 
 

اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة 
وجاءت أوَلهما ساكنة؛ فقلبت الواو 

 اْلخرى الياء مع أدغمت ثمياء، 
 

 إعًلل بالقلب 

 توضيحات : 
؛ )  أي جاءت الياء والواو نقول : اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة   شرح ما حدثعند هّين أصلها  ) هْيِون ( و - 1

 ؛ فقلبت الواو ياء.) أي جاء الياء ساكنة وهي وقعت أوَلا أي قبل الواو (  وجاءت أوَلهما ساكنةمجتمعتين في كلمة واحدة ( 

ود(، فعليك كان أصل ) هيّن، سيّد ( في اإلجابات اْلولى للوزارة ) هْويِن، سْويِد( ثّم تراجعوا عن ذلك واعتمدوا ) هيون، سي مالحظة :

ا  أّن الجوابين صحيحان في كتب الصرف ومعتمدان ) هيون ، هوين (، لكننّا سنعتمد الرأي المأخوذ به في  اعتماد هذا الجواب، علما
 الوزارة أخيراا.

منسْوي ( : سي (؛ فيكون على وزن )مفعولهو اسم مفعول من الفعل الثًلثّي ) ن في اْلصل  أصلها منسوي؛ ْلّن ) منسّي( :منسّي - 2

 ساكنة؛ فقلبت الواو ياء.) وهي الواو( اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وجاءت أوَلهما 
  إذا جاءت الواو قبل الياء أو بعد الياء فيجب أن تقلب ياًء . - 3
ليّن، طيّب : َل يوجد فيهما إعًلل بالقلب فأصلهما  ) َلن : يلين  / طاب : يطيب ( فالياء فيهما غير منقلبة عن شيء؛ إنّما حدث   - 4

 فيهما إدغام بين الياءين فقط.

 َعيِّن الكلماِت الّتي حدَث فيها إعالٌل من بني الكلمات اآلتيِة: 
 امي، ِذْكرى، ِخيفَة، ابتِداءاّدعى، بًَلء، صحراء، َشقائِق، الرّ 

 خيفة . شقائق،،  بًلء ، اّدعى

 توضيح :

 اّدعى ) اْللف أصلها واو ؛ دعا : يدعو(
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 بًلء ) الهمزة منقلبة عن واو ( ) بًل يبلو(

 .؛ ْلّن الجذر ) صحر ( فالهمزة زائدة على الجذرصحراء : الهمزة فيها زائدة

 شقائق : أصلها ) شقايق(

 .، والدليل : رمى : يرمي؛ فالياء أصلية ( الياء اْلخيرة أصلية ليست منقلبة)الرامي : 

 . ؛ ْلّن أصل الكلمة ) ذكر ( ذكرى : اْللف اْلخيرة زائدة ليست منقلبة

 ِخيفة : ) ِخوفة ( الياء منقلبة عن الواو؛ فالمصدر ) الخوف( .

 ابتداء : الهمزة أصليّة فالجذر ) بدأ ( .

 َميِِّز اهلمزَة املنقلبَة من غرِيها يف ما يأتي: 
 دعاء، إمًلء، إفتاء، اصطفاء، شقراء، خزائن، فائض، انبراء. 

 بدليل                        الهمزة نوع                        الكلمة

  يدعو     واو                 عن منقلبة دعاء                       

 )تم تعديلها حديثاا في دليل المعلّم، كانت )مأل( ثّم أصبحت )ملو( منقلبة عن واو                      ملو                      إمًلء

  يصفو                    واو عن منقلبة                     اصطفاء

 شقر                           شقراء                           زائدة

 خزانة :المفرد               ألف عن منقلبة                       خزائن

  يفيض                    ياء عن منقلبة                       فائض

  يبري                    ياء عن منقلبة                        انبراء

 

 ماٍض...( –راٍض  – وسطها ألف وآخرها تنوين كسر ) قاٍضأحرف  3    - 1

لكنها ُحذفت في الكلمات السابقة ، وهذه الياء ُحذفت  ،مختوم بياءاسم هذا يسمى اَلسم المنقوص وهو توضيحات :

 ْلنّها جاءت منّونة تنوين ضم ) قاضٌي ( أو تنوين كسر ) قاضيٍ (

 ) راٍم : خبر مرفوع(  هذا راٍم ماهٌر في لعب الكرة        ُربَّ رميٍة من غير راٍم  ) راٍم : مضاف إليه( /   

 نوع اإلعالل شرح ما حدث الدليل أصلها الكلمة
) في  1راٍم 

 الجملة اْلولى(
ُحذقت الياء من آخر اَلسم المنقوص؛ ْلنّه اسم  رمى  : يرمي راميٍ 

 بتنوين الكسرمجرور نكرة نُّوِن 
 إعًلل بالحذف 

) في  2راٍم 
 (الثانيةالجملة 

ُحذقت الياء من آخر اَلسم المنقوص؛ ْلنّه اسم  رمى  : يرمي راميٌ 
 مرفوع  نكرة نُّوِن بتنوين الضمّ 

 إعًلل بالحذف 

ا إليه .  توضيح : راٍم : في الجملة اْلولى أصلها )راميٍ (  ؛ ْلنّها وقعت مضافا
 الجملة الثانية أصلها ) رامٌي (؛ ْلنّها وقعت خبراا .راٍم :  في 

ا إليه .  أغلب اْلمثلة في الكتاب وقعت مضافا
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 ين ( ومفرده ينتهي بياء . –) ون  خمتوم بـاسم  - 2

 توضيحات : 
ين (؛ ْلنّهما جمعا مذكر سالم، ولكي نعرف أين الحرف المحذوف ما عليك إَل  –الداِعين : هما اسمان مختومان بـ ) ون  –الداُعون  - 1

 أن تأخذ المفرد من الجمع وهو ) الداعي ( وهذا يبيّن أن المحذوف هو الياء .

 قبل الياء ) الّداِعين(، ونضّم ما قبل الواو ) الّداعُون( كسر  ما يجب  – 2

 الداعي : هو اسم منقوص؛ ْلنّه مختوم بياء أصلية وقبلها كسرة. – 3

 نّما هي ياء جمع المذّكر السالم.الياء في كلمة ) الّداعين ( ليست الياء اْلصلية وإ -4

 نوع اإلعالل شرح ما حدث الدليل أصلها الكلمة
المنقوص ُحذقت الياء من آخر اَلسم  مفردها : الّداعي الّداِعْيين الّداِعين

ا، وكسر ما  عند جمعه جمع مذّكر سالما
 قبل الياء إشارة على حذف الياء

 إعًلل بالحذف 

ُحذقت الياء من آخر اَلسم المنقوص  مفردها : الّداعي الّداعيون الّداُعون
ا، وضّم ما  عند جمعه جمع مذّكر سالما

 قبل الواو؛ لمناسبة الضّمة للواو 

 إعًلل بالحذف 

 

 ون ( ومفرده ينتهي بألف –بـ ) ين اسم خمتوم  – 3

 توضيحات : 
ين (، وعندما نأخذ المفرد نجده ) اْلعلى ( وهذا يدل على أّن  –أعلَين : هما جمعا مذكر سالم؛ ْلنّهما مختومان ب) ون  –أعلَون  - 1

 والياء  عند  الجمع؛ ْلّن المحذوف ألف. و اْللف محذوفة ، وَلحظ أنّنا وضعنا فتحة قبل الوا
ا مقصوراا؛ ْلنّه ينتهي بألف أصلية قبلها فتحة. – 2  المفرد ) أعلى ( : يُسّمى اسما

 نوع اإلعالل شرح ما حدث الدليل أصلها الكلمة
ُحِذفت اْللف من آخر اَلسم المقصور عند جمعه جمع مذّكر  مفردها : أدنى أدناون أدنَون

ا، وفتح ما قبل الواو إشارة على حذف اْللف  سالما
 إعًلل بالحذف 

ُحِذفت اْللف من آخر اَلسم المقصور عند جمعه جمع مذّكر  مفردها : أدنى أدناين أدنَين
ا، وفتح ما قبل الياء إشارة على حذف اْللف  سالما

 إعًلل بالحذف 

 

 

 فعل أمر من حرفني واحملذوف واو يف أول الفعل . ) ِصْل(  – 4

 ) يصل (         + حرفني، واحملذوف واو يف بداية الفعل .      

 ) صلة(         حرفني + ـة،   واحملذوف واو يف بداية الكلمة   

 توضيحات :
 الفعل الماضي الثًلثي الذي يبدأ بواو يسّمى مثال واوي، مثل : وصف، وصل، وقف، وعد ... يكون وزنها ) فَعَل ( ومضارعها  – 1

 ) يفِعل(
 هذا الفعل المثال الواوي تحذف منه الواو : في اْلمر ) صف : حرفان فقط و الواو محذوفة من بداية الفعل ( ، وفي المضارع  - 2

  ) يصف : ياء + حرفان،  والواو محذوفة ( وفي المصدر ) صفة : حرفان + تاء مربوطة ، والواو محذوفة (
 نوع اإلعالل شرح ما حدث الدليل أصلها الكلمة

 إعًلل بالحذف ُحِذفت الواو من المثال الواوي) فَعََل( الذي  المجّرد ) وصف(اْوصْف، اْوِعْد، ِصْف، ِعْد، 
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 المجّرد ) وعد( اْوِصلْ  ِصلْ 
 المجّرد ) وصل (

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

 يِصُف،
 يَِعُد،
 يَِصلُ 

 يوِصف،
 يْوِعد، يْوِصل

 المجّرد ) وصف(
 المجّرد ) وعد(
 المجّرد ) وصل 

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

 إعًلل بالحذف 

 ِصفة
 ِعدة
 ِصلَة

 وْصف        ِصفة
 وْعد          ِعدة

 ل         ِصلةوصْ 

 المجّرد ) وصف(
 المجّرد ) وعد(

 المجّرد ) وصل (

، ) وْصف( ُحِذفت الواو من المصدر 
وعُّوِض عن الواو المحذوفة  بتاء مربوطة 

 ) صفة (  في آخر المصدر

 إعًلل بالحذف 

  مالحظة :

وضعنا همزة وصل في اْلمر ) اْوصف (؛ ْلّن الواو ساكنة، وَل يجوز أن نبدأ بحرف ساكن؛ لذلك اضطررنا أن نضع الهمزة لتسهيل 
 لكن هذه الهمزة تحذف عند حذف الواو. النطق بالواو الساكنة،

 

 فعل أمر من حرفني، و حرف العلة احملذوف يقع وسط الكلمة  ) ُقل ( – 5

 + حرفني ، و حرف العلة احملذوف يقع وسط الكلمة       ) يُقل (       

   ) ُقْلُت، احملذوف يقع وسط الكلمة حرفني + تاء الفاعل متحركة، و حرف العلة     

 بعُت، قْمِت (     

 

 توضيحات : 
 الفعل اْلجوف : هو الفعل الذي في وسطه حرف علّة، مثل : قال، باع، صان، عاش... - 1

هذا الفعل يُحذَف منه حرف العلة إذا تحّول إلى : أمر ) قُل: حرفان والمحذوف هو حرف العلة في الوسط ( والمضارع ) لم يقُل  : ياء + 
 في الوسط( ، حرفان + تاء متحركة ) قلُت : والمحذوف هو حرف العلة في الوسط ( حرف العلةحرفين ،  والمحذوف هو 

 
 لماذا ُحِذف حرف العلة في الحاَلت السابقة ؟ - 2

ساكنة حرف العلة وهو الواو + الًلم الساكن اْلول هو : أصله :  قْوْل، اجتمع ساكنان ) (قُْل  ) لمنع التقاء الساكنين ، مثال : فعل اْلمر
ا.  ْلّن فعل اْلمر يُبنى على السكون؛ ولمنع التقاء الساكنين نحذف الواو؛ َلّن حرف العلّة هو اْلضعف دائما

ا : سك  ) الواو( ؛ فُحِذف وسطه) الًلم(  ن آخر الفعل اْلجوفلكن عند شرح ما حدث يكفي أن تقول دائما

 نوع اإلعالل شرح ما حدث الدليل أصلها الكلمة
 إعًلل بالحذف  ن آخر الفعل اْلجوف؛ فُحِذف وسطهسك صان : يصون صْونْ  ُصنْ 

 إعًلل بالحذف  ن آخر الفعل اْلجوف؛ فُحِذف وسطهسك عاش : يعيش يعْيشْ  لم يعشْ 

 إعًلل بالحذف  ن آخر الفعل اْلجوف؛ فُحِذف وسطهسك باع : يبيع بْيْعتُ  بِْعتُ 

 إعًلل بالحذف  فُحِذف وسطه ن آخر الفعل اْلجوف؛سك قام : يقوم قوْمتُ  قْمتُ 

اإلسناد إلى الضمير:  يستطْيعْ  لم يستطعْ 
 هو يستطيع

 إعًلل بالحذف  ن آخر الفعل اْلجوف؛ فُحِذف وسطهسك

 مالحظة :
بكًل  الفعل ) بِعُت ( : يمكنك أن تقول : أصلها )بيعت(  بدليل المضارع ) يبيع (، أو أصلها ) باْعُت( بدليل الماضي  ) باع (، لكن -أ 

ا أم ياء .  الحالتين ما يهمنا هو أّن حرف العلة في الوسط ُحِذف سواء أكان ألفا
الفعل يستطع : مؤلَّف من أكثر من حرفين، ووضعته لكم ْلنّه موجود في أسئلة الكتاب، وقد ُحذفت الياء منه في وسط الفعل؛ لمنع  -ب 

ق اْلسهل هو اإلسناد فعندما  نسند الفعل ) يستطيع (إلى الضمير )هو(  نقول: التقاء الساكنين، وحتّى نكشف أصل الياء وجدنا أّن الطري
ويوجد كلمة أخرى وردت في أسئلة الكتاب وهي ) استِشْر: أصلها: أن نكشف أين وقع الحرف المحذوف،  يمكنهو يستطيع، وبذلك 

 استشير: بدليل اإلسناد ) هو يستشير(
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، واحملذوف فعل ماض أو مضارع ينتهي بواو اجلماعة أو ياء املؤّنثة املخاطبة – 6

  .يف آخر الفعل  () ألف أو ياء أو واو

 توضيحات : 
 الفعل الناقص :هو الفعل الذي في آخره حرف علّة، مثل : مشى ، يمشي، دعا، يدعو، رضي، يرضى. - 1
ا ينتهي بواو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة فعليك أن تشّك أن هناك حرف علة محذوف عندما ترى فعًلا  - 2 أو  أو ياءا  اا قد يكون واو ا
ا  ، ولكي تعرف الحرف المحذوف ما عليك إَل أن تحذف واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة وأرجعِ الفعل إلى طبيعته ستكتشف  ألفا

 حينها الحرف المحذوف.
 ؛ فالحرف المحذوف هو الياء .(يرمييظهر لك الفعل على حقيقته ويعود الحرف المحذوف إلى مكانه)  احذف  ) ون( = يرُمون : 

 يدعُون : احذف ) ون ( = يدعو ؛ فالحرف المحذوف هو الواو .
 ترِجين : احذف ) ين ( = ترجو؛ فالحرف المحذوف هو الواو .

 هو الياء .رُضوا : احذف ) وا( = رضي؛ فالحرف المحذوف 
 يسعَون : احذف ) ون ( = يسعى، فالحرف المحذوف هو اْللف .
 يرَضون : احذف ) ون ( = يرضى، فالحرف المحذوف هو اْللف .

 
 نضع ضمة قبل واو الجماعة وكسرة قبل ياء المؤنّثة المخاطبة .المحذوف واواا أو ياءا فإنّنا إذا كان  – 3

 : الياء في كلمة ) ترمين( هي ياء المؤنّثة المخاطبة وليست الياء اْلصلية( انتبهيرمي : يرُمون/ أنت ترِمين )

 : الواو في كلمة ) يدعون( هي واو الجماعة، وليس الواو اْلصلية( انتبهيدعو : يدعُون / أنت تدِعين ) 

 
ا فإنّنا نضع فتحة قبل الضميرين )واو الجماعة وياء المؤنّثة المخ المحذوف إذا كان  - 4  اطبة(ألفا

 سعى : سعَوا

 مع الفعل الماضي َل يمكن أن تتصل ياء المؤنّثة المخاطبة. انتبه :

 نوع اإلعالل شرح ما حدث الدليل أصلها الكلمة
الماضي المجّرد :  رضيوا رُضوا

 رضي
 عند إسناده الناقص الماضي آخر من الياء حذفت
 الواو قبل ما وضم الجماعة واو لضمير

  بالحذف إعًلل

 عند إسناده المضارع الناقص آخر من اْللف حذفت اإلسناد : هو يسعى تسعاون تسعَون
 الواو قبل ما وفتح الجماعة واو لضمير

  بالحذف إعًلل

 عند إسناده المضارع الناقص آخر من الياء حذفت اإلسناد : هو يمشي تمشيون تمشون
 الواو قبل وُضّم ما الجماعة واو لضمير

  بالحذف إعًلل

 عند إسناده المضارع الناقص آخر من الياء حذفت اإلسناد : هي تمشي تمشيين تمِشين
 لضمير ياء المؤنّثة المخاطبة وكسر ما قبل الياء

  بالحذف إعًلل

 عند إسناده المضارع الناقص آخر من اْللف حذفت اإلسناد : هي تسعى تسعاين تسعَين
 الياءلضمير ياء المؤنّثة المخاطبة و فُتِح ما قبل 

  بالحذف إعًلل

 عند إسناده المضارع الناقص آخر من الواو حذفت اإلسناد : هو يرجو يرجوون يرجون
 الواو قبل ما وُضمَّ  الجماعة واو لضمير

  بالحذف إعًلل

 بطاقة املاهر اإللكرتونية :
-alاآلن يمكنك االستغناء عن الدورات في  المراكز والدروس الخصوصّية، وتوفير الوقت والجهد والمال،  باالشتراك في موقع الماهر ) 

maher.net    قضايا  –بالغة ونقد  –( عن طريق بطاقة الماهر، حيث يتضّمن الموقع شرحًا مفّصاًل للمادة كاملة ) نحو وصرف
التواصل مع األستاذ، والبطاقة تشمل الدورة المكثفة أيضًا، التفاصيل في الصفحة األولى البطاقة ُتطلب عن طريق أدبّية ( مع إمكانّية 

 1( أو عن طريق المكتبات المذكورة في الصفحة األولى.  يوجد على الموقع دورات لعربي تخصص ف 0797848483الواتساب ) 
 2ف 1وعربي مشترك ف 2ف

 املراكز :الدورات املكثفة يف 
، ومّدة كّل دورة يومان فقط، لكّل فصل دورة خاّصة به ويكون  في حال انتهى الحظر بسبب الوباء وُسِمح للمراكز بإعطاء الدوراتتبدأ 

 الثانية.تؤّهلك الدورة للحصول على العالمة الكاملة، أسماء المراكز مذكورة في الصفحة  
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 صيغة الوزارة :    

  .أو .. فعله أو اسم فاعل عمل َعَمَل فعلهمصدراا َعِمل َعَمَل النص من استخرج  – 1 
 . ) ويُطلَب إعراب اَلسم الواقع بعد المصدر والمشتق( أعرب الكلمة المخطوط تحتها – 2
 . طصّوب الخطأ في ما تحته خ – 3 

 ــه(ـمـ: إذا انتهت الكلمة بضمير نضبط الحرف الذي قبل الضمير ، مثل : معظـ انتبه ).اضبط بالشكل أخر الكلمة المخطوط تحتها  – 4 

  علّل : َعِمل ) المصدر أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبّهة (  َعَمَل فعله في عبارة ...  -5
 

طريقة كشف 
 الصريحاملصدر 

 نبحث عن اسم + يقبل عبارة 
 ) عملية أل (

 الصبر ، الصدق، اإلخًلص ، 
ا أن يكون  العمل ... ليس شرطا

ا بأل .  معّرفا

عملية الصبر، عملية الصدق، عملية 
 اإلخًلص...

ما هو عمل 
 املصدر الصريح؟

ا   نصب مفعول به دائما
 المفتاح ) مـــّم  ؟( 

 
 بهمصدر                 مفعول 

قولك : مصدر، وهو اسم + يقبل عملية  دليٌل على إيمانك الحقَّ  قولُك
 ال، فنقول : عملية القول .

الحقَّ : مفعول به للمصدر منصوب 
 وعًلمة نصبة الفتحة 

علل : َعِمل 
املصدر الصريح 

 عمل فعله 

 إلى فاعله في المعنىْلنّه مضاف 
)التوضيح في  إجابة واحدة فقط()

 آخر الجدول(
 أي ْلنّه جاء بعده مضاف إليه . 

المضاف إليه يكون ضميراا متّصًلا 
ا ظاهراا .  أو اسما

يدّل على سمّو  صديقَك احتراُمك
 أخًلقك .
يدل على  صديقَهاإلنساِن احتراُم 

 سمّو أخًلقه .

احتراُمك + احتراُم : عِمل المصدر 
إلى فاعله في  عَمل فعله؛  ْلنّه مضاف

 . المعنى
 فعوَلا به وهو عمله : نصب م

 ) صديقك، صديقه(

اضبط بالشكل 
كلمة ) (، ويكون 

 املطلوب 
ضبط ما بعد 

 املصدر أو إعرابه
 

 هنا يجب اَلنتباه :
إذا كان المصدر الصريح متصًلا  -أ

بضمير فإنَّ اَلسم بعده يكون 
مفعوَلا به؛ ونضبطه بالفتحة أو 

 تنوين الفتح.
 
إذا لم يكن المصدر متصًلا  –ب 

بضمير فيكون اَلسم الثاني الذي 
ا إليه بالكسرة واَلسم  بعده مضافا

الثالث الذي  بعده مفعوَلا به 
ا   منصوبا

 إطعاُمك المسكيَن صدقةٌ .   -أ 
 
 
 
 
 إطعاُم اإلنساِن المسكيَن   –ب 

 صدقةٌ.      

َلحظ : ) إطعامك ( مصدر متصل  -أ 
سم  بعده بضمير؛ لذلك نضبط اَل

 بالفتحة؛ ْلنّه مفعوٌل به .
) إطعاُم( مصدر غير متصل  –ب 

بضمير؛ لذلك يعّد اَلسم بعده ) اإلنسان 
ا إليه مجروراا بالكسرة، واَلسم  ( مضافا

الثالث ) المسكيَن ( هو المفعول به 
 المنصوب بالفتحة .

اإلنسان : مضاف إليه مجرور، وعًلمة 
 جّره الكسرة .

لمثالين ( : مفعول به المسكيَن ) في ا
للمصدر  منصوب، وعًلمة نصبه 

 الفتحة .

التعامل مع 
املصدرين ) مْنح، 

 اّتخاذ( 

َمْنح، اتّخاذ : مصدران صريحان 
مأخوذين من الفعلين ) منح، 

اتّخذ(، وهما فعًلن متعّديان إلى 
مفعولين؛ لذلك هذان المصدران 

 ينصبان مفعولين.

يحفّزه  الّطالَب جائزةا  َمْنُح المعلّمِ  –أ 
ِق واإلبداعِ.  على التّفوُّ

 
 
 
أمٌر  الحواَر طريقاا اتّخاذ الّشبابِ  -ب 

 يقوُد إلى التّفاهِم والمحبّة.

المصدر الصريح : مْنح/ المعلّم :  -أ 
 مضاف إليه .

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

 
اتّخاذ : مصدر صريح / الشباِب :  -ب 

مضاف إليه / الحواَر : مفعول به أول / 
ا : مفعول به ثاٍن .  طريقا

 توضيح:

 )ممارسةُ اإلنساِن الرياضةَ صّحةٌ للجسم (
 أُضيف المصدر الصريح ) ممارسة( إلى فاعله في المعنى )اإلنسان(؛ فعَِمَل َعَمَل فعله ونصب مفعوَلا به )الرياضة(
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ممارسة( إلى فاعله في المعنى )اإلنسان((: أّن الذي يقوم بممارسة الرياضة هو اإلنسان، فاإلنسان معنى عبارة )أُضيف المصدر الصريح ) 
هو الفاعل الذي يقوم بالممارسة، إذاا، هو الفاعل في المعنى، أّما إعرابه فهو مضاف إليه، وللتوضيح أكثر: لو أخذنا الفعل من المصدر 

...( َلحظ أّن الفاعل في الجملة سيكون اإلنسان. صحيح أّن اإلنسان يعبّر عن الفاعل في  لصارت الجملة ) أن يمارس اإلنساُن الرياضة
ا بعد المصدر الصريح؛ لذلك قلنا: أضيف المصدر الصريح ) ممارسة ( إلى فاعله في المعنى )اإلنسان (، المعنى لكنّه جاء مضافاا إليه مجرورا

 ينصب مفعوَلا به. وعندما يُضاف المصدر إلى فاعله في المعنى فإنّه
 الخًلصة: عندما يرد السؤال اآلتي: بيّن عمل المصدر فالجواب ثابت.

 أمثلة :

املفعول   علل : عمله املصدر  العبارة
 به للمصدر

 مالحظات

}َولَْوَلَ َدْفُع َّللّاِ النَّاَس قال تعالى: 
بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَّفََسَدِت اْلَْرُض َولَـِكنَّ 

 فَْضٍل َعلَى اْلعَالَِمين{َّللّاَ ذُو 

 َلحظ أّن المصدر الصريح  الناسَ  إلى فاعله في المعنىْلنّه مضاف  دفع 
 ) دفع ( جاء بعده مضاف إليه 

 ) هللا(

دعاُؤَك هللاَ في جوف الليل مجاٌب بإذنه 
 تعالى.

 أضيف المصدر إلى الكاف هللاَ  إلى فاعله في المعنىْلنّه مضاف  دعاء

 أضيف إلى ) زياد( هديّةا  إلى فاعله في المعنىْلنّه مضاف  تقديم تقديُم زياٍد هديّةا ْلّمه دليُل تقديِره لها. 

أجمل ما نعيشه في اْلعياد فرحة شراِء 
 أطفاِلنا اْللعابَ 

 أضيف إلى )أطفالنا( اْللعاب إلى فاعله في المعنىْلنّه مضاف  شراء

 أضيف المصدر إلى الضمير  البهجة إلى فاعله في المعنىْلنّه مضاف  رسم حولهمورْسُمهم البهجةَ على محيّا من 
 ) هم(

 

                                        
ما هي أوزان 
 اسم الفاعل ؟

 وما عمله ؟

 مفتاح  األوزان : 
 . 

 
 ) فاعل ( : على وزن  –أ 

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

 
 
) ُمحتِرف ( : ميم مضمومة في  –ب 

أوله + كسر ما قبل اآلخر من الفعل غير 
 الثًلثّي، مثل : ُمنتِصر، ُمستخِرج .

 

 عمل اسم الفاعل : 
 املفتاح : فــــــــــــــــم 

 
 اسم فاعل   فاعل            مفعول به

 
ا، ونتأّكد من ذلك بأن نأخذ الفعل من اسم الفاعل  -أ  يرفع فاعًلا دائما

ا،؛ أي َل يقبل الهاء، مثل : البخيُل الفعل ويكون   ُسَدى . ذاهٌب مالُهَلزما
 ذاهب : اسم فاعل وفعله ) ذهب ( وهذا الفعل َلزم؛ ْلنّه َل يقبل الهاء  –

فاعل َلسم الفاعل مرفوع ) ذََهبَهُ: َل يجوز ( ؛ لذلك يكون اَلسم بعده 
وعًلمة رفعه الضمة ، والهاء : ضمير متصل مبنّي في محّل جّر مضاف 

 إليه.

ا في محّل  مالحظة : كّل ضمير يتّصل باَلسم يُعرب ضميراا متّصًلا مبنيا

 جّر مضاف إليه.
 
ينصب مفعوَلا به إذا كان الفعل المأخوذ منه اسم الفاعل يرفع فاعًلا و –ب 

ا؛ أي أسرته . حامل : اسم  حامٌل أعباءَ يقبل الهاء، مثل : أحمُد  متعّديا
فاعل من الفعل ) حمل ( و)حمل( فعل متعّد يقبل الهاء ) َحَملَهُ : لفظ 

صحيح(؛ لذلك نعتبر اَلسم بعده ) أعباَء( مفعوَلا به َلسم الفاعل منصوب، 
 .وانتبه إلى أّن الفاعل ضميٌر مستتٌر عندما يكون المفعول به موجوداا 

اضبط بالشكل 
آخر الكلمة 
املخطوط 

حتتها أو أعرب 
الكلمة 

املخطوط 

إذا كان اَلسم بعد اسم الفاعل فاعًلا  – 1
فنعربه فاعًلا َلسم الفاعل مرفوع وعًلمة 

رفعه الضمة، ويتم الضبط بالضمة أو 
 تنوين الضّم  إن ُطِلب .

 
 
 
 

 القاسي قلبُه َل يحبّه النّاس .  -  1
قساهُ : لفظ خاطئ القاسي : اسم فاعل وفعله ) قسا ( َلزم؛ َل يقبل الهاء ) 

 (؛ لذلك يأتي بعده فاعٌل فقط.
والهاء : ضمير قلبُه : فاعل َلسم الفاعل مرفوع وعًلمة رفعه الضمة، 

 متصل مبنّي في محّل جّر مضاف إليه.
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حتتها. ) وهي 
الكلمة الواقعة 

بعد اسم 
 الفاعل(

إذا كان اَلسم بعد اسم الفاعل مفعوَلا  – 2
ا  به فنعربه مفعوَلا به َلسم الفاعل منصوبا
وعًلمة نصبه الفتحة أو تنوين الفتح، 
وتكون الحركة المطلوبة )الفتحة أو 

 تنوين الفتح(.

 .  حساٌم ناصٌح زمًلَءه - 2
ناصح : اسم فاعل وفعله ) نصح ( وهو متعّدٍ يقبل الهاء ) نَصَحهُ : لفظ 

 قبل الهاء ) نصحه (؛ لذلك يكون اَلسم بعده مفعوَلا به .صحيح(؛ ْلنّه ي
 الفاعل : ضمير مستتر تقديره هو .

زمًلءه: مفعول به َلسم الفاعل منصوب، وعًلمة نصبه الفتحة، والهاء : 
 ضمير متصل مبنّي في محّل جّر مضاف إليه.

 لمفعول والصفة المشبهة؛ ْلّن التعليل نفسه .السؤال الخاص بـ تعليل عمل اسم الفاعل سأتكلم عنه مع اسم ا مالحظة :

 بيِّْن عمَل اسم الفاعل اّلذي حتته خّط يف كلٍّ ما يأتي: 
 ِلما بدَر منَك عْذراا . ُمْلتَِمسٌ اعلْم يا صديقي أنِّي  –1

اما عهدتُك يا وساُم إَل  -2  واجباتَِك في وقتها.  ُمنِجزا

 مستقبلَها على وفق تخطيط وتفكير سليمين. ُمدرَكةٌ يا أّم فَرَح، ثِقي أّن فرَح  -3

 كأَس البطولِة.  حامًلا عاد منتخبنا الوطنيُّ من المباراة  -4

 قال ابن حيوس:  -5
ا  ا أَستَْوِدعُ الَمْجَد الُمَؤثَّل والتُّقـى     والعَْدَل َربَّا  ما اْستُْوِدعا َحافَِظا

ا: به مفعول ونصب أنا، تقديره الذي المستتر الضمير:  فاعًلا  رفع: عمله -1  .عذرا

 .واجبات: به مفعوَلا  ونصب أنت، تقديره الذي المستتر : الضمير فاعًلا  رفع: العمل -2

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

 .مستقبل: به مفعوَلا  ونصب هي، تقديره الذي المستتر : الضمير فاعًلا  رفع: العمل -3

 .كأس: به مفعوَلا  ونصب هو، تقديره الذي المستتر : الضمير فاعًلا  رفع: العمل -4

 .الموصول )ما( اسم: به مفعول ونصب هو، تقديره الذي المستتر الضمير فاعًلا : رفع: العمل -5

 عندما يكون المفعول به موجوداا، فإّن الفاعل يكون ضميراا مستتراا . مالحظة :

 

ْهم     ُشجاع   عظيم ما هي أوزان الصفة املشّبهة املطلوبة ؟    بيضاءقّبعته  أبيض  ف ِطن   ب ط ل  ش 
       فعالء      أ ْفع ل    ف ِعل  ف ع ل    ف ْعل     ف ِعيل   ُفع ال     
 

سعيد / عريض /كريم / أخير / ضعيف / غزير / َصْعب / َرْطب / َعْذب / فَِرح / َحَسن / 
 أحمر / َسْهل .

مًلحظة : قد تكون الصفة المشبّهة على وزن فاعل، وهي نادرة، ويهّمنا كلمة ) فاقع ( 
 الواردة في الكتاب .

 فَاقِعٌ قَالُوا اْدعُ لَنَا َربََّك يُبَيِّْن لَنَا َما لَْونَُها قَاَل إِنَّهُ يَقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ َصْفَراُء " قال تعالى : 
 "لَْونَُها تَسُرُّ النَّاِظِرينَ 

 ما هو عمل الصفة املشّبهة ؟

 فصـــاملفتاح : 

 
 صقة مشبّهة      فاعل

ترفع فاعًلا فقط ، ويقع 
المشبّهة  الفاعل بعد الصفة

 مباشرة .

 كبيٌر قلبُه .المؤمن 
 كبير : صفة مشبّهة؛ ووزنها ) فعيل (

قلبُه : فاعل مرفوع للصفة المشبهة مرفوع وعًلمة رفعه 
الضمة، والهاء : ضمير متّصل مبنّي في محّل جّر مضاف 

 إليه.

اضبط بالشكل آخر الكلمة املخطوط حتتها 
 أو أعرب الكلمة املخطوط حتتها.

إعراب أو ضبط يُطلب 
اَلسم الواقع بعد الصفة 
ا فاعل  المشبهة وهو دائما
للصفة المشبّهة مرفوع 
وعًلمة رفعه الضمة أو 

 تنوين الضّم . 

 يحبُّه الناُس .الكريمةُ أفعالُه 
 الكريمة : صفة مشبّهة .

أفعاله : فاعل مرفوع للصفة المشبهة مرفوع وعًلمة 
في محّل جّر  رفعه الضمة، والهاء : ضمير متّصل مبنيّ 

 مضاف إليه.
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ا ،  وتدريبات الصفة المشبّهة في نهاية الّدرس . مالحظة :  تعليل عمل الصفة سأتكلم عنه َلحقا
 

 

 عّلل : َعِمل ) اسم الفاعل أو اسم املفعول أو الصفة املشّبهة ( َعَمل فعله يف العبارة )   ( .
 : اآلتياملفتاح التعليل نفسه لجميع المشتقات ) اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة ( وهو مجموع في 

 صفاتهو حالهاْلصدقاء عن  يخبرل   ينادي   و ينفيو ستفهمي  التنوين ومع معرف بأل
   معرف بأل       منّون       استفهام    نفي      منادى     خبر                      حال   صفة

 طريقة الكشف والتوضيح  األمثلة  احلالة
 ُمجاٌز .المشروَع الُمنَفِّذُ  معّرف بأل 

 ساحتُه.الكبيرةَ زرُت المسجَد 
 . يرغبه النّاسفعلُه  الممنوع

عند طلب التعليل ننظر فقط للمشتق، وَل يهّمنا ما جاء بعده ، َلحظ ) اسم 
الفاعل : المنفّذ( و ) الصفة المشبّهة : الكبيرة( و ) اسم المفعول : 

 ترنة بأل التعريف .الممنوع( كلّها معّرفة بأل؛ لذلك نقول : عملت ْلنّها مق

 جميع الحاَلت القادمة نقول : مجّرد من أل التعريف ) منون (   +  ما سيتم ذكره 

معتمد على 
 استفهام

 وعَدك   أم َل ؟أُمنِجٌز 
 بيتُك من هنا ؟أبعيٌد 

 خديجةُ جائزةا لتفّوقها ؟أموهوبةٌ 

(، نقول : إذا رأينا قبل المشتق همزة استفهام  ) أمنجز + بعيد + أموهوبة 
 ْلنه معتمد على استفهام و مجّرد من أل التعريف )منّون( .

 الخيَر نادٌم .فاعٌل ما  معتمد على نفي
 قلُب المنافِق.سليٌم ما 
 عذُر المتخاذلين اليوم مقبوٌل ما 

إذا رأينا قبل المشتق ) ما ( النافية، مثل : ) ما فاعل + ما سليم + ما مقبول 
 معتمد على نفي و مجّرد من أل التعريف )منّون( . (، نقول : ْلّن المشتق

ا يا  منادى  النداَء، أجْب.سامعا
 صوتُه، اسمعنا وأطربنا.جميًلا يا 
ا له .مبروراا يا  ه، هنيئا  ِحجُّ

ا + يا جميًلا + يا مبروراا (  إذا رأينا قبل المشتق ) يا (، مثل : ) يا سامعا
 التعريف )منّون(.نقول : ْلنّه منادى و مجّرد من أل 

 فضلَك .شاكٌر أنا  خرب
 صوتُه.َعْذٌب العصفور 
 قدُره.ُمعظٌَّم الوطُن 

إذا وقع المشتق بعد المبتدأ ، مثل :  ) أنا + العصفور + الوطُن : مبتدأ ( 
فيكون اَلسم بعده ) شاكر + عذب + معّظم  : خبر ( فنقول : ْلنّه خبر و 

 مجّرد من أل التعريف )منّون( .

إذا رأينا هذا الشكل ) تنوين + تنوين (، فنقول : صفة؛ أي إذا كان المشتق  جمالُه.باهٌر إنّه بيٌت  ة صف

 اسم المفعول :  التوضيح : المفتاح : مفعول  ُمشتَرك ما أوزان اسم املفعول؟

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

أو يبدأ بميم مضمومة + فتح ما قبل اآلخر من الفعل غير  –ب 
 الثًلثّي ، مثل : ُمشتَرك، ُمستخَرج .

 عمل اسم املفعول 
 املفتاح  :    مــــن 

 
 اسم مفعول       نائب فاعل

ا  ويقع يرفع نائب فاعل مرفوع دائما
 بعد اسم المفعول مباشرة .

 .سينصره هللاالمسلوُب حقُّه 
 المسلوب : اسم مفعول ) على وزن مفعول (.

حقُّه : نائب فاعل َلسم المفعول مرفوع وعًلمة رفعه الضمة، 
  والهاء : ضمير متّصل مبنّي في محّل جّر مضاف إليه. والهاء : 

اضبط بالشكل آخر الكلمة 
رب املخطوط حتتها أو أع

 الكلمة املخطوط حتتها.

يُطلَب إعراب اَلسم الواقع بعد اسم 
 المفعول أو ضبطه .

يُعرب نائب فاعل مرفوع، ويضبط 
 بالضمة .

 . محبوٌب خلقُهالكريُم 
 محبوب : اسم مفعول .

 نائب فاعل َلسم المفعول مرفوع وعًلمة رفعه الضمة خلقه : 
متّصل مبنّي في وحركته الضّمة ) خلقُه ( ،  والهاء : ضمير 

 محّل جّر مضاف إليه.

 اسم المفعول  : الممنوح ، يأتي بعده) نائب فاعل مرفوع + مفعول به ثان منصوب (، وهو المذكور في الكتاب فقط . انتبه :

   أممنوٌح المتفّوُق جائزًة
/ جائزةا : مفعول به ثان َلسم المفعول منصوب   مرفوع، وعًلمة رفعه الضّمة : نائب فاعل َلسم المفعول المتفّوق: اسم مفعول /  ممنوح

  تنوين الفتح.وعًلمة نصبه 
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 نفسُه .عزيزةٌ صديقي رجٌل 
 ُخلُقُها .محموٌد زينُب فتاةٌ 

منون وما قبله منّون بنفس التنوين ) بيٌت باهٌر + رجٌل عزيزةٌ + فتاةٌ 
بالتعليل : ْلنّه صفة و مجّرد من أل محموٌد ( فيكون المشتق صفة، ونقول 

 التعريف )منّون(.

 الخبَر .حامًلا جاء  حال
ا دخل الشاّب   وجُهه .َحَسنا

رة  دخل الجنوُد اْلراضي المحرَّ
 .مرفوعةا رؤوُسهم

ا تنوين نصب  ( + إذا كان المشتق حاَلا ، ونكشف ذلك بأنّه يكون منّونا

 نسأل عنه بـ ) كيف ؟ ( 
ا : حال (كيف جاء ؟    ) حامًلا : حال (   /  كيف دخل الشاّب ؟  ) حسنا

 كيف دخل الجنود ؟   ) مرفوعةا : حال ( 
 ونقول : ْلنّه مجّرد من أل التعريف )منّون( و حال

ا عبارة )دّل على الحال؛ أي دّل على الزمن الحاضر( بشرط أَل يكون معّرفاا بمالحظة  أل، مثال:: في تعليل عمل اسم الفاعل نضيف أيضا

 وعَدك   أم َل ؟أُمنِجٌز 
 عِمل اسم الفاعل؛ ْلنّه مجّرد من أل التعريف )منّون(، ودّل على الحال، ومعتمد على اَلستفهام.

ا عبارة )دّل على الحال( باستثناء الحالة التي يكون فيها معّرفاا بأل، فيكفي أن نق ول: وللتوضيح أكثر: عند تعليل اسم الفاعل نضيف دائما
 معّرف بأل.

 

 بيِّْن عمَل الّصّفة املشّبهة الّتي حتَتها خّط يف ما يأتي، ذاكًرا سبَب عمِلها: 
 لَْونَُها تَسُرُّ النَّاِظِريَن( فَاقِعٌ قَالُوا اْدعُ لَنَا َربََّك يُبَيِّْن لَنَا َما لَْونَُها قَاَل إِنَّهُ يَقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ َصْفَراُء )قال تعالى :  -1

 قال الّشاعر:  -2
 فؤاُده        وَل أنَت بالّذي تَضيــُع َمذاِهبُــهْ  الضَّعيفِ وما أنَت بالمرِء 

 عبيُر بنجاحِ مشروِعها اَلستثمارّي؟  أفِرحةٌ  -3

 إنتاُجه.  بديعٌ يا عّماُن، إّن قلمي بجمال طلّتك  -4

 قال حّسان بن ثابت : -5
راِز اْلّولِ  كريَمةٌ بِيُض الوُجوِه   أحسابُُهْم       ُشمُّ اْلنوِف من الّطِ

 قال ابن الّرومي:  -6
 أن تذوَب مْهَجتُها       وُمْهَجتي لْم تَُرق ولم تَُمــرِ  َحَسنٌ ما 

 قال أبو العًلء المعري:  -7
 اْلوائِــلُ  زمانُه        آلٍت بِما لْم تَْستَِطْعه اْلخيرَ وإنّي وإْن كنُت 

 ماؤها.  غزيرٍ جلسُت قرَب نَْبعٍَة  -8

 .صفة وإعرابها )منونة( التعريف أل من مجّردة: العمل فاعًلا : لونها، سبب رفعت: العمل -1

 .التعريف بأل مقترنة: العمل سبب فؤاد،: فاعًلا  رفعت: العمل -2

 .استفهام على واعتمدت التعريف أل من مجّردة: العمل سبب عبير،: فاعًلا  رفعت: العمل -3

 .خبر ) خبر إّن( وإعرابها( منون) التعريف أل من مجردة: العمل سبب إنتاج،: فاعًلا  رفعت: العمل -4

ا ووقعت التعريف أل من مجّردة ْلنّها: العمل سبب أحساب،: فاعًلا  رفعت: العمل -5  .خبرا

 .نفي على واعتمدت التعريف أل من مجّردة: العمل سبب تذوب(، مصدر مؤول )أن: فاعًلا  رفعت: العمل -6

 .التعريف بأل مقترنة: العمل سبب زمان،: فاعًلا  رفعت: العمل -7

 .صفة وإعرابها التعريف أل من مجردة: العمل سبب ماء،: فاعًلا  رفعت: العمل -8

 : منوذج يف اإلعراب -1

 . عريقةٌ آثاُرهامدينةُ جرش 
 عريقةٌ : خبر مرفوع وعًلمة رفعه الّضّمة الّظاهرة على آخره. 

 آثاُر : فاعل للّصفة المشبّهة مرفوع، وعًلمة رفعه الضّمة الظاهرة، وهو مضاف.
 الهاء: ضمير متصل مبنّي على الّسكون في محّل جّر مضاف إليه. 
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 أعرب ما حتته خّط يف ما يـأتي:  -2
 النّاس حيثُما حّل أو ارتحَل. محبوٌب لدى  كًلمه اللَّبِق -أ
 في تاريِخنا العَربِّي.  دورهاإّن المرأةَ عظيٌم  -ب

 .آخره على الظاهرة الضّمة رفعه وعًلمة مرفوع )اللبق( المشبّهة الصفة فاعل -أ -2

 .آخره على الظاهرة الضّمة رفعه وعًلمة مرفوع المشبّهة)عظيم( الصفة فاعل  -ب 

 عّيْن اسَم املفعول يف ما يأتي، ُمبيًِّنا عمله، مَع الّتعليِل: 
قَاِب وَ )قال تعالى:  -1 َدقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلعَاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِي الّرِ ِ َواِْبِن السَّبِيِل اْلغَاِرِميَن َوفِي إِنََّما الصَّ َسبِيِل َّللاَّ

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ  ِ َوَّللاَّ   (فَِريَضةا ِمَن َّللاَّ

 قال الّشاعر : -2
 وبعُض الّداِء ُمْلتََمٌس ِشفاه    وداُء الُحْمِق ليَس له ِشفاءُ 

 قال الّشاعر:  -3
ا خصائلُه        ولم يمْت َمْن يَكْن بالخيـرِ   مذكــورا ما عاَش َمْن عاَش مذموما

 حدائق الحسين في العاصمة عماَن ُمنَسَّقة أشجاُرها.  - 4

 أُصاِدُق الّشابَّ المهذَّبة أخًلقُه.  -5

رةا أنظمته.  -6  اشتريُت حاسوباا مطوَّ

 .التعريف بأل مقترن: العمل سبب )قلوب(، فاعل نائب رفع: العمل المؤلّفة، -1

 .خبر )منون( وإعرابه التعريف أل من مجّرد: العمل سبب )ِشفى(، فاعل نائب رفع: العمل ملتَمس، -2

ا، -3  .حال وإعرابه التعريف أل من مجّرد: العمل سبب ،(خصال) فاعل نائب رفع: العمل مذموما

 .خبر وإعرابه (منون) التعريف أل من مجّرد: العمل سبب )أشجار(، فاعل نائب رفع: العمل منّسقة، -4

 .التعريف بأل مقترن: العمل سبب ،(أخًلق) فاعل نائب رفع: العمل المهذّبة، -5

 .صفة وإعرابه (منون) التعريف أل من مجّرد: العمل سبب ،(أنظمة) فاعل نائب رفع: العمل مطّورة، -6

 اضبْط أواخَر ما  حتته خطٌّ يف ما يأتي: 
ْسمّي؟  أبوابأمفتوحةٌ  -1  المكتبِة المدرسيّة خارَج أوقات الّدواِم الرَّ

اِرها.  ثغرهاالعقبة باسٌم  -2 ا بساكنيها وُزوَّ  ابتهاجا

 . رائحتهااستمتعُت بِشّمِ وردٍة طيّبٍة  -3

ا.  حقّهاالمرأة محفوٌظ  -4  في اَلنتخابات البرلمانيّة تصويتاا وترشُّحا

 بانتظاٍم تجعُل جسَمك ذا لياقة بدنيّة عالية.  الّرياضةممارستَُك  -5

 عند الضبط عليك أن تنظر إلى الكلمة التي تسبق الكلمة المطلوبة؛ ْلنّها هي المؤثّر الحقيقي.مالحظة :

ا ( أبوابُ  -1  ) ْلنّها مسبوقة باسم مفعول ) مفتوحة( ، واسم المفعول يرفع نائب فاعل دائما

) ْلنها مسبوقة باسم فاعل ) باسم ( والفعل من ) باسم ( هو ) بسم (،  وهو فعل َلزم َل يقبل الهاء ) بََسَمهُ : خطأ (؛ لذلك  ثغرُ  -2 

 اسم الفاعل يرفع فاعًلا بعده وهو ) ثغُر( ( 

 (رائحتُها ) ْلنّها مسبوقة بالصفة المشبّهة ) طيّبة ( وهي ترفع فاعًلا   - 3 

 سبوقة باسم المفعول ) محفوظ( وهو يرفع نائب فاعل (.حقُّها ) ْلنّها م -4

ا( الرياضةَ  -5   ) ْلنّها مسبوقة بالمصدر الصريح ) ممارسة( وهو ينصب مفعوَلا به دائما
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 استخرج املشتّقاِت مّما يأتي، ُمبّيًنا نوَع املشتقِّ وعمَله، وسبَب عمِله: 
 ( 103)سورة هود آية َمْشُهوٌد(          يَْومٌ  َوذَِلكَ  النَّاسُ  لَهُ  َمْجُموعٌ  يَْومٌ  ذَِلكَ  اآْلَِخَرةِ  َعذَابَ  َخافَ  ِلَمنْ  آَلَيَةا  ذَِلكَ  فِي قال تعالى: )إِنَّ  -1

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: الَخْيُل َمْعقُوٌد فِي نََواِصيها الَخْيُر إلى يَْوِم الِقيَاَمِة".   -2
  متفق عليه

ُس عبدهللا اْلّول  -3 قاا بيانَه.  –رحمه هللا  –كان الملك المؤّسِ ْعَر ُمتذّوِ  حافظاا الّشِ

 كم قصيدٍة للشاعر المتنبِّي َعْذبٍة كلماتُها.  -4

 قال الجاُر لجاره: ما َمْنِسيَّةٌ أفضالَُك أيُّها الجاُر العزيُز.  -5

 .وإعرابه صفة (منون)التعريف  أل من مجّرد: العمل سبب )النّاس(، فاعل نائب رفع: عمله مفعول، اسم: مجموع -1

 .وإعرابه خبر (منون)التعريف  أل من مجّرد: العمل سبب )الخير(، فاعل نائب رفع: عمله مفعول، اسم: معقود -2

 التعريف وإعرابه خبر  أل من مجّرد: العمل سبب )الشعر(، به مفعول : نصب عمله فاعل، اسم: حافظاا -3

 .) خبر كان(

 .ثانٍ  وإعرابه خبر (منون)التعريف  أل من مجّرد: العمل سبب )بيان(، به مفعول : نصب عمله فاعل، اسم: متذّوقاا

 .وإعرابها صفة (منونة)التعريف  أل من مجّردة: العمل سبب )كلمات(، فاعًلا  رفعت: عملها مشبّهة، صفة: عذبة -4

 التعريف أل من مجّرد: العمل سبب )أفضال(، فاعل نائب : رفع عمله مفعول، اسم: منسيّة -5

 .نفي على واعتمد ،( منون)

 

 صيغة الوزارة :    

ا .       من  استخرج – 1 ا منسوبا  .في كلمة )     ( إليه ما المنسوب  -3        . انسب إلى كلمة )    (  مع الضبط التام  – 2اسما
 ط. صّوب الخطأ في ما تحته خ – 5               .علّل : ننسب إلى  كلمة )     ( فنقول :  )    (   – 4 

 َل يوجد إعراب في درس النسب  مالحظة :

 يتّم النّسب ْلّي اسم بالشكل اآلتي : القاعدة العاّمة :

 عّمان = عّمانِّي                   (الياء كسر ما قبلو )اسم + ّي 
 أكثر ما يهّمنا بالضبط : وضع شّدة على الياء اْلخيرة ووضع كسرة على الحرف الذي قبلها ) مركِزّي(

 

 التعليل االسم املنسوب) وما الذي حدث ؟( مثال احلالة
االسم املختوم 

 بتاء التأنيث

 شجِرّي   شجرة  
 ) نحذف التاء(

بتاء التأنيث؛ لذلك عند ْلنّه اسم مختوم 
النسب نحذف التاء ثم نضيف ياء النسب 

 ونكسر ما قبلها

 االسم املقصور 
 املختوم بألف ( )

 ألفه ثالثة ) عصا ( 
 

 عصِوّي 
، ونفتح ما قبل ) تُقلب اْللف واواا 

 (الواو

اسم مقصور ألف ثالثة ؛ عند النسب تقلب 
ونفتح ما قبل الواو ثّم اْللف واواُ ثم 

 ياء النسب ونكسر ما قبلها .نضيف 

 ألفه رابعة  
 ثانيه ساكن ) سْلمى ( –أ 
 
 
 
 
 

 
 )نضيف واواا بعدها (    سلماِويّ 

 
 
 
 
 

اسم مقصور ألف رابعة وثانيه ساكن، 
عند النسب تبقى اْللف ونضيف بعدها 

ا في نهاية واواا ) َل تنَس أن تقول دائ ما
التعليل : ثّم نضيف ياء النسب ونكسر ما 

 قبلها (
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اسم مقصور ألفه رابعة وثانيه متحّرك،  )تُحذف اْللف(     كنِديّ  ثانيه متحّرك  ) كنَدا(  –ب 
 عند النسب تحذف ألفه، ثم نضيف ...

اسم مقصور ألف خامسة، عند النسب  )تُحذَف اْللف(   فرنسيّ  ألف خامسة أو أكثر )فرنسا(
 تُحذف اْللف، ثّم نضيف ...

 االسم املنقوص 
املختوم بياء  )

 أصلية (

 الياء رابعة ) القاضي ( 
 

 القاَضِويّ 
 (ما قبل الواوواواا ونفتح الياء تُقلَب  )

اسم منقوص ياؤه رابعة، عند النسب ؛ 
 تُقلب الياء واواا ونفتح ما قبل الواو 
 ) القاَضِوّي : َلحظ فتح الضاد ( 

ثم نقول : نضيف ياء النسب ونكسر ما 
 قبلها كالعادة .

 

 الياء خامسة أو أكثر
 المهتدي / المستقِصي

 المستقِصيّ     المهتِديّ 
 )نحذف الياء(

اسم منقوص ياؤه خامسة أو سادسة، 
 عند النسب تُحذف ياؤه ثّم نضيف ...

 االسم املمدود
 املختوم بـ

 ) اء ( 

 الهمزة أصلية

: جذرها ينتهي  طريقة كشفها

 بهمزة .
 إنشاء : جذرها نشأ .

 امتًلء : مأل

 إنشائِّي 
 امتًلئِيّ 

 
 ) تبقى الهمزة على حالها(

اسم ممدود همزة أصلية، عند النسب 
 تبقى الهمزة على حالها، ثم نضيف ...

 الهمزة منقلبة

: الحرف الثالث  طريقة كشفها

ا  ا( يكون ألفا  ) غالبا
 سماء، كساء، عطاء 

 سماِوّي أو سمائِيّ 
 كسائِّي أو كساِويّ 
 عطاء أو عطاِويّ 

 على حالها أو تُقلَب واواا( ) تبقى

اسم ممدود همزته منقلبة، عند النسب 
 بطريقتين : 

أن تبقى الهمزة على حالها أو تُقلب واواا  
 ثّم نضيف ...

 زائدةالهمزة 

: جذر الكلمة َل  طريقة كشفها

 ينتهي بهمزة أو حرف علة .
 خضراء : خضر
 صحراء : صحر

 خضراِويّ 
 صحراِويّ 

 
 ) تُقلَب واواا(

، عند النسب زائدةاسم ممدود همزته 
 تقلب الهمزة واواا ثّم نضيف ...

 

 َفِعيَلة ، ُفَعلية

ا ) أي ا(  إذا كان اَلسم  مضعّفا
الحرف الثاني والرابع 
 قة ( .                         متشابهان، مثل : حقي

 ) ُتحَذف التاء(حقيِقّي      

 
 

اسم على وزن ) فَِعيلة ( ومضعّف ، عند 
 النسب نحذف تاء التأنيث، ثّم نضيف ...

 

( إذا كان اَلسم غير 2
 ، مثل : قبيلة .مضعّف

 قبَِليّ 
) نحذف الياء والتاء ونفتح الحرف 

 الثاني(

، اسم على وزن ) فعيلة ( غير مضعّف
عند النسب نحذف الياء والتاء ونفتح 

 الحرف الثاني 

اسم ثالثّي مكسور 
العني ) َفِعل (؛ 

الثاني أي احلرف 
 مكسور

 لَبِق ، َمِلك
 

 لبَِقّي ، ملَِكيّ 
 )نفتح الحرف الثاني(

اسم ثًلثّي مكسور العين، عند النسب 
 ، ثّم نضيف ...لحرف الثانينفتح ا

اسم ثالثّي 
حمذوف الالم؛ أي 

احلرف األخري 
 الثالث حمذوف

 يد، دم، أب 
 

 يدِوّي، دمِوّي، أبِويّ 
 الحرف المحذوف واواا  نضع مكان ) 

 مكسورة (

اسم ثًلثّي محذوف الًلم، عند النسب نرّد 
 الحرف المحذوف واواا مكسورة، ثّم نضيف...

: ) شفة ، كرة، لُغة( ، نعاملها  مالحظة

معاملة اَلسم الثًلثّي محذوف الًلم، وطريقة 
كشفها : مؤلفة من ) حرفين + ـة(، وعند 

 النسب تصبح ) شفِوّي، كرِوّي، لغِوّي(
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 صيغة السؤال يف الوزارة :
ا أو رّد  –أ  ا أو سجعا ا أو ناقصا ا تامًّ استخرج من النّّص جناسا

 العجز على الصدر.

 ما نوع المحّسن البديعّي في الجملة اآلتية ...؟ –ب 

عّرف الجناس أو الجناس التّاّم أو الجناس النّاقص أو  –ج 

 السجع أو ...

 ما احملّسنات اللفظية ؟
نات البديعيّة اللفظيّة كثيرة، أشهرها: الِجناس ،  الُمحّسِ

ْدر.   والسَّْجع، وَرّد العَُجز على الصَّ

 عّرف اجلناس ؟
 ف في المعنى .التّوافق بين اْللفاظ في النُّْطق واَلختًل

 اجلناس نوعان :

) كلمتان متشابهتان باللفظ متامًا،  جناس تاّم : –أ 
 لكن خيتلفان باملعنى( 

ما اتَّفَق فيه اللّفظاِن بأربعة أمور: الحروف، وعددها، 

 وترتيبها، وَحَركاتها، مع اختًلفهما في المعنى. 

 ( َساَعةٍ  َغْيرَ  لَبِثُوا َما اْلُمْجِرُمونَ  يُْقِسمُ  السَّاَعةُ  تَقُومُ  )َويَْومَ  

 
: الجناس التاّم : هو تشابه الكلمتين في  للتبسيط أقول

ا، مع اَلختًلف في المعنى.  اللفظ ) النّطق( تماما

ففي المثال السابق : تشابهت كلمتا ) الساعة، ساعة ( في 

 اآلية، لكن اختلفتا في المعنى

لثانية اسم فـ "ساعة" اْلولى اسم يعني القيامة، و"ساعة" ا

َمن.   بمعنى الجزء من الزَّ

 فائدة :
َل ننظر إلى  ) أل ( التعريف، والضمائر في الكلمتين، ولكْن 

يُؤَخذ الضمير بالُحسبان إذا ورَد الِجناس بين أكثر من لفظيِن 

 كقولهم: 

 كنُت أَْطَمُع في تَْجريبَِك وَمطايا الَجْهِل تَْجري بَِك. 

 تاّم.تجريبك ،  يجري بك : جناس 

بما أّن أحد الطرفين مؤلّف من كلمتين، فهنا يمكن أن نضّم 

 الضمير ونعتبره مكّمًلا للمعنى.

 . جارَ ولَْو  الجارَ اْرَع 

 الجار، جار : جناس تاّم .
ا .  تذّكر ا أن معنيي الكلمتين يجب أن يكون مختلفا  دائما

 

ا:   قاَل أبو تّمام ماِدحا

 إذا الَخْيُل جابَْت قَْسَطَل الَحْرِب َصدَّعوا      

 الَكتـائـبِ  ُصدورِ العَوالي في  ُصدورَ                      

 صدور، صدور : جناس تاّم .

 
 قالت  امرأةٌ محتاجةٌ تَِصُف أََحد الُمحِسنين إليها بعَد َوفاتِه: 

 . ذاِهبَةُ فأَْموالُهُ  ذا ِهبَةٍ كاَن 

 : جناس تاّم .ذا هبة، ذاهبة 

 

 اجِلناس غري الّتاّم -ب
ما اختلَف فيه اللفظاِن في واحد من اْلمور اْلربعة السابقة ) نوع 

الحروف أوعددها أو ترتيبها أو حركاتها(، مع اَلختًلف في المعنى 

ا  .   أيضا

كلمتان تختلفان بالمعنى، وتختلفان بإحدى اْلمور اآلتية :  للتبسيط :

 لحروف أو ترتيب الحروف أو الحركات .نوع الحروف أو عدد ا

 ( 22)سورة النمل، اآليةيَِقيٍن(  نَبَإٍ بــــِ  َسبَإٍ  ِمنْ  قال تعالى: )َوِجئْتُكَ  -

 سبأ، نبأ : جناس ناقص .

اختلفت الكلمتان بنوع الحروف ) س: في الكلمة اْلولى، ن  توضيح :

 : في الكلمة الثانية(، كما اختلفتا بالمعنى.

 الَوَطِن.  نُسورُ بًِلدي عاٍل تَْحميِه  سورُ قال أردني  يَفتِخر بجنود بًلده:  -

 سور، نسور : جناس ناقص

 اَلختًلف بعدد الحروف ) سور، نسور(. توضيح :

 . َكفَّْيهِ واََطلَق ما بيَن  فَكَّْيهِ قيَل في اْلَثّر: َرِحَم هللاُ امَرأا أَمَسَك ما بيَن  -

 س ناقص .فّكيه، كفّيه : جنا

 اَلختًلف هنا بين ترتيب الحروف. توضيح :

فنََزلَْت ِمْن َعْيني  ِعْبَرةِ قال شاب  عند سماعه قّصة مؤثِّرة: اتّعْظُت بال -

 . َعْبَرةٌ 

 ِعْبرة، َعبرة : جناس ناقص .

اَلختًلف هنا بين الحركات ) َعبرة : فتح العين  / ِعبرة :  توضيح :

 كسر العين( 
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 فائدة

الجناس َل ننظر إلى حركة الحرف اْلخير، بل ننظر إلى في  -

 الحركات الداخليّة للكلمة فقط .

 َصديقَتي َوْعُد تَفي بكّل َوْعٍد قََطعَتْهُ. 

 َوْعُد، َوْعٍد  : ِجناٌس تاّم.

التشابه في جميع الحركات التي لها عًلقة ببنية  التوضيح :

 الكلمة ) الحركات داخل الكلمة(.

اَلختًلف فجاء في حركة الحرف اْلخير، وهذا َل عًلقة له أّما 

 ببنية الكلمة .

 

 عّرف السجع .
 انتهاء العبارتين بالحرف نفسه. 

 . اْلََملِ ، َل بِطوِل بالعََملِ يُناُل النَّجاُح 

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

 )َل بِطوِل اْلََمِل( انتهت بـ ) ِل (والعبارة الثانية 

 لذلك نعتبر ) بالعمِل، اْلمِل ( سجع.

 
ا كهذا المثال ) العمل،  مالحظة : يمكن أن يكون السجع جناسا

اْلمل ( هو سجع وجناس غير تام ) في اَلمتحان يُكتفى بإجابة 

 واحدة (

ا بالتوسُّط في  –رضّي هللا عنه  –قال عمر بن الخّطاب  ناِصحا

 ّب والبُْغض: الحُ 

 ". تَلَفاا، وَل بُْغُضَك َكلَفاا"َليَُكْن ُحبَُّك 

" في التركيبين في الحرف َكلَفاا، تَلَفاا اتفقت الكلمتان اْلخيرتان "

 اْلخير "الفاء".

ا( يختلفان بنوع  مالحظة : ا، تلفا في المثال السابق ) كلفا

(  الحروف ) ك : في الكلمة اْلولى، ت : في الكلمة الثانية

ا (، لكن يُفّضل أن  ا ناقصا ا، جناسا فيمكن اعتبار الكلمتين ) سجعا

 نلتزم بما ورد في الكتاب. 

 فائـــدة
 َل يُحتََسب ما يأتي من باب السَّْجع: 

، حروف املّد " األلف، والواء، والياء" يف آخر الكلمة -1

 كما في قول أديٍب يَِصُف شجرةا: 

 وتُسابُِق بأْغصانها قَِمَم الذُّرا.تَْضرُب بُجذوِرها في الثَّرى، 

 فالسَّْجع وقَع بحرف "الّراء"

إذا انتهى العبارة بـ ) ا، ْو، ْي( ؛ فإنّنا نأخذ الحرف  توضيح :

 الذي قبله.

، كما في قول اهلاء يف آخر الكلمة إذا سبَقُه متحرٌِّك -2

 معلِّمٍة تُثْني على إحدى طالبتها: 

 إْنسانةٌ بِأَدبِها، َل بِِزيِّها َوثَْوبِها. 

 فالسَّْجع وقَع بحرف "الباء". 

إذا انتهت العبارة بـهاء سبقَها متحّرك فإنّنا نعتبر  توضيح :

السجع وقع بالحرف الذي قبل الهاء.

 عّرف رّد  الَعُجز على الّصدر .
ماثليِن أو المتشابهيِن في النَّثْر آخَر أْن يأتَي أََحُد اللفظيِن المت 

عر فهو أْن يأتَي أََحُد  العبارة واآلَخر في أّولها، وأّما في الّشِ

 اللفظيِن في آِخر البيت الشعرّي واآلَخر في أّي َموضعٍ قَْبلَه. 

 التوضيح : 
 يف النثر : -أ 

 الكلمة اْلولى واْلخيرة متشابهتان باللفظ .

 

 اْلَوهَّاُب( أَْنتَ  إِنَّكَ  َرْحَمةا  لَُدْنكَ  ِمنْ  لَنَا )َوَهبْ 

هْب : في بداية اآلية / الوّهاب : في نهاية اآلية / تشابها في 

 اللفظ وهما من معنى واحد هو العطاء.

 الوّهاب، هْب : رّد العجز على الصدر .

عند اإلجابة ضع الكلمة اْلخيرة في بداية اإلجابة  : 1 مالحظة

 بهة لها ) الوّهاب أوَلا ، ثُّم هْب(ثّم ضْع الكلمة المشا

أو  اا ن معنى واحدقد يكون للكلمتين المتشابهتي : 2مالحظة 

مختلف، وفي كلتا الحالتين تعتبران ) رّد لكل منهما معنى 

 العجز على الصدر (

قد يخطر ببالك أّن ) هب، وّهاب ( جناس غير  : 3مالحظة 

تاّم؛ ْلنّهما متشابهتان باللفظ، لكنّهما  في الحقيقة ليستا 

ا؛ ْلنّهما تحمًلن نفس المعنى وهو العطاء.  جناسا

 الحيلَةُ تَْرُك الحيلَِة.  -

 الحيلة، الحيلة : رّد العجز على الصدر .

واآلخر في اللفظان تماثًل بالحروف، أحدهما في البداية 

النهاية، وَلحظ أّن المعنى مختلف )فاْلّول بمعنى الِحْذق 

والقدرة على التُّصرف، والثّاني بمعنى الَخديعة (؛ فينطبق 

 عليهما رّد العجز على الصدر.

ا فإنّهما يعتبران )رّد العجز على  وحتّى لو تشابها بالمعنى أيضا

 الصدر( .

 

ا؛ بسبب اَلتفاق  مالحظة : الحيلة، الحيلة : جناس تاّم أيضا

 في: نوع الحروف، وعددها، وترتيبها ، وحركاتها.

يأتي أحد اللفظين في آخر البيت، واللفظ  يف الشعر : -ب 

 في أّي مكان من البيت ) أوله أو وسطه(المشابه له الثاني 

ا:  -  قال البُحتُرّي مادحا

 لسَّمــاحِ    َضـرائِـُب أْبدْعتَهـا فــي ا

 فَلَْسنا نَـرى لََك فيهــا َضريبــا                           
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 ضَرائب: جمع َضريبة، وهي الطَّبع والسَِّجيّة.      

 َضريب: الشَّبيهُ والنَّظيُر. 

 ضريبا، ضرائب : رّد العجز على الصدر .

لك مًلحظة : معاني الكلمات َل يُطلب في اَلمتحان ، فأنا أضعها 

  للفهم فقط.

ا من الكلمة  مالحظة : في اْلبيات الشعريّة انطلق دائما

 اْلخيرة، ثّم انظر إلى الكلمة التي تشبهها في البيت .

 قال الَحَسن بن محّمد المهلَّبّي في الّشوق إلى بغداد:  -

ـا َوإِنّمـــا      أَِحــنُّ إِلـى بَْغــداَد َشْوقـا

 إلـى إِْلـٍف بِهــا ِلــَي شائِــقُ  أَِحـنُّ                     

ا : رّد العجز على الصدر.) تشابه اللفظان في  شائق، شوقا

 (الشعر، وأحدهما في آخر البيت واآلخر قبله

 

قال أبو القاسم الشابِّّي في الحّث على الحّريّة ورفض  -

 الخضوع: 

 أََل اْنَهْض وِسْر في َسبيِل الَحيـاِة    

 فََمــْن نــاَم لــْم تَْنتَِظــْرهُ الَحيــــاةْ                      

اللفظان في  الحياة، الحياِة : رّد العجز على الصدر )تماثل

 (الشعر، وأحدهما في آخر البيت واآلخر قبله

 

 قال َحبيب الزيودّي يَِصُف أبناَء اْلردّن:  -

ا      ناَدتُْهُم اْلَْرُض فاْمتَّدوا بِها َشَجرا

 وأَْوَجبوا ِلنِـداِء اْلَْرِض ما َوَجبـا                          

تشابه اللفظان في وجبا، أوجبوا : رّد العجز على الصدر . 

الشعر، وأحدهما في آخر البيت واآلخر قبله.

باق، والُمقابَلَة،  دة، منها: الّطِ نات المعنويّة متعّدِ والُمحّسِ

والتَّْوِرية.

 صيغة السؤال يف الوزارة :
 استخرج من النّّص طباق إيجاب أو طباق سلب أو مقابلة. –أ 

 ما نوع المحّسن البديعّي في الجملة اآلتية ...؟ –ب 

 عّرف الطباق أو المقابلة  أو التورية . –ج 

ما اللفظ الذي ورد فيه النورية . –د 

) ليل، نهار / شرق، غرب/ كلمة ضّد  كلمة طباق إجياب :

 يصعد، ينزل (

 ؟ ) عّرف الّطباق( . اإلجياب طِّباقما مفهوم 

باق: هو الَجْمع بين كلمتيِن متضادَّتيِن في المعنى.   الّطِ

 ُرقُوٌد( َوهُمْ  أَْيقَاظاا قال تعالى عن أهل الَكهف: )َوتَْحَسبُُهمْ 

ا، رقود : طباق .  أيقاظا

 فلَْو فَِهَم النّاُس التًَّلقي وُحْسنَهُ    

ُق                         لَُحبَِّب ِمْن أَْجِل التًَّلقي التَّفرُّ

ُق : طباق.  التًَّلقي، التَّفرُّ

 
 طباق الّسلب .

 عّرف طباق الّسلب .
وهو ما يقُع في فِعليِن من أصٍل واحد، أحُدهما ُمثْبٌَت، واآلَخر 

َمنِفّي، أو في فِعليِن من أصٍل واحد، أحُدهما في صيغة النَّْهي، 

 واآلَخر في صيغة اْلْمر. 

فعل + نفي الفعل نفسه ) أكون ، َل أكون / درس،  توضيح :

 لم يدرس (

 اْلمر  أو فعل أمر + الفعل نفسه في صيغة           

 ) اصعْد، َل تصعْد / اهرْب، َل تهرْب ( 

-  : َلا  قال َجرير متغّزِ

ْعــُت ما بانــا     وقَطَّعوا ِمْن ِحبـاِل  باَن الَخليـُط ولَــْو طُّوِ

 الَوْصـِل أَْقرانـــا

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

 منفي.  ينمثبت والثا لومتضادان في المعنى، اْل

 ( 44)سورة المائدة، اآليةَواْخَشْوِن(  النَّاسَ  تَْخَشُوا قال تعالى: )فًَلَ  -

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

اْلمر.يغة صي في نيغة النهي والثااْلول في صالمعنى، 

 فائـــدة 
ا:  باق فقط بين اسميِن أو بين فعليِن، فقد يأتي أيضا  َل يأتي الّطِ

 ، كما في قول الَمعَّرّي: بني فعٍل واسمٍ -1

 فَيا َمْوُت ُزْر إنَّ الَحيــاةَ ذَميَمـةٌ      

 ويا نَْفُس ِجّدي إِنَّ َدْهَرِك هاِزلُ                           

باق بين فعل اْلمر "ِجّدي" واَلسم "هاِزل".   فقد وقَع الّطِ

 

 ، كما في قوله تعالى: بني حرفنِي -2

ُ  يَُكلِّفُ  )َلَ  اْكتََسبَْت(  َما َوَعلَْيَها َكَسبَتْ  َما لََها ُوْسعََها إَِلَّ  نَْفساا َّللاَّ
  (286)سورة البقرة، اآلية

باق بين حرف الجر "الًّلم" في لفظ "لَها" وحرف  وقَع الّطِ

الجّر "على" في لفظ "عليها".



 
 0780719191ماهر أبو بكر       واتساب 

 

 يحّق لك أن ترتقي35 

 

  عّرف املقابلة .
 أْن يُؤتى بكلمتيِن أو أكثَر، ثم يُؤتى بما يُقابِلُها على التّرتيب.

 َكَدُر الَجماَعِة َخيٌر ِمن َصْفِو الفُْرقَِة. 

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

 و ) الفرقة ( الترتيب ) صفو(

) كلمتان أو أكثر ( ضد ) كلمتين أو أكثر ( على  توضيح :

 الترتيب (

 

ا.  ْعناُكُم اليَوَم ِكبارا ا، وَودَّ  استَْقبَْلناُكم أَْمِس ِصغارا

يَظهر لَك أنّه أتى بالكلمات: "استَْقبَْلناكم"، و"أْمِس" ، 

ا "، ثم أتى بكلمات متَضادَّة معها في المعنى على و"ِصغارا

ا"، فكلمة  ْعناُكم"، و"اليَوم"، و"ِكبارا الترتيب، وهي : "َودَّ

ا".   "ِكبارا

 ما الفرق بني الطباق واملقابلة ؟
باق والُمقابَلَة هو في عدد الكلمات الُمتقابِلة، ففي  الفرق بين الّطِ

باق يكون التَّقابُل بين كلمة وأخرى ، في حين يكون في الّطِ

 الُمقابَلَة بين كلمتيِن أو أكثَر وكلمتين أُْخريَْيِن أو أكثَر. 

ُم َعلَْيِهُم اْلَخبَائَِث"  - قال تعالى: "َويُِحلُّ لَُهُم الطَّيِّبَاِت َويَُحّرِ
   

جاء في اآلية ثًلث كلمات "يحل"  "لهم" "الطيبات"، ثم جاء 

لترتيب "يحرم" "عليهم" ثًلث كلمات تقابلها في المعنى على ا

 "الخبائث". 

 

قال صلّى هللا عليه وسلّم: "إنَّ ِمَن النّاِس َمفاتيَح ِللَخْيِر  -

 ."  َمغاليَق ِللشَِّرّ

جاء في الحديث كلمتان "مفاتيح" "الخير" ، ثم جاء كلمتان 

 تقابًلنهما في المعنى على الترتيب "مغاليق" " الشّر".

 فائـــــدة
الُمتقابِلَة في الُمقابَلَة بين اسميِن فقط، أو بين َل تقُع اْللفاظ 

ا:   فعليِن فقط، فقد تقُع أيضا

، لِكنَّه بني فعٍل واسمٍ -1 ، كما في المثال: الُخفّاُش يَْظهُر لَيًلا

ا.   ُمْختٍَف نَهارا

إذ وقعت الُمقابَلَة بين الفعل "يَظَهر" واَلسم "ُمْختٍف"، 

ا".  "، و "نهارا  واَلسمين: "ليًلا

 

، كما في المثال: َكما أَنَّ لَك ُحقوقاا فِإنَّ َعليَك بني حرفنِي -2

 واجباٍت. 

حيث وقعت الُمقابَلَة بين حرفين: حرف الجّر "الًّلم" في لفظ 

"لَك"، وحرف الجّر "على" في لفظ "عليَك"، واَلسمين: 

 "حقوق"، و"واجبات". 

ُ  يَُكلِّفُ  قال  تعالى: )َلَ   َوَعلَْيَها َكَسبَتْ  َما لََها ُوْسعََها إَِلَّ  نَْفساا َّللاَّ

 اْكتََسبَْت(   َما

 )لها(، ) كسبت( يقابلهما على الترتيب ) عليها( ، ) اكتسبت (

 مالحظة هاّمة : 
أسئلة التورية في اَلمتحان تكون من أمثلة الكتاب حصراا؛ لذلك 

 أبيات فقط (  8)  احفظها وافهمها .

 

 بالّتورية ؟ما املقصود 
 التَّوِرية استعمال كلمٍة بمعنييِن: 

 معناى قريٍب يُسِرع إلى الِذّْهن، وَل يكون مقصوداا.  -

 معناى بعيٍد، وهو المقصود بدَللة الّسياق.  -

 

 :قال َبْدر الّدين الذََّهيّب 
 ورُبـــوٍع َكـــْم َوَجْدنــــا ِطيـَبـهـــــا     

 الشِّيُح فيها واخُلزامى ضاَعحنَي                   
يح والُخزامى( : نباتاِن معروفان بالرائحة الطيّبة.   معنى )الّشِ

 التورية في كلمة )ضاع( :

احتَملَت كلمة "ضاَع" معنييِن: معناى قريباا يُسِرع  التوضيح :

ا هو المقصود، أّما المعنى القريب فهو  ْهن، ومعناى بعيدا إلى الذِّ

كلمة "َوْجدنا" في البيت، وأّما المعنى من "الضَّياع"؛ لُورود 

البعيد فهو "فاَح وانتَشَرت رائحتُه"، وهو المعنى المقصود 

 بدَللة الّسياق. 

 : يف االمتحان   - عادة –السؤال 
 ما المحسن البديعي في البيت السابق ؟ –أ 

 تورية .

 ما الكلمة التي ورد فيها تورية ؟ –ب 

 ضاع .

ا المعنى  ا .لم يُطلب سابقا  البعيد والقريب ، لكن احفظهما احتياطا

 
 َوواٍد َحكى اخَلْنساَء ال يف ُشجوِنِه      

 َصْخـِرولِكْن َلُه َعْيناِن َتْبكي َعلى                  
 التورية في كلمة )َصْخـر( :

 التوضيح :

المعنى القريب غير المقصود : صخر أخو الخنساء؛ لوجود  

 كلمة  ) الخنساء ( 

 ى البعيد المقصود : صخر الواديالمعن
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 قال الشاعر وقد َودََّع أحّبًة له :
 هلِل ِإنَّ الـشَّْهــَد َيــْوَم ِفـِراِقـِهــــْم     

 َكيَف َيطيُب؟ الصَّْبُرما َلذَّ لي، ف                               
ْبر( :  التورية في كلمة )الصَّ

 : التوضيح

ْبر"، ودّل عليه المعنى القريب غير المقصود :  "نبات الصَّ

 وجود كلمة "الشَّْهد"

ل الَمشقَّة"المعنى البعيد المقصود :   "تَحمُّ

 

 
 قال ابن ُنباتة : 

 والنَّْهـُر ُيـْشِبــُه ِمْبـــَرًدا     
 الصَّـداَفِلَأْجٍل ذا َيْجلـو                                    

 ( الصَّـدا)التورية في كلمة 
 : التوضيح

)صدأ الحديد( لوجود كلمة المعنى القريب غير المقصود : 

 )مبرد(

 )العطش(المعنى البعيد المقصود : 

 

 
 قال ابن ُمكاِنس يف الَغَزل:  -ب

 وَنـْبــــالولي ِمـَن اللَّْحـِظ َسْهمـا      ِبــِه َنـمـــوُت 
 ( َنـْبــــال)التورية في كلمة 

 : التوضيح

 )السهم( لوجود كلمة )سهما(المعنى القريب غير المقصود : 

 )نفنى ونهلك(المعنى البعيد المقصود : 

 

 

 قال َنصرُي الدِّين احَلّماِمّي :  -

 وِر  وال ُقصوَر  ِبها ُيعوْقَأْبيـاُت ِشْعـِرَك َكالُقصـ     
 َرقيْقوِمـَن الَعجاِئـِب َلْفُظهــا     ُحــرٌّ وَمْعنــاهــا 

 ( َرقيْق )التورية في كلمة 
 : التوضيح

 )العبد( لوجود كلمة )ُحّر(المعنى القريب غير المقصود : 

 )العذب والسلس(المعنى البعيد المقصود : 

 

 قال الّشاعر:  -
 الطَّْيُر َتْقَرُأ والَغديـُر َصحيَفــٌة    

 ُيَنقِّـُطوالّريُح َتْكُتُب والسَّحاُب                              
  (ُيَنقِّـُط )  التورية في كلمة

 : التوضيح

)نقط الحروف( لوجود كلمة المعنى القريب غير المقصود : 

 )تكتب(

 )إنزال نقاط المطر(المعنى البعيد المقصود : 

 

 قـال ابـن الّظــاهر: 
 َكْم َبلََّغـْت َعّنـي َتِحيَّــــْة    ُشْكـًرا ِلَنْسمـِة َأْرِضُكــْم  

 الذَِّكيَّْةال َغْرَو ِإْن َحِفَظْت َأحـا    ديَث اهَلوى َفْهَي 
  (الذَِّكيَّْة)التورية في كلمة 

 : التوضيح

)المتميزة( لوجود )َحفظْت المعنى القريب غير المقصود : 

 أَحاديث الَهوى(

 )التي تحمل الروائح الطيبة(المعنى البعيد المقصود : 
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  ما املقصود باملنهج النَّقدّي.  ) من أسئلة الكتاب (
المنهج النَّقدّي طريقة لها إجراءات وأدوات ومعايير خاّصة  

يتَّبِعها النّاقد في قراءة النّص اْلدبّي وتحليله؛ بهدف الكشف 
 عن دَلَلته، وأبنيته الشكليّة والجماليّة، وكّل ما يتّصل به.

 

 اذكر أهم مناهج النقدية يف العصر احلديث .
 ، والمنهج البِنيوّي.المنهج  التاريخّي، والمنهج اَلجتماعيّ 

 
 

 ما املقصود باملنهج الّتارخيّي يف النقد .

هو منهج نقدّي يَقوم على دارسة الّظروف: السياسيّة، 

واَلجتماعيّة، والثقافيّة، للعصر الذي يَنتمي إليه اْلديب، متَِّخذاا 

شف منها وسيلةا لفهم النّص اْلدبّي، وتفسير خصائصه، وك

 مضامينه ودَلَلته. 

 

ما الذي ُيْؤمُن به النُّّقاد الذين اتََّبعوا املنهج التارخيّي يف ما 

 يتعلق بكلًّ من: األديب، واألدب؟ ) من أسئلة الكتاب(

بأّن اْلديب ابُن بيئته وزمانه، واْلدب نِتاج ظروٍف: سياسيّة،  

 واجتماعيّة، وثقافيّة، يتأثَّر بها ويؤثِّر فيها.

وضِّح املؤثِّرات الثالثة اليت يتَِّكئ عليها ُنّقاد املنهج  

 التارخيّي يف دراسة النصوص األدبّية وحتليلها.

الِعْرق، بمعنى الخصائص الِفْطرية الوراثيّة المشتََركة بين  -1

أفراد اْلُّمة الواحدة المنَحِدرة من جنٍس معيَّن التي تتُرُك أثََرها 

 في النّص. 

المكان أو الَوَسط، بمعنى الفضاء الجغرافي  البيئة أو -2 

 وانعكاساته اَلجتماعيّة في النّص اْلدبّي. 

الّزمان أو العصر، ويعني مجموعة الظروف: السياسيّة ،  -3

والثقافيّة، والدينيّة ، واَلجتماعيّة ، التي من شأنها أن تتُرَك آثاَرها 

 في النّص اْلدبّي. 

 

ّتكؤوا على املنهج التارخيّي يف َمن هو أبرز األدباء الذين ا

 دراسة األدَب العربيَّ القديَم ؟ واذكر كتابني له.

طه ُحَسين في كتابه "تجديد ِذكرى أبي العًلء" و "في اْلدب 

 الجاهلّي". 

 

هات مثااًل على أديب اّتكأ على املنهج التارخيّي يف دراسة 
 األدب، واذكر اسم كتاٍب له .

كتابه "خليل بَْيَدس رائد القّصة العربيّة ناصُر الّدين اْلَسد في 

 الحديثة في فِلَسطين" .

 

 ما العالقة بني املنهج التارخيّي  يف النقد و الّنّص األدبّي؟

ا بين النّص ومحيطه،  المنهج التاريخّي  في النَّقد يَربُط ربطاا مباَشرا

لنّص ومن ثَّم، يكون النّص هنا وثيقةا تُعبِّر عن ذلك المحيط، بل إن ا

َوْفق هذا المنهج يمكن أن يَستحيَل وثيقةا ويُستعاُن بها عند الحاجة 

إلى تأكيد بعض اْلفكار والحقائق التاريخيّة التي عاش في ِظلِّها 

 اْلديب.
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 ما املقصود باملنهج االجتماعّي ؟) من أسئلة الكتاب (

هو منهج نقدّي يَربُط اإلبداع اْلدبّي والُمبِدع نفَسه بالمجتمع  

 بطبقاته المختلفة. 

 

هل َتلَمُح وجًها للتَّشاُبه بني املنهج التارخيّي واملنهج 
 االجتماعّي؟ وضِّْح إجابتَك.  ) من أسئلة الكتاب ( 

نعم، يوجد للتشابه، فقد ربَط أصحاب المنهج التاريخي اإلبداع 

بالمجتمع بصورة ما، وكذلك المنهج اَلجتماعي ربط اْلدبّي 

اإلبداع اْلدبي بالمجتمع، وإْن كان أصحاب المنهج اَلجتماعّي 

قوا في ربِط اإلبداع والُمبِدع نفِسه  ساروا شوطاا بعيداا وتعمَّ

 بالمجتمع والحياة.

 

 كيف يرى املنهج االجتماعّي النص األدبّي واجملتمع ؟
ْجهةَ نََظٍر جماعيةا، حتى إّن المجتمع َوْفق النّص اْلدبّي يمثِّل وِ 

هذا المنهج يُعَدُّ كأنّه الُمنتِج الفعلّي للنّص، فالقارئ حاضٌر في 

ِذْهن اْلديب؛ ْلنه وسيلتُه وغايته في آٍن معاا، أي إّن اْلديب 

 يَْصُدر في النّص عن رؤى مجتمعه.

 

عّلل : القارئ حاضٌر يف ِذْهن األديب من وجهة نظر  

 نهج االجتماعّي .امل
ْلنه وسيلتُه وغايته في آٍن معاا، أي إّن اْلديب يَْصُدر في النّص  

 عن رؤى مجتمعه.

اذكر اثنني من املفاهيم واملصطلحات النَّقدّية امُلهّمة اليت 
 أنَضَجها املنهُج االجتماعّي يف النَّقد .

 "الفنُّ للمجتمع"، و"اْلََدب الُملتِزم". 

 

األساسّية اليت تربز العالقة بني األدب ما العناصر 
 واجملتمع يف املنهج االجتماعّي  ؟

َوْضع اْلديب في مجتمعه، ومكانتُه فيه، ومدى تأثُِّرِه  -1

 بمجتمِعِه وتأثيِرِه فيِه. 

تهم النَّقديّة، هي:  -2  التركيز على ثًلث قضايا أساسيّة في ُمِهمَّ

ايات اَلجتماعية التي المحتوى اَلجتماعّي والمضاميُن والغ -أ

 تَهِدف اْلعمال اْلدبيّة إلى تحقيقها. 

، ومدى التأثير اَلجتماعّي لألدب  -ب الجمهور الذي يتلقّى النصَّ

 في هذا الجمهور. 

رات اَلجتماعيّة في اْلدب  –ج  دارسة آثار التغيُّرات والتطوُّ

 :أشكاِله، وأنواعه، ومضامينِه. 

معية في اإلبداع الفنّي، وهذه مًلحظة أثَر الّرعاية المجت -3

 الرعاية قد تكون من الّدولة أو من الجمهور عن طريق 

 الُمنتََديات، والمجًّلت، والجامعات، وُدور النَّْشر، وغيرها. 

 

مناقشة طبيعة الّدولة ونظاِمها، من حيُث حريةُ اْلدب وازدهاُره  -4
تواه في ظّلِ في ظّلِ الدولة الديموقراطية، أو تراجعُه وانحداُر مس

 الدولة الدكتاتورية.
 

من العناصر األساسية اليت َيحِرص عليها النُّّقاد يف املنهج 
االجتماعّي االهتماُم باجلانب االجتماعّي لألديب، وضِّح 

 هذا اجلانب. ) من أسئلة الكتاب (
يحرص النقاد في المنهج اَلجتماعّي على الكشف عن َوْضع اْلديب 

في مجتمعه، والمكانة التي يحتلها اْلديب فيه ، ومدى تأثُّره 

 بمجتمعه وتأثيره فيه، وأثر ذلك كله في النص اْلدبي. 

 

ما القضايا األساسية الثالث اليت َيتناوُلها النُّّقاد يف ُمِهمَّتهم 
 ؟  ) من أسئلة الكتاب (يف النَّقد االجتماعّي

المحتوى اَلجتماعّي والمضاميُن والغايات اَلجتماعية التي  -أ

 تَهِدف اْلعمال اْلدبيّة إلى تحقيقها. 

الجمهور الذي يتلقّى النصَّ ومدى التأثير اَلجتماعّي لألدب في  -ب

 هذا الجمهور. 

رات اَلجتماعيّة في اْلدب: أشكاِله،  -ج آثار التغيُّرات والتطوُّ

 وأنواِعه، ومضامينِه. 

 

 هات مثااًل ألديب اّتكأ على املنهج االجتماعّي يف النقد .
 دارسةُ عبد الُمحِسن طه بَْدر لرواية نجيب محفوظ "ُزقاق المدّق".

 

وضِّح املقصود مبفهوم "األدب امُللتِزم". ) من أسئلة 
 الكتاب(

هو اْلدب الذي يَْصُدر فيه اْلديب عن رؤى مجتمعه؛ فيعبِّر عن 

هموم أفراد مجتمعه وتطلعاتهم ويشاركهم تلك الهموم والتطلعات ، 

ويسعى بِِجد إلى تغيير واقعهم لما هو أفضل، مستشعرا بالمسؤولية 

 تجاه ذلك.

 

 

 ) من أسئلة الكتاب( ما املقصود باملنهج الِبنيوّي ؟
هو منهٌج نقدّي يَدرس العمل اْلدبّي بوصفه بِنيةا متكاملة ذاَت 

عًلقات بين مفرداته، بعيداا عن أيّة عوامَل أخرى خارجيٍة، مثل 

 العوامل: التاريخيِّة، واَلجتماعيِّة، والثقافيِّة. 

 كيف ينظر املنهج البنيوي إىل النص ؟ ) من أسئلة الكتاب(
ج البِنيوّي إلى النّص على أنّه عالٌَم مستِقٌل قائم بذاتِه، ينظر المنه

ويَستبِعد كلَّ ما هو خارَجه، والسُّلطة عنده للنّص فهو بالنسبة إليه 

 ُمغلٌَق ونهائّي، ويُحال تفسير النّص إلى النّص نفِسه َل إلى غيره. 
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أين تنحصر وظيفة النقد البنيوّي يف دراسة الّنصوص 
 األدبّية  ؟

 تنحصر في الكشف عن أبنية النّص وعًلقاته الّداخليّة.

بيِّن مستويات التحليل العمل األدبّي يف النَّقد الِبنيوّي. ) 

 من أسئلة الكتاب(

 المستوى الصوتيّ  -1

تُدَرُس فيه دَلَلُت الحروِف وموسيقاها من : نَْبٍر، وتنغيٍم، 

 وإيقاعٍ، وأَثَر ذلك في البِنية الدَلليّة للنّص. 

 المستوى الصرفيّ  -2

يَغ الصرفيّة ووظيفتُها في التكوين اللغوّي  تُدَرس فيه دَلَلُت الّصِ

 واْلدبّي خاّصةا. 

 المستوى المعجميّ  -3

تُدَرُس فيه الكلماُت لمعرفة دَلَلتها اللغويّة وعًلقتها بمضمون 

 النّص. 

 المستوى النحوّي  -4

تكوينها  ويَُدرُس فيه تأليُف الجمل وتركيبُها وطرائقُ 

 وخصائُصها الدَلليّة والجماليّة. 

 المستوى الّدَلليّ  -5

ويَجري فيه تحليُل معاني الجمل والتراكيب وتآزِرها في تشكيل 
 البِنية الدَلليّة العاّمة للنّص.

 

 ما هي منطلقات املنهج البنيوّي ؟
ضرورة التّركيز على الَجْوهر الداخلّي للعمَل اْلدبّي،  -أ

 .التعامل معه من غير أّي افتراضاٍت ُمسَّبقةوضرورة 

الوقوف في التحليل البنيوّي على حدود اكتشاف البِنية  -ب

 الداخليّة في العمل اْلدبّي فهو جوهرها. 

عّلل : هاجم الِبنيوّيون املناهج اليت ُتْعنى بدراسة إطار 
 األدب وحميِطه وأسباِبه اخلارجية.

َشَرِك الشرح التعليلّي في َسْعيها  ْلنّهم  اتّهموها بأنّها تقع في

إلى تفسير النصوص اْلدبيّة في ضوء سياقها اَلجتماعّي 

والتاريخّي؛ ْلنها َل تَِصُف اْلثََر اْلدبّي بالذات حين تَِصُف 

 العوامل الخارجيّة. 

 

 مَب أثر املنهج البنيوّي يف جمال النقد ؟
 ْلسلوبيّة البِنيويّة.أثََّر في بعض اَلتّجاهات النَّقديّة الحديثة كا 

 

 وبّية النقدية باملنهج البنيوّي هات منوذجًا على تأّثر األسل
 تحليُل النّاقد موسى ربابعة لقصيدة "ُزهور" للشاعر أََمل ُدْنقُل.

)من أسئلة الكتاب ( يف ضوء دراستَك للمناهج النقدّية: 
يَة، ثم التارخيّي، واالجتماعّي، والِبنيوّي، اقرأ التَّحليالِت اآلت

 صنِّْفها إىل املنهج النقدّي الذي ُيمثِّله كلٌّ منها: 
ا  أن تربط بين القائل ) أمينة العدوان  :هاّمة مالحظة  يكفي دائما

( والجواب ) المنهج اَلجتماعي ( دون أن تتعب نفسك بقراءة 

 النص، ونفس الشيء بالنسبة للفقرات الًلحقة.

 

ة اْلردنيّة في مرحلة الّستينيّات تقول أَمنية العدوان عن المسرحيّ  -أ

 والّسبعينيّات: 

" وبالّرغم من جميع الُمحاَوَلت المبذولة إليجاد النّص المسرحّي، 

فإّن المسرَح اْلردني ما يزاُل يَفتِقر إلى النّص الَمَحلّي القريِب من 

الواقع، والقائِم على معرفة ورصِد الواقع والبيئة والشخصية 

ج وَمشاِكلَه". الَمَحليّة التي تَ   عِكس هُموم الُمتفّرِ

 المنهج اَلجتماعي  اجلواب :

 

عر اْلندلسّي: " فقد وجَد  -ب يقول أحمد حسن الّزيّات عن الّشِ

شعراُء العرِب في أوروبّا ما لم يَِجدوه في آسيا ِمَن: اْلِجواِء 

المتغيّرة، والمناظر المختلفة، واْلمطار المتّصلة ، والِجواء 

ْهِر، فهذَّبوا زة بألواِن الزَّ رِة بعَميم النَّْبت، والُمروجِ المطرَّ  المؤزَّ

عوا في قَوافيِه"  عَر، وتأنَّقوا في ألفاِظِه ومعانيِه، ونَوَّ الّشِ
) الجواء   

 : جمع َجّو(. 

 المنهج التاريخي  اجلواب :

 

 جاء في قصيدة :نُسافُر كالنّاِس" لمحمود درويش:  -ج

 نُسافُِر كالنّاِس، لكنَّنا َل نَعوُد إِلى أّيِ شيٍء .. َكأنَّ السَّفَْر 

 َطريُق الغُيوِم. َدفَنّا أَِحبَّتَنا في ِظًلِل الغُيوِم وبَيَن ُجذوعِ الشََّجْر 

ويقول النّاقُد يوسف أبو العدوس في َمعِرض تحليِِله القصيدةَ 

ونَْقِدها: " وبنظرٍة عاّمٍة على البِْنية اللغويّة للقصيدة، َل بّد من 

تيِن: اْلولى أّن دَل َلِت اْلفعال التي اإلشارِة إلى ملحوظتيِن مهمَّ

استخدَمها الشاعُر في القصيدة فيها عنصُر الَحَركة، فالّشاعُر في 

َحَركٍة دائمة في نطاق الّطريق الذي يسيُر فيه في رحلة المجهول، 

حلة،  وهو يَتشبَُّث باْلمِل القليل من خًلل إصراِرِه على ُمواَصلة الّرِ

دتَه بالسَّفَر، وأنهاها بالسَّفَر؛ أّما الثّانيةُ فهي أّن الّشاعَر قد بدأَ قصي

ْلّن السَّفََر َل بّد أن يكوَن له نهايةٌ، وقد َلَحْظنا كيف أّن النصَّ 

 بكامِلِه مبني  على هذه الكلمِة". 

 المنهج البنيويّ  اجلواب :
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 ؟ األردّن يف النَّقدّية احلركة بدأت كيف

رت ثم ُمتواِضعةا، اْلردنّ  في النَّقديّة الحركة بدأت   أفكارها استمدَّت التي العربية اْلقطار في النَّقديّة بالحركة متأثّرةا  فشيئاا شيئاا تطوَّ
 . العالميّة النَّقديّة والمناهج النّظريّات من
 

 ؟ األردّن يف النقدّية احلركة بها مّرت اليت الثالث املراحل ما

    والتّأسيس النَّْشأة مرحلة  - 1
 التَّجديد مرحلة  - 2
  الحديثة الَمنهجيّات َضْوء في النَّقديّة الكتابة مرحلة  - 3
 
 

 

 (الكتاب أسئلة من)   األردّن؟ يف النقدّية احلركة تشجيع يف احلسني ابن األّول عبداهلل املؤسِّس األمري َدْوُر َتجّلى كيف

 من عدد في ذلك وتجلّى العربيّة، اْلقطار من الوافِدينَ  واْلدباء الَمَحلّيينَ  اْلُدباء رعاية على اْلردنّ  شرقيّ  إمارة تََولّيه منذ َعِملَ  -أ
ها الَمظاِهر،  كان وما الشُّونة، في الّمْشتى وقصر عّمان، في وبسمان، رغدان،: قَْصَري في يَرعاها كان التي اْلدبيّة الَمجالسُ  أهمُّ
 . نقدية ومناقشات ومحاورات مطارحات من فيها يجري

 
 عليها ويعلّقون بها يحتفون والكتاب القراء وكان الحسين، ابن اْلول عبدهللا واْلمير عرار بين الشعرية المساجًلت إجراء -ب

 . النشأة مرحلة في النقدية الحركة معالم تحديد في صداها لها كان التي النقدية ملحوظاتهم
 
 . والَمجًّلت الصُّحف افتتاحيات في النَّقدية التّعليقات من بعددٍ  بإسهامه النقدية، والكتابة الصحافة تشجيع على المؤسس اْلمير عمل -ج
 
 

 . اهلل رمحه األول عبداهلل األمري جمالس يف شاركوا الذين واألدباء الشعراء من عددًا اذكر

: أمثال آَخريَن، وأدباءَ  شعراءَ  جانِبِ  إلى اْلمير مجالس في شاركوا الذين واْلُدباء الّشعراء َطليعة في( التَّلّ  وهبي مصطفى) َعرارٌ  كان
فاعيّ  الُمْنعم وعبد الخطيب، وفؤاد الَمًّلح، ونَديم البُستانّي، وَوديع ريشة، أبي عمر  . الّرِ
 
 

 (الكتاب أسئلة من. ) الّتمثيل مع النَّقد، حركة نشوء يف التأسيس مرحلة يف األردنّية وامَلجّلات الصُّحف َدْور وضِّح

 طه آراء المًلح نديم الشيخ تتبع مثًل" الحكمة" مجلة في إذ دائم، حضور ذات والمجًلت اْلردنية الصحف في النقدية المقالة كانت -أ
 الجاهلي الشعر انتحال حول آراء من به جاء ما دحض محاوَلا " الجاهلي الشعر في" كتابة في حسن
 مرحلة في النقدية الحركة وسير وترجمات نقدية ومقاَلت تاريخية دراسات من صفحاتها على نشر بما والمجًلت الصحف أغنت -ب

 . التأسيس
 اْلديب عن" الِحْكمة" مجلة في هاشم يعقوب كتَبَه ما مثل من الحديثة، العالمية النقدية النظريات أصداء مقاَلتها بعض في ترّددت -ج

 . النَّقد في اَلنطباعيّة صاِحب" ليميتر جول" لدى اْلدبيّ  النّقد مفهوم وعن النّقد، وِعلم" برونتيير" الفرنسيّ 
 
 

 .عّباس عبداحلليم نظر ِوجهة من اجليِّد األدب مفهوم وضِّح
 (الكتاب أسئلة من)  

 .فعًلا  هي كما شخصيته عن ويعبر نفسه في هي كما وأفكاره اْلديب آراء عن التعبير من يتمّكن الذي اْلدب هو: الجيد اْلدب
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وضِّح العوامل اليت َمّهدت لتطوُّر احلركة الّنقدّية يف األردّن 
 يف َعْقد اخلمسينّيات. ) من أسئلة الكتاب(

م، 1952ظهور مجلة "القلم الجديد" لعيسى الناعوري عام  -أ

التي أسهمت في تكوين أرضية صلبة لتكون ملتقى اآلراء 

اْلدبية والنقدية، واستطاعت استقطاب أقًلم عدد من رموز 

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

 .  وناصر الّدين اْلسد، وعبد الوّهاب البيّاتيّ 

 

صدور الكتب التي أسهمت في إثراء الحركة النقدية في  -ب

اْلردن في هذا العقد، بما تناولته من آراء وقضايا نقدية دقيقة 

تدل على خبرة النقاد وعلى اطًلعهم على أهم اَلتجاهات اْلدبية 

 والنقدية في العالم. 

 

اذكر عددًا من الكتب اليت أسهمْت يف إثراء احلركة النقدّية 
 يف األردّن يف اخلمسينيات، واذكر أمساء مؤّلفيها.

كتاب "الحياة اْلدبيّة في فلسطين واْلردّن حتى عام   -أ 

 م" لناصر الّدين اْلسد.1950

عر العربي الحديث"  –ب  كتاب "إيليّا أبو ماضي رسول الّشِ

 لعيسى الناعورّي.

كتاب "إِلياس فرحات شاعر العُروبة في الَمهَجر" لعيسى  –ج 

 الناعورّي.

كتاب "َعرار شاعر اْلردّن" ليعقوب العودات )البََدوّي  -د  

 الملثَّم( .

 كتاب "فَّن الِشّعر" إلحسان عبّاس. -هـ 

 

 كيف يرى الكاتب وحدة القصيدة ؟
ن الجّوِ هي عند الكاتب َل تَنبُع من َوحدة الموضوع، بل تَنبُع م

النَّْفسّي الذي تَنقُله إلينا، ومن حركة ِوجدان الشاعر وتَنامي 

 َمشاِعره. 

 

ماذا عرض الكاتب  يعقوب العودات )الَبَدوّي امللثَّم( يف 
 كتابه "َعرار شاعر األردّن"؟

َعَرَض فيه لحياة الشاعر ومضامين  ِشعره ومظاهره الفنيّة  

 في دراسة اْلدب.  مستفيداا في ذلك من المنهج التاريخيّ 

 

إالَم تعّرض الكاتب  إحسان عّباس يف كتابه  "َفّن الشِّعر" 
 ؟
ا   عر منذ أَِرْسطو مرورا ض فيه لنظرة النقديّة في الّشِ تَعرَّ

ا ْلهّم  بالّرومانسيّة والرمزيّة وصوَلا إلى الواقعية، وَعَرَض أيضا

ة اآلراء النقديّة التي تبنَّتْها المذاهب اْلدبيّة المتن  ّوِعة في ُمِهمَّ

عر، وقد عبَّر هذا الكتاب عن خبرة الناقد واّطًلعه الّدقيق على  الّشِ

 اآلداب الغربيّة. 

 

هات مثااًل على تأثُّر الّنقد األدبّي يف األردّن باالّتجاهات 
 األدبّية يف العامل ؟ 

ترجمة محمود السَّْمَرة لكتاب "القّصة السَّيكولوجيّة" لليون إيدل ، 

 ناوَل هذا الكاتب َعًلقة ِعلم النَّْفس بفّن القّصة. إذ ت

 

حتدَّْث عن الدَّْور الذي قامت به َمجّلة "اأُلُفق اجلديد" وَمجّلة 
"أفكار" يف دعم احلركة الّنقدّية يف األردّن وتطويرها يف عقد 

 الستينّيات. ) من أسئلة الكتاب ( 
قيقية، فقد مجلة "اْلفق الجديد": حملت طًلئع التجديد الح -أ

حرصت على تخصيص صفحات للنقد اْلدبي، وقد نشأ عن هذا 

 توظيف المفاهيم النقدية الجديدة في اْلدب اْلردني. 

مجلة "أفكار": خصصت للنقد مساحة عريضة فيها، إلى جانب  -ب
 ما أتاحته من فرص للنقاد لكي ينشروا أعمالهم النقدية.

 

يف جمّلة ) األفق  اذكر أشهر النّقاد الذين برزْت أمساؤهم
 اجلديد ( .

عبد الرحيم عمر، وجميل َعلّوش، وخالد الّساكت، وأحمد العنانّي، 

 وأمين شنّار. 

 

اذكر اثنتني من املؤّسسات اليت ساعدت على تطوُّر النَّقد 
 األدبّي يف األردّن يف عقدي الستينّيات، والسبعينّيات.

 رابطة الُكتّاب اْلردنيّين. -الجامعات  

 

دور  اجلامعات يف تطّور النقد األدبي يف األردّن يف ما 

 الستينّيات، والسبعينّيات ؟
م إلى إيجاد بيئٍة 1962أّدى تأسيُس الجامعة اْلردنيّة عام  -أ 

نقديٍّة تُْعنى بتدريس الُمماَرسات النّقديّة في َضْوء النَّظريّات النَّقديّة 

 الحديثة .

م الُمهّمةَ 1976ي أُنِشئت عام وقد أدَّْت جامعةُ اليرموك الت -ب 

 نَْفَسها. 

وساعدْت هذه المؤسَّسات الِعلميّة على ظهور دراساٍت  -ج 

أكاديميّة تعمل على دراسة اإلبداع اْلدبّي ضمن معايير المنهج 

صة.   العلمّي، وظهور الّدراسات النّقديّة المتخّصِ

 

بي يف األردّن ما دور  رابطة الُكّتاب األردنّيني يف تطّور النقد األد

 يف الستينّيات، والسبعينّيات ؟
م، وقد ساعدْت على توسيع البيئة الثَّقافية التي 1974أُنِشئت عام  

تهتّم باْلدب ونَْقده عبر آراء ُكتّابها، وإقامة النَّدوات، والمشاَركة 
 في المؤتَمرات اْلدبيّة والنّقديّة.
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والسبعينّيات  َأْسَهَمت اجلامعات األردنّية يف الستينّيات
يف توفري بيئٍة نقدّية مناسبة اطََّلَع فيها النُّّقاد على الّنقد 

 الغربّي وتأّثروا به. ) من أسئلة الكتاب (
 اذكر ثالثًة من هؤالء النُّّقاد.  -أ

 إحسان عباس، ناصر الدين اْلسد ، محمود السمرة .

 

 بيِّن دوَرهم يف إثراء حركة الّنقد يف األردّن.  -ب
لهم جهود واضحة في تدريس مواد النقد اْلدبي وتأليف  كانت

الكتب النقدية والترجمة والتحقيق في التراث النقدّي، متأثرين 

بما كان يقرؤون من آراء في النَّقد العربّي القديم وفي النَّقد 

اْلوروبّي الحديث؛ ما ساعد على اَلرتقاء بمستوى النَّقد 

بغة العلمية المت صة وبَْلورة مفاهيمه خّصِ وَصْبغه بالّصِ

ا على إيجاد بيئة خصبة إلنشاء وضْبطها ، وساعد أيضا

 مؤسسات تعنى بمجال النقد اْلدبي. 

 

علل: تضاعف النقد األدبّي يف إنتاجه يف عقَدي : الثمانينيات، 
 وتقنياته العلمّية.والتسعينّيات، وحتّول يف مناهجه، 

بسبب حدوث اَلنفجار المعرفّي في َعْقَديِ: الثمانينيَات، 

والتسعينيّات وْلّن الحركة النَّقديّة في اْلردّن، شأَن الحركة 

اْلدبيّة عاّمةا، تفاَعلَت مع مصادَر معرفيٍة مختلفة، وَل سيما 

 .الَمنهجيّات النّقديّة الحديثة في العالم 

ما املقصود باالجتاه اجلمالّي يف النقد ؟ ) من أسئلة 

 الكتاب( 

ا، فالنص اْلدبي  الممارسات النقدية التي تعتمد الذوق معيارا

 مجرد مثير جمالي يبعث في النفس إحساسات جمالية ممتعة.

)المنهج الذي يتناول الناقد من خًلله مقومات الجمال في أو 

ا بشخصيته والعوامل  النص اْلدبي من وجهة نظره، متأثرا

المؤثرة فيها وما يبعثه العمل اْلدبي في نفسه من مشاعر 

 قُبِلت إحدى اإلجابتينوعواطف وما يستثيره من ذكريات( 

 ماذا يتناول األديب وفق االجتاه اجلمالّي ؟

مات الَجمال في النّص اْلدبّي من ِوْجهة نََظره، أي إّن ُمقوِّ 

 المتلقّي يُعَدُّ ُمبِدعاا آَخر للنّص؛ مّما يُْفضي إلى تَعَدُّد القراءات. 

 اذكر أديبني أردنيني ميّثالن االجتاه اجلمالي يف النقد .
بّاعّي   َجمال َمقابلة. -عبدالقادر الرَّ

ّباعّي يف االّتجاه اجَلمالّي مَب التزم  األديب عبد القادر الرَّ

التزم ُمماَرساٍت منهجيٍّة تطبيقيٍّة لًلتِّجاه  يف النَّقد األدبّي ؟ 

الَجمالّي في قراءتِِه النّصوَص ومفهوِمه لإلبداع، وَدْوِر النّاقد 

ا لإلبداع.  في إتمام العمليّة اإلبداعيّة، ورؤيتِه النّاقَد خالقاا جديدا

"هلذا أصبَح من امُلسلَّمات القوُل َمن صاحب هذا القول: 
بتعدُّد قراءات النّص ، مبا يف ذلك النص الشعرّي خاصة 
سواء أكان هذا النص قدميًا أم حديثًا، وبناًء عليه ينبثق من 

 النص نصوٌص، ومن الّنصوص نصوٌص أخرى، وهكذا"؟
بّاعّي   عبدالقادر الرَّ

 
فيهما َمالِمح  اذكر دراسة لألديب عبدالقادر الرَّّباعّي تربز

 اجَلمالّي يف النَّقد األدبّي.االّتجاه 
عريّ   ""الّصورة الفنّيّة في النَّقد الّشِ

  

اه اذكر دراسة لألديب َجمال َمقابلة تربز فيهما َمالِمح االّتج

 اجَلمالّي يف النَّقد األدبّي.

  ""اللَّْحظة الَجماليّة في النَّقد اْلدبيّ 

 

َيكاد االّتجاه اجّلمالّي يتمّيز خُبصوصّيٍة معيَّنٍة يف الَعالقة بني 

املتلّقي والنّص، وضِّح هذه اخُلصوصّية. ) من أسئلة 

 الكتاب( 

تكمن الخصوصية في العًلقة بين النص اْلدبي والمتلقي وفقاا 

لًلتجاه الجمالي في أن المتلقّي )الناقد( يتناول مقّومات الجمال في 

ا بشخصيته النص من  وجهة نظره بناء على ذوقه الخاص، متأثرا

والعوامل المؤثرة فيها وما يبعثه العمل اْلدبي في نفسه من 

مشاعر وعواطف وما يستثيره من ذكريات، ما يفضي إلى تعدد 

تفسيرات النص وتحليًلته بتعدد المتلقّيَن واختًلف تجاربهم، وهو 

ما يسمى "تعدُّد القراءات".

 ما املقصود باالجتاه املقارن ؟ ) من أسئلة الكتاب(
هو اَلتجاه النقدي الذي يدرس مظاهر التأثر والتأثير بين 

النصوص اْلدبية، معتمداا على محور اللغة في المقام اْلول، من 

أجل الوقوف على سير اآلداب العالميّة وكشف حقائقها الفنية 

واإلنسانية، ومن ثَّم، يدرس الناقد هنا النص المتأثِّر من ناحية لغته 

نص المتأثَّر به، لمعرفة مظاهر التأثُّر والتأثير مقارناا إياه بلغة ال

 بين النصين، والحكم عليهما بالجودة أو عدمها. 

 

 تبعوا االجتاه املقارن يف النقد اذكر اثنني من األدباء الذين ا
د شاهين  عبّي . -محمَّ  زياد الزُّ

 

 ما املقصود باالجتاه املقارن ؟ ) من أسئلة الكتاب(
 لذي يدرس مظاهر التأثر والتأثير بين هو اَلتجاه النقدي ا
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النصوص اْلدبية، معتمداا على محور اللغة في المقام اْلول، 

من أجل الوقوف على سير اآلداب العالميّة وكشف حقائقها 

الفنية واإلنسانية، ومن ثَّم، يدرس الناقد هنا النص المتأثِّر من 

ناحية لغته مقارناا إياه بلغة النص المتأثَّر به، لمعرفة مظاهر 

 نصين، والحكم عليهما بالجودة أو عدمها. التأثُّر والتأثير بين ال

 تبعوا االجتاه املقارن يف النقد اذكر اثنني من األدباء الذين ا
د شاهين  عبّي . -محمَّ  زياد الزُّ

 

اذكر دراسة لألديب حممَّد شاهني تربز فيهما َمالِمح 
 االّتجاه املقارن يف النَّقد األدبّي.

 "يّاب" إليوت وأثُرهُ على عبد الّصبور والسّ 

 

اذكر دراسة لألديب زياد الزُّعيّب تربز فيهما َمالِمح االّتجاه 

 املقارن يف النَّقد األدبّي.

َلت الُمصطلَح   "في كتابه "الُمثاقَفَة وتََحوُّ

اذكر مميِّزات الّنقد يف األردن يف فرتة الثمانينّيات 
 والتسعينّيات .

ع القضايا النقديّة التي يتناولها النَّقد.  -أ  َسعة المجال وتنوُّ

 ارتفاع مستوى الذَّوق النّقدّي لدى النُّقّاد في هذه المرحلة.  -ب

اعتماد اْلدوات النَّقديّة المنهجيّة في القراءة والتّفسير  -ج

 والتّحليل. 

الموضوعيّة، بمعنى أنّه صاَر ينمو بعيداا عن الذاتيّة  -د

 الِمزاجيّة. و

 التأثُّر بالنَّقد اْلدبّي في َضْوء المنهجيّات النَّقديّة الحديثة. -هـ

مّرت احلركُة النقدّية يف األردّن بثالِث مراحَل خمتلفٍة، واِزْن بني 
هذه املراحل من ناحية تطوُّر اآلراء النقدّية يف كلِّ منها. ) من 

 أسئلة الكتاب (
تمثل بداية الحركة النقدية في اْلردن،  مرحلة النشأة والتأسيس:

فكانت طبيعة النقد في اْلغلب عبارة عن ملحوظات وآراء نقدية 

مبعثرة تتضمنها الُمطاَرحات والُمحاَورات والتعليقات واآلراء 

والُمناقَشات النَّقدية حول فنون اْلدب، وظهرت في هذه المرحلة 

ترَق إلى المقالة  المقالة النقدية في الصحف والمجًلت لكنها لم

 النقدية العلمية ذات اْلسس والمعايير الحديثة. 

تطوَر النقد اْلدبي في هذه المرحلة على نحو  مرحلة التجديد:

بغة العلمية المتخِصّصة وبَْلورة َمفاهيمه  واضح، فاصطبغ بالِصّ

وضْبطها بالتأثير بالنقد العربي القديم والنَّظريّات النَّقديّة الحديثة، 

وتوسَّعت البيئة الثَّقافية التي اهتمت باْلدب ونَْقده، فظهرت الكتب 

ة المتخصصة والمقاَلت النقدية العلمية، وبرز والدراسات النقدي

 مجموعة من النقاد ذوي الخبرة والشأن. 

تفاعلت الحركة   مرحلة الكتابة النقدية في ضوء المنهجيات الحديثة:

النقدية في هذه المرحلة على نحو فاعل مع الَمنهجيّات النّقديّة الحديثة في 
ة الحديثة في النقد اْلردني على العالم وأصبحنا نرى انعكاس النظريات النقدي

نحو واسع، فترّسخت المنهجية العلمية في النقد اْلدبي في هذه المرحلة، 
وتضاعف اإلنتاج النقدي، واتسع مجاله وتنّوعت القضايا النقديّة التي 

يتناولها النَّقد ، وارتفع مستوى الذَّوق النّقدّي لدى النُّقّاد ، واعتُمدت اْلدوات 
المنهجيّة في القراءة والتّفسير والتّحليل، واتصف النقد بالموضوعيّة، النَّقديّة 

بمعنى أنّه صاَر ينمو بعيداا عن الذاتيّة والِمزاجيّة؛ فأسَهَم النُّّقاد اْلردنيوَن 
 بذلك في النّقد العربّي بشكٍل واضح، وتََركوا بصماتِهم فيه.

 احب المؤلَّفص المؤلَّف
 (2018طه حسين   ) شتوي   تجديد ذكرى أبي العًلء )كتاب(

 طه حسين في اْلدب الجاهلّي )كتاب(

 طه حسين )كتاب( في الشعر الجاهليّ 

خليل بَْيَدس رائد القّصة العربيّة 
 )كتاب( الحديثة في فِلَسطين

 ناصُر الّدين اْلَسد

 (2018 نجيب محفوظ) شتوي  )رواية(  زقاق المدقّ 

 عبدالوّهاب البَيّاتيّ  ُسوق القَْرية ) قصيدة(

 أََمل ُدْنقُل ُزهور ) قصيدة(

 إبراهيم ناجي العودة ) قصيدة(

 محمود درويش نُسافُر كالنّاِس ) قصيدة(

 شكري شعشاعة ذكريات  )كتاب(

 عيسى الناعوري القلم الجديد      )مجلة(

الحياة اْلدبيّة في فلسطين واْلردّن 
 م  )كتاب(1950حتى عام 

 (2018ناصر الّدين اْلسد)صيفي  

عر  إيليّا أبو ماضي رسول الّشِ
 العربي الحديث   )كتاب(

 عيسى الناعوريّ 

إِلياس فرحات شاعر العُروبة في 
 الَمهَجر    )كتاب(

 عيسى الناعوريّ 

 يعقوب العودات )البََدوّي الملثَّم( َعرار شاعر اْلردّن    )كتاب(

 إحسان عبّاس الِشّعر   )كتاب(فَّن 

 ليون إيدل القصة السيكولوجيّة  )كتاب(

عرّي   الّصورة الفنّيّة في النَّقد الّشِ
 )دراسة نقدية(

بّاعيّ   عبدالقادر الرَّ

اللَّْحظة الَجماليّة في النَّقد اْلدبّي 
 )دراسة نقدية(

 َجمال َمقابلة

إليوت وأثُرهُ على عبد الّصبور  
 دراسة نقدية(والّسيّاب  )

د شاهين  محمَّ

 بدر شاكر السيّاب أنشودة المطر ) قصيدة(

 توماس إليوت اْلرض اليباب ) قصيدة(

َلت الُمصطلَح  الُمثاقَفَة وتََحوُّ
 )كتاب(

عبّي  ) صيفي    (2018زياد الزُّ

الصورة الفنية في النقد الشعري     
 )كتاب(

 عبدالقادر الرباعي
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يف بداية  شهدت احلركة الثقافية نشاًطا ملحوًظاعّلل : 

 العصر احلديث.
نتيجة اَلنفتاح على الحضارة الغربية، وزيادة حركة الترجمة 
بصفتها وسيلة اتصال بين الشرق والغرب، وإرسال البعثات 

أوروبا، والتأثر باآلداب العالمية، وظهور الصحافة  العلمية إلى
التي كانت متنفساا لكثير من اْلدباء والمفكرين في مصر والبًلد 

العربية اْلخرى.
 

 اذكر أبرز القضايا يف حركة الشعر العربي احلديث .
هي: من اتجاهات الشعر في العصر الحديث )اَلتجاه الكًلسيكي 
)مدرسة اإلحياء والنهضة(، واَلتجاه الرومانسي ممثًلا بروافده 
)جماعة الديوان، وجماعة أبولو، والشعر المهجري((، وشعر 

 الثورة العربية الكبرى، وشعر التفعيلة، وشعر المقاومة.
 

 ء والنهضة( االتجاه الكالسيكي )مدرسة اإلحيا -1
على َمن ُيطلق مصطلح االجتاه الكالسيكي )مدرسة اإلحياء 
والنهضة( ؟ أو ما املقصود باالجتاه الكالسيكي )مدرسة 

 اإلحياء والنهضة( ؟
يطلق هذا اَلسم على الحركة الشعرية التي ظهرت في أوائل 

العصر الحديث، إذ التزم شعراؤها النظم على نهج الشعر العربي 

دهاره ، بالمحافظة على بنية القصيدة العربية في عصور از

واتخاذها مثًلا يُحتذى في أوزانها وقوافيها، ومتانة أسلوبها، 

 وجزالة ألفاظها، وجمال بيانها. 

 

 وضح املقصود بعمود الشعر العربي . ) من أسئلة الكتاب(
المحافظة على بنية القصيدة العربية في أوزانها وقوافيها، ومتانة 

 ، وجزالة ألفاظها، وجمال بيانها.أسلوبها 
 

مَب التزم أصحاب  االجتاه الكالسيكي )مدرسة اإلحياء 
 والنهضة( ؟

التزم شعراؤها النظم على نهج الشعر العربي في عصور ازدهاره 

، بالمحافظة على بنية القصيدة العربية واتخاذها مثًلا يُحتذى في 

أوزانها وقوافيها، ومتانة أسلوبها، وجزالة ألفاظها، وجمال 

 بيانها. 

 

اذكر شعراء اجليلني اللذين ميّثالن االجتاه الكالسيكي )مدرسة 
 هضة(.اإلحياء والن

الجيل اْلول، ومن شعرائه : محمود سامي البارودي الذي يعّد رائد 

اَلتجاه الكًلسيكي، وأحمد شوقي، وحافظ إبراهيم . والجيل الثاني، 

ومن أشهر شعرائه: معروف الرصافي، ومحّمد َمهدي الجواهرّي، 

 وعمر أبو ريشة.
 

بني مظاهر إحياء الشعر العربي القديم لدى مدرسة اإلحياء 
 النهضة.  )من أسئلة الكتاب(و
  .احتذاء نهج الشعراء القدامى في بناء القصيدة 

 انتشار شعر المعارضات الشعرية 

 التفاعل مع اْلحداث السياسية واَلجتماعية 

  تطويع الشعر العربي لفن المسرح على يد أحمد شوقي الذي نظم

ا من المسرحيات الشعرية منها: مصرع كليوبترا، ومجنون  كثيرا

 ليلى، وعنترة. 

 

 عّرف املعارضات . ) من أسئلة الكتاب(
قصائد نسجها قائلوها على نمط قصائد سابقة مشهورة، تشترك 

 معها في الوزن والقافية وموضوعها العام وحرف الروّي وحركته. 

 

 من هو إمام املعارضات ؟ ومن عارض ؟
يعّد شوقي إمام المعارضات الشعرية في العصر الحديث، فقد 
 عارض بائية أبي تمام، وسينية البحتري، ونونية ابن زيدون،

 ودالية الحصري، وهمزية البوصيري.
 

هات مثااًل ألحد األدباء ميّثل تطويع الشعر العربي  للقصص 
 التارخيي امللحمّي 

 .حمد محرم ْل ))اإللياذة اإلسًلمية((

 

 وّضح املقصود باإللياذة اإلسالمّية .  ) من أسئلة الكتاب(
حو ملحمة من الشعر القصصي التاريخي كتبها أحمد محرم، بلغت ن

صلى هللا عليه  –ثًلثة آَلف بيت تحدث فيها عن سيرة الرسول 

ا التسلسل الزمني في عرض  –وسلم  منذ وَلدته حتى وفاته، ملتزما

 اْلحداث.

 

 اذكر اخلصائص الفنية لالجتاه الكالسيكي .
يجاري الشعراء القدامى في تقاليد القصيدة العربية من حيث:  -1

وحدة الوزن والقافية والّروي، وقوة المعاني واختيار اْللفاظ من 
نائح الطلح، مطوقة على المعجم الشعري القديم )َلعج الشوق، 

 اْلعواد(.
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يجدد في أغراضه الشعرية وموضوعاته، فظهر الشعر  -2
 الوطني والقصصي والمسرحي. 

 تغلب على أشعاره النبرة الخطابية -3
 

  مالحظة هاّمة :
وضعت لك مفاتيح خاّصة لألبيات الشعريّة في أخر الدوسية؛ ْلنّها 

 تريحك وتوصلك للعًلمة الكاملة بسهولة .
ا في آخر الدوسية،  كما وضعت لك اْلبيات المطلوب حفظها أيضا

 وكذلك أسماء الكتب ومؤلّفيها.
 

 االتجاه الرومانسّي  -2
 عّلل : ظهور االجتاه الرومانسي يف األدب العربّي احلديث.

نتيجة تطورات سياسية واجتماعية وثقافية في العالم العربي، 

شكل مباشر أو عن طريق ونتيجة اَلنفتاح على اآلداب الغربية ب

 الترجمة. 

 

 مَب متّثل االجتاه الرومانسي يف الشعر العربي احلديث ؟
 جماعة الديوان، وجماعة أبولو، وشعر المهجر.

 

 

 ما املقصود جبماعة الديوان ؟
هي حركة تجديدية في الشعر العربي الحديث ظهرت في النصف 

اْلول من القرن العشرين إثر صًلت فكرية قامت بين أعًلمها : 

عباس محمود العقاد، وإبراهيم عبدالقادر المازني، وعبدالرحمن 

 شكري. 

 

 َسمِّ األعالم الثالثة جلماعة الديوان.  ) من أسئلة الكتاب(
راهيم عبدالقادر المازني، وعبدالرحمن عباس محمود العقاد، وإب

 شكري.

 

عّلل : تسمية مجاعة الديوان بهذا االسم . ) من أسئلة 
 الكتاب(

نسبة إلى كتاب ))الديوان في اْلدب والنقد((، وهو كتاب نقدّي 

ألّفه العقاد والمازني ووضعا فيه مبادئ جماعتهم اْلدبية، وُرؤاهم 

 النقدية في الشعر. 

 

رات الثقافية يف شعر مجاعة الديوان. ) من بني بعض املؤّث
 أسئلة الكتاب(

 تأثرت جماعة الديوان بالثقافة اْلدبية اإلنجليزي خاّصة، وَل سيّما 

روادها الذين تأثروا باْلدباء اإلنجليز الرومانسيين مثل: ))شيلي(( 

 و ))هازلت(( .

 

عّلل : دعوة مجاعة الديوان إىل توخي الصدق الفين يف  
 ) من أسئلة الكتاب( الشعر.

ْلن الشعر لديهم تعبير صادق عن وجدان الشاعر وتجاربه 

العاطفية وتأمًلته النفسية، لذا هاجموا شعر المناسبات الذي كان 

 سائداا آنذاك، واهتموا بذاتية الشاعر الفردية.

 

عّلل :  ابتعاد مجاعة الديوان عن شعر املناسبات  
 واجملامالت. ) من أسئلة الكتاب(

ْلنهم اهتموا بذاتية الشاعر الفردية وتجاربه العاطفية وتأمًلته 

 النفسية. 

 

 اذكر دواوين مجاعة الديوان وأمساء مؤّلفيها .
))ضوء الفجر(( لعبد الرحمن شكري، و))هدية الكروان(( و  

 ))عابر سبيل(( للعقاد، وديوان المازني. 

 

 . شعراء مجاعة الديوان  اليت تناوهلا المح املاذكر 

التعبير عن النفس اإلنسانية وما يتصل بها من تأمًلت فكرية  -أ

 ونظرات فلسفية. 

 التفاعل مع الموضوعات الطبيعة الحسية.  -ب 

الحديث عن الشكوى واْللم، واإلحساس بالضيق والسأم؛ لذلك  -ج 

ا لتلك المعاناة.   جاءت بعض أشعارهم تصويرا

 التجديد في اْلوزان والقوافي. -د 

 المحافظة على الوحدة العضوية في القصيدة. -هـ 

 

عّلل : جاءت بعض أشعار مجاعة  الديوان تصويًرا للشكوى 
 واألمل.

ْلّن من أبرز مًلمح شعرهم الحديث عن الشكوى واْللم، 
ا  واإلحساس بالضيق والسأم؛ لذلك جاءت بعض أشعارهم تصويرا

 لتلك المعاناة.
 

 أسئلة الكتاب(وضح املقصود بالشعر املرسل. ) من  -
ويعد من مظاهر ، الشعر الذي يتقيد بالوزِن ويتحرر من القافية

 التجديد في الشعر العربي.
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علل : ميل مجاعة الديوان إىل التجديد يف الشعر  -د  
 العربي. ) من أسئلة الكتاب(

بسبب التأثر بالثقافة الرومانسية التي تحّطم كل الحدود التي تقف 
لصياغة واْلوزان والقوافي؛ كي يتاح للّشاعر أمام الشاعر في ا

 الحرية الكاملة في التعبير عن تجربته الذاتية.
 

 وضح املقصود بالوحدة العضوية. ) من أسئلة الكتاب(
جعل القصيدة جسداا واحداا، حيث يلتحم كل بيت بما قبله وبما 

بعده، ويستلزم ذلك وحدة الموضوع، ووحدة المشاعر، وبذلك 

 دة كالكائن الحي، لكل عضو وظيفته. تكون القصي

 

 اذكر اخلصائص الفنية لشعر مجاعة الديوان 
ينحو إلى التجديد في المعاني الشعرية بالتركيز على الذات  -1

والهيام بالطبيعة ومعالجة الموضوعات النفسية واَلنصراف عن 

شعر المناسبات. ويبدو ذلك مثًلا في مخاطبة العقاد طائر الكروان 

 يهتّم بتحقيق الوحدة العضويّة للقصيدة . – 2 المغّرد.

 يطغى على بعض مضامينه الجانب الفكري الفلسفي  -3         

 

علل : يغلب على شعر مجاعة الديوان العمق والغموض. 
 ) من أسئلة الكتاب(

ْلنه يطغى على مضامينه الجانب الفكري الفلسفي، ويعالج اْلمور 

 النفسية. 

مجاعة الديوان واالجتاه احملافظ من حيث: وازن بني 
اللغة، واملؤثرات اخلارجية وااللتزام بعمود الشعر العربي. 

  ) من أسئلة الكتاب(

 اَلتجاه المحافظ جماعة الديوان  

 اللغة

تستخدم لغة العصر السهلة 

الواضحة وتبتعد عن اْللفاظ 

 الجزلة. 

والمفردات يختار اْللفاظ 

من المعجم الشعري 

 القديم. 

المؤثرات 

 الخارجية

تأثرت جماعة الديوان 

بالثقافة اْلدبية اإلنجليزية 

خاّصة، وَل سيما روادها 

الذين تأثروا باْلدباء 

اإلنجليز الرومانسيين، مثل: 

 "شيلي" و "هازلت"

احتذاء نهج الشعراء 

القدامى في بناء القصيدة، 

ومعارضة بعض القصائد 

 القديمة. 

اَللتزام 

بعمود 

الشعر 

 العربي

التجديد في اْلوزان 

والقوافي، ومن ذلك ظهور 

الشعر المرسل الذي يتقيد 

 بالوزِن ويتحرر من القافية. 

يلتزم بعمود الشعر 

العربي، أي وحدة الوزن 

 والقافية والروي. 

 

 من هي مجاعة أبولو ؟
هي إحدى المدارس اْلدبية في اْلدب العربي الحديث، ضمت بعض 

شعراء اَلتجاه الرومانسّي في مصر والعالم العربي، وسميت بذلك 

 نسبة إلى إله الموسيقا والشعر عند اإلغريق. 

 

 عّلل : تسمية مجاعة أبولو بهذا االسم. 
 ) من أسئلة الكتاب(

 نسبة إلى إله الموسيقا والشعر عند اإلغريق. 

 

اذكر العوامل اليت أسهمت يف نشأة مجاعة أبولو. ) من 
 أسئلة الكتاب(

الجدل الذي احتدم بين اَلتجاه المحافظ وجماعة الديوان، وتراجع  

اإلنتاج الشعري لجماعة الديوان، وزيادة اَلنفتاح على اآلداب 

 الغربية، والتأثر بأدب المهجر. 

 

 اذكر أشهر رواد  مجاعة أبولو ، واذكر أمساء دواوينهم .
ناجي مؤسسها أحمد زكي أبو شادي ))الشفق الباكي((، وإبراهيم 

))وراء الغمام((، وعلي محمود طه )) المًلح التائه((، وأبو القاسم 

 الشابي ))أغاني الحياة((، ومحمود حسن إسماعيل ))تائهون((. 

 

 ما دور أصحاب مجاعة أبولو يف الشعر ؟
ا يمزج بين تراث  -أ  ا شعريًّا جديدا بعث أصحاب هذه الجماعة جوًّ

 بي الحديث .الشعر العربي القديم واْلدب اْلورو

فدعوا إلى الوحدة العضوية للقصيدة، وابتعدوا عن شعر   -ب 

المجامًلت والمناسبات؛ فالشعر عندهم تجربة ذاتية تنبع من 

 اْلعماق.

ودعوا إلى َطْرق موضوعات جديدة، وتناولوا اْلشياء   -ج 

 البسيطة المألوفة بروح إنسانية وتأّمل فكري.

ة مع شعراء اَلتجاهات الشعرية ولم يدخلوا في معارك جدلي  -د 

اْلخرى، ونظروا إليها نظرة احترام وتقدير، فاختاروا أحمد شوقي 

ا له، واستكتبوا العقاد في مجلتهم.   رئيساا لجماعتهم تكريما

 

كيف نظرت مجاعة أبولو إىل االجتاهات الشعرية األخرى؟ ) 
 من أسئلة الكتاب(

اهات الشعرية اْلخرى، لم يدخلوا في معارك جدلية مع شعراء اَلتج

ونظروا إليها نظرة احترام وتقدير، فاختاروا أحمد شوقي رئيساا 

ا له ، واستكتبوا العقاد في مجلتهم.   لجماعاتهم تكريما
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علل : ابتعدت مجاعة أبولو عن شعر املناسبات 
 واجملامالت. ) من أسئلة الكتاب(

ودعوا إلى َطْرق ْلن الشعر عندهم تجربة ذاتية تتبع من اْلعماق، 
موضوعات جديدة، وتناولوا اْلشياء البسيطة المألوفة بروح 

 إنسانية وتأمل فكري.
 

 . تناولتها مجاعة أبولو اذكر املوضوعات الشعرية اليت
 ) من أسئلة الكتاب(

اَلنغماس في الطبيعة، والتعلق بجمالها، وتشخيصها   -أ 

مشاعرهم، وجعلوها ومناجاتها، فهي مًلذهم اآلمن الذي بثوا إليه 

تشاركهم أحاسيسهم، وابتعدوا عن وصفها التقليدي، وأكثروا من 

 .التعبير عن معانيهم بالصورة الشعرية

اَلهتمام بالحّب، والحديث عن المرأة، وعًلقة العاشق   -ب 

بالمعشوق، والشعور باْللم والحرمان، واإلحساس بالغربة إذا 

 غاب الحبيب. 

اَلستمتاع بحياة الريف وبساطتها وطيب أهلها، والحديث   -ج 

عن الرعاة ومظاهر الحياة في الريف، والدعوة إلى اَلنصراف 

 عن حياة المدينة

 الحنين والشوق إلى الوطن والذكريات الجميلة. -د 
 

 اذكر اخلصائص الفنية لشعر مجاعة أبولو .
الصورة يميل إلى التشخيص والتجسيم من خًلل استخدام  -1

 .الشعرية

يستخدم اْللفاظ الموحية، فتنتقل اْللفاظ البسيطة المألوفة إلى  -2

 معاٍن بعيدٍة. 

 .يهتم بالتجربة الشعرية -3
 

استنتج أوجه الشبه واالختالف بني مجاعة الديوان 
ومجاعة أبولو من حيث املوضوعات اليت تناوهلا شعراء 

 كل مجاعة. ) من أسئلة الكتاب(

 أوجه اَلختًلف أوجه الشبه

اَلهتمام بالطبيعة 

 ومناجاتها. 

اَلبتعاد عن شعر 

 المناسبات. 

التأثر باْلدب 

 الغربي. 

جماعة الديوان يهتمون بالجانب الفكري 

الفلسفي، والنفس اإلنسانية، ويهتمون 

 بالوحدة العضوية. 

جماعة أبولو يهتمون بحياة الريف 

وبساطتها، ويكثرون من الحديث عن 

الحب والمعاناة، والحنين إلى الوطن 

  والذكريات الجميلة. 

 

 أو ما املقصود بشعر املهجر ؟على ماذا يطلق شعر املهجر؟
على الشعر الذي نظمه الشعراء العرب الذين هاجروا من بًلد 

الشام إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية في أواخر القرن 

التّاسع عشر، وكونوا روابط أدبية وأصدروا صحفاا ومجًلت أدبيّة 

 تهتم بشؤونهم. 

 

 عّلل : هجرة بعض العائالت العربية إىل األمريكيتني .
العربي بظروف سياسية واجتماعية واقتصادية ،  بسبب تأثر العالم

كما شهدت بعض البًلد العربية فِتَناا داخلية، وحروباا أهلية أدت إلى 

 هجرة بعض العائًلت العربية إلى اْلمريكيتين.

 

 كيف كان نشاط اجلاليات العربية املهاجرة إىل األمريكيتني ؟
غتها؛ فأسست نشطت الجاليات العربية في الحفاظ على هويتها ول 

روابط أدبية، وأصدرت مجًلت ثقافية، ومثّل شعراء المهجر 

 الرومانسية العربية خارج الوطن. 

 

اذكر الرابطتني األدبيتني اللتني أسسهما شعراء املهجر. ) من 
 أسئلة الكتاب ( 

                  الرابطة القلمية في المهجر الشمالي. 

 العصبة اْلندلسية في المهجر الجنوبي. 

 

 متى وأين تأسست الرابطة القلمية، ومن ترّأسها ؟
ست في نيويورك سنة ) م(، وترأسها ُجبران خليل ُجبران 1920أُّسِ

 صاحب ديوان ))المواكب((.

 

 اذكر عددًا من رواد الرابطة القلمية، واذكر بعض دواوينهم .
ميخائيل نُعَيمة ))همس الجفون((، إيليّا أبو ماضي )) الجداول((، و

 ونَسيب َعريَضة )) اْلرواح الحائرة(( وغيرهم . 

 

ما عناصر التجديد عند شعراء الرابطة القلمية؟ وما صداه يف 
 تطور حركة الشعر العربي احلديث ؟

برزت لدى شعراء هذه الرابطة عناصر التجديد في الرؤية واللغة 

ا، اْلمر الذي كان له صداه الواسع في تطور  ا واضحا واإليقاع بروزا

حركة الشعر العربي الحديث في المهجر والعالم العربي على حّدٍ 

 سواء. 

متى وأين تأسست العصبة األندلسية ؟ ومن ترّأسها وما 
 ثنني من رّوادها .اسم ديوانه ؟ واذكر ا
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ست في البرازيل سنة ) م(، وترأسها الشاعر 1932أُّسِ

القروّي َرشيد خوري صاحب ديوان ))لكل زهرة عبير((، ومن 

 روادها: فوزي المعلوف، وإلياس فرحات. 

 

انسب الدواوين الشعرية اآلتية إىل شعرائها : ) من 
 أسئلة الكتاب (

 لكل زهرة عبري ، همس اجلفون ، املواكب، اجلداول. 
 لكل زهرة عبير: الشاعر القروي َرشيد خوري. 

 همس الجفون: ميخائيل نعيمة. 

 المواكب: جبران خليل جبران. 

 الجداول: إيليا أبو ماضي. 

 

استخلص من خالل ما درست العوامل اليت أثرت يف 
 الشعراء املهجرين. ) من أسئلة الكتاب (

اش شعراء المهجر في أجواء الحرية واَلنفتاح في البًلد ع

الجديدة، واختلطوا بالسكان اْلصليين وتأثروا باْلدب 

 اْلمريكي، واكتووا بنار الغربة والبعد عن اْلهل واْلوطان. 

 

علل :غلب على شعر املهجر الصدق والسالسة 
 والوضوح. ) من أسئلة الكتاب (

هجر امليل إىل التجديد يف عّلل : غلب على شعر املأو 
 الشعر 

بسبب أجواء الحرية واَلنفتاح في البًلد الجديدة، واَلختًلط 

واكتووا بنار بالسكان اْلصليين والتأثر باْلدب اْلمريكي، 

؛ فجاء شعرهم سلساا رقيقاا  الغربة والبعد عن اْلهل واْلوطان

 ، ومالوا إلى التجديد.صادقاا، ولغتهم سهلة واضحة

 

 أبرز موضوعات شعر املهجر.اذكر 
 -التسامح والتعايش  -التفاؤل واْلمل  -الحنين إلى الوطن 
الدعوة إلى القومية  -اَلتجاه إلى الطبيعة  -النزعة اإلنسانية 

 العربية.
 

علل : من أبرز موضوعات شعر املهجر احلنني إىل  -ب 
 الوطن. ) من أسئلة الكتاب (

نفوسهم من حنين وشوق عبّر شعراء المهجر عما يختلج في 
إلى أوطانهم، وحسرتهم على فراق أهلهم بمشاعر صادقة 

 وألفاظ بسيطة رقيقة .

علل : ساد التسامح والتعايش بني املهجريني. ) من 
 أسئلة الكتاب (

 طبيعة حياة المهجريين التي تقوم على التعايش، واَلحترام 

ا في المتبادل، والتسامح ونبذ التعصب، فنجدهم يشاركون بع ضهم بعضا

 مناسباتهم اَلجتماعية والدينية.
عّلل : عرب شعراء املهجر عن القيم اإلنسانية يف شعرهم. ) من 

 أسئلة الكتاب (
ْلن الشعر عندهم تعبير عن موقف إنساني، وله رسالة سامية ينقلها 

 الشاعر إلى الناس بلغة سهلة واضحة، تدعو إلى القيم العليا.
 

 ملهجر إىل الطبيعة  يف شعرهم. عّلل : اّتجه شعراء ا
اتّجه شعراء المهجر إلى الطبيعة يتأملونها ويندمجون فيها، ويضفون 
عليها الحياة حتى جسدوها وجعلوها تشاركهم همومهم، ومالوا إلى 

 التشخيص والتجسيم والنظرة التأملية.
 

 عّلل : دعا شعراء املهجر إىل القومية العربية يف شعرهم. 
مجد اللسان العربي وتنادي بإقامة الدولة العربية التي هذه القومية ت

 تؤمن بالتراث العربي الخالد، والمصير المشترك.
 

 اذكر اخلصائص الفنية لشعر املهجر .
يوظف الرمز للتعبير عن بعض المعاني التأملية واإلنسانية، فقد  -1

ا لإلنسان اْلناني.   رأى إيليا أبو ماضي في التينة الحمقاء رمزا

يميل إلى التجديد في الموضوعات والتركيز على القيم اإلنسانية  -2

كالتسامح والتعايش والتعاون، تجلى ذلك في شعر إلياس فرحات 

 ورشيد الخوري. 

ينظم على اْلوزان القصيرة والمجزوءة، ويشيع فيه التحرر من  -3
 القافية الموحدة، كما في قصيدة )النهر المتجمد( لميخائيل نُعيمة.

 
 
 

 وازن بني شعر املهجر ومجاعة أبولو من حيث: 
 االجتاه إىل الطبيعة، اللغة ، التجديد يف الشعر.    

 ) من أسئلة الكتاب (

 جماعة أبولو شعر المهجر  

اَلتجاه 

إلى 

 الطبيعة

اتّجهوا إلى الطبيعة 

يتأملونها، ويندمجون فيها، 

ويضفون عليها الحياة حتى 

جسدوها وجعلوها تشاركهم 

همومهم، ومالوا إلى 

التشخيص والتجسيم 

 والنظرة التأملية. 

اَلنغماس في الطبيعة، والتعلق 

بجمالها، وتشخيصها 

ومناجاتها، فهي مًلذهم اآلمن 

الذي بثوا إليه مشاعرهم، 

 شاركهم أحاسيسهم. وجعلوها ت

 اللغة

استخدموا اللغة السهلة 

الواضحة، وابتعدوا عن 

 اْللفاظ الجزلة. 

 

لغتهم سهلة واضحة 

 واستخدموا اْللفاظ الموحية. 
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التجديد 

في 

 الشعر

يميل إلى التجديد في 

الموضوعات والتركز على 

القيم اإلنسانية كالتسامح 

والتعايش والتعاون، ينّوع 

 في القافية. 

ا شعريا جديداا يمزج  بعثت جوا

بين تراث الشعر العربي القديم 

واْلدب اْلوروبي الحديث، 

فدعوا إلى الوحدة العضوية، 

وابتعدوا عن شعر المجامًلت 

والمناسبات؛ فالشعر عندهم 

تجربة ذاتية تنبع من اْلعماق، 

ودعوا إلى َطْرق موضوعات 

جديدة، وتناولوا اْلشياء 

ح البسيطة المألوفة برو

 إنسانية وتأمل فكري.

 
 

متى انطلقت الثورة العربية الكربى ؟ ومن قائدها؟  وما سبب 
 انطالقها ؟

م( بقيادة الشريف الحسين بن علي استجابة طبيعيّة 1916عام )

لظاهرة التحّدي التي فرضتها السيطرة العثمانيّة على الوطن العربي، 

وقد بلغ هذا التّحدي أَْوَجه حين حاول العثمانيون تغريب العرب عن 

 ثقافتهم وحضارتهم وتراثهم وتتريك لغتهم. 

 

 مرحلة الثورة العربية الكربى ؟ َمْن أبرز الشعراء الذين ظهروا يف
فؤاد الخطيب، وجميل العظم، وإلياس فرحات، ومحمد العدناني،  

 ومحمد مهدي الجواهري، وغيرهم. 

 

 اذكر موضوعات شعر الثورة العربية الكربى .
 اَلعتزاز بالقوميّة العربيّة  -1

 اَلستياء من سياسة العثمانيين، ووْصُف ظلمهم  -2

 سين بن علي وأبنائه، وتأكيد أحقيتهم في الملكمدح الشريف الح -3

 وصف تجاوب اْلّمة العربية مع الثّورة -4

 رثاء الشريف الحسين بن علي  -5

 التغنّي بذكرى الثورة العربيّة الكبرى -6
 

كيف عّبر  شعراء الثورة العربّية الكربى عن االستياء من سياسة 
 العثمانيني، ووْصُف ظلمهم.

مظاهر الظلم وأشكاله الذي تعّرض له العرب من تناول الشعر 

فمثًلا وصف جميل الزهاوي إعدام جمال باشا السفاح ، العثمانيين

 .أحراَر العرب

 علل: ُلّقب فؤاد اخلطيب شاعر الثورة العربية الكربى. 
 ) من أسئلة الكتاب(

ْلّن الشيخ فؤاد الخطيب من أبرز الشعراء الذين مجّدوا الثورة 

من عيون الّشعر القومي، ومن أبرزها قصيدته  بقصائد تعدّ 

المشهورة "تحية النهضة" التي ألقاها بين يدي الشريف 

الحسين بعد إعًلن الثورة مباشرةا، فكانت سبباا في منحه لقب 

 شاعر الثورة العربية الكبرى، وشاعر النهضة العربية.
 

 .جتاوب األّمة العربية مع الّثورة العربّية الكربى عّلل : 
لما أّملوه في الوحدة والتحرر، وهي ليست مقصورة على قطر 

دون آخر، فشارك فيها من كل حدب وصوب الكبير والصغير 

بعزيمة وبسالة كبيرتين في سبيل التحرر والقضاء على 

 الطغيان.
 

عّلل : كان لوفاة الشريف احلسني بن علي صًدى كبرٌي يف 
 .وجدان الشعراء يف شتى بقاع العامل العربي

 لما له من مكانة دينية وقومية.
 

 .م( مسة متيزه عن األعوام األخرى2016عّلل : للعام )
إذ احتفلت المملكة اْلردنيّة الهاشميّة بمرور مئة عام على 

 انطًلقة الثورة العربية الكبرى.

 

كيف حتتفل اململكة األردنية اهلامشّية بذكرى الثورة 
 العربّية الكربى؟
اْلردنيّة الهاشمية سنويًّا بذكرى الثورة العربيّة تحتفل المملكة 

م( سمة تميزه عن اْلعوام 2016الكبرى، وقد كان للعام )

اْلخرى؛ إذ احتفلت المملكة بمرور مئة عام على انطًلقة 

 الثورة العربية الكبرى.
 

 اذكر اخلصائص الفنّية لشعر الثورة العربّية الكربى
 عبير المباشر عن المعاني يستخدم النبرة الخطابيّة والت -1

يتصف بسمّو العاطفة وحرارتها من خًلل اَلعتزاز  -2

بالقومية العربية ووصف الظلم الذي وقع على الشعوب 

 العربية والتطلع إلى التحرر. 

 يلتزم عمود الّشعر العربّي.  -3
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مَل يتميز شعر الثورة العربية الكربى بالنربة اخلطابية؟ ) من 
 الكتاب(أسئلة 

ا لطبيعة الظروف السياسيّة التي كانت تستلزم استنهاض  نظرا

الهمم، واستثارة النفوس في سبيل الوقوف في وجه الظلم ومن 

 ثّم قهره.
 

 

عّلل :عاش العامل العربي منذ أواخر القرن التاسع عشر 
 أحداًثا وصراعات جساًما اّتسعت يف القرن العشرين. 

أو عّلل: ظهور فريق من الّشعراء قاوم االستعمار، وعكس 
 الواقع بكّل تفاصيله.

جّراء سيطرة اَلستعمار اْلجنبّي: البريطاني، والفرنسي، 

ّدراته وما أفرزته الحركة واإليطالي على الوطن العربي ومق

 الصهيونية من احتًلل فلسطين.
 شعر المقاومة في األقطار العربّية -1

 ر املقاومة يف األقطار العربّية اذكر املضامني اليت تناوهلا شع
 استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر  -أ

 إبراز أهمية التضحيات التي قدمها شهداء المقاومة -ب

 وصف مشاهد المقاومة  -ج

 تأكيد مفهوم القومية العربية -د

عّلل : محل الشعراء يف األقطار العربية كافة مهمة 
 استنهاض همم الشعوب.

من أجل الوقوف في وجه المستعمرين والخًلص من طغيانهم 

 واستبدادهم، وأّن اْلمة ستبعث من جديد.
 

قصائدهم عند عّلل: كان شعراء املقاومة يتبارون يف نظم 
 النكبات الكبرية.

 لتكون باعثاا على المقاومة.
 
 شعر المقاومة الفلسطينية -2

ما أهم األسباب اليت جعلت شعر املقاومة الفلسطينية 
 يتبوَّأ  حيًزا واسًعا يف شعر املقاومة العربي؟ 

 مكانة فلسطين الدينية.  -

 معاناة فلسطين من اَلحتًلل الصهيوني حتى يومنا هذا .  -

 اذكر أمساء شعراء املقاومة الفلسطينّية .
إبراهيم طوقان، وأخته فدوى طوقان، ومحمود درويش، وسميح 

 يق َزيّاد ، وعبد الكريم الكرميالقاسم، وتوف

 اذكر املرحلتني اللتني تعّبران عن شعر املقاومة الفلسطينّية .
 لة البحث عن الذات. مرح -أ

 مرحلة اكتشاف الذات وتأكيد الهوية.  -ب

 

 مرحلة البحث عن الذات  -أ
ما الذي عّبر عنه شعر املقاومة الفلسطينية يف مرحلة البحث 

 عن الذات ؟
عبر الشعر في هذه المرحلة عن شخصية الفلسطيني الًلجئ 

المنتزع من أرضه بعد أن شّرده المحتل، وأشعرته المأساة بأهمية 

 البحث عن هويته. 

 

ما املوضوعات اليت تناوهلا شعر املقاومة الفلسطينية يف 
 مرحلة البحث عن الذات ؟

الحنين إلى الوطن، ووصف المذابح التي تعّرض لها  

 الفلسطينيون، واْلمل بالعودة، والدعوة إلى النّضال. 

 

مَب اتسم شعر املقاومة الفلسطينية يف مرحلة البحث عن 
 الذات ؟

ا على الواقع المّر.   بالنبرة الخطابية ، وبالحزن ردًّ
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مرحلة اكتشاف الذات وتأكيد اهلوية هي إحدى 
 َليت شعر املقاومة الفلسطينية، وّضحها.مرح

بدأت منذ انطًلقة الثورة الفلسطينية، فقد أدت التجربة 

الُمّرة إلى نضج الوعي ووضوح الرؤية، واليقين 

بضرورة تجاوز الواقع لصنع المستقبل وتحرير اْلرض 

 واإلنسان. 

 

مل يكن شعر املقاومة الفلسطينية حكًرا على 
العبارة. ) من أسئلة  شعراء فلسطني، فّسر هذه

 الكتاب(
إن مكانة فلسطين الدينية ومعانتها من اَلحتًلل 

ا حتى يومنا هذا أوجد  الصهيوني والذي ما زال مستمرا

ا من مختلف اْلقطار العربية واإلسًلمية  تعاطفاا كبيرا

وغيرها من الدول، وهّب شعراء العرب يحيون صمود 

 شعبها وإلى مناصرته. 
 

 لفنية لشعر املقاومة .اذكر اخلصائص  ا
تتجلى فيه النبرة الخطابية، وَل سيّما عند الحديث  -1

عن استنهاض الهمم وإبراز التضحيات والحث على 

 المقاومة . 

يتصف بالوضوح في المعاني واْلفكار، مثل الحديث  -2

عن تأكيد الشعراء القوميةّ العربية ووصف مشاهد 

 المقاومة. 

الوطنية والقوميّة وقّوتها. يتسم بحرارة العاطفة  -3

يظهر ذلك في قصيدة محمود درويش التي يتحدث فيها 

عن معاناة الشعب الفلسطيني من تشرد وقتل وعذاب 

 وتطلع إلى الحرية.
 

ناقش العبارة اآلتية: " الّشعر مرآة الواقع"، 
مطبًِّقا إياها على شعر املقاومة. ) من أسئلة 

 الكتاب(
ْلحداث السياسيّة، كما تناولت أشعار المقاومة تناولت ا

اْلوضاع اَلجتماعية واَلنفعالية للعرب، كما تحدثت عن 

مواقف الّدول العظمى، وبذلك فشعر المقاومة مرآة 

للواقع. ويمكن اَلسترشاد بشعر محمد مهدي الجواهري 

في وصف ثورة العراق، وأشعار محمود درويش في 

صف وصف المقاومة الفلسطينية ، وشعر شوقي في و

 نكبة دمشق.

وازن بني شعر الثورة العربية الكربى وشعر املقاومة ذاكًرا أوجه الشبه 
 واالختالف. ) من أسئلة الكتاب(

 الخصائص الفنية  الموضوعات  

شعر 

الثورة 

العربية 

 الكبرى

 تأكيد القومية العربية 

استنهاض الهمم لمقاومة ظلم 

 العثمانيين. 

اَلستياء من سياسة 

 العثمانيين، ووْصُف ظلمهم. 

وصف تجاوب اْلّمة العربية 

مع الثَّورة ووصف مشاهدة 

 المقاومة

 بروز النبرة الخطابية 

 حرارة العاطفة الوطنية والقومية. 

 التزام عمود الشعر. 

التباين في سهولة المعاني وغرابة 

 اْللفاظ أو سهولتها من شاعر آلخر. 

شعر 

 المقاومة

استنهاض الهمم لمقاومة 

 المستعمر وظلمه. 

إبراز أهمية التضحيات التي 

 يقدمها الشهداء. 

وصف مشاهدة المقاومة. 

 تأكيد القومية العربية. 

وصف تجاوب اْلمة العربية 

مع القضية ، ووصف مشاهد 

 المقاومة. 

 بروز النبرة الخطابية. 

 حرارة العاطفة الوطنية والقومية. 

 ر والمعاني في الغالب واضحة. اْلفكا

التنوع بين التزام عمود الشعر 

 وشعر التفعيلة. 

 

وازن بني مسات شعر املقاومة الفلسطينية يف مرحلتيه: البحث عن الذات ، 

واكتشاف الذات وتأكيد اهلوية، من حيث املوضوعات، والعاطفة. ) من 

 أسئلة الكتاب (

مرحلة البحث عن  

 الذات

 الذات وتأكيد الهويةمرحلة اكتشاف 

 الموضوعات

الحنين إلى الوطن، 

ووصف المذابح التي 

تعرض لها 

الفلسطينيون، واْلمل 

بالعودة والدعوة إلى 

 النّضال. 

الحنين إلى الوطن، واليقين بضرورة 

تجاوز الواقع لصنع المستقبل 

وتحرير اْلرض واإلنسان، تضافر 

جهود اْلمتين العربية واإلسًلميّة في 

الدفاع عن فلسطين، والحث على 

 المقاومة

 العاطفة

ظهرت عاطفة الحزن 

كرّدة فعٍل عاطفيٍة على 

 الواقع المرّ 

ظهرت عاطفة الرفض لًلستعمار 

 والثورة في وجهه
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 اذكر أهم الفنون النثرّية يف العصر احلديث .
المقالة ، والخاطرة، والقصة القصيرة، والسيرة ، والراوية، 

والمسرحية. 

 عّرف املقالة .
فن أدبي نثري، يتناول موضوعاا معيناا بهدف إقناع قارئه بتقبل 

فكرة ما أو إثارة عاطفته تجاهلها، وقد تظهر فيه شخصية 
 الكاتب.

 

بداياتها يف األدب كيف متثلت املقالة يف أحسن صورها يف 
 العربي احلديث؟

في رسائل الجاحظ ، التي أشبهت من بعض الوجوه المقالة 
 العربية الحديثة. 

 

متى ُعّدت املقالة فنًّا أدبيًّا جديًدا يف األدب العربي احلديث 
 ؟

عندما  اتخذ شكل المقالة حديثاا منحناى آخر من حيث موضوعها 
اهر الحياة المعاصرة وأسلوبها، فأصبحت تُعنى بتحليل مظ

 وتتناولها بالنقد والتحليل.
 

عّلل : انتشار املقالة يف األدب العربي احلديث وظهورها 
 بقالبها اجلديد .

بسبب ظهور بعض الصحف كصحيفة ) الوقائع المصرية ( 

والمجًلت كمجلّة  )المشرق( .

 اذكر  أشهر كّتاب املقالة يف الصحافة العربية املبكرة. 
 المازني وأحمد حسن الزيات وعباس محمود العقاد .إبراهيم 

 
 مَب اتسمت املقالة احلديثة؟

بقربها من الناس ومعالجة مشكًلتهم العامة والخاصة، والميل  
 إلى بث الثقافة العامة لتربية أذواق الناس وعقولهم.

 

 مَب اتصفت املقالة احلديثة؟ 
 في العرض.بالوضوح في التعبير، والدقة في الوصف، واإليجاز 

  

 تعتمد املقالة على عناصر ثالثة، اذكرها .
لغة موجزة يراعى فيها اختيار الكلمات المناسبة ذات   -أ 

 الدَلَلت الواضحة بعيداا عن التكرار والزيادة.
فكرة الموضوع التي تعبر عن وجهة نظر كاتب المقالة في  -ب  

 موضوع ما.
فاعلية وتأثير عاطفة تسهم في تقديم فكرة المقالة ب -ج  

 كبيرين، وغالباا ما تظهر العاطفة في الموضوعات اإلنسانية. 

 

 ما نوعا املقالة احلديثة؟
 المقالة الذاتية ، والمقالة الموضوعية.

وازن بني املقالة الذاتية واملقالة املوضوعية من حيث: ) من 
 أسئلة الكتاب(

 شخصية الكاتب -الحجم               ج -ب  طريقة العرض       -أ
 شخصية الكاتب الحجم طريقة العرض 

المقالة 
 الذاتية

حرة في طريقة 
عرضها، َل يضبطها 

 ضابط. 

قصيرة إلى 
 حد ما. 

تُعنى بإبراز شخصية 
 الكاتب. 

المقالة 
الموضو
 عية

تحرص على التقيد 
 بما يتطلبه
الموضوع من منطق 
في العرض والجدل 
وتقديم المقدمات 
 واستخراج النتائج. 

يتحدد حجم 
المقالة بتعدد 

فكرة 
 موضوعها. 

َل تكون شخصية 
الكاتب جلية فيها، 
إنما نراها ما بين 

 السطور. 

 ما موضوعات املقالة املوضوعية ؟
 قد تكون علمية، أو نقدية، أو سياسية، أو اجتماعية.

 

 يتحّدد حجم املقالة ؟كيف 
يتحدد حجم المقالة بتعدد فكرة موضوعها فقد تأخذ صفحة أو أكثر 

 على أَل تكون صفحاتها كثيرة. 
 

علل: تطور املقالة األدبية األردنّية يف النصف الثاني من القرن 
 العشرين. ) من أسئلة الكتاب (

 بسبب انتشار التعليم وظهور الصحافة في ذلك الوقت. إذ كان -
إلصدار المجًلت، مثل مجلة "القلم الجديد" التي أصدرها عيسى 

م( ومجلة "المنار" في القدس، 1952الناعوري في عمان سنة )
ومجلة "اْلفق الجديد" تلتها مجلة "أفكار"، أُثٌر بيٌّن في تطوير 

 المقالة اْلدبية اْلردنية.
 

 ية .اذكر اجملالت اليت أّثرت يف تطوير املقالة األدبية األردن
كان إلصدار المجًلت، مثل مجلة ))القلم الجديد(( التي أصدرها 

م( ومجلة ))المنار(( في 1952عيسى الناعوري في عمان سنة )
القدس ، ومجلة ))اْلفق الجديد(( تلتها مجلة )) أفكار((، أثٌر بيٌّن في 
تطوير المقالة اْلدبية اْلردنية، فقد حرص كتّابها على عرض ما 

ب جذاب، مستفيدين من أساليب الكتابة التي يقدمون بأسلو
 يستخدمها كتّاب عرب في مجًلت أكثر عراقة. 

 

 اذكر  أشهر كّتاب املقالة األردنيني.
عيسى الناعوري، وحسني فريز، وعبدالحليم عباس، وخالد  

 الكركي، وإبراهيم العجلوني، وطارق مصاروة، وحسين جمعة.
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 عرف اخلاطرة لغة واصطالًحا. ) من أسئلة الكتاب( 
 لغة: ما يمّر بالذهن من اْلمور واآلراء. -

ا: فن نثري حديث، تعبر عن فكرة عارضة طارئة  اصطًلحا
 كأنها ومضة ذهنية أو شعورية. 

 

  مَب ارتبطت اخلاطرة منذ نشأتها ؟
الخاطرة فن نثري حديث، ارتبط في نشأته بالصحافة في 

 مناحيها اْلدبية والثقافية واَلجتماعية والسياسية.مختلف 
 

 ما طول اخلاطرة؟ وعّم تعّبر؟  كيف يكون عنوانها ؟ 
الخاطرة قصيرة نسبيًّا وتعبر عن فكرة عارضة طارئة كأنها 
ومضة ذهنية أو شعورية، وهي تندرج تحت عنوان ثابت 

 في الصحيفة أو المجلة، وتكون عادة بًل عنوان. 
 

ت كلمة ) اخلاطرة ( ؟ وأين وردت هذه من أين جاء
 الكلمة ؟

كلمة "خاطرة" مأخوذة من عبارة )مّر بالخاطرة(؛ أي جال 
 بالنفس أو القلب، وهو ما يمّر بالذهن من اْلمور واآلراء. 

وقد وردت كلمة خاطر في كتاب )) صيد الخاطر(( َلبن 
الجوزي، الذي أورد فيه مجموعة من الخواطر التي تُعنى 

 م اإلنسانية فقيّدها بالكتابة، لكي َل تُنسى. بالقي
 

عّلل : تسمية ابن القيم اجلوزية كتابه )) صيد 
 اخلاطر((. ) من أسئلة الكتاب (

ْلنه أراد أن يثبت ما يخطر له من خواطر؛ فقيدها بالكتابة 
كي َل تنسى لما أورد فيه مجموعة من الخواطر التي تُعنى 

 بالقيم اإلنسانية. 
 

جمموعة من الُكّتاب العرب ممن اشُتهروا بكتابة اذكر  
 اخلاطرة.

أحمد أمين، وخليل السكاكيني، وجبران خليل جبران. ومن 
الُكتّاب اْلردنيين: صًلح جرار، وَلنا مامكغ، وأحمد حسن 

 الزعبي، وإبراهيم العجلوني. 
 

 ما اجلانب الوجداني الذي يغلب على اخلاطرة ؟
لوجداني المليء باإلحساس يغلب على الخاطرة الجانب ا
 الصادق والعواطف الجياشة.

 

علل: تطرق كاتب اخلاطرة إىل جوانب ليس هلا 
 حدود. 

 ) من أسئلة الكتاب (
ْلنّه يغلب على الخاطرة الجانب الوجداني المليء  

في كل ما يخطر  باإلحساس الصادق والعواطف الجياشة

 بباله.

دلة والرباهني، ومن حيث وازن بني اخلاطرة واملقالة من إيراد األ
 طريقة كتابتها .

َل تعتمد الخاطرة على إيراد اْلدلة والبراهين إلثبات رأي أو قناعة ما،  -
ا في المقالة، وَل سيّما المقالة الموضوعية.   بينما نجد ذلك واضحا

تكتب الخاطرة بتلقائية كفقرة واحدة متواصلة، بينما للمقالة شكل  -
 خاص وعناصر محددة

 

  كر اخلصائص الفنية للخاطرة . اذ
الخاطرة الجيدة تكون قوية التعبير تعبّر عما في نفس كاتبها، وتكون 
فكرتها واضحة، وجملها متوازنة تتًلءم مع مستوى إدراك القارئ، 
وتعتمد أحياناا بحسب موضوعها ونوعه على الصور الفنية والتشبيهات 

ا   في نفس القارئ. المجازية واَلستعارات ما يجعل لها تأثيرا
 

  عّلل :  توظيف الصور الفنية اجلمالية يف كتابة اخلاطرة.
 ) من أسئلة الكتاب (

ا في نفس القارئ.  ْلن ذلك يجعل لها تأثيرا
وازن بني اخلاطرة واملقالة من حيث: احلجم، والفكرة، 

 والعنوان.  ) من أسئلة الكتاب (

 العنوان  الفكرة  الحجم  

عادة  الخاطرة 
تكون 

قصيرة َل 
تتجاوز 
 الصفحة.

وليدة 
لحظتها 
 وطارئة. 

 تكون عادة بًل عنوان. 

قد تبلغ  المقالة 
عدة 

 صفحات. 

مدروسة 
 ومنتقاة

عادة يكون لها عنوان يعبر 
 عن مضمونها. 

 

 . ) من أسئلة الكتاب(عّرف القصة القصرية
فن أدبي نثري يتناول حكاية ما تعالج قضايا اإلنسان ومشكًلته  

 وتطلعاته وآماله. 
 

 مَب تأثرت القصص األوروبية يف عصر نهضة أوروبا ؟
تأثرت باْلدب الفارسي المتمثل في كتاب ))كليلة ودمنة(( الذي ترجمه 
ابن المقفع إلى العربية وكانت فكرته اْلساسية القصص التي تقال على 

 ن الحيوان. ألس
 

من ترجم كتاب ))كليلة ودمنة(( ؟ وُترجم من أي لغة إىل أي 
 لغة ؟ وما فكرة الكتاب ؟

ترجمه ابن المقفع من الفارسية إلى العربية وكانت فكرته اْلساسية 
 القصص التي تقال على ألسن الحيوان. 

 

للقصة القصرية حضور يف األدب العربي القديم، وضح ذلك. ) من 
  تاب(أسئلة الك
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اْلمثال العربية قصٌص في إطار محكم، وتذكر يتمثل ذلك في 
المصادر بعض القصص العاطفية القديمة بوصفها مثاَلا على 
البداية المبكرة لظهور القصة القصيرة في التراث العربي، مثل 
قصة ))زنوبيا((، وقصة ))الُمَرقِّش اْلكبر(( مع أسماء بنت 

خية استُسقيت من أيامهم عوف، كما كان للعرب قصص تاري
 وبطوَلتهم وأُعمل فيه مخيًلت كاتبيها. 

 

ما هي  أول قصة قصرية عربية ظهرت بالشكل املتعارف 
 عليه؟

 قصة)) في القطار(( لمحمد تيمور. 
 

 اذكر  أشهر كتاب القصة القصرية.
 زكريا تامر و يوسف إدريس، ومحمود سيف الدين اإليراني.  
 

تتحدد بها بدايات القصة القصرية  ما القصة القصرية اليت
 األردنية ؟

م( لمحمد صبحي 1922المجموعة القصصية ))أغاني الليل(( )
 أبو غنيمة. 

 

ما هي اجملموعة القصصية اليت ُتعّد بداية شوط قصصي 
 البداية احلقيقية للقصة يف األردنطويل يف األردن ) أو ُتَعّد 

 (؟
 م( لمحمود سيف الدين اإليراني 1937مجموعة ))أول الشوط(( )

 

تعد اجملموعة القصصية ))أول الشوط(( حملمود علل : 
) من سيف الدين اإليراني البداية احلقيقية للقصة يف األردن. 

 أسئلة الكتاب(
ْلنه تمكن من متابعة تجربته القصصية وتطويرها طوال العقود 

يد مكانة المتتالية ، وأسهم من خًلل شخصيته وثقافته في تأك
 القصة القصيرة بين الفنون اْلدبية. 

 

 بني أهم عوامل ازدهار القصة القصرية يف األردن.  
 ) من أسئلة الكتاب(

العامل السياسي: كان لتغير البنية السياسية لألردن من إمارة  -أ
م( إسهام كبير ساعد على تطور القصة 1946إلى مملكة عام )

دبية، وَل سيما أن الملك عبدهللا القصيرة وباقي مناحي الحياة اْل
كان ممن شاركوا في إرساء قواعد هذه  –رحمه هللا  –اْلول 

 النهضة وذاك التطور. 

ا بمراحله  -ب العامل الثقافي: تمثّل بالتوسع في التعليم نوعاا وكمًّ

المختلفة ، وانتشار وسائل الثقافة وتعدد المؤسسات المعنية بها 

وة على أن معظم الصحف اْلردنية والداعمة لحركة النشر، عًل

خصصت مًلحق ثقافية احتفت بنشر اإلنتاج القصصي، كما 

ظهرت اَلتحادات والروابط اْلدبية والثقافية، مثل: نادي أسرة 

 القلم، ورابطة الكتاب اْلردنيين، واتحاد الكتّاب واْلدباء اْلردنيين.

  ؟االزدهار يف األردنمَب اهتمت القصة القصرية يف مرحلة 
اهتمت القصة القصيرة في هذه الحقبة بالرؤية الداخلية ، بحيث 
أصبحت تكشف عن أعماق الشخصية ونبضها وحركتها اَلنفعالية، 
دون أن يكون هناك كبير عناية بالعالم الخارجي، إَل من حيث كونه 
ا َلنفعاَلت الشخصية وحركتها الداخلية، ويتبع ذلك كثرة  مثيرا

 لمتكلم الذي يروي قصته بنفسه. اَلعتماد على الراوي ا
 

 ة يف األردن يف األلفية اجلديدة اذكر بعض ُكّتاب القصة القصري
 ي، وجمال أبو حمدان، وعقلة حدادجمال ناج

اذكر عناصر القصة القصرية، موّضحًا كل عنصر من هذه  -
 العناصر .

الحدث: هو أوضح العناصر في القصة وأكثرها شيوعاا، وهو  -أ
الوقائع واْلفعال التي يرتبط بعضها ببعض ويتبع مجموعة من 

ا، وعليه تقوم القصة القصيرة ) علّل :  يعد عنصر بعضها بعضا
ْلنه يتصف ؛ الحدث من أبرز عناصر القصة. من أسئلة الكتاب (  

. ولكي يحقق الكاتب هذا بالوحدة َل التعدد، ويستقطب انتباه القارئ
هو يرسم الَمشاهد ويصف الهدف يعمد إلى طريقة سهلة مبسطة، ف

المواقع التي تدور فيها اْلحداث بحيث تصبح كأنها ستارة من 
 ستائر المسرح الخلفية. 

 
الشخوص: هي التي يقع لها الحدث أو يحدث معها الفعل  -ب

المرتبط به وتتفاعل معه. وتعد الشخصية اإلنسانية مصدر إمتاع 
ص في القصة الشخووتشويق في القصة، لعوامل كثيرة ) علّل : 

منها أن هناك ( ؛ من مصادر التشويق واإلمتاع. من أسئلة الكتاب
  ميًلا طبيعيًّا عند كل إنسان إلى التحليل النفسي ودراسة الشخصية.

 
البيئة )الزمان والمكان(: بيئة القصة هي حقيقتها الزمانية  -ج

 والمكانية؛ أي كل ما يتصل بوسطها الطبيعي. 
 
الحوار: هو كل كًلم يجري بين شخصين أو أكثر من شخوص  -د

القصة. وهو من أهم الوسائل التي يعتمدها الكاتب في رسم 
الشخوص وبناء حبكته القصصية، وبواسطته تتصل شخوص 

ا.  ا مباشرا  القصة في ما بينها اتصاَلا صريحا
 والحوار في القصة نوعان: 

ف الحوار الّداخلي ، من . الحوار الداخلي )المونولوج(: ) عرّ 1
 أسئلة الكتاب(  وهو حديث الشخصية مع ذاتها في القصة. 

. الحوار الخارجي )الديالوج(: وهو ما يدور بين شخوص القصة 2
 من حديث. 

 
الحبكة )العقدة(: ) عّرف الحبكة، من أسئلة الكتاب(هي سلسلة  -هـ

ذروة، اْلحداث التي تجري في القصة، حيث تتأزم وصوَلا إلى ال
مرتبطة عادة برابط السببية. وهي َل تنفصل عن الشخوص، وبداية 
الصراع في القصة هو بداية الحبكة، والحادث المبدئي هو المرحلة 

 اْلولى في الصراع، ونهاية الصراع هي نهاية الحبكة. 
 
الحل )النهاية(: تنتهي القصة القصيرة بإحدى النهايتين  -و

 اآلتيتين: 
. النهايات المفتوحة: يترك الكاتب في نهاية قصته مجاَلا للتفكير 1

 كأن يختم قصته باستفهام في ختام الصفحة اْلخيرة، فتكون النهاية 
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أكثر إثارة للقارئ ودفعاا لفضوله، وحثًّا لمخيلته كي تنشط وتجهد، 
ا َلحتماَلت متعددة.  فيبقى النص معلقاا متأرجحا

يكون الكاتب قد أوجد الحل في نهاية قصته. . النهايات المغلقة: 2

ا، بل ترد في صيغة  فهي َل تترك وراءها سؤاَلا أو استفهاما

 إخبارية تقريرية.
 من كاتب قصة ) القهوة واخلريف ( ؟

 عقلة حداد .
 

 السرية: رابًعا
 عّرف السرية.

فن نثري أدبي يتناول حياة شخصية إنسانية ذات تميّز وافتراق، 
تُعتمد فيها الروح القصصيّة؛ ولكنها قصصيّة غير حّرة؛ فهي 
مرتبطة بالتاريخ الحقيقي لصاحب الشخصية، ويمكن أن يكون 

 فيها قدر من الخيال الذي َل يُّخّل بالتاريخ. 
 

  غري احلّرة.عّلل : السرية ُتعتمد فيها الروح القصصّية 
فهي مرتبطة بالتاريخ الحقيقي لصاحب الشخصية، ويمكن أن 

 يكون فيها قدر من الخيال الذي َل يُّخّل بالتاريخ. 
 

 هل يقصر كاتب السرية حديثه عن نفسه فقط ؟ وّضح ذلك .
َل تعني كتابة السيرة أن يقصر الكاتب حديثه على حياة صاحب 

المجتمع وعًلقة صاحب  السيرة الخاصة، فقد يتحدث عن قضايا
ا من المجتمع يؤثر ويتأثر  السيرة بها، لكون صاحب السيرة فردا

 به. 
 

ال تقتصر كتابة السرية الذاتية على حياة الفرد علل : 
 اخلاصة.  ) من اسئلة الكتاب (

ْلن السيرة تتناول شخصية لها مكانة مرموقة في المجتمع، فًل 
ه، والنواحي اَلجتماعية بد من ذكر أفراد المجتمع المحيطين ب

 والفكرية والسياسية واَلقتصادية في عصره ليظهر تميزه.

 وّضح نوعا السرية.
ما مفهوم الّسرية الّذاتية يف األدب العربي )السيرة الذاتية:  -أ

 احلديث؟  ) من أسئلة الكتاب((
وغالباا  –أو جزء منها  –يحكي فيها الكاتب عن حياته فن نثري 

ما يقدم الكاتب ميثاقاا لسيرته الذاتي يعد فيه القارئ أن يقول 
. فالسيرة توّضح مواقفه من المجتمع  الحقيقة عّما عاشه فعًلا
وتكشف فلسفته وآراءه وتفسر اتجاهاته، وقد يعترف باْلخطاء 

 التي ارتكبها في مرحلة ما من حياته. 
لم، إَل أّن بعض الُكتّاب وتكتب السيرة الذاتية غالباا بضمير المتك

 استخدموا ضمير الغائب مثل طه حسين في كتابه ))اْليام((. 

السيرة الغيرية: يكتب فيها المؤلف عن شخصية ما، وهو في  -ب

هذه الحالة يتحدث عن الشخصية في بيئتها وزمانها، ومعتمداا 

على النقل والذاكرة أو المشاهدة، مع توخي الدقة والموضوعية 

 في نقل اْلحداث والوقائع، وتحليل الظروف التي أحاطت  والحياد

ا، وكشف أثرها في شخصية صاحبها  بها، مولداا ونشأةا وتعليما

وخبراته وآرائه. كما أن كتابها ملزم بتنوع مصادره التي يعتمدها 

في ما يكتبه عن الشخصية التي يسرد سيرتها. واْلصل أن يتناول 

انة في المجتمع، أو حقق حياة شخص جدير باَلهتمام له مك

إنجازات سياسية أو ثقافية أو فكرية أو اجتماعية أو اقتصادية؛ 

 مثل عبقريات العقاد.
 

ما مسات الشخصية اليت يتناوهلا كاتب السرية الغريية ؟ 
 واذكر مثااًل عليها.

اْلصل أن يتناول حياة شخص جدير باَلهتمام له مكانة في 
المجتمع، أو حقق إنجازات سياسية أو ثقافية أو فكرية أو 

 اجتماعية أو اقتصادية؛ مثل عبقريات العقاد. 
 

 ما الذي يغري األدباء بكتابة السرية؟ ) من أسئلة الكتاب (
ة في أن السيرة تتناول حياة الشخص جدير باَلهتمام، له مكان

المجتمع، أو حقق إنجازات سياسية أو ثقافية أو فكرية أو 
 اجتماعية واقتصادية. 

 

 ما املنهج الشائع يف كتابة السرية؟
أن يتتبّع الكاتب حياة صاحب السيرة بالتسلسل الزمني؛ أي أن  

يتحدث عن مراحل حياته بالتوالي، حتى يختمها بالموت. والكاتب 
إذ يحافظ على التسلسل الزمني ينتقي من حياة صاحب السيرة 
مواقف دالة، ويعرضها للقّراء بأسلوب منهجي علمي، وبصورة 

سل الزمني. مثل كتاب ))حياة مؤثرة، وقد يترجم له من غير التسل
 الرافعي(( للعريان 

 

اذكر مراحل ظهور السرية يف األدب العربي، واذكر أمثلة 
 عليها. 

 مرت كتابة السيرة بمرحلتين: 
المرحلة التاريخية: وقد ركزت على الجانب التاريخي، ومنها ))  -أ

سيرة ابن اسحاق(( التي هذّبها ابن هشام اْلنصاري وصارت 
،  يرة ابن هشام، وتحدث فيها عن سيرة الرسول تعرف بس

 وكتاب )) المغازي(( للواقدي. 
 
المرحلة اْلدبية: وهي ذات طابع أدبي ظهرت في القرن  -ب

الخامس الهجري وأشهرها: كتاب ))اَلعتبار(( ْلسامة بن منقذ، 
الذي تحدث فيه عن حياته وفروسيته ومجتمعه زمن الحروب 

 الصليبية. 

 سرية ذاتية ظهرت يف األدب احلديث ؟ما هي أّول 
دياق التي دونّها في كتابه ))الساق على  سيرة أحمد فارس الّشِ

 الساق في ما هو الفارياق(( 
 

ِلَم نالت سرية أمحد فارس الّشدياق اليت دّونها يف كتابه )) 
الساق على الساق يف ما هو الفارياق(( شهرة واسعة يف 

 تاب (األدب العربي؟ ) من أسئلة الك
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لما اتسم به من سًلمة اللغة، وقوة العبارة، وروح السخرية، 
واَلستطراد واَلنسياق وراء الترادف اللغوي، والتًلعب باْللفاظ 

 والحوار المصنوع. 
 

 من صاحب كتاب )) األيام (( ؟
 طه حسين .

 
بني العوامل اليت جعلت كتاب ))األيام(( لطه حسني سرية 

 ذاتية رفيعة؟ ) من أسئلة الكتاب ( 
  .اْلسلوب القصصي 
  .اللغة الشاعرية الجميلة 
  .السًلسة والعذوبة في طرح اْلفكار واآلراء 
  .القدرة على التصوير والتلوين 
  .الصراحة، والجرأة في كشف الواقع 
  . روح النقد والسخرية الًلذعة 
 

 اذكر أبرز احملاوالت ذات الطابع األدبي يف السرية احلديثة.
))حياة الرافعي(( للعريان، وعبقريات العقاد، و))جبران((  

لميخائيل نُعيمة،  و))رحلة جبليّة رحلة صعبة(( لفدوى طوقان، و 
ى ))غربة الراعي(( إلحسان عباس، و))الشريط اْلسود(( لعيس

 الناعوري، و))إيقاع المدى(( لمحمود الّسمرة. 
 

 من أسئلة الكتاب (الذاتية من الغريية مما يأتي:) مّيز السرية
 رحلة جبلية رحلة صعبة -جبة الراعي  غر -بجربان    -أ
 حياة الرافعي  -إيقاع املدى                   هـ -د

إيقاع  - رحلة جبلية رحلة صعبة  -غربة الراعي سيرة ذاتية : 
 المدى.

 حياة الرافعي. -سيرة غيرية : جبران 

 
ما هي شروط كتابة السرية )الذاتّية والغريّية( حتى تكون 

 سرية ناجحة ؟
 في السيرة  -أ
. التركيز على حياة الشخص صاحب السيرة دون التوسع في 1

 الحديث عن حياة من لهم صلة به من اْلشخاص. 
. الموضوعية في تناول شخصية صاحبها، واَلبتعاد عن 2

 العاطفة الزائدة التي يمكن أن تحرف السيرة عن وضعها الطبيعي. 
. توظيف الخيال من غير إغراق فيه ؛ ْلن طغيان الخيال يخرج 3

 السيرة عن نطاقها. 
. مراعاة النمو والتطور في سلوك الشخصية بما يتناسب 4

 وغنى خبراته.والتقدم في ِسنّه 
استخدام اْلسلوب المعبّر الّشائق القادر على جذب انتباه  -5

 القارئ. 
يمكن أن يستطرد الكاتب ويسهب ويطّول في وصف شخصية  -6

 صاحب السيرة. 
 

 

 في كاتبها  -ب
 لقدرة على اختيار المعلومات التي. أن يكون لدى الكاتب ا1

ب ذوقاا أدبيًّا رفيعاا تستحق التسجيل في السيرة، وهذه القدرة تتطل
 ودقة مًلحظة، وقدرة على المقارنة والموازنة. 

. أن يتوّخى الكاتب الحقيقة والصدق والدقة والموضوعية. فهو 2
أديب فنّان كالشاعر والقاّص في طريقة العرض، ولكنه َل يخلق 
الشخصيات من خياله، بل يرسمها بصورة بارعة معتمداا على 

 من معلومات.  الواقع وما توافر لديه

. أن يتمتع بسعة الثقافة وكثرة اَلّطًلع على ما يحيط بعصر 3

 صاحب السيرة.
 

من شروط كاتب السرية الدقة واملوضوعية. ) من علل : 
 أسئلة الكتاب (.

 ْلن عدم الدقة في كتابة السيرة يخرجها عن منطقها وموضوعيتها
 فالكاتب يتوّخى الحقيقة والصدق والدقة والموضوعية. 

فهو أديب فنّان كالشاعر والقاّص في طريقة العرض، ولكنه َل 
يخلق الشخصيات من خياله، بل يرسمها بصورة بارعة معتمداا 

 على الواقع وما توافر لديه من معلومات. 
 

علل : عدم االعتماد على اخليال وحده يف كتابة السرية، مع 
 أّنها عمل أدبي. ) من أسئلة الكتاب (.

ْلن الكاتب يتناول شخصية حقيقية معروفة في تاريخها وواقعها 

السياسي واَلجتماعي واَلقتصادي، وقد يؤدي اإلغراق في الخيال 

 إلى خروج السيرة عن نطاقها.
 

 عّرف الرواية .
أحداٍث على فن أدبي نثري، يعتمد السرد في وصف شخصياٍت و

 شكل قصة متسلسلة طويلة. 
 

 ما  العناصر املتداخلة اليت جتمعها الرواية ؟
 الشخصيات واْلحداث والزمان والمكان والحوار والسرد.  
 

ما داللة اعتبار الرواية من أكثر الفنون األدبية انتشاًرا 
 وشهرة؟  ) من أسئلة الكتاب ( 

باللغة المحكية البعيدة  سهولة قراءتها وفهمها وَل سيما إذا كانت
عن التعقيد اللغوي، وسهولة الوصول إليها، وبروز عنصر 
التشويق فيها. وتصوير عناصرها بالكلمات الموحية، فهي رسم 

 صورة بصرية بالكلمات.
 

 مَب تتصف الرواية ؟
 بالتشويق وتنوع أساليب سردها.
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 علل : تتصف الرواية بالتشويق وتنوع أساليب سردها.
 هذه اإلجابة بعد تعديلها يف دليل املعّلم() 

بسبب ما تخلقه الرواية من حالة من والتشويق والترقّب لمتابعة 
ْلّن الرواية تمنح  اْلحداث ومصائر الشخوص، وتنّوع اْلساليب

 الكاتب حرية اإلبداع، وَل تقييد بقانون للكتابات الروائية. 

 السردية ؟مَب خيتلف فن الرواية عن غريه من الفنون 
بطوله وتشابك أحداثه، وتعدد الشخصيات واْلماكن واْلزمنة 

 فيه.
 

 ما هو  العنصر اليت متتاز بها الرواية من غريها؟  
) علل : يعد عنصر السرد من أبرز عناصر الراوية. السرد: 

وهو الوعاء اللغوي الذي يحتوي كل   من أسئلة الكتاب (

واقف من صورتها الواقعية عناصر الرواية، وينقل اْلحداث والم
 .إلى صورة لغوية تجعل القارئ يتخيلها وكأنه يراها بالعين

 عالَم تقوم لغة الّسرد الروائية التقليدّية ؟ 
تقوم على التتابع الزمني وربط المقدمات بالنتائج، وأما أسلوب  

تقطيع المشهد أو الحادثة على مواقع مختلفة فإنه يجعل القارئ 
الة من التوتر والتشويق لمتابعة اْلحداث المتلقي يعيش ح

 ومصائر الشخوص. 
 

 اذكر الطرق الثالث لسرد أحداث الرواية. 
الطريقة المباشرة : تعد أكثر الطرق شيوعاا، فيها يقف  -أ

 المؤلف خارج اْلحداث ويروي ما يحدث لشخوص روايته. 
طريقة السرد الذاتي: تُروى اْلحداث على لسان المتكلم،  -ب

غالباا ما يكون بطل الرواية، ويبدو المؤلف وكأنه هو  وهو
 البطل. 

طريقة الوثائق: يعتمد المؤلف على الخطابات والمذكرات  -ج
 واليوميات، ويتخذ منها أدوات لبناء رواية مترابطة اْلجزاء. 

 

ما وظائف الطرق الّسردية يف الراوية؟  ) من أسئلة 
 الكتاب(

ملة تتمثل في تحقيق توازن للطرق الّسردية وظيفة عامة شا
البناء الّروائي. وتتداخل اْلساليب التعبيرية الفنية في الرواية 
لتشكل في النهاية الحبكة الفنية والتي تشكل البناء القصصي 

 للرواية. 
 

 علل : تتداخل األساليب التعبريية الفنية يف الرواية.
لتشكل في النهاية الحبكة الفنية التي تشكل البناء القصصي  

 للرواية. 

علل : مل تستطع الرواية األردنية يف بدايات القرن املاضي 
 أن تتعامل مع البناء الروائي بصورة فنية.

إذ كان الُكتّاب يظهرون قدراتهم البًلغية في اإلنشاء اْلدبي في  
 إطار تقليدي دون اهتمام بالبناء الفني الروائي. 

 
 

 اذكر بعض  احملاوالت الروائية يف األردن .
)) فتاة من فلسطين(( لعبد الحليم عباس، و ))مارس يحرق 

، ورواية معداته(( لعيسى الناعوري، و))فتاة النكبة(( لمريم مشعل
م( وهي الرواية 1968تيسير سبول ))أنَت منذ اليوم(( عام )

 الوحيدة له .
 

تعّد رواية تيسري سبول ))أنَت منذ اليوم(( بداية مرحلة مهمة 
 يف تأسيس الرواية احلديثة يف األردن، ملاذا؟ 

 ) من أسئلة الكتاب(
فقد ْلنّها أنموذج للرواية اْلردنية المتناسقة فنًّا ومضموناا؛  

تجاوزت الوصف المباشر للشخوص إلى التحليل النفسي الداخلي، 
معتمدة الحوار الداخلي، وعّد النقاد هذه الرواية عًلمة على مرحلة 
مهمة في تأسيس الرواية الحديثة في اْلردن، فهي رواية جديدة في 
بنائها وأسلوبها ولغتها وهدفها، إذ امتازت بأمرين: اْلول: تصوير 

ات وجودنا المعاصر، والثاني، أنها تضيف جديداا على أزمة من أزم
صعيد البنية السردية يتمثل في كشف العًلقات الخفية بين الظواهر 
واْلشياء التي قد تبدو في الظاهر والواقع المعيش متباعدة أو 

 متنافرة أو مألوفة. 
 

اذكر بعض الروائيني األردنيني ممن حققوا شهرة واسعة يف 
  نية، واذكر أمساء مؤلفاتهم .الّرواية األرد

م((، 1970غالب هلسا، الذي أصدر روايته ))الضحك(( عام )
وجمال ناجي ))الطريق إلى بلحارث((، ومؤنس الّرزاز ))أحياء في 
البحر الميت((، وطاهر العدوان ))وجه الزمان((، وإبراهيم نصر هللا 
م ))مجرد اثنين فقط((، وسميحة خريس ))شجرة الفهود((، وهاش

غرايبة ))الشهبندر(( ومحمود الريماوي ))حلم حقيقي((، وجًلل 
 برجس ))أفاعي النار((.

 

 َمن مؤلفو الروايات اآلتية؟  ) من أسئلة الكتاب ( 
 فتاة من فلسطني، الضحك، زينب. 

  غالب هلسا الضحك :      عبدالحليم عباس .  فتاة من فلسطين : 
 .محمد حسين هيكلزينب : 

 

قصة القصرية والرواية من حيث الشخوص وازن بني ال
والزمان واملكان. ) من أسئلة الكتاب (

 الرواية القصة القصيرة 

غالباا ما تقوم القصة  الشخوص 
القصيرة على شخصية 

 واحدة )البطل(. 

الرواية يغلب عليها تعدد 
الشخصيات الرئيسة أو 
النامية فيها )اْلبطال(، 
وكذلك تعدد الشخصيات 

 الثانوية. 

الزمان 
 والمكان 

الزمان والمكان واحد 
 محدد. 

تعدد اْلزمنة واْلماكن 
 فيها. 
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 عّرف املسرحّية .
متناقضين، تنجزها شخوص فن أدبي يقوم على فكرة الّصراع بين 

 تحيا وتروي قصتها أو تعرض قضيتها عن طريق الحوار.
 

 مب  ختتلف املسرحية عن القصة ؟ 
القصة يروي أحداثَها كاتبُها، والمسرحية قصة حوارية قابلة 

 للتمثيل المسرحي ويصاحب تمثيلها مناظر ومؤثرات مختلفة.
 

 ما اجلانبان اللذان يراعيان يف املسرحية ؟
يف النص المسرحي، والتمثيل الذي يجسم المسرحية أمام تأل

ا حيًّا.   المشاهدين تجسيما
 

 ميكن أن تكون املسرحية مطبوعة ، وّضح ذلك .
قد نقرأ المسرحية مطبوعة في كتاب دون أن نشاهدها ممثلة على 

 المسرح، ولكنها مع ذلك تظل محتفظة بمقوماتها الخاصة. 
 

 عالَم تقوم املسرحية ؟
تقوم المسرحية على موضوع رئيس واحد تتمحور حوله منذ 
البداية حتى النهاية، دون تشتيت اَلنتباه بموضوعات ثانوية أو 
تفصيًلت زائدة، كما ينبغي أَل تغرق في الوصف والتعليق؛ ْلن 
 ذلك يضعف البناء الدرامي وفقد القارئ أو المشاهد صلته بالنص. 

 

 يف الوصف والتعليق. علل : ينبغي أال تغرق املسرحية
ْلن ذلك يضعف البناء الدرامي وفقد القارئ أو المشاهد صلته  

 بالنص.
 

 وّضح نوعي املسرحية .
 شاع نوعان للمسرحية من أيام اإلغريق، هما: 

المأساة: ) وّضح المقصود بالمأساة، من أسئلة الكتاب( وهي  -أ
اثها بفاجعة، ترجمة للكلمة اليونانية )التراجيديا( التي تنتهي أحد

وهي عادة تؤكد قيمة إنسانية كبرى، وكانت بدايات التأليف فيها 
مقصورة على تصوير حياة العظماء، ثم أصبحت تتناول عامة 
الناس، وتتميز بالجدية، وحّدة العواطف وصعوبة اَلختيار في 

 المواقف، وسًلمة اللغة في الصياغة. 
سئلة الكتاب(وهي الملهاة: ) وّضح المقصود بالملهاة، من أ -ب

)الكوميديا(، وموضوعاتها تتناول المشكًلت اليومية الواقعية، 
ا رئيساا  ويغلب عليها الطابع المحلي، ويعد عنصر الفكاهة عنصرا

 فيها. ونهايتها غالباا تكون سعيدة. 
ا في المسرح المعاصر، إذ قد تختلط فيه  ولم يعد هذا التقسيم قائما

 مزيج منهما.المأساة بالملهاة، فالحياة 

 اذكر عناصر املسرحية موّضحًا كلًّا منها .
الحدث المسرحي: تعتمد المسرحية مثل القصة على الحدث  -أ

الذي يتناول قضية من قضايا الحياة بحيث يظهر هذا الحدث من 
 خًلل الحوار بين شخوصها. 

 
 الشخوص، وهي نوعان:  -ب

 وّضح املقصود بالشخصية. شخوص رئيسة محورية: ) 1
 هي الشخصية الرئيسية التي ( احملورية ، من أسئلة الكتاب

تدور حولها معظم اْلحداث، ومن بينهم تبرز شخصية أو أكثر 
يطلق عليها اسم البطل، وهي الشخصية المحورية، وتعلق بها 
  اْلحداث منذ البداية حتى النهاية ، ويجب أن تكون نامية متطورة

مكملة للدور الرئيس الذي . شخوص ثانوية: لها أدوار محددة 2
 يقوم به اْلبطال بحيث تدفع المسرحية إلى النمو باستمرار.

 
الفكرة: وهي المضمون الذي تعالجه المسرحية، وما يهدف  -ج

الكاتب إلى إبرازه من خًللها وذلك بعرض صورة من الحياة 
والعادات والتقاليد، ما يساعد على ترسيخ قيٍم أخًلقية وُمثٍل 

 فاضلة. 
 
الزمان والمكان: هما اإلطار الذي تجري فيه أحداث المسرحية،  -د

وتحديدهما يساعد على فهم اْلحداث، وتصور الجو النفسي 
 واَلجتماعي المسيطر على سلوك الشخوص. 

 

وضح  -1احلوار هو املظهر احلسي للمسرحية: الحوار: ) -هـ
ما شروط جودة احلوار؟   -2املقصود باحلوار املسرحي. 

اذكر ثالثة من األمور اليت تساعد على فهم احلوار  -3
 املسرحي. ( ) من أسئلة الكتاب ( 

 الحوار المسرحي: يتشكل منه نسيج المسرحية وتتنامى -1
 بفضله اْلحداث لتبلغ منتهاها. 

2-  
  .الجمل الحوارية( مناسبة لمستوى الشخصية( 
  .ا على إيصال الفكرة التي تعبر عنها  أن يكون الحوار قادرا
  .ا  أن يكون الحوار متدفقاا وحارًّ
  .ا عن الصراع وطبائع اْلشخاص واْلفكار  معبّرا
3-  
  .الحركة واإلشارة وتتابع الحوادث 
  .مشاهدة الشخوص ، وتصوير مًلمحها النفسية 
  .إدراك السياق 
 

علل : يعّد الصراع العنصر األهم يف املسرحية الصراع: )  -و
( هو العنصر اْلساس في المسرحية، يقوم ، من أسئلة الكتاب

بين طرفين متناقضين، ويشكل عقدة المسرحية. وصورته الشائعة 
لشر، ويبدأ طبيعيًّا بسيطاا، ثم في المسرحيات صراع بين الخير وا

 ينمو ويشتد، حتى بلغ الذروة، ثم يأتي الحل في نهاية المسرحية. 
 

علل : تقاس مهارة الكاتب املسرحي مبدى جناحه يف حتريك 
 الشخوص. ) من أسئلة الكتاب (

ْلنه إذا قدم لنا الشخوص في صورة ثابتة غير نامية، فهذا عيب 
 حة َل عمق فيها.يجعل من الشخصية شخصية مسط

علل : الكاتب املسرحي يالئم بني احلوار وطبيعة الشخوص. 
 ) من أسئلة الكتاب(

ا عن طبيعة الشخوص، كما أنه يحدد مجالها،  حتى يجعله حيًّا معبرا
 ويصور مًلمحها النفسية.

 

 عرف الشخصية املسّطحة .
هي التي َل تتطور وَل تتغير وَل تتبدل مهما كانت المؤثرات 

  والمتغيرات في القصة، ويتذكرها القارئ بسهولة. 
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 عرف الشخصية النامية املتطورة .
الشخصية النامية المتطورة هي الشخصية التي يتم تكوينها بتمام القصة أو المسرحية، فتتطور من موقف لموقف ، ويظهر لها في كل 

 موقف تصرف جديد يكشف عن جانب منها. 
 

 متى ُعرف املسرح يف األردن ؟ وما نوع املسرحيات اليت كانت ُتقّدم ؟ وأين ؟
لقرن العشرين عن طريق بعض المسرحيات التاريخية والدينية واَلجتماعية وعدد من ُعرف المسرح في اْلردن في مطلع ا

المسرحيات المترجمة، فضًلا عن بعض المحاوَلت في التأليف المحلي التي قام بها بعض الهواة في اْلردن، وكانت هذه اْلعمال 
 المسرحية تقدم في اْلندية والمدارس والكنائس والجمعيات الخيرية.

 

 األعمال املسرحية يف األردن كانت تقدم يف األندية واملدارس والكنائس واجلمعيات اخلريية. علل :
وذلك للتعبير عن المشاعر الوطنية والقومية وإشاعة روح التصدي للغزو الفكري والثقافي الذي تعرض له وطننا العربي، إضافة إلى 

 توظيفها ْلغراض تربوية تعليمية. 
 

 ملسرحية األردنية احمللية .اذكر  أهم األعمال ا
))المضبوعون(( لمحمود الزيودي، و))المأزق(( لبشير هواري، و))دولة العصافير(( لفخري قعوار، و))تغريبة ظريف الطول((  

 لجبريل الشيخ، و ))ألف حكاية وحكاية من سوق عكاظ(( لوليد سيف، و))كوكب الوهم(( لعاطف الفراية.
 

 من حيث: احلوار، والشخوص. ) من أسئلة الكتاب( وازن بني الراوية واملسرحية

 المسرحية  الرواية  

يظهر فيها الحوار؛ ولكن  الحوار 
تعتمد بالدرجة اْلولى على 
 السرد وطرائقه المختلفة. 

تقوم المسرحية بكاملها على 
 الحوار. 

الكاتب يرسم لنا صورة  الشخوص
للشخصية من جانبيها 

الظاهري والباطني، حتى 
 ف أبعادها. نتعر

الشخصية تظهر أمامنا ونحن 
نتعرف عليها من خًلل حركتها 

 وكًلمها. 

 
 

 

 بطاقة املاهر اإللكرتونية :
اآلن يمكنك االستغناء عن الدورات في  المراكز والدروس الخصوصّية، وتوفير الوقت والجهد والمال،  باالشتراك في موقع 

 –( عن طريق بطاقة الماهر، حيث يتضّمن الموقع شرحًا مفّصاًل للمادة كاملة ) نحو وصرف    al-maher.netالماهر ) 
قضايا أدبّية ( مع إمكانّية التواصل مع األستاذ، والبطاقة تشمل الدورة المكثفة أيضًا، التفاصيل في الصفحة  –بالغة ونقد 

ن طريق المكتبات المذكورة في الصفحة األولى.  يوجد ( أو ع 0797848483األولى البطاقة ُتطلب عن طريق الواتساب ) 
 2ف 1وعربي مشترك ف 2ف 1على الموقع دورات لعربي تخصص ف

 الدورات املكثفة يف املراكز :
، ومّدة كّل دورة لكّل فصل دورة خاّصة به ويكون  في حال انتهى الحظر بسبب الوباء وُسِمح للمراكز بإعطاء الدوراتتبدأ 

 الثانية.يومان فقط، تؤّهلك الدورة للحصول على العالمة الكاملة، أسماء المراكز مذكورة في الصفحة  
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باالعتماد على الحرف   2مفاتيح األبيات الشعرية الواردة في مادة القضايا األدبية ف
 األخير لألبيات وتشمل األبيات الواردة داخل الدروس واألبيات الواردة في أسئلة الكتاب 

 ن :يطريقة السؤال : ُيعطى لك في السؤال أمر  -1
 . ، وانتبه إلى ضبطهالبيت الشعري، وعليك أن تأخذ منه الحرف األخير –أ 

 ... االتجاه الكالسيكي أو الرومانسي أو شعر المقاومة أوذا البيت من ؛ أي يقال لك : إّن هةاألدبي القضية –ب 
 .أو الم ْلم حوُيطلب منك أن تذكر  المظهر أو المضمون أو الموضوع 

تستخرج لفي السؤال،  ينالمذكور  ةاألدبي القضية: حاول أن تربط بين الحرف األخير للبيت الشعري وبين  اإلجابة
 في الجدول . المطلوب منك كما هو مبّين 

 .لك كيف تفّرق بينهما  بّينتُ ن في الجانب األدبي نفسه ، ستجد أّنني ين أخير يه حرففي حال تشابُ  – 2
الحرف األخير  القضية األدبية

 لألبيات 
 المظهر 

 االتجاه 
 الكالسيكي 

 

معانيها، والتزام احتذاء نهج الشعراء القدامى في بناء القصيدة من حيث: قوة أسلوبها، وجمال  ِد ، دي
 عمود الشعر العربي؛ أي وحدة الوزن والقافية والروي.

 انتشار شعر المعارضات الذي يُعّد إحياء حقيقيًّا لعيون الشعر العربّي القديم. نا ، مِ 

 التفاعل مع اْلحداث السياسية واَلجتماعي، فقد تناول موضوع العلم وأثره في الحياة. مُ 

اْلحداث السياسية واَلجتماعية؛ ما أدى إلى ظهور أغراض شعرية جديدة، مثل:  الشعر التفاعل مع    ال
  الوطني

ا من المسرحيات الشعرية ر ، ْد   . تطويع الشعر العربي لفن المسرح على يد أحمد شوقي الذي نظم كثيرا

 ولم يرّد (جّمعُت لك الحروف بكلمات لسهولة الحفظ : َل ناَم   َل   رّد  ) بمعنى لم ينم 

 

الحرف األخير  القضية األدبية
 لألبيات 

 المالمح  ) مْلَمح(

 االتجاه 
 الرومانسي

) جماعة 
 الديوان(

 

التعبير عن النفس اإلنسانية وما يتصل بها من تأمًلت فكرية ونظرات فلسفية ناشئة عن تجارب  ـِه ،    وهِ 
 وأفكاره.نفسية ذاتية يرصد فيها الشاعر انفعاَلته وتأمًلته 

 التفاعل مع موضوعات الطبيعة الحسية، فالشاعر يفيض عليها من تأمًلته وخواطره. ِن ،  ني

 الحديث عن الشكوى واْللم، واإلحساس بالضيق والسأم ى ،  ــــا

 التجديد في اْلوزان والقوافي.  ُح ، ِر ،  دُ 

 المحافظة على الوحدة العضوية في القصيدة. ْب 

 : بحره  الداني احلروفجمموع 

 

القضية 
 األدبية

الحرف األخير 
 لألبيات 

 الموضوع

 االتجاه 
 الرومانسي

) جماعة 
 أبولو(

 

ِر ، ري، ِس، 
 سي

 اَلنغماس في الطبيعة، والتعلق بجمالها، وتشخيصها ومناجاتها.

باْللم والحرمان، اَلهتمام بالحّب، والحديث عن المرأة، وعًلقة العاشق بالمعشوق، والشعور  دُ 

 واإلحساس بالغربة إذا غاب الحبيب.

اَلستمتاع بحياة الريف وبساطتها وطيب أهلها، والحديث عن الرعاة ومظاهر الحياة في الريف،  اْه،  رْ 

 والدعوة إلى اَلنصراف عن حياة المدينة.
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 الحنين والشوق إلى الوطن والذكريات الجميلة. ِن، ني

 ساه: ندرّ  جمموع احلروف

 

 الخصيصة الحرف األخير لألبيات  الخصائص الفنية
 االتجاه الرومانسي

 ) جماعة أبولو(
 يميل إلى التشخيص والتجسيم من خًلل استخدام الصورة الشعرية رِ 

 يستخدم اْللفاظ الموحية، فتنتقل اْللفاظ البسيطة المألوفة إلى معاٍن بعيدةٍ  ُد ، ْر 

 

 موضوعات ) موضوع (  الحرف األخير لألبيات  القضية األدبية
 االتجاه 

 الرومانسي
 ) شعر المهجر(

 

 الحنين إلى الوطن. با، يا
 التفاؤل واْلمل. ْم، جْ 

 التسامح والتعايش. ما، وي، مُ 

 النزعة اإلنسانية. ، ُر، ـة، ْب، ْل، اءْ  دْ 

 اَلتجاه إلى الطبيعة. ْر، ْق، ْج، ال

 إلى القومية العربية.الدعوة  ِب، لِ 

 مالحظات : 
 بعض اْلبيات مأخوذة من تدريبات الكتاب، وقد وضعتها ضمن الجدول. -1

 ) ْج ( مشتركة بين ) التفاؤل واْلمل( و ) اَلتجاه إلى الطبيعة ( -2

 الكلمات في آخر ) التفاؤل واْلمل ( هي : ) بالثلوج( ، ) مروج(

 عة ( هي ) المروج ( بأل التعريف، ) تموج(الكلمات في آخر ) اَلتجاه إلى الطبي

 قد ترى تشابه ببعض الحروف، لكن لو دقّقت لوجدت أن الضبط يختلف من حرف آلخر. – 3

 جاء جمال قرب بدوية ؟    َل  هل:   ) يابا(   جمموع احلروف

 : الكلمة المخطوط تحتها َل عًلقة لها باْلحرف ) أقصد حرف الهاء(، ووضعت لك كلمة ) يابا( بين قوسين؛ ْلنّها عاميّة. مالحظة

 

الحرف األخير  ةاألدبي القضية
 لألبيات 

 موضوعات ) موضوع (

شعر الثورة 
 العربية الكبرى

 
: يوجد مالحظة

تشابه في بعض 
الحروف ووضعُت 
 كيفية التمييز بينهم

 

 )تنتهي اْلبيات بالكلمات اآلتية: اْلمُر/ النَّْضُر/ الفخُر( اَلعتزاز بالقوميّة العربيّة. رُ 

 ((الفخُر: بالضم): بيت خمتوم بـ  2018شتوي )
 ((الفخُر: بالضم): بيت خمتوم بـ  2019شتوي )

 اَلستياء من سياسة العثمانيين، ووْصُف ظلمهم . ِم، ُل، رُ 

 في بيت واحد في التدريبات  ينتهي بكلمة ) قراُر(ُر ) هنا(: موجودة 

ما، ال، دا، ِب، ِن، 
 ِد، رُ 

  مدح الشريف الحسين بن علي وأبنائه، وتأكيد أحقيتهم في الملك.

 ((الّذمما) ، ورَد بيت خمتوم بـ  2018: ) شتوي 
 الكلمات التي آخرها ) ِد( هي : لألحفاِد/ عاِد/ باِد / سداِد .

 موجودة في بيت واحد في التدريبات  ينتهي بكلمة ) النصُر(ُر )هنا( : 

 : ) ُر( في موضوع اَلعتزاز بالقومية َل ينتهي بكلمتي ) قراُر/ النصُر(مالحظة 
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 (: بيت خمتوم باألجناِد2018) شتوي وصف تجاوب اْلمة العربية مع الثورة    دِ 
 الكلمات التي آخرها ) ِد( هي : بالوّراِد / اْلنجاِد/ اْلغماِد/ اْلجداِد/ بقياِد/ الّزّهاِد 

 رثاء الشريف الحسين بن علي. ْم، قِ 

  . التغنّي بذكرى الثورة العربيّة الكبرى دِ 

 : اْلحفاِد / الميًلِد / اْلصفاِد / رمادِ  الكلمات التي آخرها ) ِد( هي

 :  نقل رمل  بداَلما   ) داَلما : اسم قرية جبلية في الفلبين ( جمموع احلروف

 

 الخصيصة الحرف األخير لألبيات  الخصائص الفنية
 يستخدم النبرة الخطابيّة والتعبير المباشر عن المعاني ال، بِ  شعر الثورة العربية الكبرى

 

 المضمون     الحرف األخير لألبيات  القضية األدبية
المقاومة شعر 

في األقطار 
 العربية

 

 استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر. ْر، ٌل، ُر، ٌد، ُم، موا

 إبراز أهمية التضحيات التي قدمها شهداء المقاومة . اء، ية

 وصف مشاهد المقاومة . ُق، قوا

 تأكيد مفهوم القومية العربية. عُ 

 : لقواعد مرئية. جمموع احلروف

 في ) استنهاض الهمم ... ( يوجد أسطر شعرية، ووضعت لك الحرف اْلخير لكل سطر في مكانه المخصص(  مالحظة :

 

 مرحلة المقاومة الفلسطينية شكل القصيدة  القضية األدبية
 مرحلة البحث عن الذات . أسطر شعر المقاومة الفلسطينية

 مرحلة اكتشاف الذات وتأكيد الهوية . أبيات ذات شطرين

: عندما يعطى لك أبيات أو أسطر شعرية ويُطلب تحديد نوع المرحلة من مرحلَتي شعر المقاومة الفلسطينية، فاتّبع ما يأتي :    مالحظة

 إذا كانت أسطراا شعرية فهي تتبع لمرحلة البحث عن الذات  –أ 
ا شعرية من شطرين فهي تتبع لمرحلة اكتشاف الذات وتأكيد اله -ب   وية .إذا كانت أبياتا
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 ) يمكنك أن تحفظ أبياتًا غيرها إن شئت  (( ال ُيشترط فيها الترتيب وال التشكيل)
 

 .مدرسة اإلحياء والنهضة(االّتجاه الكالسيكّي )
 (2019)تكميلي  (2018شتوي )

فِّـِه  سـوال      الـتَّـْبجـيال     ُقـْم ِللُمع لِّـِم و   كاد  الُمع لِّـُم أ ْن ي كون  ر 
ُيْنِشُئ أ ْنُفًسا و ُعقوال لَّ ِمن  الَّذي   ي ْبني و  ِلمت  أ ْشرف  أ ْو أ ج   أ ع 

باع  ق ويمًة     و ُهو  الَّذي ي ْبني النُّفوس  ُعدوال  ف ُهو  الَّذي ي ْبني الطِّ
ـْداًل مشى   و ِإذا الُمع لُِّم ل ْم ي ُكنْ  ئيال  ع  باِب ض   روُح الع دالِة في الشَّ

وُم فـي أ ْخالِقهْم   ل ْيِهْم مْأت ًما و ع ويـال   و ِإذا ُأصيب  الق   ف ـأ ِقـْم ع 

 االّتجاه الّرومانسّي -
 وه ُلّمـــي يــــا ِشيـــــــاهْ            ف أ فيـقــي يـا ِخـــرافـــــي    

ْيـن  أ ْســراِب الطُّيـــــورْ          اهــــي   و اْتب عينــي يا ِشيــ  ب 
ُحـبـــــــــوْر         و اْمل ئـي الـوادي ُثغـــــاًء    ِمــراًحــــا و   و 

واقـي    واْنُشقي ِعْطـر  الزُّهـــورْ       و اْسم عي ه ْمس  السَّ
بــاُب الُمْست نيــْر       و اْنُظـري الـوادي ُيغ ّشْيــ        ـــِه الضَّ

 (2019( )صيفي 2018)صيفي  الثورة العربّية الكبرىشعر  -
ما   ر  ـيِّ الب ْيـت  و الح  ريـف  وح  يِّ الشَّ م ـما     ح  ْض ف ِمْثـُلك  ي ْرعـى الع ْهـد  و الذِّ  و اْنه 

أ ما ْيُرك  ي ْرضى األ ْين  و السَّ ّماِء أ ْنـت ل ها       ِإْن كان  غ   يـا صاِحب  الِهمَِّة الشَّ
لى األ ْكواِن ُمْبـت ِسما ِب األ ْحرار ِإنَّ ل ُكْم            ف ْجـًرا أ ط ـلَّ ع   ِإيٍه ب ـني الع ــر 

ِصـال      يا ْبـن  النَِّبـيِّ و أ ْنت  الي ــْوم  واِرُثُهـْم      ق ـْد عاد  ُمتَّـِصاًل ما كان  ُمْنف 
ـْرِع ال الغ ـل ـِب     يا أ يُّها الم ِلُك الم ْيموُن طـاِلُعـُه         ـقِّ الشَّ  أ ْنت  اإِلمـاُم ِبح 

 (2019: خطة 2019)صيفي   شعر المقاومة
ياة           ف ال ُبدَّ أ ْن ي سْ  ْعُب ي ْوًما أ راد  الح  ْر ـــــــــــت جيب  الق  ِإذا الشَّ  ـد 

ْيـِد أ ْن ي ـْنـك ِس  لــــــي             و ال ُبــدَّ ِللق   ــْر ـــــــــــــو ال ُبــدَّ ِللَّْيـِل أ ْن ي ْنج 
ّثني روُحها الُمـْست ـتِ  دَّ ح   ْر ــــــــــك ذلـك  قال ـْت ِلــي  الكاِئنــاُت            و 

لــى  أ ْحِمُل روحي ع  دىس  تـي          و ُأْلقي ِبها فــي م هــاوي الــرَّ  راح 
ـديـق        يــاٌة ت ُســرُّ الصَّ ـمـــاٌت ي ـغـيــُظ الِعـــدى    ف ــِإّمـــا ح  ِإّمــا م   و 

 فصاحب المؤلَّ المؤلَّف
 أحمد محرم اإللياذة اإلسالمية ) ملحمة قصصية(

 أحمد شوقي مجنون ليلى ) مسرحيّة( 

 والمازنيّ  عباس محمود العقاد الديوان  ) كتاب ( 
 عبد الرحمن شكري ) ديوان شعري ( ضوء الفجر
 عباس محمود العقاد ) ديوان شعري (  هدية الكروان
 عباس محمود العقاد ) ديوان شعري ( عابر سبيل

 المازني ديوان المازني ) ديوان شعري (
 أحمد زكي أبو شادي ) ديوان ( الشفق الباكي
 إبراهيم ناجي ) ديوان ( وراء الغمام
 علي محمود طه ) ديوان ( المًلح التائه
 أبو القاسم الشابي ) ديوان (  أغاني الحياة

 محمود حسن إسماعيل ) ديوان ( تائهون
 ُجبران خليل ُجبران المواكب ) ديوان (

 إيليّا أبو ماضي ) ديوان (الجداول   
 ميخائيل نُعَيمة ) ديوان ( همس الجفون
 نَسيب َعريَضة ) ديوان ( اْلرواح الحائرة
 القروي َرشيد خوري ) ديوان ( لكل زهرة عبير
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 عيسى الناعوري القلم الجديد ) مجلّة ( 

 حسين جمعة أفكار والزمن ) مقالة(

 ابن الجوزي صيد الخاطر ) كتاب(  

 ابن المقفع ) ترجمه من الفارسية إلى العربية( كليلة ودمنة ) كتاب ( 

 محمد تيمور في القطار ) قصة (

 محمد صبحي أبو غنيمة أغاني الليل  )مجموعة قصصية(

 محمود سيف الدين اإليراني أول الشوط )مجموعة قصصية(

 عقلة حداد القهوة والخريف ) قصة( 

 حسين طه اْليام ) كتاب سيرة  ( 

 العريان حياة الرافعي ) كتاب سيرة(

 ابن هشام اْلنصاري سيرة ابن اسحاق ) كتاب سيرة( 

 الواقدي المغازي ) كتاب سيرة(

 أسامة بن منقذ اَلعتبار ) كتاب سيرة(

دياق الساق على الساق في ما هو الفارياق ) كتاب سيرة(   أحمد فارس الّشِ
 نُعَيمةميخائيل  جبران ) كتاب سيرة(

 فدوى طوقان رحلة جبليّة رحلة صعبة ) كتاب سيرة(

 إحسان عباس غربة الراعي ) كتاب سيرة(

 عيسى الناعوري الشريط اْلسود ) كتاب سيرة(

 (2018) صيفي  محمود الّسمرة   إيقاع المدى ) كتاب سيرة(
 نجيب محفوظ أوَلد حارتنا )رواية(

 محمد حسين هيكل )رواية( زينب

 عبد الحليم عباس )رواية( من فلسطين فتاة

 عيسى الناعوري )رواية( مارس يحرق معداته

 مريم مشعل فتاة النكبة )رواية(

 تيسير سبول أنَت منذ اليوم )رواية(

 غالب هلسا الضحك )رواية(

 جمال ناجي الطريق إلى بلحارث )رواية(

 مؤنس الّرزاز أحياء في البحر الميت )رواية(

 طاهر العدوان الزمان )رواية(وجه 

 إبراهيم نصر هللا مجرد اثنين فقط )رواية(

 سميحة خريس شجرة الفهود )رواية(

 هاشم غرايبة الشهبندر )رواية(

 محمود الريماوي حلم حقيقي )رواية(

 جًلل برجس أفاعي النار )رواية(

 محمود الزيودي المضبوعون ) مسرحية (

 هواريبشير  المأزق ) مسرحية (

 فخري قعوار دولة العصافير ) مسرحية (

 جبريل الشيخ تغريبة ظريف الطول ) مسرحية (

 وليد سيف ألف حكاية وحكاية من سوق عكاظ ) مسرحية (

 عاطف الفراية كوكب الوهم ) مسرحية (
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 الشاعر اسم القصيدة
 شكريعبدالرحمن  إلى المجهول

 عبدالرحمن شكري كلمات العواطف
 العقاد آه من التراب

 إبراهيم ناجي الغريب
 أبو القاسم الّشابي من أغاني الرعاة

 أحمد زكي أبو شادي المناجاة
 نَسيب َعريضة يا أخي

 إيليا أبي ماضي التينة الحمقاء

 ميخائل نُعيمة النهر المتجمد

 فؤاد الخطيب تحية النهضة

 حيدر محمود الشهداءسيّد 

 فؤاد الخطيب إلى جزيرة العرب

 محمد مهدي الجواهري ثورة العراق 

 محمود درويش سّجل أنا عربي

 

 

 

 

 

 

 بطاقة املاهر اإللكرتونية :
في  المراكز والدروس الخصوصّية، وتوفير الوقت والجهد والمال،  باالشتراك في موقع  اآلن يمكنك االستغناء عن الدورات

 –( عن طريق بطاقة الماهر، حيث يتضّمن الموقع شرحًا مفّصاًل للمادة كاملة ) نحو وصرف    al-maher.netالماهر ) 
مل الدورة المكثفة أيضًا، التفاصيل في الصفحة قضايا أدبّية ( مع إمكانّية التواصل مع األستاذ، والبطاقة تش –بالغة ونقد 

( أو عن طريق المكتبات المذكورة في الصفحة األولى.  يوجد  0797848483األولى البطاقة ُتطلب عن طريق الواتساب ) 
 2ف 1وعربي مشترك ف 2ف 1على الموقع دورات لعربي تخصص ف

 الدورات املكثفة يف املراكز :
، ومّدة كّل دورة لكّل فصل دورة خاّصة به ويكون  بسبب الوباء وُسِمح للمراكز بإعطاء الدوراتفي حال انتهى الحظر تبدأ 

 الثانية.يومان فقط، تؤّهلك الدورة للحصول على العالمة الكاملة، أسماء المراكز مذكورة في الصفحة  


