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 الوحدة األولى : كسر همزة إّن

سمى ي و  مرفوعا  الخبر  انيبقيو ا مسمى اسمهي املبتدأ و  اننصب ية فيعلى الجملة االسم  ندخل ي ديحرفا توك وأن   إن   ▪

 ا  مخبره

 محمدا رسول هللا  
 إن 

 ديد التوكيفي:حرف مشبه بالفعل  إن

 : اسم إن منصوب وعلمة نصبه الفتحة  محمدا 

 : خبر إن مرفوع وعلمة رفعه الضمة وهو مضاف   رسول 

 ه مجرور وعلمة جره السكرة  ي: لفظ الجللة مضاف إل  هللا

 ف ▪
ً
 مواضع منها :   يتكسر همزة إن وجوبا

   :  ة الكالم يبدا يإذا جاءت ف .1

-  " 
 
 .  ا لعلكم تعقلون "ي قرآنا عرب أنزلناه  اإن

-  
 
 الكلم كالدواء. إن

 مثلأال وَأَما   إذا جاءت بعد حرف استفتاح مثل  .2

 " أال    -
 
 وعد هللا حق  "    إن

 مصباح يض يء لنا الطريق أما إن  العلم   -

 .  ث يبعد الظروف مثل:  إذ وح إذا جاءت  .3

 ث إن  اإلمام ساجد ياسجد ح -

 جلس   يجلست إذ إن  أب -

 ة بالقول بعد قال ومشتقاتها مثل:يمحكتقع أول الجملة الأن  .4

 "    الكتاب  يآتان عبد هللا ي" قال إن  قال تعالى :   -

 إن  الجواب لباب الشر مفتاح    قالوا سكت  وقد خوصمت قلت لهم   -
 

 أول جملة جواب القسم مثل:   يأن تقع ف .5

 ي" حم والكتاب املب قال تعالى :   -
 
 لة مباركة " يل يا أنزلناه فن إن

 املخدرات آلفة عظوهللا،  -
 مة ي إن 

 

 إذا دخلت ) الالم المزحلقة ( على خبرها  نحو : .6

 رسوله " لعلم إنك ي" وهللا   قال تعالى: -

ك يأ -
 
 قنت إن

 
 . يق وفي صدل

   يملحوظات 
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 بات الكتاب يأمثلة وتدر 

 12ص1ب يتدر

 :  يأتيما  ي اذكر سبب كسر همزة إن ف

ما نحن مصلحون* أال إرض قالوا األ  يتفسدوا ف ل لهم ال ين : " وإذا قيوصف املنافق يقال تعالى ف .1
 
هم هم املفسدون ن  إن

 شعرون " .ي ولكن ال 

 مة ما نملك .يإدراك ق يالحصول على ما ال نملك ، بل ف يست فين  السعادة لإ .2

  ي قال أبو العلء املعر  .3
 
 آلت بما لم تستطعه األوائل  ر زمانه  يوإن كنت األخ  ي: وإن

4.  
 
   يحتى أحقق طموحات ي سأبذل قصارى جهد يوهللا ، إن

 اإلجابة 

 ة بالقول يإنما/ أول الجملة املحك .1

 ال إنهم/ جاءت بعد حرف االستفتاح أال أ

 ة الجملة  يبدا يجاءت ف .2

 أول جملة جواب القسم   .4   القتران اللم املزحلقة بخبرها .3

 12ص 2ب يتدر

 :  يأتيما  يثما وردت في اضبط همزة )إن( ح

 اه وسلم أما وهللا ي صلى هللا عل قال رسول هللا .1
 
وأرقد   يأصوم وأفطر ، وأصل يألخشاكم هلل ، وأتقاكم له ، ولكن  ين

 " . يس منيفل يوأتزوج النساء . فمن رغب عن سنت

 يالقدرة على اإلنصات تجلب لك األصدقاء ، فاملصغ ان  ث  ينتج عن سوء اإلصغاء ،حيرا من سوء الفهم يكث ان   .2

ل إلى التحدث  يتطلب مقاومة النفس والقدرة على االنتباه ، والنفس تمياإلصغاء  ان  ع؛ إذ ي قا للجميكون صديد يالج

 االستماع مهارة من الضرورة إتقانها .   ان  أكثر منها إلى اإلصغاء وتكاد تمله كلما طال . فوهللا 

 ل  يالهواء عل  ان  ث يعلى شاطئ البحر حأحب أن أجلس  .3

هالفتى الصادق السموح ، إذ  يعجبني .4
 
 ذو خلق حسن   ان

 اإلجابة 

( خط تحتها   يع الحاالت التيجم يتكسر همزة إن ف  )إن 

 13ص3ب يتدر

( املكسورة همزتها ، بحسب ما هو مطلوب : ياآلت  يعن املعان عبر
 
 ة باستخدام )إن

 )اقتران اللم املزحلقة ( اتنا يح ية العلم فيأهم .1

 حب الوطن )أول جملة جواب القسم(  .2

 ة الكلم( يالصبر والفرج) بدا .3

 اإلجابة 

 ء يالعلم ألساس كل ش  إن   علم العاقلي .1

 مانيحب الوطن من اإل  تاهلل إن   .2

 الصبر مفتاح الفرج  إن   .3
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 13ص 4ب يتدر

 ه :يتل يثم أجب عن األسئلة الت ياقرأ النص اآلت 

ن له  يته طالبيطوفوا أقطار بلده ، وأكناف وال يض وأنفذ ثقاته وأمناءه أن ي ام أنه مر يوما من األ يأظهر امللك أنوشروان 

ه فقالوا له : ما  يوعادوا إل ته كلها يتداوى بها ؛ إذ إن  األطباء وصفوا له ذلك . فطافوا وال ية خربة ليقر  يقة فيلبنة عت

؛   ي، واختبار مملكت يتيب وال ية . ففرح أنوشروان وشكر هللا ، وقال : ما أردت إال تجر قيوجدنا مكانا خربا وال لبنة عت 

ه لم ي ة موضع خرب ألعمره ، وحيالوال  يف يألعلم هل بق
 
ها مكان إال هو عامر فقد تمت أمور اململكة وانتظمت  يبق فيث إن

 األحوال ، ووصلت العمارة إلى درجة الكمال . 

 مناسبا للنص .اقترح عنوانا  .1

 هما وجوبا وما علة كسرها يالنص جملتان كسرت همزة )إن( ف يوردت ف .2

 اإلجابة 

 د الظرف إذ( ع)وقعت ب تداوى بها ؛ إذ إن  األطباء وصفوا له ذلكيل

ه لم يوح
 
 ث( يد الظرف حع)وقعت ب ها مكان إال هو عامر فقد تمت أمور اململكةيبق فيث إن
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 ة : أحوال الفاعل والمفعول به يالوحدة الثان

 ة يالجملة الفعل

 ة : يس ية من ثلثة أركان رئ يتبدأ بفعل .وتتكون الجملة الفعل يالجملة الت ية : هيالجملة الفعل

 ( + الفاعل + املفعول به  ي الفعل) املتعد

 الفعل اللزم +فاعل  

 الفاعل 

 الفاعل على صور عدة :  ي أتيقام بالفعل .  ما/ على من دليل فعل معلومبعد   يأتيالفاعل هو اسم مرفوع 

 الدرس  . الطالب :   الطالب  ح مثل حضر ي االسم الصر  .1

 املعلم  .   ر متصل )ضمائر الرفع ( مثل : أكرْمت  يضم .2

 .أقرأ الكتاب  .  يضم .3
ً
 مستترا

ً
 را

 أكرمته  الذي اسم موصول مثل : حضر  .4

 الطالب .   هذااسم إشارة . حضر  .5

 .  أن أراك  يسرنيمثل   املصدر املؤول  .6

 . يإذا تقدم الفاعل على فعله بطل عمله كفاعل وقدرنا موضعه ضم ▪
ً
 مستترا

ً
  ر مستتري( الفاعل ضم يبكي)الطفل را

 ره هو .يتقد

 املفعول به

 املفعول به على صور عده : يأتيو  ه الفعل.يدل على من وقع علياملفعول به: اسم منصوب 

 ح. مثل: أكرمت املجتهد  . ياسم صر  .1

 يضم .2
ً
 متصل

ً
 مثل أكرمته لحسن خلقه . ) الهاء ( :   .را

 مثل: حضرت هذه الندوة .   اسم إشارة. .3

   تفوقوا. نيالذاسم موصول. مثل: أكرم املعلم  .4

 د أن أقرأ الكتاب.ياملؤول مثل أر املصدر  .5

 1ب يتدر

 ة ياألمثلة اآلت ية  الواردة في حدد عناصر الجملة الفعل

 املفعول به  الفاعل   الفعل الجملة الرقم 

 النجاح  الطالب دركي باملثابرة   النجاح    درك الطالب  ي  .1

 غذاءها  بعض تصنع ها بنفسها غذاء   -كالنباتات -ة يالكائنات الح تصنع بعض    .2

 أخاه اإلنسان  لقى ي لقى اإلنسان أخاه بابتسامة  يل أن يجم  .3

 أسال  رتنا  يمس يوفقنا فيهللا  أسأل أن   .4

 وفقي

 ر مستتر ي ضم

 ر مستتر ي ضم

 هللا  

 نا 

 النفسيرجع املال املفقود  إال عف يال   .5
 
 املال  فيعف رجع ي ف

 تعطلت  ناك  يلغة الهوى ع يف ينيع     وتعطلت لغة الكلم وخاطبت   .6

 خاطبت 

 لغة

 ناك يع

- 

   ينيع
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ً
 تقدم الفاعل على املفعول به وجوبا

 في 
ً
 ة : يالحاالت التال  يتقدم الفاعل على املفعول به وجوبا

 را متصاليأو ضمرًا متصاًل والمفعول به اسمًا ظاهرًا يإذا كان الفاعل ضم .1

 ليالتعل املفعول به  الفاعل الجملة

)تاء املتكلم(   املسجد  يالفجر فت يصل

 ر متصل يضم

 )الفجر( 

 اسم ظاهر 

الفاعل   ألن  وجوبا  به  املفعول  على  الفاعل  تقدم 

 ر متصل واملفعول به اسم ظاهر يضم

 )نا(  املدرسة  يانتظرناك ف

 ر متصل يضم

 )ك(

 ر متصل يضم

الفاعل   ألن  وجوبا  به  املفعول  على  الفاعل  تقدم 

 متصلنران  يواملفعول به ضم

 

 سى . ينة مثل : ضرب موسى عياللبس عند عدم وجود قر ي إذا خش .2

 مثل: ياملوقع اإلعراب هايفأو نقدر على االسم ة ي ها الحركات اإلعرابينقدر ف يالحاالت الت يخش ى اللبس في ▪

 س ى ، عصا ...( يختم بألف( تقدر الحركة منعا من ظهورها التعذر )موس ى ، عياالسم املقصور ) .1

 ....(  ي/معلم  ياء املتكلم تقدر الحركة الشتغال املحل بالحركة املناسبة ) كتابياالسم املتصل ب .2

 ة ياألسماء املبن .3

 نوعان  ينة : دالالت تدل على الفاعل أو املفعول به : وهيالقر  ▪

   ةينة لفظيقر  .1

)الفاعل مرفوع /املفعول به منصوب أكرم زيدا خالٌد )الفاعل خالد ألنه مرفوع /زيدا مفعول به ألنه  اإلعرابية  العلمة   -

 منصوب(  

 ث بالفعل  يث ( تدل على أن املؤنث هو الفاعل )أكرمت  هدى موس ى ( فالفاعل هو هدى التصال تاء التأنيتاء التأث)  -

 املفعول به أو الفاعل . وصف الفاعل أو املفعول به فتدل الصفة على يأن   -

 س ى هو املفعول به ( يس ى املتأخر  )دلت الصفة  املتأخر املنصوبة على أن عيانتظر موس ى ع

 ة  ) من خالل معنى الجملة ( ينة معنو يقر   .2

    يأب يجوز أن أقول قرأ قصدتيو  ي دتيقص يقرأ أب

 على الفاعل تقدم املفعول به يجوز أن ية ية أو املعنو ينة اللفظيإذا وجدت القر  ▪

 

 ليالتعل املفعول به  الفاعل الجملة

  س ى  يع موس ى س ى  يضرب موس ى ع
 
 اللبس يش وجوب تقدم الفاعل /خ

  يقيصد يأخ   يقيصد يرأى أخ
 
 اللبس يش وجوب تقدم الفاعل /خ

م هذا ذلك    ذاك  هذا   كر 
 
 اللبس يش وجوب تقدم الفاعل /خ

 ث( ية )تاء التأنينة لفظيلوجود قر جواز تقدم الفاعل  موس ى هدى علمت هدى موس ى 

 ة  يمعنو نة  يجواز تقدم الفاعل لوجود قر  العصا موس ى العصا ألقى موس ى 

 ة )الصفة( ينة لفظ يلوجود قر  / املفعول به جواز تقدم  يقيصد ي عم ز  يالعز  يعم يقياستقبل صد
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  2ب يتدر

 :  يأتيكل مما  يما تحته خط ف  يعلل تقدم الفاعل على املفعول به وجوبا ف

 ليالتعل املفعول به  الفاعل الجملة

 ر متصل واملفعول به اسم ظاهر يألن الفاعل ضم اسم ظاهر /ئاتيالس ر متصلينون النسوة/ضم ئات يذهبن السي

 ر متصل واملفعول به اسم ظاهر يألن الفاعل ضم اسم ظاهرالظلم/  ر متصليواو الجماعة/ضم اتقوا الظلم 

 ر متصل واملفعول به اسم ظاهر يألن الفاعل ضم اسم ظاهر الورد/ ر متصل يواو الجماعة/ ضم عشقون الوردي

 ر متصل واملفعول به اسم ظاهر يألن الفاعل ضم اسم ظاهراألرض/ ر متصليضم/الجماعةواو  عشقون األرضي

م موس ى ع  نة ية اللبس لعدم وجود قر يخش س ى  يع موس ى   س ى يكر 

 ر متصل واملفعول به اسم ظاهر يألن الفاعل ضم اسم ظاهرالناس/ ر متصل ياء املخاطبة /ضمي الناس يال تسأل

 ر متصل واملفعول به اسم ظاهر يألن الفاعل ضم اسم ظاهرالناس/ ر متصل ياء املخاطبة /ضمي القوم   يوسائل

 نةية اللبس لعدم وجود قر يخش ذاك هذا  ناقش هذا ذاك 

 نين متصلير يألن الفاعل واملفعول به  ضم ر متصليضم/الهاء ر متصلياملتكلم/ضمتاء  شكرته 

 ر متصل واملفعول به اسم ظاهر يألن الفاعل ضم اسم ظاهروداد/ ر متصلين/ضميألف االثن تذكرا معه وداد  يأن  

  3ب يتدر

 :  يأتيما  يز الفاعل من املفعول به فييتم يأزالت الغموض ف ينة التيما القر 

 )قرينة لفظية الصفة املرفوعة )الفاضل(.ارة املرض ى يعلى ز  يالفاضل  أخ يحث والد .1

 تاء التأنيث(  .)قرينة لفظية هيأرشدت عل مصطفى إل م خطة املشروع ؟ لقد ي من أرشد مصطفى إلى تصم  .2

 )قرينة معنوية الكتاب ال يستعير(. ه يلحاجتها إل يكتاب يقتيت صد استعار رة : يقالت املد .3

 ( تصقلال  املهارة.)قرينة معنوية را يمذ كنت صغ يالخط مدرس  يف يمهارت صقل  .4

 تاء التأنيث( )قرينة لفظية ن يمسابقة أوائل املطالع  يف س ى هدى ينافست ع .5

 

 
ً
 تقدم املفعول به على الفاعل وجوبا

 في
ً
 ة :يالحاالت التال يتقدم املفعول به على الفاعل وجوبا

 عود على المفعول به .  ير يإذا اتصل بالفاعل ضم .1

 ليالتعل املفعول به  الفاعل الجملة

ر  يتقدم املفعول به وجوبا على الفاعل التصال ضم الوجه ابتسامته  ه .ابتسامت   الوجه  ال تفارق 

 عود على املفعول به يبالفاعل 

 

 را متصاًل والفاعل اسما ظاهرًا  يإذا كان المفعول به ضم .2

 ليالتعل املفعول به  الفاعل الجملة

 ديز  .  ٌد يسمعه ز 

 اسم ظاهر 

 الهاء 

 ر متصل يضم

ر  يتقدم املفعول به وجوبا على الفاعل ألن املفعول به ضم

 متصل والفاعل اسم ظاهر   
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 4ب يتدر

 حاالت منها    ين سبب تقدم املفعول به على الفاعل وجوبا فيب

 ولهم اللعنة ولهم سوء الدار"  همن معذرت  ينفع الظاملي وم ال يقال تعالى : " .1

 بوا قوما بجهالة  ينوا أن تصيبنبأ فتب  جاءكم فاسق  ن آمنوا إن يها الذيا أي قال تعالى : "  .2

هايو  الوطَن أهله يحمي .3    عشق األرَض أصحاب 

 الفجر جفناك  يرتله فيوما     ناكيأوحته ع أحلى القصائد ما  .4

   نها األقمار  يتز  ياليفالل    ين تكن شابت الذوائب منإ .5

 ها ية على دوام تعهدها والحفاظ عليالن اعاقًد  مالكها حرث األرَض  .6

 قدمون املصلحة العامة على املصلحة الخاصة  ين يالذ املواطنون  يعجبني .7

 فاحترمهم أنت أوال   حترمك اآلخرونيإن أردت أن  .8

 ي .9
َ
   نفع اإلنسان

 
 وخلقه الحسن وعلمه النافع  الصالح  هعمل

 اإلجابة 

 عود على املفعول به  ير ياتصل بالفاعل ضم ر متصل والفاعل اسم ظاهرياملفعول به ضم

2 - 4 - 5-7  - 8 1 - 3 - 6  - 9 

  
ً
 تقدم املفعول به على الفعل والفاعل وجوبا

 ة :ي املواضع التال يتقدم املفعول به على الفعل والفاعل في

 يإذا كان املفعول به ضم .1
ً
 دل على االختصاص. ير نصٍب منفصال

 . يأعن اكيإمثل  

 : ضمير منفصل مبني على الفتح  في محل نصب مفعول به   إياك

  وكم الخبريةلها الصدارة كأسماء االستفهام وأسماء الشرط  ي إذا كان املفعول به من األسماء الت .2

 )يأتي الفعل بعدها متعديا لم يستوف مفاعيله( 

جاء بعد كم فعل متعد )حفظ( لكنه لم يستوف مفاعيله فتكون كم : اسم االستفهامية  كم قصيدة حفظت ؟  مثل : 

 اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به

  5تدريب 

 حدد سبب تقدم املفعول به على الفعل والفاعل وجوبا في كل مما يأتي: 

 قال تعالى : وما تنفقوا من خير فألنفسكم  .1

وني .2 ًتى وأي   أضاع 
 
غر   وسداد   كريهة ليوم    أضاعوا ف

 
 ث

ق  ماذا .3
 
ني  من    ت  يل ه   االد  ب  أْعج  ا يأن و  ْنه    شاك    أن   بم  ود    م  ْحس    م 

ق   يرتجي  وإياها  ، صدقة بةالطي الكلمة .4
ْ
ل
 
 .  الخ

 املساء؟  هذا يف زرت من  .5

 " جارة يا يواسمع يأعن إياك : " العرب أمثال   من .6

 املفعول به من األسماء التي لها الصدارة  يدل على االختصاص  املفعول به ضمير نصٍب منفصل

4-6 1- 2-3-5 
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 6 بيتدر

 : اآلتي النص  في  خط تحته ما اضبط

متني
 
ين   أن   الحياة عل

 
  الذ

ها باألوهام   قصورهم  يبنون    والذين ،الحقائق تهدم 
  الريح  مهاب  في حياتهم  ينصبون 

  ، ثابٌت  أصٌل  له ملا  إال  ثبات   وال ،الرمال تتحرك   يوم بهم تميد الرمال على قواعدهم  يرسون   ينوالذ ،العواصف  تبعثرها

  ال  الذين العالية الهمم أصحاب الحياة  فتكافئ
هم  تحقيق   على ويصرون   اليأس  يعرفون   . طموحات 

 اإلجابة

 
 
هم  -الحياة هم  -الحقائق   -قصور    -حيات 

 
هم  -العواصف   -الرمال   -قواعد 

 
 اليأس    -أصحاب   -الحياة

 7 تدريب

ِعد  
َ
 : قوسين بين مطلوب هو   ما بحسب اآلتية الجمِل  صياغة أ

مٌ  به  املفعول . ) العلم   العلم   طلب  حب  ي -1 ه (.الفاعل على وجوًبا  مقد   يحب العلَم طالب 

ز -2 مٌ  الفاعل. ) يأخ ز  يالعز  يمعلم حف     حفز معلمي أخي(.به املفعول  على وجوًبا  مقد 

 يالض قصدكي -3
 
مٌ   به املفعول . ) ف    إياك يقصد الضيف(. والفاعل الفعل على وجوًبا  مقد 

 

 8 تدريب

ا اسٍم   كل   اجعل   يأتي مم 
ً
ًما به مفعوال  : مفيدة جملٍة   في وجوًبا  الفاعِل  على مقد 

مير   شكرهما الرجل    ( هما) املتصل الض 

نا هللا     املفعولية( نا) 
 
 خلق

هم .املعلمين    يحب املعلمين طلب 

 9 تدريب

ا اسٍم   كل   اجعل   يأتي مم 
ً
ًما فاعال  : ة مفيد جملٍة   في وجوًبا به املفعول  على  مقد 

 :   الفاعلية( نا)
 
   الوطن رفْعنا راية

 زارت نجوى سلوى  :  نجوى  

 الدرس  :   املخاطب تاء 
 ؟ هل فهمت 

 1٠ تدريب

ل
 
 : يأتي ملا ة مفيد بجملٍة  مث

مَ  فاعل -1  . قرينٍة  وجود لعدِم  وجوًبا به املفعوِل   على تقد 

 أبصر زكريا يحيى 

مَ  به مفعول  -2  .به املفعول  على يعود بضميرٍ  الفاعل   التصال  وجوًبا الفاعل على تقد 

ه    يحترم املعلم  طلب 

مَ  به مفعول  -3 ه  والفاعل؛ الفعل على تقد 
 
ي األلفاِظ   من ألن

 
دار   حق   لها الت  . الكالم في ة  الص 

 كم كتابا اشتريت من معرض املدرسة ؟
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 11 تدريب

ي ال األسئلِة   عن أجب   ثم   تمام، أبي للشاعر  اآلتية األبياِت   أر اق
 
 :تليها ت

ار   إذا  يج 
ق   يف ت 

 
ل
 
ن   خ

 سواء   ه يتجار   ومْن  فأنت      ًئايد 

 يأر 
ْدر   عن   ه  يْحم  يو    ي املخاز  جتنب  ي الحر   ت 

 
فاء  الغ    الو 

ْن   وما د    م    ة ش 
 
تي س   إال

ْ
ها   ي أ

 
ْن   ل تها بعد   م  د   ر خاء   ش 

ْبت   لقد ر  ى   هر  الد   هذا  ج  ن حت 
ْ
ت اد 
 
ار ب يأف

ج  ناء    الت   والع 

اعر  قول  مع مضمونه في يتفق   بيٍت  أي -1
 
 :  النحوي   بن يوسف الفضل  أبي الش

  ي اشتد  
 
ك  يل آذن   قد   ي تنفرج أزمة

 
 )البيت الثالث وما من شدة إال سيأتي (      بالبلج   ل

 : استخرج -2

م جملتين -أ  . وجوًبا به املفعوِل  على الفاعل    فيهما تقد 

ار    يج 
ق   يف ت 

 
ل
 
ن   خ

ْبت  ،  ًئايد  ر   هر  الد   هذا ج 

م جملتين -ب  . وجوًبا الفاعِل  على به املفعول    فيهما تقد 

ني
ْ
ت اد 
 
ار ب   أف

ج  ْدر   عن    ه  ي ْحم  يو ،   الت 
 
فاء  الغ  الو 

  12 تدريب

 ِب رااإلع  في نموذج  

هقال تعالى : " وإذ   "   ابتلى ابراهيم  رب 

عذر   ظهورها من منع األلف، على ة املقدر  الفتحة   على يمبن  ماض   فعٌل : ابتلى  .  الت 

 . الفتحة نصبه  وعلمة  منصوب وجوًبا  م مقد   به مفعوٌل :  ميهراإب

ة رفعه وعلمة مرفوع  وجوًبا مؤخٌر   فاعٌل : ربه م  م   على يمبن متصٌل   ٌر يضم والهاء  مضاف،  وهو الض   جر  محل يف الض 

 . هيإل مضاف 

 :يأت ي ما يف خط تحته ما  أعرب

 قال تعالى : " أم كنتم شهداء إذ حضر  .1
 
 إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي "   يعقوَب املوت

 مفعول به منصوب وعلمة نصبه الفتحة  : يعقوَب 

 
 
 فاعل مرفوع وعلمة رفعه الضمة  : املوت

 : يشوق أحمد قال .2

ها تمت   َجحدت 
 
هم   وك بد يف الس 

 
ة   جرح      ي ك   ي عند  األحب 

 
 ألم ي ذ  ر  يغ

 : فعل ماض مبني على السكون  جحد

 : ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل   ت

 : ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به   ها

 وقت   أقرب   يف زورهي أن فقرر  املشرقة، ام  ياأل  أحد   صباح   يف موس ى  مصطفى تذكر   .3

 :فاعل مقدم وجوبا  مرفوع وعلمة رفعه الضمة املقدرة على األلف منعا من ظهورها التعذر    مصطفى

 : مفعول به  منصوب وعلمة نصبه الفتحة املقدرة على األلف منعا من ظهورها التعذر    موس ى



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 الوحدة الثالثة: اإلبدال  

 جعل حرف مكان حرف آخر : اإلبدال -

حيحة الحروف في  اإلبدال يكون   صل) املعتلة  وفي ،(ازدجر)الص 
 
  ومصدرها ومشتقاتها( افتعل) هي محددة  صيغة في( ات

 / الضاد  صادال  /طاء/ ال   ذال/ال دال/ ال ي از /ال  واو ال : الحروف هذه أحد فاء افتعل  كانت إذا

 : اإلبدال من  الغاية -

جانس   االنسجام تحقيق .1 وتي والت   الحروف بين الص 

 بها  النطق  تسهيل .2

قل اجتناب .3
 
وتي الث  . مخرجها في متباعدة أو أصوات متقاربة تجاور  عن الناجم الص 

 : اإلبدال حاالت -

 التوضيح قبل اإلبدال الجذر الكلمة

 . االفتعال تاء  في تدغم  ثم تاء، الواو  تبدل واوا(  افتعل) فاء كانت إذا .1

قى
 
 اوتقى ي ق  و ات

وتي  مع تاء االفتعال ولتيسير  أبدلت  الواو تاء لتحقيق  جانس الص  الت 

اءان في تاء واحدة؛ لكي يسهل  النطق بهما.   عملية النطق و أدغمت الت 

 داال  االفتعال تاء تبدل زايا(  افتعل) فاء كانت إذا .2

 ازتهر  ر ه ز ازدهر 
وتي   قارب  الص 

 لتحقيق الت 
ً
فاء افتعل جاءت زايا  فأبدلت تاء االفتعال داال

اء بين  ال لصعوبة النطق بين الزاي والت   الزاي والد 

 الد ال  في ال تدغم الد   ثم داال،  االفتعال تاء تبدل داال(  افتعل) فاء كانت إذا .3

عى   ادتعى و ع د اد 

أبدلت تاء االفتعال داال، ثم  أدغمت الد  ال  ففاء )افتعل( جاءت داال 

انية 
 
اكنة في الد  ال الث وتي بين  األولى الس  جانس الص  املتحركة؛ لتحقيق الت 

الين، وتيسيرا  للنطق.  الد 

 . الد ال في  ال والذ   داال،  االفتعال تاء تبدل ذاال(  افتعل) فاء كانت إذا .4

 مذتكر  ر ك ذ كر مد  

جانس   جاءت فاء االفتعال ذاال فأبدلت تاء االفتعال داال لتحقيق الت 

ال، ونظرا 
 
وتي مع الذ اكنة في  الص  ال الس 

 
ال أدغمت الذ ال والد 

 
لتقارب  الذ

ال املتحركة، فأصبحتا داال مشددة.   الد 

 . الطاء في الطاء ثم تدغم طاء،  االفتعال تاء تبدل طاء(  افتعل) فاء كانت إذا .5

رح 
 
 اطترح  ح ر ط  اط

جانس   جاءت فاء افتعل طاء، فأبدلت تاء االفتعال طاء؛ لتحقيق الت 

وتي مع  الطاء األولى، ثم  أدغمت الطاءان فأصبحتا طاء واحدة  الص 

 مشددة؛ لكي يسهل النطق بهما،

 طاء .  االفتعال  تاء تبدل ضادا(  افتعل) فاء كانت إذا .6

 مضتجع  ع ج ض جع طمض
جاءت فاء افتعل )ضادا(  فأبدلت تاء االفتعال طاء؛ تحقيًقا للنسجام  

وتي  وسهولة النطق.  الص 
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 طاء .   االفتعال تاء تبدل صاد(  افتعل) فاء كانت إذا .7

 اصتاد  د ي ص اصطاد
جاءت فاء افتعل ) صادا( فأبدلت تاء االفتعال طاء؛ تحقيًقا للنسجام  

وتي  وسهولة النطق.  الص 

 

 25ص1 تدريب

الثي  هات
 
ا املجرد  الث  :يأتي مم 

فاق،
 
كال  ازداد، املزدهي، اصطلح، ات

 
 .مرااضط ، ات

فاق
 
كال         : زيد  ازداد        : زهواملزدهي   : صلح  اصطلح  : وفق  ات

 
 : ضرممرااضط  : وكل    ات

 

 25ص2تدريب 

  اآلتية األفعال  من صغ
ً
 (: افتعل) وزن على فعال

 . ضر   ذخر، زحم، وزن،

زن 
 
 اضطر   -خر اد   -ازدحم  -ات

 

 26ص3تدريب 

ي الكلمات  في اإلبدال  وضح
 
 :يأتي مما كل في  خط تحتها الت

 فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل "  يصطرخون " وهم  :تعالى قال -1

 .أصلها )يصترخون( بدليل املجرد )صرخ( جاءت فاء افتعل صادا فأبدلت تاء االفتعال طاء 

 

 وطهرك واصطفاك على نساء العاملين"  اصطفاك" وإذ قالت امللئكة يا مريم إن هللا  :تعالى قال -2

 . أصلها )اصتفاك ( بدليل املجرد )صفا( جاءت فاء افتعل صادا فأبدلت تاء االفتعال طاء 

 

هنوا   تيالز  كلوا:" وسلم هيعل  هللا صلى هللا  رسول   قال -3  ".   مباركة   ة  شجر من فإنه به واد 

 .أصلها )ادتهنوا( بدليل املجرد )دهن(  جاءت فاء افتعل داال فأبدلت تاء االفتعال داال ثم أدغمت مع الدال األخرى  

 

ال -4
 
  الغضب عنه  ذهب  فإْن  جلْس يفل قائٌم  وهو أحدكم غضب إذا" : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ق

 
 " فليضطجع وٕاال

 . أصلها )يضتجع( بدليل املجرد )ضجع( جاءت فاء افتعل ضادا فأبدلت تاء االفتعال طاء 

 

  لنفس ي رجعت   -5
 
همت  اتي يح فاحتسْبت    قومي ت  ي وناد  حصاتي  فات 

 . أصلها )اوتهمت( بدليل املجرد )وهم( جاءت فاء افتعل واوا  فأبدلت فاء االفتعال تاء ثم أدغمت مع التاء األخرى 

 

 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

صاالت  وسائط تطورت -6
 
نوات في مذهل تطورا االت  . ةياملاض العشر  الس 

 . أصلها )اوتصلت( بدليل املجرد )وصل( جاءت فاء افتعل واوا  فأبدلت فاء االفتعال تاء ثم أدغمت مع التاء األخرى 

 

لع أن املرء على -7
 
 .رتها ا  وحضا  األخرى  األمم ثقافات  على يط

 أدغمت مع الطاء األخرى أصلها )يتطلع ( بدليل املجرد )طلع(  جاءت فاء افتعل طاء فأبدلت تاء االفتعال طاء ثم 

 

 . أحمق كل   تصطاد   فإنها املطامع عن بأنفسكم ارغبوا  -8

 أصلها )تصتاد ( بدليل املجرد )صيد( جاءت فاء افتعل صادا فأبدلت تاء االفتعال طاء 

 

ت   ال   :شوقي أحمد قال – -9 ،يش ن  يالع تثب 
ً
قه أو ئا حق 

 
مع  هايف ر  يتح إذا   ت طربا الد   واض 

 . أصلها )اضتربا( بدليل املجرد )ضرب( جاءت فاء افتعل ضادا فأبدلت تاء االفتعال طاء 

 

سع ال جرحك داو  : "ديالرش  هارون  قال - 1٠
 
 ". يت

 أصلها )يوتسع( بدليل املجرد )وسع( جاءت فاء افتعل واوا  فأبدلت فاء االفتعال تاء ثم أدغمت مع التاء األخرى 

 

 . اآلخرة في تسعْد  نوبكي ما  على اصطبر   - 11

 . أصلها )اصتبر ( بدليل املجرد )صبر( جاءت فاء افتعل صادا فأبدلت تاء االفتعال طاء 

 

ي ة يعاالزر  اسات يالس   إن   - 12 كنولوج تعتمد الت  كان ادةي الز  مواجهة في تسهم  ثةيالحد ايالت  ردة  ةيالس 
 
 . املط

   افتعل طاء فأبدلت تاء االفتعال طاء ثم أدغمت مع الطاء األخرى أصلها )املطتردة ( بدليل املجرد )طرد(  جاءت فاء 

 

سع قلبي في - 13
 
ت  . نفعي ث  ي حد لكل   م 

 أصلها )موتسع( بدليل املجرد )وسع( جاءت فاء افتعل واوا  فأبدلت فاء االفتعال تاء ثم أدغمت مع التاء األخرى 

 

  قال - 14
 
ا  اصطبار   عندي  :اعرالش ز ع نني أ وأم 

 ني يبر ي كاد فلوجد   النوى  وم  ي    ج 

 . أصلها )اصتبار ( بدليل املجرد )صبر( جاءت فاء افتعل صادا فأبدلت تاء االفتعال طاء 

 

 

 4 تدريب

عي ال  فهو الكتاَب   اصطحِب  فق به ،يساندك لك، سيالجل ونعم يزدهي وال يد  ما ،الرأي  حسن إلى وقلبك لسانك يت 
 
 وكل

ك ذ ثقلي وال حلمك، وثاب  ك،أي ر  اجتمع الكتاب  قاربت 
 
ق أمسكته فإن رك،يغ على  ل

 
 .عنك سكت جانبته إنو  بك، تعل

ي الكلمات حدد -1
 
 . منها واحدة  وضح ثم إبدال، فيها حصل  الت

 . خط تحته ما أعرب -2



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 اإلجابة 

عي      اصطحب   . 1 فق      يزدهي / / يد   /  يت 

 فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره  أنت  :اصطحب .2

 : مفعول به منصوب وعلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  الكتاب

 : فعل مضارع مرفوع وعلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره  يساند

 ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به  : ك 

 5 تدريب

  الحرف  ما
 
بدل  ي الذ

 
 :خط تحته  ما في أ

 في بيوتكم. تدخرون قال تعالى : وأنبئكم بما تأكلون وما  -1

ورة  على عام  مئة مرور بمناسبة باألعلم  املدن شوارع ازدانت -2
 
 . الكبرى  العربية  الث

اعر قال -3
 
ْن  كل     :الش عي م  ْته فيه  ليس بما يد  ب 

 
 االختبار  شواهد    كذ

ا كان مْن  -4
ً
صف
 
ة، واألدب، ، بالعلم   مت  .الناس بين ساد   والعف 

 اإلجابة 

 تاء افتعل   .2 تاء افتعل  .1

 فاء الفعل )الواو(  .4 تاء افتعل  .3

 6 تدريب

 :اآلتية  الكلمات  في اإلبدال  أجرِ 

زن، اصطلى، ازدحام، 
 
 . اضطهاد ضطرب،ي مت

 اإلجابة 

ال لصعوبة النطق بين فاء افتعل : ازدحام وتي بين الزاي والد  قارب  الص 
 لتحقيق الت 

ً
جاءت زايا  فأبدلت تاء االفتعال داال

اء   الزاي والت 

 . أصلها )اصتلى ( بدليل املجرد )صلى( جاءت فاء افتعل صادا فأبدلت تاء االفتعال طاء  اصطلى 

 . أصلها )يضترب ( بدليل املجرد )ضرب( جاءت فاء افتعل ضادا فأبدلت تاء االفتعال طاء :  يضطرب

 . ( جاءت فاء افتعل صادا فأبدلت تاء االفتعال طاء ضهدأصلها )اصتلى ( بدليل املجرد ) :اضطهاد

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 الوحدة الخامسة  : التصغير 

 صيغة مخصوصة تطرأ على بنية األسماء املعربة ؛ للداللة على معان تفهم من السياق  : التصغير

 )معاني التصغير(  التصغير  دالالتأوال : 

ن  الخنا فال أ مثل  الت حقير وتقليل الش أن -  ْعك م 
 تهجو ود 

 
يعر  كيف و 

 
ْم يا ش

 
اعر: تعل

 
 رس  شابا قال الش

ها أو صيانتها مثل  .تقليل الحجم - الة قبل تركيب 
ق مع الغس 

 
   أقرأ الكتيب  املرف

يهمات.  مثل  تقليل العدد - ر 
ها عظيٌم ، ولو بد  دقة نفع   الص 

وال قس ْي المكانتقريب  - ة  والحواج  ب 
 
 األهل

 
ه  عطف  سمائ 

ين  و  لت: عطفْت حناياه د   غادر. قال الحكم بن أبي الص 

 املباراة بانتظام. مثل  الزمانتقريب  -
يد  ع   املتفرجون ب 

ير  .   -صلى هللا عليه وسلم -نبي. عن أنس قال كان الالت حبب -
م   ألخ  لي وكان صغيرا: يا أبا ع 

 يأتينا فيقول 

 1 تدريب

 ي أفاده ال
 
صغير فيما تحته خط في كل  مما يأتي؟ما املعنى الذ

 
 ت

 ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم عظيم "  بني" وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه يا   قال تعالى: .1

ر  .2
 
اًء ش ع   و 

يٌّ م   آد 
  
أل ا م  م    اقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" م  ك  يا اْبن  آد  ْسب  ْن بطن  ح    م 

 
اٌت ل يم 
 
ْن  ق إ 

 
ك  ف ب 

ْ
ل ْمن  ص  يق 

  
ٌ
ث
 
ل
 
ث اٌم و  ع 

 
 ط
ٌ
د  فثلث  ب 

 
ان  ال

 
 وثلث نفس". رواه ابن حبان شراب ك

ن رجال  الد   .3
 
بيلفاع املدني  من إطفاء الحريق تمك

 
 انتشاره في الغابة.  ق

ف جهاز املناعة من يتأ .4
 
رياتل

 
 البيضاء والحمراء. م الد   ك

م  أ نه متواضع ، أما  .5 ويلممن سمات العال   فتطغى عليه سمة استكبار  الجاهل  . الع 

 اإلجابة

 قرب الزمان  .3 تقليل العدد .2 التحبب  .1

 التحقير  .5 تقليل الحجم .4

 ملحوظاتي  

...... ............................................................................................................................. ............................................................... 

................................................................................................................................................................................................ .. 

................................................................................................................................ .................................................................. 

...... ....................................................................................................................................................................................... ..... 

...... ............................................................................................................................. ............................................................... 

...... ............................................................................................................................. ............................................................... 

................................................................................................................................................................................................ .. 

................................................................................................................................ .................................................................. 

...... ....................................................................................................................................................................................... ..... 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 تصغير االسم الثالثي  : ثانيا 

 تصغير االسم الثالثي 

ْيل(  ؛ بضم األول وفتح الثاني وإضافة ياء ساكنة تسمى ياء التصغير . مثل : ع 
 
 يصغر االسم الثلثي بتحويله إلى صيغة )ف

عيد:  سعد بيل:  جبل   س  ؤيب :  ذئب   ج 
 
 ذ

 التأنيثاالسم الثالثي المؤنث غير المختوم بتاء 

 تلحقه التاء عند التصغير املؤنث غير املختوم بتاء التأنيث يصغر االسم الثلثي

نيدة:   هند ميسة:  شمس   ه 
 
يينة :  عين   ش  ع 

 ث الثي الذ ي ألفه ثانية  االسم ال

رد
 
ي ألفه ثانية ت

 
لثي الذ

 
صغير.  إلى أصلها االسم ال ث  عند الت 

ويج:  تاج )توج(
 
ييب:  ناب)نيب(   ت

 
 نويرة  :) نور(نار   ن

وْير:  غار )غور(
 
ويب:  باب)بوب(   غ     ب 

 االسم الثنائي

صغير. ه املحذوف )الواو أو الياء( عند الت 
 
 إذا كان االسم ثنائيا )أي من حرفين( يرد إليه ثالث

خي   أخ
 
ي  ابن:  : أ ن  ة يد ب  دي  مي  دم : ي   : د 

 االسم الثالثي المنتهي بحرف علة 

لثي إذا انتهى )بألف أو واو( تقلب األلف والو  
 
صغير،او ياء، وتدغم مع ياء الاالسم الث انتهى بياء تدغم ياؤه مع ياء  إذا و  ت 

صغير.ال  ت 

ة  عصا صي  لي  دلو : ع  بي  ظبي : د 
 
 : ظ

تي  فتى
 
لو : ف لي  ح  دي  َهدي : ح   : ه 

 ما يصغر تصغير الثالثي 

لثي  يصغر تصغير 
 
    ألف ونون( أو ألف مقصورة أو تاء مربوطة أو ب )ألف ممدودة اسم مختوم  كل االسم الث

 تاء التأنيث . مثل :   -أ

ة   ْير  ج 
 
ة  شجرة : ش ْيع  م 

 
ظْيرة   شمعة : ش

 
 نظرة : ن

 ألف التأنيث املمدودة . مثل : -ب

ء 
 
ْيل ج 

 
اء صحراء :   نجلء: ن ْير  ح  اء  ص  ْير  م   حمراء : ح 

 ألف التأنيث املقصورة  . مثل : -ج

ْيم   ع 
 
ْير   ى نعمى : ن س  لْيمى  ى يسرى : ي   سلمى : س 

 األلف والنون. مثل :  -د

ان   ْيم 
 
ث ْيبان   عثمان : ع  ع 

 
ان   شعبان : ش مْيض   رمضان : ر 

تصغر 

الحروف 

لثة منه،  
 
الث

ترد إليه  ثم 

 الزوائد.



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 2تدريب 

ام: 
 
ر األسماء اآلتية مع الضبط ال ت

 
 صغ

 
 
هل، قط  ، رغد، ثوب، نجوى، فتى، نجلء، راحة، عمران، وردة.  س 

 اإلجابة 

هْيلَسهل     : س 
 
طْيطقط
 
ْيدة رغد : ق

 
غ وْيب ثوب : ر 

 
ا نجوى  : ث جي 

 
 : ن

تي  فتى
 
جيلء نجالء : ف

 
وْيحة   راحة : ن مْيران  عمران : ر  رْيدة  وردة : ع   : و 

 

 3تدريب 

بر األسماء اآلتية؟ 
َ
ك  ما م 

يا،  د 
 
ذيفة، أبو ذؤيب. ف بيهة، ح  رية، الج 

 
زيء، ك يرة، ج  و  ليدة، د  يمان، ب  ع 

 
 ن

 اإلجابة 

َدي  
 
دوى اف

 
َعيمان : ف

 
ليدة : نعمانن َويرة : بلدة  ب  زيء    دار: د  ْزء  ج   : ج 

رية
 
بيهة : كرة   ك بهة  الج  ذيفة : ج  فة  :ح 

ْ
ذ    ح 

 

 4تدريب 

رة في كل مما يلي، ثم 
َّ
صغ
 
 اذكر مكبر كل منها: استخرج األسماء امل

أقم الصلة وأمر باملعروف وانه عن املنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من   بنييا :" قال تعالى على لسان لقمان -1

 عزم األمور " .  

بيل  شامخ  ال حجر  قال أوس بن -2
ويق  ج 

 
ى يكل  ويْعمل   س لم يكن رأ: ف غه حت 

 
 ليْبل

الة والس  قال رسول هللا عليه ال  -3 عمر، وأصدقهم حياء عثمان،   متي أبو بكر، وأشدهم في أمر هللا : " أرحم أمتي بأالمص 

 نسائي هللا أبي  بن كعب... ". رواه ال  وأقرؤهم لكتاب

 : امتدح إسحاق املوصلي أبا عبيدة أحد علماء اللغة، فقال -4

 عليك  أبا عبيد
 
 ة فإن  العلم  عند  أبي عبيد   ه   فاصطنعْ ة

نيتي ال تجزعي   :اس الحمداني ر أبو فقال  -5  األنام  إلى ذهاْب  أب 
 كل 

 إن  الركب  مرتحٌل   :قال األعش ى -6
 
ْع هريرة  

 وهْل تطيق  وداًعا أ يها الرجل   ود 

 :قال القحيف العقيلي يمدح حكيم بن املسيب القشيري  -7

ير  
 
ش
 
و ق ن  يْت علي  ب  ض  اها    إذا ر  ني ر ض 

ب  ْعج 
 
ْمر  هللا أ ع 

 
 ل

بير  فقد نقل  صو  من الرحالة املشهورين ابن   -8
ادس الهجري  .  دقيقة للمجتمعات اإلسلمية في القرن را ج   الس 

 اإلجابة

ويَق  .2 ابنبني :  .1
 
بيٍل  : فوق /  ف  أب :  أبي   .3 جبل : ج 

 : هرة   هريرة .6   ابنة:  نيتيب   .5   عبدة عبيدة :  .4

يرٍ  .7
َ
ش
 
بيرٍ  .8  :القحف قحيف قشر / : ق   جبر :  ج 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

  الرباعي  تصغير االسم  :  ثالثا

 تصغير االسم الرباعي 

ل( ؛ بضم األول وفتح الثاني وإضافة ياء التصغير وكسر ما بعد ياء   ْيع 
ع 
 
يصغر االسم الرباعي بتحويله إلى صيغة )ف

 التصغير. مثل:

م   درهم ْيه 
ر  ق: أحمق :د  حْيم 

 
   ز خيرف:  زخرف   أ

   ألفثانيه حرف الرباعي الذي تصغير 

  الرباعي  إذا كان الحرف الثاني في االسم
ً
 عند التصغير ، مثل: ألفا

ً
 تقلب األلف واوا

وْيلد :خالد
 
وْينع : صانع  خ وْيلم:   عالم   ص     ع 

 تصغير الرباعي الذي ثالثه حرف علة 

ه )ألف أو واو( يصغر االسم الرباعي  
 
ي ثالث

 
صغ األلف أو الواو  تقلبالذ

 
ا إذا كان الحرف  ياء، وتدغم مع ياء ال ت ير، وأم 

الث
 
صغير. الث

 
 ياء فتدغم مع ياء ال ت

ر كثير ثي 
 
ل  غزال   : ك زي 

 
ز     : غ جي      عجوز : ع 

 ما يصغر تصغير الرباعي

 الرباعي كل اسم  رباعي  مزيد بـيصغر تصغير االسم 

 تاء التأنيث . مثل :   -أ

 عنترة :عنيترة  حنظلة :حنيظلة  قنطرة : قنيطرة  

 ألف التأنيث املمدودة . مثل : -ب

 خنفساء : خنيفساء  قرفصاء: قريفصاء  عقرباء: عقيرباء 

 األلف والنون  الزائدتان . مثل : -ج

  ثعلبان :ثعيلبان   زعفران :زعيفران  

 

 43ص5تدريب 

 ِ
 
ام:ِر األسماء اآلتية مع الضبط الصغ

 
   ت

جول، خندق، غدير، محبرة، صاحب، زعفران، كتاب.   ع 

 اإلجابة 

ل : َعجول   
جي  نيدق : خندق ع 

 
ر : غدير خ دي 

 
حيبرة  :  محبرة غ  م 

ب : صاحب ويح 
عيفران : زعفران ص  ب : كتاب ز   

تي 
 
  ك

 

 

 

تصغر 

الحروف 

،  األولى  األربعة 

ثم ترد إليه  

 الزوائد.



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 43ص6تدريب 

 استخرج االسم املصغر مما يأتي: 

وحيدي في كاتب:قال أبو حيان ال -1 ِويِتٍب "وما قدر   ت 
 
ع". ك هرة، وال إفضال وال توس 

 
د  مع صاحبه، ال سن  له وال ش  ير 

    قال النجاش ي الحارثي: -2
 
َبيلة
 
ة    ق م  ذ   ب 

ون  د  ر 
ْ
 يغ
 
ل    ال

ْرد 
 
 خ
 
ة ب   الناس  ح 

ون  م  ل 
ْ
 يظ
 
ال  و 

ا  جرير: قال -3 ج  ر  خيِطل  و 
 
ة  رأيه    األ

اه  ف  يناال    من س   ل 
ه 
 
ْن وأٌب ل

 
ا لم يك  م 

دنا                           
 
 ق

َ
زيَمة

 
،خ

ً
ْنوة يل  وشتا     ، قد علمتم، ع 

َ
ذ ار س  األغلال اله 

 يم 

 من عقرب  تحمل    -4
يرباءَ عجبت 

َ
ق  على ظهرها. ع 

ب    ار  قلبي في هذه الد  األصبهاني:ين الكاتب قال عماد الد   -5
يل  رهٌن بح  زَّ

 
 غ

      أسال  دمعي            
د 
 
ي بخ ى عن  و 

ْ
َسيل  وأل

 
 أ

ْرف    مازحته، فرماني                 
 
حيل  بسهم  ط

 
 ك

   الخماس ي واملركب اإلضافيتصغير االسم :  رابعا 

 االسم الخماسي  الذ ي رابعه حرف علة 

يل(.االسم  يع 
ع 
 
ر على صيغة )ف ي رابعه حرف علة )ألف، واو، ياء( يصغ 

 
 )تقلب األلف والواو إلى ياء (   الخماس ي  الذ

ان ْيمين رم  م  ْيفير  عصفور  : ر  ص  ْيكير  بشكير : ع 
 
ش ْيريت  عفريت : ب  ف   : ع 

 ثانيه ألف   الذياالسم الخماسي  

 االسم الخماس ي  إذا كان ثانيه ألفا تقلب واوا. 

ْيسيب  و  ويظير   حاسوب : ح 
 
     ناظور : ن

 ثانيه ياء منقلبة عن واو  الذياالسم الخماسي  

صغير. انيه ياء منقلبة عن واو ترد  واوا عند الاالسم الخماس ي  إذا كان ث  ت 

ويقيت   يزين     ميقات )وقت( :م  و    ميزان )وزن( : م 

   تركيبا إضافيا تصغير االسم المركب

 يصغر الصدر وحده وتنطبق عليه أحكام التصغير  

ْيد هللا      بدر الدين : بدير الدين     تاج الدين : تويج الدين   ب   عبد هللا : ع 

 45ص7تدريب 

ر األسماء اآلتية مع الضبط ال
 
ام:صغ

 
ين.، ناقوس، مفتاح، منديل، بدر الد  ميراث ت  ين، منشار، مخروط، جمال الد 

 اإلجابة

ل الدين ي  م  ْيريط ، ج 
 
خ ْيشير ، م  ن  ير الدين ، م  د  ْيديل ، ب  ن  ْيتيح ، م  ف  ْيقيس ، م  و 

 
ْيريث ، ن و   م 

 45ص 8تدريب 

ولة.  مزيريب،  ما مكبر األسماء اآلتية؟  نويطير، دويرة األرقم، سييف الد 

 اإلجابة

   ناطور ، دار األرقم ، سيف الدولة  ،مزراب



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 خامسا: تصغير الجمع 

 )أفعلة ، أفعال، أفُعل ، فعلة ( جمع القلة

ر على لفظه.
 
 جمع القلة يصغ

اب     أصحاب ْيح  ص 
 
ْيهر  أنهر  : أ

 
ن
 
ْيغفة   أرغفة   : أ ر 

ٌ
ْيمة غلمة   : أ

 
ل
 
 : غ

 جمع الكثرة 

مع جمع مذكر ساملا، وٕاذا كان جمع الكثرة يصغر مفرده فإن كان مذكرا عاقل مع جمع مؤنث   ج  مؤنثا أو غير عاقل ج 

 ساملا. 

 جمع التصغير  تصغير املفرد  مفرده  جمع الكثرة  جمع التصغير تصغير املفرد  مفرده  جمع الكثرة 

بيل جبل جبال   ب   ج  ْيعرون شويعر  شاعر  شعراء  لت يْ ج  و 
 
 ش

ْيرات شجيرة شجرة   شجر ج 
 
 عويقلون  عويقل عاقل  عقلء   ش

 

 جمع المذكر السالم والمؤنث السالم

الم يصغر مفردهما ثم ترد إليهما علمة الجمع.  الم واملؤنث الس  ر الس 
 
 جمع املذك

جمع   جمع التصغير تصغير املفرد  مفرده  جمع املذكر 

 املؤنث 

 جمع التصغير  تصغير املفرد  مفرده 

يتبون  كويتب كاتب  كاتبون  و 
 
 سويعات   سويعة  ساعة  ساعات  ك

ْيبرون صويبر صابر  صابرون و  ظيرة  نظرة  نظرات   ص 
 
يرات ن

 
ظ
 
 ن

 

 

 9تدريب 

ر الجموع اآلتية مع الضبط ال ِ
 
ام:صغ

 
 ت

 ، صبية، أغصان، ورق. شعراءأسطر، ر كباٌن ، جفنات، أطعمة، 

 إلجابة  ا

  : أسطر
 
فينات : جفنات    رويكبون/رويكبين:  ر كبان     طر يْ س  أ ْيعمة : أطعمة  ج 

 
ط
 
   أ

ةصبية شويعرون : شعراء بي  ْيصان : أغصان    :ص 
 
غ
 
ْيقات ورق  أ ر   : و 

 

 1٠تدريب 

 هات مصغر األسماء اآلتية ، بصيغة الجمع املناسبة

 نخلة، رجل، ظريف، كأس، ناقد.

ْيقدون    و 
 
ْيسات ، ن

 
ؤ
 
ْيفون ، ك ر 

 
ْيلون ، ظ ج   نخيلت ، ر 
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 11تدريب 

 
ً
ال رة في ما يأتي، ثم اذكر مك -أو 

َّ
 برها: استخرج األسماء املصغ

 طحونا قبيَل قريناكْم فعاجلنا قركم  قال الشاعر: -1
 
بح  مرداة

 . )  الص 
 
 : قبل( بيلق

رض في متحف عمان  -2 نع في العصور القديمة. أبيريق  ع   : إبريق( أبيريٌق ) خزفيٌّ ص 

ذينةأم  -3
 
مان   أ ذينة ) .حيٌّ من أحياء  ع 

 
 : أذن(  أ

 12تدريب 

 
ً
ال  اقرأ النص اآلتي ثم أجب عما يليه:  -أو 

يري  يخاطب عبد امللك:   قال الراعي النم 

 ما عراك ولم تكْن 
 
ؤون  الرقاد  على  قبل  قالت  خليدة

 
ؤوال  الش  س 

ليد  إن  
 
ان  باتا    ه  وساد    فضا أباك  أخ

خيل  جنبةهم   ود 

 ال أكذب  اليوم  الخليفة قيل   برة   يمين  إ ني حلفت  على 

  ما إ
ً
بيب  وافدا

 
 تبديلا أريد  ببيعتي يومً   ْن أتيت  أبا خ

جيد
 
ويمر  وال أتيت  ن

 بن  ع 
 
 فيزيدني تضليل  الهدى أبغي    ة

 مثاال على: استخرج  -أ

ر ثالثي  مذكر.  -
َّ
بيب)  اسم مصغ

 
 ( نميري ، خ

-  
َّ
  يانث تأنيثا لفظ ر ثالثي  مؤ اسم مصغ

 
   جيدةن

-  
َّ
ليدة : يانث تأنيثا حقيقر ثالثي  مؤ اسم مصغ

 
 خ

ر رباعي  . -
َّ
ويمر   اسم مصغ  ع 

 التحبب    نص  . صغير في ال تبين داللة ال -ب 

ِ  -ت 
 
بط صغ ام  . ر ما تحته خط مع الض 

 
 الت

ي  شؤينات  د  ْيرة ، تبيديل ، ه  ر  ك ، جنيبة ، ب  بي 
 
 ، سويئلون ، أ

 أعرب الكلمات اآلتية حسب موقعها من األبيات: خليدة، بن، سؤوال.  -ث 

 فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره  : ضاف

 مفعول به  مقدم منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف )ـه( ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه     :وساد

 فاعل مؤخر مرفوع وعلمة رفعه األلف ألنه مثنى  : همان

ها ياء ساكنة قبلها حرفان.  -ج 
 
عد  كلمة )َدخيال( تصغيرا مع أن ثالث

 
 ملاذا ال ت

 اني غير مفتوح ألن الحرف األول غير مضموم والحرف الث 

افدا( في الأحد  راد أ -ثانيا  يد(. أثبت لهزمالئك تصغير كلمة )و
َ
ف واب  أن تصغيره خطأ، ثم اذكر له الص   نص على )و 

ال أ ريك له. 
 
 معل

الصواب وويفد ألن الحرف الثاني ألف عند التصغير يقلب ألفا والحرف الثالث لم يأت حرف علة ليقلب ويدغم بياء   

 التصغير
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 الوحدة السادسة  : اإلضافة 

 وال يمكن أن يفصل بينهما فاصل. اإلضافة نسبة بين اسمين يسمى األول مضافًا والثاني المضاف إليه

 تتكون اإلضافة من ركنين : 

 يعرب حسب موقعه من الجملة    المضاف:

  يكون مجرورا ويعرب مضافا إليه مجروراالمضاف إليه : 

 حدد املضاف واملضاف إليه في الجملة اآلتية :  

 أذنب ولو كثرت عني األقاويل      ولم  أقوال الوشاة  ال تأخذني ب .1

 مضاف إليه    الوشاة   : مضاف   أقوال

 تعنيه املواطنة الحقة أن يقوم املواطن بواجباته بإخلص  مما .2

    إليه مضاف )اسم +ضمير (= الضمير في محل جر    : املضاف إليه  ه  : مضاف  واجبات 

 الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر" .  ال تعالى : " إنا مرسلوق

 : مضاف إليه  الناقة    : مضاف  مرسلو 

 

 حذف من المضاف : أل التعريف ، التنوين ، نون المثنى ، نون جمع المذكر السالم  ي

 نقول مدير املدرسة  حاضر وال نقول املدير املدرسة حاضر )حذف ال التعريف من املضاف (  

 نقول طالبا العلم موفقان وال طالبان العلم موفقان )حذف نون املثنى من املضاف ( 

 ( مهندسو املشروع متميزون وال نقول مهندسون املشروع متميزون  )حذف نون جمع املذكر السالم  من املضافنقول 

 )حذف التنوين  من املضاف(نقول معلم العربية خلوق وال نقول معلٌم العربية خلوق  
 

 1تدريب 

ا اآلتية الكلمات من كلمة  كل اجعل
ً
 : مع تغيير ما يلزم   مفيدة جمل في إليهأو مضافا  مضاف

لم، ،اناملشروع  املاء،  . املدرسة الطائرة، الس 

 اإلجابة 

 نبع املاء صافي

 مصمم املشروعين مبدع  

 حب السلم طبع في اإلنسان 

 محرك الطائرة قوي  

 معلم املدرسة قدوة لطلبه  
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 2تدريب 

  عين
َ
  املضاف

َ
 : يأتي ما في إليه واملضاف

 املضاف إليه  املضاف  الجملة  الرقم  

" كل نفس ذائقة املوت وإنما توفون أجوركم يوم : تعالى قال  .1

القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة  

 الدنيا إال متاع الغرور 

 كل

 أجور 

 يوم

 متاع 

 نفس

 )كم(

 القيامة 

 الغرور

 أصغري  ولسانه  قلبه: هيبأصغر  املرء   .2

 قلب 

 لسان 

 هـ

 هـ

 هـ

    ئم  زاالع تأتي العزم   أهل   قدر   على :املتنبي قال  .3

 املكارم   م  راالك قدر   على وتأتي                                            

 أهل

 قدر

 العزم

 الكرام

 حاسدي   . هدفك نحو   وامض    كيتبال  بحاسد ال -  .4

 نحو

 هدف 

 ك

 هدف 

 ك

  ذخر   أجل   فْهو أخاك   أخاك   :الطغرائي نيالد   ديمؤ   قال  .5

 الزمان   نائبة نابتك   إذا 

 أخا

 أجل 

 ك

 ذخر

ة   في :البارودي  قال  .6
ج 
 
ل   عن غنيي ما  البحر   ل

 
ش  البحر  لجة الو 

 

 صور املضاف إليه وما يالزمها من األسماء 

 ما يلزم اإلضافة للمفرد )اسم ظاهر ، ضمير متصل( .1

 " كل نفس ذائقة املوت"  قال تعالى :كل: مثل  ▪

 

 : تضاف إلى معرفة دالة على اثنين أو اثنتين )ستخدم كل مع املذكر وكلتا مع املؤنث(   كلتاكال ،  ▪

 إذا أضيفت إلى اسم ضمير  تعرب إعراب املثنى )ترفع  باأللف وتنصب وتجر بالياء (  .أ

 كالهما حضر الرجلن 

 كل: توكيد معنوي مرفوع وعلمة رفعه األلف ألنه ملحق باملثنى وهو مضاف  

 مير متصل مبني في محل جر مضاف إليه هما: ض

 (  بالحركات املقدرة على األلف منعا من ظهورها التعذر)  االسم املقصور تعرب إعراب  ظاهرإذا أضيفت إلى اسم  .ب

 قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها  

 كلتا: مبتدأ مرفوع وعلمة رفعه الضمة املقدرة على األلف منعا من ظهورها التعذر  

 اف إليه مجرور وعلمة جره الياء  الجنتين: مض
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   )معربان( :ظرفان منصوبان قبل و بعد ▪
ً
 يدالن على الزمان واملكان يلزمان اإلضافة غالبا

 "  من قبل  صلة العشاءقد يجر الظرفان قبل وبعد إذا سبقا بحرف الجر من مثل "- 

الضم في محل نصب مفعول فيه أو في محل جر قد يقطعان عن اإلضافة ويبنيان على الضم ويعربان ظرف مبني على  -

 بحرف الجر بحسب السياق مثل : " هلل األمر من قبل  ومن بعد  "  . 

 أي الشرطية واالستفهامية  ▪

 شرطية  مثل: أي  كتاب تقرأ يفدك 

 استفهامية : أي  األعمال أحب إلى هللا  

 حضرت مع الغروب    ظرف للزمان واملكان معرب يضاف للمعارف والنكرات وإلى املفرد واملثنى والجمع  :مع ▪

 ما يلزم اإلضافة للجملة    .2

 : تضاف إلى الجملة االسمية والجملة الفعلية املصدرة بماض حضرت إذ حضر املعلم إذ ▪

 تضاف إلى الجملة الفعلية فقط سواء صدرت بماض أو مضارع مثل إذا العقل تم نقص الكلم  :  إذا ▪

▪  
 
   : تضاف إلى الجملة االسمية والفعلية املصدرة بماض ومضارع حيث

 3   تدريب

  عيِن 
َ
  املضاف

َ
  ثمَّ   إليه، واملضاف

 
ٍ  في إليه املضاِف  نوع  بين

ا كل   : يأتي مم 

 املضاف الجملة  الرقم 
املضاف 

 إليه
 صورة املضاف إليه

قال تعالى : ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا   .1

 من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 

 قلوب 

 إذ 

 لدن

 نا

 هديتنا

 ك

 مفرد)ضمير( 

 جملة 

 مفرد)ضمير( 

  اليرموك نهر   على للجلوس   نفس ي تشتاق    .2
 
 تهب   حيث

ة املعركة   رياح    . الخالد 

 نفس

 نهر

 حيث

 )املتكلم( ي 

 اليرموك

 تهب

 مفرد)ضمير( 

 مفرد )اسم ظاهر(

 جملة 

اعر قال  .3
 
ق   عن الليل   حداد   يزول   فهْل  :الش

 
ف
 
  أ

  وهْل 
بح   يكون 

ه لص  ق   بعد 
 
 أف

 حداد 

 بعد

 الليل

 ه 

 مفرد)اسم ظاهر(

 مفرد )ضمير متصل(

تي على يانعة األشجار    .4  مفرد)اسم ظاهر( النهر  ضفتي   . النهر ضف 

فوق  جائزة استحقتا  كلتاهما وأمل فاطمة  .5  كلتا . الت 

 جائزة

 هما  

 التفوق  

 مفرد )ضمير متصل(

 مفرد)اسم ظاهر(

اعر قال  .6
 
  الليث   نيوب   رأيت   إذا :الش

ً
   بارزة

  أن   تظنن   فل 
 
يث
 
 يبتسم   الل

 مفرد)اسم ظاهر( الليث  نيوب

  معهم تسير   الهاشميون   .7
 
ة   والكرامة العز 

 
وا  حيث

 
 مفرد )ضمير متصل( هم مع . حل

ل ال أخي يا :ماض ي أبو  إيليا قال  .8 م 
 
ي بوجهك   ت    عن 

 فرقْد  أنت   وال فحمة أنا ما

 أخ

 وجه 

 ي)املتكلم( 

 ك

 مفرد )ضمير متصل(

 مفرد )ضمير متصل(
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  علمي يسافر  " : األندلس ي   حزم ابن قال  .9
 
 ، سافرت   حيث

ني   ويْصحب 
 
ت   حيث

 
ب   استقل  " النج 

 علم

 حيث

 حيث

 ي

 استقلت

 سافرت

 مفرد )ضمير متصل(

 جملة

 جملة

 أحكام املضاف لياء املتكلم

إذا أضيف االسم املفرد إلى ياء املتكلم كسر آخره ملناسبة الياء ويعرب بالحركات املقدرة الشتغال املحل بالحركة  

 :املضاف لياء املتكلم  إذا كان االسم إال املناسبة وجاز  في ياء املتكلم كسرها أو فتحها مثل كتابْي أو كتابي  .

1.  
ً
 والداي  : مثنى  .2 عصاي   :مقصورا

3.   
ً
  .4 هادي  منقوصا

ً
ي  جمع مذكر ساملا  معلم 

 .  وتحريكها بالفتح  ما قبل ياء املتكلم فيجب تسكين

 جديد:   كتابي

   الشتغال املحل بالحركة املناسبةمبتدأ مرفوع وعلمة رفعه الضمة املقدرة على ما قبل ياء املتكلم  كتابي : 

 4تدريب 

م ياء إلى املضاف استخرج
 
ا كل   في املتكل ا يأتي مم 

ً
 :آخِره  حالة مبين

 إنه ال يفلح الظاملون " .  مثوايأحسن  ربي" قال معاذ هللا إنه  :تعالى قال -1

إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظاملين   بمصرخي   ا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وال أنتم" فل  تلوموني ولومو  :تعالى قال -2

 لهم عذاب أليم "  

بور  عبد صالح قال - 4  : رؤيا قصيدته في الص 

 وجواب  قرار   مثل   وبكائي ضحكي يتآلف 

ل  .وضياعي زهوي  من حبل  أجد 

ي   أحترم-5  .جميعهم وناصحي   والد 

اعر قال -6
 
  عزيز علي   جارْت  ْن إو  بلدي :الش

ٌ
وا ْن إو  وأهلي   ة ي   ضن 

 
ل رام   ع   ك 

 .العالية الهمم   ذوي  من رفاقي تخيرت   6

ركة مدير  قال - 7
 
هم  محامي   أستشير  : الش

 
ؤون في كل

 
ي القانونية الش ركة الت 

 
 . تخص  الش

 . سيزول الفجر بنور  الليل   فظلم تحزن؛ ال فتاي يا - 8

 اإلجابة

 تسكين آخر املضاف وتحريك الياء بالفتح وجوبا  الفتحيكسر آخره ويجوز في الياء التسكين أو 

  زهوي  / وبكائي / ضحكي /ربي 

  رفاقي  / وأهلي / وضياعي/ بلدي

 

 مثواي )املضاف لياء املتكلم اسم مقصور (

ي    )املضاف لياء املتكلم مثنى ( والد 

 )املضاف لياء املتكلم جمع مذكر سالم (مصرخي  / وناصحي  

 )املضاف لياء املتكلم جمع مذكر سالم ( محامي  

 فتاي)املضاف لياء املتكلم اسم مقصور (
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 5تدريب 

 :يأتي مما كل في إليه واملضاف املضاف عين

 املضاف إليه املضاف الجملة   الرقم  

" قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يقفهوا   :تعالى قال 

 قولي

 صدر 

 أمر

 لسان 

 قول 

 الياء

 الياء

 الياء

 الياء

ًما  مجتمعه يكون  أْن  يود   إنسان   كل     كل  متقد 

 مجتمع

 إنسان

 ه

اعر قال 
 
  إن    :الش

   اعتدلْت  قومتها إذا الغصون 

ْته ما إذا يلين   وال  ْب  قوم 
 
ش
 
 الخ

 إذا  

 إذا 

 قومتها

ْته  ما  قوم 

ياب شاكر بدر قال   :الس 

حْر  ساعة نخيل   غابتا  عيناك    الس 

 القمْر  عنهما ينأى راح شرفتان   أو

 عينا 

 غابتا 

 ساعة 

 ك 

 نخيل

 السحر

ين   نشرْت   ج 
 
 صفحة . املتوازن  الغذاء أهمية عن مقالة اإللكترونية صفحتها على ل

 أهمية

 ها

 الغذاء

   عنه بالخلد   شغلت   لو  وطني  :شوقي أحمد قال 

 نفس ي  الخلد   في إليه نازعتني

 وطن 

 نفس
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 حيث 
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 5تدريب 

 : اإلعراب  في نموذج -1

ْمنا أ
 
 . ونعشقه  عشقناي وطن   في األهل أقام ث يح ق

م التصاله كون  الس   على مبني    ماض   فعل:  أقْم   .ريبالض 

م فاعل رفع محل في مبني  متصل ريضم: نا  . با وجو  مقد 

م    على مبنيٌّ   مكان ظرف: ثيح  . مضاف وهو نصب، محل   في الض 

 .الفتح على مبني ماض   فعل: أقام

ة، رفعه وعلمة مرفوع  فاعل: األهل م   . هيإل مضاف  جر محل في( األهل أقام) ةي الفعل والجملة .مضاف  وهو الض 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 أعرب ما تحته خط إعرابا تاما   -2

قي   دالئل   من  اتيالفت ميتعل إن -1 ة ر   .األم 

 : الجهم بن علي  قال -2

 يع
 يح من الهوى  جلبن     والجسر    الرصافة   نيب املها ون 

 
 أدري  وال  أدري  ث

1.  
 
 : حرف مشبه بالفعل من أخوات إن  مبني على الفتحإن

 : اسم إن منصوب وعلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف.تعليم

ه الكسرة الفتيات  الظاهرة على آخره،. : مضاف إليه مجرور وعلمة جر 

 : اسم مجرور وعلمة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ئلدال  : حرف جر.من

ه الكسرة الظاهرة على آخره:  رقي    وهو مضاف . مضاف إليه مجرور وعلمة جر 

ه الكسرة الظاهرة على آخره،. األمة  : مضاف إليه مجرور وعلمة جر 

 الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف : مبتدأ مرفوع وعلمة رفعه  عيون  .2

 : مضاف إليه مجرور وعلمة جره الكسرة املقدرة للتعذراملها

 وهو مضاف منصوب وعلمة نصبه الفتحة    ظرف مكان ول فيه : مفع بين

 : مضاف إليه مجرور وعلمة جره الكسرة الظاهرة.الرصافة

 : اسم معطوف مجرورالجسر : حرف عطف  الواو

 ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل  تصاله بنون النسوة، ونون النسوةجلْب: فعل ماض مبني على السكون ال: جلبن

 : حرف جر  من : مفعول به منصوب وعلمة نصبه الفتحة املقدرة للتعذر. الهوى 

 ظرف مبني على الضم في محل جر بحرف الجر: حيث

لة الفعلية في محل والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. والجم املقدرة على الياء،: فعل مضارع مرفوع وعلمة رفعه الضمة أدري 

 : حرف نفي  ال : حرف عطف الواو جر مضاف إليه.

 . ضمير مستتر تقديره أنا : فعل مضارع مرفوع وعلمة رفعه الضمة املقدرة على الياء، والفاعلأدري 

 7تدريب 

ي اآلتي النص    اقرأ
 
تاء،  فصل عن يتحدث الذ

 
ا أجب ثم   الش  : يليه عم 

 ل  يتس  ما  إذ زراع  ال اتيأغن   غصت   لوالك   ة  ايالح فصل   أنت  

 يالر  جعلت ،الخير طوفان   أنت 
 
   وان  يد في الحواش ي من أحلى ف

 وصولك، قبل البشائر تنفخ احي الر  مهاب   ، أندلس ي 

 .مزمار  من أطرب  فهو ،الورق قصار  المًعا، ًفا،يخف الغصن أصبح سقوطك، تهاوى ي ثي ح بها قل األرض  وتفتح

 : استخرج -أ

 قبل  .مفرد إلى اإلضافة  يالزم اسًما -

 إذ، حيث .جملة إلى اإلضافة يالزمان اسمين -

ا -
ً
 سقوطك .ضمير إلى  مضاف
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 . خط  تحته ما أعرب -ب

 : خبر مرفوع وعلمة رفعه الضمة، وهو مضاف. طوفان

 الكسرة.: مضاف إليه مجرور وعلمة جره الخير

 : مضاف إليه مجرور وعلمة جره الكسرة. الورق

ا(  أندلس ي  ) كلمة  تعرب أن يجوز  ال  ملاذا -ج
ً
ها مع  إليه مضاف  . مجرورة  أن 

ن   ألن  ما قبلها منو 

 

 8تدريب

ل
 
  : إنشائَك  من  مفيدة جملة  في يأتي ملا مث

 :لإلضافة نونه حذفت  مضاف -1

 .جملة إليه  مضاف -2

 .ضمير إليه  مضاف -3

م ياء إلى   أضيف  منقوص اسم -4
 
 .املتكل

م ياء  إلى أضيف  مقصور  اسم -5
 
 . املتكل

 9  تدريب

 :يليه عما  أجب ثم ، اآلتي النص  اقرأ

، أي  ي  ن    تكسر ال : قوله ة ياألدب ر يشكسب  أعمال في جاء ما  أجمل من(  ان  ) ب 
ً
  فربما تحب، من  مع الجسور  كل أبدا

 ي لكما  األقدار شاءت
ً
  فربما دري ي فمن رحل، قد ليالجم العمر كان فإذا انقطع ما وصليو  مض ى  ما  ديعي آخر لقاءً  وما

مر ينتظرك  .أجمل ع 

  هي ف نغرس أن منا ستحق ي  ال  قلبا  أعطانا فمن جرًحا، له تترك فل ًقايصد  أو بايحب تترك أن قررت  ذاإو 
ً
  له نترك أو سهما

   كمايروح في ستقر  ي  أن أجمل ما  هيتشق لحظة
ً
  ملن  تتذكر فل امي األ  نكمايب فرقت فإن!  ل  يالجم الزمن لحظات دائما

ورة ه يتشو  تحاول  فل أحببته إنسان   عن  وًماي سألوك  ذاوإ. صادق إحساس كل  ريغ تحب ي  اإلنسان   لهذا الحلوة الص 
 
  الذ

 يح مخبأ قلبك  من فاجعْل   به ارتبطت
 
ادق  فالحب   ؛ ا ي والحكا  ر  ااألسر  ث  حبٌّ  بل فقط  سيوأحاس مشاعر سيل الص 

زداٌن   .مةيعظ ميوق لة ينب بأخلق م 

 
ً
ِ   من  استخرج - أوال

 : يأتي ما  ابق الس   النص 

م أحدهما حكم بين ثم   متصلين، ضميرين به واملفعول   الفاعل  فيها جاء جملة -1  . اآلخر على تقد 

 أحببته، الحكم: يتقدم الفاعل على املفعول به وجوبا

ب  أسلوب -2 روط، يستوِف  لم مما تعج 
 
رط مبينا الش

 
ي الش

 
  لم الذ

َ
ف و 
َ
ت  )محذوف(. فيها يس 

 ما أجمل أن تستقر.... فعل التعجب: غير ثلثي
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 . جملة  إلى اإلضافة  يالزم اسم -3

 وإذا قررت  : إذا 

صغير، بنية على جاء اسم -4
 
ره، بين ثم الت كبَّ  .عند تصغيره  تغيير  من عليه  طرأ  وما م 

ني، مكبره: ابن ، حذفت ال   ، ثم تقلب الواو ياء، وتدغم مع ياء(الواو )له الحرف املحذوف  فيرد مه، ألنه اسم ثلثي، أصله بنو ب 

 التصغير. 

  ،(ان )  قوسين بين ملا املناسب  مكانها في  الهمزة  ضع - ثانيا
ً
ال ِ
 
َعل ك م 

َ
 . إجابت

: كسر همزة إن، لوقوعها في بداية الجملة/   الكلم. إن 

ا
 
   اإلبدال بين -ثالث

 
زدان) الكلمة على حصل ي الذ  (. م 

 داال.  جاءت فاء االفتعال داال فأبدلت تاء االفتعال ، ( زان)بدليل املجرد  (مزتان) مزدان أصلها 

 خط تحته ما اضبط –  بًعارا

 الصورة   -ينتظر ك  عمٌر 

 

 10تدريب 

 اقرأ النص اآلتي, ثم أجب عما يليه: 

يا صويحبي ، إن معالجة املشكالت ال يحتاج منك إلى اصطراخ ، بل أن تكون إيجابيا متأمال أسبابها بعد تحديدها ،  " 

 وقد طبت نفسا! تجاوزهاووضعك العالج املالئم لها، فحينئذ ما أروع 

 استخرج من النص مثاال على كل مما يأتي: -1

 صويحبي: التحبب  اسم مصغر، واذكر داللته. -أ

 )محذوف( ما أروع تجاوزهاياس ي. جملة تعجب ق -ب

 صويحبيمضاف إلى ياء التكلم  -ت

 )محذوف(أعرب ما تحته خط -2

ة،  بي  مما : تعج   وجوبا. اسم مبني  على السكون في محل رفع مبتدأ مقد 

والجملة من  مستتر وجوًبا تقديره هو، يعود على ما،  فعل ماض جامد إلنشاء التعجب مبني على الفتح، والفاعل ضمير أروع: 

م وجوًبا الفعل والفاعل في  . محل رفع خبر املبتدأ املقد 

وهو مضاف والهاء: ضمير متصل مبني في محل جر  مفعول به منصوب وعلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره،تجاوزها: 

 مضاف إليه.

 علل وجوب كسر همزة )إن( في النص. -3

 جاءت في بداية الكلم

 اصطراخ(.وضح اإلبدال في كلمة )  -4

 صادا فأبدلت تاء االفتعال طاء  اخ : أصلها  اصتراخ ) بدليل املجرد صرخ , جاءت فاء افتعلر اصط 

ج   صغر االسمين )بعد، عالج(. -5 لي   بعيد، ع 
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 11تدريب 

 امأل الفراغ بما يناسبه:

 عمال{ } إنا جعلنا ما على األرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن  سبب كسر همزة )إن( في اآلية: -1

 سبب تقدم املفعول به وجوبا على الفاعل في بيت أبي نواس:  -2

 فما جازه جود وال حل دونه               ولكن يسير الجود حيث يسير     

 )محذوف(  عند التعجب من سرعة الحصان نقول  -3

 :  غير هضاب نقول عند تص -4

 اإلجابة

 جاءت في بداية الكلم  1-

 ضمير متصل والفاعل اسم ظاهرجازه جود: ألن املفعول به   2-

-3 .  ما أسرع  الحصان 

ض 4- بات.ه   ي 

 

  12تدريب 

 اضبط آخر ما تحته خط في ما يأتي: 

 !   املعتبر ، وما أقل  العبر ما أكثر  -1

املؤمنين، قال: نعم النسب  أمير يا  األدب"حكي أن رجال تكلم بين يدي املأمون ، فأحسن، فقال: ابن من أنت؟ قال: ابن  -2

 انتسبت إليه"

   النافع والعمل الجاد ، يبدأ النهوض بالوطن  العلمحيث  -3

 اإلجابة  

-1 . . 2-   العبر  . 4-  .األدب   3-  املعتبر  . 5-  أمير   العلم 
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 مقترح الحفظ 
 : شعر وصف الطبيعة في األندلس .1

ــمـــــــــــاء    ــعـــــــــ نـــــــــ ــتـــــــــــذ  ــلـــــــــ تـــــــــ أنـــــــــــدلـــــــــــس  أرض   فـــــــــــي 

ــهـــــــــا    ــتـــــــ رؤيـــــــ األبصـــــــــــــــــــــار  ــبـــــــــهـــــــــج  يـــــــ ال  ــيـــــــــف   وكـــــــ

تـــــــــربـــــــــتـــــــــهـــــــــا   واملســــــــــــــــــــــك  فضــــــــــــــــــــــة   أنـــــــــهـــــــــارهـــــــــا 

مـي حـيـــــــــــــــــــــــــــ قـــــــد  األرض  مـن جـهـــــــات   ن ـــــــــــــــــــــــــــ زت 

طــــــرب  مــــــن  الــــــزهــــــر  ــهـــــــا  ــيــــ فــــ يــــــبســـــــــــــــــــم   لـــــــذاك 
 

ســــــــــــــــــــــــراء  الـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــب  فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا  يـــــــــــفـــــــــــارق   وال 

الـــــوشـــــــــــــ  فـــــي  بـــــهـــــــا   ي صـــــــــــــــــنـــــعـــــــاء ـــــــــــــــــــــــــــــــ وكـــــــل روض 

ــبـــــــــــاء حصـــــــــــــــــــــ والـــــــــــدر  ــتـــــــــــهـــــــــــا  روضـــــــــــــــــــــ  والـــــــــــخـــــــــــز 

املـــــــــــاء مـــــــــــيـــــــــــزهـــــــــــا  وتـــــــــــولـــــــــــى  فـــــــــــريـــــــــــدة   بـــــــــــدت  

إصــــــــــــــــــــغـــــــاء  ولـــــــألغصــــــــــــــــــــان  يشــــــــــــــــــــدو  ــيـــــــر   والـــــــطـــــ
 

 : رثاء املدن واملمالك شعر  .2

 شعر املرأة في األندلس   .3

 ر النـــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــأثرة   ـابـــــــــــــــــن الهشـــــــــــــــــامين خيـــــــــــــــــ 

 إن هـــــــــــــــــــز يـــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــو ى أثنـــــــــــــــــــاء صـــــــــــــــــــعدته  

 قـــــــــــــــــل لىمـــــــــــــــــام أيـــــــــــــــــا خيـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــورى نســـــــــــــــــبا  

ــي    جـــــــــــودت طبعـــــــــــي ولـــــــــــم تـــــــــــرض الظلمـــــــــــة لـــــــــ

ــاك عاطفـــــــــــــــــــة   فــــــــــــــــــإن أقمــــــــــــــــــت ففـــــــــــــــــــي نعمــــــــــــــــ
 

 وخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر منتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع يومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرواد 

ــا مــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــرف فرصــــــــــــــــــــــــــــاد  روى أنابيبهــــــــــــــــــــــــــ

 مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين آبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد

ــاء رائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي زاديـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وإن رحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زودت
 

 الشعر االجتماعي في األندلس  .4

 يــــــــــــــــــــــــــــا ليلــــــــــــــــــــــــــــة العيــــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــــدت ثانيــــــــــــــــــــــــــــة   

 إذا أقبـــــــــــــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــــــــــــاس ينظـــــــــــــــــــــــــــــرون إلـــــــــــــــــــــــــــــى   

 فقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت ال مؤمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــولي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

 
 

ــ  ر الصـــــــــــــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــــــــــــي هللكـــــــــــــــــــــــــــم  بـــــــــــــــــــــــــــل أثـــــــــــــــــــــــــ
 

 وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد إحســــــــــــــــــــــــــــــــــــانك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي أذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 هللــــــــــــــــــــــــــــــــــك النضــــــــــــــــــــــــــــــــــو نــــــــــــــــــــــــــــــــــاحل أصــــــــــــــــــــــــــــــــــفر

 رـضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم ال أكثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معر  

 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ال يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد أن يظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 

 هنيئــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــك العيــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــك أصــــــــــــــــــــــبحت   
 

 

 تــــــــــــــــــروق الضــــــــــــــــــحى منــــــــــــــــــه وتنــــــــــــــــــدى األصــــــــــــــــــائل 
 

 

 صدى الغزو الصليبي في الشعر   .5

    اجلـــــــــــــــــــــــــــــــت عزماتـــــــــــــــــــــــــــــــك الفـــــــــــــــــــــــــــــــتح املبينـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 رددت أخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذة اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

 غــــــــــــــــــــــــــدت فــــــــــــــــــــــــــي وجنــــــــــــــــــــــــــة األيــــــــــــــــــــــــــام خــــــــــــــــــــــــــاال   

 ت قلوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  اهلل كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف

 ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طبريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إال هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي   
 

 فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون املؤمنينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ــا ضـــــــــــــــــــــــمينا  غـــــــــــــــــــــــدا صـــــــــــــــــــــــرف القضـــــــــــــــــــــــاء بهـــــــــــــــــــــ

 وفـــــــــــــــــــــــــــــي جيـــــــــــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــــــــــل عقـــــــــــــــــــــــــــــدا ثمينـــــــــــــــــــــــــــــا

 ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هلل كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عيونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ترفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف اللمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــينا 
 

 

 

 لكــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــ يء إذا مــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــم نقصــــــــــــــــــــــــان   

ــا شــــــــــــــــــــــــــــاهدتها دول    هــــــــــــــــــــــــــــي األمــــــــــــــــــــــــــــور كمــــــــــــــــــــــــــ

 وهــــــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــــــدار ال تبقــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــى أحــــــــــــــــــــــد  

 فجـــــــــــــــــــــــــــــــائع الـــــــــــــــــــــــــــــــدهر أنـــــــــــــــــــــــــــــــواع منوعـــــــــــــــــــــــــــــــة   

 وللحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادث ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوان يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلها   
 

 العــــــــــــــــــــــــيش إنســــــــــــــــــــــــانفــــــــــــــــــــــــل يغــــــــــــــــــــــــر بطيــــــــــــــــــــــــب  

 مــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــره زمــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــاءته أزمــــــــــــــــــــــــــــان

ــى  ــا شـــــــــــــــــــــــــــانوال يـــــــــــــــــــــــــــدوم علـــــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــــــــــ

 وللزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات وأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزان

ــا ملـــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــل باإلســـــــــــــــــــــــــــلم ســـــــــــــــــــــــــــلوان  ومـــــــــــــــــــــــــ
 

 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 في الشعر  املغوليصدى الغزو   .6

 لســـــــــــــــــــائل الـــــــــــــــــــدمع عـــــــــــــــــــن بغـــــــــــــــــــداد إخبـــــــــــــــــــار    

 يـــــــــــــــــــــــا زائـــــــــــــــــــــــرين إلـــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــزوراء ال تفـــــــــــــــــــــــدوا   

 تـــــــــــــــــاج الخلفـــــــــــــــــة والربـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــرفت   

 أضــــــــــــــحى لعصــــــــــــــف البلــــــــــــــى فــــــــــــــي ربعــــــــــــــه أثــــــــــــــر    

 لشــــــــــــــــكوى فأنــــــــــــــــت تــــــــــــــــرى إليــــــــــــــــك يــــــــــــــــا ربنــــــــــــــــا ا
 

 فمـــــــــــــــــــــا وقوفـــــــــــــــــــــك واألحبـــــــــــــــــــــاب قـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــاروا 

ــ  الحمـــــــــــــــــــــــــى والـــــــــــــــــــــــــدار د  فمـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــذاك   اريـــــــــــــــــــــــ

 فــــــــــــــــــــــــــــــاه إقفــــــــــــــــــــــــــــــارعبــــــــــــــــــــــــــــــه املعــــــــــــــــــــــــــــــالم قــــــــــــــــــــــــــــــد 

 وللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدموع علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار آثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

 رمـــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــل بالـــــــــــــــــــــــدين والبـــــــــــــــــــــــاغون فجـــــــــــــــــــــــا
 

 

 

 املدائح النبوية :  .7

ــلــــــــم ســــــــــــــــــ بــــــــذي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــران  جــــــــيــــــ تــــــــذكــــــــر   أمــــــــن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   والـــــثـــــقـــــلـــــيـــ الـــــكـــــونـــــيـــــن  ســـــــــــــــــيـــــــد   مـــــحـــــمـــــــد 

ــتــــــه   شــــــــــــــــــفـــــــاعـــ تـــــرجـــــى  الـــــــذي  ــيـــــــب  ــبـــ الـــــحـــ  هـــــو 

ســــــــــــــــــــابـــــــحـــــــة    فـــــــوق  ــيـــــــس  خـــــــمـــــ بـــــــحـــــــر   يـــــــجـــــــر 

نصــــــــــــــــــــــرتــــــــــه هللا  بــــــــــرســــــــــــــــــــــول  تــــــــــكــــــــــن   ومــــــــــن 
 

مــــــــن    جــــــــرى  دمــــــــعــــــــا   بــــــــدم   مــــــــقــــــــلــــــــةمــــــــزجــــــــت 

عـــجـــم  ومـــن  عـــرب  مـــن  ــيـــن  ـــــــــــــــــــــــــــــــن والـــفـــريـــقـ  ـــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــــــقـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــم لـــــــــــ  األهـــــــــــوال  مـــــــــــن  هـــــــــــول   كـــــــــــل 

ــلـــــــــتـــــــــطـــــــــم  مـــــــ األبـــــــــطـــــــــال  مـــــــــن  بـــــــــمـــــــــوج   يـــــــــرمـــــــــي 

تـــــــــجـــــــــم آجـــــــــامـــــــــهـــــــــا  فـــــــــي  األســـــــــــــــــــــد  تـــــــــلـــــــــقـــــــــه   إن 
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 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 األدب في العصر األندلسي الوحدة األولى :  
 ؟ جزيرة إيبيريا )إسبانيا والبرتغال(  على شبه أطلق العربماذا   ▪

 اسم األندلس  

 استمر الحكم اإلسالمية في األندلس ؟ كم قرنا  ▪

 هـ(. 897هـ( حتى سقوط غرناطة عام )92ا بقيادة طارق بن زياد وموس ى بن نصير عام )هثمانية قرون منذ فتح 

 :قسمها املؤرخون على النحو اآلتيمراحل الحكم اإلسالمي في األندلس والدول التي تعاقبت عليه فقد  ▪

  ( 138  -هـ 92عهد الفتح والوالية )وحكم األندلس في هذه الحقبة والة تعينهم الدولة األموية تمل فتح األندلس اشهـ

 في املشرق ويتبعون لها. 

 ( األن422 -هـ 138عهد اإلمارة والخلفة )دلس  هـ( تبدأ هذه الحقبة بدخول عبد الرحمن بن معاوية )صقر قريش

 وتأسيسه دولة أموية مستقلة عن في املشرق. 

 ( قامت في هذه الحقبة عدة ممالك ودول على أنقاض الدولة األموية. 484 -هـ 422عهد ملوك الطوائف )هـ 

 ( شهدت هذه الحقبة دخول يوسف بن تاشفين األندلس والقضاء على ملوك  54٠ -هـ 484عهد املرابطين )هـ

 الطوائف.

 ( أصبحت األندلس في هذه الحقبة والية تابعة للمغرب العربي. 633 - هـ54٠عهد املوحدين )هـ 

 (وكانت هذه الحقبة نهاية الحكم العربي اإلسلمي في األندلس.897 -هـ 633عهد بني األحمر )هـ 

 ؟تميزت األندلس بم  ▪

 وخصوبة أرضها وخضرتها الدائمة بجمال طبيعتها وتنوع تضاريسها واعتدال مناخها وغزارة مياهها  

 ماذا أطلق على األندلس ؟  ▪

جمال طبيعتها وتنوع تضاريسها واعتدال مناخها وغزارة مياهها  بسبب )جنة هللا على أرضه( و)الفردوس املفقود(  

 وخصوبة أرضها وخضرتها الدائمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 قضايا من الشعر في العصر األندلس ي

  بفعل مجموعة من العوامل السياسية واالجتماعية والبيئية تطورت مضامين الشعر وأساليبه في العصر األندلس ي ▪

 منها 

 نتيجة لكثرة األحداث السياسية وتنوعها   .1

 جمال البيئة األندلسية وتنوع تضاريسها  .2

 عاش الناس حياة حرية وانفتاح واندماج بالثقافات والشعوب األخرى   .3

 أوال: شعر وصف الطبيعة: 

 ؟  (بين أسباب ازدهار شعر وصف الطبيعة في األندلس)استأثرت الطبيعة باهتمام الشعراء األندلسيينلم  ▪

 لجمالها املتمثل في تنوع التضاريس واعتدال املناخ وغزارة املياه وخصوبة األرض وخضرتها الدائمة  

 ما أثر جمال الطبيعة على الذوق األندلس ي ▪

 صقل ذوق األندلس ي وجعله رقيقا سلسا فكان االنتاج الشعري في هذا السياق غزيرا رقيقا. 

 ي:من أبرز مظاهر وصف الطبيعة في األندلس ما يأت ▪

 وصف البيئة األندلسية على نحو عام وبيان محاسنها والتغني بجمالها  .1

 وصف الحدائق والرياض والزهور  .2

 وصف املائيات كاألنهار والبحار والسواقي والبرك  .3

 مناجاة الطبيعة وبث الهموم واملشاعر إليها وجعلها تشارك الناس أفراحهم وأتراحهم  .4

   وبيان محاسنها والتغني بجمالهاوصف البيئة األندلسية على نحو عام  .1

 يقول ابن مسفر املريني متغنيا باألندلس وجمالها:

أرض نـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــاء     فييييييييييي  ــلـــــــــــتـــــــــــذ  تـــــــــ  أنـــــــــــدلـــــــــــس 

ال   األبصيييييييييييييييييييياروكـــــــــيـــــــــف   رؤيـــــــــتـــــــــهـــــــــا     يييييييييبيييييييي يييييييي  

واملســــــــــــــــــــــك   فضــــــــــــــــــــــة  ــا  ــارهـــــــ ــهـــــــ    تيييييييييربيييييييييتيييييييييهيييييييييا أنـــــــ

ميي حـي  زتييييييييييييييييييييييييي قييييييد  األرض   ن ـــــــــــــــــــــــــــ مـن جـهـــــــات 

الــــــزهــــــر   ــهـــــــا  ــيــــ فــــ يــــــبســــــــــــــــــم  طييييييرب لـــــــذاك   ميييييين 
 

ســــــــــــــــــــــــراء  الـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــب  فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا  يـــــــــــفـــــــــــارق   وال 

الـــــوشـــــــــــــ وكـــــــل   فـــــي  بـــــهـــــــا   ي صـــــــــــــــــنـــــعـــــــاء ـــــــــــــــــــــــــــــــ روض 

ــبـــــــــــاء حصـــــــــــــــــــــ والـــــــــــدر  ــتـــــــــــهـــــــــــا  روضـــــــــــــــــــــ  والـــــــــــخـــــــــــز 

املـــــــــــاء مـــــــــــيـــــــــــزهـــــــــــا  وتـــــــــــولـــــــــــى  فـــــــــــريـــــــــــدة   بـــــــــــدت  

إصــــــــــــــــــــغـــــــاء  ولـــــــألغصــــــــــــــــــــان  يشــــــــــــــــــــدو  ــيـــــــر   والـــــــطـــــ
 

 وصف الحدائق والرياض والزهور كالنرجس واألقحوان والسوسن والبهار والياسمين  .2

 يقول ابن النظام األندلس ي واصفا زهر البهار: 

 للبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ألويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   وقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييد بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييدت

 مورقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   رؤوسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييها فضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

 ر الريـــــــــــــــــــــــــاض حـــــــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــــــــه  ـفهـــــــــــــــــــــــــو أميـــــــــــــــــــــــــ 
 

 تعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــكا طلوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

 تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا عيونهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 عســـــــــــــــــــــــــكر لجـــــــــــــــــــــــــب مييييييييييييييييييييييين سيييييييييييييييييييييييائر النيييييييييييييييييييييييور 
 

 ويقول جعفر املصحفي في وصف سوسنة:

رب   ألـــــــثـــــــمـــــــهـــــــا    سييييييييييييييييييوسيييييييييييييييييينيييييييةيـــــــا  بـــــــت   قـــــــد 

اليييييوسييييييييييييييييط  مـــــبـــــيـــــض جـــــوانـــــبـــــهـــــــا     مصييييييييييييييييفيييييرة 
 

ريـــــــق  مـــــــن  املســــــــــــــــــــك  طـــــــعـــــــم  غـــــــيـــــــر  لـــــــهـــــــا   ومـــــــا 

مــــــــعشـــــــــــــــــــــوق  فــــــــي  ــــــــجــــــــر  عــــــــاشـــــــــــــــــــــق   ـكـــــــأنــــــــهــــــــا 
 

  وصف املائيات كاألنهار والبحار والسواقي والبرك .3

 األندلس شبه جزيرة تحيط بها املياه من جهات ثلث وتكثر فيها األنهار فأثارت خواطر الشعراء وأبدعوا في وصفها 

 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 : يقول ابن حمديس الصقلي 

 عــــــــــــــــــــــــرين رئاســـــــــــــــــــــــــة   وضيييييييييييييييييييييييراغم سيييييييييييييييييييييييكنت

  جسييييييييييييييييييييييومهافكأنمــــــــــــــــــــــــا غشــــــــــــــــــــــــ ى النضــــــــــــــــــــــــار 

 ـكــــــــــــــــــــــــــــــــــأن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــكونا متحـــــــــــــــــــــــــــــــــــرك    أسييييييييييييييييييييييييييييييييد

  تجليييييييييييييييييييييييييو لونهييييييييييييييييييييييييياوتخالهــــــــــــــــــــــــــا والشــــــــــــــــــــــــــمس 
 

 تركــــــــــــــــــــــــــــــت خريــــــــــــــــــــــــــــــر املــــــــــــــــــــــــــــــاء فيــــــــــــــــــــــــــــــه زئيــــــــــــــــــــــــــــــرا 

 وأذاب فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أفواههــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا البلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا

 فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــنفس لـــــــــــــــــو وجـــــــــــــــــدت هنـــــــــــــــــاك مثيـــــــــــــــــرا

ــارا وألبســـــــــــــــــــــــــــــــــــها اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــواحس نـــــــــــــــــــــــــــــــــــورا  نـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ما املناسبة التي قيلت فيها هذه األبيات ؟ ▪

 نافورة األسود في ساحة قصر الحمراء واملاء يتدفق من أفواهها فيها  صف ي

   مناجاة الطبيعة وبث الهموم واملشاعر إليها وجعلها تشارك الناس أفراحهم وأتراحهم .4

 يقول ابن خفاجة مخاطبا الجبل:

 الذؤابــــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــاذخ    وأرعيييييييييييييييييييييييييييين طميييييييييييييييييييييييييييياح

    ميييييييييييييييييييييييييين كييييييييييييييييييييييييييل وجهييييييييييييييييييييييييييةيســــــــــــــــــــــــــــد مهــــــــــــــــــــــــــــب 

 كأنـــــــــــــــــــــــــه    عليييييييييييييييييييييييى ظهيييييييييييييييييييييييير الفيييييييييييييييييييييييالةوقـــــــــــــــــــــــــور 

    وهييييييييييييييو أخيييييييييييييييرس صيييييييييييييييامتأصــــــــــــــــخت إليــــــــــــــــه 
 

 يطــــــــــــــــــــــــــــــــاول أعنــــــــــــــــــــــــــــــــان الســــــــــــــــــــــــــــــــماء بغــــــــــــــــــــــــــــــــارب 

 ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــزخم لـــــــــــــــــــــــــــــــــــيل شـــــــــــــــــــــــــــــــــــهبه باملناكـــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 طـــــــــــــــــــــوال الليـــــــــــــــــــــالي مفكـــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــي العواقـــــــــــــــــــــب

 فحــــــــــــــــــــــــــــدثني ليــــــــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــــــرى بالعجائــــــــــــــــــــــــــــب
 

 الفنية لشعر وصف الطبيعةاذكر الخصائص  ▪

 مثل : يستخدم التشخيص .1

 ابن سفر املريني جعل الزهر يبسم من الطرب وأغصان األشجار تصغي إلى شدو الطير  -

 خاطب ابن خفاجة الجبل كأنه إنسان. -

 يبتعد عن األلفاظ الغريبة وينحو إلى املعاني السهلة الواضحة املستمدة من البيئة األندلسية .2

 مثل : يتصف بدقة التصوير وجماله .3

 النظام األندلس ي ووصف نافورة األسود البن حمديس الصقلي. وصف زهر البهار البن  -
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 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 بين أسباب ازدهار شعر وصف الطبيعة في األندلس. .1

 لجمالها املتمثل في تنوع التضاريس واعتدال املناخ وغزارة املياه وخصوبة األرض وخضرتها الدائمة 

 من مظاهر شعر وصف الطبيعة: استنتج املظهر الذي يمثله كل بيت مما يأتي  .2

 البحييييييييييييييير أعظيييييييييييييييم مميييييييييييييييا أنيييييييييييييييت تحسيييييييييييييييبه     أ.
 

عيييييجيييييبييييييا   رأى  مييييييا  ييييييومييييييا  اليييييبيييييحييييير  يييييير  ليييييم   مييييين 
 

 البحار-وصف املائيات 

 ييييييييييييييييييييييييييييا أهيييييييييييييييييييييييييييل أنيييييييييييييييييييييييييييدلس   دركيييييييييييييييييييييييييييم   .ب
 

وأن  وأ ييييييييييييييييييييييييجيييييييييييييار  وظيييييييييييييل   هيييييييييييييارييييييييييييييييييييييييييييييييييييي مييييييييييييياء 
 

 وصف البيئة األندلسية عامة

 علييييييييييييى نييييييييييييرجس مثييييييييييييل الييييييييييييدنانير بييييييييييييددت      .ج
 

والييييييييب  خييييييييز  أبسييييييييييييييييييييط  دراهييييييييميييييييييييييييييييييييييييييييي عييييييييلييييييييى   هيييييييير 
 

 وصف الحدائق والرياض والزهور 

 اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه: .3

 يقول ابن األبار القضاعي في وصف نهر:

فضييييييييييييييييييية   سيييييييييييييييييييبيييييييائيييييييك  ذابيييييييت  كيييييييميييييييا   ونيييييييهييييييير 

احيييميييراره  عيييلييييييييييه  اسيييييييييييييييتيييوليييى  الشيييييييييييييييفيييق   إذا 

زرقييييييييييه بييييييييييعييييييييييد  دكيييييييييينييييييييييه  فييييييييييي   وتييييييييييطييييييييييلييييييييييعييييييييييه 
 

األراقييييييييم   انييييييييعييييييييطيييييييياف  بييييييييمييييييييحييييييييانيييييييييييييييييه   حييييييييكييييييييى 

الصييييييييييييييييورام داميييييي  ميييييثييييييل   تيييييبييييييدى خضييييييييييييييييييييييبييييييا 

نييييييييييييييييواعييييييييييييييييم عييييييييييييييييليييييييييييييييييييييييييييييييييه  ألدواح   ظييييييييييييييييالل 
 

 ما املظهر الذي تمثله األبيات السابقة من مظاهر شعر وصف الطبيعة؟ . أ

 وصف املائيات واألنهار 

 مثل من األبيات السابقة على الخصيصتين الفنيتين اآلتيتين:  .ب

 : التشخيص والتشبيه .1

شبه ماء النهر بالفضة السائلة ، وشبه تعرجات النهر باألفاعي ، وشبه النهر حين ينعكس عليه الشفق األحمر بالدماء التي تقطر 

 من السيف 

 :  املعاني املستمدة من البيئة األندلسية .2

 فاألندلس تكثر فيها األنهار كما أشار إلى جمال البيئة األندلسية حين تحدث عن املياه واألشجار  وصف النهر 

 ج. وظف الشاعر عنصر اللون في دقة التصوير وجماله وضح ذلك

وظف الشاعر اللون األحمر حين شبه النهر الذي انعكس عليه الشفق األحمر بالدماء الحمراء التي تقطر من السيف ، وأشار 

 إلى املياه الزرقاء التي تتحول إلى سوداء داكنة حين تظللها األشجار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 ثانيا شعر رثاء املدن واملمالك 

 ؟ املدن واملمالك حتى أصبح عندهم غرضا شعريا قائما بذاتهتوسع شعراء األندلس في رثاء علل:  ▪

بعد حالة الضعف واالنقسام والتفكك التي شهدها الحكم اإلسلمي إبان عصر ملوك الطوائف والتقلبات السياسية التي  .1

 سادت ذلك العصر 

مدينة تلو األخرى ثم سقوط  اشتداد املواجهة بين املسلمين وأعدائهم وما تبع ذلك من سقوط الحواضر اإلسلمية بعد  .2

  وانتهاء بسقوط األندلس كاملةاملمالك واإلمارات األندلسية 

 من مظاهر شعر رثاء املدن واملمالك:  ▪

 املوازنة بين ماض ي املدن وحاضرها.3 تصوير ما حل باملدن من خراب ودمار وما نزل بأهلها من كرب وضيق .1

 الهمم باملسلمين واستنهاضاالستنجاد . 4       ذكر أسباب الهزيمة .2

 يقول ابن خفاجة   تصوير ما حل باملدن من خراب ودمار وما نزل بأهلها من كرب وضيق .1

دار    يــــــــــا  الــــــــــعــــــــــدا  ــتــــــــــك  بســـــــــــــــــــــــاحــــــــ  عــــــــــاثــــــــــت 

نــــــــــــــاظــــــــــــــر    ــبــــــــــــــك  جــــــــــــــانــــــــــــ فــــــــــــــي  تــــــــــــــردد   وإذا 

بـــــــــأهـــــــــلـــــــــهـــــــــا    الـــــــــخـــــــــطـــــــــوب  تـــــــــقـــــــــاذفـــــــــت   أرض 

عـــــــرصـــــــــــــــــــاتـــــــهـــــــا  فـــــــي  الـــــــحـــــــدثـــــــان  يـــــــد   كـــــــتـــــــبـــــــت 
 

ــار  ــنـــــــــــــ والـــــــــــــ ــلـــــــــــــــى  ــبـــــــــــــ الـــــــــــــ  ومـــــــــــــــحـــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــك 

فـــــــــــيـــــــــــك   اعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــار   واســـــــــــــــــــــــتـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــار طـــــــــــال 

األقــــــــــــــدار  بــــــــــــــخــــــــــــــرابــــــــــــــهــــــــــــــا   وتــــــــــــــمــــــــــــــخضــــــــــــــــــــــــــت 

ــار"  ديـــــــــــــ ــار  الـــــــــــــــديـــــــــــــ وال  أنـــــــــــــــت  أنـــــــــــــــت   "ال 
 

 في رثاء مدينته الجميلة )بلنسيه( التي سقطت  ؟ما املناسبة التي قيلت فيها هذه األبيات  ▪

 يقول ابن اللبانة   املوازنة بين ماض ي املدن وحاضرها .2

غــــــــــاد   رائــــــــــح  بــــــــــمــــــــــزن  ــمــــــــــاء  الســــــــــــــــــــ  تــــــــــبــــــــــكــــــــــي 

الــــت الــــجــــبـــــــال  قــــواعـــــــدهـــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــ عــــلــــى  هـــــــدت   ي 

تـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــرهـــــــــــا   اآلمـــــــــــال  ـكــــــــــانـــــــــــت   وكـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــة 

فـــخـــــــذ   املـــكـــرمـــــــات  بـــيـــــــت  أقـــفـــر  ــيـــف  ضـــــــــــــ  يـــــــا 
 

ــبــــــــــاد   عــــــــ ــنــــــــــاء  أبــــــــ مــــــــــن  ــيــــــــــل  ــهــــــــــالــــــــ ــبــــــــ الــــــــ ــلــــــــــى   عــــــــ

أوتــــــــــــــاد ذات  ــهــــــــــــــم  ــنــــــــــــ مــــــــــــ األرض   وـكـــــــــــــانــــــــــــــت 

بـــــــــــاد وال  ــهـــــــــــا  ــيـــــــــ فـــــــــ عـــــــــــاكـــــــــــف  ال   فـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــوم 

الـــــــزاد  ــلـــــــة  فضـــــــــــــــــ واجـــــــمـــــــع  رحـــــــلـــــــك   فـــــــي ضـــــــــــــــــــم 
 

 ما املناسبة التي قيلت فيها هذه األبيات ؟ ▪

 )إشبيلية( مقارنا بين حال املدينة أيام حكم املعتمد بن عباد وبعد سقوطها: في رثاء دولة بني عباد في 

 وازن بين حال مدينة )إشبيلية( أيام حكم املعتمد بن عباد وبعد سقوطها كما بينها الشاعر ▪

الزوار وخلت من  كانت إشبيلية شامخة عزيزة يقصدها الزوار وكانت محط للكرم والكرماء أما بعد سقوطها فقد أفقرت من 

 الكرماء فأصبح الضيف يقتات من بقايا الطعام 

 : )أسئلة الكتاب(يقول ابن عبدون ومن املوازنة بين ماض ي املدن واحاضرها 

بــــــــاألثــــــــر الــــــــعــــــــيــــــــن  بــــــــعــــــــد  يــــــــفــــــــجــــــــع   الــــــــدهــــــــر 

مســـــــــــــــــــــاملـــــــــة   أبـــــــــدى  وإن  حـــــــــرب   فـــــــــالـــــــــدهـــــــــر 

بـــــــــرحـــــــــت   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ بـــــــــن مـــــــــا  واأليـــــــــام  املـــــــــظـــــــــفـــــــــر   ي 

قـــــــــــواعـــــــــــده   أرســـــــــــــــــــــــوا  الـــــــــــذي  اإلبـــــــــــاء   أيـــــــــــن 

الـــــــ  الــــــوفـــــــاء  شــــــــــــــــــرائــــــعـــــــه  أيــــــن  أصــــــــــــــــــفــــــوا   ذي 

رواســـــــــــــــ  نـــــــــأواــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـكــــــــانـــــــــوا  مـــــــــذ  هللا  أرض   ي 
 

والصـــــــــــــــــــور   األشـــــــــــــــــــبـــــــاح  عـــــــلـــــــى  الـــــــبـــــــكـــــــاء   فـــــــمـــــــا 

والســـــــــــــــمــر الــبــيــض  مــثـــــــل  والــبــيــض   والســـــــــــــــود 

ســـــــــــــــــــــفـــــــــر ــلـــــــــى  عـــــــ ــهـــــــــا  ــنـــــــ مـــــــ والـــــــــورى   مـــــــــراحـــــــــل 

ظـــــــــــفـــــــــــر  ومـــــــــــن  عـــــــــــز  مـــــــــــن  دعـــــــــــائـــــــــــم   عـــــــــــلـــــــــــى 

كـــــــــــدر عـــــــــــلـــــــــــى  مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــم  أحـــــــــــد  يـــــــــــرد   فـــــــــــلـــــــــــم 

تـــــقــــــر ولـــــم  فـــــيـــــهـــــــا  بـــــمــــــن  اســــــــــــــــــتـــــطـــــــارت   عـــــنــــــهـــــــا 
 

 رثاء دولة بني املظفر في )بطليوس( في  ما مناسبة األبيات السابقة ؟  ▪

 فالدهر حرب وإن أبدى مساملة   توظيف الحكمةى عل األبيات مثل من  ▪



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 طفة وعمق الشعور باألس ى والحزن احرارة الع علىاألبيات مثل من  ▪

 فما البكاء على األشباح والصور    الدهر يفجع بعد العين باألثر -

   التحسر على ما ضاع من إباء ووفاءاستخدام الشاعر أسلوب االستفهام الذي يفيد  -

 ذكر أسباب الهزيمة من ضعف املسلمين وانقسامهم وابتعادهم عن تعاليم دينهم الحنيف   .3

 يقول ابن الجلد  

ــابتهم بأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلس     أرى امللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نـــــــــــاموا وأســـــــــــرى لهـــــــــــم تحـــــــــــت الـــــــــــدجى قـــــــــــدر 
 

 دوائــــــــــــــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــــــــــوء ال تبقــــــــــــــــــــــــــــــــي وال تــــــــــــــــــــــــــــــــذر 

 هــــــــــــــــــوى بــــــــــــــــــأنجمهم خســــــــــــــــــف فمــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــعروا
 

 ل ملوك الطوائف بسبب سوء تدبيرهم صف ما آل إليه حاياملناسبة التي قيلت فيها هذه األبيات ؟ما  ▪

 : هممهم ودعوتهم إلى نصر إخوانهم االستنجاد باملسلمين واستنهاض. 4

 يقول ابن األبار القضاعي 

 أدرك بخيلـــــــــــــــــــــــــــــــــك خيـــــــــــــــــــــــــــــــــل هللا أندلســـــــــــــــــــــــــــــــــا   

 ب لهـــــــا مـــــــن غزيــــــر النصـــــــر مـــــــا التمســـــــت وهــــــ 
 

 إن الســــــــــــــــــــــــــــــــبيل إلــــــــــــــــــــــــــــــــى منجاتهــــــــــــــــــــــــــــــــا درســــــــــــــــــــــــــــــــا 

 فلــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــــزل عــــــــــــــــــــــــــز النصــــــــــــــــــــــــــر ملتمســــــــــــــــــــــــــا
 

 ما املناسبة التي قيلت فيها هذه األبيات ؟

 لطان تونس مستنجدا لنصرة األندلسإلى أبي زكريا بن حفص س ابن األبار  هابعد سقوط مدينة )بلنسية( وقد أرسلقيلت 

 نونية أبي البقاء الرندي    قيل( في رثاء األندلسما أشهر قصيدة )ما  ▪

 نونية أبي البقاء الرندي أشهر ما قيل في رثاء املدن واملمالك في األندلس علل تعد  ▪

 ال ترثي مدينته بعينها بل ترثي األندلس في مجموعها مدنا وممالك  ألنها  .1

 تعبر عن تجربة حقيقية عاشها الشاعر . 3  تمثل حال األندلسيين جميعهم في تلك الحقبة   .2

 بحكمة عامة ثم صور ما حل باألندلس من خطوب جليلة ال عزاء فيها وال تأس ي دونها يقول في نونيته: قصيدته  بدأ ▪

 لكــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــ يء إذا مــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــم نقصــــــــــــــــــــــــان   

ــا شــــــــــــــــــــــــــــاهدتها دول    هــــــــــــــــــــــــــــي األمــــــــــــــــــــــــــــور كمــــــــــــــــــــــــــ

 وهــــــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــــــدار ال تبقــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــى أحــــــــــــــــــــــد  

 فجـــــــــــــــــــــــــــــــائع الـــــــــــــــــــــــــــــــدهر أنـــــــــــــــــــــــــــــــواع منوعـــــــــــــــــــــــــــــــة   

 وللحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادث ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوان يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلها   

  تلــــــــــــــــــــك املصــــــــــــــــــــيبة أنســــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــدمها  

 يـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن لذلـــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــوم بعـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــزهم
 

 العــــــــــــــــــــــــيش إنســــــــــــــــــــــــانفــــــــــــــــــــــــل يغــــــــــــــــــــــــر بطيــــــــــــــــــــــــب  

 مــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــره زمــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــاءته أزمــــــــــــــــــــــــــــان

ــا شـــــــــــــــــــــــــــان  وال يـــــــــــــــــــــــــــدوم علـــــــــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــــــــــ

 وللزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات وأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزان

ــا ملـــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــل باإلســـــــــــــــــــــــــــلم ســـــــــــــــــــــــــــلوان  ومـــــــــــــــــــــــــ

 الـــــــــــــــــــدهر نســـــــــــــــــــيان ومـــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــع طـــــــــــــــــــول 

 أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــال حـــــــــــــــــــــــــــــــــــالهم جـــــــــــــــــــــــــــــــــــور وطغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 

 الخصائص الفنية لشعر رثاء املدن واملمالكاذكر  ▪

 بحرارة العاطفة وعمق الشعور باألس ى والحزن عند الحديث عما حل باملدن واملوازنة بين ماضيها وحاضرهايتصف  .1

 يتصف شعر رثاء املدن بحرارة العطافة وعمق الشعور : علل ▪

ه ما  فهو ال يتصنع وال يتكسب بل يصور واقعا مؤملا ال مكان للتكلف فيه ويعبر عن مشاعره تجا ألن الشاعر صادق في ما يقول  

 حل باملدن وأهلها فجاءت معظم القصائد حزينة باكية 

تغلب عليه النزعة الدينية والحكمة النابعة من التجارب املريرة ويتجلى ذلك في أبيات أبي البقاء الرندي حيث يتحدث  .2

 بحكمة عن تداول األيام وتبدل الحال وتقلب الزمان. 

 النداء واالستفهام للتحسر والتفجع.يكثر من استخدام أساليب اإلنشاء الطلبي مثل:  .3



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 شعر املرأة :ثالثا

 مثل لشاعرات من شاعرات األندلس : ▪

 نضار بنت أبي حيان الغرناطي عاملة في اللغة والنحو والتفسير ولها مجلس علم   .1

 األدباء في مجلسها لدراسة الشعر ونقده.  جمعتوالدة بنت املستكفي  .2

 نفوذ سياس ي   كان لهما  مريم أم إسماعيل وأسماء بنت غالب. .3

 تميمة بنت يوسف. /حفصة الركونية /أم الهناء بنت القاض ي /حسانة التميمية /حمدة بنت زياد املؤدب   .4

 الفخر    الوصف  املدح  األغراض الشعرية التي نظمت فيها املرأة :اذكر  ▪

 املدح .1

للتعبير عن مشاعر الود واإلخلص أو من أجل تحقيق رغبة ذاتية مثل رفع ؟  لم استخدمت الشاعرة األندلسية املدح ▪

 ظلمة أو طلب نجدة  

 ومن ذلك قول حسانة التميمية 

 ابــــــــــــــــــن الهشــــــــــــــــــامين خيــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــأثرة   

 إن هـــــــــــــــــــز يـــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــو ى أثنـــــــــــــــــــاء صـــــــــــــــــــعدته  

 قـــــــــــــــــل لىمـــــــــــــــــام أيـــــــــــــــــا خيـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــورى نســـــــــــــــــبا  

ــي    جـــــــــــودت طبعـــــــــــي ولـــــــــــم تـــــــــــرض الظلمـــــــــــة لـــــــــ

ــاك عاطفـــــــــــــــــــة   فــــــــــــــــــإن أقمــــــــــــــــــت ففـــــــــــــــــــي نعمــــــــــــــــ
 

 وخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر منتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع يومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرواد 

ــا مــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــرف فرصــــــــــــــــــــــــــــاد  روى أنابيبهــــــــــــــــــــــــــ

 مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين آبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد

ــاء رائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي زاديـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وإن رحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زودت
 

 ؟ما املناسبة التي قيلت فيها  هذه األبيات 

 في مدح الحكم بن ناصر بعد أن حقق طلبها ورفع ظلمتها:قالتها   

  الوصف .2

 حمدة بنت زياد املؤدب  تقول 

واد   الــــــــــــــرمضـــــــــــــــــــــــــــاء  لــــــــــــــفــــــــــــــحــــــــــــــة   وقــــــــــــــانــــــــــــــا 

ــلـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا    عـــــــــ فـــــــــــحـــــــــــنـــــــــــا  دوحـــــــــــة  ــلـــــــــــنـــــــــــا  ــلـــــــــ  حـــــــــ

زالال   ظــــــــــــــــمــــــــــــــــأ  عــــــــــــــــلــــــــــــــــى   وأرشــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــنــــــــــــــــا 

واجـــــــــــهـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــا    أنـــــــــــى  الشـــــــــــــــــــــــمـــــــــــس   يصـــــــــــــــــــــــد 

الــــــــــــعــــــــــــذارى   حــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــة  حصــــــــــــــــــــــــاه   يــــــــــــروح 
 

الـــــــعـــــــمـــــــيـــــــم   الـــــــغـــــــيـــــــث  مضــــــــــــــــــــاعـــــــف   ســــــــــــــــــــقـــــــاه 

الـــــــــفـــــــــطـــــــــيـــــــــمحـــــــــنـــــــــو   عـــــــــلـــــــــى   املـــــــــرضــــــــــــــــــــــعـــــــــات 

الـــــــــــــروح   ــقـــــــــــــيـــــــــــــميـــــــــــــرد  الســـــــــــــــــــــــ ــلـــــــــــــب  ــلـــــــــــــقـــــــــــ  لـــــــــــ

لـــــــــــــلـــــــــــــنســـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــم  ويـــــــــــــأذن   فـــــــــــــيـــــــــــــ ـــــــــــــجـــــــــــــبـــــــــــــهـــــــــــــا 

الـــــــــنـــــــــظـــــــــيـــــــــم الـــــــــعـــــــــقـــــــــد  جـــــــــانـــــــــب   فـــــــــتـــــــــلـــــــــمـــــــــس 
 

وصفت )وادي آش( وصفا بارعا دقيقا حين جلست تتفيأ ظلله وتبدو الحص ى  ما املناسبة التي قيلت فيها  هذه األبيات ؟ ▪

 جواهر فتظن الحسان الناظرات فيه كأن عقودهن انفرطت فيه فيسرعن إلى تلمس عقودهن   -لصفائه-فيه كأنه 
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بحسبها ونسبها وجمالها وعفتها   ؟ افتخرت املرأة األندلسية خاصة من كانت مقربة من امللوك واألمراء والوزراء بم  ▪

 ومهاراتها فالفخر متنفس لها لتعبر عن كبريائها واملباهاة بنفسها.

 قالت تميمة بنت يوسف 

الســـــــــــــــــمـــــــاء   فـــــي  مســـــــــــــــــكـــــنـــــهـــــــا  الشـــــــــــــــــمـــــس   هـــــي 

الصــــــــــــــــــــــعـــــــــود إلـــــــــيـــــــــه  تســــــــــــــــــــــتـــــــــطـــــــــيـــــــــع   ولـــــــــن 
 

الــــــــــــــــفــــــــــــــــؤاد    جــــــــــــــــمــــــــــــــــيــــــــــــــــلفــــــــــــــــعــــــــــــــــز   عــــــــــــــــزاء 

نــــــــــــــزوال  إلــــــــــــــيــــــــــــــك  ــتــــــــــــــطــــــــــــــيــــــــــــــع  تســـــــــــــــــــــــــ  ولــــــــــــــن 
 

 أو أن تنزل هي من مكانها   مفتخرة بنفسها وأنه يصعب الوصول إليهاقالتها  ما املناسبة التي قيلت فيها هذه األبيات ؟ ▪



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 : حفصة الركونية   قالت 

ــا ربـــــــــــــــة الكـــــــــــــــرم     يـــــــــــــــا ربـــــــــــــــة الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــل يـــــــــــــ

 تصــــــــــــــــــــــــــــفحيه بلحــــــــــــــــــــــــــــظ الــــــــــــــــــــــــــــود منعمــــــــــــــــــــــــــــة  
 

 يـغضـــــــــــــــــــــ ي جفونـــــــــــــــــــــك عمـــــــــــــــــــــا خطـــــــــــــــــــــه قلمـــــــــــــــــــــ  

 تحفلـــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــرديء الحـــــــــــــــــــــــــــــظ والكلـــــــــــــــــــــــــــــمال 
 

حفصة الركونية بخطها حين سألتها امرأة من أعيان غرناطة أن  افتخرت فيها   ما املناسبة التي قيلت فيها هذه األبيات؟ ▪

 .  تكتب لها شيئا بخطها

 : الخصائص الفنية لشعر املرأةاذكر  ▪

 تتصف بوحدة املوضوع . جاء في معظمه قصائد قصيرة ومقطوعات 1

 بم يتصف التصوير في شعر املرأة األندلسية (). يتصف التصوير فيه ببساطته وجماله وخلوه من التكلف 2

فصوره تخضع لعاطفة املرأة املتدفقة ويظهر ذلك في قول حمدة بنت زياد املؤدب حين وصفت )وادي آش( وشبهت ظلل 

 كما في أبيات تميمة بنت يوسف التي شبهت فيها نفسها بالشمس.و األشجار في الوادي بحنو األم املرضع على طفلها الفطيم 

 

 األسئلة

 األندلس  وضح من خالل ما درست مكانة املرأة في .1

نالت مكانة كبيرة في املجتمع األندلس ي وشاركت في الحياة العامة ، وتولت مناصب مختلفة فكانت كاتبة وعاملة وشاعرة وكان 

 لكثير من النساء نفوذ سياس ي بسبب أجواء الحرية واالنفتاح التي سادت املجتمع األندلس ي  

 . استنتج الغرض الشعري الذي يمثله مل مما يأتي2

 :  والدة بنت املستكفي قالت . أ

 أنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا وهللا أصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلح للمعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياني  
 

 وأمشيييييييييييييييييييييييييييييييييي ي مشيييييييييييييييييييييييييييييييييييتي وأتيييييييييييييييييييييييييييييييييييه تيهييييييييييييييييييييييييييييييييييا 
 

 الفخر 

 :  قالت حسانة التميمية .ب

الييييعيييييياصيييييييييييي إ أبييييييا  إليييييييييييك  مييييوجييييعيييييية  يييييييييييييييييييييييييييي نييييي   ي 

لييييييييه أنيييييييي  األنييييييييام  انييييييييقيييييييياد  الييييييييذي  األمييييييييام   ت 
 

 أبيييييييييييييييا الحسيييييييييييييييين سيييييييييييييييقته الواكيييييييييييييييف اليييييييييييييييديم 

 هى األمييييييييييييييييييييييييييييييميوملكتيييييييييييييييييييييييييييييه مقاليييييييييييييييييييييييييييييييد النيييييييييييييييييييييييييييييي 
 

 املدح 

 أجب عن األسئلة التي تليه . اقرأ النص اآلتي ثم 3

 حين علمت والدة بنت املستكفي أن ابن زيدون مال إلى امرأة غيرها كتبت إليه

بييييييينييينييييييا   مييييييا  اليييهيييوى  فيييي  تييينصييييييييييييييف  كييينييييييت   ليييو 

بيييييييجيييييييمييييييياليييييييه   ميييييييثيييييييميييييييرا  غصييييييييييييييييييينيييييييا   وتيييييييركيييييييت 

السيييييييييييييييييييميييييييا   بيييييييدر  بيييييييأنييييييينيييييييي  عيييييييليييييييميييييييت   وليييييييقيييييييد 
 

جيييييييارييييييييت  تيييييييهيييييييو  تيييييييتيييييييخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ليييييييم  وليييييييم   رييييييييييييييييييييييييييييييي ي 

يييييييثييييييميييييير   لييييييم  الييييييذي  لييييييلييييييغصيييييييييييييييييين   وجيييييينييييييحييييييت 

بيييييياملشييييييييييييييييت لشييييييييييييييييقيييييوتيييييي  دهييييييييييييت   ري ييييييييييييييييييييييييييييي ليييييكييييين 
 

 ؟ما الغرض الشعري الذي تمثله األبيات السابقة . أ

 الفخر )تفتخر بجمالها(

 ؟مثل من األبيات السابقة على جمال التصوير .ب

 شبهت نفسها بالغصن املثمر وبالبدر وشبهت غيرها بالغصن غير املثمر وبكوكب املشتري  

 

 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 خامسا: الشعر االجتماعي 

 ؟ امتاز املجتمع األندلس ي إبان الحكم العربي بم  ▪

بالتنوع الثقافي والتفاعل االجتماعي حيث تألف من عناصر مختلفة األعراق واألديان وقد تفاعلت هذه العناصر تفاعل عميقا   

 جعل من املجتمع األندلس ي مجتمعا متميزا في بنائه الحضاري والفكري 

 مكونات املجتمع األندلس ي   ولم يكن يتسنى ذلك لوال سياسة حكام األندلس القائمة على التعايش والتسامح واحترام

 واكب الشعر الحياة االجتماعية في األندلس علل:  ▪

  تلك الحياة  صور كثيرا من مظاهرهألنه 

 ومن املظاهر التي تناولها الشعر االجتماعي  ▪

 تصوير عادات األندلسيين وتقاليدهم في األفراح واألتراح  .1

 العبادة وإقامة الكنائس مشاركة املسيحيين في األندلس مناسباتهم ومنحهم حرية  .2

 وصف املهن التي يعمل بها الناس وتصوير معانتهم  . 3

 وصف مظاهر التطور العمراني كالقصور واملساجد والكنائس  . 4

مثل خروج الناس ملراقبة هلل العيد وفرحتهم الغامرة بذلك . تصوير عادات األندلسيين وتقاليدهم في األفراح واألتراح 1

 ناسبة السعيدة يقول أبو الحسن بن هارون الشنتمري:وتبادل التهاني بهذه امل

 يــــــــــــــــــــــــــــا ليلــــــــــــــــــــــــــــة العيــــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــــدت ثانيــــــــــــــــــــــــــــة   

 إذا أقبـــــــــــــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــــــــــــاس ينظـــــــــــــــــــــــــــــرون إلـــــــــــــــــــــــــــــى   

 فقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت ال مؤمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــولي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

 بـــــــــــــــــــــــــــل أثـــــــــــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــــــــــــي هللكـــــــــــــــــــــــــــم  
 

 وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد إحســــــــــــــــــــــــــــــــــــانك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي أذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 هللــــــــــــــــــــــــــــــــــك النضــــــــــــــــــــــــــــــــــو نــــــــــــــــــــــــــــــــــاحل أصــــــــــــــــــــــــــــــــــفر

 معرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم ال أكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ال يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد أن يظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 

 

 هور بالعيد: هنئا حاكم قرطبة أبا الوليد بن جويقول ابن زيدون م

 هنيئــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــك العيــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــك أصــــــــــــــــــــــبحت   

 تلقــــــــــــــــــــــــــاك بالبشــــــــــــــــــــــــــرى وحيــــــــــــــــــــــــــاك بــــــــــــــــــــــــــاملنى   
 

 تــــــــــــــــــروق الضــــــــــــــــــحى منــــــــــــــــــه وتنــــــــــــــــــدى األصــــــــــــــــــائل 

 فبشــــــــــــــــــــــراك ألــــــــــــــــــــــف بعــــــــــــــــــــــد عامــــــــــــــــــــــك قابــــــــــــــــــــــل
 

 

 الحصري: ومن عادات األندلسيين لبس الثياب البيضاء في األتراح واألحزان يقول أبو الحسن 

 إذا ـكــــــــــــــــــــــــــــان البيـــــــــــــــــــــــــــــاض لبـــــــــــــــــــــــــــــاس حــــــــــــــــــــــــــــــزن   

 ألـــــــــــــــــــــــم ترنـــــــــــــــــــــــي لبســـــــــــــــــــــــت بيـــــــــــــــــــــــاض شـــــــــــــــــــــــيبي   
 

 بأنــــــــــــــــــــــــــــــــدلس فـــــــــــــــــــــــــــــــــذاك مــــــــــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــــــــــواب 

 ألنــــــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــــــد حزنــــــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــــــباب
 

 

إقامة الكنائس2 ومن أعياد املسيحيين التي يحتفل بها   . مشاركة املسيحيين في األندلس مناسباتهم ومنحهم حرية العبادة و

يوم ميلد السيد املسيح )عيد النيروز( وعيد العنصرة )املهرجان( وهو يوم ميلد سيدنا يحيى بن زكريا عليهما السلم يقول 

 الشاعر حسان بن أبي عبدة في عيد العنصرة:

 أرى املهرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد استبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا 

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    فوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلت األرض أفوا

 يرها   وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزت الريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناب

 تهــــــــــــــــــــــــــــــــــادى بــــــــــــــــــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ألطــــــــــــــــــــــــــــــــــافهم 
 

 

ــتـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــرا  واســـــــــــــــــــــــــــــــــ املـــــــــــــــــــــــزن   غـــــــــــــــــــــــداة 

األخضــــــــــــــــــــــــــــرا   وجــــــــــــــــلــــــــــــــــلــــــــــــــــت ــنــــــــــــــــدس   الســــــــــــــــــــــــــ

والـــــــــــــــعـــــــــــــــنـــــــــــــــبـــــــــــــــرا  املســــــــــــــــــــــــــــك   فضــــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــت 

ــثــــــــــــــــرا  املــــــــــــــــكــــــــــــــ بــــــــــــــــه  املــــــــــــــــقــــــــــــــــبــــــــــــــــل   وســــــــــــــــــــــــــــام 
 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 كقول ابن سارة األندلس ي مصورا كساد حرفة الوراقة:  وصف املهن التي يعمل بها الناس وتصوير معانتهم. 3

 ي أنكــــــــــــــــــــــــد حرفــــــــــــــــــــــــة   ـأمــــــــــــــــــــــــا الوراقــــــــــــــــــــــــة فهــــــــــــــــــــــــ 

 شــــــــــــــــــــــــــــبهت صــــــــــــــــــــــــــــاحبها بصــــــــــــــــــــــــــــاحب إبــــــــــــــــــــــــــــرة 
 

 أوراقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وثمارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الحرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

 تكســــــــــــــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــــــــــــــراة وجســــــــــــــــــــــــــــــمها عريــــــــــــــــــــــــــــــان
 

 

 يقول ابن وهبون في وصف قصر الزاهي في إشبيلية: وصف مظاهر التطور العمراني كالقصور واملساجد والكنائس. 4

 وللزاهـــــــــــــــــــــــــــــي الكمـــــــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــــــنا وحســـــــــــــــــــــــــــــنا   

 يحــــــــــــــــــــــــــــــاط بشـــــــــــــــــــــــــــــــكله عرضــــــــــــــــــــــــــــــا وطـــــــــــــــــــــــــــــــوال   

 وقــــــــــــــــــــــــــور مثــــــــــــــــــــــــــل ركــــــــــــــــــــــــــن الطــــــــــــــــــــــــــود ثبتــــــــــــــــــــــــــا   

 فمـــــــــــــــــــــــــا أبقـــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــهابا لـــــــــــــــــــــــــم يصــــــــــــــــــــــــــوب
 

 كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــــــــــــــــع الجللـــــــــــــــــــــــــــــــــــة والكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاال 

 ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ال يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال

 ومختــــــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــــــــــــــن اختيــــــــــــــــــــــــــــــــاال

 وال شمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وال هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال
 

 :  الخصائص الفنية للشعر االجتماعياذكر  ▪

 . جاء في معظمه مقطوعات شعرية قصيرة وال سيما عند وصف املهن وتبادل التهاني.1

 . يوظف اللغة السهلة واأللفاظ االجتماعية السائدة  ي املجتمع األندلس ي مثل ليلة العيد والنيروز واملهرجان والوراقة. 2

البسيطة ويوظف الصور الشعرية السهلة كتشبيه صاحب الوراقة باإلبرة التي تكسو الناس وأثر الصوم في  . يميل إلى املعاني 3

 الهلل حتى غدا نحيل. 

 األسئلة:

 بين مظاهر التعايش والتفاعل في األندلس من خالل ما درست  .1

ي ومشاركة أتباع األديان املختلفة تجلى التعايش والتفاعل في مظاهر شتى من بينها احترام جميع مكونات املجتمع األندلس 

 املناسبات في ما بينهم ومنجهم حرية العبادة وبناء الكنائس وتبادل التهاني  

 اذكر بعض العادات االجتماعية في األندلس  .2

 حزان خروج الناس ملراقبة  هلل العيد وفرحتهم الغامرة ، تبادل التهاني بهذه املناسبة ارتداء اللباس األبيض في األتراح واأل 

 استنتج املظهر الذي يمثله كل بيت من مظاهر الشعر االجتماعي:  .3

 وصف املهن التي يعمل بها الناس وتصوير معاناتهم = قالوا الكتابة أعلى خطة رفعت    قلت الحجامة أعلى عند أقوام . أ

 وصف مظاهر التطور العمراني  =  كل قصر بعد الدمشق يذم    في طاب الجنى وفاح املشم .ب

 مشاركة املسيحيين أعيادهم واالحتفال بها=  بشرى بيوم املهرجان فإنه    يوم عليه من احتفائك رونق . ج

 . اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:4

 يقول ابن خفاجه مهنئا صديقه بعيد األضحى املبارك مشيرا إلى األضحية:

سيييييييييييييييييييييييييرى   أنيييييييييييييس  افيييييييييييييد  و  ليييييييييييييييييييييييييييهييييييييييييينيييييييييييييك 

بيييييييييييه    ورد  مييييييييييياء  مييييييييييين  شيييييييييييييييييييييييئيييييييييييت   فيييييييييييميييييييييييا 

مييييييييييييينيييييييييييييحيييييييييييييرا     بيييييييييييييه  تيييييييييييييدميييييييييييييى   وسيييييييييييييييييييييييييوداء 

ضييييييييييييييييييييحيييييييييوة   فيييييييييروهيييييييييا  مييييييييين   سييييييييييييييييييييتيييييييييخيييييييييليييييييييع 
 

طيييييييييييييييرق   سيييييييييييييييييييييييييييرور  وفصيييييييييييييييييييييييييييل   فسيييييييييييييييييييييييييييرى 

أرق  حسييييييييييييييييييييييييييييييين  ثييييييييييييييييييييوب  وميييييييييييييييييييين   أراق 

الشييييييييييييييييييفيييييييق تيييييييحيييييييت  اليييييييليييييييييييييييل  اعيييييييتيييييييرض   كيييييييميييييييا 

الييييييييفييييييييلييييييييق بييييييييييييييييياض  عيييييييين  الييييييييد ييييييييى   سييييييييييييييييييييواد 
 

 وتقاليدهم وتبادل التهاني في األعياد تصوير عادات األندلسيين  استنتج املظهر االجتماعي الذي تمثله األبيات السابقة. . أ

 مثل من النص على خصائص الشعر االجتماعي في األندلس. .ب

األبيات مقطوعة شعرية قصيرة/ يوظف اللغة السهلة واأللفاظ االجتماعية السائدة في املجتمع األندلس ي )ماء ورد ، ثوب حسن 

ها األسود بالليل املظلم الذي زال عنه بياض الفجر وشبه ليهنك ، سرور ، الصور الشعرية البسيطة )شبه جلد النعجة وفرو 

 العيد بالوافد املؤنس 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 قضايا من النثر في العصر األندلس ي

 تأثر النثر في األندلس بم  ▪

تناول األندلسيون ما كان معروفا في املشرق من رسائل ديوانية وشخصية وخطب ووصايا وأبدعوا ف بالنثر في املشرق العربي تأثر 

 خاصة في فن الرسائل األدبية التأليفية وفن القصص الفلسفية. 

 اذكر  أشهر أدباء املشرق   ▪

 ابن املفقع والجاحظ وابن العميد وأبي حيان التوحيدي وسنجد أصداء ذلك في األندلس 

 ئل األدبية التأليفيةأوال: الرسا

 التأليفية عرف الكتابة  ▪

وهي مجموعة رسائل أدبية تتنوع أهدافها بين الترفيه عن النفس بما تلذ قراءته وشرح الحقائق بأسلوب قصص ي خيالي مصورة  

 عواطف الناس وأهوائهم في حياتهم الخاصة والعامة. 

الترفيه عن النفس بما تلذ قراءته وشرح الحقائق بأسلوب قصص ي خيالي مصورة الهدف من الرسائل التأليفية ؟ ما  ▪

 عواطف الناس وأهوائهم في حياتهم الخاصة والعامة. 

 :  من األندلسيين الكتابة التأليفيةأشهر من كتب في اذكر  ▪

 ابن حزم صاحب )طوق الحمامة في األلفة واألالف(  .1

 وابن شهيد صاحب )التوابع والزوابع(.  .2

 )ابن حزم األندلس ي(  طوق الحمامة في األلفة واألالف .1

 مامة )سبب تأليفه( عرف بكتاب طوق الح ▪

الحب ومعانيه وأسبابه  هي رسالة رد بها ابن حزم على سائل بعث إليه من مدينة أملرية يسأله أن يصف له رسالة في صفة 

 وأغراضه وما يقع منه على سبيل الحقيقة. 

 في ثلثين بابا تناول فيها الحب في نشأته وتطوره وأغراضه ودرجاته وأنواعه ومكامن السعادة والتعاسة فيه.الكتاب يقع 

 يقول ابن حزم في باب عالمات الحب:

فأولها إدمان النظر والعين باب النفس الشارع وهي املنقبة عن  " وللحب علمات يقفوها الفطن ويهتدي إليها الذكي. 

سرائرها واملعبرة لضمائرها واملعبرة عن بواطنها فترى الناظر ال يطرف يتنقل بتنقل املحبوب وينزوي بانزوائه ويميل حيث مال  

 كالحرباء مع الشمس وفي ذلك أقول شعرا:

لــــــــعــــــــيــــــــن مــــــــوقــــــــف ــــــــــــــــــــــــــــــــــ فــــــــلــــــــيــــــــس  غــــــــيــــــــرك  عــــــــنــــــــد   ي 

وكــــــــــيــــــــــفــــــــــمــــــــــا   انصــــــــــــــــــــــرفــــــــــت  حــــــــــيــــــــــث   أصــــــــــــــــــــــرفــــــــــهــــــــــا 
 

الــــــــبــــــــهــــــــت  مــــــــن  ــــــــجــــــــر  يــــــــحــــــــكــــــــون  مــــــــا   ـكـــــــأنــــــــك 

الـــــــنـــــــعـــــــ  الـــــــنـــــــحـــــــو  فـــــــي  ـكــــــاملـــــــنـــــــعـــــــوت   ت تـــــــقـــــــلـــــــبـــــــت 
 

 

ومنها اإلقبال بالحديث فما يكاد يقبل على سوى محبوبه ولو تعمد ذلك وإن التكلف ليستبين ملن يرمقه فيه واإلنصات لحديثه 

 املحال وخرق العادات(إذا حدث واستغراب كل ما يأتي به ولو أنه عين 

 : اذكر الخصائص الفنية لرسالة ابن حزم ▪

 تستخدم عبارات قصيرة سلسة بعيدة عن التكلف  .1

 في قول ابن حزم " فترى الناظر ال يطرف يتنقل بتنقل املحبوب وينزوي بانزوائه ويميل حيث مال كالحرباء مع الشمس".  

 تعالج عاطفة الحب من منظور إنساني مستخدمة التسلسل املنطقي .2

 فأول علمات الحب عند ابن حزم إدمان النظر ثم اإلقبال بالحديث... .  

 لتوضيح املعنى.. تستشهد بالشعر 3



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 / ابن شهيد األندلس ي التوابع والزوابع .2

 ما سبب تأليف التوابع والزوابع   ▪

 من أدباء عصره وعلمائه إال النقد فأراد أن يثبت لنظرائه قدرته على الكتابة  ابن شهيد  لم ينل

 شياطين للشعراء املشهورين والكتاب النابهين ابن شهيد  اخترع علل :  ▪

ليسمعهم من شعره ونثره ما يحملهم على االعتراف له بالتفوق والعبقرية في زمانه وجرت بينهم وبينه مطارحات أدبية ومناقشات  

 لغوية تجلت فيها آراء ابن شهيد النقدية وقد أجازوه وذلك باعترافهم بتفوقه وجودة أدبه.  

 ة خيالية(. إلى شخص كناه أبا بكر )وهو شخصي ؟وجه ابن شهيد رسالته ملن  ▪

 ؟ار ابن شهيد لرسالته اسم "التوابع والزوابع"ياخت ما سبب ▪

 من الشياطين.   - في ما عداه-ألنه جعل مسرحها عالم الجن واتخذ كل أبطالها 

 ما املقصود بالتوابع والزوابع  ▪

 التوابع: جمع تابع أو تابعة وهو الجني أو الجنية ويكونان مع اإلنسان يتبعانه حيث ذهب. 

 الزوابع: جمع زوبعة: وهي اسم شيطان أو رئيس للجن. و 

 كيف انتزع ابن شهيد من توابع الشعراء والخطباء شهادة بتفوقه في األدب؟  ▪

عن طريق اتصاله بتوابع الشعراء والكتاب فناقشهم وناقشوه وعرض في أثناء ذلك بعض أرائه النقدية وكثيرا من نماذج شعره  

 ودافع عن فنه 

رحلة في عالم الجن اتصل من خللها بتوابع الشعراء والكتاب وناقشهم وناقشوه وأنشدهم عن يحكي ابن شهيد في رسالته 

دافع عن فنه وانتزع من توابع  و لك بعض آرائه النقدية في األدب واللغة وكثيرا من نماذج شعره ونثره عرض في أثناء ذو  وأنشدوه 

 شهادات بتفوقه في الشعر واألدب.  الشعراء والكتاب الذين حاورهم

 

 األسئلة

  الرسالة:نتج من خالله أهم خصائص ثم است البن حزم  اقرأ النص اآلتي من رسالة "طوق الحمامة". 3

ومن غريب أصول العشق أن تقع املحبة بالوصف دون املعاينة وهذا أمر يترقى منه إلى جميع الحب فتكون املراسلة  

واملكاتبة والهم والوجد والسهر على غير اإلبصار فإن للحكايات ونعت املحاسن ووصف األخبار تأثيرا في النفس ظاهرا. وأن 

 ببا للحب واشتغال البال. وفي ذلك أقول شعرا: تسمع نغمتها من وراء جدار فيكون س

 ويا من المني في حـــ     ــب من لم يره طرفي

 لقد أفرطت في وصفــ   ــك لي في الحب بالضعف

 فقل: هل تعرف الجنـــ ــة يوما بسوى الوصف

 تستخدم عبارات قصيرة سلسة بعيدة عن التكلف  . أ

 إلى املراسلة واملكاتبة فالهم والوجد والسهر على غير اإلبصارالتسلسل املنطقي فالحب بالوصف يترقى منه   . ب

 تستشهد بالشعر لتوضيح املعنى.  .ج

 أليف واملوضوع.ت. وازن بين رسالتي: "طوق الحمامة" و"التوابع والزوابع" من حيث: سبب ال5

 املوضوع  سبب التأليف 

طوق 

 الحمامة

أملرية يسأله أن يصف له رسالة رد بها ابن حزم على سائل بعث إليه من مدينة  

 في صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأغراضه وما يقع منه على سبيل الحقيقة. 

الحب في نشأته وتطوره وأغراضه ودرجاته وأنواعه ومكامن 

 السعادة والتعاسة فيه  

التوابع 

 والزوابع 

ه  من أدباء عصره وعلمائه إال النقد فأراد أن يثبت لنظرائ ابن شهيد  لم ينل

 قدرته على الكتابة

عرضت فيه آراء ابن شهيد النقدية واالعتراف له بالتفوق  

 والعبقرية في زمانه ممن ناقشهم من شياطين الشعراء والكتاب  



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 ثانيا: فن القصة الفلسفية

 كثرت القصص الفلسفية التأملية في العصر األندلس ي علل  ▪

 كتابها يتخذونها وسيلة للتعبير عن فكرهم وفلسفتهم وآرائهم.  ألن

 قصة )حي بن يقظان( البن طفيل.ب عرف  ▪

تلخيص فلسفي تأملي جميل ألسرار الطبيعة والخليقة عرضت من خلل حياة طفل يدعى )حي بن يقظان( ألقي في جزيرة  

التدريجي لظروف الحياة ومظاهرها الطبيعية أن يدرك بفطرته وتفكيره أن  مجهولة وقد استطاع هذا الطفل بامللحظة والتأمل 

 لهذا الكون خالقا. 

 بين هدف ابن طفيل من تأليف قصة )حي بن يقظان(  ▪

 لكي تكون وسيلة للتعبير عن فكره وفلسفته وآرائه 

ج الحركة حتى وقع صوته في يذكر ابن طفيل في قصته أن الجوع قد اشتد بالطفل حي بن يقظان فأخذ يبكي ويستغيث ويعال

أذن ظبية كانت قد فقدت ولدا لها " فلما سمعت الصوت ظنته ولدها فتبعت الصوت حتى وصلت إلى التابوت ففحصت عنه 

بأظلفها وهو يئن من داخله حتى طار عن التابوت لوح من أعله" فوجدت الظبية في هذا الصغير املتروك عوضا عن ولدها 

 سائغا وما زالت تتعهده وتربيه وتدفع األذى عنه". فحضنته "وأروته لبنا 

يسرد ابن طفيل في قصته بدقة كيف يتعلم الطفل من الظبية ومما حوله من الحيوانات في الجزيرة كثيرا من األشياء التي تعينه 

مت على رعايته على كشف الحقائق واكتساب املعارف واملهارات ويحكي جميع ما يسمعه من أصوات. ثم تموت الظبية التي قا

فيهتم لذلك ويقف أمام جثتها في حيرة حتى يهديه تفكيره إلى شق صدرها في محاولة ملعرفة ما أصابها فيكشف أن شيئا ما قد 

فارق الجسد؛ به تكون الحياة أو ال تكون. ثم يهتدي إلى طريقة دفن جسد الظبية بعد أن تعفن. وبعد ذلك يعتمد على نفسه 

 تشاف ضروريات الحياة من النار وبعض ألوان الطعام.مستخدما معارفه في اك

 يقول ابن طفيل:

وأتفــــــــــــق فــــــــــــي بعــــــــــــض األحيــــــــــــان أن انقــــــــــــدحت نــــــــــــار فــــــــــــي أجمــــــــــــة .. فلمــــــــــــا بصــــــــــــر بهــــــــــــا رأى منظــــــــــــرا هالــــــــــــه وخلقــــــــــــا لــــــــــــم يعهــــــــــــده " 

مــــــــــــن قبــــــــــــل فوقــــــــــــف يتعجــــــــــــب منهــــــــــــا مليــــــــــــا ومــــــــــــا زال يــــــــــــدنو منهــــــــــــا شــــــــــــيئا فشــــــــــــيئا فــــــــــــرأى للنــــــــــــار مــــــــــــن الضــــــــــــوء الثاقــــــــــــب والفعــــــــــــل 

ــالى فــــــــــــــي الغالــــــــــــــب حتــــــــــــــى  ال تعلــــــــــــــق بشــــــــــــــ يء إال أتــــــــــــــت عليــــــــــــــه وأحالتــــــــــــــه ألى نفســــــــــــــها فحملــــــــــــــه العجــــــــــــــب بهــــــــــــــا وبمــــــــــــــا ركــــــــــــــب هللا تعــــــــــــ

ــا شـــــــــــــيئا فلمـــــــــــــا باشـــــــــــــرها أحرقـــــــــــــت يـــــــــــــده فلـــــــــــــم  طباعـــــــــــــه مـــــــــــــن الجـــــــــــــراءة والقـــــــــــــوة علـــــــــــــى أن يمـــــــــــــد يـــــــــــــده إليهـــــــــــــا وأراد أن يأخـــــــــــــذ منهـــــــــــ

ــار علـــــــــــــــى جميعـــــــــــــــه فأخـــــــــــــــذ بطرفـــــــــــــــه  ــا لـــــــــــــــم تســـــــــــــــتول النـــــــــــــ ــا فاهتـــــــــــــــدى إلـــــــــــــــى أن يأخـــــــــــــــذ قبســـــــــــــ الســـــــــــــــليم يســـــــــــــــتطع القـــــــــــــــبض عليهـــــــــــــ

والنــــــــــــار فــــــــــــي طرفــــــــــــه اآلخــــــــــــر فحملــــــــــــه إلــــــــــــى موضــــــــــــع ـكـــــــــــان يــــــــــــأوي إليــــــــــــه... فكــــــــــــان يزيــــــــــــد بــــــــــــه أنســــــــــــه بــــــــــــه لــــــــــــيل ألنهــــــــــــا كانــــــــــــت تقــــــــــــوم 

 مقام الشمس في الضياء والدفء فعظم به ولعه واعتقد أنها أفضل األشياء إليه".

 :)الخصائص الفنية (تميز أسلوب ابن طفيل في قصة حي بن يقظان بالخصائص بم  ▪

 وال سيما بقصة سيدنا موس ى عليه السلم عند ذكر التابوت والنار التي استأنس بها. تأثره بمضامين القرآن الكريم. 1

وهذا واضح في قوله عند تفكيره وتأمله بعد وفاة الظبية فاهتدى إلى شق صدرها  . يعتمد التأمل والتفكير في الخلق والكون 2

 ملعرفة ما أصابها. 

وال سيما عند الحديث عن تعلم الطفل من الظبية وما حوله املهارات واكتشاف األشياء   عني بدقة الوصف والسرد. 3

 واعتماده على نفسه بعد موت الظبية. 
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 األسئلة

 الخصائص الفنية لقصة حي بن يقظان من النص اآلتي:. مثل على 2

" ثــــــم إنــــــه ســــــنح لنظــــــره غرابــــــان يقتــــــتلن حتــــــى صــــــرع أحــــــدهما اآلخــــــر ميتــــــا ثــــــم جعــــــل الحــــــي يبحــــــث فــــــي األرض حتــــــى حفــــــر 

حفــــــرة فــــــوارى فيهــــــا ذلــــــك املــــــت بــــــالتراب فقــــــال فــــــي نفســــــه: مــــــا أحســــــن مــــــا صــــــنع هــــــذا الغــــــراب فــــــي مــــــواراة جيفــــــة صــــــاحبه وإن ـكـــــان 

لـــــه إيـــــاه وأنـــــا كنـــــت أحـــــق باالهتـــــداء إلـــــى هـــــذا الفعـــــل بـــــأمي فحفـــــر حفـــــرة وألقـــــى فيهـــــا جســـــد أمـــــه وحثـــــا عليهـــــا وبقـــــي قـــــد أســـــاء فـــــي قت

يتفكـــــر فـــــي ذلـــــك الشـــــ يء املصـــــروف للجســـــد مـــــا يـــــدري مـــــا هـــــو ... ثـــــم إنـــــه بعـــــد ذلـــــك أخـــــذ فـــــي تصـــــفح جميـــــع األشـــــياء التـــــي فـــــي عـــــالم 

ناف الحجـــــــارة والتـــــــراب واملـــــــاء والبخـــــــار والـــــــثلج والـــــــدخان الكـــــــون والحيـــــــاة مـــــــن الحيوانـــــــات علـــــــى اخـــــــتلف أنواعهـــــــا والنبـــــــات وأصـــــــ 

والجمــــــــر فــــــــرأى لهــــــــا أفعــــــــاال مختلفــــــــة وحرـكـــــــات متفقــــــــة ومتضــــــــادة وأنعــــــــم النظــــــــر فــــــــي ذلــــــــك فــــــــرأى أنهــــــــا تتفــــــــق بــــــــبعض الصــــــــفات 

 وتختلف ببعض".

 : قصة الغراب الذي بعثه هللا البني آدم الواردة في سورة املائدة  تأثره بمضامين القرآن الكريم  . أ

حين أخذ في تصفح األشياء التي في عالم الكون والحياة على اختلف أنواعها  د التأمل والتفكير في الخلق والكون يعتم .ب

 وميزها ن بعضها 

  وذلك حين وصف طريقة تعلمه دفن جثة الظبية وحواره مع نفسه: عني بدقة الوصف والسرد  . ج

 . حيث: سبب التسمية والهدف من التأليفوازن بين رسالة التوابع والزوابع وقصة حي بن يقظان من  

 

 الهدف من التأليف  سبب التسمية  الكتاب 

أراد ابن الطفيل أن يعرض من خلل القصة فكره   نسبة إلى بطل القصة )حي بن يقظان( يقظان حي بن

 وفلسفته وآراءه في الكون والوجود 

أنه جعل مسرحها عالم الجن واتخذ   التوابع والزوابع 

 من الشياطين    -في ما عداه  -ابطالها 

أن ابن شهيد لم ينل من أدباء عصره وعلمائه إال النقد  

 فأراد أن يثبت لنظرائه قدرته على الكتابة  

 

 ملحوظاتي
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 األيوبي والمملوكي  األدب في العصرين::  الوحدة الثانية
 العصرين األيوبي واململوكيقضايا من الشعر في 

حفل العصران األيوبي واململوكي باألحداث الجسام التي أصابت أقطار العالم اإلسالمي بالتفكك السياس ي علل :  ▪

 والعسكري 

 من جراء الغزوين الصليبي واملغولي ملشرق العالم العربي.  

 لعصريين األيوبي واململوكي ؟ اتجاه األحداث التي أصابت أقطار العالم اإلسالمي في اما دور األدب  ▪

 واستنهاض همم املسلمين وحثهم على الجهاد وتحرير أراض ي املسلمين. كان لألدب دور كبير في تصوير تلك األحداث 

 أوال شعر الجهاد

 . صدى الغزو الصليبي في الشعر 1

 ؟ تعرضت ديار املسلمين في املشرق العربي لغزو صليبي متى  ▪

 الهجري  عمن أواخر القرن الخامس الهجري إلى أواخر القرن الساب 

 ؟  مدنه تحت مسمى "الحروب الصليبيةهيأ لدول أوروبا أن تغزو املشرق العربي وتحتل بعض الذي  ما ▪

 فضعفت قوتهم العسكرية ادتها قداخلية بين أمراء الدول اإلسلمية و النزاعات ال

 ؟ على توحيد صفوف املسلمين في بالد الشام ومصر عماد الدين زنكي وابنه نورالدين وصالح الدين األيوبي عمللم  ▪

 ملواجهة هذا الغزو وتحرير ما احتله األعداء بعد حروب طاحنة أعادت لألمة حقها وهيبتها.  

 في تلك الفترة  الشعر  ملوضوعاتلحروب هي الصبغة العامة هذه ا علل أصبحت  ▪

يكاد ديوان شعر يخلو في هذه الحقبة من قصائد عن البطوالت الرائعة في مقاومة الصليبيين ولم يكتف الشعراء بذلك بل ال  

 وصفوا النكبات التي مني بها املسلمون وال سيما الجرائم الوحشية التي اقترفها الصليبيون في القدس وغيرها من املدن 

  ثالثة من الشعراء الذين انعكست أصداء الغزو الصليبي على شعرهم اذكر  ▪

  ابن الساعاتي ، ابن القيسراني ، ابن املجاور )يكتفي بذكر ثلثة(   ، ردي ، الرشيد النابلس ي ، شهاب الدين محمود الحلبياألبيو 

 :مضامين )موضوعات( شعر الغزو الصليبي اذكر 

 . تصوير سقوط بيت املقدس بأيدي الصليبيين .1

 الدعوة إلى تحرير املدن وال سيما بيت املقدس .2

 تسجيل االنتصارات والتهنئة بالفتوحات وال سيما فتح بيت املقدس .3

 أ. تصوير سقوط بيت املقدس بأيدي الصليبيين

 الحدث قصيدة الشاعر محمد بن أحمد األبيوردي ومنها:ومن القصائد املبكرة التي صورت هذا 

الســـــــــــــــــــــواجــــــــم    بــــــــالــــــــدمــــــــوع  دمــــــــاء   مــــــــزجــــــــنــــــــا 

ــفــــــــيضـــــــــــــــــــــه    يــــــ دمــــــــع  املــــــــرء  ســـــــــــــــــــــلح   وشـــــــــــــــــــــر 

الـــــعـــــي تـــــنـــــــام  جـــــفـــــونـــــهـــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــ وكـــــيـــــف  مـــــــلء   ن 

بــــــــن ــا  ــهــــــ ــإيــــــ ــكــــــــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ فــــــ ورائــــــ إن  اإلســـــــــــــــــــــلم   ي 
 

لــــــــلــــــــمــــــــراحـــــــــم   عــــــــرصـــــــــــــــــــــة  مــــــــنــــــــا  يــــــــبــــــــق   فــــــــلــــــــم 

بــــــــالصــــــــــــــــــــوارم نــــــــارهــــــــا  ــبــــــــت  شــــــــــــــــــ الــــــــحــــــــرب   إذا 

أ هـــــــــــفـــــــــــوات  كـــــــــــلعـــــــــــلـــــــــــى   نـــــــــــائـــــــــــم  يـــــــــــقـــــــــــظـــــــــــت 

ــنـــــــــاســـــــــــــــــــــموقـــــــــائـــــــــع   بـــــــــاملـــــــ الـــــــــذرى   يـــــــــلـــــــــحـــــــــقـــــــــن 
 جج

 ما املناسبة التي قيلت فيها األبيات السابقة ؟

هـ( ووصف فيها آثار هذا االحتلل وحث على إذكاء املشاعر واستنهاض 492قالها بعد احتلل الصليبين بيت املقدس سنة )

 الهمم وحض على قتال الغزاة 

 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 األقص ى ويربط بين األماكن املقدسة في أحزانها: ومن ذلك قول ابن املجاور يبكي ما حل باملسجد 

 راتـي ال ترقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـأعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 قـــــــــــــدره     جـــــــــــــل   علـــــــــــــى املســـــــــــــجد األقصـــــــــــــ ى الـــــــــــــذي

 لتبــــــــــــــــــــــك علــــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــــدس الــــــــــــــــــــــبلد بأســــــــــــــــــــــرها 

 ي أختهــــــــــــــــــــــــــــــا ـلتبــــــــــــــــــــــــــــــك عليهــــــــــــــــــــــــــــــا مكــــــــــــــــــــــــــــــة فهــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ــا اآلصــــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــــالبكرات   صــــــــــــــــــــــلي فــــــــــــــــــــــي البكــــــــــــــــــــ

 اإلخبــــــــــــــــــــــــــات والصـــــــــــــــــــــــــــلواتعلــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــوطن 

 وتعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألحزان والترحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 الـــــــــــــــــــــــذي القـــــــــــــــــــــــت إلـــــــــــــــــــــــى عرفـــــــــــــــــــــــاتوتشـــــــــــــــــــــــكو 
 جج

 

 ب. الدعوة إلى تحرير املدن وال سيما بيت املقدس 

 التحريض على مواجهة الصليبيين واستثارة الهمم والعزائم.   ما دور الشعراء في الغزو الصليبي ؟ ▪

 ا ابن القيسراني يقول 

وهــــــذه هــــــذي العــــــزائم ال مــــــا تــــــدعي القضــــــب 

ى خطبــــــــــــــــــت   ـالهمــــــــــــــــــم اللتــــــــــــــــــي متــــــــــــــــــ وهــــــــــــــــــذه 

بــــــــــــن عمــــــــــــاد الــــــــــــدين ذروتهــــــــــــا   صــــــــــــافحت يــــــــــــا 

 فــــــانهض إلــــــى املســــــجد األقصــــــ ى بــــــذي لجــــــب
 

 وذي املكــــــــــــــــــــــــــــارم ال مـــــــــــــــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــــــــــــــت الكتـــــــــــــــــــــــــــــب 

 رت خلفهـــــــــــــــــــــــــا األشـــــــــــــــــــــــــعار والخطـــــــــــــــــــــــــبـتعثـــــــــــــــــــــــــ 

 براحـــــــــــــــــــــــــــــــــــة للمســـــــــــــــــــــــــــــــــــاعي دونهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 ى فالقــــــــــــــدس مرتقــــــــــــــبـيوليــــــــــــــك أقصــــــــــــــ ى املنــــــــــــــ 
 ج

 ما املناسبة التي قيلت فيها األبيات السابقة ؟ ▪

 القائد نور الدين زنكي إلى إنقاذ بيت املقدس  ابن القيسراني يدعو  

   من الشاعر الذي عارضه ابن القيسراني وما القصيدة التي عارضها ؟ ▪

 فيها أبا تمام في قصيدته املشهورة "فتح عمورية" عارض

 تسجيل االنتصارات والتهنئة بالفتوحات وال سيما فتح بيت املقدس  ج.

 قال ابن الساعاتي  

    االفـــــــــــــــــــــــــــــــتح املبينـــــــــــــــــــــــــــــــ جلـــــــــــــــــــــــــــــــت عزماتـــــــــــــــــــــــــــــــك 

 رددت أخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذة اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

 غــــــــــــــــــــــــــدت فــــــــــــــــــــــــــي وجنــــــــــــــــــــــــــة األيــــــــــــــــــــــــــام خــــــــــــــــــــــــــاال   

 ت قلوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  اهلل كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف

 ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طبريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إال هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي   
 

 فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون املؤمنينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ــا ضـــــــــــــــــــــــمينا  غـــــــــــــــــــــــدا صـــــــــــــــــــــــرف القضـــــــــــــــــــــــاء بهـــــــــــــــــــــ

 وفـــــــــــــــــــــــــــــي جيـــــــــــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــــــــــل عقـــــــــــــــــــــــــــــدا ثمينـــــــــــــــــــــــــــــا

 ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هلل كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عيونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ترفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف اللمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــينا 
 

 قيلت فيها األبيات السابقة ؟ما املناسبة التي 

 هـ( وقد نوه بهذا الفتح وأشاد بالبطل صلح الدين وبين مكانة هذا الفتح وارتباطه بمكة والقدس: 583فتح طبرية سنة )

 :  يقول الرشيد النابلس ي

 هـــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــذي كانـــــــــــــــــــــت اآلمـــــــــــــــــــــال تنتظـــــــــــــــــــــر   

ـــ    يــــــــا بهجــــــــة القــــــــدس إن أضــــــــحى بــــــــه علــــــــم الــــــ

 هللا أكبــــــــــــــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــــــــــــــوت تقشــــــــــــــــــــــــــــــــعر لــــــــــــــــــــــــــــــــه

 مــــــــــا احضــــــــــر هــــــــــذا الطــــــــــراز الســــــــــاحلي ثــــــــــرى 
 

 فليـــــــــــــــــــــــــــــــــــوف هلل أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوام بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــذروا 

 إســــــــــــــــــلم مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــي وهــــــــــــــــــو منتشــــــــــــــــــر

 شـــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــذرى وتكـــــــــــــــــــــــــــاد األرض تنفطـــــــــــــــــــــــــــر

 إال لتعلــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــه أعلمــــــــــــــــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــــــــــــــــفر
 

 

 العربي آنذاك وضح كان ملعركة حطين وتحرير بيت املقدس صدى كبير في الشعر  ▪

ح الدين األيوبي على معركة حطين الخالدة هي املوقعة الفاصلة في التاريخ اإلسلمي انتصر فيها املسلمون بقيادة صل 

 الصليبيين وتمكنوا من تحرير بيت املقدس ، ثم تحرير ما كان محتل ، ترك هذا النصر أصداء طيبة في نفوس املسلمين 

 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

ل  ا دقيقا فيه النشوة بتحقيق اآلم رة التي أخرجت الغزاة من بلد املسلمين فسجلوا أفراحا تسجيل شهد الشعر املعارك األخي

املنتظرة منذ مدة طويلة فل تخلو معركة انتصر فيها املسلمون إال وتنافس الشعراء في نظم القصائد فرحا بالنصر وابتهاجا 

 بخذالن الكفر  

 شهاب الدين محمود الحلبي: 

ــلــــــــبــــــــت    طــــــ لــــــــو  اآلمــــــــال  ـكـــــــانــــــــت  الــــــــذي   هــــــــذا 

فـــــــتـــــــنـــــــا    أنشـــــــــــــــــــأت  قـــــــد  فـــــــكـــــــم  الـــــــحـــــــروب   أم 

ــا ســـــــــــــبقـــت  بـــه  ــا لقـــد أنســـــــــــــيـــت مـ ــا يوم عكـ  يـ

وابـــــــتـــــــهـــــــجـــــــت    الـــــــفـــــــتـــــــح  لـــــــهـــــــذا  عـــــــيـــــــنـــــــا   فـــــــقـــــــر 
 

 رؤيــــــــــــاه فــــــــــــي النـــــــــــــوم الســــــــــــتحيت مــــــــــــن الطلـــــــــــــب 

ــا هــــــــــــــــــوال ولــــــــــــــــــم تشــــــــــــــــــب  شــــــــــــــــــاب الوليــــــــــــــــــد بهــــــــــــــــ

 الفتــــــــــــــــــــوح ومــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــط فــــــــــــــــــــي الكتــــــــــــــــــــب

 جـببشــــــــــــــــــــــــره الكعبــــــــــــــــــــــــة الغــــــــــــــــــــــــراء فــــــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 املناسبة التي قيلت فيها األبيات السابقة ؟ما  ▪

املنصور سيف الدين قلوون بعد أن ظلت محتلة  امللك األشرف صلح الدين بن خليل ابن امللك ملا حررت مدينة عكا على يد 

 هـ( وأخرجوهم من معقلهم األخير 69٠أكثر من مائة عام بعد معركة حطين وهزم آخر جيش للصليبيين سنة )
 

 . صدى الغزو املغولي في الشعر2

 كيف تفاعل الشعراء مع أحداث الغزو املغولي ؟ ▪

 واإلشادة ببطوالت قادتها من املسلمين ورثاء شهدائها وتبيان آثارها في ديار املسلمين  األحداث  بتصوير

 :  شعر الغزو املغولي مضامينأبرز  ▪

 ب. تسجيل االنتصارات    أ. تصوير سقوط املدن 

 أ. تصوير سقوط املدن

املسلمين جميعهم؛ فنظم شعرائهم مراثي بغداد فكان سقوطها حدثا جلل له وقع مؤلم في نفوس من أهم املدن التي سقطت 

 تشيع األس ى في النفوس وتثير شجونها من هذه املراثي قول بن أبي اليسر:

 لســـــــــــــــــــائل الـــــــــــــــــــدمع عـــــــــــــــــــن بغـــــــــــــــــــداد إخبـــــــــــــــــــار    

 يـــــــــــــــــــــــا زائـــــــــــــــــــــــرين إلـــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــزوراء ال تفـــــــــــــــــــــــدوا   

 تـــــــــــــــــاج الخلفـــــــــــــــــة والربـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــرفت   

 أضــــــــــــــحى لعصــــــــــــــف البلــــــــــــــى فــــــــــــــي ربعــــــــــــــه أثــــــــــــــر    

 تــــــــــــــــرى  لشــــــــــــــــكوى فأنــــــــــــــــتإليــــــــــــــــك يــــــــــــــــا ربنــــــــــــــــا ا
 

 فمـــــــــــــــــــــا وقوفـــــــــــــــــــــك واألحبـــــــــــــــــــــاب قـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــاروا 

ــ  فمـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــذاك الحمـــــــــــــــــــــــــى والـــــــــــــــــــــــــدار د    اريـــــــــــــــــــــــ

 فــــــــــــــــــــــــــــــاه إقفــــــــــــــــــــــــــــــارعبــــــــــــــــــــــــــــــه املعــــــــــــــــــــــــــــــالم قــــــــــــــــــــــــــــــد 

 وللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدموع علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار آثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

 رمـــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــل بالـــــــــــــــــــــــدين والبـــــــــــــــــــــــاغون فجـــــــــــــــــــــــا
 

 

 رثاء بغداد   األبيات ؟ هذه  ما املناسبة التي قيلت فيها ▪

 

 :يقول األوتاري في سقوط مدينة دمشق 

ــا دمشــــــــــــــــــــــــــــــق عــــــــــــــــــــــــــــــزاك     أحســــــــــــــــــــــــــــــن هللا يــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ )قاســـــــــــــــــــــــــــــــــيون( ونـــــــــــــــــــــــــــــــــاس      وبـــــــــــــــــــــــــــــــــأنس بـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ    طـــــــــــــــــــــــــــرقتهم حـــــــــــــــــــــــــــوادث الـــــــــــــــــــــــــــدهر بالقتــــــــــــــــــــــــــ
 

ــاد الــــــــــــــــــــــــــــــبلد   فــــــــــــــــــــــــــــــي مغانيــــــــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــــــــــ

 أصـــــــــــــــــــــــــــــــبحوا مغنمـــــــــــــــــــــــــــــــا ألهـــــــــــــــــــــــــــــــل الفســـــــــــــــــــــــــــــــاد

 ـل ونهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال واألوالدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 

 

 ما املناسبة التي قيلت فيها هذه ألبيات ▪

( وبين الشاعر علي األوتاري ما حل بهذه املدينة من قتل النفوس 699دمشق على يد القائد املغولي غازان سنة )مدينة سقوط 

 ونهب األموال واسترقاق األوالد وسبي النساء وقتلهن وتخريب البلد 

 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 تسجيل االنتصارات  . أ

 كان ملعركة عين جالوت صدى كبير في الشعر العربي زمن الغزو املغولي وضح ذلك   ▪

وكان لهذا الحدث العظيم تأثيره هـ( بقيادة قطز بداية تحرير البلد اإلسلمية من املغول 658كانت معركة عين جالوت سنة )

 العميق في نفوس املسلمين جميعا وكان أشد فرحا وأعظم تأثيرا في نفوس الشعراء . 

 بالسلطان املظفر قطز: دخل املظفر قطز دمشق  فقال أحدهم مصورا مصير املغول ومشيدا 

 هلــــــــــــــــــــــك الكفــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــآم جميعـــــــــــــــــــــــا   

 باملليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك املظفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر امللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك األر   

 ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك جاءنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم  

ــا    أوجــــــــــــــــــــــــــــــب هللا شــــــــــــــــــــــــــــــكر ذلــــــــــــــــــــــــــــــك علينــــــــــــــــــــــــــــ
  

 واســـــــــــــــــــــــــــتجد اإلســــــــــــــــــــــــــــلم بعـــــــــــــــــــــــــــد دحوضــــــــــــــــــــــــــــه  

 وع ســـــــــــــــــــــــــــــيف اإلســـــــــــــــــــــــــــــلم عنـــــــــــــــــــــــــــــد نهوضـــــــــــــــــــــــــــــه

ــا بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمره وببيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  فاعتززنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا مثــــــــــــــــــــــــــــــــــل واجبــــــــــــــــــــــــــــــــــات فروضــــــــــــــــــــــــــــــــــه  دائمــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 : قال شرف الدين األنصاري و 

 رعــــت العــــدى فضـــــــــــــمنــــت شـــــــــــــــــل عروشـــــــــــــهــــا   

عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــم    الـــــــــزبـــــــــون  الـــــــــحـــــــــرب  رحـــــــــى   دارت 

مـــــــرحـــــــل    فســـــــــــــــــــيـــــــح  مصـــــــــــــــــــر  عـــــــن   وطـــــــويـــــــت 

بــــلدهـــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــ حــــت الــــعــــبـــــــاد  عــــلــــى  حــــفــــظـــــــت   ى 
 

جـــــــــيـــــــــوشـــــــــــــــــــــهـــــــــا  فـــــــــل  فـــــــــأخـــــــــذت   ولـــــــــقـــــــــيـــــــــتـــــــــهـــــــــا 

جــــــــريشــــــــــــــــــــهــــــــا حــــــــطــــــــام  رؤوســــــــــــــــــــهــــــــم   فــــــــغــــــــدت 

عــــــــــريشــــــــــــــــــــــهــــــــــا  وبــــــــــيــــــــــن  بــــــــــركــــــــــتــــــــــهــــــــــا  بــــــــــيــــــــــن   مــــــــــا 

 من رومهــــا األقصـــــــــــــ ى إلى أحبوشـــــــــــــهــــا روضـــــــــــــــــه
 

 املناسبة التي قيلت فيها األبيات السابقة ؟ما  ▪

 ب املظفر قطز في معركة عين جالوتيمدح فيها امللك املنصور الثاني األيوبي صاحب حماة مع جنده إلى جان
 

 في العصرين: األيوبي واململوكي  الخصائص الفنية لشعر الجهاداذكر  ▪

 مباشرا مثل وصف شرف الدين األنصاري معركة عين جالوت. . يتصف بالواقعية من خلل وصف أحداث املعارك وصفا  1

 أبكت عيونا(.  /( والطباق )سرت قلوبا . يكثر من استخدام الفنون البديعة كالجناس )وللدموع على اآلثار آثار2

 ت. . يتميز بحرارة العاطفة وتدفق املشاعر وال سيما عند الحديث عن سقوط املدن وتصوير املآس ي والفرح باالنتصارا3

 األسئلة

 . استنتج املضمون الذي يمثله كل مما يأتي: 

 : قال العماد األصفهانيأ. 

 الصالح صالح ونصر وخير   اصريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوللناس بامللك الن

 بفتح الفتوح وماذا عسير   نهوضا إلى القدس يشفي الغليل 

 الدعوة إلى تحرير املدن وال سيما بيت املقدس

 ب. قال ابن منير الطرابلس ي:

 فافتر مبسمه واهتز عطفاه   فتح أعاد على اإلسالم ب جته  

 ، والتهنئة بالفتوحات وال سيما فتح بيت املقدساالنتصاراتتسجيل 

 أجب عن األسئلة التي تليها: اقرأ األبيات اآلتية لبهاء الدين البهائي ثن 

 حفت بهن طوارق الحدثان   لهفي على تلك البروج وحسنها 

 وتبدل الغزالن بالثيران    لهفي على وادي دمشق ولطفه  

 املنازل أبدلت بدخان  وشكا الحريق فؤادها ملا رأت نور 

 تصوير سقوط املدن : أ. بين املضمون الذي تناولته األبيات السابقة



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

ائص الفنية لشعر الجهاد في العصرين األيوبي واململوكي حرارة العاطفة وضح ذلك من خالل األبيات  صب. من الخ

 السابقة. 

تبدو في األبيات حرارة العاطفة جلية ، حيث كرر الشاعر كلمة )لهفي( إضافة إلى تعبيرات الشكوى واملوازنة بين حال دمشق قبل 

 ، وهذا مما ال تصنع فيه وال مجال إال للجدية وبث الشكوى والتوجع سقوطها وبعده 

 .  وازن بين رثاء املدن في العصر األندلس ي وفي العصرين األيوبي واململوكي.7

 العصر األندلس ي  العصران األيوبي واململوكي

 صدى الغزو الصليبي واملغولي في الشعر  ▪

 . الصليبيينتصوير سقوط بيت املقدس بأيدي  .1

 الدعوة إلى تحرير املدن وال سيما بيت املقدس .2

تسجيل االنتصارات والتهنئة بالفتوحات وال سيما فتح   .3

 بيت املقدس 

 من مظاهر شعر رثاء املدن واملمالك  ▪

تصوير ما حل باملدن من خراب ودمار وما نزل بأهلها من   .1

  كرب وضيق

 املوازنة بين ماض ي املدن وحاضرها .2

 الهمم لمين واستنهاضاالستنجاد باملس .3

 

 

 

 ثانيا: املدائح النبوية

 . عرف املديح النبوي  ▪

  حفن شعري يعنى بمد
 
 النبي محمد صلى هللا عليه وسلم وتعداد صفاته الخ

 
لقية وإظهار الشوق لرؤيته وزيارته وزيارة لقية والخ

 واملعنوية واإلشادة بغزواته.األماكن املقدسة التي ترتبط بحياته مع ذكر معجزاته املادية 

 بم يعنى املديح النبوي ؟  ▪

 النبي محمد صلى هللا عليه وسلم  مدح .1

 النبي صلى هللا عليه وسلم  تعداد صفات .2
 
 الخ

 
 لقية  لقية والخ

 إظهار الشوق لرؤيته وزيارته وزيارة األماكن املقدسة التي ترتبط بحياته  .3

 املادية واملعنوية  الرسول صلى هللا عليه وسلم ذكر معجزات .4

 .النبي صلى هللا عليه وسلم  اإلشادة بغزوات .5

 مديحا ال رثاءاملديح النبوي سمي علل  ▪

 الته وسنته ومبادئه التي بعث من أجلها. ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم حي في نفوس املسلمين برس

 ؟نشأ املديح النبوي متى  ▪

في صدر اإلسلم واستمر النظم فيه في العصرين األموي والعباس ي وقد تطور هذا الشعر وأصبح يشكل ظاهرة تسترعي االنتباه   

 في العصرين األيوبي واململوكي 

 يشكل ظاهرة تسترعي االنتباه في العصرين األيوبي واململوكي  شعر املديح النبوي  أصبحعلل  ▪

سلمين من ويلت ومصائب وأحزان وقد القى كثيرون من شدة وطأتها القهر واأللم وجعلتهم ويعود ذلك إلى ما تعاقب على امل

يعيشون في تعب ونكد وال سيما بعد الهجمات املتوالية: الصليبية الجائرة من الغرب والتترية الغادرة من الشرق فما كان منهم 

ب الذي وقع بهم وتوسلوا إلى رسوله محمد أن يكون شفيعا لهم إال التوجه بهم إلى هللا تعالى والتضرع إليه كي ينجيهم من الكر 

 عند هللا لكي ينجيهم من النوائب التي كادت تقضيى على وجودهم. 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

أقبل الناس عليه بشغف ولهفة علل  ▪  كثر النظم في املديح النبوي و

 مجالسهم ومحافلهم وأماكن عبادتهم.يجدون فيه فرحتهم وسعادتهم وراحتهم النفسية ويتدارسونه وينشدونه في ألنه 

 : نظم عدد من الشعراء دواوين خاصة قصروها على املديح النبوي مثل ▪

 املؤلف الديوان 

 للصرصري  "معارج األنوار في سيرة النبي املختار"  .1

 البن سيد الناس اليعمري  بشرى اللبيب بذكرى الحبيب"  .2

 البن نباتة املصري  " منتخب الهدية في املدائح النبوية"  .3

 البن العطار الدنيسري  "فرائد األشعار في مدح النبي املختار"  .4

 البن عربشاه الدمشقي  شفاء الكليم بمدح النبي الكريم"  .5

في مائة  هذه القصيدة  وتقع البردة( املعروفة باسم "الكواكب الدرية في مدح خير البرية" .6

 واثنين وستين بيتا ومطلعها 

ــلـــم    ســـــــــــــ بـــــــذي  ــيـــران  جـ تـــــــذكـــر   أمـــن 
 

بـــــــــدم   ــة  ــلـــــــ ــقـــــــ مـــــــ مـــــــــن  جـــــــــرى  ــا  ــعـــــــ دمـــــــ  مـــــــــزجـــــــــت 
 7.  

     البوصيري 

 اذكر موضوعات شعر املدائح النبوية :  ▪

 بمدح الرسول فيتغنى بصفاته وسيادته وقيادته للعرب والعجم وحاجة الناس إلى شفاعته  ة الشاعر بغي عرض  .1

 ن منزلة الرسول الرفيعة والتوسل إليه وطلب الشفاعة منه للنجاة من عذاب النار فاآلمال معقودة عليه ابي .2

 ال سيما حادثة اإلسراء واملعراج وصفا مفصل دقيقا الرسول صلى هللا عليه وسلم  معجزاتوصف الشعراء  .3

 ذكروا غزواته وفضيلة جده عبد املطلب وأشاروا إلى ذكره والثناء عليه في الكتب السماوية   .4

 البوصيري بغيته بمدح الرسول فيتغنى بصفاته وسيادته وقيادته للعرب والعجم وحاجة الناس إلى شفاعتهعرض  .1

 فيقول:

وا الـــــكـــــونـــــيـــــن  ســـــــــــــــــيـــــــد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــحـــــمـــــــد   لـــــثـــــقـــــلـــــيـــ

ــتــــــه   شــــــــــــــــــفـــــــاعـــ تـــــرجـــــى  الـــــــذي  ــيـــــــب  ــبـــ الـــــحـــ  هـــــو 

ســــــــــــــــــــابـــــــحـــــــة    فـــــــوق  ــيـــــــس  خـــــــمـــــ بـــــــحـــــــر   يـــــــجـــــــر 

نصــــــــــــــــــــــرتــــــــــه هللا  بــــــــــرســــــــــــــــــــــول  تــــــــــكــــــــــن   ومــــــــــن 
 

عـــجـــم   ومـــن  عـــرب  مـــن  ــيـــن  ـــــــــــــــــــــــــــــــن والـــفـــريـــقـ  ـــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــــــقـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــم لـــــــــــ  األهـــــــــــوال  مـــــــــــن  هـــــــــــول   كـــــــــــل 

ــلـــــــــتـــــــــطـــــــــم  مـــــــ األبـــــــــطـــــــــال  مـــــــــن  بـــــــــمـــــــــوج   يـــــــــرمـــــــــي 

تـــــــــجـــــــــم آجـــــــــامـــــــــهـــــــــا  فـــــــــي  األســـــــــــــــــــــد  تـــــــــلـــــــــقـــــــــه   إن 
 

 

 

إليه وطلب الشفاعة منه للنجاة من عذاب النار فاآلمال معقودة ف منزلة الرسول الرفيعة والتوسل  يبين الشاب الظر  .2

 عليه فقال:

 مـــــــــــــــا ـكــــــــــــــان يرضـــــــــــــــ ى لـــــــــــــــك الـــــــــــــــرحمن منزلـــــــــــــــة    

 لـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن ذنـــــــــــــــــوبي ذنـــــــــــــــــب وافـــــــــــــــــر فعســـــــــــــــــ ى    

 جعلــــــــــــــــــــت حبــــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــــي ذخــــــــــــــــــــرا ومعتمــــــــــــــــــــدا    

 إليـــــــــــــــــــــك وجهـــــــــــــــــــــت آمـــــــــــــــــــــالي فـــــــــــــــــــــل  جبـــــــــــــــــــــت    
 

 يـــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــرف الخلـــــــــــــــــــق إال أشـــــــــــــــــــرف الرتـــــــــــــــــــب 

 شـــــــــــــــــــــــــفاعة منـــــــــــــــــــــــــك تنجـــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــن اللهـــــــــــــــــــــــــب

 نـــــــــــــــــــاظرا مـــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــاظر النـــــــــــــــــــوبفكـــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــي 

 عـــــــــــن بــــــــــــاب جــــــــــــودك إن املــــــــــــوت فــــــــــــي الحجــــــــــــب
 

 

 

 :وصف الشعراء معجزاته ال سيما حادثة اإلسراء واملعراج وصفا مفصال يقول أبو زكريا يحيى بن يوسف الصرصري  .3

الــــــجــــــب والــــــبــــــرهـــــــان   ـــــــــــــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــبــــــحـــــــان ذي   روت 

إلــــــــى    بــــــــه  الــــــــحــــــــرام  ــيــــــــت  ــبــــــ الــــــ مــــــــن   أســــــــــــــــــــرى 

الـــــب مـــــركـــــــب ـــــــــــــــــــــــــــــــ فـــــعـــــل  أشــــــــــــــــــرف  وـكــــــان   راق 
 

والســــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــطــــــــــــــان  ــلــــــــــــــكــــــــــــــوت  واملــــــــــــ  والــــــــــــــعــــــــــــــز 

بـــــــالـــــــوســـــــــــــــــــنـــــــان لـــــــيـــــــس  املســـــــــــــــــــاجـــــــد  ــ ـــــــى   أقصـــــــــــ

ــيـــــــــران  الـــــــــطـــــــ بســــــــــــــــــــــرعـــــــــة  ــار  ــفـــــــ ــقـــــــ الـــــــ  يـــــــــطـــــــــوي 
 

 

 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 ذكروا غزواته وفضيلة جده عبد املطلب وأشاروا إلى ذكره والثناء عليه في الكتب السماوية  .4

 يقول ابن الساعاتي )معارضا قصيدة كعب بن زهير(: 

 بثــــــــــــــــــــــــــــت نبوتـــــــــــــــــــــــــــــه األخبــــــــــــــــــــــــــــار إذ نطقـــــــــــــــــــــــــــــت   

 فضــــــــــــــــــــيلة عرفــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــد مطلــــــــــــــــــــب  

 ردت أعاديـــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــدر ويومئـــــــــــــــــــــــــــــــذ   
 

وإنـــــــــــــجـــــــــــــيـــــــــــــل   تـــــــــــــوراة  عـــــــــــــنـــــــــــــه   فـــــــــــــحـــــــــــــدثـــــــــــــت 

وهـــــ  كـــــعصـــــــــــــــــف  صـــــــــــــــــرعـــــى  مـــــــأكـــــول والـــــقـــــوم   و 

والـــــــــطـــــــــي الـــــــــقـــــــــب  األبـــــــــابـــــــــيـــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ جـــــــــيـــــــــاده   ر 
 

 

 ؟لقصيدة التي عارضها ابن الساعاتيما ا ▪

م إثرها لم يفد مكبول(   عارض فيها قصيدة كعب بن زهير التي مطلعها ) بانت سعاد فقلبي اليوم متبول   متي 

 

 الخصائص الفنية لشعر املديح النبوي اذكر  ▪

 تجاه الرسول عند الحديث عن شمائله ومعجزاته وطلب شفاعته. . تبرز فيه العاطفة وتدفق املشاعر 1

 . يتميز بوحدة املوضوع وطول القصيدة.2

. تأثرت مضامينه بالقرآن الكريم ومن ذلك الحديث عن حادثة اإلسراء واملعراج وذكر النبي في الكتب السماوية والطير األبابيل  3

 اإلسراء.  وبالحديث النبوي الشريف عند ذكر البراق في حادثة

 . يشيع فيه فن املعارضات مثال ذلك قصيدة ابن الساعاتي التي عارض فيها كعب بن زهير في قصيدته التي مطلعها:4

 تبول    متيم إثرها لم يفد مكبول مبانت سعاد فقلبي اليوم 

 

 األسئلة

 في رأيك لم أكثر شعراء املدائح النبوية من معارضة قصيدة كعب بن زهير في مدح الرسول  ▪

تعد القصيدة من أوائل ما قيل في مدح الرسول وقد لقيت اهتماما كبيرا من القدماء واملحدثون كونها حافظت على القالب 

العام للقصيدة الجاهلية وهي تمثل تحديا للشعراء فيتبارون في معارضتها إلثبات قدرتهم واالعتداد بأنفسهم وملا فيها من  

 عراءالبحور املحببة امليسرة لدى الش لبسيط وهو منالعاطفة الدينية وألنها على البحر ا

 استنتج الخصيصة الفنية لشعر املدائح النبوية في كل مما يأتي 

 وللشهادة تجريح وتعديل     أ. هو البشير النذير العدل شاهده 

 تبرز فيها عاطفة وتدفق املشاعر تجه الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 أقص ى املساجد ليس بالوسنان   ب. أسرى من البيت الحرام به إلى

 تأثرت مضامينها بالقرآن الكريم 

 لم تعد قصيدة البردة للبوصيري من أشهر قصائد املدائح النبوية؟أ.  -

 إلقبال الناس عليها بشغف ولهفة فهم يجدون فيها فرحتهم وسعادتهم وراحتهم النفسية ، ويتدارسونها وينشدونها في مجالسهم 

 لم تمتاز قصائد املدائح النبوية بطولهاب.  -

بسبب تعدد موضوعاتها؛ فهي تتغنى بصفات الرسول وسيادته وقيادته للعرب والعجم ووصف معجزاته وحاجة الناس إلى 

 شفاعته  

 

 

 

 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 قضايا من النثر في العصرين األيوبي واململوكي

 أوال: أدب الرحالت

 متى انتشر أدب الرحالت  ▪

 في العصرين األيوبي واململوكي 

أقربها إلى القراء يعد أدب الرحالت في  علل  ▪  العصرين األيوبي واململوكي من أبرز الفنون األدبية النثرية وأمتعها و

 اللتصاق هذا الفن بواقع الناس وحياتهم وامتزاجه بفنون أخرى كالقصص واملذكرات والتراث الشعبي واليوميات. 

 اختالف اهتمامات الرحالة في رحالتهم  ▪

 متنوعون في ثقافاتهم وعلومهم ممن استهوتهم املغامرة والسفر والترحال  ألن الرحالة

 كتاب أدب الرحالت   ونقله  ما الذي صوره ▪

 لنقل عادات من تحدث عنهم وتقاليدهم وثقافاتهم ولغاتهم وطرق عيشهم ومعتقداتهم الفكرية واملذهبية وبعضهم اعتنى بنق 

 مناخها وتوزيع سكانها وطبيعتهم ومعالم حضارتها.جغرافية البلد التي ارتحل إليها وآثارها و 

 أدب الرحالت ذو قيمة علمية كبيرة  وضح يعد  ▪

 كونه وثائق تاريخية وجغرافية واجتماعية وثقافية يعتمد عليها ملعرفة أحوال البلد املكانية والسكانية. 

 العصرين األيوبي واململوكي اذكر أشهر الرحالة في  ▪

 ابن جبير وابن بطوطة.   

 تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار /هي(614. ابن جبير )ت1

هو محمد بن أحمد من بني ضمرة من كنانة املضرية العدنانية. درس علوم الدين وشغف بها وبرزت ميوله في علم الحساب 

 كاتبا.والعلوم اللغوية واألدبية وأظهر مواهب شعرية ونثرية مكنته من العمل 

 تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفارعرف بكتاب ابن جبير  ▪

دون ابن جبير خلل رحلته في القرن السادس الهجري مشاهداته وملحظاته في يوميات سميت باسم "تذكرة باإلخبار عن  

دن كما وصف األسواق اتفاقات األسفار" وصف فيها البيت الحرام واملسجد النبوي ودمشق والعراق وغيرها من البلدان وامل

واألسوار والحصون واملشافي واألحوال االقتصادية والسياسية واالجتماعية لساكني البلدان التي مر بها ودرجة االستقرار فيها 

 كما وصف رحلته. 

 يصف ابن جبير رحلته البحرية إلى صقلية فيقول:

هائجه وماج مائجه فرمى بموج كالجبال يصدم املركب صدمات تتقلب "وأصبحنا يوم األحد املذكور والهول يزيد والبحر قد هاج 

لها على عظمه تقلب الغصن الرطيب وكان كالسور علوا فيرتفع له املوج ارتفاعا يرمي في وسطه بشآبيب كالوابل املنسكب. فلما 

س من الدنيا وودعنا الحياة جن الليل اشتد تلطمه وصكت اآلذان غماغمه واستشرى عصوف الريح. فحطت الشرع... ووقع اليأ

 بسلم وجاءنا املوج من كل مكان وظننا أنا قد أحيط بنا... فاستسلمنا للقدر وتجرعنا غصص هذا الكدر وقلنا: 

 سيكون الذي قض ي   سخط العبد أو رض ي 

 "تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار"  /هي(779. ابن بطوطة )ت2

هـ( فطاف قارتي: آسيا وأفريقيا وبعض  725الطنجي لقب بأمير الرحالة املسلمين. خرج من طنجة سنة )هو محمد بن عبد هللا 

 بلدان قارة أوروبا. استغرقت رحلته ما يقارب الثلثين عاما.

ادات أهلها دون أخبار رحلته في كتابه فوصف فيها البلدان التي زارها ومواقعها واملسافات بينها ومظاهر العمران فيها وحكامها وع

 وألبستهم وألوانها وأشكالها وحيويتها وداللتها كما وصف األطعمة وأنواعها وطريقة صناعتها.

 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 وفي ما ذكر ابن بطوطة عن جزيرة سيلن أنه: 

  "يوجد الياقوت في جميع مواضعها وهي متملكة فيشتري اإلنسان القطعة منها ويحفر عن الياقوت فيجد أ جارا بيضاء مشعبة وهي التي

يتكون الياقوت في أجوافها فيعطيها الحكاكين فيحكونها حتى تنفلق عن أ جار الياقوت فمنه األحمر ومنه األصفر زمنه األزق... وجميع  

النساء بجزيرة سيلنه لهن القلئد من الياقوت امللون ويجعلنه في أيديهن وأرجلهن عوضا عن األسورة والخلخل... ولقد رأيت على جبهة  

 بيض سبعة أ جار منه كل  جر أعظم من بيضة الدجاج".الفيل األ 

 ووصف ابن بطوطة نهر النيل فقال: 

"ونيل مصر يفضل أنهار األرض عذوبة مذاق واتساع قطر وعظم منفعة. واملدن والقرى بضفتيه منتظمة ليس في املعمور مثلها. وال يعلم  

حرا غيره. قال هللا تعالى: "فإذا خفت عليه فألقيه في اليم" فسماه يما وهو نهر يزرع عليه ما يزرع على النيل. وليس في األرض نهر يسمى ب

 البحر" 

 الخصائص الفنية ألدب الرحالت   أهماذكر  ▪

. يقتبس من اآليات القرآنية أو األحاديث النبوية الشريفة أو األشعار مثل ما ورد في نص ابن جبير "وجاءنا املوج من كل مكان 1

 بنا".وظننا أنا قد أحيط 

لك وصف ابن بطوطة الياقوت في جزيرة سيلن وفي وصف ابن جبير رحلته إلى بالوصف وبذكر التفاصيل ومثال ذ . يعتني2

 صقلية عن طريق البحر.

. يميل إلى العبارات القصيرة املتناغمة ذات اإليقاع املوسيقي. ومثال ذلك: "فلما جن الليل اشتد تلطمه وصكت اآلذان 3

 واستشرى عصوف الريح". غماغمه 

 األسئلة

 في رأيك لم لقب ابن بطوطة أمير الرحالة املسلمين  ▪

ألنه أشهر الرحالة املسلمين وألن رحلته أطول رحلة ألنه ارتحل إلى قارات متعددة فاجتاز املسافات البعيدة التي لم يسبق ألحد  

 أن اجتازها 

 . اقرأ النصين اآلتيين ثم أجب عما يليهما: 4

 في وصف ابن جبير لدمشق:مما جاء 

دمشق جنة املشرق ومطلع حسنه املشرق وهي خاتمة بلد اإلسلم التي استقريناها وعروس املدن التي اجتليناها قد تحلت  "

بأزاهير الرياحين وتجلت في حلل سندسية من البساتين... منها ربوة ذات قرار ومعين وماء سلسبيل تنساب مذانبه انسياب األراقم بكل  

 سبيل،... قد سمت أرضها كثرة املاء حتى اشتاقت الظماء فتكاد تناديك بها الصم الصلب: "اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب".

 هـ( فيقول: 597البغدادي املجاعة التي حلت بمصر سنة )موفق الدين   ويصف 

ألســـــــعار وأقحطت البلد وأشـــــــعر أهلها  "ودخلت ســـــــنة ســـــــبع مفترســـــــة أســـــــباب الحياة وقد يفس الناس من زيادة النيل وارتفعت ا

 ،... وانضـــــوى أهل الســـــواد والريف إلى أمهات البلد وانجلى كثير منهم إلى الشـــــام واملغرب والحجاز واليمن وتفرقوا في البلد،... ومزقوادالبل 

 ى أكلوا امليتات والجيف".كل ممزق ودخل إلى القاهرة ومصر منهم خلق عظيم،... ووقع املرض واملوتان واشتد بالفقراء الجوع حت

 ن الكريم واللغة والجناس والسجع. وازن بين النصين من حيث: التأثر بالقرآ

 الجناس والسجع اللغة التأثر بالقرآن  

النص  

 األول 

أورد قوله تعالى : " اركض برجلك 

 هذا مغتسل بارد وشراب  

تمتاز بعض مفرداته بالصعوبة  

 األراقم ()األصم ، الصلب ، مذناب،  

 وظف الكاتب املحسنات البديعية

جليناها /الرياحين  است -السجع )استقرينها  

شرق(البساتين( 
 
شرق /امل

 
 الجناس )امل

النص  

 الثاني  

تأثر بقوله تعالى: فجعلناهم  

 أحاديث ومزقناهم كل ممزق  

اللغة سهلة واملفردات ذات معان  

 سهلة  

 عدم امليل للمحسنات البديعية  



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 ثانيا: فن الرسائل في العصرين: األيوبي واململوكي 

 اذكرها   ازدهر فن الرسائل في العصرين: األيوبي واململوكي ازدهارا ملحوظا بسبب عوامل ▪

 سياسية واجتماعية وعلمية.عوامل  

 التي أدت إلى ازدهار فن الرسائل   العوامل السياسيةاذكر  ▪

 كثرة دواوين الدولة التي اقتضت الحاجة إلى كتاب الرسائل لتسيير أمورها. .1

حاجة الحياة السياسية الرسمية التي عاشها السلطين واألمراء والجند من سلم وحرب إلى استخدام الرسائل إلصدار   .2

 أو توطيد العلقات مع البلدان األخرى وتحسين السياسة الخارجية العزل أوامر التعيين أو 

 التي أدت إلى ازدهار فن الرسائل  االجتماعيةالعوامل اذكر  ▪

 كتاب الرسائل عند السلطين وامللوك حيث قاربت منزلتهم الوزراء وكبار القضاة. علو منزلة  .1

 اتخاذ الرسائل وسيلة تواصل اجتماعي فكانت تستخدم في التهنئة واملدح والتعزية واملواساة والشكر وغير ذلك.  .2

 العلمية التي أدت إلى ازدهار فن الرسائل العوامل اذكر  ▪

على من يريد أن يتخذ الكتابة صنعة له مع كثرة املكتبات التي كانت تخرج منه أو تعود  ديوان اإلنشاء وما وضع من شروط .1

   إليه من مبايعات وعهود وغير ذلك.

 رغبة الكتاب في إظهار ثقافتهم وبراعتهم في الكتابة في فنون النثر املختلفة ونها الرسائل. .2

 واململوكي( )األيوبي أشهر كتاب الرسائل في هذين العصريناذكر  ▪

" ومحي الدين بن عبد خريدة القصر وجريدة العصر في ذكر شعراء العصرالقاض ي الفاضل والعماد األصفهاني صاحب كتاب "

 ين بن غانم.  دالظاهر وعلء ال

 هـ(596) ( القاض ي الفاضل)أبو علي عبد الرحيم البيساني . 1

 أبو علي عبد الرحيم البيساني. بم بلقب ▪

أطلقت عليه ألقاب عدة منها: محي الدين ومجير الدين والقاض ي الفاضل درس العلوم الشرعية وديوان الحماسة وتعلم فن  

 الكتابة وعمل في ديوان اإلنشاء زمن صلح الدين األيوبي. 

 اململوكي لم عد القاض ي الفاضل أهم أعمدة كتاب الرسائل في العصرين: األيوبي و  ▪

 ألن كتاب الرسائل في عصره ساروا على طريقته في الكتابة 

  في الكتابةه كتاب الرسائل في عصره على طريقتسار علل  ▪

أحد أهم أعمدة كتاب هذا الفن؛ فكانت رسائله وطريقته في الكتابة نهج الكتابة لكتاب العصرين: األيوبي واململوكي   هبوصف

 ومحفزة لهم على اإلبداع. 

وفي ما يأتي نموذج لرسائله الديوانية التي كتبها في فتح بيت املقدس على لسان صلح الدين األيوبي موجهة إلى الخليفة العباس ي  

 لدين هللا:  الناصر

"...، وملـا لم يبق إال القـدس وقـد اجتمع إليهـا كـل شـــــــــــــريـد منهم وطريـد واعتصـــــــــــــم بمنعتهـا كـل قريـب منهم وبعيـد؛ ظنوا أنهـا من هللا ما  

نعتهم،... فلمـا نـازلهـا الخـادم رأى بلـدا كبلد وجمعـا كيوم التنـاد وعزائم قـد تـألبـت على املوت فنزلـت بعرصـــــــــــــتـه،... فزوال البلـد من 

فإذا أودية عميقة ولجج وعرة غريقة وســـــــــــور قد انعطف عطف الســـــــــــوار وأبرجة قد نزلت مكان الواســـــــــــطة من عقد الدار  جانب 

فعـدل إلى جهـة أخرى ـكان للمطـامع عليهـا معرج وللخيـل فيهـا متولج فنزل عليهـا وأحـاط بهـا وقرب منهـا وضـــــــــــــربـت خيمتـه بحيـث ينـالـه 

ثم قاتلها ونزلها وبرز إليها ثم بارزها حاجزها ثم ناجزها فضــــــــمها قضــــــــمة ارتقب   الســــــــلح بأطرافه ويزاحمه الســــــــور بأكنافه وقابلها

بعدها الفتح وصـــدع أهلها فإذا هم اليصـــبرون على عبودية الجد عن عتق الصـــفح فراســـلوه ببذل قطيعة إلى مدة وقصـــدوا نظرة  
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ات التي تتولى عقوبات الحصــــــون عصــــــيها من شــــــدة وانتظارا لنجدة فعرفهم في لحن القول وأجابهم بلســــــان الطول وقدم املنجنيق

وحبالها وأوتر لهم قسـيها التي تضـرب فل تفارقها سـهامها وال يفارق سـهامها نصـالها فصـافحت السـور فإذا سـهمها في ثنايا شـرفاتها 

  ســــــــواك وقدم النصــــــــر نســــــــرا من املنجنيق يخلد إخلده إلى األرض ويعلو علوه إلى الســــــــماك فشــــــــج مرادع أبراجها وأســــــــمع صــــــــوت 

ــيارة والحروب من النظارة فأمكن النقاب أن يســــفر للحرب النقاب وأن يعيد  ــتار عجاجها فأخلى الســــور من الســ عجيجها ورفع ســ

 الحجر إلى سيرته من التراب"

 هـ( 692. محي الدين بن عبد الظاهر )ت2

في الكتابة النثرية وكثرت مؤلفاته،  هو القاض ي محيي الدين أبو الفضل ولد في بيت علم ودين. ودرس التاريخ والسير واألدب وبرع

 . تشريف األيام والعصور في سيرة امللك املنصور  و  الروض الزاخر في سيرة امللك الظاهرمنها: 

 تولى ديوان اإلنشاء في عهد الظاهر بيبرس وقلوون وابنه األشرف خليل. 

هـ( يصف فيها قوة جيش العدو بالبسالة لتأكيد قيمة 666)ومن رسائله رسالته التي كتبها في فتح املظفر قطز للشقيق سنة 

 النصر الذي أحرزه املسلمون، يقول:

"وصـــــاروا مع عدم ذكر هللا بأفواههم وقلوبهم يقاتلون قياما وقعودا وعلى جنوبهم فكم من شـــــجاع ألصـــــق ظهره إلى ظهر صـــــاحبه 

نانته ســـهم وذي ســـن طارح به فما طرحه حتى تثلم وذي وحامى وناضـــل ورامى وكم فيهم من شـــهم ما ســـلم قوســـه حتى لم يبق في ك

 سيف حادثة بالصقال فما جلى محادثة حتى تكلم وأبانوا عن نفوس في الحرب أبية".

 الخصائص الفنية للرسائل 

 ظهرت في النصين السابقين الخصائص الفنية اآلتية للرسائل:

الفاضل: "فعرفهم في لحن القول" وفي رسالة ابن عبد الظاهر: "يقاتلون قياما  . تتأثر بالقرآن الكريم كما ورد في رسالة القاض ي 1

 وقعودا وعلى جنوبهم".

 . تؤرخ الرسالة ألحداث العصر فتعد سجل تاريخيا كما ورد في رسالة القاض ي الفاضل في فتح بيت املقدس.2

ر للحرب النقاب(، والطباق )واعتصم بمنعتها كل  . تكثر في الرسالتين املحسنات البديعية كالجناس )فأمكن النقاب أن يسف3

 قريب منهم وبعيد يقاتلون فياما وقعودا(.

. تمتاز رسالة القاض ي الفاضل بغرابة بعض األلفاظ مثل )السماك، مرادع، متولج، وغيرها(، وأما ابن عبد الظاهر فقد مال  4

 لى ظهر صاحبه وحامى وناضل ورامى(. إلى استخدام األلفاظ السهلة في رسالته )فكم من شجاع ألصق ظهره إ

 األسئلة

 . وازن بين الرسالتين اآلتيتين من حيث الخصائص الفنية للرسائل في العصرين: األيوبي واململوكي:3

"وذات اودية ومحاجر ال تراها العيون لبعد مرماها إال شزرا وال   :وصف عالء الدين بن غانم في رسالة له إحدى القالع . أ

ساكنها العدد الكثير إال نزرا وال يظن ناظرها إال أنها طالعة بين النجوم بما لها من األبراج ولها من الفرات خندق يحفا ينظر 

 كالبحر إال أن " هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج". 

املكر   "وسل سيف البغي قتل به "وال يحيق :ورد الناصر قالوون على محمود غازان الذي طلب منه الصلح برسالة منها . ب

 الس يء إال بأهله" فيرسل إلينا من خواص دولتك رجل يكون عندكم ممن إذا قطع بأمر وقفتم عنده".

 النص الثاني النص األول 

 التأثر بالقرآن الكريم )هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج( 

 أجاج-نزر /أبراج-استخدام املحسنات البديعية )شزر 

 الفرات خندق يحفها البحراستخدام التشبيهات مثل ولها من 

 الدقة في الوصف

 التأثر بالقرآن )وال يحيق املكر الس يء إال بأهله( 

 تؤرخ ألحداث العصر 

 وضوح املعنى وسهولة األلفاظ وصرامة األسلوب 
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 ثالثا: الخطابة في العصرين: األيوبي واململوكي

 ؛ الفنون األدبيةيعد فن الخطابة في العصرين: األيوبي واململوكي من أهم علل  ▪

 أسهم في الدفاع عن القيم الفاضلة وإقناع الجماهير بآراء وأفكار سياسية. ألنه  

 : فن الخطابة وازدهاره في العصرين األيوبي واململوكي في تنشيط  التي أسهمت  العواملما  ▪

 . نشاط حركة بناء املساجد والزوايا والربط. 1

 منزلتهم. . تقريب السلطين للخطباء ورفع 2

. توافر دواعي الخطابة ومحفزاتها كالغزو الصليبي والغزو املغولي والظروف السياسية والعسكرية التي عملت على ازدهار  3

 الخطابة وال سيما الخطابة السياسية والدينية.

الدين فقيه خطيب أديب هو أبو املعالي محمد القرش ي امللقب بمحي الدين املعروف بابن زكي  هـ(558الزكي )ت ابن محي الدين 

شهد فتح بيت املقدس فكان أول من خطب باملسجد  عند السلطان صلح الدين األيوبي.حسن اإلنشاء كانت له منزلة رفيعة 

 األقص ى في الجمعة األولى بعد تحريره وتعد هذه الخطبة أنموذجا للخطب الدينية. وفي ما يلي بعض منها: 

ذي هو الغاية القصـــــــوى والدرجة العيا؛ ملا يســـــــره هللا على أيديكم من اســـــــترداد هذه  "أيها الناس أبشـــــــروا برضـــــــوان هللا ال

الضـالة من األمة الضـالة وردها إلى مقرها من اإلسـلم بعد ابتذالها في أيدي املشـركين قريبا من املائة عام وتطهير هذا البيت الذي  

ومعراج نبيكم محمد صــــــــلى هللا عليه وســــــــلم وقبلتكم التي كنتم أذن هللا أن يرفع ويذكر فيه اســــــــمه،... فهو موطن أبيكم إبراهيم  

تصـــلون إليها في ابتداء اإلســـلم وهو مقر األنبياء ومقصـــد األولياء ومدفن الرســـل ومهبط الوحي ومنزل به ينزل األمر والنهي وهو في 

املســجد األقصــ ى الذي صــلى فيه رســول  أرض املحشــر وصــعيد املنشــر وهو في األرض املقدســة التي ذكرها هللا في كتابه املبين وهو 

هللا صــلى هللا عليه وســلم بامللئكة املقربين وهو البلد الذي بعث هللا إليه عبده ورســوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروحه عيســ ى  

 ئكة املقربون"."الذي كرمه برسالته وشرفه بنبوته ولم يزحزحه عن رتبة عبوديته "لن يستنكف املسيح أن يكون عبدا هلل وال املل 

 الخصائص الفنية للخطبة الدينية  /الخصائص الفنية ألسلوب ابن الزكي اذكر  ▪

 . تبرز العاطفة الدينية فيها خاصة عند التمثل بالقرآن الكريم. 1

 . تتأنق في اختيار األلفاظ الواضحة ذات املعاني السهلة.2

والجناس ما يضفي على الخطبة جرسا موسيقيا ومثال السجع ما ورد  . توظف الصور البيانية واملحسنات البديعية كالسجع 3

في العبارات: "وهو مقر األنبياء ومقصد األولياء ومهبط الوحي ومنزل األمر والنهي". أما الجناس فمثل " استرداد هذه الضالة من  

 األمة الضالة". 

 األسئلة

هي( ثم استخرج 658هي( ألقاها بعدما ملك التتار الشام سنة )683اإلسكندراني )ت. اقرأ النص اآلتي من خطبة البن منير 3

 منها ما يناسب من الخصائص الفنية للخطبة:

مد هلل الذي يرحم العيون إذا دمعت والقلوب إذا خشـــــــعت،... املوجود إذا األســـــــباب انقطعت املقصـــــــود إذا األبواب  ح"ال

وحق لها إذا وسـعت وسـعت إلى طاعته السـماوات واألرض حين قال: "ائتيا طوعا    امتنعت،... فسـبحان من وسـعت رحمته كل شـ يء

أو كرها" فأطاعت وســــــمعت،... أيها الناس خافوا هللا تأمنوا في ضــــــمان وعدة الوفي وال تخافوا الخلق وإن كثروا؛ فإن الخوف منهم 

 شرك خفي"

 ضمان وعده(، يرحم ،املوجود،املقصود، سبحان من وسعت رحمته) تتأنق في اختيار األلفاظ الواضحة ذات املعاني السهلة -

 )ائتيا طوعا أو كرها ( والعاطفة الدينية تبرز فيها بوضوح التمثل بالقرآن الكريم -

 تأمنوا(-خفي( والطباق )خافوا  -كالسجع ) دمعت _ خشعت ، وفي  توظف املحسنات البديعية -
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 واململوكي رابعا: التأليف املوسوعي في العصرين : األيوبي 

 عرف املوسوعة   ▪

 املوسوعة كتاب يجمع معلومات شتى من العلوم واملعارف في مختلف ميادين املعرفة أو ميدان منها مرتبة ترتيبا هجائيا. 

 التأليف املوسوعي   متى ظهر  ▪

 في العصر العباس ي في القرن الثالث الهجري 

 في العصر العباس ي بعض املصنفات ذات االتجاه املوسوعي ل مثل  ▪

 كتاب "الحيوان" للجاحظ   .1

 "األغاني" ألبي الفرج األصفهاني" كتاب  .2

 كان لها تأثير في نشاط التأليف املوسوعي في هذين العصرين:  التي  العوامل ما  ▪

فحثت الخطى وألفت املوسوعات   ملقدرات األمة اإلسلميةالغزو الصليبي والغزو املغولي وما أحدثاه من تدمير ثقافي وفكري . 1

 لتعويض ما خسر.

لدى كل من يعمل فيه. فقد وجب على العاملين فيه أن يكونوا على دراية  ديوان اإلنشاء وما يتطلبه من موسوعية املعرفة. 2

ساء لهذا الديوان أو كتابا فيه بالعلوم الشرعية والتاريخ واألدب... إلخ وال عجب أن أشهر كتاب املوسوعات كانوا رؤ 

 كالقلقشندي وصلح الدين الصفدي واملقريزي وغيرهم. 

نفائس الكتب واملخطوطات؛ األمر الذي أتاح املجال لتنوع  انتشار املكتبات الضخمة التي أوقفت لخدمة طلبة العلم وحوت. 3

 املعارف وكثرتها ومن ثم التأليف املوسوعي. 

لماء املهاجرين من أقطار أخرى كاألندلس والهند والعراق وغيرها. ومن أمثلتهم ابن خلدون . استقطاب مصر والشام للع4

مازج كبير األثر في قيام  تمؤسس علم االجتماع وابن البيطار املالكي أشهر علماء العرب في الصيدلة... وغيرهما. وقد كان لهذا ال

 نهضة علمية وأدبية متميزة في مصر والشام على وجه الخصوص.

 ت في العصرين: األيوبي واململوكي من أشهر املوسوعا ▪

 موضوع الكتاب املؤلف  الكتاب 

 من أوسع كتب التراجم يقع في نحو ثلثين مجلدا.  لصالح الدين الصفدي  الوافي بالوفيات 

مسالك األبصار في ممالك  

 األمصار

بالفوائد القيمة  وهو كتاب يقع في أكثر من عشرين جزءا حافلة  البن فضل هللا العمري 

 واملعلومات الواسعة في التراجم والتاريخ والجغرافية. 

 وهو كتاب ضخم يقع في ثلثين مجلدا في تراجم الرجال واألعلم للذهبي  سير أعالم النبالء 

غرر الخصائص الواضحة وعرر 

 النقائص الفاضحة  

فصول ضمنها يقع في ستة عشر بابا يشمل كل باب منها على ستة  لجمال الوطواط 

 مختارات من النثر والشعر.

وهي موسوعة تقع في ثلثين مجلدا قسمت خمسة أقسام: السماء  لشهاب الدين النويري  نهاية األرب في فنون األدب  . 

واآلثار العلوية واألرض واملعالم السفلية واإلنسان وما يتعلق به  

 صره.والحيوان الصامت والنبات والتاريخ من بدء الخليقة إلى ع

ألبي العباس  صبح األعش ى في صناعة اإلنشا 

 القلقشندي 

وهو كتاب ضخم يحتوي مقدمة وعشر مقاالت في فضل الكتابة  

وصفات الكاتب والتعريف بديوان اإلنشاء وقوانينه وتاريخ الكتابة  

 وتطوراتها وأنواع املناصب من رجال السيف والقلم... وغير ذلك.

وهو كتاب يقع في نحو ثلثين فصل في وصف الطبيعة واألخلق  الحلبي لبدر الدين  نسيم الصبا  

 واألدب وغيرها 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 األسئلة

 . صنف املوسوعات التي درستها إلى:4

 ) الوافي بالوفيات /مسالك األبصار في ممالك األنصار ، سير أعلم النبلء ( .موسوعات التراجم .أ

 )غرر الخصائص الواضحة /نهاية األرب في فنون األدب /صبح األعش ى في صناعة اإلنشا /نسيم الصبا ( .موسوعات األدبب. 

افيا والتاريخج.   بصار في ممالك األمصار/نسيم الصبا ()نهاية األرب في فنون األدب/مسالك األ .موسوعات الطبيعة والجغر
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 الوحدة األولى : علم المعاني  
 مفهوم علم املعانيأوال 

 وضح املقصود بعلم املعاني ؟ ▪

 الحال . هو علم تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتض ى 

 ما فائدة علم املعاني  ▪

الوقوف على األسرار التي يرتقي بها شأن الكلم ويفضل بعضه بعضا بموافقته ملراد املتكلم وحال املخاطب ومراعاته لقواعد 

 اللغة وأصولها وأعرافها . 

 ا"ان بعضهم لبعض ظهير اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله ولو ك  لئنقل  "قال تعالى :

 وقال تعالى : " يا معشر الجن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات واألرض فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان"

 تقدمت في اآلية األولى كلمة الجن وتأخرت في اآلية الثانية 

 ذلك راجع إلى مراعاة السياق ومقتض ى حال املخاطب ؛ ما يؤدي إلى اختلف املعنى 

 في اآلية األولى تتحدث عن موضوع البلغة وصوغ الكلم والبشر معنيون بذلك أكثر من الجن  )فبدأ باإلنس(  

 أ بالجن  أما اآلية الثانية فتتحدث عن النفاذ من أقطار السماوات واألرض والجن أقدر على ذلك فبد
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را أحدنا يقول  قد-2 ها الحياة: " متذم 
 
 " .  تعب   كل

رف الذي  املعري  لكن  :   يقول  بتشاؤمه ع 

   ازدياد  في راغب من إال               أع فما الحياة كلها تعب  

  ؟ الشاعر  نفس على( تعب) الخبر  تقديم داللة ما-

 داللة ذلك النظرة التشاؤمية لدى املعري فقد قصر الحياة على الشقاء والتعب متناسيا ما فيها من راحة وسرور 

  داللتها تناسق أن بل ، النطق في ألفاظها تذتوال أن الكلم  بنظم الغرض ليس: " الجرجاني يقول -3
 
     على معانيها وتالقت

أي أن نظم الكلم وترتيبه يكون حسب مراد املتكلم واملعنى الذي يريد إيصاله إلى املخاطب ، مع مراعاة حال املخاطب وقواعد 

 اللغة وألفاظها وأصولها وأعرافها 

 ثانيا : الخبر 

 عرف الخبر :  ▪

 يكون غير مطابق  للواقع( كل كلم أو قول يحتمل الصدق أو عدم الصدق )صدقه مطابقته للواقع / عدم صدقه : أن 

 ما الذي  تفيده  الجملة االسمية وما الذي تفيده الجملة الفعلية؟  ▪

    الفعلية التجدد والحدوث في زمن معين وقد تفيد التجدد واالستمرارو  تفيد الجملة   الثبوتتفيد الجملة االسمية 
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ز  د أفادت  التي الجملة مي   :   يأتي مما كل في الثبوت  أفادت التي الجملة من التجد 

 الثبوت  /.  فرد كل مسؤولية البيئة على الحفاظ-1

   التجدد/. الدولية املحافل في متميزا حضورا املاضية القليلة األعوام مدى  على األردنية املرأة  حققت -2

 الثبوت /.  أخالقها  بحسن املرأة مكانة-3

 تجدد ال/.  واإلصرار  بالعزيمة النجاح يتحقق-4

 تجدد ال  /. عام كل من أيار  من والعشرين الخامس في االستقالل بعيد األردنيون  يحتفل-5
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 ثانيا : أضرب الخبر 

 يأتي الخبر على ثالثة أضرب :  

 رسول هللا . مثل  : محمد    إذا كان املخاطب خالي الذهن من الخبر .  ،   خاليا من املؤكداتيؤتى بالخبر   بتدائي : اال   الضرب  .1

د ا به مؤكديؤتى بالخبر  طلبي :الضرب ال .2
 
 مثل : إن  محمدا رسول هللا   . امتردد ، إذا كان املخاطب  واحد بمؤك

 مثل : إن  محمدا لرسول هللا     منكرا للخبر . ، إذا كان املخاطب  مؤكدين أو أكثر بيؤتى بالخبر مؤكدا :  نكاري الضرب اإل  .3

  ، نونا التوكيد) أال وأما ( وأحرف التنبيه،  التي تفيد التحقيق   ، قد  ، اللم املزحلقة االبتداء، الم القسم إن  ، أن  ،  )   هي : املؤكدات 

 ،   التي تكون زائدة ) ما  الزائدة ، الباء )حرف الجر الزائد (حرف األ ، و  الثقيلة أو الخفيفة 
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 :  يأتي مما كل في الخبر  ضرب حدد-1

 ضرب إنكاري /( الحق القصص لهو  هذا إن: ) تعالى قال-أ

 ضرب إنكاري /"  القرآن  ثلث لتعدل إنها ، بيده نفس ي والذي : " اإلخالص سورة فضل  في -وسلم عليه هللا  صلى– قال-ب

 ضرب إنكاري  وجدان الشعر  إن س  الفردو طائر  يا ال أ :   شكري  الرحمن عبد قال-ت

 ضرب ابتدائي  /.  وإبداع حرية وطن األردن -د

ها اجتمعنا هواك  على :  محمود حيدر  قال - هي  ضرب الخبر ابتدائي/ والبدن والروح خافقا فأنت  الوطن أي 

   طلبي  ضرب الخبر /منيف قصر  من إلي   أحب    فيه األرواح تخفق   لبيت :  بحدل  بنت ميسون  قالت -و
 

جريا ، إنكاري  ومرة طلبيا مرة اآلتية الجملة  في االبتدائي الخبر  اجعل-2  .  سهل االمتحان:  تغيير  من يلزم ما م 

 إن االمتحان سهل )خبر طلبي(    وهللا إن االمتحان سهل )خبر إنكاري( 
 

 : إنكاريا الثاني  ومجيء طلبيا تحته املخطوط  األول  الخبر  مجيء سبب وبين ، اآلتية الكريمة اآليات اقرأ-3

  إنا فقالوا بثالث فعززنا فكذبوهما  اثنين إليهم  أرسلنا إذ*  املرسلون  جاءها إذ القرية أصحاب مثال  لهم واضرب: " تعالى قال

 إليكم  أنا يعلم ربنا  قالوا*  تكذبون  إال   أنت إن ش يء من الرحمن  انزل  وما مثلنا بشر  إال  أنتم ما قالوا*  مرسلون  إليكم

 "   رسلون مل

 وقع التكذيب في املرة األولى في منزلة التردد والشك ؛ فجاء الخبر طلبيا 

 وقع التكذيب في املرة الثانية في منزلة اإلنكار ؛ فجاء الخبر إنكاريا 
 

 :  الخبر  أضرب من له مناسب بضرب اآلتي الخبر  مضمون  عن عبر -4

 .  عمل فرصة على حصوله من يئس شاب  نفس في األمل ابعث

 أال إنك ستجد عمل بعد صبرك وبحثك  
 

 :   يليه عما أجب ثم   ،"   بالحياة االبتهاج" بعنوان له مقالة من أمين أحمد للكاتب  اآلتي النص اقرأ-5

  وال الناس شعور  يحترم وكيف  ، بالحياة يستمتع كيف  يعرف مهذب سليم ذوٌق  لىنسان يكون  أن بالحياة للبتهاج سبب أهم   إن"

دخل بل ، عليهم ينغص  نفس على السرور وإدخال ، القلوب استجلب على قادر السليم فالذوق .  أنفسهم على السرور وي 

  أي أو لفظ بأي غيره إحساس جرح يتجنب فيها فرد كل نرى  ، السليم الذوق  فيها ساد أسرة تصور  . حوله من ونفس ، صاحبه

دخل الذي الظريف  والعمل اللطيفة الكلمة يتخير  أنه حد   إلى يرفعه ذوقه إن بل ، الذوق  يأباه عمل  .  أسرته أفراد على السرور ي 

ة ويأبى ، النزاع ليأبى البيت في السليم الذوق  إن  الزهور  بجمال واالستمتاع ، الترتيب وحسن النظام ويتطلب ، الغضب حد 

قي   إن:  قلنا إذا مبالغين فلسنا ، البيت في ش يء  كل وجمال النظافة وجمال قي   من السعادة في أثرا   أكثر  الذوق  ر   " . العقل  ر 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 .  واإلنكاري  ، والطلبي ، االبتدائي:  الخبر  من كل على مثاال  النص من استخرج-أ

 الذوق السليم قادر على اجتلب القلوب  خبر ابتدائي: 

 إن رقي الذوق أكثر أثرا في السعادة من رقي العقل  خبر طلبي :

 إن الذوق السليم في البين ليأبى النزاع خبر إنكاري :

فيد  -ب
 
   إجابتك وضح ؟ الثبوت أم التجدد"  القلوب استجالب على قادر  السليم الذوق " جملة أت

 الثبوت ؛ ألنها جملة اسمية 

 لدى  السليم الذوق  أهمية على تدل التي واالسمية الفعلية الخبرية الجمل من عددا النص هذا في أمين أحمد يستعمل-ت

مال  إنشائك من اكتب ، اإلنسان ن غرارها على ج  بي 
 
   االجتماعية الروابط تقوية في وأثرها ، الخطأ عن االعتذار  قيمة  أهمية ت

 يترك للطالب

 

 ثالثا  : اإلنشاء  

   عدمه  الصدق أو   مضمونه  : هو الكلم الذي ال يحتملاإلنشاء  ▪

 األمر والنهي واالستفهام، والنداء   من أساليب اإلنشاء ▪

 يقسم اإلنشاء إلى قسمين   ▪

 :  هو اإلنشاء الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب . اإلنشاء الطلبي  .1

 ، والنداء (   )ليت(  ومن أشهر طرق اإلنشاء الطلبي :  ) األمر ، النهي ، االستفهام ، والتمني 

 هو اإلنشاء الذي ال يستدعي مطلوبا  اإلنشاء غير الطلبي  :  .2

 ومن أشهر طرق اإلنشاء غير  الطلبي :  ) التعجب ،و القسم (  

 19ص:  األسئلة

ف-1
 
 :   إنشاء أو  خبر  إلى يأتي مما كل في خط تحته ما صن

عة تكونوا ال : " - وسلم عليه  هللا  صلى– قال-أ   الناس أحسن إن:  تقولون  إم 
 
  ظلموا  وإن اأحسن

 
نوا ولكن ، اظلمن ِ

 
 أنفسكم  وط

  الناس أحسن إن   جملة إنشائية )نهي(  :تكونوا ال 
 
  ظلموا وإن اأحسن

 
   جملة خبرية:  اظلمن

نوا  
 
 : جملة انشائية )أمر( أنفسكم وط

ق    هنا أنا النجوم وطن:  طويلة غربة بعد لبنان وطنه زار  حين ماض ي أبو  إيليا قال-ب ِ
 ؟ أنا من أتذكر  حد 

ق   خبرية  : هنا  أنا ِ
 انشائية )استفهام( : أنا من أتذكر    إنشائية )أمر(: حد 

قَّ  .ب
 
ها أن من لك خير  بابتسامتك طريقك ش

 
ق
 
 .   بسيفك تش

 جملة إنشائية )أمر(

  الصخر   لهم وانحنى الفيافي رمال   لهم انحنت الذين أبناء نحن نعم :  محمود حيدر  قال. د

 جملة خبرية  

لها نخال  كن   الشعر  أيها يا:  األردن حب   في الزيودي   حبيب قال - هي
 
ظل ا أمانا وكن     ي     لياليها في وحب 

 جملة إنشائية )أمر(كن أمانا :     جملة إنشائية )نداء(   :الشعر أيها يا

حيط ال :  البطل موت قصيدة في محمود الرحيم عبد قال -و ق   من فيك ما في الشعر  ي 
 
ل
 
 شديد   عزٍم  ومن زاٍك  خ

 جملة خبرية   
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ز -2  :   اإلنشاء أسلوب محددا ، يأتي مما  كل في خط تحته ما في  الطلبي غير  من الطلبي اإلنشاء مي 

ني   يا: ) تعالى قال-أ ر  وال *  األمور  عزم من ذلك إن أصابك ما على واصبر  املنكر  عن وانه باملعروف وأمر  الصالة أقم ب   تصع 

ك   األرض في تمِش  وال  للناس خد 
ً
 *(  فخور  مختال كل يحب   ال  هللا  إن مرحا

ني      : طلبي )أمر(وأمر    : طلبي )أمر(أقم     : طلبي )نداء( يا ب 

ر   طلبي )أمر(  :واصبر    طلبي )أمر(  :وانه  : طلبي )نهي( و ال تصع 

 طلبي )نهي( :تمِش  وال 

ى يصف املتنبي قال-ب  ؟ الز حام من أنِت  وصلِت  فكيف    بنٍت  كل   عندي  الدهر  أبنت:  الحم 

 طلبي )استفهام(  :الز حام من أنِت  وصلِت  فكيف  طلبي )نداء(  : أبنت

  املجد تحسَبنَّ  ال :  الشاعر  قال. ج
ً
ِبرا تلعق حتى املجد تبلغ لن   آكله أنت تمرا   الص 

 طلبي )نهي( 

 غير طلبي )تعجب(    !  الشعر  إنشادك أبدع ما. د

  شوقي أحمد قال - هي
ً
شبه ما   وعادني طربت الوادي  جارة يا:  اللبنانية زَحلة مدينة مخاطبا   ذكراك من األحالم ي 

 طلبي )نداء( 

  وال  حتى أهكذا:  التل وهبي مصطفى قال. و
ً
با قلبِك  أشكو       ؟مرحبا

َّ
ل
 
 طلبي )استفهام(   الق

 :   من كل على  مثاال  إنشائك من هات-3

 ( االستفهام ) الطلبي اإلنشاء.1

 ( التعجب) الطلبي غير  اإلنشاء.2

 ( القسم ) الطلبي غير  اإلنشاء.3

 (  األمر) الطلبي اإلنشاء.4

 رابعا  : األمر  

 (من األعلى منزلة إلى األدنى منزلة وهو املعنى الحقيقي لألمر )  واالستعلء طلب تحقيق الفعل على وجه اإللزام األمر : ▪

 واالستعلء  يكون من األعلى منزلة إلى األدنى منزلة على وجه واإللزام  األمر الحقيقي  ▪

 إذا لم يكن في األمر إلزام واستعالء كان أمرا بالغيا )يخرج من معناه الحقيقي إلى معان أخرى(  ▪

من هللا على وجه التكليف واإللزام ألن   حقيقي  أمر األمر في اآلية السابقة  "   قال تعالى : "يا أيها الناس اتقوا ربكم -

 الناس مكلفون بعبادة هللا وهو على وجه االستعلء ألن الطلب من األعلى وهو هللا إلى األدنى وهم الناس  

 نألنه وجه واإللزام أل   حقيقي أمر  األمر في الجملة السابقة قالت األم البنها : رتب غرفتك  -

 صيغ األمر : 

 فائدة : لألمر صيغ عدة  ▪

 " . هللا وأطيعوا الرسول  وأطيعوا. مثل : قال تعالى : "  فعل األمر -1

 . "  إحسانا" بالوالدين  قال تعالى :  مثل :.  املصدر النائب عن فعل األمر -2

       ذو سعة من سعته" . لينفق. مثل :قال تعالى : "   الم األمر املقترنة بالفعل املضارع -3

ا نظف   اسم فعل األمر - 4        حديقة منزلك هي 
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ر   :  حقيقي أمر  فيها بجملة يأتي فيما موقف كل عن عب 

 .  الوطن تجاه بواجباتهم بالقيام جنوده يأمر  قائد.1

 . خيرهم في بما أبناءها تأمر  أم.2

 

 ة التي يخرج إليها األمر البالغياملعاني 

 األمر عن معناه الحقيقي إلى معان يستدل عليها من السياق وأشهر هذا املعاني :قد يخرج  ▪

 ويكون على سبيل االستغاثة أو طلب الرحمة أو ما أشبه ذلككل أمر يكون من األدنى منزلة إلى األعلى منزلة الدعاء:  .1

 قلوبنا على طاعتك "   صرفاللهم مصرف القلوب  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " 

 

   غير عاقل إلى يوجه أمر كل التمني :  .2

 بصبح وما اإلصباح منك بأمثل    انجلقال امرؤ القيس أال أيها الليل الطويل أال 

 

 يتضمن معنى النصيحة واملوعظة من غير إلزام كل أمر النصح واإلرشاد:  .3

 يوما وإن كنت من أهل املشورات   شاور سواك إذا نابتك نائبة  

 

 كل أمر ال يقوى املخاطب على فعله ويقصد به إظهار عجزه وعدم قدرته: التعجيز  .4

 شهداءكم من دون هللا إن كنتم صادقين "" وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا :  قال تعالى

 

   ين قدرة ومنزلةيكل أمر يكون فيه املخاطب والقائل متساو : االلتماس  .5

 قال الطالب لزميله : أعطني قلما  

 

 24ص األسئلة

ز -1  : يأتي مما كل   في بالغي معنى إلى خرج الذي   األمر  من الحقيقي األمر  مي 

 أمر حقيقي/( تسليما  وسلموا عليه صلوا آمنوا الذين أيها يا النبي على يصلون  ومالئكته هللا  إن: ) تعالى قال.1

 :  املعري  العالء أبو  قال.2

ِمره أنت مما أيسر  األمر  ض  ر  أذاك فاطرح   م  ِ
با ما كل   ويس   أمر بل ي   / َصع 

  العبس ي عنترة قال.3
ً
 أمر بل ي  / واسلمي عبلة دار  صباحا وِعمي  تكلمي بالجواء عبلة دار  يا: املحبوبة ديار   مخاطبا

 أمر حقيقي/.  الشركة في الحالي الشهر  إنجازات  عن تقريرا لي اكتب:  موظفيه ألحد مدير  قال.4

م:  طلبته ألحد معلم قال.5
 
 أمر بل ي /  .  فيه ثانية  كل من ولتستفد ، وقتك ِلتنظ

ذ للمهندس املشروع صاحب قال.6 ِ
 
نف
 
 أمر حقيقي /. املشروع تنفيذ في  املخطط التزم:  امل

  أحدهم قال.7
ً
 أمر بل ي  /.  كامال  إنسانا لي هات:  الناس يعيب آخر  مخاطبا

 :  الحلي   الدين صفي قال.8

  يصبح فعساه   لوى  وإن الزمان وعد على صبرا
ً
 أمر بل ي/جنى مما تائبا
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ن-2  :  يأتي مما كل في األمر  إليه خرج الذي  البالغي املعنى بي 

 ( واملؤمنات وللمؤمنين  مؤمنا بيتي دخل وملن ولوالدي   لي اغفر  رب  : ) السالم عليه  ، نوح لسان على تعالى قال.1

 الدعاء 

ي شمس   فيا: طه  محمود علي قال.2
 
ف
 
ب   ويا   واخمدي  مدارك عن ك ه 

 
  آجال دياجير  في غوري  ش

 التمني 

  توصه وال  حكيما فأرسل    مرسال  حاجة في كنت إذا:  العبد بن طرفة قال.3

 النصح واإلرشاد

  مات جوادا أريني:  الطائي حاتم قال.4
ً
ني هزال

 
   مخلدا بخيال  أو  ترين ما أرى    لعل

 التعجيز  

  القائلين مقال فدعوا : التل وهبي مصطفى قال.5
ً
   شآمي وذاك عراقي هذا     جهالة

   األحالم بَرواجح أرحامكم     أنتم وأمي بأبي وتداركوا        

 اللتماسا

 

ح-3  :   يأتي ما وض 

ستي  الفتح أبي الشاعر  قول  في( أحسن  ) قوله في األمر  خروج.1  :   واإلرشاد النصح إلى الب 

  إحسانا اإلنسان استعبد فطاملا    قلوبهم تستعبد الناس إلى أحسن  

 ألنه يخاطب اإلنسان على سبيل النصيحة والنصيحة ال تكون على وجه اإللزام بل اإلرشاد إلى فعل حسن  

 

غرائي  قول  في( اتخذ) األمر  خروج.2
 
 :  التعجيز  معنى إلى  الط

ب   ري  املعالي عن    صاحبه هم   َيثني السالم ح 
 
غ   بالكسل املرء وي 

ما أو  األرض   في نفقا فاتخذ إليه جنحت فإن
َّ
  فاعتزل  الجو ِ  في سل

 ألنه يريد إظهار عدم قدرة اإلنسان وعجزه عن اعتزال الناس والعيش وحيدا في باطن األرض 

 

ياني) األمر  خروج.3 ِ
 
ل
َ
 :  البارودي  قول  في االلتماس معنى إلى( خ

ياني خليليَّ  يا ِ
 
 الشباب  عهد إلي   أعيدا و أ    بي وما خل

 ألن الشاعر يخاطب صديقيه وهما في منزلته نفسها واألمر هنا من ند لند ليس فيه استعلء  

 

ري ) األمر  خروج.4
 
قي ، تخط ِ

 
 :  عمان مدين مخاطبا الرفاعي املنعم عبد قول  في التمني إلى(  استبشري  ، صف

ري 
 
ض   فِصباِك  ، تخط

َ
صغي    منسرح الغ   العجبا الفتنة منك الصبح على ي 

قي
 
ِ  من فكم   فرحا واستبشري  مرحا وصف

ى ما الحب    غلبا وما لب 

 ألنه يخاطب غير العاقل وهي مدينة عمان  

 

ر) األمر  خروج.5 ِ
ِ :  الدعاء إلى اآلتي القول  في( يس 

ر  رب  ر  وال  يس  ِ
 .   تعس 

 طلب التيسير ألن األمر موجه من اإلنسان األدنى منزلة إلى هللا جل في عله األعلى منزلة على سبيل 
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 االستفهام خامسا : 

 االستفهام : طلب العلم بش يء لم يكن معلوما من قبل 

 

 املعاني البالغية التي يخرج إليها االستفهام 

 يخرج االستفهام عن معناه الحقيقي إلى معان بالغية يستدل عليها من السياق 

 حين تأتي أداة االستفهام للنفي )يمكن إحلل أداة النفي محل أداة االستفهام(  النفي :  .1

 " هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان((   قال تعالى :

 

  هو حمل املخاطب على اإلقرار بمضمون االستفهام التقرير :  .2

 وأندى العاملين بطون راح   ل الشاعر : ألستم خير من ركب املطايا قا

 

 يكون حين يقصد السائل التعجب من أمر ما  التعجب  .3

 ما له مولع بمنع وحبس    يا ابنة اليم ما أبوك بخيل  

 )يتعجب الشاعر من البحر لم يمنعه من العودة إلى بلده ومن املعروف عن البحر كرمه (  

 

 يأتي حين يكون األمر املستفهم عنه منكرا ويقع هذا املنكر بعد همزة االستفهام  اإلنكار  .4

   كموها وأنتم لها كارهون (نلزمقال تعال عن سيدنا نوح مخاطبا قومه ) أ

 ومثل :  أتعوق غيرك عن السير في الطريق  

 

 حين يقصد السائل تشويق املخاطب إلى أمر من األمور التشويق : .5

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " أوال أدلكم على ش يء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلم بينكم" 

 هل أدلك على طريقة تطور بها مهارتك في لعبة الشطرنج 

 

 يكون حين يقصد السائل إظهار التحسر على أمر ما .:  التحسر .6

 يتحسر على حال بغداد وما حل فيها  -أهلي وال جيرانها جيراني ؟    ما للمنزل أصبحت ال أهلها 

 

 28ص األسئلة

ز -1  :  يأتي مما كل   في بالغي معنى إلى خرج الذي  االستفهام من  الحقيقي االستفهام مي 

اح أحد سأل.1   ؟ عمان في الروماني املدرج إلى أصل كيف:  أردنيا مواطنا السي 

 استفهام حقيقي  

   ؟ يهدم وغيرك تبنيه كنت إذا    تمامه يوما البنيان يبلغ متى :  القدوس عبد بن صالح قال.2

 استفهام بل ي

 :   له املستمر  وتحذيره  العمل عن تأخره تكرار  بعد لزميله املوظفين أحد قال.3

رك ألم
 
حذ
 
 ؟ العمل عن التأخر  من أ

 استفهام بل ي 
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ن-2  :  يأتي مما كل في االستفهام إليه خرج الذي  البالغي املعنى بي 

 ( يبلى ال  وملك الخلد  جرة على أدلك هل  آدم يا قال الشيطان إليه فوسوس: ) آدم عن تعالى قال.1

 التشويق 

 ؟ عيوب له ليس الناس وأي      كثير   بها سألت  إن عيوبي:  املعري  العالء أبو  قال.2

 النفي

 ؟  يلتقيان كيف أخرى  وبالشام    حاجة باملدينة أشكو  هللا  إلى:  الشاعر  قال.3

 التعجب  

ق الزمان هذا مثل أفي درويش محمود قال.4 ِ
صد 
 
 ؟  ظلك ت

 إنكار 

في فيا :  صخر  أخيها رثاء في الخنساء قالت.5 ف عله له  صبح   أمي وله  مس ي وفيه الضريح في أي   ؟ ي 

 تحسر 

فيل بن عامر  يقول .6
 
  إذا أني تعلمي ألم:  ط

 
ف
 
ر  إلى  قادني اإلل ف أنقاد ال  الَجو 

 
 ؟ جائر  واإلل

 التقرير 

ح-3  :   يأتي ما وض 

 ( أليم  عذاب من تنجيكم تجارة على أدلكم هل آمنوا الذين أيها يا: ) تعالى قوله في التشويق معنى إلى االستفهام خروج.1

 يثير فضول الناس ملعرفة التجارة الرابحة  ألن هللا 

 :  مفيدة أداة اخترع موهوب  لشاب املذيع سؤال  في التقرير  معنى إلى االستفهام خروج.2

 ؟   األداة هذه اخترع من ألست

 ألن املذيع يقصد حمل الشاب على اإلقرار أمام املستمعين أنه اخترع األداة من باب املدح

 ضالل في وقومك أراك إني آلهة أصناما أتتخذ آزر  ألبيه إبراهيم  قال وإذ: ) تعالى قوله في اإلنكار  معنى إلى االستفهام خروج.3

 ( مبين

 ألن سيدنا إبراهيم ينكر عبادة أبيه وقومه األصنام وقد وقع األمر املنكر بعد همزة االستفهام

ا أجب ثم   ، جبران خليل لجبران اآلتي النص اقرأ-4  :  يليه عم 

 العطاء

 .   لنفسك تستبقيه أن تقدر  ش يء ثروتك في ليس ،  لعمري " 
 
 ؛ اآلن منه أعِط  لذلك ، ما يوما سيتفر ق  اليوم  تملكه ما كل إن

عطي أن أحب   إنني: " تقول  سمعتك وطاملا.  حياتك فصول  من العطاء  فصل ليكون 
 
 فكيف"  فقط املستحقين ولكن ، أ

 "  ؟ مراعيك في القطعان ومثلها ؟ قولك تقول  ال  بستانك في األ جار  أن ، صاح يا تنس ى

ح.1  :  يأتي مما كال  وض 

مثل-أ
 
 ألنها تضمنت مؤكدا واحدا  . طلبيا خبرا"   ما يوما سيتفرق  اليوم تملكه ما كل إن: " جملة ت

مثل-ب
 
 املؤكدات ألنها تخلو من .  ابتدائيا خبرا"  تقول  سمعتك وطاملا: " جملة ت

  لعمري  .  طلبي غير  إنشاء أسلوب النص من استخرج.2

 ؟ قولك تقول  ال  بستانك في األ جار  أن صاح يا تنس ى فكيف: "  العبارة في االستفهام إليه خرج الذي  البالغي املعنى ما.3

 التعجب  ؟"  ؟ مراعيك في القطعان ومثلها

ح ؟ حقيقي غير  أم حقيقي"  اآلن منه أعِط  لذلك" النص في  الواردة  العبارة في األمر  هل.4  . إجابتك وض 

 األمر غير حقيقي فليس فيه إلزام أو تكليف بل على سبيل اإلرشاد )أفاد النصح واإلرشاد( 
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 الوحدة الثانية النقد األدبي في العصر العباسي 
   /علل تميز النقد في العصر العباس ي اذكر أسباب تقدم النقد وتميزه في العصر العباس ي ▪

 .   جميعها الحياة جوانب شملت واسعة نهضة من  العصر شاهده  بما تأثره-1

 .   آنذاك الشعر من واملحدث القديم حول  نقدية حوارات من أثارته وما ، العربي الشعر في التجديد بحركة تأثره-2

 .    واليونانية والفارسية ، الهندية:  الثقافات على النقاد من كثير  اطلع مع آفاقه توسع-3

  ، بها يقاس التي العلمية وأصوله قواعده له أي ، منهجيا نقدا العباس ي العصر في النقد أصبح لقد

 مثل لكتب نقدية ظهرت في العصر العباس ي  ▪

 املؤلف الكتاب  املؤلف الكتاب 

م ابن الشعراء  فحول  طبقات
 
 طباطبة  ابن   الشعر وعيار الجمحي سل

 جعفر بن قدامة  الشعر ونقد لجاحظ ا  والتبيين والبيان

 آلمديا  والبحتري  تمام أبي بين واملوازنة   قتيبة بنا  والشعراء الشعر

 الجرجاني  رهالقا عبد   اإلعجاز ودالئل القيرواني رشيق ابن  ونقده الشعر صناعة في والعمدة

 

 مثل لبعض القضايا النقدية التي عالجها العصر العباس ي  ▪

 . الشعر في والكذب والصدق ، الشعرية والسرقات ، واملعنى واللفظ ، الصنعة و والطبع ، النظم ونظرية ، الشعرية الفحولة

 

 : الشعرية الفحولة:  أوال 

 وضح املقصود بالفحولة الشعرية  ▪

 .  وتميزه الفنية الشاعر قدرة

 يصل الشاعر إلى الفحولة الشعرية)الوسائل( )كما يرى النقاد (كيف  ▪

  املختلفة املعاني طرق  من تمكنه واسعة لغوية ثروة امتلك. 2    وروايتها العرب أشعار حفظ. 1

نهاليض ومثالبها القبائل بمناقب واإلملام . 3  . ذم أو مدح في شعره  في م 

  ؟ العباسيين النقاد لدى  بفحولته للشاعر  بها يحكم التي املعايير  ما  ▪

وال  القصائد وفرة .3 األغراض تعدد .2 الشعر جودة .1  
 
 الط

 

   الشعر جودة-1

  الشعر لجودة النقاد وضعها قاييسامل ما ▪

 .  والتشبيه التصوير وحسن ، املعاني إلى والسبق ، اللفظ جزالة

   األغراض تعدد-2

ر ) قدم النقاد  لم ▪ ِ
ثي 
 
 .  األغراض في عليه لتفوقه  ؟(بثينة جميل) على( عزة ك

م ابن به أقر  الذي  الفحولة معيار  ما  ▪
 
 تعدد األغراض  ؟ لألعش ى الجمحي  سال

وال القصائد وفرة-3  
 
  الط

ئل حين األصمعي  " .    فحل  لكان قصيدته  مثل قصائد خمس قال كان لو : " أجاب( الحادرة) الجاهلي الشاعر عن س 

  ؟ الشعرية  الفحولة إلى وسيلة وروايتها  العرب أشعار  حفظ العباسيون  النقاد عد   لم ، رأيك في

 يمكن الشاعر من االستفادة من تجارب اآلخرين فيتعلم الجزالة ويتعرف املعاني التي سبقوه إليها  ويتعلم حسن التصوير 
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 :  الصنعة و  الطبع:  ثالثا

 ؟ والكاتب الشاعر  إلى نظرتهم  عند الصنعة و  الطبع قضية العباسيون  النقاد  تناول لم  ▪

غية    ، عليهما بالقيمة حكم إصدار ب 

 :  قسم النقاد األدباء إلى قسمين  ▪

 الصنعة أدباء.2    ( السليقة)  الطبع أدباء .1

 ( :السليقة)  الطبع أدباءوضح املقصود ب ▪

  وطول  الدائمة املراجعات يعتمدون  وال بيسر النصوص يبنون  إذ ، نصوصهم مراجعات في يبالغون  وال املوهبة يملكون  من وهم  

 .  يؤلفون  أو ينظمون  فيما النظر

 :   الصنعة أدباءوضح املقصود ب ▪

   ، طويل  زمنا التأليف  في يستغرقون  ربما و ، األدبي بنتاجهم االرتقاء أجل من وألفوا نظموا ما ويراجعون  املوهبة يملكون  من هم

  الحوليات القصائد عر ف ▪

بو ، هانظم في كامل  عاما يمضون  العرب شعراءهي القصائد التي كان ال  
 
قل   ، الناس إلى يخرجوها أن قبل مونظره  مرأيه فيها ي 

 بم تميز أدباء الصنعة ؟ ▪

   بالتأني يتميزوا  
 .   العقلي النظر على املبني 

افز اذكر  ▪    األدبي اإلبداع حو

ر : " الجيد الشعر نظم على يعينه بما البحتري  موصيا تمام أبو  قاله ما ذلك ومن:  النفسية البواعث-1  قليل وأنت األوقات تخي 

 أن وذلك السحر وقت في حفظه أو  ش يء لتأليف  األنسان يقصد أن األوقات في العادة أن واعلم ، الغموم من صفر ، الهموم

 " .  النوم من وقسطها الراحة من حظها أخذت قد النفس

 .  النحو  علم في والبراعة ، الناس أنساب معرفة:  مثل من ، املتنوعة  املعارف تحصيل إلى السعي-2

 .  األدبي التأليف  ممارسة من اإلكثار-3

 : األسئلة

 :  يأتي مما كل في األدبي اإلبداع إلى الحافز  نوع ميز -3

 النفسية البواعث /" . إياك وإجابتها بلك وفراغ نشاطك ساعة نفسك من  خذ: " املعتمر  بن بشر  قول -أ

كثر :  فقال ، لتكثر  إنك: "  الخطباء ألحد قيل-ب
 
 .  األدبي التأليف  ممارسة من اإلكثار /". اللسان لتمرين أ

 : واملعنى اللفظ:  رابعا

   املعنى و اذكر رأي الجاحظ في قضية اللفظ ▪

 أما ، األدباء  بين ومشتركة معروفة املعاني ألن ؛)علل(معانيه من أكثر  ألفاظه في تكمن النص في والفنية الجمالية القيمة أن يرى 

  اللغوية وثقافته وقدرته األديب أسلوب بحسب آخر إلى أديب من وقيمتها مستواها في فتختلف  األلفاظ

  تقبله كريما شريفا املعنى يكون  أن ضرورة أكد إنه بل تماما، املعنى أهمل  أنه الجاحظ لدى اللفظية بالصياغة االهتمام يعني وال

 املتلقي  لدى قبوال  وأكثر  أجود كان اللفظ وبلغة املعنى شرف األدب في اجتمع فإذا  ، إليه وتنجذب النفوس

 الوزن إقامة في الشأن وإنما ، واملدني والقروي والبدوي  والعربي العجمي  يعرفها الطريق في مطروحة املعاني: "  الجاحظ يقول  

 " .    السبك وجودة الطبع صحة وفي ، املاء وكثرت املخرج وسهولة اللفظ وتخير 

 :   اذكرها  ، أقسام أربعة لهما ووضع ، الشعر  في مجتمعين واملعنى  اللفظ عن قتيبة ابن تحدث ▪

ن ضرب-1  . . معناه وجاد لفظه حس 
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ن ضرب-2  .  املعنى في فائدة هناك تجد لم فتشته فإذا ،  وحل  لفظه حس 

رت  معناه جاد ضرب-3  .   ألفاظه وقص 

 .   لفظه وتأخر  معناه تأخر ضرب-4

 وضح رأي ابن طباطبة العلوي في قضية اللفظ واملعنى   ▪

 .    والجسد الروح بين العلقة نحو على واملعنى اللفظ بين العلقة العلوي  طباطبة ابن يرى 

 في قضية اللفظ واملعنى القيروانيوضح رأي ابن رشيق 

 .  بحال بينهما الفصل يمكن ال و ، واحدا شيئا واملعنى اللفظ فعد   ، طبةا طب ابن نهج على القيرواني رشيق ابن سار

 الجميل فاملعنى ،"   بقوته ويقوى  ، بضعفه يضعف  ؛ بالجسد الروح كارتباط وارتباطه ، املعنى وروحه جسم اللفظ: " يقول  

 .  مؤثرة جميلة عبارة في إبرازه إلى يحتاج الرصين

 

 

 : األسئلة

  وضح  ؟ واملعنى اللفظ قضية إلى  النظرة  في ، رشيق وابن ،  طباطبة ابن:  من كل رأي  عن  قتيبة ابن رأي  يختلف هل-1

 .  إجابتك

با وابن ر شيق نظر  ف نعم، يختل
 
باط
 
قة بين الجسد ل الع لى اللفظ واملعنى على أنهما وحدة متماسكة على نحو إ  ا؛ ألن ابن ط

اللفظ واملعنى أربعة أقسام، ويظهر منها  يتعلق بقضيةوالروح ال يمكن الفصل بينهما بحال، أما ابن قتيبة فقسم الشعر في ما 

 ناك فائدة في املعنى. هفإذا فتشته لم تجد  حسن لفظه وحل  ربضما وحدة متماسكة، فمن أقسام الشعر لديه هأنه ال يعد

رجم إذا الشعر  أن الجاحظ يرى -2 
 
ل أخرى  لغة إلى ت

َ
   ؟ درست ما ظل في الحكم هذا إلى دفعه الذي  السبب ما ، بط

ن في ألفاظه أكثر  من معانيه، وترجمةأالسبب أن الجاحظ ر  كم 
 
ة أخرى  غلى لإالنص  ى أن القيمة الجمالية والفنية في النص ت

ة وما يتبعها من: قامة الوزن، غوغيره، أما الل فيها بين العربي ق تعني الحفاظ على املعنى فقط، واملعاني في نظر الجاحظ ال فر 

 . كش ير بل غفستت بها الجاحظ اهتما من األمور التي هر وتخير اللفظ، وغي

 .  رأيك وضح ؟ األدب في اآلخر  على مزية ، واملعنى اللفظ:  من لكل تجد هل-3

 . لآلخر انعكاس منهما وكل واملعنى، اللفظ بين الفنية القيمة فصل يمكن فل  اآلخر، على ماهألحد مزية ال

 

  الشعر   في والكذب الصدق:  سادسا

 ؟ الشعر  في  بالكذب املقصود ما ▪

د بمعايير العقل واملنطق، الكذب في الشعر: عدم ا يناسبها في الواقع، وعدم  التقي   
 
من ض مع البقاء مطابقة الصورة األدبية مل

 حداث الوقع الحسن والتأثير في نفس املتلقي.إلى إدائرة الخيال املقبول الذي يرمي 

 ؟ الشعر  فيصدق بال املقصود ما ▪

ستخدم فيها الشاعر الخيال قالصد  بة شعورية حقيقية، وي 
 عن تجر 

ً
املقبول القريب التناول   في الشعر: أْن تكون الصورة معبرة

 من غير الخروج على حدود املنطق. 

 ذكرهما ا مبدأين على آراؤهم  وسارت ، الشعر  في ، والكذب ، الصدق:  مفهومي في العباسيين  النقاد  آراء تباينت ▪

  أكذبه الشعر أعذب-1 

 أصدقه  الشعر أعذب-2
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  أكذبه الشعر أعذب-

   أكذبه الشعر  أعذبوضح املقصود ب ▪

د وعدم ، الواقع في يناسبها ملا األدبية الصورة مطابقة عد املبدأ  هذا أصحاب أجاز   ، واملنطق العقل بمعايير  التقي 

 : الشيب مادحا البحتري  قول  ذلك ومن

  أحسن املصقول  والصارم
ً
صقل  لم صارم من الو ى يوم  حالة   ي 

ل الذي بالسيف  اللون  ناحية من فشبهه الشيب مدح حين ، املنطق وحدود الواقع هنا  البحتري  خالف  صق   اللون  أبيض فيكون  ي 

  ،  املعركة ساحة في فاعل  قاطعا 

 إحداث إلى الشاعر به يرمي الذي ، املقبول  الخيال دائرة ضمن  تبقى املنطق على وخروجها للواقع مخالفتها مع الصورة وهذه

 لم نفسه الوقت في فإنه الشيب مدح وإن والشاعر ، البيت نقرأ حين نلمسه ما وهو  ، املتلقي نفس  في والتأثير  الحسن الوقع

 .   له السلبية املظاهر في التفكير  من املتلقي يمنع

 :  مادحا قوله  املتنبي على مثل  فأخذوا ، الشاعر يتخطاها  ال حدودا للكذب املبدأ هذا أصحاب وضع

   ترني لم إياك مخاطبتي لوال   رجل أنني نحوال بجسمي كفى

 السياق هذا في النقاد دعا لذا.  الحقيقة على خارجا إفراطا البيت هذا مثل في  ورأوا ، املعقول  الخيال حدود املتنبي تجاوز  إذ

ِب أدوات استخدام إلى
 جرى  وما ، يكاد ، لو " مثل  ألفاظا الشاعر ميستخد أن فاستحسنوا ، املتلقي نفس إلى املبالغة تقر 

 :   مادحا الشاعر قول  ذلك ومن"  مجراهما

  يستلم  جاء ما إذا الحطيم ركن     راحته عرفان يمسكه يكاد

ظم عن الشاعر فعبر  بها مبالغة هذا وفي ، يده إمساك لجدار بمحاولة املمدوح كرم ع   " .  يكاد" اللفظ استخدام قر 

 :   أصدقه الشعر أعذب-2

   أصدقه الشعر  وضح املقصود بأعذب ▪

  من التناول  القريب املقبول  الخيال  الشاعر فيها ويستخدم ، حقيقية شعورية تجربة عن  معبرة الصورة تكون  أن هنا واملقصود

 :  األخيلية ليلى قول  ذلك ومثل ،  املنطق حدود على الخروج غير 

  قومٌ 
 
    بيوتهم وسط الخيل   رباط

ٌ
ة ن   زْرٌق  وأسن 

ْ
ل
 
خ    نجوما ي 

 .    املنطق حدود على فيها خروج ال مقبولة صورة ، الليل بنجوم الزرقاء والرماح ، بالليل البيوت وسط الخيول  ليلى صورت

 : األسئلة

  ؟ اآلتيين البيتين من كل مضمون  مع يتفق الذي   والكذب الصدق موضوع في النقدي  املبدأ ما-2

قال بيت      قائله أنت بيت أحسَن  وإنَّ  :  ثابت بن حسان قال-أ  صدقا :  أنشدته إذا  ي 

   أعذب الشعر أصدقه 

ه صدِقِه  عن يكفي والشعر      منطقكم حدود كلفتمونا :  البحتري  قال-ب   كذب 

 أعذب الشعر أكذبه  

 :  قالت :  املعتز  ابن  قال-3
َ
برت
َ
  ك

َ
   الدهر  وقائع غبار  هذا  :  لها  قلت ، وشبت

 .  البيت في الفنية  الصورة وضح-أ

 س. أ بار الحروب الذي يعلو الر غسه بأصور الشاعر الشيب في ر 

 .  إجابتك  وضح ؟ الصدق  أم الكذب باب من هنا البيت ترى  فهل ، ناقدا كنت إن-ب

مة على  عل  ففالشيب في العر  واملنطق في الصورة فلم تكن مطابقة للواقع،من باب الكذب؛ ألن الشاعر خرج على معايير العقل 

 التقادم في السن
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  الحديث   العصر في  األدبية  المذاهب :    الثالثة  الوحدة
 األدبي باملذهب املقصود وضح ▪

غ التي الفنية الخصائص من جملة هو  ز  غالبة بصبغة ما أدبيا نتاجا تصب   
مي 
 
 . الزمان من  معينة فترة في غيره من النتاج ذلك ت

ه  مع ، متشابهة  عامة خصائص  بينهم جمعت املبدعين من كبيرا عددا يشمل بل ، واحد فرد  على يقتصر ال األدبي املذهب  التنب 

سم خاصة ميزات وجود إلى
 
 .  نفسه املذهب أتباع من غيره من ما أديب أدب بها يت

 ؟   األدبي املذهب يتكون  كيف ▪

 اآلثار تزول ثم ، الحق مذهب مع  سابق مذهب آثار تتعايش حيث تدريجيا يتكون  بل ، فجأة يزول وال فجأة يأتي ال املذهب

 .   اللحق املذهب أمام تتلش ى حتى  رويدا رويدا القديمة

  ؟ العربية الثقافية إلى تأثيرها انتقل وكيف األدبية  املذاهب ظهرت أين ▪

 العربية النهضة عصر بداية مع الترجمة وحركة الثقافي االتصال بفعل تأثيرها انتقل ثم ، الغرب في بداية األدبية املذاهب ظهرت

   الحديث العربي أدبنا إلى

   األدبية املذاهب أشهر  اذكر  ▪

  .  والرمزي  ، والواقعي ، والرومنس ي ، الكلسيكي

 ( والنهضة اإلحياء مدرسة) الكالسيكي املذهب:  أوال 

   الكالسيكي باملذهب املقصود وضح ▪

ق
 
طل   من عدد  فيها والتزم ، الحديث العصر أوائل في ظهرت التي العربية الشعرية الحركة على" والنهضة اإلحياء مدرسة" اسم ي 

ظم الشعراء  . والعباس ي ، واألموي  ، واإلسلمي ، الجاهلي:  العربي الشعر ازدهار عصور  في الشعراء نهج على الن 

 ؟ اإلحياء مدرسة رائد من ▪

  البارودي سامي محمود املصري  الشاعر 

 مثل لشعراء من مدرسة اإلحياء  ▪

   الجارم وعلي ، إبراهيم وحافظ شوقي أحمد: مصر من 

  الجواهري  مهدي ومحمد الرصافي ومعروف  الزهاوي  صدقي وجميل الكاظمي املحسن عبد:  العراق من 

  الرفاعي املنعم عبد:  األردن من 

  ، الزركلي الدين خير :  سورية من

 .    وأغراضهم قصائدهم ومباني وصورهم أساليبهم في فأشبهوهم القدامى الشعراء نهجنهج شعراء مدرسة اإلحياء  

 :  فيها جاء ومما ، الجاهلية القصيدة فيها يحاكي التي البارودي المية في الفنية وسماته املذهب هذا معالم أهم وتتضح

،
 
ال
 
    أ

ْن   حـــــــــي  اء  »  مـــــــــ  مـــــــــ  ســـــــــــــــــــــْ
 
م    «أ ســـــــــــــــــــــْ ل    ر  از 

نـــــــــ 
 ْ
ــ   املـــــــ

 والـــــــتـــــــقـــــــت  ،  الـــــــروامـــــــس    هـــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــ تـــــــعـــــــفـــــــت  خـــــــلءٌ 

 
ً
ــا ــد    الـــــــــــدار    عـــــــــــرفـــــــــــت    فـــــــــــأليـــــــــ ــعـــــــــ    تـــــــــــرســــــــــــــــــــــــم    بـــــــــ

ــبــــــــاء     ً مــــــــرعــــــــى  هــــــــي    و    غــــــــدْت  ــلــــــــظــــــ  طــــــــاملــــــــا   و    ،  لــــــ

ن  
ــْ يـــــــ ــ  عـــــــ
ْ
ــ لـــــــ ــ  لـــــــ

 
ــ ا  فـــــــ ــ  هـــــــ ــْ نـــــــ ــ  د    مـــــــ ــْ عـــــــ ــ  ال    بـــــــ

ــ  ْزيـــــــ
 
ــ ا  تـــــــ هـــــــــ  ــ  لـــــــ

ــْ هـــــــ
 
   أ

ت  
 
لـــــــــ بـــــــــ  ــْ ســـــــــــــــــــ

 
أ
 
ان    فـــــــــ

نـــــــــ  يـــــــــْ عـــــــــ 
ْ
ا  الـــــــــ يـــــــــهـــــــــ  ف    فـــــــــ  اكـــــــــ 

و   بـــــــــ 

يــــــــار   ت  د 
 
ــ ْت   يــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الــــــ ــ  اجــــــ ــ  ي    هــــــ

 
ــ لــــــ ــ  ي  عــــــ ــ  تــــــ

ــ  ابــــــ ــ  بــــــ  صــــــــــــــــــــ 

   ،  الــــوشـــــــــــــــــــاحــــيــــن    مــــقــــلق    ،  الــــهــــيــــف    مــــن  
ٌ
 غـــــــادة

 

ْن   إ 
ي    و  ــ  ْم   هـــــــــ

 
ــ ْع   لـــــــــ ــ  ْرجـــــــــ

 
ــ    تـــــــــ

ً
ــا انـــــــــ ــ  يـــــــــ ــ  ل    بـــــــــ ــ  ائـــــــــ

ــ  ســـــــــــــــــــــ  ل 

ي
 
لــ  عــ 
ْ

ــ اــــــــــــــــــــــــــ يـــــــب    هـــــــ  اضــــــــــــــ 
هـــــــ 
 
وم    أ

يــ 
 
غــ
ْ
   الــ

ْ
ل  ــــــــــــــــــــــــــــ ال افـــــــ 

و   حــ 

ــهـــــــــا  أرانـــــــــي  شـــــــــــــــــــــاغـــــــــلـــــــــي  بـــــــــاألمـــــــــس  ـكــــــــان    مـــــــــا  بـــــــ

ْت  نـــــــ 
 
ي    غـــــــ هـــــــْ ًوى   و 

ْ
أ ان    مـــــــ 

ــ  ســــــــــــــــــ ح 
ْ
لـــــــ ل    لـــــــ  ائـــــــ 

قـــــــ  عـــــــ 
ْ
 الـــــــ

  
 
ار ف

ــ  عـــــــــ ــ  ،  مـــــــــ لل 
ْ
ــ طـــــــــ
 
ي    أ

ــْ حـــــــــ و 
 
ــ ل    كـــــــــ ــ  ائـــــــــ

ســــــــــــــــــــــــ   الـــــــــــر 

ــح    بــــــــعــــــــد    يــــــــجــــــــري   ،  الــــــــدمــــــــع    مــــــــن    بــــــــوابــــــــل    ســــــــــــــــــ

ْت  ر 
ْ
ــ غـــــــ
 
ب  وأ

ْ
ــ لـــــــ ــ  قـــــــ ــ  ــ  بـــــــ ات    يـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  جـــــــ ــ  عـــــــ

 
ل    ال ــ  لبـــــــ

ــ  بـــــــ
ْ
ــ  الـــــــ

ة ــمـــــــ  يــــ ــ  لــــ
ر ى      ســـــــــــــــــــ  ــْ جــــ ــ  ،  مــــ ع 

ــْ مــــ ا  الـــــــد  يـــــــ  ل    ر  خـــــــ 
 
ل
 
ــ خــــ
ْ
ــ  الــــ
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  العبد بن وطرفة ، القيس امرئ :  مثل ، الجاهليين الشعراء شأن ، السفر في رفيقه فيها يخاطب طللية مقدمة اختار  .1

 ، حاله إليه آلت وما حبه على يلومه  من عذل إلى  يشير  إذ ، املوضوعية الوحدة عن بعيدا  آخر  إلى موضوع من االنتقال .2

 :  فيقول 

ا هــــــــــ  تــــــــــ  قــــــــــْ
 
لــــــــــ عــــــــــ 

 
ي  تــــــــــ     فــــــــــ 

ي  حــــــــــ 
ْ
   الــــــــــ

ْ
ذ ي    إ     هــــــــــ 

ٌ
ة
 
لــــــــــ فــــــــــْ    طــــــــــ 

ا مـــــــ 
 
لـــ
 
ر    فـــ قـــ  تـــ  ب    اســــــــــــــــْ حـــــــ 

ْ
ي  الـــ ب    فـــ 

ْ
لـــــــ قـــ 
ْ
ْت   الـــ

 
لـــــــ جـــ 

ْ
انـــ  و 

 

  
ْ
ذ إ 
ا  و 

 
نــــــــــــــ
 
وٌب   أ

 
لــــــــــــــ جــــــــــــــْ ي    مــــــــــــــ 

 
لــــــــــــــ ي   إ  لــــــــــــــ  ائــــــــــــــ 

ســــــــــــــــــــــــــ   و 

 عــــــــــــواذلــــــــــــي   عــــــــــــلــــــــــــي    هــــــــــــاجــــــــــــْت   -  غــــــــــــيــــــــــــابــــــــــــتــــــــــــه  
 

افرا حظا الحميدة  والفضائل املجد من أدركوا الذين بقومه الفخر  وهو  الرئيس  املوضوع إلى ينتقل .3    ، و

ن   ،  مــــــ  ْوم 
قــــــ 
ْ
اد    الــــــ ْم   بـــــــ  هــــــ  د  جـــــــْ ي  مــــــ  ْم   فــــــ  ــ  هــــ الــــــ 

مـــــــ 
 

   شـــــــــــــــــــ

      لـــــــــــدعـــــــــــوة   مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــْم   املـــــــــــرء    دعـــــــــــوت    مـــــــــــا  إذا

 
 آكــــــــــــــــل    آخــــــــــــــــر    الــــــــــــــــزاد    عشــــــــــــــــــــــــــــاء    يــــــــــــــــكــــــــــــــــون 

 

   و   
 
   مـــــــــــجـــــــــــد    ال

 
 الشـــــــــــــــــــــــمـــــــــــائـــــــــــل    فـــــــــــي  داخـــــــــــٌل   إال

 مســــــــــــــــــــــائــــــــــل    غــــــــــيــــــــــر    لــــــــــبــــــــــاك    -  عــــــــــجــــــــــل    عــــــــــلــــــــــى

 حـــــــــــامـــــــــــل    أول    الـــــــــــطـــــــــــعـــــــــــن    اخـــــــــــتـــــــــــلج    يـــــــــــوم    و  
 

 .   أيضا القدماء من   على الواحدة القافية تلتزم .4

تها: " ومنها ، القدماء حال كان كما الجزلة األلفاظ استخدم .5  "   وأهاضيب ، والروامس ، تعف 

 تحمله وما الرياح بفعل الديار اندثار:  مثل ، القديمة واملوضوعات املعاني من مستمدة وموضوعات معاني واستخدم  .6

 .   وفضائلهم ومجدهم بالقوم والفخر ، أهلها من خلوها  بعد الديار في ترعى  التي والضباء ، وتراب غبار من

 :  قوله في كما ، املادي  الحس ي الطابع ذات القدماء لدى  املألوفة الشعرية الصورة يستعمل .7

ت  
 
لـــــــــ بـــــــــ  ــْ  بـــــــــواكـــــــــف   فـــــــــيـــــــــهـــــــــا  الـــــــــعـــــــــيـــــــــنـــــــــان  فـــــــــأســـــــــــــــــــ

 

    بـــــــــعـــــــــد  يـــــــــجـــــــــري   الـــــــــدمـــــــــع  مـــــــــن 
ح  ــ   بـــــــــوابـــــــــل   ســـــــــــــــــــ

 

ه فهو   .  املنهمر الغزير  باملطر الدمع يشب 

 

 :  العربي األدب  في الكالسيكي املذهب خصائص اذكر  ▪

 . املوضوعات تعدد حيث من العربية القصيدة بناء في القدماء  يحاكي-1

 .   الواحدة القافية يلتزم-2

 .  اللغوية واألساليب التراكيب فصاحة على ويحرص ، وفخامتها ، وجزالتها ، األلفاظ  سلمة  على يحافظ-3

 .  والعاطفة العقل بين بذلك فيوازن  ، واملادية الحسية الشعرية الصورة باستخدام الجامع الخيال عن يبتعد-4

 

 : األسئلة

  ؟ العربي  األدب في  الكالسيكي املذهب على" والنهضة اإلحياء مدرس" اسم اطالق في رأيك ما-2

هي تسمية مناسبة ؛ ألنها تمثل ما يسعى إليه هذا املذهب وهو إعادة الحياة إلى الشعر وبعثه من جديد بعد أن أثقله الضعف 

 صيل نقطة انطلق نحو الشعر املعاصر والصنعة في العصور املتأخرة باتخاذ منهج الشعر العربي القديم األ 

  .  إجابتك وضح  ؟ الحديث العربي لألدب جديد ش يء إضافة والنهضة اإلحياء مدرسة استطاعت هل-3

  وما عصرهم  يناسب بما ، العربي الشعر  في قبل من معروفة تكن لم جديدة شعرية أغراضا اإلحياء مدرسة شعراء استحدث

م   ومن.  وأحداث ظروف  من فيه استجد
 
ر  جديدة موضوعات ، ث  

 ، الوطني الشعر مثل  فظهر  ، واألحداث الظروف تلك عن تعب 

 .  التي نهج عليها القدماء  الفنية الخصائص على املحافظة مع ولكن ، املسرحي والشعر ، االجتماعي والشعر

 أبي األندلس ي الشاعر  قصيدة بذلك معارضا ، زارها حين دمشق مدينة وصف في شوقي أحمد للشاعر  اآلتية  األبيات اقرأ-5

 :  مطلعها التي األندلس مدن رثاء في الرندي  البقاء

ر   فل    نقصان تم   ما إذا ش يء   لكل
 
غ  إنسان   العيش بطيب ي 

 :   الحديث العربي األدب في الكلسيكية ملمح أهم منها استخلْص  ثم
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م
 
ق    نـــــاج    ق

 
ل د  ج 

 
ــ نشـــــــــــــــ ا  ســـــــــــــم    و  ــــــــــــــــــــــــــن  ر   بـــــانــــــــــــــــــــــــــوا  م 

ـــــــــــــــــــــــــــــذا ديــــــــــــــــــــــــــم    ه 
 
تـــــــــــــــــــــــــــــاٌب   األ فـــــــــــــــــــــــــــــاء    ال  ك  ـــــــــــــــــــــــــــــه    ك 

 
 ل

وال
 
ــــــــــــــــــــــــــــق    ل شـــــــــــ م  ـــــــــــــــــــــــــــــــا  د 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــت  مل

 
   ـكــــان

ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــة

 
ل يط 
 
ل
 
 ط

 خــــــــــمــــــــــائــــــــــلــــــــــهــــــــــا   هــــــــــبــــــــــت  وقــــــــــد  الــــــــــرفــــــــــاق  قــــــــــال

  زمـــــــــــــردة  هـــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وحـــــــــــــواشــــــــــــــــــــــــــي  دخـــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــا

 لـــــــه   انــــقضـــــــــــــــــــاء  ال  شـــــــــــــــــكــــرا  الشـــــــــــــــــــام  فــــتــــيـــــــة  يـــــــا

ــلـــــــك  لـــــــهـــــــا  شــــــــــــــــــــيـــــــدوا ــنـــــــوا  املـــــ ــهـــــــا  ركـــــــن  وابـــــ ــتـــــ   دولـــــ

ــلــــــــــــك ــتــــــــــــلفــــــــــــوا  أن  املــــــــــ  وطــــــــــــن   هــــــــــــوى   فــــــــــــي  تــــــــــ
 

ت 
 

شـــــــــــــــــــ لى  م  ســـــــــــــم    ع 
   الر 

ٌ
حــــــــــــــــــــــــــــــــداث

 
زمــــــــــــــــــــــــــــــــان    أ

 
أ   و 

 
 
ث ف    ر  حـــــــائـ 

نــــــــــــــــــــــــــــــــــه    بــــــــــــــــــــــــــــــــــاق    الصـــــــــــــ  نــــــــــــــــــــــــــــوان    مـ   عـ 

ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــت  و  هـ  نــــــــــــــــــــــــــــي  ز  بـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــاس    بـ 
بـ  غــــــــــــــــــــــــــــــــــدان    الـعـ   بـ 

ــيــــــــــحــــــــــاء)  لــــــــــهــــــــــا  دار  األرض  بســـــــــــــــــــــــتــــــــــان(  الــــــــــفــــــــ

ــي  فــــــوق   والشـــــــــــــــــــمــــــس ــجــــ ــيـــــــان  املـــــــاء  نــــــــــــــــــــــــــــــــ لــــ ــقــــ    عــــ

  شـــــــــــــــــــــكـــــــــران  يـــــــــجـــــــــزيـــــــــه  إحســـــــــــــــــــــانـــــــــكـــــــــم  أن  لـــــــــو  

رٌس   فــــــــــــاملــــــــــــلــــــــــــك
 
   وبــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــان  وتــــــــــــجــــــــــــديــــــــــــد  غــــــــــــ

   وأديـــــــــــــــان   أجـــــــــــــــنـــــــــــــــاس  فـــــــــــــــيـــــــــــــــه  تـــــــــــــــفـــــــــــــــرقـــــــــــــــت
 

 ويقف على األطلل يظهر في القصيدة بداية محاكاة القدماء ، إذ يخاطب الشعر الرفيق على عادة الشعراء الجاهليين  .1

 يلتزم وحدة القافية في القصيدة .2

 يحرص على استخدام األلفاظ الفصيحة )بانوا ، الرسم ، حواشيها( مع سلمة التراكيب واألساليب  .3

 ند القدماء مثل الدعوة إلى الحرص والعزاستخدم املعاني املألوفة والشائعة ع .4

( شبه أشعة الشمس بالذهب فابتعد عقيان املاء لجين فوق  والشمس) الصورة الشعرية حسية ملموسة تحتكم إلى العقل  .5

 بذلك عن الخيال الجامح  

 

 الرومانس ي املذهب:  ثانيا

 املقصود باملذهب الرومانس يوضح  ▪

طلق أدبي مذهب
 
نان فأطلقوا ، الكلسيكية بها نادت التي واألصول  القواعد من التحرر  بضرورة نادوا الذين الشعراء على أ   الع 

وا ، والخيال للعاطفة فوا ، وهمومه الفرد اإلنسان مشاعر عن الحديث على اهتمامهم وصب 
 
 تلك عن للتعبير  الطبيعة ووظ

 .  اآلخرين إلى ونقلها  املشاعر

ة بأن القول  نستطيع وال علل  ▪ مَّ
َ
 ،  للرومانسية محددة قواعد ث

قة القواعد تعد   الرومانسيةألن   سب 
 
 .  اآلخرين إلى الشعورية تجربته نقل على وقدرته األديب إبداع من تحد   قيودا األدب في امل

 ما الذي يجمعه وبم تختلف   واتجاهات مدارس عدة الرومانس ي املذهب في نجد ▪

   ، واألساليب واملضامين االهتمامات في وتختلف   ، القواعد من التحرر  جمعهاي

 اذكرها  أدبية جماعات عدة الرومانس ي املذهب يضم ▪

لها التي الديوان جماعة .1
 
 .   شكري  الرحمن وعبد ، املازني القادر عبد هيمار وإب ،  العقاد محمود عباس:  من كل تشك

 . عريضة ونسيب ماض ي أبو  وإيليا ، جبران خليل جبران:  ومنهم ، املهجر شعراء .2

و  جماعة .3
 
 .  ناجي وإبراهيم  ، شادي أبو  زكي أحمد:  شعرائها ومن ، أبول

 :   فيها يقول  التي ماض ي أبو  إيليا املهجري  للشاعر" الحياة فلسفة" قصيدة نتناول  اإليضاح من بش يء املذهب هذا ولنتعرف

ــاـكــــــــــــــي  هـــــــــــــــذاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أي     داءٌ   بـــــــــــــــك  ومـــــــــــــــا  الشـــــــــــــــــــــــــ

ٌس   األرض  فــــــــــــي  الــــــــــــجــــــــــــنــــــــــــاة  شــــــــــــــــــــــــر    إن      نــــــــــــفــــــــــــْ

 وتـــــــــــــعـــــــــــــمــــــــــــى   الـــــــــــــورود  فـــــــــــــي  الشـــــــــــــــــــــــــوك  وتـــــــــــــرى 
 

  ؟  عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــل   غــــــــــــدوت  إذا  تــــــــــــغــــــــــــدو  كــــــــــــيــــــــــــف  

ــتــــــــــــوقــــــــــــى ــبــــــــــــل  تــــــــــ ــيــــــــــــل  قــــــــــ    الــــــــــــرحــــــــــــيــــــــــــل  الــــــــــــرحــــــــــ

ــا  تـــــــــــــرى   أن ــهـــــــــــ ــنـــــــــــــدى  فـــــــــــــوقـــــــــــ ــيـــــــــــــل   الـــــــــــ ــلـــــــــــ   إكـــــــــــ
 

   الكلسيكية القصيدة مقدمة في التقليدي املظهر عن مبتعدا قصيدته فتتحا -

  ، فكرته مؤكدا قصيدته في الشاعر ويمض ي -
ً
ثبتا    والعاطفة الوجدان تخاطب التي بأدلته صحتها وم 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

ف  -  
 
خذ ، أفكاره لتأكيد الجميلة الطبيعة عناصر يوظ  :  فيقول  ، اإلنسان يحتذيه أن ينبغي مثاال سلوكها في الطيور  من فيت 

غــــــــن ــ  تــــــ
 
ــ  تــــــ

 
ــقــــــــر  ىــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــلــــــــك  قــــــــد  والصــــــــــــــــــ   الــــــــجــــــــو    مــــــ

غـــــــــــن ــ  تـــــــــ
 
ــ  تـــــــــ

 
ْؤ   بـــــــــــعضـــــــــــــــــــــــهـــــــــــا  رأت  وقـــــــــــد  ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   يـــــــــ

غــــــــــــن تــــــــــــ 
 
 تــــــــــــ

 
مــــــــــــرهــــــــــــا  ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    عــــــــــــام  بــــــــــــعــــــــــــض    وعــــــــــــ 

ْم 
 
لـــــــــــــ عـــــــــــــ 

 
ب    وتـــــــــــــ    مـــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا  الـــــــــــــطـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــعـــــــــــــة  حـــــــــــــ 

 

ــا  ــهـــــــــــ ــيـــــــــــ ــلـــــــــــ ــيـــــــــــــل  والصــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــدون   عـــــــــــ    الســــــــــــــــــــــــــبـــــــــــ

ا  خـــــــــذ   قـــــــــتـــــــــيـــــــــل   يـــــــــقضـــــــــــــــ ـــــــــي  والـــــــــبـــــــــعـــــــــض    حـــــــــيـــــــــ 

كــــــــــــي ــْ ــبــــــــــ تــــــــــ
 
ــ ــيــــــــــــش  وقــــــــــــد  أفــــــــــ  ؟  طــــــــــــويــــــــــــل   تــــــــــــعــــــــــ

ــلـــــــــــــــورى  الـــــــــــــــقـــــــــــــــال  واتـــــــــــــــرك    والـــــــــــــــقـــــــــــــــيـــــــــــــــل  لـــــــــــــ
 

 :   الحياة لهموم االستسلم وعدم التفاؤل  إلى  داعيا ، نفسه بالنهج فكرته عن التعبير  في الشاعر ويستمر

ن
 

ــ    كـــــــــــــ
ً
زارا ــ  ــي  هـــــــــــــ ه    فـــــــــــــ  

 
شــــــــــــــــــــــــــــ ى  ع  ــ  نـــــــــــــ

 
ــ غـــــــــــــ ــ  تـــــــــــــ ــ   يـــــــــــــ

   ال
ً
رابــــــــــــــــا

 
طــــــــــــــــار د    غــــــــــــــــ

ر   فــــــــــــــــي  الــــــــــــــــدود    يــــــــــــــــ 
 
 األ

ن
 
   كــــــــــــ

ً
ديــــــــــــرا

 
ــيــــــــــــر    غــــــــــــ ســــــــــــــــــــــ رض    فــــــــــــي  ي 

 
قــــــــــــرا  األ   ر 

ن
 
ع    كـــــــــ جـــــــــر    مـــــــــ 

   الـــــــــفـــــــــ 
ً
ة ســـــــــــــــــــــمـــــــــ 

 
ع    ن ز  تـــــــــوســـــــــــــــــــــ 

 
  األ

ع   مـــــــــــ  يـــــــــــل    و 
 
   الـــــــــــلـــــــــــ

ً
بـــــــــــا

 
وكـــــــــــ

 
س    كـــــــــــ ؤنـــــــــــ 

 الـــــــــــغـــــــــــا   يـــــــــــ 
 

ع  مـــــــــــــ  بـــــــــــــل    و 
 
بـــــــــــــالـــــــــــــي  ال  الـــــــــــــكـــــــــــــ بـــــــــــــوال   يـــــــــــــ 

 
   الـــــــــــــكـــــــــــــ

   ض  
ً
بــــــــومــــــــا يــــــــل    فــــــــي  و 

 
بــــــــكــــــــي  الــــــــلــــــــ لـــــــــوال   يــــــــ 

 
 الــــــــطــــــــ

 
ً
ســـــــــــــــــــــقــــــــي  قــــــــا ي 
 
ن  فــــــــ يــــــــه    مــــــــ 

بــــــــ  قــــــــوال   جــــــــانــــــــ   الــــــــحــــــــ 

ــار      هـــــــــــــ
ً
مســــــــــــــــــــــــــــا

 
   شــــــــــــــــــــــــــــ

ً
ة ــار  تـــــــــــــ ــيـــــــــــــــل  و  ــبـــــــــــــ قـــــــــــــ

 
ــ    تـــــــــــــ

هــــــــــــــر    بــــــــــــــات   الــــــــــــــنــــــــــــــ  بــــــــــــــى  و  الــــــــــــــر  هــــــــــــــوال  و  الســــــــــــــــــــــــــ   و 
 
 

 :  فيقول  ، بها ابتدأ التي نفسها بالفكرة قصيدته الشاعر ينهي ثم

هـــــــــــــــــــا ــاـكــــــــــــــــــي  أيـــــــــــــــــــ   داءٌ   بـــــــــــــــــــك  ومـــــــــــــــــــا  الشـــــــــــــــــــــــــــــ
 

 جـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــل   الـــــــــــوجـــــــــــود  تـــــــــــرى   جـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــل   كـــــــــــن 
 

حكمة واحدة حلقة قصيدتهجعل  - حدة تتسم االتصال م     املوضوعية بالو 

 فهو  ،" املساء" قصيدة في كما ، ذلك من تحرر  أخرى  قصائد في ولكنه ، الواحدة القافية القصيدة هذه في الشاعر التزم -

د   التي والقواعد األصول  يرفض الذي الرومنس ي املذهب يمثل ح 
 
 الرومانسيون  يرى  كما الشاعر إبداع من ت

 العاطفية الرومانسيين توجهات  مع يتناسب بما ، العاطفي البعد ذات السهلة األلفاظ استخدم فقد واملعاني  األلفاظ وأما -

 "  والورود ، وتتغنى ، وداء ، الشاكي: " مثل ،

ع   مألوفة غير  جديدة معانيه  - ش 
 
 .وجمالها وبالطبيعة بالحياة والتمتع واألمل التفاؤل  إلى يدعو  فهو  ، بالعاطفية ت

  على_ فجعلها ، الجياشة وعاطفته ومشاعره أفكاره عن لتعبر  ؛ توظيفها أحسن التي الحية الطبيعة من صوره استمد   -

ل   فالورود ، بالحياة يفيض كائنا_ الرومانسيين مذهب
 
ي والطيور  ، بالندى تتكل  مترقرقا يسير  والغدير ، األلحان أجمل تغن 

 .  الحقول  يسقي

نان الشاعر أطلق - ق وعاطفته الشعري  لخياله الع 
 
  عن التعبير  على تعينه أداة اتخذها التي الطبيعة أجواء في باملتلقي فحل

ية الشعورية بالتجربة وصورها الطبيعة عناصر امتزجت وهكذا  ، ومشاعره وأحاسيسه أفكاره  
 
 .   القصيدة في املبثوثة الكل

 وضح املقصود بالوحدة املوضوعية   ▪

 .   املواضيع فيها تعددت التي القديمة القصائد خلف على واحدا موضوعا الشاعر في قصيدته  ناول يت 

   العربي األدب في الرومانس ي املذهب خصائصاذكر  ▪

 الشعري  موضوعهم في اودخلو  الطللية  املقدمة الرومانسيون  هجر إذ ؛ العربية القصيدة بنية في املوروثة التقاليد عن يبتعد-1

حدة والتزموا ، مباشرة  .  املوضوعية الو 

د   ألنها ؛ )علل(القافية  قيود من التحرر  إلى مثل  الرومانسية أتباع دعا فقد ، واألصول  القواعد يرفض-2   ، الشاعر إبداع من تح 

 .   الواحدة القصيدة في  القافية في تعددا لديهم فنجد

نان يطلق-3 ف  فقد ، والخيال للعاطفة  الع 
 
روا ، فيها واندمجوا الطبيعة الرومانسيون  وظ  وألفاظ عاطفية  بمعان   ذلك عن وعب 

 .    الغريب عن بعيدة سهلة

 .  بالحياة ينبض  حي   كائن أنها على الرومانسيون  إليها نظر التي الطبيعة من الشعرية الصور  يستمد-4



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

 : األسئلة

ن ، الرومانس ي الشعر عن درست ما ضوء في-4  :  قوله في ماض ي  أبي إيليا لدى الشعر مفهوم في رأيك بي 

ي لست ْبت   إْن  من  س 
 ووزنا  ألفاظا الشعر    ح 

ْت  ا كان ما وانقض ى    دربي دربك خالف     من 

يرفض الشاعر أن يكون الشعر ألفاظا جزلة صعبة أو حرصا على الوزن فقط فالشعر عنده مشاعر جياشة وأحاسيس  

اإلسراف العاطفي واالهتمام  وعواطف فياضة يعبر عنها باستخدام األلفاظ واملعاني العاطفية السهلة واألوزان وهذا يتفق مع 

 بالفرد اللذين يعرف بهما الشعر الرومانس ي  

 . الشعر ولغة ، الشعرية والصورة ، والعاطفة ، القصيدة بناء:  حيث من والرومانسية الكلسيكية بين وازن -5

 الرومانسية  الكلسيكية   

 بناء

   القصيدة

 تلتزم البناء التقليدي للقصيدة إذ تبدأ بمقدمة طللية  

 تتعدد املوضوعات التي تتناولها   

 تلتزم وحدة القافية  

 تبتعد عن املقدمات الطللية وتبدأ بموضوع القصيدة مباشرة  

 تتسم القصيدة بالوحدة املوضوعية  

 ال تلتزم وحدة القافية 

تحتكم إلى العقل وتبتعد عن اإلسراف العاطفي   العاطفة 

 والخيال الجامح 

 تطلق العنان للعاطفة والخيال وتهتم بالفرد ومشاعره  

  الصورة

 الشعرية

تستمد الصور الشعرية من الطبيعة للتعبير عن األفكار   تعتمد على الصورة الحسية املادية املؤلوفة

واملشاعر والعواطف فقد رأت في الطبيعة كائنا حيا ينبض  

 بالحياة 

 لغة

 الشعر

وتحرص على   تستخدم األلفاظ الجزلة الفخمة

 فصاحة التراكيب اللغوية وقوتها

تستخدم األلفاظ العاطفية السهلة وتميل إلى التراكيب  

 واألساليب الرقيقة العذبة 

ي القاسم أبي للشاعر اآلتية األبيات اقرأ-6  :   الحديث العربي األدب في الرومانسية خصائص أهم منها استخلص ثم ، الشاب 

ـــــــــــــــــــــــــب  إذا ـــــــــــــــــــــــــا  الشـــــــــعـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــاة  أراد  يومـــــــــــــــــــــ  الحيـــــــــــــــــــــ

 ينجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  أن  لليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق   يعانقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لم  ومن  الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة   شـــــــ

ـــــــــــــــــــــذلك ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــت  كـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــي  قالـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــات  لـــــــــــــــــ  الكائنـــــــــــــــــ

  الــــــــــــــفــــــــــــــجــــــــــــــاج  بــــــــــــــيــــــــــــــن  الــــــــــــــريــــــــــــــح  ودمــــــــــــــدمــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  إلـــــــــى  طـــــــــمـــــــــحـــــــــت  مـــــــــا  إذا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    غـــــــــايـــــــ

ْب   ولــــــــــــــــم عــــــــــــــــاب  وعــــــــــــــــور   أتــــــــــــــــجــــــــــــــــنــــــــــــــــ   
 

ــ    الشــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال  صــــــــــــــــــــعـــــــود  يـــــــحـــــــب  ال  ومـــــــن   الـــــــجـــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــالــــــــــــــــت ــا  األرض  لــــــــــــــــي  وقــــــــــــــ  : ســـــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــت    ملــــــــــــــ

ــي  أبـــــــــــــارك ــنـــــــــــــاس  فـــــــــــ ــمـــــــــــــوح   أهـــــــــــــل  الـــــــــــ    الـــــــــــــطـــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــي  الـــكـــون   هـــو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  حـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يـــحـ   اةالـــحـــيـ

حـــــــــــــْت   إذا مـــــــــــــ 
 
  الـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــوس  لـــــــــــــلـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــاة  طـــــــــــــ

 

 القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  يســـــــــــــتجيـــب  أن  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  فل  

 ينكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  أن  للقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــي  تبخــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــا  فــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــر   جوهــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  واندثــــــــــــــــــ

ــتتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  روحهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وحدثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  املســــــ

 الشــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   وتحــــــــــــــــــــــــــــــت  الجبــــــــــــــــــــــــــــــال  وفــــــــــــــــــــــــــــــوق 

ــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــى  ركبــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــيت  املنــــــــــــــ ــــــــــــــــــذر   ونســــــــــــــــ ــــــــــــــــ  الحــــــــــــــ

   وال
 
ة بـــــــــــــــــ 

 
   املســـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــعــــــــــــــــر  الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــهـــــــــــــــــب  كـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــد  يعش ـــــــــــــــــر ابـــــــــــــ ـــــــــــــــــن الدهـــــــــــــ ـــــــــــــــــر   بيـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  الحفـــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــل أم أيا  ـــــــــــــــــــــــــن  هـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــر  تكرهيـــــــــــــــــــــ  ؟  البشـــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب يســــــــتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  ومن

 كبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  مهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا امليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ويحتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

   الــــــــــــــقــــــــــــــدر   يســــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــجــــــــــــــيــــــــــــــب  أن  بــــــــــــــد    فــــــــــــــل 
 

 تلتزم الوحدة املوضوعية  -   ترك الشاعر املقدمة الطللية ودخل في موضوعه مباشرة  -

 الصورة الشعرية مستمدة من الطبيعة التي أضحت كائنا حيا -                           األلفاظ سهلة عاطفية ) يعانق ، شوق ، املنى( -

 وفة عند القدماء )محاربة الظلم ، كسر القيد( لاملعاني العاطفية الجديدة غير املأ
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اقعي املذهب:  ثالثا  : الو

اقعي   ▪  عرف املذهب الو

عنى الذي املذهب هو   .  مثالية أية غير   من هي كما اليومية الحياة بوصف ي 

اقعيون على الرومانسيين؟ ▪  ما الذي أخذه الو

 عن والحديث الواقعية الناس حياة عن ابتعدوا أنهم ورأوا ، الخيال في مبالغتهم الرومانسيين على الواقعيون   أخذ فقد

 ، اليومية وهمومهم مشكلتهم

اقعي مادته؟   ▪  من أين يستمد الكاتب الو

 يكون  وبذلك ، العمال طبقة أو الوسطى الطبقة من وشخصياته ، االجتماعية العصر مشكلت من األدبية مادته يستمد  

 .  الفنية وقدراته األديب بنْفس ممزوجا للواقع تصويرا الواقعية

 األدباء فأبرز  ، السياسية  وقضاياه االجتماعية ملشكلته العربي الواقع من  واستوحاه خاصا نهجا الواقعي العربي األدب نهج وقد

روا ، املجتمع عيوب  ،  اإلصلح قْصدب )علل(  والبؤس الحرمان مظاهر وصو 

   ،" األرض في املعذبون " القصصية مجموعته حسين طه 

 " األرياف في نائب يوميات" رواية الحكيم توفيق وكتب

 ،" الجنون  هْمس" القصصية مجموعته محفوظ نجيب وكتب ، 

 " الحرام"  رواية إدريس ويوسف  

 " .  األرض" رواية الشرقاوي  الرحمن وعبد ،

مة ▪
 
اقعي للمذهب متعددة اتجاهات ث  اذكرها   الو

 النقدية  الواقعية .1

 الواقعية االشتراكية  .2

اقعية النقدية ▪  وضح املقصود بالو

   الجوانب على كبير  بشكل تركز ولكنها  ، وقضاياه املجتمع مشكلت تتناول  التيهي 
  وإظهار بانتقاده وتقوم ، فيه والفساد الشر 

  الحلول  إيجاد غير  من بذلك وتكتفي  ، عليها الضوء وتسليط عيوبه

عد    -
 
 .  املسرحية وتليها األكبر  النقدية  الواقعية مجال والرواية القصة ت

اقعيةوضح املقصود  ▪   االشتراكية بالو

  الرأسماليين وطبقة جهة  من الفلحينو  العمال طبقة بين الطبقي الصراع تصوير على  قائما األدبي العمل تجعل هي 

  والعمال للفلحيين وتنتصر ، عيوبها وتكشف  فتدينها ، الحياة في للشرور مصدرا الثانية وتجعل ثانية جهة من والبرجوازيين

ظهر
 
قدم االشتراكية والواقعية.  فيهم  واإلبداع الخير  جوانب وت

 
 .  تتناولها التي للمشكلت حلوال ت

 

ل قصص ي نموذج  
 
 " بعنوان قصة هو  ، ملحس فارس أمين األردني للقاص   املذهب لهذا ممث

ٌ
 " : األمل ملؤها نظرة

  والقرنبيط  ،  والباذنجان  ،  والكوسا  ،  كالبندورة  ،  الخضراوات  من  بضاعته  على  مناديا  فيه  أقطن  الذي  الحي في  املتجول   البائع  صوت  ارتفع"

ــــراواته  من لي يحلو  ما أنتقي  لكي  الباب  من خرجت  .    وامللفوف ــــلتني وملا  ،  خضـ بتين  عيناي كانت العربة  وصـ ــــار  كومة إلى  مصـــــو    تبحثان  الخضـ

ــ ي ورفعت   ، نصــــوعا  قرنبيطة  وأينع ،  التفافا  ملفوفة  وأكثر  ،  اســــودادا  باذنجان ثمرة  وأشــــد   ،  كوســــاية  وأرشــــق  ، بندورة  حبة  أحســــن  عن   رأسـ

ـــغير  شــــاب  وجه على  عيناي فوقعْت  ؟  بكم:   املعهود  الســــؤال  أســــأله لكي  البائع إلى ا  صـ
 
ت   عمره  من  العشــــرين يبلغ مل ســــْ فر 

 
راني ،  وجهه  في  وت

 
 أت

بْبت  .   وماله  مالي  حال  كل على  ؟  اآلن  قبل    الوجه  هذا  أعرف
ْ
ي  ،  االنتقاء في  أشرع  لكي العربة  على  وأك   ابتسامة  مشروع  شفتيه  على  ملحت    ولكن 

ـــــبيهـا  يخـالـه شـــــــــــــعور   عن عينيـه في غريـب وميض ونم   ، خفيفـة ـــ راه نحوه أنـا بشـــــــــــــعوري شـــــ
 
ة على ؟ قبـل   من اآلخر هو  رآني  قـد  أت  الـدنيـا حـال أيـ 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

ـــــعة تي  في  أحملها  أن  وهممت   شــــــروتي  وانتقيت  .   كثير  والخلق  واسـ
 
ــل ــتاذ يا:  قائل يناديني  به  وإذا  بيتي  داخل إلى  ســــ ـــ ــيت    ،  أسـ ــايات نســــ ـــ  ،  الكوسـ

ودعها  لكي  واســــتدرت
 
ــلتي  أ ــاماته  وجهه  على ثانية  مرة بصــــري  فوقع  ســ ْدت  .   وعينيه  وابتســ ر  وأنا  بيتي  داخل إلى  وع   

 
فك
 
 أْن   أريد وعناد  بإصــــرار أ

ت.   الشــــاب  هذا  رأيت  أين  أســــتعيد ب  شــــ 
 
لتي في الصــــور  تتابعْت   فقد ،  الحظ  لحســــن  قصــــيرة  معركة  كانت وقد ،  املعركة  ون  

 الشــــريط  كأنها  مخي 

 .  كثيرا منه أسرع ولكنها ، وجلئها وضوحها في السينمائي

ه لقد بل ال ، الشاب هذا رأيت لقد ، نعم  .  جيدة معرفة عرفت 

فا فيها  يعمل  التي  املجانية  العيادة في  أصدقائي  من  طبيبا  أزور  كنت
 
ظ  دور  وجاء  ،  الطبقات  مختلف  من  الشعب  أفراد  عليها  يتردد  والتي  ،  مو 

  
ــــغير  شـــــــــاب  ــــتعملها  التي  النماذج تلك فيها  عرفت   يده  في  يحمل  صـــــ معن  وأخذ  ،  منه  الطبيب  فتناولها  التحليل  مختبرات  تســـــ  ثم ،  فيها  النظر ي 

 :  مبتسما له وقال ، أمامه الواقف الشاب إلى بصره رفع

ك ئ   
هن 
 
 .  ممتازة وصحتك ، يرام ما على ش يء كل ، ابني يا أ

د   ، مريض ، دكتور  يا ، ولكنني-  
 
ك
 
ا
 
 . مريض أنني لك أ

ــــت ،  بني يا  إنك- ـــ ــــا  لسـ ـــ ــــية  املر في لي  أتيت  إنك ،  مريضـ ـــ ــــكو  ال  املاضـ ـــ ــــيئا  تشـ ـــ ــــك قمت   ذلك  ومع ،  الرأس في  أملا  إال  شـ ـــ ــــا  بفحصـ ـــ  فلم دقيقا  فحصـ

ـــــف ــير  التحليل  نتيجة  ذي هي وها  ،  التحليل  مختبر  إلى  فحولتك بذلك  أكتف    ولم ، خلل  أدنى  أجهزتك  من  جهاز  أي  في  أكتشـــــ ـــ  يدع  ال  بما  تشـــــ

عافى سليم أنك للشك مجاال  .  السلمة مع ، دورهم ينتظرون غير ك املرض ى عشرات ؟ فهمت هل ، م 

 :  صائحا الطبيب وجه في فانفجر نفسه على السيطرة أفقدته عصبية نوبة الشاب اعترت حتى كلمه الطبيب أتم   إن وما

ي  أدرى  أنــت  هــل  ،  مريض  أنــا  ،  مريض ولكنني ـــــ ي من  ـــ حس   الــذي  أنــا  ؟ بنفســـــ
 
كم  الــذي مــا.    أنــت ال  بــاأللم  أ   رواتبكم تقبضـــــــــــــون   إنكم  ؟ أنتم يهم 

 .  الناس بمصائب تشعرون ال ولكنكم ، الضخمة

 وال  تشــــتغل  أن تريد  أنك  هنالك  ما  وكل ،  العمل  عن  متعطل شــــابٌّ   إنك ،  نفســــك في  إنها  ،  جســــمك في  ليســــت  مشــــكلتك  إن ،  بني   يا ،  اســــمع-

  فأنت ، سبيل ذلك إلى تجد
ً
ر مٌ  إذا
ه وهذا ، أجمعين الناس وعلى نفسك على حاقد ، بالحياة ب 

 
ب   كل  

سب   .  منه تشكو الذي الرأس وجع لك ي 

ته  كمن  أضــحى  حتى الكلم  هذا  الشــاب ســمع  إن  وما   املتشــنج  جســمه وتداعى  ،  تتراخى املتوترة  جســمه عضــلت فأخذْت   ، ســحرية عصــا  مســ 

 .  صامت بكاء في وأجهش يديه بين رأسه وأخفى ، واحدة دفعة الكرس ي على

 .  أرجوك ، تؤاخذني ال دكتور  يا جدا متأسف ، متأسف أنا

 .  بني يا عليك بأس ال-

ا
 
 :  هادئة واضحة بنبرة وقال ، رأسه رفع دمعه وكفكف وعيه إليه ثاب ومل

ـــــاب  أنـا ،  دكتور  يـا  املعـذرة  أرجوك ـــ ـــــلـت ،  االمتحـان في  بـاهرا نجـاحـا ونجحـت   ،  الثـانويـة  دراســـــــــــــتي  أكملـت   شـــــ ـــ ـــــهـادة  على وحصـــــ ـــ   األمل  وأنـا ،  الشـــــ

ـــــهـادتي  تنتظر  ـكانـت  التي  الفقيرة  لعـائلتي الوحيـد ـــ ـــــبر بفـارغ وتوظيفي  شـــــ ـــ ـــــكلـة ولكن ،  الصـــــ ـــ  األلوف هـذه وكـل ، بـاأللوف يغـدون  أمثـالي أن املشـــــ

 .  التوظيف تريد املؤلفة

عقل  وهل-  ذكي   أنك  يعني  فهذا  الباهر  النجاح  هذا  االمتحان في نجحت قد  دمت  ما ،  بني يا  اسـمع ؟  الشـاغرة  الوظائف ألوف  لهم توجد  أن ي 

 .  سليم وعقلك ، أيضا

 .  وأشكرك ، ذلك أرجو-

- 
ً
 .  متفقان نحن ، إذا

 .  طبعا ، طبعا-

  ؟ ال أم مريض أنت هل وهو ، واحد ش يء في إال-

 .  مريضا لست أنا ، دكتور  يا متفقان نحن أيضا هذه وفي:  يقول  وهو خجل رأسه وطأطأ ، عوجاء ابتسامة الشاب شفتي على وارتسمت

  ؟ فهمت   هل ، بني يا فسيح واسع الحياة وميدان سليم وعقل سليٌم  جسٌم  ، عال ، عال-

ه عن ونهض.  فهمت   ، نعم  .  "  وانصرف واستأذن وشكره الطبيب فصافح كرسي 
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اقعية الناس حياة من و خصياتها وأحداثها قصته معاني القاص استمد   -   ، والخيال العاطفة في إغراق غير  من الو

   قصة في وتتمثل ، الناس  من كثير  يعانيها التي االجتماعية املشكلت من واحدة فصور 
 دراسته وأنهى ذكي ولكنه ، فقير  شاب 

ه مريض بأنه شعر  وحين ، عمل  يجد وال ، بتفوق   .   الطبيب عيادة إلى توج 

افق بما اليومية الحياة لغة من مستمدة وتراكيبه الكاتب ألفاظ جاءت - اقعية رؤيته يو  ، شروتي ، كوساية: " مثل ، الو

 " .  عال   ، عال ،  الكوسايات نسيت ، أستاذ يا

ر  -  الرأسماليين وطبقة الفقير  بالشاب   املتمثلة والعمال الفالحين طبقة بين الصراع من شيئا قصته في الكاتب صوَّ

كم ماذا"  بالطبيب املتمثلة والبرجوازيين  "   الناس بمصائب تشعرون ال ولكنكم ، الضخمة رواتبكم تقبضون  إنكم ؟ أنتم يهم 

ل ، قصته في عرضها التي االجتماعية للمشكلة  حال  الكاتب ضعو  -
 
 إلى ولجوئه ، للوظيفة الشاب انتظار عدم في ذلك وتمث

ر  ، الخضراوات بائع مهنة   الناس حياة تحسين في االشتراكيين الواقعيين وغاية يتفق بما أفضل واقع إلى واقعه بذلك فغي 

 .   مشكلتهم وإصلح

اقعي املذهب خصائصاذكر  ▪    العربي األدب في الو

ر -1  
صو   .  والخيال العواطف  في اإلغراق عن ويبتعد الواقع ي 

ز-2  
 
رك د ، الذاتية عن بعيدا موضوعيا   عرضا ويعرضها ، االجتماعية القضايا على ي   ، مشكلته عن ويبحث ، املجتمع فينق 

 .   املناسبة الحلول  بعض ويقترح

 .   واملسرحية ةوالروائي القصصية الكتابة على أكبر  بصورة يعتمد-3

 األسئلة

اقعي في األدب العربي   -2  علل ظهور املذهب الو

روا ، املجتمع عيوب األدباء فأبرز  ، السياسية وقضاياه االجتماعية مشكلتهب العربي الواقع لتصوير    الحرمان مظاهر وصو 

 ،  اإلصلحقصد  والبؤس

اقعية بين الفرق  ما-4 اقعية النقدية الو   ؟ االشتراكية والو

   الجوانب على كبير  بشكل  تركزالواقعية النقدية : 
  ، عليها الضوء وتسليط عيوبه وإظهار بانتقاده وتقوم ، فيه والفساد الشر 

 الحلول  إيجاد غير  من بذلك وتكتفي

 جهة من والبرجوازيين الرأسماليين وطبقة جهة من الفلحينو  العمال طبقة بين الطبقي الصراع  ر الواقعية االشتراكية :: تصو 

ظهر  والعمال للفلحيين وتنتصر ، عيوبها وتكشف  فتدينها ، الحياة في للشرور مصدرا الثانية وتجعل ثانية
 
 الخير  جوانب وت

قدم االشتراكية والواقعية.   فيهم واإلبداع
 
 . تتناولها التي  للمشكلت حلوال ت

اقعي  املذهب بين وازن -5  .  واملعاني األلفاظ:  ناحيتي من الرومانس ي واملذهب  الو

 الرومانسية  الواقعية 

 استخدام األلفاظ السهلة العاطفية   استخدام األلفاظ املستمدة من لغة الحياة اليومية   األلفاظ

تصوير حياة الناس الواقعية والحديث عن   املعاني 

مشكلتهم وهموهم اليومية من غير املبالغة في  

 الخيال 

استخدام املعاني غير املألوفة التي تشع بالعاطفية  

 والخيال واالهتمام بمشاعر اإلنسان الفرد وهمومه  

 

اقعي للمذهب تمثيال  األدبية الفنون  أكثر  واملسرحية والرواية القصة كانت لَم -6   ؟ رأيك في ، الو

ألنها األقدر من خلل بنائها الفني على تصوير واقع الناس وحياتهم اليومية ومشكلتهم بعيدا عن الخيال ، مقارنة بالفنون 

 األدبية األخرى كالشعر مثل 

 



 
 

 

 زكريا الربايعة            إعداد املعلمني: مروان عمارة الكامل يف اللغة العربية 

  الرمزي  املذهب:  رابعا

 وضح املقصود بالرمزية   ▪

 .  األديب نفس في الكامنة املعاني عن التعبير  في اإليحاء يعتمد أدبي مذهب الرمزية

 .  الرمزي  املذهب أتباع لدى  الرمز  استخدام كثرت:  علل ▪

 إلى ونيلجؤ  لذا ؛ ذاتها في عنها التعبير  محاولة من أدق نفوسنا في تأثيرها حسب األشياء عن التعبير  أنيرون  أصحابهألن 

عدا  عليها تضفي معينة سياقات في والتراكيب األلفاظ استخدام    األديب يريده الذي باملعنى للقارئ  يوحي إيحائيا رمزيا ب 

 .  وموسيقاه الشعر بإيقاع الخاصة عنايتهم اإليحاءات تكثيف  على تساعد التي الفنية أدواتهم من.  ▪
 

 كيف تسهم الرمزية في االرتقاء بمستوى النص األدبي ؟/األدب في الرمزية أهمية تكمنأين  ▪

لة وتكون  ، املعجمي معناها تتجاوز  جديدة  لغة إيجاد من إليه تؤدي بما  حم  م   ومن ، عمقا أكثر  ودالالت بأفكار م 
 
 النهوض ، ث

 .  املتلقي نفس إلى وأقرب تشويقا أكثر  وجعله ، فاعليته وزيادة ، للنص الجمالي باملستوى 

ما وال  املعاصر  الشعر  في لها مكانا تأخذ أن الرمزية استطاعت ▪ لشعراء وكتاب تأثروا باملذهب  مثل التفعيلة شعر  سي 

    الرمزي 

اب شاكر بدر  .   وغيرهم ، وأدونيس ، درويش ومحمود ، الصبور  عبد وصلح ، السي 
 

اب شاكر بدر يقول   مستشفيات أحد في املرض عليه اشتد   حين امرأة مخاطبا نظمها التي ،" النهار رحل" قصيدته من ، السي 

 :   يقول  ، الكويت

  إنه  ها النهار  رحل
 
بالته طفئت
 
ٍق   على ذ

 
ف
 
  نار  دون  توهَّ  أ

فار من سندبادَ  عودة تنتظرين وجلسِت   الس 

  والبحر 
 
  والرعود بالعواصف ورائك من يصرخ

  ، يعود لن هو 

ه علمِت  ما أو 
 
ه بأن

 
   البحار  آله أسرت

م  من جزرٍ  في سوداء قلعة في  ؟ واملحار  الد 

  ، يعود لن هو 

   النهار  رحل

   يعود لن هو  فلترحلي،

ف  -
 
اب وظ شيع   بما للمقطع العام  الجو   و يتفق إيحائيا رمزيا توظيفا املقطع هذا في اللغة السي   باأللم وشعور   حزن   من فيه ي 

  ، املرض نتيجة والفراق

 دالالته  الرمز في القصيدة  

 واألحبة الوطن إلى العودة من واليأس بالشفاء األمل بفقدان إيحاءٌ  النهار رحل

 وعقباتها  وتحدياتها وآالمها وأحزانها الحياة بهموم إيحاء والرعود بالعواصف يصرخ الذي البحر

  أضحى الذي باملرض إيحاء واملحار  والدم والجزر  السوداء القلعة
ً
 وأهله وطنه من يمنعه  الشاعر فيه يعيش سْجنا

مقاالرمزية  أضفت - ا التعبير  على  الشاعر قدرة من وزادْت  ، الفنية بقيمته وارتقْت  ، املقطع على دالليا ع    نفسه أغوار في عم 

عانيه وما الشاعر نفسية تعكس التي اإليحائية بالدالالت حافلة مركبة جاءت الصور  -   ال"  النهار رحل: " مثل  فقوله ، ي 

ْسب   يرحل بإنسان النهار تشبيه على يتوقف    ال"   يصرخ والبحر: " قوله وكذا ، واليأس األمل بفقدان موحيا جاء وإنما ، ح 

 .   وصعوبتها وضيقها الشاعر على الحياة قسوة إلى ذلك تجاوز  وإنما ، يصرخ بإنسان البحر تشبيه على يتوقف 
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 . في القصيدة  متنوعة  غنية بدالالت يوحي رمزي   جو   إحداث على ساعد ما الذي  -

  املترابطة العلقات من شبكة إطار في هذه السياب قصيدة في والصور  األلفاظ تظافر

 :  العربي األدب  في الرمزي  لمذهبالفنية ل  خصائصاذكر ال ▪

 في -  تستطيع ال الرمزيين رأي في العادية اللغة ألن (علل) للتعبير  فاعلة أداة وصفها في اإليحائية  الرمزية التعبيرات يستخدم-1

ا بعمق   التعبير  األحيان من  -كثير   .   ومشاعر أفكار من  النفس في عم 

 .  الخاصة واأللفاظ األوزان اختيار من املنبثقة الشعرية باملوسيقا  فائقة عناية يعتني-2

 : األسئلة

سهم كيف-3 
 
   ؟ األدبي النص بمستوى  االرتقاء في الرمزية ت

محملة بأفكار ودالالت أكثر عمقا ومن ثم النهوض  تبتعد عن معناها املعجمي وتكون من خلل إيجاد لغة جديدة  

 باملستوى الجمالي للنص وزيادة فاعليته وجعله أكثر تشويقا وأقرب إلى نفس املتلقي 

ن ثم ، اآلتيين الشعريين املقطعيين اقرأ-4  بالسياق مستعينا ، منهما كل في خط تحتها التي والتراكيب األلفاظ به توحي ما بي 

:  

 :   البشرية على_  وسلم عليه هللا   صلى_ محمد سيدنا وفضل ، التاريخ  عبر  ودورهم ، الهاشميين عن  محمود حيدر  قال-أ

 الداللة  الرمز النص

 : هاشميون 

  فينا الشمس أيقظوا

   فاستفاقْت 

قاد طول  بعد من  .. ر 

   ، الحياة وجه وأعادوا

 ...  إليها

  ليكونا
ً
   ميعاد على  معا

 الهداية ، العزة الشمس

" استفاقت من بعد  

 طول رقاد" 

تخلصت من الضلل الذي  

عاشت فيه فترة طويلة قبل  

 ظهور اإلسلم 

 :   الفلسطيني الشعب نضال في طوقان فدوى  قالت-ب

 الداللة  الرمز النص

   امليدان في ينداح ولن

  التعب جباهنا فوق 

  نرتاح لن ، نرتاح ولن

 األشباح نطرد حتى

ربان  لمة   والغ 
 
 والظ

ربان    األشباح والغ 

لمة
 
   والظ

املحتلون الصهاينة ، الظلم  

 والقهر

 :  الغربة في وهو  السياب قول   في" البحر" معنى بين وازن -5

  تكون  ما أبعد وأنت يكون  ما أوسع البحر 

   عراق يا دونك والبحر 

طران  خليل قول  في" البحر" ومعنى جيبني    خواطري  اضطراب  البحر  إلى شاٍك  :  م    الهوجاء برياحه في 

 البحر لدى السياب إيحاء بالعواقب والصعاب التي تحول بينه وبين العودة إلى وطنه  

 بينما البحر لدى مطران مظهر من مظاهر الطبيعة يشاركه أمله وحزنه 
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رِ  وتفاؤله بالضياع والشعور  باأللم إحساسه فيه يصف ،" رحيل  ال  شتاء" سبول  تيسير  قصيدة في  اآلتي املقطع اقرأ-6   بتغي 

  ثم ، والسعادة الفرح إلى حاله
 
 :   فيه الرمزي  املذهب  مالمح أهم تبين

قنا على
 
ف
 
ى أ

 
   الغيوم تتمط

خوم ببطٍء  تجوب
 
   السماء ت

  الشتاء  أن تهمس وتوشك

  تناها

  أياما وودع

ف
 
  أحالمنا األرض  في وخل

 
ً
ٍب  وعودا   بخص 

 
ً
ب ثمارا  لح 

   واملطر  الثرى  ضمير  وعاه

لها دالالت أكثر عمقا وغنى من دالالتها   يظهر في النص أن الشاعر أضفى على ألفاظه وتراكيبه بعدا رمزيا إيحائيا ، فحم 

 املعجمية على نفسيته ومشاعره وأفكاره ؛ ما يرتقي بقيمة النص ويجعله أكثر قبوال لدى املتلقي 

توحي بأيام الشتاء الباردة الخاوية كما يرى الشاعر وحين يجعلها الشاعر " تتمطى وتجوب فالغيوم إيحاء بالشعور واأللم ألنها 

ببطء تخوم السماء" إيحاء بمزيد من الضياع والشعور باأللم والضيق لكن الشتاء يبقى رمزا للخير والعطاء فمن قلب املعاناة  

خلف في األرض أحلمنا ومن ثم توحي كلمة "خصب" ، و"حب"  يتفاءل الشاعر بالخير والفرح والسعادة وهو ما توحي به جملة " و 

 باألمل والفرح والسرور بالخير

 

 


