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)التعليم عن ُبعد (     

    www.al-maher.net  الماهر منّصة على بطاقة الدورة المكثفة متوّفرة 
العرض الخاص على البطاقة المكّثفة: عند تفعيلك لبطاقة الفصل الثاني يتّم تفعيل الفصل األول مّجاًنا؛ أي بطاقة واحدة للفصلين 

 دينار، والتوصيل مجاني(  15)سعرها 
 ( وكتابة االسم واسم المادة  0797  84 84 83للحصول على البطاقة يمكنكم إرسال رسالة واتس أب على الرقم ) -
يصالها في 2أو ف 1و عربي تخصص ف 2أو ف 1ف عربي مشترك)  ( ومكان السكن ، وستقوم شركة التوصيل بالتواصل معكم  وا 

 .اليوم التالي أينما كنتم في أنحاء المملكة
    أو يمكن الحصول عليها من المكتبات اآلتية:

  0799350333مكتبة اللوتس  -طبربور 

 0795665054 -الواكد –صويلح 

  0799852188مكتبة أم القرى  -مرج الحمام 

 0797915306 –سحاب : مكتبة جهاد 

 0795551535  -مكتبة الحكيم  -جبل عمان 

 0795605094مكتبة الجاردنز  -الجاردنز 

 7953090080  -مكتبة املدينة  -املدينة الرياضية 

 0798010083  -مكتبة العوايشة  –ماركا الشمالية 

 0799614633مكتبة املنفلوطي  -الهاشمي الشمالي 

 7776151960 – 065563055  -مكتبة زيد الخير  -تالع العلي 

  0795633743مكتبة النرجس  -بيادر وادي السير 

 0796805776 –مكتبة البراق  –الوحدات 

 0791530277 -ربوع الوحدات  –الوحدات 

  0779114905  -الشقيقانمكتبة   –القويسمة 

 0799952968  -مكتبة أم العرى  -املقابلين 

 0787137827   -مكتبة أبو طوق  - مجمع الجنوب

 0788262037 -أبو بكر الّصديق  –خريبة 

 0796271495 -إياد –اليادودة 

 7951410540 –حسن مهنا  -جبل النصر  

 0788560076 مكتبة طارق بن زياد  -حي نزال 

  0788711785مكتبة الطالب   -جبل الحسين 

 7985252080 –النزهة : مكتبة عدي فليفل 

 0777477718السلط : مكتبة عبودكو     

 0777782070 -السلط : مكتبة أمين العناسوة 

 0772071629 -السلط : مكتبة معاذ  

 7800878690 –مكتبة الجاحظ  -البقعة 

  0799467654 -مكتبة الوسام  -الزرقاء 

 7914323230 –ياجوز : مكتبة صناع الحياة   -الرصيفة

  0796246884 -مكتبة األندلس   –املفرق 

 0780342134جرش : عالم الرياضة 

 0777503412جرش : أكاديميا جرش 

 0789313029 –إيالف  –إربد 

 0776854986-اربد : مكتبة البتراء 

 0772853600مكتبة املقدادي   -الكورة  –إربد 

 0785255997 –ماريا الرمثا: مكتبة 

 0788840740 –مكتبة كساندرا  -الطرة  –الرمثا 

 0797848489 - التمّيز  مكتبة  –مادبا 

     0772470892 –مكتبة راض ي  -مادبا 

 0796760800 -الرفاتي  -الكرك 

 7760898670 –التيسير   -معان

 0785393530ندى الورد   -معان 

 0799010400 –عطّية  -العقبة 

 

يتوفر يف املكتبات كورس بنك أسئلة املاهر  )عربي مشرتك وعربي ختّصص( يتضّمن 

 . على منط الوزارة )ضع دائرة( كما يتضّمن أسئلة الوزارةشاملة  أسئلة 

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

 إّنكسر همزة 

 . أحوال الفاعل واملفعول به تقدميًا وتأخريًا

     اإلبدال

    التصغري

 اإلضافة

 البالغة

 النقد

 القضايا األدبّية

 .أينما وقعأسلوب التعّجب كاماًل، وأي سؤال يتعّلق بالتعّجب  النحو والصرف
 األدب في العصر العثمانيّ   -الموّشح      ب  –أ  القضايا األدبّية

 مقّرر الحفظ من الموّشح غير مطلوب؛ بسبب حْذف الدرس الخاص به.
 السرقات الّشعرّية  -نظرّية النظم            ب  -أ  النقد 
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   ) إنن( يف مجلة ...   كسر مهزة بّين سبب  

  
ّ
       ف  و الظر  بعد    به       أستفتح   ما     ل  أوّ    إن

ٌ
 . الٌم مزحلقة

 
 خبر إن  بالمزحلقة الالم  اقترنت       بعد الظروف  ا  مَ    أبعد حرفي االستفتاح أالَ                أول الكالم                             
  أول جملة جواب القسم                         

        القولبجملة المحكي ة الأول                                           

 .الكالم  بدايةإذا وقعت يف  – 1
 الحسناِت يذهبن السيئاِت " إنّ "       الحّق منتصٌر . إنّ  
ا"   أْعَطيناَك الَكوَثر "  إنَّ
وقوع ) إّن ( في بداية الجمل السابقة؛ لذلك يجب  الحظ التوضيح :

 كسرها.
إذا وقعت ) إّن ( بعد المنادى فإّن همزتها ُتكسر، و عند : 1مالحظة 

ه بعد النداء، تبدأ ؛ ألنّ (ألّنها وقعت في بداية الكالم)الّتعليل نقول : 
 العلَم نوٌر. إنّ يا بنّي، جملة جديدة ، مثل : 
إّن ( بعد النقطة فإّن همزتها ُتكَسر ؛ ألّنها إذا وقعت ) :  2مالحظة 

 وقعت في بداية الكالم.
 مثل : الطالب عادوا إلى بيوتهم. إّن المطر غزيزُ 

  إذا وقعت يف أول مجلة جواب القسم . – 4 
 صادٌق . إّنك وللاِ 
 ما قلته صحيٌح . إّن   وللاِ 
(  َلَعْمري ، ، مثل : ) وللا، باهللمباشرة بعد القسم التوضيح :

 يجب كسر همزة ) إّن (

 .أَما (  –إذا وقعت بعد أحد حريف االستفتاح ) أال  – 2
 الُخُلق يزين الفتى . إنّ  أَما    الصبر مفتاح الفرج . إنّ  أاَل 
ال يوجد تضعيف )شّدة( على الالم في )أال( والميم في ) أَما (  انتبه :

 همزة ) إّن (بعد ) أال ( و) أما( يجب كسر : التوضيح .

 . حيُث ( –)إذْ  الظرفني  إذا وقعت بعد – 5 
 أدرُس إْذ إّن العلم مفيٌد .

 جالٌس . إّنكجلسُت حيُث 
حيُث ( يجب كسر همزة ) بعد الظرفين ) إْذ ( و ) التوضيح :

 إّن (
) قال ،    القول ؛ أي بعد بّية كأول اجلملة احملإذا وقعت  – 3
 يقول ، قل ... (

 اَل َأْمِلُك َلُكْم َضرًّا َواَل َرَشًدا "  ِإنِّي ُقلْ "     العلم نوٌر . إنّ :  المعّلمقال 
 عْبُدللا آتانَي الِكتاَب وَجَعَلِني نِبيًَّا " ِإنِّي قال" 
 () قال ، يقول، قل( يجب كسر همزة ) إنّ بعد القول مباشرة  التوضيح :
 تمامًا؛ أي أول كلمة يجب أن تقع ) إّن ( في بداية القول مالحظة :

 ينطقها املتكلنم :
مثل : قال الطالب : إّن االمتحان سهل ) هنا وقعت في بداية الجملة 

 المحكية القول ( 
لم  هاألنّ  ؛قال الطالب : ظننُت أّن االمتحان سهل ) هنا ُتفتح همزة إنّ 

  تقع في أول الجملة المحكّية القول (

 . إنَّ ربخب  الالم املزحلقة  اقرتنتإذا  – 6
 ل بالمبتدأ،الم االبتداء : هي الم مفتوحة + تتص  التوضيح :

 مثل  : َلمحّمٌد صادٌق. 
الالم المزحلقة : هي باألصل الم االبتداء نفسها، لكّنها ُسّميت  

مزحلقة؛ ألّنها تزحلقت ) ُنِقلْت ( من المبتدأ إلى الخبر عند 
 ) إّن + َلـ (ُيكَره ابتداء الكالم بمؤّكدين  دخول  )إّن (؛ ألّنه

 صادقٌ ـــــَلــإنَّ محمدًا                        ـمحمٌد صادٌق  َلـــ
 الم االبتداء                                     الالم المزحلقة

 ـكاذبوَن " َلــ إنَّهم" وللُا يْعلُم            . ـنورٌ لـالعلم  إنَّ علمُت 
 ـمشتاٌق لوطنك .لــ إنَّكأدري 
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 ) إّن ( يف ما يأتي : اذكر سبب كسر همزة

ْن أكثرَت منه َضّر. إنّ   الكالم بدايةألّنها وقعت في  الكالَم كالّدواِء؛ إْن أقللَت منه نفَع، وا 
  (االستفتاح ) أاَل  حرفألّنها وقعت بعد  الّسماَء ال ُتْمِطُر َذّهبًا وال ِفّضة، فاعِقلوا واعملوا . إنّ أال 

 قال الَشافعّي: 
ــرِّ ِمفـتـــاحُ  إنَّ      قلـُت لهـمْ قالـوا َسَكـتَّ وقـْد خـوصْمَت   الجــــواَب ِلبـــاِب الـشَّ

 القول.بالجملة المحكّية  أولألّنها وقعت في 

 ألّنها وقعت في أول جملة جواب القسم آفٌة خطيرٌة. إّنها، فوللاُتسّبُب المخّدراُت مشكالٍت جسدّيًة ونفسّيًة واجتماعّيًة واقتصادّيًة، 
التَّرّيَث والّتأّمَل يكشفاِن لَك حقيقَة  حيُث إنّ من األفضِل عدُم االستْعجاِل في نقل األخباِر، 

 األموِر.
 ف ) حيُث(ألّنها وقعت بعد الظر 

ُ َيْعَلُم رَ ـــلَ  نَّكَ قال تعالى: )ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن َقاُلوا َنْشَهُد إِ  ِ َوَّللاَّ ُ ــلَ  ِإنَّكَ ُسوُل َّللاَّ َرُسوُلُه َوَّللاَّ
 اِذُبوَن(كــاْلُمَناِفِقيَن لَ  ِإنَّ َيْشَهُد 

 خبر إنّ ب اقترنتألّن الالم المزحلقة 

ْبر أَما إنّ  د اإلنساَن على الصَّ  ألّنها وقعت بعد حرف االستفتاح ) أَما( الّصوم يعوِّ
 ألّنها وقعت بعد الظرف ) إْذ( وجدته سهاًل  إذ إنَّنيأحببُت علَم الّنحِو، 

 1تدريب 

 اذكْر سبَب كسِر همزة )إّن( يف ما يأتي: 
َذا ِقيَل َلُهْم اَل ُتْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َقاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن )قال تعالى في وصف المنافقين: ) -1 ُهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن اَل 11َواِ  ( َأاَل ِإنَّ

 َيْشُعُروَن ( 
 إّن الّسعادَة ليسْت في الحصوِل على ما ال نملك، بل في إدراِك قيمِة ما نملك. -2
 الَمَعّرّي :قال أبو العالء  -3

ْن ُكنـُت اأَلخيـَر زمـاُنـــــُه        آلٍت ِبمـــا لـــْم َتْسَتِطْعـــُه األوائـــلُ  ـي وا  نِّ  وا 
 وللِا، إّني سأبذُل قصارى جهدي حتى أحقَِّق طموحاتي. -4

  1حّل تدريب 
 بالقول) قالوا إّنما (؛   ألّنها وقعت في أول الجملة المحكّية  -1

 ) أال إّن (؛ ألّنها وقعت بعد حرف االستفتاح ) أال (
 ) إّن الّسعادة (؛ ألّنها وقعت في بداية الكالم . -2
ّني .... آلٍت (؛ ألّن خبرها اقترن بالالم المزحلقة. -3  وا 
 . ) وللِا إّني (؛ ألّنها وقعت في أول جملة جواب القسم – 4

( اجلواب :  دائماً اجعل همزة إن  مكسورة / مثال : اضبط همزة إن  : أال ان ني مسافٌر  ) إن 

ب الخطأ ونضع الهمزة من األسفل ) مكسورة( بشرط أْن تكون مطابقة إلحدى الحاالت  اجلواب : عندما نرى ) أن  ( بفتح الهمزة نصو 

ت معنا اليوم .  التي مر 
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 كيف منّيز الفعل من االسم بطريقة سهلة ؟
 االسم يقبل قبله حرف جّر ، فنقول : في المدرسة ، في البيت، في حياتي ، بحياتي، إلى حياتي ...

 الفعل ال يقبل حرف جّر، فال يصحُّ أن نقول : في َدَرَس / في يعمُل ...
 
 الفعل املاضي :
 قبوله لكلمة البارحة، مثل : نام ) البارحة ( / سافَر ) البارحة ( :  طريقة كشف الفعل  املاضي

 ناَم : فعل ماٍض مبنّي على الفتحة الظاهرة . 
، مثل : ) وصَل : األصليإذا أردَت أن تعرف عالمة بناء الفعل الماضي فعليك أن تلفظ  حركة  الحرف األخير : حركة بناء الفعل املاضي
مبني على الضّم / وصْلُت : مبني على السكون (؛ أي لفُظَك الصحيُح للحرف األخير األصلي يقوُدك إلى اإلعراب  مبني على الفتح / وصُلوا :

 الصحيح. 
 الفعل املضارع :   
 يقبل كلمة ) سوف (  مثل : يدرس : سوف يدرس / يعملون : سوف يعملون .طريقة كشفه: 

 م  مثل : ينزل / يقفزون .يكون المضارع مرفوعاً إذا لم يُسبق بحرف نصب أو جز

 مثل : يسافُر : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة . الضمة ،  -وعالمة رفع المضارع : أ 

 تحفظين ( –يحفظان  –ين (  مثل : يحفظون  –ان  –إذا انتهى الفعل بـ ) ون ثبوت النون  –ب 

ألن ه من األفعال الخمسة ( والواو : ضمير متصل مبني في محل رفع يحفظون : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون في آخره ) 
 فاعل .

 فعل األمر :
 فعل يدل  على طلب حصول أمٍر ما  مثل : ادرس   اعمل ...

 ما يهمنا هو أن ه يُبنى على السكون بشكل أساسي  .
 ادرس : فعل أمر مبني على السكون الظاهر .

 

 اسم مرفوع نسأل عنه بـ ) َمْن ؟ (  مثل : جاء الطالُب / َمن جاء ؟ الجواب : الطالب  : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة . الفاعل :

اسم منصوب نسأل عنه بـ ) ماذا ؟ (  مثل : حفظ الطالُب القصيدةَ / ماذا حفظ الطالب ؟ الجواب : القصيدة : مفعول به  املفعول به :

 لفتحة .منصوب وعالمة نصبه ا

جمعُت حروفها  في كلمة ) توانينا ( ؛ أي  ) تاء الفاعل المتحركة :   -عند اتصالها بالفعل -الضمائر المّتصلة التي تأتي فاعاًل : 
ن  (، ) نا ــيـــــ، تكتبــــــي(، ) ياء المؤّنثة المخاطبة : اكتبــــنَ ـــ(، ) نون النسوة : كتبْ  ــاا (، ) ألف االثنين : كتبـــو (، ) واو الجماعة: كتبـ تُ كتبْ 

 (. فالتاء المتحركة في كلمة ) ذهبُت (  ال يمكن أن تقع مفعواًل به بل تقع فاعاًل . ـــناالّدالة على الفاعلين : كتْبـــــ
مجموعة في كلمة ) ناهيك (؛ أي ) نا الّدالة على المفعولين :  -عند اتصالها بالفعل  -الضمائر المّتصلة التي تأتي مفعواًل به  

 أخَذنا (، ) هاء الغائب : أخَذه (، ) ياء المتكّلم : أخَذني (، ) كاف الخطاب : أخَذك (
 ضرَبنا ( ؟؛ أي مفعول به:فعولين: ضرْبنا ( و ) نا الداّلة على المق بين ) نا الّداّلة على الفاعلين؛ أي فاعل كيف نفرّ : 1مالحظة 

 ، مثل : ضرْبنا ، حمْلنا، وصْلنا .تبنيه على الّسكون و  بالفعل الماضينا ) الفاعل (  : فقط تّتصل  -أ 
 أي حالة عدا الحالة السابقة . نا ) المفعول به ( :  –ب 
 كيف نفّرق بين ياء المتكّلم، وياء المؤّنثة المخاطبة ؟ : 2مالحظة 

 ن  يـــ، تكتبي، اذهبيياء المؤّنثة المخاطبة : ال ُتسبق بنون الوقاية، احمل    . ني، أخذنيالمتكّلم تكون مسبوقة بنون الوقاية، مثل : وصلياء 
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 حدند عناصر اجلملة الفعلينة .

: ال يقبل هاء  طريقة كشف الفعل الالزمأحياناً ال نجد مفعوالً به إذا كان الفعل الزماً )  –نبحث عن فعل وفاعل ومفعول به . ب  –أ  اإلجابة :

مع الهاء لفاظها الضمير  مثل : نام : نامه / تعط ل : تعط له /  قام : قامه / قعد : قعده . ) في األمثلة السابقة الحظ أن  األفعال لم تقبل الهاء فأ
 غير مقبولة وهذا يدل على أنها ال تحتاج مفعوال به (

 
 الفتحة فهو مفعول به مقد م   مثل : هللاَ أسال ...بإذا ورد في أول الجملة اسم منصوب 

 : مفعول به مقد م منصوب وعالمة نصبه الفتحة . هللاَ 

 حدِّد عناصَر اجلملِة الفعلّيِة الواردِة يف األمثلِة اآلتية: 
 يدرُك الط الب الن جاح بالمثابرة.  -1

 غذاَءها بنفسها.  –كالن باتات  –تصنُع بعُض الكائناِت الحي ة  -2

 جميٌل أْن يلقى اإلنساُن أخاه بابتسامة.  -3

 والعملي ة.  أْن يوف ِقَنا في مسيرتنا العلمي ة هللاَ أسألُ  -4

 ال يُرِجع الماَل المفقودَ إال عفيُف الن فس.  -5

 قال أحمد شوقي:  -6
 َوتَعَطَّلَــت لُغَــةُ الكــالِم وخاَطبَـــت       عيـنــيَّ فــي لُغَــِة الهـوى عينــــاكِ 

 املفعول به الفاعل الفعل
 النجاح الطالب يدركُ 

 غذاءها بعضُ  تصنعُ 

 أخاه اإلنسانُ  يلقى

 ) لفظ الجاللة (  هللاَ  ضمير مستتر ) أنا ( أسأل
مالحظة : إذا لم نجد الفاعل فإن ه يكون مستتراً ؛ أي مختفياً غير 

.  مرئي 

 المت صلة بالفعل ) يوف قنا (المفعولي ة نا ( )  ضمير مستتر ) هو ( يوف ق
 قلنا سابقاً .) نا ( مفعول به؛ ألن ه ات صل بالفعل المضارع كما 

وال تكون ) نا ( فاعالً إال إذا ات صل بالفعل الماضي و كان مبنياً 
 على السكون .

 المالَ  عفيفُ  يُرِجعُ 

 ) ال يوجد مفعول به؛ ألن  الفعل  ) تعط لت(  الزم ( لغةُ  تعط لتْ 

 عيناك ) انتبه : فاعل مرفوع باأللف؛ ألن ه مثنى (  خاطبتْ 
جعلنا نعرف أن ) عيناك ( هي مالحظة : الدليل الذي 

الفاعل  هو ألف المثنى؛ فمن المعروف أن  المثنى 
 لف  فتكون ) عيناك ( هي الفاعل يُرفع باأل
 أصلها : 
 . ِك = عيناكِ عينان + 

؛ اإلضافة : تعني أن ه فت نون ) عينان ( لإلضافةذحُ 
 جاء مضاف إليه بعد المثن ى وهو الضمير

 . ) الكاف ( 

 عيني  ) انتبه : مفعول به؛ منصوب بالياء؛ ألن ه مثنى( أصلها : 
 عينين + ياء المتكل م = عيني  

 ُحذفت نون ) عينين ( لإلضافة .

 . يا فلم يبالوا بحقد الَبشرعرفُوا قيمة الدن ؛س قـلوبًاأسـعــد النـــا هممحون االمتس
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 توانينا .

 إذا اتصل الفعل بأحد ضمائر ) توانينا ( نقول : تقدم الفاعل على المفعول به وجوباً؛ ألن  الفاعل ضمير مت صل والمفعول به ) إما ضمير –أ 
 متصل أو اسم ظاهر (

 توانينا  : هي مجموعة ضمائر تأتي في محل رفع فاعل عندما تتصل بالفعل  ) راجعها في بداية الدرس ( تذّكر :

 .حفظُت الدرس 
 

 الفاعل           المفعول به
ظاهر؛ أي ليس الحظ أن الفعل اتصل بالضمير ) ُت (؛ لذلك عند التعليل نقول : ألن  الفاعل ضمير متصل والمفعول به اسم ظاهر  ومعنى اسم 

 ضميراً متصالً .
 

   حفظتُهُ 

 الحظ أن  الفعل اتصل بضميرين وعندما يتصل الفعل بضميرين يجب أن يكون األول ) ُت ( فاعالً والثاني  ) الهاء ( مفعوالً به 
 وبما أن الفاعل ضمير متصل نقول : ألن  الفاعل ضمير متصل والمفعول به ضمير متصل .

 إذا لم يتصل الفعل بأحد ضمائر ) توانينا ( نقول عند التعليل : خشية اللَّبس لعدم وجود قرينة تمي ز أحدهما من اآلخر . –ب 
م موسى عيسى كر 

 الفاعل           المفعول به 
م ( لم يتصل بضمير من ضمائر ) توانينا ( فيكون الجواب مباشرة : خشية الحظ :  اللَّبس لعدم وجود قرينة تميز أحدهما من أن  الفعل )  كر 
 اآلخر .

 ما معنى خشية اللَّبس لعدم وجود قرينة تمي ز أحدهما من اآلخر ؟:  1توضيح 

نمي ز الحظ كلمتي ) موسى  عيسى ( ال يظهر عليهما الحركات ألن هما ينتهيان بألف  وعدم وجود الحركات يجعلنا ال نملك قرينة ) دليل ( تجعنا 
 من المفعول به فنقع في الشك  والحيرة ) الل بس (؛ وحتى ال نقع في الل بس نعتبر أن  ) موسى ( هو فاعل مقد م وجوباً على المفعول به  الفاعل

 ) عيسى (.

طريقة أخرى لكشف ) خشية اللبس ( : نالحظ أن  الفاعل والمفعول به ينتهيان بألف ) ناقشت سلمى هدى ( أو ) كرم موسى :  2توضيح 

م هذا ذاك (.  عيسى ( أو ينتهيان بياء متكلم ) استقبل أبي عم ي ( أو يكونان اسمي إشارة ) كر 

 كل  ما أشرحه تحت عنوان ) توضيح ( هو للفهم فقط . مالحظة :
 

 عندما يُطلَب استخراج ) فاعل تقدم على المفعول به وجوباً ( من النص . 

 الضمير المتصل ) التاء ( . : الفاعل هووجدُت الكتاَب   ويكون الجواب  :نبحث عن فعل اتصل بضمير من ضمائر ) توانينا (  مثل –ا 
ينتهيان بألف ) موسى عيسى  )مذكرين أو مؤن ثين( إذا لم نجد فعالً متصالً به ضمير من ضمائر ) توانينا ( فإن نا نبحث عن اسمين متتاليين -2
أو ياء متكلم ) عمي صديقي ( أو يكونان اسمي إشارة ) هذا ذاك ( ونستخرج  األول منهما ونعتبره فاعالً مقد ماً على المفعول مها (  ) هدى( 

 به وجوباً 

 عّلْل تقدَُّم الفاعِل على املفعول به وجوًبا يف ما حتته خطٌّ يف كلٍّ مّما يأتي: 
اَلَة َطرَ قال تعالى : )  -1 يَِّئاتِ َفِي النََّهاِر َوُزَلًفا ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ اْلَحَسَناِت َوَأِقِم الصَّ اِكِريَن ( ُيْذِهْبَن السَّ  َذِلَك ِذْكَرى ِللذَّ
 ، فإّن الّظلَم ظلماٌت يوم القيامة". اتقوا الّظلم: " -صلى للا عليه وسّلم  –قال رسوُل للا  -2
 قال الّشاعُر حيدُر محمود مادًحا أهَل األردّن:  -3

 لكنْ  يعشقون الورد
 أكْثر يعشقون األرض

 لمشاركته في األعمال الّتطوعّية.  موسى عيسىكّرم  -4
 عْن ديني وعْن ُخـُلـقـي وسائلي القومعـن مالـي وكثـرِتـــه         ال تسألي الّناَس        قال الّشاعر:  -5
 في أمور سياسّيٍة كثيرٍة بلباقٍة واحتراٍم.  هذا ذاكناقش  -6
 ، وَمن أساء تركُتُه. شكرُتهُ من أحسَن لي  -7
را معه ودادَ ِمن عادة الّشاعر في العصر الجاهلّي الوقوُف على األطالل، والّطلب من َخليَلْيه  -8  محبوبِته الّراحلة.  أْن يتذكَّ
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 ) مالحظة : ما بين قوسين للتوضيح ( ه اسم ظاهر ) السيئات(  . مّتصٌل ) نون النسوة في الفعل : يذهْبَن (، والمفعول بألّن الفاعل ضميٌر  – 1
 ألّن الفاعل ضميٌر مّتصٌل ) واو الجماعة في الفعل : اّتقوا (، والمفعول به اسك ظاهر ) الّظلم ( . -2
 الفعل : يعشقون(، والمفعول به اسم ظاهر ) الورد( . ألّن الفاعل ضميٌر مّتصٌل ) واو الجماعة في - 3

 ألّن الفاعل ضميٌر مّتصٌل ) واو الجماعة في الفعل : يعشقون(، والمفعول به اسم ظاهر ) األرض( .     
 هما من اآلخر.تقّدم الفاعل ) موسى ( على المفعول به ) عيسى( خشية اللَّبِس لعدِم وجوِد قرينٍة لفظّية أو معنوّية تمّيز أحد – 4
 ألّن الفاعل ضميٌر مّتصٌل ) ياء المؤّنثة المخاطبة في الفعلين : تسألي + سائلي ( والمفعول به اسم ظاهر ) الّناَس+ القوَم ( - 5
 خر.تقّدم الفاعل ) هذا ( على المفعول به ) ذاك( خشية اللَّبِس لعدِم وجوِد قرينٍة لفظّية أو معنوّية تمّيز أحدهما من اآل - 6
 ألّن الفاعل ضميٌر مّتصٌل ) تاء الفاعل المتحّركة في الفعل : شكرُته(، والمفعول به ضمير مّتصل ) الهاء ( . - 7
 ألّن الفاعل ضميٌر مّتصٌل ) ألف االثنين  في الفعل : يتذّكرا (، والمفعول به اسم ظاهر ) وداد(. - 8

 معنى السؤال : ما القرينة ) الدليل ( الذي جيعلنا منّيز الفاعل من املفعول به ؟
 قرينة معنوّية . –قرينة لفظية .    ب  –هنا نبحث عن إحدى قرينتني : أ 
 الضمة على صفة الفاعل . –تاء التأنيث الساكنة .      ب  -أ  قرينة لفظّية : -أ

 :تاء التأنيث الساكنة 
 يحيى لبنى . أكرمت  

للفظية ) الحظ أن  وجود تاء التأنيث في الفعل ) أكرمت ( يجعلنا نمي ز بسهولة أن الفاعل ) لبنى ( والمفعول به ) يحيى (  فالتاء هي القرينة ا
 .الدليل اللفظي ( الذي جعلنا نمي ز الفاعل من المفعول به 

 ، وليس واجب ااعند وجود القرينة يكون تقدنم الفاعل على املفعول به جائز   :مالحظة
 الضّمة على الصفة املرفوعة للفاعل.

 استقبل صديقي العزيُز عّمي 

 صديقي هو الفاعل بسبب وجود الضمة على آخر كلمة ) العزيُز ( التي جاءت صفة لـ ) صديقي ( 
كلمة تكون وبما أّن الصفة ) العزيُز ( مرفوعة فتكون كلمة ) صديقي ( مرفوعة وهي التي ُتعرب فاعاًل ، و فمن المعلوم أنَّ الصفة تتبع الموصوف، 

 ) عّمي ( هي المفعول به .
 
 لها عالقة بمعنى الجملة . قرينة معنوّية : -ب 

  قرأ أخي الرواية .
رواية ( هي المفعول به ؛ فال يمكن أن تكون الرواية هي الفاعل  وهذه واضح من معنى الجملة أن  الفاعل الذي قرأ هو ) أخي ( وبالتالي تكون ) ال

 القرينة هي قرينة معنوي ة .

 
 أكل الولد الطعام

 لمعنى يقتضي أّن الفاعل هو )الولد( ؛ ألّنه هو الذي يأكل، فيكون المفعول به ) الطعام ( ا

 ما القرينُة الّتي أزالِت الغموَض يف متييز الفاعِل من املفعوِل به يف ما يأتي: 
 حثَّ والد ي الفاضُل أخي على زيارة المرضى.  -1

 َمْن أرشدَ مصطفى إلى تصميِم ُخطَِّة المشروعِ ؟ لقد أرشدَْت ُعال مصطفى إليه.  -2

 قالِت المديرةُ : استعارْت صديقتي كتابي لحاَجتِها إليه.  -3

ِسي ُمذْ كنُت صغيراً.  -4  صقَل مهارتي في الخط  ُمدر ِ

 نافَسْت عيسى هدى في مسابقِة أوائِل المطالعيَن.  -5
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ةالحركة اإلعرابية )قرينة لفظي ة  وهي : وجود  – 1 هي دليل على أن  ) والدي ( هو ف والصفة تتبع موصوفها؛ على الصفة ) الفاضُل ( ( الضم 
 الفاعل .

 الفعل ) أرشدْت ( دليل على أن  الفاعل ) عُال ( .ب مت صلةقرينة لفظي ة  وهي وجود تاء التأنيث  -2

) يُكتفى  : وجود تاء التأنيث مت صلة بالفعل ) استعارت ( لفظيةقرينة  وأالفاعل ) صديقتي ( / ف معنوية؛  ألن  المحفظة ال تستعير قرينة  – 3
 بواحدة(

سي ( / قرينة معنوي ة  وهي أن  الذي يصقل مهارة الطالب هو  – 4 س  فالفاعل هو ) مدر  قرينة لفظي ة : صقل : فعل مذك ر يناسبه الفاعل  وأالمدر 
ا المهارة فهي مؤن ثة ( ) يُكتفى بواحدة  لفظية أو معنوي ة ( المذكر ) مدرسي ( أم 

 ) هدى ( .مؤنث لفعل ) نافسْت ( دليل على أن  الفاعل مت صلة باقرينة لفظي ة  وهي وجود تاء التأنيث  - 5

 ناهيك .

 به ضمري متصل والفاعل اسم ظاهر  ألّن املفعولإذا كان الفعل يتصل بضمري من ضمائر ) ناهيك ( فنقول عند التعليل :  –أ 
ق . يمثل : يعجبن  المتفو 

 
 مفعول به مقدم          فاعل مؤخر

 الحظ أن  المفعول به جاء هنا على شكل ضمير متصل ) ياء المتكل م (؛ لذلك نقول : ألن  المفعول به ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر .
 من ضمائر ) ناهيك ( نقول : ألّن الفاعل اتصل بضمري يعود على املفعول به . إذا كان الفعل ال يتصل بضمري –ب 

 سكن البيَت صاحبه .
 

 مفعول به مقد م     فاعل مؤخر
 الحظ أن  الفعل ال يتصل بضمائر ) ناهيك (؛ لذلك نقول : ألن  الفاعل اتصل بضمير يعود على المفعول به .
بعد الفعل ) صاحبه ( تكون متصلة بضمير الهاء وهذا الضمير يعود على المفعول به )  -دائماً  -ثالثة : الحظ أن  الكلمة ال طريقة كشف أخرى

 البيت ( 

وليس مفعوالً به؛ لذلك ضمير الهاء في كلمة  في محل جر  مضاف إليه امبني   متصالً  افإنه يعرب : ضميرً  باسمالضمير عندما يتصل مالحظة :

 متصل مبني في محل جر  مضاف إليهضمير ) صاحبه ( يُعرب : 

 طُِلب استخراج ) مفعول به مقد م على الفاعل وجوباً ( من الن ص .إذا 

 نبحث عن فعل اتصل بضمير من ضمائر ) ناهيك (  مثل : سألك المعلُم  ويكون المفعول به المقد م هو الضمير المتصل )الكاف ( -1
صاحبُه (  ويكون االسم الثاني  ينفُع العلَم إذا لم نجد فعالً متصالً بضمير من ضمائر ) ناهيك ( فإن نا نبحث عن فعل يليه اسمان  مثل : ) – 2

هو  (هو المفعول به المقدم على الفاعل ويكون االسم الثاني ) صاحبه () العلم متصالً بضمير ) الهاء (  وهنا نعتبر االسم الذي بعد الفعل 
ر.  الفاعل المؤخ 

 بيِّْن سبَب تقّدِم املفعوِل به على الفاعِل يف كلّ  مّما يأتي: 
 ( َولَُهُم اللَّْعنَةُ َولَُهْم ُسوُء الدَّارِ  يَْنفَُع الظَّاِلِميَن َمْعِذَرتُُهمْ يَْوَم اَل قال تعالى: ) -1

 (  بِنَبٍَأ فَتَبَيَّنُوا أَْن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِمينَ  َجاَءكُْم فَاِسقٌ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا إِْن قال تعالى : ) -2

 . ويعشُق األرَض أصحابُها  يحمي الوطَن أهلُه -3

 قال سعيد يعقوب:  -4

 يرت ِـلُـه فـي الفجـِر َجْفناكِ ومـا        أْوَحتْهُ عيناكِ أْحلى القصائِد ما 

 قاَل الخليفةُ المستنجدُ:  -5

ـي        فـالل يـالــي   تَـِزْينُـهـــا األقمـــارإْن تكْن شابْت الذ وائــب منـ 

دها والحفاِظ عليها.  حرَث األرَض مالُكها -6  عاقِدًا الن ِيَّةَ على دواِم تعه 

ة على المصلحة الخاصَّة.  يعجبني المواطنون -7  الذ يَن يقد مون المصلحة العامَّ

الً.  يحترَمك اآلخرونإْن أرْدَت أْن  -8  فاحتِرْمهم أنَت أوَّ

الُح وُخلُقُهُ الَحَسُن وِعْلُمهُ النَّافُع. ينفع اإلنساَن َعَملُهُ  -9  الصَّ
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 . ) الظالمين (المقد م  يعودُ على المفعوِل به) هم ( الذي ضمير الات صل ب) معذرة ( الفاعل  :   َمْعِذَرتُُهمْ اَل يَْنفَُع الظَّاِلِميَن  -1

 ألن  المفعول به جاء ضميراً مت صالً ) كم ( والفاعل اسٌم ظاهٌر ) فاسق (.  :  َجاَءكُْم فَاِسقٌ  -2

 .)الوطن (المقد م   عودُ على المفعوِل به) الهاء ( الذي يضمير الات صل ب) أهل ( الفاعل  :  يحمي الوطَن أهلُه -3
 ) األرض(.المقد م : الفاعل ) أصحاب ( ات صل بالضمير ) الهاء ( الذي يعودُ على المفعوِل به  يعشق األرَض أصحابها    

 .ك() عينا  والفاعُل اسٌم ظاهٌر ) الهاء ( المفعول به ضميٌر متصٌل : أْوَحتْهُ عيناكِ  -4
 :  المفعول به ضميٌر متصٌل ) الهاء (   والفاعُل اسٌم ظاهٌر ) جفناك(.  يرت ِـلُـه َجْفناكِ      

ر مرفوع وعالمة رفعه األلف؛ ألن ه مثن ى  وُحِذفت النون لإلضافة  والضمير ) الكاف( : ضمير   مالحظة : : عيناِك + جفناِك : فاعل مؤخ 

 مت صل مبني على الكسر في محل  جر  مضاف إليه .

 .األقمار  والفاعُل اسٌم ظاهٌر ) الهاء ( ألنَّ المفعول به ضميٌر متصٌل :  تزي نها األقمار  -5

 ) األرض (. المقد م الفاعل ) مالك( ات صل بالضمير ) الهاء ( الذي يعودُ على المفعوِل به  :  حرث األرَض مالكها -6

 . ) المواطنون(   والفاعُل اسٌم ظاهرٌ  ) الياء (  المفعول به ضميٌر متصلٌ :   يعجبني المواطنون -7

ر مرفوع وعالمة رفعه ال انتبه :  واو؛ ألن ه جمع مذك ر سالم .المواطنون : فاعل مؤخ 

 : المفعول به ضميٌر متصٌل ) الكاف (    والفاعُل اسٌم ظاهٌر ) اآلخرون( .  يحترمك اآلخرون -8

 ) اإلنسان  (.  المقد م : الفاعل ) عمل( ات صل بالضمير ) الهاء ( الذي يعودُ على المفعوِل به  ينفع اإلنساَن َعَملُهُ  -9

 إي اك   إي اك   إي اكم ... ) إي ا     +  ك   ه   ي   نا ( كلمة السّر :

إذا وجدنا في الجملة إياك وشبيهاتها نقول : تقد م المفعول به على الفعل والفاعل وجوباً؛ ألن  المفعول به ضمير نصب منفصل يدل  على  – 1
 .االختصاص 

 أي ها المعلم : إي اَك نجل  
 
ا الفاعل المؤخر فهو ضمير مستتر تقديره نحن   مفعول به مقد م         فعل    أم 

ن ) إي اك ( فيكون الجواب : ألن  المفعول به ضمير نصب منفصل يدل  على االختصاص .     الحظ أن  الجملة تتضم 

 نقول : ألن  المفعول به من األلفاظ التي لها حق  الصدارة في الكالم .إذا لم نجد في الجملة ) إي اك وشبيهاتها (  -2
 كم كتاباً قرأَت ؟

 
 مفعول به مقد م         فعل + فاعل مؤخر ) التاء ( 

ن ) إي اك وشبيهاتها ( فيكون الجواب : ألن  المفعول به من األلفاظ التي لها حق  الصدارة في الكالم وهو ) كم  الحظ أن  الجملة ال تتضم 
 االستفهامية ( .

نا هو كم الخبرية    مالحظة : األلفاظ التي لها حق  الصدارة في الكالم : هي ألفاظ ال تأتي إال في الصدارة أي في أول الجملة حصراً وما يهم 

( االستفهامية  ) ما ( الشرطي ة .  كم االستفهامية   ) َمن   ماذا  أي 

 ) مفعول به مقد م على الفعل والفاعل وجوباً ( من الن ص  . إذا ُطِلب استخراج: 

ً به مقد م نبحث عن كلمة ) إي اك َ   إي اِك ...( ونستخرجها ونعتبرها مفعوالً  – 1  على الفعل والفاعل. ا
به  ما : الشرطية ( ونعتبرها مفعوالً إذا لم نجد ) إي اك ( فإن نا نبحث عن ) كم االستفهامية أو الخبرية / )من  ماذا   أي( االستفهامي ة /  – 2

ً مقدم  على الفعل والفاعل . ا
 -1 عِل والفاعِل وجوًباـحدِّد سبَب تقدُِّم املفعوِل به على الف

 ( َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َخْيٍر فَِِلَْنفُِسُكمْ قال تعالى: )
 2-  :  قال أبو عمر العرجي 

 كريـهــٍة وســداِد ثَـغـــرِ أضاعُوني وأيَّ فَتًـى أضاعـوا        ليــوِم 
 قال المتنبي في كافور:  -3

 ماذا لَقيـُت مَن الد ْنيـا َوأْعَجبُــهُ     أن ي بَما أَن شاٍك ِمْنهُ َمْحسُودُ 

 الكلمةُ الط يبةُ صدقةٌ  وإي اها يرتجي الَخْلُق. -4
 َمْن زرَت في هذا المساء -5
 يا جارة". ِمْن أمثاِل العرب : "إي اِك أعني واسمعي -6

جاء المفعول به ) ما ( اسم شرط  وهو من األلفاظ التي لها  -1احلّل : 

دارة في الكالم.  حق  الص 
جاء المفعول به ) أي  ( اسم استفهام  وهو من األلفاظ التي لها حق   -2

دارة في الكالم.  الص 
جاء المفعول به ) ماذا ( اسم استفهام   وهو من األلفاظ التي لها  -3
دارة في الكالم. حق    الص 
 ألن  المفعول به جاء ضميَر نصب منفصالً يدل  على االختصاص  -4

 ) إي اها(.
جاء المفعول به ) َمْن ( اسم استفهام  وهو من األلفاظ التي لها حق   -5

دارة في الكالم.  الص 
 المفعول به جاء ضميَر نصب منفصالً يدل  على االختصاص  -6

 ) إي اِك(.
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لكن يجب عندما يُطلب إعراب كلمة تكون فاعالً أو مفعوالً به  فإن نا نعتمد في ذلك على كل  ما تم  شرحه سابقاً لمعرفة الفاعل أو المفعول به 
لذلك يجب  صالً ) ناهيك (؛متاالنتباه بشكل كبير إلى الضمائر المت صلة فالفاعل قد يكون ضميراً متصالً ) توانينا ( والمفعول به قد يكون ضميراً 

 نترك الفعل قبل التأكد من وجود ضمير متصل به .أال 

 ينفعك العمل الصالح .
 الحظ أن  الفعل ) ينفع( اتصل بالضمير ) ك ( وهو من ضمائر المفعول به ) ناهيك(  ولم يبق إال البحث عن الفاعل وهو ) العمل (.

 قرؤوا القصيدة معاً .
  الحظ أن الفعل ) قرأ ( اتصل بالضمير ) واو ( الجماعة  وهو من ضمائر الفاعل ) توانينا (؛ لذلك لم يبَق إال البحث عن المفعول به وهو

 ) القصيدة (.

  

الطالب أين الفاعل؟ وأين المفعول به؟ فسوف يكون الضبط سهالً  وال تنَس أن الفاعل  يعرفوهو سؤال يعتمد على معرفة اإلعراب  فعندما 
 يُرفع بالضمة ) الحركة األصلية التي تُطلب ( والمفعول به ينصب بالفتحة ) الحركة األصلية التي تطلب( 

 1 

 اضبْط ما حتته خطُّ يف الّنص اآلتي:
يَن يبنوَن احلياة علنمتين  ، احلقائقابألوهاِم هتدُمها  قصورهمأنن الذن

، والنذين العواصفيف مهابن الرنيح تبعثرها  حياهتموالذنين ينصبوَن 
، وال الرنمالعلى الرنمال متيد هبم يوم تتحرنُك  قواعدهميرسون 

اهلمم العالية  أصحاب  احلياةثباَت إال ملا له أصٌل اثبٌت، فتكاِفُئ 
 ويصرنوَن على حتقيِق طموحاهِتم اليأسفوَن الذنين ال يعر 

ف على الفعل  ونبحث عن الضمير المتصل آلية اإلجابة :   نتعر 

به  فإذا كان الضمير  من ) توانينا ( يكون فاعالً وتكون الكلمة 
به  وإذا كان الضمير من ) ناهيك ( يكون  مفعوالً بعده المطلوبة 

راً  وإذا  مفعوالً به وبالتالي تكون الكلمة المطلوبة بعدها فاعالً مؤخ 
لم نجد ضميراً مع الفعل فإن نا نسأل عن الفاعل ب ) َمن ؟ ( وعن 

 المفعول به بـ ) ماذا ؟( 

 

ر: الحياةُ  والمفعول به المقد م توضيح)  الحياةُ  هو   : الفاعل المؤخ 

 (  ــيياء المتكل م : عل متن
ن   والمفعول به : و: الفاعل هو واو الجماعة : يبن توضيح) قصوَرهم 
 قصورهم (

ر: الحقائق  والمفعول به المقد م  توضيحالحقائُق )  : الفاعل المؤخ 
 ( ها هو  هاء الضمير : تهدم

 :ن  والمفعول بهو: ينصبالفاعل هو واو الجماعة: توضيححياتَهم) 
 حياتهم (

ر: العواصف  والمفعول به  العواصُف ) توضيح : الفاعل المؤخ 
 ( هاالمقد م هو هاء الضمير : تبعثر

ن   والمفعول به : وح : الفاعل هو واو الجماعة : يرستوضي) قواعدَهم

 قواعدهم (

: الفاعل : الرمال  وال يوجد مفعول به؛ ألن  الفعل )  توضيح)  الرمالُ 

ك( الزم ال يحتاج مفعوالً به(  تتحر 

: الفاعل : الحياة  المفعول به : أصحاَب   توضيح  أصحاَب ) الحياُة 

والذي جعلنا نعتبر أن  ) الحياة ( هي الفاعل وجود قرينة لفظي ة وهي 
أن  الفعل ) تكافئ ( يدل  على أن  الفاعل مؤنث   و) الحياة ( مؤن ث؛ 

 لذلك جاءت فاعالً(
ن   والمفعول به و: الفاعل هو واو الجماعة : يعرف توضيحاليأَس ) 

 يأس (: ال
 

 

 أعرب ما حتته خطٌّ يف ما يأتي: 
إِذْ قَاَل ِلبَنِيِه  يَْعقُوَب اْلَمْوتُ أَْم ُكْنتُْم شَُهدَاَء إِذْ َحَضَر قال تعالى : ) -1

َما تَْعبُدُوَن ِمْن بَْعِدي قَالُوا نَْعبُدُ إِلََهَك َوإِلَهَ آَبَائَِك إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل 
 ( َوإِْسَحاَق إِلًَها َواِحدًا َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُمونَ 

 قال أحمد شوقي:  -2
ةِ  َجحدتُهـا عنـدي َغيـُر ذي  وَكتمـُت الس هـَم فـي َكبـدي   جرُح األحبَـّ

 ألــم
ر أن  مصطفى موسىتذكََّر  -3 في صباحِ أحِد األي اِم المشرقة  فقر 

    يزوره في أقرِب وقٍت.
2       

: مفعول به مقد م منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  يعقوب  
 على آخره.

ر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  الموتُ  : فاعل مؤخ 
 آخره .
: فعل ماٍض مبني  على السكون   والتاء : ضمير مت صل  جحْدتُها

مبني  على الضم  في محل  رفع فاعل  و ) ها (  : ضمير مت صل مبني 
 على الس كون في محل  نصب مفعول به .

ة المقد رة على األلف   مصطفى : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضم 
 منع من ظهورها الت عذ ُر. 

عالمة نصبه الفتحة المقد رة على : مفعول به منصوب و موسى
 األلف  منع من ظهورها الت عذ ُر.
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 (  مثل :  اتَّحد = اوحتد ) الواو أبدلت تاء (    و + تأصلها : ّت  = : )بكلمة  بأّي إذا كان احلرف الثاني -1

د =            ا   تن     ح    د              احتن
 

 التاء األولى أصلها واو ) اوتحد(، فعلها المجّرد  ) وحد (                     
 فعلها المجرد : وقى / اّتصف : وصف ...مالحظة : الفعل المجرد دائمًا يبدأ بواو : اّتقى : 

 اء األخرى.عند اإلجابة نقول : اّتحد : أصلها ) اوتحد( بدليل مجّردها ) وحد (، جاءت فاء ) افتعل ( واوًا، فأبِدلت الواو تاء ثّم أدغمت مع الت
 ) احفظ هذه الصيغة وغّير ما بين القوسين األولين حسب الكلمة ( 

 مقصود بها الحرف الثاني / تاء افتعل : المقصود بها الحرف الثالث .انتبه : فاء افتعل : ال
 ) ازدهر أصلها ازتهر ( تاء ) د = ت (  الّدال احلرف الثالث  : )د ( هذا يعين أّن أصلإذا كان   –2
 إذا كان احلرف الثاني : ) ّد ( فهذا يعين أّن الدال الثانية أصلها تاء  ) اّدعى أصها ادتعى(       

 اتء افتعل تُبَدل ) داال  ( إذا ُسبقت بـ ) ز، د، ذ( -
 ا   ف    ت     ع    ل

 د       )ز، د، ذ(       
 )زحم :  ازتحم =  ازدحم ( ) دعا : ادتعى = اّدعى( ) ذكر : اذتكر = اذدكر = اّدكر (
 أمثلة :
 توضيح اإلبدال الذي حصل ) التوضيح ُيحفظ(   افتعل بعد التغيري افتعل قبل التغيري الفعل
، فُأبدلت أصلها ) ازتهر ( بدليل فعلها المجّرد ) زهر (، جاءت فاء ) افتعل ( زاياً  ازدهر ازتهر زهر

 : يجوز أن نقول تاء )افتعل( أو تاء االفتعال(مالحظة)     تاء ) افتعل ( دااًل 
عى ادتعى دعا بدليل فعلها المجّرد ) دعا (، جاءت فاء ) افتعل ( دااًل، فُأبدلت أصلها ) ادتعى(  اددعى= ادَّ

 تاء ) افتعل ( دااًل، وأدغمت مع الّدال األخرى .
أصلها ) اذتكر ( بدليل فعلها المجّرد ) ذكر (، جاءت فاء ) افتعل ( ذااًل، فُأبدلت  اذدكر = اّدكر اذتكر ذكر

كر (ثّم أدِغمت الّذال في  تاء ) افتعل ( دااًل،  الّدال وأصبحتا دااَل مشّددة ) ادَّ
 إذا كان احلرف  الثالث بأي كلمة : ) ط ( هذا يعين أن أصل الطاء  تاء  ) ط = ت (  مصطفى = مصتفى  –3

 إذا كان احلرف الثاني  ) ّط( فهذا يعين أّن الطاء الثانية أصلها تاء  ) ّط = طت (  اّطلع = اطتلع        

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

 )ط، ص، ض(       ط
 ) طلع : اطتلع = اططلع = اطنلع( ) ضرب : اضرتب = اضطرب ( ) صلح : اصتلح = اصطلح(
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 أمثلة :
 توضيح اإلبدال الذي حصل   ) حفظ (  افتعل بعد التغيير افتعل قبل التغيير الفعل
أصلها ) اصتاد ( بدليل فعلها المجّرد ) صاد (، جاءت فاء ) افتعل ( صادًا، فُأبدلت  اصطاد اصتاد صاد

 تاء ) افتعل ( طاًء .
أصلها ) اضتجع ( بدليل فعلها المجّرد ) ضجع (، جاءت فاء ) افتعل ( ضادًا،  اضطجع اضتجع ضجع

 فُأبدلت تاء ) افتعل ( طاًء .
بدليل فعلها المجّرد ) طلع (، جاءت فاء ) افتعل ( طاًء، فُأبدلت تاء أصلها ) اطتلع(  اّطلع اطتلع طلع

 ) افتعل ( طاًء ، ثّم أدِغمْت مع الطاء األخرى.

عادة الجمع   للمفرد  (نأخذ األحرف الثاني والرابع واألخير ) بعد استبعاد  ) أل ( التعريف والضمائر، وا 
 اصطحب : ص ) الثاني ( + ح ) الرابع ( + ب ) األخير ( =  صحب .

 مضطرب : ضرب / ازدحم : زحم / اصطبار : صبر .
 المزدهرون : مزدهر ) أعدناه للمفرد ، وحذفنا ) أل ( التعريف ( : زهر .

 اّتفق : بما  أّن أصلها ) اوتفق ( فالفعل ) وفق(
 ا ) اذتكر، اذتخر ( فالفعالن ) ذكر، ذخر ( و احفظ هذين الفعلين بشكل خاص.اّدكر + اّدخر : بما أّن أصله

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

 مثل : ) وعظ ( تصبح ) اوتعظ ( ثم  الجواب النهائي )ات عظ ( الثالث للكلمة  نضع ) ا ( في بداية الفعل  ونضع تاء في الترتيب

 بعد أن نضع األلف والتاء كما قلنا ننظر للحرفين الثاني والثالث فإذا كانا ) وت ( نحولهما إلى ) ت  (  -أ 

 صف (وصف : اوتصف = ات صف. وطبعا في االمتحان نضع الجواب النهائي فقط؛ أي ال نكتب  ) اوت 

 

 إذا كان الحرفان الثاني والثالث ) زت أو دت أو ذت ( قإننا نبدل التاء داالً  -ب

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

 

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

 جع = اضطجع .ــــضتلع= اط لع / ضجع : اــــطتاصطفى / طلع : افى = ــــصتصفا : ا

 إبدااًل .شرحنا سابقًا كيف نعرف الحرف الذي وقع فيه إبدال وبالتالي نكون قد عرفنا الكلمة التي وقع فيها 
  ذكير نبحث عن أي كلمة  فيها :تلل
 الحرف الثاني ) ّت ( أصله  ) وت ( ؛ أي الواو أبدلت تاء ، مثل : اّتصل : أصلها ) اوتصل (. –أ 

 فاء  افتعل ) الواو( أبدلت اتءفالجواب : 
 أصلها : ادتعى. الحرف الثاني  ) ّد ( أصله ) دت (؛ أي الدال الثانية أصلها تاء ، مثل : اّدعى: –ب 
 فالجواب : ) تاء افتعل  أبدلت دااًل ( الحرف الثالث) د ( أصله ) ت (؛ أي أّن الدال أصلها تاء، مثل : ازدهر : أصلها ) ازتهر (.   



 0780719191  واتسابماهـــر أبو بكر      

 

 14 

 

 الحرف الثاني ) ّط ( أصلها ) طت (؛ أي أّن الطاء الثانية أصلها تاء، مثل : اّطلع : أصلها ) اطتلع ( –ج 
 الحرف الثالث ) ط ( أصلها ) ت (؛ أي أّن الطاء أصلها تاء، مثل : اصطلح : أصلها ) اصتلح(. 

 فالجواب : ) تاء افتعل  أبدلت طاًء(

 1تدريب 
 هات الّثالثي اجملّرد مّما يأتي: 

  اّتفاق، اصطالح، المْزدهي، ازداد، اّتكال، اضطرام.

 4تدريب 
اصطحِب الكتاَب فهو ال يدَّعي وال يزدهي وِنْعَم الجليس لك، 
يساندك، به يّتفق لسانك وقلبك إلى حسن الّرأي، وكّلما قاربَت 
الكتاب اجتمع رأُيك، وثاب حلمك، وال يثقل ظّلك على غيرك، فإن 

ْن جاَنْبَتُه َسَكَت عنَك.   أمسكته تعّلَق بَك، وا 
 إبداٌل، ثم وّضْح واحدًة منها.حدِِّد الكلماِت اّليت حصل فيها 
  2تدريب 
 صغ من األفعال اآلتية فعًلا على وزن )افتعل(: 

  وزن، زحم، ذخر، ضّر.

 5تدريب 
 ما احلرف الّذي ُأبدل يف ما حتته خطٌّ: 

َوَرُسواًل ِإَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنِّي َقْد ِجْئُتُكْم ِبَآَيٍة ِمْن َربُِّكْم َأنِّي ) -1
 ِ يِن َكَهْيَئِة الطَّْيِر َفَأْنُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن َطْيًرا ِبِإْذِن َّللاَّ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّ

ِ َوُأَنبُِّئُكْم ِبَما َتْأُكُلوَن َوُأْبِرُئ اأْلَْكَمَه َواأْلَْبَرَص َوُأْحِيي اْلَمْوَتى ِبِإذْ  ِن َّللاَّ
ِخُرونَ َوَما   ( ِفي ُبُيوِتُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلََيًة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ  َتدَّ
شوارُع المدِن باألعالم بمناسبِة مرور مئة عام على  ازدانت -2

 الّثورة العربّية الكبرى. 
 قال الّشاعر:  -3

 كّذبْته شواهُد االختباِر    بما ليَس فيه    عييدَّ كّل َمْن 
 بالعلِم، واألدب، والعّفة، ساَد بين الّناس. مّتصًفامْن كان  -4
 3تدريب 
 وّضح اإلبدال يف الكلمات اآلتية : 

 –اصطبـاٌر  -اصطبْر  –تصطاُد  -اْصَطَفاكِ  – يْصَطِرُخونَ 
ِهنوا  –اصطلى  يضطرب،  -اْضطربــا  -يضطجع  –ادَّ
مّتزن  –ُمتَّسٌع  –يّتسع  –االّتصاالت  –اّتهمـُت  -اضطهاد 

 ازدحام. –المّطردة  –

 

 1تدريب حّل 
 وفق   صلح  زها  زاد  وكل  ضرم.

 توضيح : تم  شرح الطريقة سابقاً  راجعها .
 نعيدها لِللف  ) زها ( . المزدهي : زها؛ ألن  الحرف الثاني ) ز ( والرابع ) ه ( واألخير ) ي ( وهذه الياء

 ال داعي لرد  األلف إلى أصلها ؛ ألن ه لم يطلب الجذر .

 . ) أل ( التعريف في الكلمة نعتبر كأن ها غير موجودة وال نعد ها أثناء عد  الحروف  ويجب حذفها

 قنا نحو السماءل الطيور إن ضاقت بنا االرض حّلثليتنا م
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 2تدريب  حّل
خر، اضطرّ اّتزن، ازدحم،   ادَّ

 توضيح : المراحل التي مّرت بها الكلمة للفهم فقط:
 اضطرّ  -اضترّ  –اّدخر/ ضّر  -اذدخر –اذتخر -ازدحم/ ذخر –ازتحم  –اتَّزن / زحم  –اوتزن  –وزن 
 3تدريب  حّل
اصتبر  –تصتاد  –اصتفاك  -) يصترخون على الترتيب :أصلها  اصطلى –اصطبـاٌر  -اصطرْب  –تصطاُد  -اْصَطَفاِك – يْصَطِرُخوَن

(، جاءت فاء ) افتعل ( صادًا، فُأبدلت تاء ) صلى  -صبر  –صبر  –صاد  –صفا  –( بدليل فعلها المجّرد ) صرخ  اصتلى  –اصتبار  –
 افتعل ( طاًء .
) افتعل ( دااًل، ثّم أدِغمت مع الّدال : أصلها ) ادتهنوا ( بدليل فعلها المجّرد ) دهن (، جاءت فاء ) افتعل ( دااًل، فُأبدلت تاء  ادَّهنوا 

 األخرى.
 – (  بدليل فعلها المجّرد ) ضجعاضتهاد  –يضترب  –اضتربا  – ضتجع: أصلها  ) ي يضطرب، اضطهاد -اْضطربــا  -يضطجع 

 (، جاءت فاء ) افتعل ( ضادًا، فُأبدلت تاء ) افتعل ( طاء. ضهد  –ضرب  –ضرب 
( بدليل مجّردها ) وهم موتزن  -موتسع  –يوتسع  –االوتصاالت  – : أصلها ) اوتهم مّتزن –ُمتَّسٌع  –يّتسع  –االّتصاالت  –اّتهم  
 (، جاءت فاء ) افتعل ( واوًا، فأبِدلت الواو تاء ثّم أدغمت مع التاء األخرى.وزن  –وسع  –وسع  –وصل  –
) افتعل ( طاًء، فُأبدلت تاء ) افتعل ( طاًء، ثّم أدغمت مع الطاء  : أصلها ) المطتردة ( بدليل فعلها المجّرد ) طرد(، جاءت فاءاملّطردة 
 األخرى.
 أصلها ) ازتحام(  بدليل فعلها المجّرد ) زحم (، جاءت فاء ) افتعل ( زايًا، فُأبدلت تاء ) افتعل ( دااًل. ازدحام :
 4تدريب  حّل
 اصطحب  يد عي  يزدهي  يت فق. -1

د ) صحب (  جاءت فاء ) افتعل ( صاداً اصطحب : أصلها ) اصتحب ( بدليل     فأُبدلت تاء ) افتعل ( طاًء .فعلها المجر 
 5تدريب  حّل

  الذ ال  فأصبحتا داالً مشد دة.تد خرون : أبدلْت التاء في صيغة ) تفتعل ( داالً ؛ ألن ها ُسبقت بحرف الذال؛ ثم  أدغمت الد ال في 

 الفعل الثالثي ) ذخر(: انتبه 

 أبِدلت التاء في صيغة ) افتعل ( داالً؛ ألن ها ُسبقت بحرف الزاي.ازدان : 
 يد عي : أبِدلت التاء في صيغة ) يفتعل ( داالً؛ ألن ها ُسبقت بحرف الدال  ثم  أدِغمت الد االن.
 مت صفاً : فاء  افتعل ) الواو( أبدلت تاء  وأدغمت مع التاء األخرى فأصبحتا تاًء مشد دة .

)التعليم عن ُبعد (         

    www.al-maher.net  الماهر منّصة على بطاقة الدورة المكثفة متوّفرة 
العرض الخاص على البطاقة المكّثفة: عند تفعيلك لبطاقة الفصل الثاني يتّم تفعيل الفصل األول مّجاًنا؛ 

 دينار، والتوصيل مجاني(  15أي بطاقة واحدة للفصلين )سعرها 
( وكتابة  0797  84 84 83للحصول على البطاقة يمكنكم إرسال رسالة واتس أب على الرقم ) -

( ومكان السكن ، وستقوم 2أو ف 1و عربي تخصص ف 2أو ف 1عربي مشترك ف االسم واسم المادة )
يصالها في اليوم التالي أينما كنتم في أنحاء المملكة.  شركة التوصيل بالتواصل معكم  وا 

 أو يمكن الحصول عليها من المكتبات المذكورة في الصفحة االولى.

http://www.al-maher.net/
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 () وضعت لك كل أمثلة الكتاب في مكانها المخصص

 ) احفظ األمثلة في الجدول والتدريب؛ ألن هم يلتزمون بها عادة () معاني التصغير ( دالالت التصغري

 القريب   بن حِ أَ   القليل و ال حتقر  املفتاح : 
 

 تقريب املكان أو الزمان          التحبُّب      تقليل احلجم أو العدد    وتقليل الشأن   التحقري
 امُلكبَّر املصّغر املثال  الداللة

التحقير وتقليل 
 الشأن

 الُشَوْيعرال أقرأ لهذا 
 اأُلَحيِمقانظر إلى هذا 

َوْيِعر ) تحقير له (  الشُّ
 اأُلَحْيِمق ) تحقير له( 

 الشاعر
 األحمق

 لــــــــــــــــــــتقلي   
 الحجم أو العدد    
 أقرأ هذا الُكتيِّب:  تقليل احلجم

  الُجَبْيلانظر إلى ذلك         
 الُكتيِّب ) حجمه أصغر من الكتاب(

 حجمه أصغر من الجبل (الُجَبْيل )
 الكتاب
 الجبل

 أملك بعض الُدرْيِهمات:  تقليل العدد
 دائما ُأَصْيحابيأزور         

َرْيِهمات )عددٌ قليل   من الّدراهم(الدُّ
 ُأَصْيحابي )عدد األصحاب قليل (

 الد راهم
 أصحابي

أو  ان ــالمك تقريب 
 الزمان 
 انتظرتك ُدَوْين الحديقة   :  املكانتقريب 

 المدرسة ُبَعْيدانتظرتك           
  وانتبه ُفَويق الجبل

 ُدَوْين ) أي قرب الحديقة (
 ُبَعْيد ) أي قرب المدرسة (

 ُفَويق

 دُون
 بَْعد
 فوق

 سافرُت ُبَعْيد الغروب :  الزمان تقريب 
 خرْجنا َقَبْيل الحفلة         

 ُبَعْيد ) أي قرب وقت الغروب (
 ُقَبْيل ) أي قرب وقت الحفلة (

 بَْعد
 قبل

صلى للا عليه  -عن أنس قال :كان الّنبي  التحّبب 
يأتينا فيقوُل ألٍخ لي، وكان صغيًرا:  -وسلم 

 .ُعَمْيرٍ يا أبا 

 ُعَمر ُعَمْير

 ما املعنى اّلذي أفاَده الّتصغري يف ما حتته خطٌّ يف كّل مّما يأتي؟ 
ْذ َقاَل ُلْقَماُن اِلْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا قال تعالى : ) -1 ْرَك َلُظْلٌم َعِظيمٌ ُبَنيَّ َواِ  ِ ِإنَّ الشِّ  ( اَل ُتْشِرْك ِباَّللَّ
 ُيِقْمَن ُصْلَبَك، َفِإْن َكاَن الَ  ُلَقْيَماتٌ قال رسول للا صلى للا عليه وسلم: " َما َمََلَ آَدِميٌّ ِوَعاًء َشرًّا ِمْن َبْطٍن، َحْسُبَك َيا اْبِن آَدَم    -2

 ُبدَّ َفُثُلٌث َطَعاٌم، َوُثُلٌث َشَراٌب، َوُثُلٌث َنَفٌس"  )صحيح ابن حّبان(
 انتشارِه في الغابة.  ُقبيللّدفاع المدنّي من إطفاء الحريق تمّكن رجاُل ا -3
 الّدم البيضاء والحمراء.  ُكرّياتيتأّلف جهاز المناعة من  -4
 فتطغى عليه سمُة استكباِر الجاهِل.  الُعَوْيِلمُ من سمات العاِلِم أّنه متواضٌع، أما  -5

 التحقير وتقليل الّشأن.  -5تقليل الحجم.     -4تقريب الزمان .        -3تقليل العدد.      -2التحُبب .     -1
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 التصغير من بداية الدرس إلى نهايته يعتمد على الضبط اآلتي بشكل رئيس :

 ( رجل :   ُرَجْيلضّم احلرف األول  + فتح احلرف الثاني + ياء ساكنة    ) مثل :  
 ج اسم مصغ ر نبحث مباشرة عن اسم يبدأ بضم ثم فتح ثم ياء.فإذا ُطلب استخرا

 وإذا طُِلب ) اضبط ( نضع مباشرة ) ضمة فتحة ياء ( لكن إذا كانت الكلمة رباعية نضيف كسرة بعد الياء ) جعفر : ُجعَْيِفر(
ب الخطأ ( فإن نا نستطيع معرفة الحركات الصحيحة وتصحيح الخطأ .  وإذا طُِلب ) صو 

 

االسم املراد 
 تصغريه
 التعليل امُلصّغر املثال  التوضيح

 ) ُفَعْيل ( ُيَصّغر على صيغة  االسم الثالثي
ضّم الحرف األول + فتح الثاني + ياء ساكنة 

 ) ياء التصغير ( 

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

 جزء - ثوب –رجل 

 –ُذَؤْيب  –ُجَبْيل  –ُسَعْيد 
 –ُقَطْيط   -ُسَهْيل  –ُدَبْيب 
 –ُرَجْيل  –ُجَبْير  –ُقَشْير 
 ُجَزْيء - ُثَوْيب

ألّنه اسم ثالثي، 
 فيصّغر على صيغة 

 ) ُفَعيل (
 

 اسم ثالثّي مؤّنث 
ال يتنهي بتاء 
 مربوطة
 
 ) هامة جدًا(

 أحرف  3مؤلف من  -: أ  كل اسم 
مؤن ث ) يقبل كلمة :  -ب + ) مثل : شمس (

 هذه   فنقول : هذه شمس (
 ال ينتهي بتاء مربوطة  -ج 

كالثالثي  ) فُعَيل ( لكن نضيف  نصغ رهفإن نا 
 ) ـة( عند التصغير. تاء مربوطةبآخره 

نَْفس  أُذن  شمس  
   عينرغدهند  

الحظ أن ها أسماء 
 ثالثية 

ومؤنثة؛ ألن ها تقبل 
كلمة ) هذه ( 
نفس  فنقول: هذه 
 هذه أذن...

، ُنَفيسة، أَذينة، ُشَميسة
 دة، ُعَيْينةيْ ُهَنيدة، ُرغَ 

اسم ثالثي مؤنث 
غير مختوم بتاء 
مربوطة، فيصغر 
تصغير الثالثي، 
مع إضافة تاء 

في آخر  مربوطة
 ُمصّغره.

تصغري الثالثي الذي 
 ثانيه ألف

 يجب أْن نرد  ) األلف ( إلى أصله عند التصغير
احفظ األمثلة كما هي ال مالحظة هامة : 

 يخرجون عنها عادة في هذا الباب

  باب  ناب  غار
تاج  نار  دار  

 راحة.
 
 
 
 

  ناب : نُيَْيب/   باب : بَُوْيب
  تاج : تَُوْيج/    غار : غَُوْير
  وأضفنا ) ـة(؛  نار : نَُوْيرة

ألن ه اسم ثالثي مؤن ث غير 
مختوم بتاء مربوطة ) هذه 

 نار ( 
  

: اسم ثانية التعليل 
ألف  فيُرد  إلى أصله 

 عند التصغير
 دار : دَُوْيرة

وأضفنا ) ـة(؛ ألن ه 
اسم ثالثي مؤن ث 
غير مختوم بتاء 

 مربوطة
 راحة : ُرَوْيحة

االسم الثنائّي؛ أي 
 املّؤلف من حرفني 
) احلرف الثالث 
 حمذوف( 

نضع ) ي  (  مكان الحرف الثالث 
 المحذوف

أخ  أب  ابن  يد  
 ابنة . -كرةدم   
 

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

ابن + كرة + ) :1مالحظة 
ابنة ( نعاملها معاملة االسم 

 المكون من حرفين فقط
 

يُدَي ة : أضفنا تاء  : 2مالحظة
مربوطة للتصغير؛ ألن  كلمة 
) يد ( هو اسم أصله ثالثي  
 مؤن ث ال ينتهي بتاء مربوطة

مؤلف اسم ثنائي 
من حرفين  نرد  
الحرف المحذوف 
  ثم  نُدغمه مع 
 ياء التصغير .
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 ما يلحق بالثالثي
؛ أي ُيعامل 
 معاملة الثالثّي
)ُفَعيل(؛ أي جيب 
) ضم األول + 
 فتح الثاني 
 + ياء ساكنة(

 أحرف + ـة 3
أحرف + ـة ( يُعامل   3كلن اسم مؤلنف من )

 كالثالثين 

جبهة، زهرة، نخلة، 
بّرة  –هّرة  -وردة 

 بلدة   –حذفة  –

 –ُنَخْيلة  –ُزَهيرة  –ُجَبْيهة 
 –ُبَرْيَرة  –ُهَرْيرة  –ُوَرْيدة 
 ُبَلْيدة  –ُحَذْيفة 

اسم ثالثي خمتوم بتاء 
مربوطة، فيصغنر 
تصغري الثالثين ) 

 فـَُعيل ( 
 أحرف + اء 3

أحرف + اء ( يُعامل   3كلن اسم مؤلنف من )
 كالثالثين 

اسم ثالثين خمتوم  ُسَويداء، ُنَجيالء   سوداء، نجالء، 
أبلف ممدودة، 
فيصغنر تصغري 

 الثالثين 
 أحرف + ى 3

أحرف + ى ( يُعامل   3كلن اسم مؤلنف من )
 كالثالثين 

سْلمى، نجوى، 
 فدوى 

ُفَديَّا ) الواو ُسَلْيمى، ُنَجيَّا، 
في : فدوى ونجوى ُتقلب ياء 

 وُتدمج مع ياء التصغير(

اسم ثالثين خمتوم 
أبلف مقصورة، 
فيصغر تصغري 

 الثالثين 
 أحرف + ان 3

أحرف + ان ( يُعامل   3كلن اسم مؤلنف من )
 كالثالثين 

نعمان،  -عمران 
 سلمان، لقمان

ن، ُسَليمان، ُنَعيماُعَمْيران، 
 ُلَقْيمان

اسم ثالثين خمتوم 
أبلف ونون، فيصغنر 

 تصغري الثالثين 

 التعليل امُلصّغر املثال  التوضيح االسم املراد تصغريه
 يُصغَّر على صيغة  )فُعَْيِعل ( االسم الرباعّي

ضم األول + فتح الثاني + ياء 
ة + كسر الحرف الواقع  ساكن

 بعد الياء

 –ُزخرف  – أحمق
 أخطل -خندق 

 ُأَخْيِطل -ُخَنْيِدق  –ُزَخْيِرف  – ُأَحيِمق
مالحظة : الفرق بين الثالثي والرباعي 

: إن نا نكسر الحرف بعد الياء   أما 
البداية فنفسها ) ضم األول + فتح 

 الثاني + ياء ساكنة(

اسم رباعي يُصغ ر 
 على صيغة 
 ) فُعَيِعل(

االسم الّرباعي الذي 
 ثانيه ألف
  ) فاعل (  على وزن

 تقلب اآللف واواُ.
 

  صانع  خالد
 عامر -صاحب

اسم رباعي  ثانيه  َوْيِنع ، ُصَوْيِحب، ُعَوْيِمر ، ُص ُخَويِلد
ألف   فتقلب 

األلف واواً عند 
 التصغير

ما ُيلَحق بالرباعّي؛ أي 
أمساء ُتعامل معاملة 
الرباعّي وتصّغر على 
 ) ُفَعْيِعل( صيغة 

اسم رباعي   ُمَحْيِبرةُقَنيِطرة،  محبرةقَنطرة   أحرف + ـة 4
مختوم بتاء 

مربوطة  فيصغ ر 
تصغير االسم 

 .الرباعي  

اسم رباعي  ُعَقيِرباء، ُخَنيِفساء عقرباء  خنفساء أحرف + اء 4
مختوم بألف 

ممدودة  فيصغ ر 
 تصغير الرباعي 

اسم رباعي   ُصَوْيِلجان ُزَعيِفران، صولجانزعفران   أحرف + ان 4
مختوم بألف 

ونون  فيصغ ر 
تصغير االسم 

 الرباعي  
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االسم املراد 
 تصغريه
 التعليل امُلصّغر املثال  التوضيح

تصغري االسم 
 الثالثي والرباعّي
عندما يكون 
احلرف الثالث 
 حرف عّلة 
 ) ا، و ، ي(

عند  للتبسيط :
التصغري جيب أن حنونل 

احلرف الثالث إىل ) ايء 
 مشدندة(

 احلرف الثالث = ين 
 كبيــــر = ُكَبيـــنـر

 فىت = فـَُتن 
 

كثير  غدير  أسيل  
 كحيل  قبيلة

اسم  رباعي  ثالثة ياء  فتدغم   ُكَثيِّر، ُغَديِّر، ُأَسيِّل، ُكَحيِّل، ُقَبيِّلة
 ياؤه بياء التصغير

 -غزال   عجوز
 -صالحعجول  كتاب  

 َسؤول -جمال 

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

اسم رباعي ثالثه ) ألف  واو 
( فتقلب ) األلف  الواو ( إلى 
ياء   ثم  تدغم هذه الياء بياء 

 التصغير

دلو، ظيب، فىت، عصا، 
 يد  هَ حلو، 

 ُدَلّي، ُظَبّي، ُفَتّي، ُحَلّي، ُهَديّ ُعَصّية، 
 ( أضفنا  ) عصامالحظة : عند تصغري 

ال ينتهي اسم ثالثين مؤنث  ا) ـة ( ؛ ألنن 
  بتاء مربوطة

اسم ثالثين آخره ) ألف (، 
فُتقلب ) األلف( ايء، مث ُتدغم 

 هذه الياء بياء التصغري .

 نحذف الياء الثالثة فقط  وال يُطلب عادة ضبط المكب ر بالحروف   مثل :  لإلجابة:

 زهرة / نُعَيمان : نعمان .ُرجيل : رجل / ُزَهيرة : 
بُنَي  : لكن إذا  كانت الياء الثالثة مشد دة فهنا عليك االنتباه إلى األمثلة السابقة كلها وتنتبه إلى كل حالة وحدها  مثل : أُبَي  : أب / 

 ابن / ُكَري ة : كرة / ُعَصي ة : عصا / فُتَي  : فتى .

االسم املراد 
 تصغريه
 التعليل امُلصّغر املثال  التوضيح

االسم 
الذي اخلماسي 
رابعه حرف 
 عّلة

يُصغَّر االسم الخماسي  على صيغة  
 )فُعَْيِعيل (

 ضم األول + فتح الثاني + ياء ساكنة 
 بعد الياء) أولى(+ كسر الحرف الواقع  

  + ياء ساكنة ) ثانية (

يوجد ياء ترتيبها الثالث  مالحظة : 

 وياء ترتيبها الخامس وبينهما كسرة 
 ) دائماً(

 :  يُقلب حرف العل ة الرابع ياء.نتيجة 

ان  عصفور   رم 
 عفريت  بشكير
مزراب  مفتاح 
منديل  منشار  

 إبريقمخروط  
 تبديل

ُرَمْيِمين، ُعَصْيِفير، ُعَفْيِريت، 
، ُمَزْيريب، ُمَفْيِتيح، ُبَشْيِكير

، ُمَنْيِديل، ُمَنْيِشير، ُمَخْيِريط
 ُأَبْيِريق، ُتَبْيِديل

الحظ أن  الحرف الرابع يجب 
له إلى ياء إذا كان ألفاً  أن نحو 

 أو واواً 

اسم خماسي رابعه 
فيصّغر حرف علة 
 على صيغة 

 (.ُفَعْيِعيل)

االسم 
 اخلماسّي 
 الذي ثانيه ألف 

حاسوب   تُقلب األلف واواً دائماً 
 ناطور  ناقوس

ُنَوْيِقيس، ُحَوْيِسيب، 
 .ُنَوْيِطير

اسم خماسّي ثانيه 
ألف، ورابعه حرف 
عّلة، فتقلب األلف 
واوًا عند التصغير، 

الرابع ُيقلب والحرف 
ياء، وُيصّغر على 

 ُفَعْيِعيل()
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االسم 
اخلماسّي الذي 
 ثانيه ياء 

 تُقلب الياء واواً عند التصغير
 

ميراث  ميقات  
 ميزان  

 

اسم خماسّي ثانيه ياء  ْيِريث، ُمَوْيِقيت، ُمَوْيِزينُموَ 
أصلها واو، فتقلب واو 
عند التصغير، وُيصّغر 
 على صيغة ) ُفَعْيِعيل(
: في  نتيجة هاّمة

االسم الخماسي إذا 
كان الحرف الثاني 

ألفًا أو ياًء فإّنها تقلب 
 واوًا عند التصغير .

سم املراد اال
 تصغريه
 التعليل امُلصّغر املثال  التوضيح

االسم املرّكب تركيبًا 
 إضافيًا

ُيصغر صدر االسم المرّكب فقط؛ أي 
 الجزء األول من االسم .

وعند التصغير نطّبق أحكام التصغير 
 التي أخذناها سابقاً 

عبد الرحمن، 
بدر الّدين، 

سيف الّدولة، 
تاج الّدين، 
 عماد الّدين

 األرقمدار 

ُعَبْيد الرحمن، 
ُسَيْيف الّدولة، 
ُتَوْيج الّدين، 
، ُعَميِّد الّدين
 ُدَوْيرة األرقم

 اسم مرّكب نصّغر صدره فقط .
تاج : ُتويج؛ رددنا األلف  انتبه :

 إلى أصلها الواو.
عماد : ُعَميِّد؛ قلبنا األلف الثالثة 

 ياء مشّددة 

االسم 
املراد 
 تصغريه

 التعليل امُلصّغر املثال  التوضيح

 جمع القّلة : هو جمع تكسير . مجع القّلة
 :القّلة مجموعة في العبارة اآلتيةأوزان جمع 

 أوجه   أطفال و  ِصبية ُمغّطاة   بأقنعة
 َأْفُعل   أفعال      ِفْعَلة           َأْفِعَلة

 أوزان منها تبدأ بـ ) أ (. 3الحظ أّن هناك 
طريقة تصغيره : نصّغر جمع القّلة على 
لفظه مباشرة؛ أي ) ضّم األول + فتح 

 الثاني + ياء ساكنة( 

أنهر ، 
أوجه، 
أطفال، 

أصحاب، 
ِفتية، 
أسطر، 
أطعمة، 
 أغصان

ُأَنْيِهر، ُأَوْيِجه، ُأَطْيفال، ُأَصْيحاب، 
ُأَسْيِطر، ُأَطْيِعمة، ، ُفَتيَّة، 
 ُأَغْيصان

 ة انتبه : ِفْتية : ُفَتيَّ 
بما أّن الحرف الثالث ياء فقد 

 أدغم بياء التصغير كما مّر سابقاً 

جمع قّلة؛ لذلك ُيصّغر على 
 لفظه 

مجع 
 الكثرة

جمع الكثرة : هو جمع تكسير، وله أوزان 
ل : أّي جمع تكسير كثيرة، وللتبسيط نقو

راء شع –أ 
، ُكّتاب، 

نرّد للمفرد : شاعر، كاتب،  –أ 
عالم، ثّم نصغر المفرد : ُشَوْيِعر، 

جمع كثرة ، نصّغر  –أ 
ر مفرده، ثم نجمعه جمع مذكّ 
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ة األربعة هو جمع كثرة, مثل عدا أوزان القل
أن الوزن )  : )ُكُتب( على وزن ) ُفُعل ( بما

ُفُعل (غير موجود بأوزان القّلة ، فيكون 
 جمع كثرة.
 :غير : نأخذ المفرد ونصّغره ، ثمّ طريقة التص

إذا كان المفرد مذّكرًا عاقاًل فإّنه يجمع  –أ 
 جمع مذّكر سالمًا بعد تصغيره.

فإّنه يجمع إذا لم يكن مذّكرًا عاقاًل  –ب 
 جمع مؤّنث سالمًا بعد تصغيره.  

 ُعلماء
 
 
 
 
 –ب 

جبال، 
 فهود 

 

ُكَوْيِتب، ُعَوْيِلم ) األلف قلبناها 
اسم رباعي ثانيه ألف، ألّنه واو؛ 

بما أّن هذه الكلمات  وزن فاعل(
تدّل على مذّكر عاقل، فنجمعها 

 جمع مذّكر سالماً 
 ُشَوْيِعرون، ُكَويِتبون، ُعَوْيِلمون 

نرّد للمفرد : جبل، فهد، ثّم  –ب 
 نصّغر المفرد :ُجَبْيل، ُفَهيد

بما أّن المفردين ) جبل، فهد( 
غير عاقلين، فإّنهما يجمعان 
جمع مؤنث سالمًا بعد تصغير 

 ُجَبيالت، ُفَهْيدات  المفرد.

سالمًا؛ ألّن المفرد يدّل على 
 مذّكر عاقل .

 
 
 
جمع كثرة، نصّغر  –ب 

مفرده، ثّم نجمعه جمع 
مؤنث سالمًا؛ ألّن المفرد 

 غير عاقل .
 

 أمثلة أخرى :
ُرَوْيِكبون أو ركبان : 
، بما أن )ُرَويِكب( ُرَويكبين

مذكر عاقل ؛ فنجمعه جمع 
 مذكر سالمًا. 

، رينُخَبيِّرون أو ُخَبيِّ خبراء : 
بما أن )ُخَبيِّر (  مذّكر عاقل 
 ؛ فنجمعه جمع مذكر سالمًا.

، بما أّن )  ُوَرْيقاتورق : 
ُوَريقة ( مؤنث )وغير عاقلة 
أيضًا(، فنجمعها جمع مؤنث 

 سالمًا .
مجع 
املذّكر 
 السامل 
 
 
 
 
ومجع 
املؤّنث 
 السامل 

جمع المذّكر السالم :يتألف من)مفرد +  -أ 
 ون أو ين (

عاملون أو عاملين / كاتب : عامل : 
 كاتبون أو كاتبين.

تصغيره : نصّغر مفرده، ثّم نعيد له عالمة 
 الجمع ) ون، ين(

 
 جمع المؤّنث السالم : يتأّلف من  -ب 

 ) مفرد + ات (
 جفنة : جفناتساعة : ساعات / 

تصغيره : نصّغر المفرد، ثّم نعيد له عالمة 
 الجمع ) ات (

 

 –أ 
عاملون 
 كاتبون 

 
 
 
 
 
 -ب

 ساعات 
 جفنات

 

 نأخذ المفرد ) عامل ، كاتب (  –أ 
ثّم نصغر المفرد ) ُعَوْيِمل(، ) 

 ُكَوْيِتب(
 :ثّم نعيد له عالمة الجمع فيصبح

 ُعَوْيِملون، ُكَوْيِتبون.
 
 
 جفنةنأخذ المفرد ) ساعة،  -ب

(، ثّم نصّغر المفرد ) ُسَوْيعة، 
 ( ُجَفْينة

 : ) رددنا األلف الثانية في كلمة
 ساعة ، إلى أصلها الواو(

 مة الجمع ثم نعيد للمفرد عال
 () ات

 ُسَوْيعات،  ُجَفْينات 

جمع المذّكر الّسالم والمؤنث 
الّسالم يصغر مفردهما ثم 
 ترّد إليهما عالمة الجمع.
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دد المضاف والمضاف إليه  في العبارة ... 1س   : ح 
 : لكشف المضاف :  طريقة احلّل

 ن االسم بعده هو المضاف إليه .  نبحث عن اسم بال أل  وبال تنوين   ويكو -1
 كلمة  ) كتاب( هي اسم بال أل وبال تنوين فتكون هي المضاف  وكلمة ) الجاحظ ( هي المضاف إليه .                  . الجاحظ   كتابَ قرأُت  
 مضاف   مضاف  إليه               عليك أن تبتعد عن كلمة  ) قرأت ( ؛ ألن ها فعل .       

 

 هـــــــــبيتـــنبحث عن اسم مت صل بضمير  مثل :  -2
                                            

 مضاف إليه                     مضاف                                                     
االسم مضافاً  والضمير مضافاً إليه؛ أي الكلمات ) كل  اسم يتصل به ضمير   مثل : ) بيته   كتابك   قلمي(    يكون : مالحظة 

  بيت   كتاب   قلم ( هي المضاف   والضمائر ) الهاء  والكاف   و الياء ( هي المضاف إليه .
 .: بّين صورة املضاف إليه  2س

 إليه بعدها يكون جملة .دائماً تكون اإلجابة صورة المضاف إليه مفرد إال إذا رأيَت ) إذا / إْذ / حيُث ( فإن  المضاف 
 العلُم من حقوِق اإلنساِن ) المضاف إليه : اإلنسان : مفرد ) اسم ظاهر (( 

 بيتك واسٌع ) المضاف إليه : الكاف : مفرد ضمير (
إذا أصابتك مصيبة فاصبر . ) المضاف إليه : جملة  وهي الجملة الفعلية ) أصابتك(  الحظ أن ها وقعت بعد ) إذا ( وسيأتي 

 فصيل الحقاً .الت

 . ًانون املضاف ُتحذف إذا كان مثنى أو مجع مذكر ساملانتبه : 
  ؛ أي ألن ه جاء بعد المثن ى مضاف إليه .حذفت نون المثنى ) طالبا ( لإلضافة             طالبا الصف مجتهدان 
   ؛ أي ألن ه جاء بعد جمع مذكر سالم مضاف إليه . حذفت نون جمع المذكر السالم  ) فالحو ( لإلضافة             فالحو الحقل نشيطون 

 

 تدريب 
 عيِّن املضاَف واملضاَف إليه يف ما يأتي: 

 قال تعالى :  -1

 ِخَل اْلَجنَّةَ فَقَدْ فَاَز َوَما اْلَحيَاةُ الدُّْنيَا إاِلَّ َمتَاُع اْلغُُروِر( )ُكلُّ نَْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوِت َوإِنََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَركُْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فََمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُدْ 
 المرُء بأْصغََرْيه : قلبِه ولسانه. -2
 لمتنبي:      على قَدِْر أهِل العَْزِم تأتي العزائـُم       وتأتـي على قَـدِْر الِكـراِم المكـارمُ قال ا -3
 ال تباِل بحاِسديك  وامِض نحَو هدفِك.  -4
 قال مؤي د الد ين الط غرائي:  -5

مــــــانِ   أخــاَك أخــاَك فهــو أَجـلُّ ذخــٍر       إذا نـابتـــَك نـائـبـــةُ الز 
ِة البحِر ما يُغني عن الَوَشِل.         )الوشل: القليل( -6   قال البارودي: في لُج 
 

 حّل تدريب

 املضاف إليه  املضاف  الرقم  املضاف إليه املضاف  الرقم  
 الكاف حاسدي 4  نفٍس  كل   1

 هدف نحو  الموت ذائقة

 الكاف هدف  ) كم ( أجور

 الكاف أخا 5  القيامة يوم

 ذخرٍ  أجل    الغرور متاع

 الزمان نائبة  الهاء أصغري 2
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ة 6  الهاء قلب  البحر لج 

     الهاء لسان

     أهل قدر 3

     العزم أهل

     الكرام قدر

    

 

   فنقول : جئُت بعدَ بعدَ هي أسماء ال تأتي إال مضافة ؛ أي يجب أن يأتي بعدها مضاف إليه   مثل : :  األمساء املالزمة لإلضافة

 بعد َ : ظرف مالزم لإلضافة    الغروب : مضاف إليه .                الغروب .

 كال وكلتا   قبل وبعد   إذا و إْذ وحيُث   أي    مع.:  األمساء املطلوبة

استخرج من الن ص اسماً مالزماً لإلضافة إلى مفرد أو جملة   واعلم أن جميع األسماء المطلوبة التي :  السؤال األهم هنا

 ذكرتها تُضاف إلى مفرد  ما عدا 
 )إذا  إْذ  حيُث ( فإن هما يُضافان إلى جملة .

 واآلن سأشرح كل  حالة بالتفصيل .
                                           

املضاف إليه  االسم 
 بعده 
 إعرابه حركته

كال + 
 كلتا 

 مفر د : 
 ضمير  -أ 

 (هما ) كال
 أو 
اسم  -ب 

 ظاهر 
) كال 

 (الرجلين
 

يعامل 
بالحرو

 ف
كالمثن  

أو ى 
بالحر
كات 
المقد ر

 ة 

+ ضمير          يعامالن معاملة المثنى أي بالحروف؛ يرفعان باأللف وينصبان  كال وكلتا  -1
 ويجّران بالياء / ويعربان توكيدًا معنويًا إذا ُسِبقا باسم معرفة ) مثل المعرف بأل وأسماء العلم ( .

 . كالهمانجح الطالبان 
، و ) هما (: ضمير متصل   كالهما : توكيد معنوّي مرفوع باأللف؛ ألّنه ملحق بالمثنى، وهو مضاف

) التوكيد المعنوي يتبع  ما قبله في الرفع والنصب والجر مبنّي على السكون في محل جّر باإلضافة.
) 

مالحظة : عبارة ) وهو مضاف ( ال ُتطلب عادة باإلجابة باالمتحان، وهي تفيد أّن االسم بعده يعرب 
 مضافًا إليه.
 جاء كالهما :

و ) هما (: ضمير عالمة رفعه األلف؛ ألّن ملحق بالمثّنى، وهو مضاف ، كالهما : فاعل مرفوع و 
 متصل مبنّي على السكون في محل جّر باإلضافة.

 

+ اسم ظاهر ) ال يوجد ضمير(        يعربان بالحركات المقدرة على األلف للتعذر؛ أي كال وكلتا -2
  بالضّمة والفتحة والكسرة المقّدرة على األلف ؛ للّتعّذر .

ْرَنا ِخاَلَلُهَما َنَهًرا(ِكْلَتا )   اْلَجنََّتْيِن َآَتْت ُأُكَلَها َوَلْم َتْظِلْم ِمْنُه َشْيًئا َوَفجَّ
 كلتا : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضّمة المقّدرة على األلف، منع من ظهورها الّتعّذر، وهو مضاف .

 مثّنى.الجّنتين : مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الياء، ألّنه 
 .الطالبيِن  كالنجح 

 كال : فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على األلف، منع من ظهورها التعّذر، وهو مضاف.
 الطالَبين :مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الياء، ألّنه مثّنى.
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املضاف إليه  االسم
 بعده
 إعرابه حركته

 –قبل 
 بعد 

 اسم مفرد : 
 ضمير  -أ 

 (قبله) بعده  
 أو 
 اسم ظاهر   -ب 

 )بعد الغروب( 

 الفتح 
 أو
يبنيان  

على 
 الضم  

 اإلعراب : ظرف زمان أو مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة  وهو مضاف . -1
 الحديقة . بعدَ وقفت  –الغروِب بعدَ جئُت 
 ظرف زمان              ظرف مكان        

 مكان ) الحديقة(ألن  بعده زمان ) الغروب(       ألن  بعد 
 
 يبنيان على الضم   إذا انقطعا عن اإلضافة ) أي إذا  لم يأِت بعدهما مضاف إليه (  -2

ا بعدُ : لنخلص  الني ة هلل .  رأيته قبُل .          أم 
 قبُل + بعدُ : ظرف منقطع عن اإلضافة مبني  على الضم في محل  نصب .

 تين الس ابقتين .عل ل : ُضمَّ آخر ) قبُل  بعدُ ( في الجمل
 ألن هما انقطعا عن اإلضافة.

 أّي 
الشرط

 ّية
 و

االست
 فهامّية

 اسم مفرد :
غالبًا ) اسم 

 ظاهر (
 ... كتاٍب أّي 

ضم أو 
فتح أو 
 كسر 
 (

حسب 
موقعها

) 

 تكرْم يكرْمك. أّي إنسانالّشرطّية : 
 أضيفت إلى اسم ظاهر ) إنسان ( 

 المهَـّبُ  أيُّ الّرجـالِ االستفهامية : ولســت بمستبــٍق أًخــا ال تلّمــه    على شعٍث 
 أضيفت إلى اسم ظاهر ) الرجال ( 

 إعراب )أّي( غير مطلوب ، لكن إعراب ما بعدها مطلوب وهام وهو مضاف إليه
 إنساٍن + الرجاِل : مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة .

 :اسم مفرد  مَع 
 ضمير ) مَعُه (
أو اسم ظاهر 
) مع الصباح 

) 

 اإلعراب : مَع : ظرف زمان أو مكان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة . الفتح 
 النهِر.  معَ الغروِب                   سرُت  معَ جئُت 
 ظرف زمان                          ظرف مكان    

 ) النهر(ألّن بعده زمان ) الغروب(       ألّن بعد مكان 
 (  ) ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا

 مَع : ظرف زمان؛ ألّنه يدل على أّنه  العسر واليسر يأتيان بزمن واحٍد .
 

 الظروف اآلتية : هي أسماء مالزمة لإلضافة إلى جملة ، أما ما مّر سابقًا فهي مالزمة لإلضافة إلى مفرد.

السكو جملة فعلية  إذا 
 ن

 المستقبل، مبني على السكون في محل نصب. اإلعراب : ظرف للزمن
 الخير حصدته زرعتإذا 

 جملة ) زرعت ( في محّل جّر مضاف إليه .
جملة فعلية   إْذ 

 غالباً 
+ قد يأتي 
بعدها جملة 

 اسمّية  

السكو
 ن 

 ) ُيستخدم للزمن الماضي(    اإلعراب :إْذ : ظرف زمان، مبني على السكون في محل نصب.
 . المطرُ  َهَطلَ جئُت إْذ 

 جملة فعلية               
 في محّل جّر مضاف إليه .جملة ) هطل المطر ( 

جملة فعلية  حيثُ 
فعلها ماض أو 

 مضارع  .
أو جملة 
 اسمية .

 اإلعراب : ظرف مكان، مبني على الضّم في محل نصب . -1 الضم 
 /  يجلس أبي حيثُ / جلسُت  جلس أبي حيثُ جلسُت 
 جملة فعلية فعلها مضارع   ية فعلها ماٍض    جملة فعل      

  عليٌّ جالس حيثُ جلسُت 
 جملة اسمي ة مؤلفة من مبتدأ وخبر         

 في محل  جر  مضاف إليه .الجمل : ) جلس أبي ( + ) يجلس أبي ( + ) عليٌّ جالس ( : 
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 مالحظة : 

ْذ وحيُث ، أّي ، إذا ُطِلب في السؤال استخرج من النص اسمًا يالزم اإلضافة ، فالجواب واحدة مّما يأتي :  -1 كال وكلتا ، قبل وبعد ، إذا وا 
 مع 
ْذ وحيُث ، مع ) أي ما عدا : كيالزم اإلضافة ، فالجواب  هو أحد  الظروف اآلتية :  ظرفإذا ُطِلب استخراج  -2 ال وكلتا ، قبل وبعد ، إذا وا 

  أّي (
 إذا ُطِلب استخراج ظرف يضاف إلى الجمل ، فالجواب هو أحد الظروف اآلتية : إذا ، إْذ ، حيث . -3
 إذا ُطِلب استخراج ظرف يضاف إلى المفرد ، فالجواب هو أحد الظروف اآلتية : قبل وبعد، مع . -4
  قبُل أو بعُد ) بالضم (إذا ُطِلب استخراج ظرف مقطوع عن اإلضافة ، فالجواب هو :  – 5

 تدريب                  

 عيِِّن املضاَف واملضاَف إليه، ثمَّ بيِّْن ُصَوَر املضاِف إليه يف كلٍّ مّما يأتي: 
 ( اْلَوهَّابُ َربََّنا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة ِإنََّك َأْنَت قال تعالى: )

 تشتاُق نفسي للجلوِس على نهِر اليرموك حيُث تهبُّ رياُح المعركِة الخالَدة.  -2
 قال الّشاعر:  -3

 فهْل يزوُل ِحداُد الّليـِل عـن ُأُفـٍق        وهــْل يكـوُن لُصبــٍح بعـَده أُفـقُ 
 األشجاُر يانعٌة على ضّفَتي الّنهر.  -4
ق.  -5  فاطمُة وأمُل كلتاهما استحّقتا جائزة الّتفوُّ
  قال المتنّبي:  -6

 إذا رأيـَت نيـوَب الّليـِث بـــارزًة        فـال تظـنَّـنَّ أنَّ الّليــَث يبتـســــمُ 
 الهاشميُّون تسيُر معهم العّزُة والكرامُة حيُث حّلوا.  -7
 قال إيلّيا أبو ماضي:  -8

 ِمـْل بوجهـَك عّنــي        مـا أنـا فحمــٌة وال أنــَت فرقـــدْ يـا أخـي ال تَ 
 قال ابن َحْزٍم األندلسّي:  -9

 يسافُر علمي حيُث سافرُت             وَيْصحُبني حيُث استقلَِّت الّنُجُب 
 حّل تدريب 

 صورته  المضاف إليه المضاف  الرقم   صورة المضاف إليه المضاف إليه المضاف  الرقم 

 6  مفرد ضمير  نا رب   1
 

 جملة رأيت إذا

 مفرد ) اسم ظاهر( الل يث نيوب  مفرد ضمير نا قلوب

 7  مفرد ) اسم ظاهر( إذ بعد
  

 مفرد ضمير هم مع

 جملة حل وا حيث  جملة هديتنا إذْ 

 8  مفرد ضمير الكاف لدن
  

 مفرد ضمير الياء أخ

 مفرد ضمير الكاف وجه  مفرد ضمير الياء نفس 2

 أتيَت . حيثُ حرف جر  +  حيُث     مثل : عُْد من  -2
 الضم   في محل جر  .حيُث : اسم مبني على 

 جملة ) أتيَت( في محل  جر  مضاف إليه .

 مالحظات : 
ة . -أ   حيُث : الحركة الثابتة على ) حيُث ( هي الضم 
 إذا جاء اسٌم بعد ) حيُث ( يعَرب مبتدًأ مرفوعًا . -ب 

 ففي المثال السابق : ) عليٌّ ( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضّمة .
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 مفرد ضمير الياء علم 9  مفرد ) اسم ظاهر( اليرموك نهر

 جملة سافرتُ  حيث  جملة تهب   حيث

 جملة اسقل ت النجب حيثُ   مفرد ) اسم ظاهر ( المعركة رياح

      مفرد ) اسم ظاهر( الل يل حداد 3

      مفرد ضمير الهاء بعد

      ظاهر(مفرد ) اسم  النهر ضف تَي 4

      مفرد ضمير هما كلتا 5

ق جائزة        مفرد ) اسم ظاهر ( التفو 

 

                      

 علل فتح ايء املتكلنم وجواب   . –: أ 
       استخرج امسا  مضافا  إىل ايء املتكلنم، وبّين حالة آخره . –ب                 
 أو تسكينها جواز فتح ياء املتكّلم 

، و يجب كسر الحرف الذي قبل الياء؛ ؛ أي يجوز  فتح ياء أو تسكينها َي  أو ْي     اسم صحيح اآلخر + ياء المتكّلم  =
 لمناسبة الياء؛ أي ياء المتكّلم يناسبها كسر ما قبلها  ( 
 ) أي ال ينتهي بألف أو واو أو ياء ( فإّنه يجوز فتح الياء أو تسكينها . إذا اتصلت ياء المتكّلم باسم صحيح اآلخر التوضيح :

 . قلب + ي = قلِبْي أو قلِبيَ                       بلد + ي = بلِدْي أو بلِدَي .
 قلبي = قلب ) مضاف ( + الياء ) مضاف إليه (  مالحظة :
 على ) السكون أو الفتح ( في محّل جّر مضاف إليه .إعراب ياء المتكلم دائمًا هو : ضمير متصل مبني  مالحظة :
 : املّتصل بهااملضاف م إذا كان وجوب فتح ياء املتكّل

  اسمًا مقصورًا  ) مختومًا بألف أصلّية ( : عصا : عصاَي / فتى : فتايَ  -1
 مقصور.عندما ُيطلب سؤال : علل : وجوب فتح ياء المتكّلم ، نقول : ألّن المضاف اسم : 1 مالحظة
نقول العبارة اآلتية في كل الحاالت األربعة التي  فإن نا حالة آخر االسم المضاف إلى ياء المتكل م نْ : بي  السؤال في عندما يُطلب :  2مالحظة

 هامة جداً (  تسكين آخر المضاف  ووجوب فتح الياءسيتم شرحها : 

 
 اسمًا منقوصًا ) مختوًما بياء أصلية ( :  –2

 قاضي : قاِضيَّ ) أصلها : قاضْي + ) َي( المتكّلم ،   ثّم أدغمت الياءان فأصبحتا ياء مشّددة مفتوحة(  
 راعي : راِعيَّ ) أصلها : راعْي + ) َي (  المتكّلم ،   ثّم أدغمت الياءان فأصبحتا ياء مشّددة  مفتوحة(  

 ثّم أدغمت الياءان فأصبحتا ياء مشّددة  مفتوحة(  ليالي : لياليَّ ) أصلها : ليالْي + ) َي ( المتكّلم ، 
 مثّنًى : طالبان ) األلف في حالة الرفع ( + ياء المتكّلم = طالباَي  ) حذفت النون لإلضافة (   – 3

           طالَبين ) الياء في حالتي النصب والجّر(  + ياء المتكّلم  = طالَبيَّ                 
 ،   ثّم أدغمت الياءان فأصبحتا ياء مشّددة مفتوحة(  يَّ :  أصلها : طالَبْي + َي المتكّلم) طالبَ             

 
 جمع مذّكر سالمًا  :  فالِحين ) الياء في حالتي النصب والجّر( + ياء المتكّلم =  فالِحيَّ . ) حذفت النون لإلضافة ( – 4
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 + َي ،  ثّم أدغمت الياءان فأصبحتا ياء مشّددة مفتوحة ( فالِحيَّ : أصلها : فالِحيْ                            
 

 فالحون ) الواو في حالة الرفع ( + َي المتكّلم = فالحو + َي = ) فالحْي ( ُتقلب الواو ياء + َي المتكّلم = فالِحيّ                         
(إذًا جمع المذكر السالم في حاالت الرفع وال                         نصب والجر عندما يتصل بياء المتكّلم تكون النتيجة واحدة ) فالِحيَّ
 مالحظات :

 كيف نفّرق بين ) فالَحّي ( مثنى، و ) فالِحيَّ ( جمع المذّكر السالم، للجواب : نعتمد على حركة الحرف قبل الياء المشّددة. –أ 
-  )  بالمثنى ُيفتح ما قبل الياء المشّددة ) فالَحيَّ
(بجمع ا - دة ) فالِحيَّ  لمذّكر السالم ُيكسر ما قبل الياء المشدَّ
( يجب تسكين ما قبل ياء المتكّلم، مثل : عصاَي ) األلف ساكنة (، )لياليَّ ( الياء األولى  4+3+2+ 1في الحاالت السابقة )  –ب 

( الياء األولى ساكنة ، ألّن من المعلوم أّن الشّدة = ساكن + متحرك؛  فالياء المشّددة ) يَّ = ْي + َي( ساكنة، )فالِحيَّ
 

  1تدريب 
استخرج املضاف إىل ياء املتكّلم يف كلٍّ مّما يأتي، مبّيًنا 
 حالَة آخِره: 

ِلُح قال تعاىل: ) -1 َسَن َمثـ َواَي ِإنهُه اَل يـُف  قَاَل َمَعاَذ اَّللِه ِإنهُه َرّبِن َأح 
 ( الظهاِلُمونَ 

َوُلوُموا أَنُفَسُكم ۖ ما َأََن ِبُص رِِخُكم  َوَما َأنُتم  اَل تـَُلوُموِن قال تعاىل: ) -2
ُتُموِن ِمن قـَب ُل ۗ ِإنه الظهاِلِمَّي هَلُم  َعَذاٌب َألِيمٌ  رَك    (ِبُص رِِخيه ۖ ِإننِ َكَفر ُت ِبَا َأش 

 قال صالح عبدالصنبور يف قصيدته )رؤاي(:  -3
 يتآلف ضحكي وبكائي ِمث ل قراٍر وَجواب

ـوي وَضيـاعــي.  أجــدل حبــال  مـن زَه 
 يه وَنِصِحيه مجيَعهم. أحرتم والدَ  -4
 بالدي وإن  جـارت  علـين عزيــزٌة        وأهلـي وإن  ضننــوا َعلَـيه كِـــرامُ  -5
ُت رفاقي من ذوي اهلمِم العالية.  -6  خترين
القانونينة التن قال مدير الشنركة: أستشرُي حماِمين كلههم يف الشنؤون  -7

 ختصن الشنركة.
 فظالُم الليِل بنور الفجر سيزول اي فتاَي، ال حتزن؛ -8

 

 التعليل للتوضيح فقط حالة آخره املضاف  الرقم
ُيكسر آخره ) الباء(، وجيوز يف الياء التسكّي  رّبن  1

 والفتح
 املضاف اسم صحيح اآلخر

 املضاف اسم مقصور تسكّي آخر املضاف، ووجوب فتح الياء مثواي
 املضاف مجع مذكنر سامل تسكّي آخر املضاف، ووجوب فتح الياء مصرخين  2
 املضاف اسم صحيح اآلخر ُيكسر آخره، وجيوز يف الياء التسكّي والفتح ضحكي 3

 املضاف اسم صحيح اآلخر ُيكسر آخره، وجيوز يف الياء التسكّي والفتح بكائي
املضاف اسم معتل اآلخر  الياء التسكّي والفتحُيكسر آخره، وجيوز يف  زهوي

ابلواو، يعامل كاالسم 
 الصحيح اآلخر

 املضاف اسم صحيح اآلخر ُيكسر آخره، وجيوز يف الياء التسكّي والفتح ضياعي
 

 املضاف مثنن  تسكّي آخر املضاف، ووجوب فتح الياء والدين  4
 املضاف مجع مذكنر سامل تسكّي آخر املضاف، ووجوب فتح الياء َنِصحين 

 املضاف اسم صحيح اآلخر ُيكسر آخره، وجيوز يف الياء التسكّي والفتح بالدي 5
 املضاف اسم صحيح اآلخر ُيكسر آخره، وجيوز يف الياء التسكّي والفتح أهلي

 املضاف اسم صحيح اآلخر ُيكسر آخره، وجيوز يف الياء التسكّي والفتح رفاقي 6
 املضاف مجع مذكنر سامل آخر املضاف، ووجوب فتح الياء تسكّي حماِميه  7
 املضاف اسم مقصور تسكّي آخر املضاف، ووجوب فتح الياء فتاي 8

)التعليم عن ُبعد (

    www.al-maher.net  الماهر منّصة على بطاقة الدورة المكثفة متوّفرة 
العرض الخاص على البطاقة المكّثفة: عند تفعيلك لبطاقة الفصل الثاني يتّم تفعيل الفصل األول مّجاًنا؛ أي بطاقة واحدة للفصلين 

 دينار، والتوصيل مجاني(  15)سعرها 
االسم واسم المادة ) عربي  ( وكتابة 0797  84 84 83للحصول على البطاقة يمكنكم إرسال رسالة واتس أب على الرقم ) -

يصالها في اليوم 2أو ف 1و عربي تخصص ف 2أو ف 1مشترك ف ( ومكان السكن ، وستقوم شركة التوصيل بالتواصل معكم  وا 
 التالي أينما كنتم في أنحاء المملكة.

 أو يمكن الحصول عليها من المكتبات المذكورة في الصفحة االولى.

http://www.al-maher.net/
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اًل :  أو 

 ما املقصود بعلم املعاني؟ س
  علم تُعرف به أحوال اللفظ العربي  التي بها يُطابِق ُمقتضى الحال.  

  

 ما داللة تقديم كلمة"تعٌب" على نْفس الشاعر؟   س:
 َتَعـٌب كلُّها احليـاُة فمــا َأْعـــــ     َجُب إّلا ِمن راِغٍب يف ازديـاِد

ي   فقد قصر الحياة على الش قاء  داللة ذلك الن ظرة التشاؤمي ة لدى المعر 

 والت عب متناسياً ما فيها من راحة وسرور وسعادة .

 ما املقصود باخلرب ؟س: 
 . هو الكالم الذي  يحتمل الصدق والكذباخلرب : 

 

ميِّز اجلملة اليت أفادت التجدُّد من اجلملة اليت أفادت الّثبوت س:  
 يف كلٍّ مّما يأتي: 
ننظر إلى بداية الجملة فإذا كانت تبدأ بفعل فهي تفيد ) طريقة احلّل : 

 (التجد د وإذا كانت تبدأ باسم فهي تفيد الثبوت 
 الِحفاظ على البيئة مسؤولي ةُ كل ِ فرٍد.  -1

األردني ة على مدى األعوام القليلة الماضية حضوًرا حق قت المرأةُ  -2

 متمي ًزا في الَمحافل الدولي ة.

 مكانةُ المرء بُحْسن أخالقة.  -3

 يتحق ُق الن جاح بالعزيمة واإِلصرار.  -4

يحتفُل األردني ون بعيد االستقالل في الخامس والعشريَن من أي اَر من كل ِ  -5

 عام. 

  

 الثبوت. ) توضيح : ألنها بدأت باسم  (        -1 احلّل :

 التجد د. ) توضيح : ألنها بدأت بفعل (      -2

 الثبوت. ) توضيح : ألنها بدأت باسم  (                – 3

 التجد د. ) توضيح : ألنها بدأت بفعل (   -4

 التجد د . ) توضيح : ألنها بدأت بفعل ( -5

 

 كّل مّما يأتي: حدِّد ضرب اخلرب يفس:   

 أو استخرج من النص ضرب خربي ابتدائي أو طليب أو إنكاري .
 أضرب ) أنواع ( : 3الخبر له  طريقة احلّل :

 : ال يوجد أي مؤكد في الجملة . خرب ابتدائي -ا

 مؤكد واحد .خرب طليب :  -2

 مؤكدان فأكثر .خرب إنكاري :  – 3

نا المؤك دات   + قد +  ) وهللا  لَعمري ...( القسم: إن  + أن  + التي تهم 

 أال + أَما + الم االبتداء ) الم مفتوحة تقع مع المبتدأ بأول الجملة 

 ) أَلنت صادق ( + الالم المزحلقة ) الم مفتوحة + تُسبق بإن  (
عندما يُطلب استخراج جملة خبرية يمكنك أن تستخرج مالحظة : 

 لكن المهم أن تنظر إلى المؤك دات . جملة فعلية أو اسمي ة

 خبر ابتدائي؛ ألن ه ال يوجد أي مؤك د. :( االمتحان سهل )

 )إن  االمتحان سهل / وهللا االمتحان سهل( : خبر طلبي ) مؤك د (

 )أال إن  االمتحان لَسهل( : خبر إنكاري ) أكثر من مؤك دين (

 

 حدِّد ضرب اخلرب يف كّل مّما يأتي: س : 
(  اْلقََصصُ  لَُهوَ  َهذَا تعالى: )إِنَّ قال  -أ اْلَحقُّ

  (62)سورة آل عمران  اآلية 

قال صل ى هللا عليه وسلَّم في فْضل سورة اإلخالص: "والَّذي  -ب

 نَْفسي بِيَِده  إنَّها لَتَْعِدُل ثُلَُث القرآِن". 

حمن شكري:  -ج  قال عبدالر 

ـعــَر ِوجــدانُ    أال يـــا طـائـــَر الِفــْردَْو               ِس إنَّ الش ِ

 األردنُّ وطُن حري ٍة وإبداع.  -د

 قال حيدر محمود:  -هـ

وُح والبَـدَنُ   على هواَك اجتََمْعنا أيُّها الَوَطـُن     فأنـَت خافِقُـنـا والـر 

 :  قالت ميسون بنت بَْحدَل -و

 ِمن قَصٍر ُمنيفِ  لَبَيــٌت تَْخـفـُق األَْرواُح فـيــــِه    أََحـبُّ إلـيَّ 

 

 احلّل : 
ضرب الخبر إنكارّي. ) توضيح : لوجود مؤّكدين : إنَّ +  -أ  -1

 الالم المزحلقة (
 مؤكدات : القسم  3ضرب الخبر إنكارّي   ) توضيح : لوجود  -ب

 ) والذي نفسي بيده ( + إّن + الالم المزحلقة (
  + إّن (ضرب الخبر إنكارّي ) توضيح : لوجود مؤّكدين : أال  -ج
 ضرب الخبر ابتدائّي ) توضيح : لعدم وجود أي مؤّكد (  -د
 ضرب الخبر ابتدائّي ) توضيح : لعدم وجود أي مؤّكد (  -ه
ضرب الخبر طلبّي ) توضيح : لوجود مؤّكد واحد : الم االبتداء  -و

 اتصلت مع المبتدأ ) لبيت ((

 التوضيح أضعه للفهم فقط .مالحظة : 
 

 س : ما املقصود باإلنشاء ؟ 
دق أو َعدَمه.   الكالُم الذي ال يَحتِمل مضمونه الص ِ

.  طلبي    وغير طلبي 

  البالغة
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وحّدد أو غري طليّب س :  استخرج من الّنص إنشاء طليّب 
 أسلوبه .
 ها في كلمة :يب جمعتُ لأسا 4له  اإلنشاء الطلبيطريقة اإلجابة : 

 تمن ٍ        أمر     ) نهي + نداء( استفهام           
 النهي : ) ال + حرف التاء غالباً  مثال : ال تكذب ( مالحظة  :

 التمني : يكون باستخدام ) ليت (               

 

ب ) وهللا  لعمري...(م سَ قَ    اإلنشاء غير الطلبي  : ) ما أجمَل + تعج 

   .القمَر ! / أجمل بالقمِر! (

 

ميِّز اإلنشاء الطليّب من غري الطليّب يف ما حتته خّط يف س : 
 كّل مّما يأتي، حمدًِّدا أسلوب اإلنشاء: 

اَلةَ  أَقِمِ  يَابُنَيَّ قال تعالـى: ) -أ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  بِاْلَمْعُروفِ  َوأُْمرْ  الصَّ

رْ  َوالَ  (17) اأْلُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  ذَِلكَ  إِنَّ  أََصابَكَ  َما َعلَى َواْصبِرْ   َخدَّكَ  تَُصع ِ

َ  إِنَّ  َمَرًحا اأْلَْرِض  فِي تَْمِش  َوالَ  ِللنَّاِس   فَُخوٍر(  ُمْختَالٍ  كُلَّ  يُِحبُّ  الَ  اّللَّ

ى:  -ب  قال المتنب ي يَِصُف الُحم 

حامِ  فكيَف وصْلتِ أَبِْنَت الـدَّْهـِر ِعنـدي كُـلُّ بِنــٍت         ؟أَنِت ِمَن الز 

 قال الش اعر:  -ج

بِرا ال تَْحَسِب الَمْجدَ تَْمـًرا  أَنَت آِكلُــهُ      لن تَبلَُغ الَمْجدَ حت ى تَلعََق الصَّ

ْعرَ  -د  ! ما أبدََع إنشادََك الش ِ

 قال أحمد شوقي ُمخاطبًا مدينة َزْحلة اللبناني ة:  -هـ

 َطِرْبُت وعادَني     مـا يُْشبِــهُ األَحـالَم ِمـْن ِذْكـراكِ  يا جارةَ الوادي

 قال مصطفى وهبي الت ل:  -و

ـى وال َمْرحبــا   ؟     هلِل أَْشكـــو قَلبَـــِك القُلَّبـــا أَهَكــذا حتـ 

: إنشاء طل: احلل   أقم الصالة. إنشاء طلبي   أمر    بي   نداء       يا بني 

 انه عن المنكر. إنشاء طلبي   أمر   شاء طلبي   أمر      نأمر بالمعروف. إ

 اصبر على ما أصابك. إنشاء طلبي   أمر            

 ال تصع ر خد ك للن اس. إنشاء طلبي   نهي

 ال تمش في األرض مرًحا. إنشاء طلبي   نهي 

حاِم؟ إنشاء طلبي   استفهام -ب  فكيَف وصْلِت أَنِت ِمَن الز 

ب -د     الَمْجدَ. إنشاء طلبي   نهيال تَْحَسِب  -ج  إنشاء غير طلبي   تعج 

 إنشاء طلبي   استفهام -و     يا جارةَ الوادي. إنشاء طلبي   نداء -هـ

 
 س : صنِّف ما حتته خط يف كلٍّ مّما يأتي إىل خرب أو إنشاء:  
عَةً قال صل ى هللا عليه وسلَّم: " -أ أحَسَن تَقولوَن: إِْن  ال تَكونوا إِمَّ

نوا أَنفَُسكموإْن َظلَموا َظلْمنا   الن اُس أَْحَسن ا  ". ولِكْن وط ِ

 قال إيلي ا أبو ماضي حين زاَر وطنه لبنان بعد غربٍة طويلة:  -ب

ْق   ؟ َمْن أَنا أَتَْذُكرُ وطَن النُّجوِم أنا ُهنا   َحد ِ

 خيٌر لَك من أْن تَشُقَّها بسيِفَك.  ُشقَّ طريقََك بابتسامتكَ  -ج

 قال حيدر محمود:  -د

ْخرُ نَعَْم  نحُن أبناُء ال ذيَن اْنَحنَْت لَُهْم    ِرماُل الفَيافي و   اْنَحنى لَُهُم الصَّ

:  -هـ  قال حبيب الزيودي  في ُحب  األردن 

ْعرُ  ا فــي لَياليهــا َوكُْن أَمانًاُكْن نَْخاًل يُظل ِلُها         يا أيُّها الش ِ  َوُحبـ 

 قال عبدالرحيم محمود في قصيدة َمْوت البطل:  -و

ْعرُ   في ما فيَك ِمـْن      ُخـلُـٍق زاٍك وِمـن َعـْزٍم َشـديــد ال يُحيطُ الش ِ

 اجلواب : 

عَةً.  إنشاء              إِْن أحَسَن الن اُس أَْحَسن ا.    -أ  ال تَكونوا إِمَّ

 كم . إنشاء. خبر                  ولِكْن وِط نوا أَنفُسَ 

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

 إنشاء

 ُشقَّ طريقََك بابتسامتَك. إنشاء ) ُشق  : فعل أمر ( -ج

ْخُر . خبر               -د  واْنَحنى لَُهُم الصَّ

ْعُر . إنشاء            ُكْن أَمانًا. إنش -هـ  اء يا أيُّها الش ِ

ْعُر . خبر -و ) ال : ليست حرف نهي بل هي ال النافية    ال يُحيُط الش ِ

 هنا (

 

 سؤال يتكّرر من الطالب : هل القسم  خرب أم إنشاء ؟
 وهللا إن ك صادق     اجلواب :  

 ) وهللا : إنشاء غير طلبي  / وهللا إن ك صادق : خبر إنكاري (

ا  عندما نضم  القسم لبقية أي القسم وحده : إنشاء غير طلبي / أم 

 . اً الجملة فتكون خبر

 

 :  : حّدد صيغة األمر يف ما يأتيس 
  طريقة احلل :

إذا وجدنا فعل أمر : نستخرجه ونقول : الصيغة : فعل أمر  مثل  -1

 عباد هللا إخواناً (كونوا قوله صلى هللا عليه وسلم : ) و

إذا وجدنا فعل مضارع مقترن بالم األمر نستخرجه ونقول :  – 2

أوفياء / ِلتدرس  ِلنكنالصيغة : فعل مضارع مقرون بالم االمر  مثل : 

 بجد  .

هي ا إذا وجدنا ) هي ا ( : نقول : الصيغة : اسم فعل أمر  مثل :  -3

 ندرس .

ائب لصيغة : مصدر نإذا وجدنا اسم منون تنوين فتح  نقول : ا – 4

 ( إحساناً عن فعل األمر   مثل : قوله تعالى : ) وبالوالدين 

: صيغ األمر  موجودة في الكتاب على شكل فائدة  مالحظة هامة

فقط ولم يتوسعوا فيها ولم يضعوا لها تدريبات في الكتاب؛ لذلك هي 

ليست بذات أهمية كبيرة لكن ي شرحتها احتياطاً ويمكنك االكتفاء بما 

  ورد سابقاً .
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استخرج من الّنص أمر حقيقي أو  عّلل : يعترب األمر يف قوله س : 

 تعاىل : ) وأقيموا الصالة ( أمرًا حقيقيًا .

 األمر الحقيقي هو أمر يتحق ق فيه شرطان : اجلواب :

ه من األعلى منزلة لِلدنى منزلة  ) من هللا للعباد /   -أ  األمر موج 

 من المدير للموظفين / من الحاكم للشعب ( 

على وجه اإللزام واالستعالء ) أي يجب تنفيذ األمر  (  مثل :  –ب 

 قول المدير لموظ فه : اكتب لي تقريراً .

فأسئلة المعاني البالغية ترد عادة حرفياً احفظ األمثلة كما هي 

؛ ألّن أغلبها أبيات شعرية يجب أن تكون مشروحة وموّضحة 

 للطالب أثناء دراستهم .

املفتاح 

 نصح وإرشاد    دعاء             التماس        تعجيز + متن          
 

 الّدعاء -1
من األدنى منزلة إلى األعلى منزلة ) كل طلب   طريقة كشفه :

 موجه هلل عز وجل ( 
َف  ومن ذلك قول الرسول  صلى هللا عليه وسلم: " الل همَّ  ُمَصر ِ

فْ القُلوِب    قلوبَنا على طاعتَِك". َصر ِ
 « عذاب النار قناالدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة و  في آتنا ربنا» 

 
 التمّني -2

ه إلى   . غير العاقلوهو كل  أمٍر يُوجَّ

 قال امرؤ القيس في معلَّقته ) مخاطباً الليل ( :

 بُِصْبحٍ وما اإلصباُح منَك بأَْمثلِ       اْنَجـلِ أاَل أيُّها الل يُل الط ويـُل أاَل 

 

 الّنصح واإلرشاد -3
ٍن معنى   . غير إلزاممن  الن صيحة والموعظةهو كل  أمٍر متضم ِ

                                     تحاب وايا أخواني   

جاني  :   قال الش اعر األُرَّ

 شاِوْر ِسواَك إذا نابتَْك نائِبةٌ    يوًما وإْن كنَت مْن أهِل الَمشوراِت 

 

 الّتعجيز -4
           في السماء إن استطعت .                                   ِطرْ مثل :  كل أمر فيه تعجيز  

ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا  ا نَزَّ بُِسوَرةٍ  فَأْتُواقال تعالى: )َوإِْن كُْنتُْم فِي َرْيٍب ِممَّ

ِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن(   ِمْن ِمثِْلِه َوادُْعوا شَُهدَاَءُكْم ِمْن دُوِن اّللَّ
 

 االلتماس -5
 هو كل  أمٍر يكون فيه المخاَطب والقائل متساويَْيِن قَْدًرا ومنزلةً. 

مثل : طلب الجار من جاره  والصديق من صديقه  والطالب من 
                                القلم .   أعطنييا صديقي   زميله 

 كّل ميِّز األمر احلقيقّي من األمر اّلذي خرج إىل معًنى بالغي يف -1
 مّما يأتي: 

َ  قـال تعـالـــــى: )إِنَّ  -أ ِ  َعلَـى يَُصلُّونَ  َوَمـاَلئِـَكـتَـهُ  اّللَّ  أَيَُّهـا يَـا النَّبِـي 
وا آََمنُـوا الَِّذيـنَ    تَْسِليًمـا(              َوَسل ُِمـوا َعلَْيـهِ  َصلُـّ

 

:  -ب ي   قال أبو العالء الَمعر 
ــا  ْر ُكـلَّ ما َصعُبـــااألَمـُر أَْيسـُر ِمم   أنـَت ُمْضِمـــُرهُ     فاْطَرْح أذاَك ويَس ِ

 قال عنترة العَْبسي  مخاطبًا ديار المحبوبة:  -ج
         يـــا داَر َعبلــةَ بالجــواِء تَكـلَّمــــي     وِعِمي صباًحا داَر َعبلةَ واْسلَمي  

إنجازات الش هِر الحالي  قال مدير ألحد موظَّفيه: اكتْب لي تقريًرا عن  -د
 في الش ركة. 

ْم وقتَك  وْلتَستِفدْ من كل  ثانية فيه.  -هـ  قال معل م ألحد طلبته: ِلتُنَظ ِ
قال صاحب المشروع للمهندس المنف ِذ : التَِزِم المخطَّط في تنفيذ  -و

 المشروع. 
 قال أحدهم مخاطبًا آَخر يَعيب الناَس: هاِت لي إنسانًا كاماًل.  -ز
:  -ح  قال صِفي  الد ين الِحل ي 

ــا َجنــى ماِن وإْن لَوى     فعَساهُ يُصبِـُح تائِبًــا مم  َصْبًرا على َوعـِد الزَّ
  

                  

 بيِّن املعنى البالغّي الذي خرج إليه األمر يف كلٍّ مّما يأتي:  -2
 َوِلَواِلدَيَّ  ِلي اْغِفرْ  قال تعالى على لسان نوح  عليه الس الم: )َرب ِ  -أ

                                                                                                                                     َواْلُمْؤِمنَاِت( َوِلْلُمْؤِمنِينَ  ُمْؤِمنًا بَْيتِيَ  دََخلَ  َوِلَمنْ 
 

 فور المشؤوم: قال على محمود طه في ذكرى َوْعد بل -ب
 فَيا َشْمُس ُكف ِي َعـن َمـداِرِك واْخمـدي     ويا ُشْهُب ُغوري في دَياجيِر آجاِل           

 قال َطَرفة بن العَْبد:  -ج
 فَـأَرِسـْل َحكيـًمــا وال تُـوِصــهِ       إذا كْنـَت فـي حاجـٍة ُمرِســــاًل    

:  -د  قال حاتم الط ائي 
 أَرى مــا تََرْيــَن أو بَخيــاًل ُمخلَّــدا       أَريني َجـوادًا مـاَت َهــْزاًل لَعلَّنــي   

 قال مصطفى وهبي الت ل :  -هـ
 هـــذا ِعـراقـــيٌّ وذاَك َشـآمــــــي   فَــدَُعــوا َمقــاَل القائِليــَن َجهــالــةً     

ـــي   أَنـتـــُم      أَْرحــاَمـُكـم بِــَرواِجــحِ األَْحالمِ وتَــداَركــوا بِأَبــي وأُم 
                                               

 وضِّح ما يأتي:  -3
خروج األمر " أَحِسْن" في قول الش اعر أبي الفَتْح البُْستي  إلى الن صح  -أ

 واإلرشاد: 
اِس تَستَعبِْد قلوَبُهــُم    فَطاَلمـا استَعبَـدَ اإلنســاَن إحســانُ     أَْحِسْن إِلـى النـ 

 

 خروج األمر " ات ِخذْ" في قول الطُّْغرائي  إلى معنى الت عجيز:  -ب
 عِن الَمعالي ويُْغري الَمْرَء بالَكَسلِ       ُحـبُّ السَّالمـِة يَثْنــي َهـمَّ صاحبِــِه    
ِ فاعتَـِزلِ   فـإْن َجنَـْحـَت إلَيـِه فات ِخـْذ نَفَقًـا فـي      األَرِض أو ُسلًَّما في الَجو 

 
:  -ج  خروج األمر " َخل ِياني" إلى معنى االلتماس في قول البارودي 

 أَو أَعيـــدا ِإلـــيَّ َعْهـــدَ الشَّبــــابِ      يـــا َخليـلَـيَّ َخل ِيانــي ومـــا بـــــي   
 

إلى الت من ي في قول عبد  خروج األمر "تََخطَّري  َصف ِقي  استَْبِشري" -د
ان:  فاعي  مخاطبًا مدينة َعم   المنعم الر 
 يُْضفي على الصُّبْحِ ِمنِك الفِتنَةَ العََجباتََخطَّري  فَِصباِك الغَـضُّ ُمْنَســرٌح     

 
ِ مـا لَب ــى وما َغلَبا      وَصف ِقي َمَرًحا واستْبِشــري فََرًحــا     فَكـم ِمـَن الُحـب 

           
ْر" في القول اآلتي إلى الد عاء:  -هـ   خروج األمر " يَس ِ

ْر. ْر وال تُعَس ِ ِ يَس ِ    رب 
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 احلل : 
أمر حقيقّي ) توضيح : ألّنه أمر من األعلى منزلة إلى األدنى  -أ -1

 منزلة على على وجه اإللزام والتكليف(
فهو يقّدم نصيحة أمر بالغّي  ) توضيح : يفيد : النصح واإلرشاد  -ب

 للجميع وليس فقط لمن هم في مرتبته دون إلزام أو تكليف(
أمر بالغّي ) توضيح : يفيد : التمّني؛ ألّنه يخاِطب غير العاقل   -ج

 وهي ) دار عبلة ( (
أمر حقيقّي ) توضيح : ألّنه أمر من األعلى منزلة إلى األدنى  -د

 منزلة على على وجه اإللزام والتكليف(
ر بالغّي ) توضيح : يفيد : النصح واإلرشاد فالمعّلم يقّدم أم -هـ

 نصيحة ألحد طلبته دون إلزام أو تكليف(
أمر حقيقّي) توضيح : ألّنه أمر من األعلى منزلة إلى األدنى منزلة  -و

 على على وجه اإللزام والتكليف(
 أمر بالغّي ) توضيح : يفيد : التعجيز؛ ألّنه يطلب أمرًا مستحياًل ( -ز
أمر بالغّي) توضيح : يفيد : النصح واإلرشاد فهو يقّدم نصيحة  -ح

 للجميع دون إلزام أو تكليف(
 
الدعاء ) توضيح : ألّنه من األدنى منزلة إلى األعلى منزلة  -أ  -2

 يكون على سبيل طلب المغفرة (
 التمّني ) توضيح : ألّنه يخاطب غير العاقل ( -ب
رشاد ) توضيح : ألنه  -ج يقّدم نصيحة للجميع دون إلزام أو   نصح وا 

 تكليف(
 تعجيز ) توضيح : ألّنه يطلب أمرًا مستحياًل (  -د
التماس ) توضيح : هكذا ورد في دليل المعلم على اعتبار أّنه  -هـ

يخاطب من هم في مرتبته وهذا ما عليك اعتماده ، وأنا أرى أن النصح 
 للكبير والصغير ( واإلرشاد أدّق؛ ألّن هذه النصيحة تصلح للجميع

 
ألّنه يخاطب اإِلنسان على سبيل النصيحة، والنصيحة ال تكون  -أ -3

 على وجه اإللزام بل اإلرشاد إلى فعٍل حسٍن. 
ألنه يريد إظهار عدم قدرة اإلنسان وعجزه عن اعتزال الناس  -ب

 والعيش وحيًدا في باطن األرض أو في الّسماء. 
ما في منزلته نفسها، واألمر هنا ألّن الشاعر يخاطب صديقيه وه -ج

 من نّد لنّد ليس فيه استعالء. 
 ألّنه يخاطب غير العاقل، وهي مدينة عّمان.  -د
ألّن األمر موّجه من اإلنسان األدنى منزلة إلى للا )جّل وعال(  -هـ

األعلى منزلة، على سبيل طلب التيسير.

  

بشيٍء لم يكن معلوًما من هو طلُب الِعلم :  االستفهام احلقيقي

من أنت ؟   / أين الطريق إلى البتراء ؟: مثل    .قَْبلُ 

 انتبه إىل أمثلة الكتاب : 

                تـــــــــــــــأناملفتاح :    

    (تعجب + تشويق + تقرير + تحس ر  )إنكار       نفي                                            

 التعّجب : 
 .: كيف / ماله  كلمة السر

 يقول أحمد شوقي في الحنين إلى بَلَده ِمصر وهو في الَمنفى: 

 مولَــٌع بَمْنــعٍ وَحْبـــِس؟ مــا لـهُ يا ابنَـةَ اليَـم ِ  مـا أَبـــوِك بَخيــٌل      

 يَْلتِقيـاِن؟ َكيفَ إِلى هللِا أَْشكو بِالَمدينِة حاَجـةً     وبالش اِم أُْخرى 

 :النفي 

 أداة االستفهام . : أستطيع وضع حرف نفي الكشف 

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

 قال صالح بن عبد القُد وس: 

 البُْنيـاُن يَوًما تَماَمــه      إذا ُكنَت تَْبنيِه وَغيـُرَك يَهــِدُم؟ َمتـى يَبلُغُ 

 ) لن يبلغ (

 : ي   قال أبو العالء الَمعر 

 ليـَس لـهُ ُعيــوُب؟ وأَيُّ الن اِس ُعيوبــي إِْن َسأْلـَت بهـا َكثيــٌر    

 

 : أدلك / أدلكم . كلمة السر : تشويق

يقول رسول هللا  صلى هللا عليه وسل م: "ال تَدُخلوَن الَجن ةَ حت ى 

على شيٍء إذا فَعلتُموهُ  أَدُلُّكُمتُْؤِمنوا  وال تُؤِمنوا حت ى تَحابُّوا  أََوال 

 تَحابَْبتم؟ أَْفشوا السَّالَم بينَكم". 

 آَدَمُ  يَا قَالَ  الشَّْيَطانُ  إِلَْيهِ  قال تعالى عن آدم  عليه السالم: )فََوْسَوسَ 

 يَْبلَى( الَ  َوُمْلكٍ  اْلُخْلدِ  َشَجَرةِ  َعلَى أَدُلُّكَ  َهلْ 

 َعذَابٍ  ِمنْ  تُْنِجيكُمْ  تَِجاَرةٍ  َعلَى أَدُلُّكُمْ  َهلْ  آََمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها قال تعالى: )يَا

                                                                                                                                     أَِليٍم( 

 : ألم / أليس / ألستم . كلمة السر :تقرير 

 قال َجرير في مدح الخليفة األموي  عبدالَمِلك بن مروان: 

  َخيَر َمْن َرِكَب الَمطايا   َوأَْندى العالَميَن بُطوَن راحِ؟ أَلَْستُمْ 

 تصر  على دراسة هذا التخصص . ألم

ره عن العمل وتحذيِره  قال أحد الموظَّفين لزميله بعد تَكرار تأخُّ

ر عن العمل؟ أَلَمالمستمر  له:   ْرَك من الت أخ   أُحذ ِ

 يقول عامر بن ُطفَْيل: 

ي أَلَمْ  إذا اإِلْلـُف قادَنـــي     إِلـى الَجْوِر ال أَْنقادُ واإِللُف  تَْعلمي أَنـ 

 جائُر؟

ٍ موهوب اخترَع أداة مفيدة:   سـال مذيع شاب 

 َمن اخترَع هذا األداة؟ أَلستَ 
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 : أ + أمر سلبي    مثل : أتكذب / أتغدر . كلمة السر : اإلنكار

 كُْنتُ  إِنْ  أََرأَْيتُمْ  قَْومِ  يَا )قَالَ يقول هللا تعالى عن سي ِدنا نوح  عليه السالم: 

يَتْ  ِعْنِدهِ  ِمنْ  َرْحَمةً  َوآَتَانِي َرب ِي ِمنْ  بَي ِنَةٍ  َعلَى  َوأَْنتُمْ  نُْلِزُمُكُموَهاأَ  َعلَْيُكمْ  فَعُم ِ

 َكاِرهُوَن( لََها

ُِق وِمثُل ذلك قول أحدهم لمن أوقَف سيارته في طريق الناس: "  أَتُعو 

ْير في الطريق؟عن غيَرَك   الس ِ

 قال محمود درويش: 

ُق ِظلَّكَ  ماِن تَُصد ِ  ؟أَفي ِمثِْل هذا الز ِ

 َضاَللٍ  فِي َوقَْوَمكَ  أََراكَ  إِن ِي آَِلَهةً  أَْصنَاًما أَتَتَِّخذُ  آََزرَ  أِلَبِيهِ  إِْبَراِهيمُ  قَالَ  )َوإِذْ 

 ُمبِيٍن (

 التحسر : 
 حزن وألم . البيت  فيه :  كلمة السر

ومن ذلك قوُل شمس الد ين الكوفي باكيًا بغداد حين سقطت في يد الَمغول  

 وُمظِهًرا حسرتَه وأَلَمه وحزنه لما آل إليه حالُها: 
 ال جيرانُهـــا جيرانــــي؟و  ال أَْهلُهـــا     أَْهـلـــيمــا ِللَمنــازِل أَْصبَحــْت 

 قالت الخنساء في رثاء أخيها َصْخر: 

ـــي    أَيُْصبُِح في الضَّريحِ وفيِه يُْمسـي؟ لَْهـفــي َعلَيــهِ فيــا   ولَْهــَف أُم 

 

 

 

علِّل: متيَّز النَّقد األدبّي يف العصر العباسّي مّما كان عليه يف العصور 
 الّسابقة.      ) من أسئلة الكتاب (

تأثُّره بما َشِهده العصر من نهضة واسعة شملت جوانب الحياة  -1

 جميعها. 

عر العربي  وما أثارتْه من حوارات نقدي ة  -2 تأثُّره بحركة الت جديد  في الش ِ

عر آنذاك.   حول القديم والُمْحدَث من الش ِ

توسُّع آفاقه مع اط الع كثير من النُّق اد على الثقافات: الهندية   -3

 ارسية  واليونانية. والف

 

وضِّح العبارة اآلتية: أصبَح النقد يف العصر العباسّي نقًدا منهجيًّا.                  
 ) من أسئلة الكتاب ( 

أصبح له قواعده وأصوله العلمية التي يُقاس بها  وأُل ِفَت كتٌب نقدية 

عت آراء النُّق اد فيها.  وتنو 

 

 العصر العباسّي، وانُسبها إىل َسمِّ ثالثًة من الكتب النقدية يف 
 مؤلِّفيها.            ) من أسئلة الكتاب (

.              -أ  م الُجَمحي   "َطبَقات فحول الشعراء" البن سال 

 "البيان والت بيين" للجاحظ   -ب  

عر والشعراء" البن قتيبة .                             -ج   "الش ِ

" لآلِمدي  . "الُمواَزنة بين أبي  -د  ام والبُحتري   تم 

عر ونَْقده" البن َرشيق القَْيرواني     -ه  "العُْمدة في صناعة الش ِ

 "دالئل اإلعجاز" لعبد القاهر الُجرجاني  .  -و

 ) يُكتفى بثالثة (

 

 ما القضايا الّنقدية العاّمة اليت تناوهلا النقد ؟
عرية  ونظرية النَّْظم  والطَّْبع  ْنعة  واللفظ الفحولة الش ِ والصَّ

عر عرية  والص دق والكذب في الش ِ والمعنى  والس رقات الش ِ

 ما املقصود بـ"الفحولة الشِّعرية"؟             

 قدرة الشاعر الفني ة وتميُّزه. 

ما الوسائل اليت متّكن الشاعر من الوصول إىل الفحولة 
 الشِّعرية ؟

أشعار العرب وروايتها  وامتالك ثروة لغوية واسعة ِحفُظ 

تمك نه من َطْرق المعاني المختلفة  واإللمام بَمناقب القبائل 

نَها في ِشعره بَمْدحٍ أو ذم .  وَمثالبها ليضم ِ

  النقد األدبي  في العصر العباسي   النقد 
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ما املعايري اليت ُيحَكم بها للشاعر بفحولته لدى النُّّقاد 
 العباسيني ؟ 

عر  -1 وال -3   تعدُّد األغراض  -2  َجْودة الش ِ  َوْفرة القصائد الط ِ

 

ما معيار الفحولة الذي أقرَّ به ابن سّلام اجُلَمحّي 
 لألعشى؟ 

معيار تعد د األغراض .

ما املقصود بكّل من: أدباء الطَّْبع، وأدباء الصَّْنعة؟                
 أدباء الطَّْبع )السَّليقة(  -1

هم من يَمِلكون الموهبة وال يبالغون في مراجعات نصوصهم؛ إذ 
يبنون النصوص بيُْسر  وال يعتمدون المراجعات الدائمة وطول 

 النظر في ما يَنِظمون أو يؤل ِفون. 
 
ْنعة  -2  أدباء الصَّ

جل هم من يَمِلكون الموهبة ويراجعون ما نََظموا وألَّفوا من أ
االرتقاء بنِتاجهم األدبي  وربما يستغرقون في التأليف زمنًا 

ْنعة يتميز نِتاجهم  با لتأن ي المبني طوياًل  ومن ثَم   فإن  أدباء الصَّ
.  على النظر العقلي 

 

 عرِّف القصائد احَلْولّيات.                     
نظمها  هي القصائد التي كان الشعراء العرب يُمضون عاًما كاماًل في 

 فيقل ُب فيها رأيَه ونظَره قبل أن يُخرجها إلى الناس.
 

ما  العوامل اليت ُتعني ) ُتحفِّز ( األدباء على نظم الشِّعر وتأليف 
 اخُلَطب للوصول إىل النِّتاج األدبّي اجلّيد؟ 

 البواعث النَّْفسي ة. -1

السعي إلى تحصيل المعارف المتنوعة  من مثل: معرفة أنساب  -2

 الناس  والبَراعة في علم النحو. 

3-  .  اإلكثار من ممارسة التأليف األدبي 
 

ميِّز نوع احلافز إىل اإلبداع األدبّي يف كّل مّما يأتي:                      
 )من أسئلة الكتاب(
ن َنْفِسَك ساعَة َنشاِطَك وَفراِغ باِلَك قول ِبْشِر امُلعَتِمر: ُخْذ م -أ 
 وإجابِتها إّياَك". 

 باعث نفسي  .

 

 قيل ألحد اخُلَطباء: "ِإّنَك لُتْكِثُر، فقال: ُأْكِثُر ِلتمريِن اللِّسان".  -ب
. اإلكثار من ممارسة التأليف األدبي 

 

املعنى

 كيف يرى اجلاحظ العالقة بني اللفظ واملعنى ؟
رأى الجاحظ أن  القيمة الجمالية والفني ة في النص تَكُمن في ألفاظه 

 أكثَر من معانيه.

 

عّلل : رأى اجلاحظ أّن القيمة اجلمالية والفنّية يف النص َتكُمن 
 يف ألفاظه أكثَر من معانيه.

ا األلفاظ فتختلف في   ألن  المعانَي معروفةٌ ومشتَركة بين األدباء  أم 

مستواها وقيمتها من أديب إلى آَخر بَحَسب أسلوب األديب وقدرته 

 وثقافته الل غوية.

يرى اجلاحظ أن الشِّعر إذا ُترِجَم إىل لغة أخرى َبَطَل، ما 
 السبب الذي َدَفَعه إىل هذا احلكم يف ظل ما درسَت؟
  
لسبب أن الجاحظ رأى أن  القيمة الجمالية والفني ة في النص تَكُمن في ا

خرى تعني الحفاظ ألفاظه أكثَر من معانيه  وترجمة النص إلى لغة أ

 على المعنى فقط.

 

حتدَّث ابن قتيبة عن اللفظ واملعنى ُمجتمَعنِي يف الشِّعر، 
 ووضَع هلما أربعة أقسام، اذكرها . 

 ظُه وجادَ معناه. َضْرٌب َحسَُن لَفْ  -1

َضْرٌب َحسَُن لَْفُظه وَحال  فإذا فتَّْشتَه لم تجد هناك فائدةً في  -2

 المعنى. 

 َضْرٌب جادَ معناه وقَصَرت ألفاظُه.  -3

ر لفظُه.  -4 ِر معناه وتأخَّ  َضْرٌب تأخَّ

 كيف يرى ابن َطباَطبا الَعَلوّي الَعالقة بني اللفظ واملعنى ؟
وح والجسد. يراها على نحو العَال   قة بين الرُّ

 

ما النهج الذي سار عليه ابن َرشيق الَقْيروانّي يف العالقة بني 
 اللفظ واملعنى؟ 

سارعلى نهج ابن َطباَطبا  فعَد  اللفظ والمعنى شيئًا واحدًا  وال يمكن 

الفصل بينهما بحال  فالمعنى الجميل الرصين يحتاج إلى إبرازه في 

 عبارة جميلة مؤث ِرة. 

 

 

ما املبدآن الّلذان سار عليهما النّقاد يف مفهومي : الّصدق 
 والكذب يف الّشعر ؟

عر أَْكذَبُه.       -1 عر أَْصدَقُه. -2أَْعذَُب الش ِ  أَْعذَُب الش ِ

 

 ما املقصود بـ) َأْعَذُب الشِّعر َأْكَذُبه( ؟
 أو ما املقصود بـ) الكذب( يف الشِّعر؟  

 عدم مطابقة الصورة األدبية ِلما يناسبها في الواقع  وعدَم التقيُّد 
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 تلق ي.بمعايير العقل والمنطق  مع البقاء ضمن دائرة الخيال المقبول الذي يرمي به الشاعر إلى إحداث الَوْقع الَحَسن والتأثير في نَْفس الم

 
 َأْعَذُب الشِّعر َأْصَدُقه ( ؟   ما املقصود بـ )
 أو ما املقصود بـ ) الّصدق( يف الشِّعر؟ 
ج على المقصود أْن تكون الصورة معب ِرةً عن تجِربة شعورية حقيقي ة  ويَستخدم فيها الشاعُر الخياَل المقبول القريَب التناول من غير الخرو 

 حدود المنطق.
  
 
 النقدّي يف موضوع الّصدق والكذب الذي يّتفق مع مضمون البيت...ما املبدأ 
يتبعان مبدأ ) أعذب  ان بـ ) نجوما / صدقا (هيالشعر أكذبه ( ما عدا بيتين فقط ينت عذبأي بيت يُعطى لك فاحرص أن تجيب بمبدأ ) ألإلجابة : 

 الشعر أصدقه(.

عن ُبعد ()التعليم 

    www.al-maher.net  الماهر منّصة على بطاقة الدورة المكثفة متوّفرة 
العرض الخاص على البطاقة المكّثفة: عند تفعيلك لبطاقة الفصل الثاني يتّم تفعيل الفصل األول مّجاًنا؛ 

 التوصيل مجاني( دينار، و  15أي بطاقة واحدة للفصلين )سعرها 
( وكتابة  0797  84 84 83للحصول على البطاقة يمكنكم إرسال رسالة واتس أب على الرقم ) -

( ومكان السكن ، وستقوم 2أو ف 1و عربي تخصص ف 2أو ف 1االسم واسم المادة ) عربي مشترك ف
يصالها في اليوم التالي أينما كنتم في أنحاء ا  لمملكة.شركة التوصيل بالتواصل معكم  وا 

 أو يمكن الحصول عليها من المكتبات المذكورة في الصفحة االولى.

http://www.al-maher.net/
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 وّضح املقصود باملذهب األدبي يف األدبي العربي .
جملة من الخصائص الفني ة التي تَصبُغ نِتاًجا أدبي ا ما بِصْبغة 

مان.غالبة تُمي ِز ذلك الن تاج من غيره في   فترة معيَّنة من الز 

 

 )مدرسة اإلحياء والن هضة(

ما املقصود باملذهب الكالسيكّي )مدرسة اإلحياء والّنهضة( 
 ؟) من أسئلة الكتاب ( 

يُطلَق اسم "مدرسة اإِلحياء والن هضة" على الحركة الش عرية 

والتزَم فيها عدد العربي ة ال تي ظهرت في أوائل العصر الحديث  

من الش عراء النَّْظم على نَْهج الش عراء في عصور ازدهار الش عر 

 العربي .

  

 من هو رائد مدرسة اإلحياء والّنهضة ؟
.  الش اعر الِمصري  محمود سامي البارودي 

 

اذكر ثالثًا من الشعراء الّذين تبعوا البارودّي يف مدرسة 
 اإلحياء .

وعلي الجارم من مصر  وعبد أحمد شوقي وحافظ إبراهيم  

صافي   هاوي  ومعروف الرُّ المحسن الكاظمي  وجميل صدقي الزَّ

فاعي  من  ومحمد مهدي الجواهري  من العراق  وعبدالُمنعم الر 

ِرْكلي من سوري ة.   ) يُكتفى بثالثة(     األردن  وخير الدين الز ِ

 

 وّضح  خصائص املذهب الكالسيكّي يف األدب العربّي . 
تُحاكي القدماء في بناء القصيدة العربي ة من حيث تعدُّد  -1

الموضوعات  فنجد في القصيدة مثال: المقدمة الطللي ة  والحديث 

 عن المحبوبة  ثم الفخر بالقوم  إلخ. 

تلتزم القافية الواحدة  فأتباع المدرسة لم يخرجوا على وحدة  -2

 القافية في أعمالهم الش عري ة.

تحافظ على سالمة األلفاظ   وجزالتها  وفخامتها  وتحرص  -3

على فصاحة الت راكيب واألساليب الل غوي ة؛ فال نجد في قصائدهم 

 ألفاًظا عامي ة مثال أو تساهاًل في الل غة وقواعدها. 

تبتعد عن الخيال الجامح باستخدام الص ورة الشعري ة الحس ي ة  -4

لعقل والعاطفة  فمن صورهم مثال والمادي ة  فتوازن بذلك بين ا

تشبيه الدمع بالمطر الغزير  وهي صورة مادية حسية بعيدة عن 

 الخيال الجامح. 

هل استطاعت مدرسة اإلحياء والّنهضة إضافة شيء جديد 
 لألدب العربّي احلديث؟ وضِّح إجابتَك.
نعم  إن هم استحدَثوا أغراًضا شعري ة جديدة لم تكن معروفة من  

عر العربي  و موضوعات جديدة تعب ِر عن تلك الظروفقَْبُل    في الش ِ

عر الوطني  .واألحداث    فظَهَر مثاًل الش ِ

إذا أعطي لك في االمتحان أبياتاً للبارودي تنتهي بـ ) ِل ( أو  مالحظة :

ً لشوقي تنتهي بـ ) ُن( وُطلب استخالص خصائص الكالسيكية منها  أبياتا

 بقة التي حفظتَها .فإن نا نكتب الخصائص السا

 ما املذهب الذي تتبع له المية البارودي ؟
 المذهب الكالسيكي  .

  
 

 وّضح املقصود باملذهب الّرومانسّي يف األدب العربّي احلديث . 
مذهب أدبي  أُطِلق على الش عراء ال ذين نادَْوا بضرورة الت حرر من القواعد 

واألصول ال تي نادت بها الكالسيكي ة  فأَطلَقوا الِعنان للعاطفة والخيال  

وصب وا اهتمامهم على الحديث عن مشاعر اإلنسان الفَْرد وهمومه  

 اآلخرين. ووظ فوا الطبيعة للت عبير عن تلك المشاعر ونَْقلها إلى 

 

 عّلل : ال نستطيع القول بأّن مّثَة قواعَد حمّددًة للّرومانسّية.
ومانسي ة القواعد الُمَسبَّق ة في األدب قيودًا تَُحد  من إبداع األديب   إذ تَعُدُّ الر 

 وقدرته على نقل تجِربته الش عوري ة إلى اآلخرين. 

 

انسّي ؟ ومَب ما الذي جيمع املدارس واالّتجاهات يف املذهب الروم
ر من القواعد  وتختلف في االهتمامات والمضامين   ختتلف ؟ يَجَمعها الت حر 

 واألساليب.
 

 يضّم املذهب الّرومانسّي عدة مجاعات أدبّية، اذكر اثنتني منها. 
 جماعة أبول و. –شعراء المهجر .        ج  –ب    جماعة الد يوان .   - أ 

 

 الرومانسّي راء لكّل مجاعة من مجاعات املذهب اذكر اثنني من الشع
جماعة الد يوان: عب اس محمود العق اد  وابراهيم عبدالقادر المازني   وعبد  -أ 

حمن شكري.   الر 

 شعراء الَمهَجر : ُجبران خليل ُجبران  وإيلي ا أبو ماضي  ونَسيب َعريضة. -ب 

 جماعة أبول و: أحمد زكي أبو شادي  وإبراهيم ناجي.  -ج 

 
 وّضح خصائص املذهب الّرومانسّي يف األدب العربّي .            

يبتعدُ عن الت قاليد الموروثة في بِنية القصيدة العربي ة؛ لذا َهَجَر  -1

مة الطَّلَلي ة ودخلوا في موضوعهم الش عري  مباَشرةً  ومانسي ون المقد ِ   الر 

 والتَزموا الَوحدة الموضوعي ة. 

ر  -2 ومانسي ة مثاًل إلى الت حر  يرفُض القواعد واألصول  فقد دعا أتْباع الر 

؛ ألن ها تَُحد  من إبداع الش اعر  فنجدُ لديهم تَعدُّدًا  ) عّلل (من قيود القافية 

 في القافية في القصيدة الواحدة. 

ومانسيون الط بيعةيُطِلُق الِعنان للعاطفة والخيال  ف -3  قد وظََّف الر 
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 سهلة بعيدة عن واندمجوا فيها  وعبَّروا عن ذلك بمعاٍن عاطفي ة وألفاظ

 الغريب.  

عري ة من الطبيعة ال تي نظر إليها الرومانسيون  -4 وَر الش ِ يَستمدُّ الصُّ

 على أن ها كائن حي  يَنبِض بالحياة. 

إليليا أبو فلسفة احلياة ( إىل أّي مذهب تتبع قصيدة ) 

 المذهب الرومانسي  .   ؟  ماضي

 

 واِزن بني الكالسيكّية والّرومانسّية من حيث : بناء القصيدة،
 الّصورة الّشعرّية، ولغة الّشعروالعاطفة، و 

 الرومانسّية الكالسيكّية 

بناء 

 القصيدة

تلتـزم البنـــاء التقليــدي للقصيــدة، إذ 
تبـدأ القصيـــدة بمقـّدمـــــة طلليـــــة، 
وتـتـعــّدد الموضوعات التي تتناولها 

 القصيدة، وتلتزم وحدة القافية. 

تبتعد عن المقّدمات الطللية وتبدأ 
بموضوع القصيـدة مباشـرة، 
وتتسـم القصيدة بالوحدة  

وحدة الموضوعّية، وال تلتزم 
 القافية. 

 العاطفة

تحتــكم إلى العقــل وتبتـعـد عـن 
 اإلســراف العاطفّي والخيال الجامح. 

تطلق العنان للعاطفة والخيال، 
 وتهتّم بالفرد ومشاعره. 

الّصورة 

 الّشعرّية

تعتمد على الّصور الحسّية المادّية 
 المألوفة والشائعة.

تستمّد الصـور الشعرّيـة من 
للتعبير عن األفكار الطبيعة 

والمشاعر والعواطف، فقد رأت في 
 الطبيعة كائًنا حيًّا ينبض بالحياة

 لغة الّشعر

تستخدم األلفاظ الجزلة الفخمة، 
وتحرص على فصاحة التراكيب 

 اللغوّية وقّوتها. 

تستخدم األلفاظ العاطفية السهلة، 
وتميل إلى التراكيب واألساليب 

 الرقيقة العذبة. 
 

ً ألبي القاسم الشابي  تنتهي بـ ) ر ( أو  :مالحظة  إذا أعطي لك أبياتا

ً إليليا أبو ماضي تنتهي بـ  ) ال ( وطُلب منك استخالص خصائص  أبياتا

الرومانسي ة منها فإن نا نكتب الخصائص السابقة التي أجبَت عنها مع 

عون في  االنتباه إلى أن نا عندما نكتب أن  أتباع المذهب الرومانسي ينو 

 القوافي لكن الشاعر في األبيات حافظ على قافية واحدة .

 

هو وضِّح املقصود باملذهب الواقعّي يف األدب العربّي احلديث. 

 ي ة كما هي من غير أي ة مثالي ة.المذهب الذي يُعنى بوصف الحياة اليوم

 

 ؟ما املآخذ اليت أخذها الواقعّيون على الرومانسّيني 
 مبالغتَهم في الخيال. -أ  

ورأوا أن هم ابتعدوا عن حياة الن اس الواقعي ة والحديِث عن مشكالتهم   -ب 

 وهمومهم اليومي ة.

 عّلل : الواقعية تصوير للواقع ممزوج بنَفس األديب وقدراته الفنية.

ألن  الكاتب الواقعي يستمد  مادته األدبية من مشكالت العصر 

 وشخصياته من الطبقة الوسطى أو طبقة العمال .االجتماعية 
 

علِّل ظهوَر املذهب الواقعّي يف األدب العربّي. أو ما 
 النهج الذي سار عليه األدب العربّي الواقعّي ؟

ظهر المذهب الواقعي في األدب العربي لتصوير الواقع العربي 

َب بمشكالته االجتماعي ة وقضاياه السياسي ة  فأبرَز األدباُء عيو

روا مظاهر الحرمان والبؤس قَصدَ اإلصالح.  المجتمع  وصوَّ

 

قعّيني، واذكر عماًل لكلٍّ اذكر عددًا من األدباء العرب الوا
 منهم 

كتَب طه حسين مجموعته القصصي ة "الُمعذَّبون في  -أ  

 األرض".

 وكتَب توفيق الحكيم رواية "يومي ات نائب في األرياف".  -ب 

 كتَب نجيب محفوظ مجموعته القصصي ة "َهْمس الجنون". -ج 

 ويوسف إدريس رواية "الَحرام".  -د 

 وعبدالرحمن الش رقاوي  رواية "األرض".   -ه

 

 عدِّد اّتجاهات املذهب الواقعّي مّما درسَت. 
الواقعي ة  -الواقعي ة النقدي ة.                     ب  -أ 

 االشتراكي ة.

 

 ما الفرق بني الواقعّية النقدّية والواقعّية االشرتاكّية؟  
ز بشكل كبير على جوانب الش ر والفساد الواقعي ة النقدي ة : ترك ِ

في المجتمع  وتقوم بانتقاده وإظهار عيوبه وتسليط الضوء 

 عليها  وتكتفي بذلك من غير إيجاد الحلول. 

ِر الصراع بين طبالواقعي ة االشتراكي ة ال : تصو  قة العم 

والفالحين من جهة وطبقة الرأسماليين والبرجوازيين من 

جهة ثانية  فتنتصر لِلولى وتظهر جوانب الخير واإلبداع 

فيها  وتَدين الثانية وتكشف عيوبها وتجعلها مصدًرا للشرور. 

م الواقعية االشتراكية حلواًل للمشكالت التي تتناولها.  وتقد ِ

 

 عّد جمال الواقعية النقدّية ؟ما الفنون األدبية اليت ُت
تُعَد  القص ة والرواية مجاَل الواقعي ة النقدي ة األكبَر وتليهما 

 المسرحي ة.

 

 اذكر منوذجًا قصصيًّا للمذهب الواقعي العربي ؟
قص ة  "نظرةٌ ِملؤها األمُل" للقاص  األردني  أمين فارس 

 َمْلَحس.

 

 وّضح خصائص املذهب الواقعّي يف األدب العربّي
ُر الواقع ويبتعدُ عن اإلغراق في العواطف والخيال.  -1 ِ  يُصو 

ُز على القضايا االجتماعي ة  ويعِرُضها عرًضا  -2  يُرك ِ
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موضوعي ا بعيدًا عن الذ اتي ة  فيَنقُد المجتمَع  ويبحُث عن مشكالته  ويقترُح 

 بعض الحلول المناسبة. 

 القصصي ة والروائي ة والمسرحي ة.يعتمدُ بصورة أكبَر على الكتابة  -3
 

 واِزْن بني املذهب الواقعّي واملذهب الرومانسّي من ناحيَتي:
 األلفاظ، واملعاني. 
 

   
 

 وضِّح املقصود باملذهب الّرمزّي يف األدب العربّي احلديث. 
مزي ةُ مذهٌب أدبي  يعتمد اإليحاء في الت عبير عن المعاني الكاِمنة في  الر 

 نَْفس األديب. 

 

 علِّْل : َكثرَة استخدام الّرمز لدى أتباع املذهب الّرمزّي. 
ألن  اتباع هذا المذهب يَرْوَن  أن  الت عبير عن األشياء َحَسَب تأثيرها في 

 نفوسنا أدقُّ من محاولة الت عبير عنها في ذاتها. 
 
  

اذكر أداة من أدوات الرمزية الفنّية اّليت تساعد على تكثيف 
 اإلحياءات 
عر وموسيقاه.عنايتُهم ال ةُ بإيقاع الش ِ  خاص 

 
ُة يف االرتقاء مبستوى النّص األدبّي؟   أو أين كيف ُتْسِهُم الّرمزي
 َتكُمن أهمّية الّرمزّية يف األدب؟

لةً  من خالل  إيجاد لغٍة جديدٍة تتجاوز معناها المعجمي   وتَكوُن محمَّ

بأفكاٍر ودالالت أكثَر عمقًا  ومن ثَم   الن هوض بالمستوى الجمالي  

 ا وأقرَب إلى نَْفس المتلق ي. للن ص  وزيادة فاعلي ته  وَجْعله أكثَر تشويقً 
 

 اذكر أربعًا من شعراء املذهب الرمزي يف األدب العربّي .
بور  ومحمود درويش  وأدونيس.   بدر شاكر السَّي اب  وصالح عبد الص 
 

اقرأ  امَلقطَع الشِّعرّي اآلتي للّشاعر العراقّي بدر شاكر السَّّياب 
 َمها ُمخاطًبا امرأًة حني من قصيدته "َرَحَل النَّهار"، اّليت َنَظ

 الرومانسي ة الواقعي ة 

 األلفاظ
استخـدام األلفـاظ المستمـد ة من 

 لغـة الحيـاة اليومية. 
 استخدام األلفاظ السهلة العاطفية 

 المعاني

تصوير حياة الناس الواقعية 

والحديث عن مشكالتــهم 

وهمومهــم اليوميـــة مــن غيـر 

 المبالغة في الخيال. 

استخـدام المعاني غير المألوفــة 

التـي تشـع  بالعاطفـة والخيــال  

واالهتــمام بمشاعــر اإلنسـان 

 الفرد وهمومه

ت، ثّم اشتدَّ عليه املرض يف أحد مستشفيات الكوي
 :  أجب عن األسئلة اليت تليه

 النَّهارْ  رحلَ 

             نارْ  دونَ  تََوهَّجَ  أُفُقٍ  على ذُبالَتُهُ  اْنَطفَأَتْ  إنَّهُ  ها

فارْ  منَ  ِسْنِدبادَ  عْودةَ  تْنتَظرينَ  وجلْستِ   الس ِ

عودْ  بالعواِصفِ  ورائكِ  من يْصُرخُ  والبْحرُ   والرُّ

 يَعودْ  لنْ  ُهو

 البِحارْ  آِلَهةُ  بأنَّهُ أََسَرتْهُ  عِلْمتِ  ما أَوَ 

 والَمحاْر؟ الدَّمِ  من ُجُزرٍ  في سوداءَ  قَْلعَةٍ  في

 يَعودْ  لنْ  هوَ 

 النَّهارْ  َرَحلَ 

 .يَعودْ  لنْ  هوَ  فَْلتَْرَحلي 

هذا املقطع ؟ مع ذكر كيف وظََّف الّسّياُب اللغَة يف  -أ
 بعض الرموز اإلحيائّية وتوضيحها .

وظََّف الس ي اُب اللغةَ توظيفًا رمزي ا إيحائي ا يت فُق والجوَّ العامَّ  - 

للمقطعِ بِما يَشيُع فيه من حزٍن وشعور باأللم والفراق نتيجة 

 المرض.

واليأس  فالت عبير "َرَحَل النَّهار" إيحاٌء بِفقدان األمِل بالش فاء  -

 من العودة إلى الوطن واألِحبَّة

عود" إيحاٌء   - و التعبير "البحر ال ذي يصرُخ بالعواصف والر 

ياتها وَعقَباتها    بهموم الحياة وأحزانها وآالمها وتحد ِ

و التعبير  "القلعة الس وداء والُجُزر والدَّم والَمحار" إيحاٌء  -

عر يمنَعُه من وطنه بالمرض ال ذي أضحى ِسْجنًا يعيش فيه الش ا

 وأهله. 

 أين بدا تأثري الرمزية يف هذا املقطع ؟ –ب 
مزية أَضفْت عمقًا داللي ا على المقطع  وارتقَْت بقيمته الفني ة   الر 

ا في أغوار نفسه.  وزادت من قدرة الش اعر على الت عبير عم 

كيف جاءت الصور يف املقطع مع ذكر صورتني وردتا  -ج  
 يف الّنص وتوضيحهما ؟

َور جاءت مركَّبةً حافِلةً بالد الالت اإليحائي ة ال تي تعكس نفسي ة  الصُّ

الش اعر وما يُعانيه  فقوله مثاًل: "َرَحَل النَّهار" ال يتوق ُف على 

ء ُموِحيًا بِفقدان األمل تشبيه النَّهار بإنساٍن يَرَحل َحْسُب  وإن ما جا

واليأس  وكذا قولُه: "والبحُر يَصرُخ" ال يتوق ف على تشبيه 

البحر بإنساٍن يَصرُخ  وإن ما تَجاوَز ذلك إلى قسوة الحياة على 

 الش اعر وضيِقها وصعوبتِها. 

 ما العالقة بني األلفاظ والّصور يف املقطع السابق ؟ -د 
َور في قصيدة الس ي اب هذه في إطار   لقد تَضافَرت األلفاظ والصُّ
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ٍ رمزي  يوحي  َشبَكٍة من العَالقات المترابطة؛ ما ساعدَ على إحداث جو 

ِعة.  بدالالت غني ة متنو 
 

  وّضح خصائص املذهب الّرمّزي يف األدب العربّي
مزي ة اإليحائي ة بوْصفها أداةً فاعلة للت عبير  -1 يَستخدُم الت عبيرات الر 

في  –؛ ألن  اللغة العادي ة في رأي الرمزي ين ال تستطيُع  ) عّلل (

ا في النَّْفس من أفكار  –كثيٍر من األحيان  الت عبيَر بِعُْمٍق عم 

 ومشاعر. 

 

عري ة ا -2 لمنبِثقة من اختيار يعتني عنايةً فائقةً بالموسيقا الش ِ

ة.  األوزان واأللفاظ الخاص 

 

اقرأ امَلْقطَعني الشِّعريَّني اآلتَيني، ثم بيِّن ما توحي به األلفاظ 
 -أوالرتاكيب اليت حتتها خّط يف كّل منهما مستعيًنا بالسياق:  

قال حيدر محمود عن الهاشمي يَن  ودورِهم عبَر التاريخ  وفْضِل 

ٍد   على البشري ة:  –هللا عليه وسل م  صل ى –سي ِدنا محمَّ

 هاِشمي وَن: 

 فينا  الشَّمسَ أَْيقَضوا 

 فاْستَفاقَْت 

 ..ِمْن بَْعِد ُطوِل ُرقادِ 

 وأَعادوا َوْجهَ الَحياِة  

 إِلَْيها...

 ِليَكونا َمعًا على ميعاِد 

 : الشمس: الهداية  العزة اجلواب

فاستَفاقَْت ِمْن بَْعِد ُطوِل ُرقاِد: تخلصت من الض الل الذي عاشت فيه 

 فترة طويلة قبل ظهور اإلسالم. 

:  -ب  قالت فدوى طوقان في نضال الشَّعب الِفلَسطيني 

 ولْن يَْنداَح في الَميداِن 

 فَوَق ِجباِهنا التَّعَُب 

 ولْن نَرتاَح  لْن َنرتاَح 

  األَشباحَ حت ى نَطُردَ 

  والظُّْلمةْ  لِغربانَ وا

: األشباح  الغربان   الظلمة: المحتل ون الصهاينة  الظلم اجلواب 

 والقهر 

 

    واِزْن بني معنى "البحر" يف قول الّسّياب وهو يف الُغْربة:

 البَْحُر أَْوَسُع ما يَكوُن وأَْنَت أَْبعَدُ ما تَكوْن 

 والبَْحُر دونََك يا ِعراقْ      

 ومعنى "البحر" في قول خليل ُمْطران: 

  اءِ َخواِطري  فَـيُجـيـبُـني بِـِريـاِحـــِه الَهـْوجـ شاٍك إلى البَْحِر اْضِطرابَ 
عاب ال تي اجلواب  : البحر لدى السي اب إيحاء بالعوائق والص 

 تحول بينه وبين العودة إلى وطنه. 

ركه ألمه بينما البحر لدى مطران مظهر من مظاهر الطبيعة يشا

 وحزنه. 

 

اقرأ امَلْقطع اآلتَي من قصيدة تيسري سبول )شتاٌء ال 
َيرَحل(، َيِصُف فيه إحساَسه باألمل والّشعور بالضياع 
وتفاؤَله بتغيُّر حاله إىل الَفَرح والّسعادة، ثّم تبيَّْن أهّم 
 َمالِمح املذهب الّرمزّي فيه: ) من أسئلة الكتاب (

 َعلى أُْفِقنا تَتََمط ى الغُيوم 

 تَجوُب بِبُْطٍء تُخوَم السَّماء

تاء  وتوِشُك تَْهِمُس أنَّ الش ِ

 تَناهى

 وَودََّع أَي اَمنا 

 وَخلََّف في األَرِض أَْحالَمنا 

 ُوعودًا بِخْصب 

 ثِماًرا ِلُحب  

 َوعاَه َضميُر الثَّرى والَمَطر

على ألفاظه يظهر في النص أن الشاعر أضفى اجلواب : 

لها دالالت أكثر عمقًا وغنًى  وتراكيبه بعدًا رمزيًا إيحائًيا  فحم 

من دالالتها المعجمية على نفسيته ومشاعره وأفكاره؛ ما 

يرتقي بقيمة النص ويجعله أكثر قبوالً لدى المتلق ي  فـ" 

الغيوم" إيحاء بالشعور بالضياع واأللم؛ ألنها توحي بأيام 

ية كما يرى الشاعر  وحين يجعلها الشاعر الشتاء الباردة الخاو

"تتمطى" و "تجوب ببطء تخوم السماء" إيحاء بمزيد من 

الضياع والشعور باأللم والضيق  لكن الشتاء يبقى رمًزا للخير 

والعطاء  فمن قلب المعاناة يتفاءل الشاعر بالخير والفرح 

والسعادة  وهو ما توحي به جملة "وخلف في األرض 

ن ثم  توحي كلمتا: "خصب" و"حب" باألمل أحالمنا"  وم

 والفرح والسعادة والخير.

) شتاء ال يرحل ( لتيسري  أّي مذهب تتبع قصيدتاإىل 
 ؟ وقصيدة ) رحل النهار ( لبدر شاكر السّياب سبول

 المذهب الرمزي.
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باالعتماد على الحرف  3مفاتيح األبيات الشعرية الواردة في مادة القضايا األدبية م  
 ألبيات الواردة في أسئلة الكتاب األخير لألبيات وتشمل األبيات الواردة داخل الدروس وا

 طريقة السؤال : ُيعطى لك في السؤال أمران : -1
 . ، وانتبه إلى ضبطهالبيت الشعري، وعليك أن تأخذ منه الحرف األخير –أ 
 البيت من شعر وصف الطبيعة أو شعر رثاء المدن والممالك ...الجانب األدبي؛ أي يقال لك : إّن هذا  –ب 

 وُيطلب منك أن تذكر  المظهر أو المضمون أو الغرض الشعري أو الموضوع .
   لوب منك كما هو مبّين في الجدولاإلجابة : حاول أن تربط بين الحرف األخير للبيت الشعري وبين الجانب األدبي المذكور في السؤال، وتستخرج المط

 في حال تشابه حرفان أخيران في الجانب األدبي نفسه ، ستجد أّنني أبين لك كيف تفّرق بينهما عن طريق الحرف  قبل اآلخر – 2
  

 ِفــــي َأْرِض َأْنــَدُلٍس َتـْلَتـــذُّ َنـْعـَمــــاُء     َوال ُيـَفـاِرُق ِفـيـهـا الـَقـْلَب َســــــرَّاءُ مثال توضيحّي : 
  ظهر من مظاهر شعر وصف الطبيعة الذي مّتثله هذه األبيات :اذكر امل

الحظ أن البيت ينتهي بـ ) اء ( + مذكور في السؤال أّنه يتبع شعر وصف الطبيعة والمطلوب هو المظهر ، وهذا ما نجده في المربع 
 األول من شعر الطبيعة في الجدول .

 وبيان محاسنها والتغّني بجماِلها.وْصف البيئة األندلسية على نحو عام، الجواب : 

الجانب 
 األدبي

الحرف األخير 
 لألبيات 

 مالحظات  المظهر أو المضمون أو الغرض أو الموضوع

شعر وصف 
 الطبيعة 

 وْصف البيئة األندلسية على نحو عام، وبيان محاسنها والتغّني بجماِلها. اء + رُ 
ي بـ) اء (، والمقصود بـ ) ُر توضيح : المقصود بـ ) اء ( هو األبيات التي تنته

( هو األبيات األخرى التي تنتهي بحرف ) ُر ( ، وكّل األبيات السابقة تعبر عن 
 مظهر واحد هو ) وصف البيئة  األندلسية...(

 جمعُت لك الحروف األخيرة لَلبيات
الخاصة بشعر وصف الطبيعة 

 :بعبارة
 قــرب    مـــــاء 

 2 3   2 
وهذا يسهل عليك حفظ الحروف 
بشكل أسرع ، واألرقام تعني عدد 

تكررت مرات تكرار الحرف فالراء 
 مرتين والباء ثالثة وهكذا .

 والمفاتيح تشمل أبيات التدريبات .

وصف الحدائق والرياض والزهور كالنرجس واألقحوان والّسوسن والبهار   ُب + ِق + مُ 
 والياَسمين.

 وصف المائيات كاألنهار والبحار والسواقي والبرك. را + ِم + با  
 

ا تشارك الناس أفراحهم مناجاة الطبيعة وبّث الهموم والمشاعر إليها وجْعله ِب 
 وأتراحهم

شعر رثاء 
المدن 

 والممالك

  رُ 
 ) مسبوقة بألف(

 تصوير ما حّل بالمدن من خراب ودمار، وما نزل بأهلها من كرب وضيق.
 

 في كلمة :الحروف مجموعة 

 اردــــــــس
         3 

 الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها . دِ 
  ُر + روا

) غير مسبوقة 
 بألف (

ذْكر أسباب الهزيمة من ضعف المسلمين وانقسامهم، وابتعادهم عن تعاليم الدين 
 الحنيف.

 االستنجاد بالمسلمين واستنهاض هممهم ودعوتهم إلى نصرة إخوانهم. سا
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 ذْكر أسباب الهزيمةو الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها  رِ 
 الحروف مجموعة في :  المدح ِد + مُ  شعر المرأة 

 دم  مها  رلى
 3 
 

الرقم الموجود تحت  مالحظة:

الحرف يدل  على عدد المرات 
ر فيها الحرف  التي تكر 

 الوصف    مِ 
 ال + مي + مِ 
 + ها + رِ 

الفخر     ) مالحظة : لتمييز ) ِم ( هنا عن ) ِم ( السابقة، اعلْم أّن السابقة 
 تنتهي كلماتها بـ ) يِم( مثل : العميِم ( 

 الشعر 
 االجتماعّي

ْر + ُل + 
 ِب+ قْ 

تصوير عادات األندلسيين وتقاليدهم في األفراح واألتراح، ، مثل خروج الناس 
 بذلك وتبادل التهاني في األعياد .لمراقبة العيد وفرحتهم الغامرة 

 لب نمرــــــق
قامة  را + قُ  2 2      2   2 مشاركة المسيحيين في األندلس مناسباتهم، ومنحهم حرية العبادة وا 

 الكنائس.
 وصف المهن التي يعمل بها الناس، وتصوير معاناتهم. ُن + مِ 
 والمساجد والكنائس.وصف مظاهر التطور العمراني كالقصور  ال + مُّ 

شعر 
 الجهاد 
) صدى 
الغزو 

الصليبي 
 في الشعر (

 ارهـــــــــنـــــــّم بـــــــــت تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبيين. ِم + تِ 
           2           2      

 الدعوة إلى تحرير المدن وال سيما بيت المقدس. ُب + رُ 
نا + ُر + روا 

 اهُ + ِب + 
 تسجيل االنتصارات، والتهنئة بالفتوحات وال سيما فتح بيت المقدس.

بين ) ُر ( المذكورة هنا مع السابقة، اعلْم أّن السابقة تنتهي كلماتها بـ  للتفريق
 ) يُر(، مثل :عسيُر، أما ) ُر ( الموجودة هنا فال تنتهي كلماتها بـ ) يُر (

شعر 
 الجهاد 
) صدى 
الغزو 

المغولّي في 
 الشعر (

روا + ُر + ِد 
 + نِ 

 درـــــــهـــــــــــن تصوير سقوط المدن 
 تسجيل االنتصارات ـْه + ها 2         

المدائح 
 النبوّية

فيتغنى بصفاته وسيادته وقيادته للعرب  يعرض البوصيري ُبْغيَتُه بمدح الرسول  مِ 
 من لب والعجم، وحاجة الناس إلى شفاعته.

هنا من المدائح  ما يطلب:  انتبه
النبوية هو الموضوع ووضعت لك 
المفاتيح، لكن هناك أبيات ُيطلب 
منها الخصيصة سأتكّلم عنها في 

 وقتها.

الرفيعة، والتوسل إليه وطلب الشفاعة منه  بّين الشاب الظريف منزلة الرسول  ِب 
 للنجاة من عذاب النار، فاآلمال معقودة عليه.

صلى للا عليه وسلم، وال سّيما حادثة اإلسراء والمعراج وصف معجزات الرسول  نِ 
 وصًفا مفصاًل دقيًقا

ذكر غزوات الرسول صلى للا عليه وسلم وفضيلة جده عبدالمطلب، وأشار إلى  لُ 
 ذكره والثناء عليه في الكتب السماوية، وعارض قصيدة َكْعب بن زهير.
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 صاحب المؤّلف المؤلَّف
 ابن حزم طوق الحمامة في األلفة واألاّلف ) رسالة ( 

 ابن ُشهيد التوابع والزوابع ) رسالة ( 
 ابن ُطفيل حّي بن يقظان ) قصة فلسفّية ( 

ْرَصري ا ) ديوان شعر ( معارج األنوار في سيرة النبي المختار  لصَّ
 ابن سيد الناس اليعمري  ) ديوان شعر ( بشرى اللبيب بذكرى الحبيب

 ابن نباتة المصري.  ) ديوان شعر ( منتخب الهدية في المدائح النبوية
 ابن العطار الدنيسري.  ) ديوان شعر ( فرائد األشعار في مدح النبي المختار

 ابن عربشاه الدمشقي . شفاء الكليم بمدح النبي الكريم
 البوصيري  مجموعة قصائد(الكواكب الّدّرّية في مدح خير البرّية ) 

 ابن ُجبير تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار ) كتاب(
 ابن بّطوطة تحفة النّظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار ) كتاب(
 العماد األصفهاني خريدة القصر وجريدة العصر في ذكر شعراء العصر) كتاب(

 محيي الدين بن عبد الظاهر  ) كتاب (    الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر
 محيي الدين بن عبد الظاهر ) كتاب( تشريف األيام والعصور في سيرة الملك المنصور

 الجاحظ الحيوان ) كتاب أو موسوعة (
 أبو الفرج األصفهانيّ  األغاني ) كتاب أو موسوعة (

 صالح الدين الصفدي ) كتاب أو موسوعة (الوافي بالوفيات 
 جمال الّدين الوطواط ) كتاب أو موسوعة (الواضحة وُعرر النقائص الفاضحةص غرر الخصائ

 شهاب الّدين النويري  ) كتاب أو موسوعة ( نهاية األرب في فنون األدب 
 ابن فضل العمري  ) كتاب أو موسوعة (مسالك األبصار في ممالك األمصار 

 َذهبيّ ال ) كتاب أو موسوعة (سير أعالم النبالء 
 العباس القلقشندي وأب ) كتاب أو موسوعة (عشى في صناعة اإلنشا صبح األ

با   بدر الّدين الحلبيّ  ) كتاب أو موسوعة (نسيم الصَّ
 
 

 

 

 

 

 في يوم من األيام سيمّر شريط حياتك أمام عينيك فحاول أْن تجعله يستحّق المشاهدة.
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 تطورت مضامني الشعر وأساليبه يف العصر األندلسي.عّلل : 
 بفعل مجموعة من العوامل السياسية واالجتماعية والبيئية.  
 

عّلل : عاش الناس حياة حرية وانفتاح واندماج بالثقافات 
 والشعوب األخرى .

نتيجة لكثرة األحداث السياسية وتنّوعها، وجمال البيئة األندلسية 
 وتنوع تضاريسها، وتأثر الشعر األندلسي بذلك شكاًل ومضموًنا. 

 
 كيف عاش الناس يف األندلس ؟ وما أثر ذلك على الشعر ؟

عاش الناس حياة حرية وانفتاح واندماج بالثقافات والشعوب األخرى، 
 بذلك شكاًل ومضموًنا.وتأثر الشعر األندلسي 

  
 اذكر اجلوانب األدبّية اليت ظهرت يف الشعر األندلسي . 

شعر وصف الطبيعة، وشعر رثاء المدن والممالك، وشعر المرأة، 
 والموّشح، والشعر االجتماعي.

 
 

 بّين أسباب ازدهار شعر وصف الطبيعة يف األندلس 
 يعة باهتمام الشعراء األندلسيني.أو عّلل : استأثرت الطب

لجمال الطبيعة  المتمثل في تنوع التضاريس، واعتدال المناخ، وغزارة  
 المياه، وخصوبة األرض، وخضرتها الدائمة. 

 
 ما تأثري مجال طبيعة األندلس على ذوق األندلسيني وشعرهم ؟
صقل هذا الجمال ذوق األندلسي وجعله رقيًقا سلًسا، فكان اإلنتاج 

 الشعري في هذا السياق غزيًرا رقيًقا. 
 

 اذكر أبرز مظاهر شعر وصف الطبيعة يف األندلس .
وْصف البيئة األندلسية على نحو عام، وبيان محاسنها والتغّني  -1

 بجماِلها.
واألقحوان والّسوسن وصف الحدائق والرياض والزهور كالنرجس  -2

 والبهار  والياَسمين.
وصف المائيات كاألنهار والبحار والسواقي والبرك، فاألندلس شبه  -3

جزيرة تحيط بها المياه من جهات ثالث، وتكثر فيها األنهار، فأثارت 
 شعراء وأبدعوا في وصفها وتصويرهاخواطر ال

ها تشارك الناس مناجاة الطبيعة وبّث الهموم والمشاعر إليها وجْعل -4
 أفراحهم وأتراحهم.

 

  اذكر اخلصائص الفنية لشعر وصف الطبيعة 
يستخدم التشخيص، وذلك بإبراز الطبيعة في صور شخوص   -أ 

حية وبث الحياة فيها، فابن سفر المريني جعل الزهر يبسم من 
 .الطرب 

يبتعد عن األلفاظ الغريبة، وينحو إلى المعاني السهلة   -ب  -1
الواضحة المستمدة من البيئة األندلسية التي تكثر فيها مظاهر 

 الطبيعة الخالبة من أنهار، وأشجار، وورود، وغيرها. 
يتصف بدقة التصوير وجماله، كما في وصف زهر البهار   -ج 

 .البن النَّّظام األندلسي 
 

األبيات الشعرية المطلوب حفظها وضعتها لك في  مالحظة هامة :

التي يُطلب منها المظهر أو الدروس أبيات ول في بداية قسم القضايا   وجد

المضمون وضعتها لك على شكل مفاتيح سهلة وتريحك وتنتهي معك بوقت 

 قصير؛ بهذه الطريقة لم يتبق  أمامك إال حفظ بعض األسئلة النظرية بكل  قسم .

 

 

عّلل: توّسع شعراء األندلس يف رثاء املدن واملمالك حتى أصبح 
 .عندهم غرًضا شعرًيا قائًما بذاته

بسبب حالة الضعف واالنقسام والتفكك التي شهدها الحكم اإلسالمي  
إبان عصر ملوك الطوائف، والتقلبات السياسية التي سادت ذلك 

بين المسلمين وأعدائهم، وما تبع ذلك من العصر، واشتداد المواجهة 
سقوط الحواضر اإلسالمية مدينة تلو األخرى، ثم سقوط الممالك 

 واإلمارات األندلسية، وانتهاًء بسقوط األندلس كاملة. 
 وّضح أبرز مظاهر شعر رثاء املدن واملمالك . 

تصوير ما حّل بالمدن من خراب ودمار، وما نزل بأهلها من كرب  -1
 وضيق

 الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها. -2
ذْكر أسباب الهزيمة من ضعف المسلمين وانقسامهم، وابتعادهم  -3

 عن تعاليم الدين الحنيف.
هممهم ودعوتهم إلى نصرة  االستنجاد بالمسلمين واستنهاض -4

 إخوانه

 الوحدة األولى 
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اشتهرت قصيدة أبي الَبقاء الرَّْندي يف رثاء املدن واملمالك أكثر من 
  غريها، بني سبب ذلك.  

ألّنها ال ترثي مدينة بعينها كالنماذج السابقة بل ترثي األندلس في 
مجموعها مدًنا وممالك، وتعبر عن تجربة حقيقية عاشها الشاعر، 

خطوب جليلة ال وبدأها بحكمة عامة، ثم صور ما حّل باألندلس من 
 .عزاء فيها وال تأّسَي دونها

 

 وّضح اخلصائص الفنية لشعر رثاء املدن واملمالك.
يتصف بحرارة العاطفة وعمق الشعور باألسى والحزن عند الحديث  -أ 

 عّما حّل بالمدن والموازنة بين ماضيها وحاضرها. 
ريرة، تغلب عليه النزعة الدينية والحكمة النابعة من التجارب الم -ب 

ويتجلى ذلك في أبيات أبي البقاء الّرندّي حين يتحدث بحكمة عن تداول 
ل الحال وتقلُّب الزمان.   األيام وتبدُّ

يكثر من استخدام أساليب اإلنشاء الطلبي، مثل: النداء،  -ج 
  واالستفهام للتحسر والتفجع. 

 
   عّلل : يتصف شعر رثاء املدن واملمالك حبرارة العاطفة.

الشاعر صادق في ما يقول  فهو ال يتصنع وال يتكسب  بل يصور ألن 

واقعًا مؤلًما ال مكان للتكلف فيه ويعبر عن مشاعره تجاه ما حل  بالمدن 

 وأهلها  فجاءت معظم القصائد حزينة باكية شجية.

 

 وَضح من خالل ما درست مكانة املرأة يف األندلس. 
بيرة في المجتمع األندلسي  وشاركت في الحياة نالت المرأة مكانة ك

العامة   وتولت مناصب مختلفة  فكانت كاتبة   وعالمة   وشاعرة  

وكان لكثير من النساء نفوذ سياسي  وذلك بسبب أجواء الحرية 

 تاح التي سادت المجتمع األندلسي.واالنف

 

أمثلة تدّل على دور املرأة يف األندلس مع ذكر اجملال  ةاذكر ثالث
 الذي نشطت فيه .

كانت ُنَضار بنت أبي َحّيان الِغْرناِطّي  عالمة في اللغة والنحو  -أ 
 والتفسير ولها مجلس علم. 

كانت واّلدة بنت المستكفي  تجمع األدباء في مجلسها لدراسة  -ب
 الشعر ونقده. 

نفوذ سياسي مثل: َمْرَيم أم ِإْسماعيل،  كان لكثير من النساء -ج 
 وَأْسماء بنت غاِلب.

 
 

 اذكر عددًا من الشاعرات األندلسّيات امُلجيدات .
ب  وُحّساَنة الّتميمّية، وأم الَهناء بنت القاضي،  َحْمَدة بنت زياد الُمَؤدِّ

كونية، وَتميمة بنت يوُسف.وَحف  َصة الرَّ
 

 وّضح  األغراض الّشعرية اليت نظمت فيها املرأة. 
للتعبير عن مشاعر الوّد واإلخالص، أو من  ( عّلل ح : ) المد -1

 أجل تحقيق رغبة ذاتية مثل رفع ظالمة أو طلب نجدة.
 الوصف . -2 
خاصة من كانت مقربة من  –افتخرت المرأة األندلسية : الفخر  -3

بحسبها ونسبها وجمالها وعّفتها  –الملوك واألمراء والوزراء 
 ومهاراتها، فالفخر متنفس لها لتعبر عن كبريائها والمباهاة بنفسها .

 

  وّضح اخلصائص الفنية لشعر املرأة.
جاء في معظمه قصائد قصيرة ومقطوعات تتصف بوحدة  -1

 الموضوع. 
عّلل ته وجماله، وخلوِّه من التكّلف )يتصف التصوير فيه  ببساط -2

وره تخضع لعاطفة المرأة المتدفقة، ويظهر ذلك في قول ( ، فص
ب حين وصفت )وادي آش( .  َحْمَدة بنت زياد الُمَؤدِّ
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 بني مظاهر التعايش والتفاعل يف األندلس من خالل ما درست. 
تجلى التعايش والتفاعل في مظاهر شتى من بينها احترام جميع 

مكونات المجتمع األندلسي ومشاركة أتباع األديان المختلفة المناسبات 

 في ما بينهم ومنحهم حرية العبادة وبناء الكنائس  وتبادل التهاني. 

      
 وّضح مظاهر الشعر االجتماعّي يف األندلس .

األندلسيين وتقاليدهم في األفراح واألتراح، وتبادل تصوير عادات  -1 -1
 التهاني في األعياد .

مشاركة المسيحيين في األندلس مناسباتهم، ومنحهم حرية  -2
قامة الكنائس.  العبادة وا 

 وصف المهن التي يعمل بها الناس، وتصوير معاناتهم. -3
 وصف مظاهر التطور العمراني كالقصور والمساجد والكنائس. -4
 

 اذكر بعض العادات االجتماعية يف األندلس . 
 -خروج الناس لمراقبة هالل العيد وفرحتهم الغامرة بذلك .ب  -أ 

 تبادل التهاني بهذه المناسبة السعيدة.
 عادات األندلسيين لبس الثياب البيضاء في األتراح واألحزان. -ج
 وّضح اخلصائص الفنية للشعر االجتماعي .

جاء في معظمه مقطوعات شعرية صغيرة، وال سيما عند وصف -أ   -1
 المهن وتبادل التهاني. 

يوظف اللغة السهلة واأللفاظ االجتماعية السائدة في المجتمع  -ب  -2
 األندلسي، مثل: ليلة  العيد، والنيروز ، والمهرجان، والِوراقة.

يميل إلى المعاني البسيطة ويوظف الصور الشعرية السهلة،  -ج 
كتشبيه صاحب الِوراقة باإلبرة التي تكسو الناس، وأثر الصوم في 

 الهالل حتى غدا نحياًل.

 
اذكر أربعة من أدباء النثر يف العصر العباسي يف املشرق العربي 
 كان هلم تأثري بالنثر يف األندلس .

 الّتوحيدّي.ابن المقفع، والجاحظ، وابن العميد، وأبي حّيان 
 

 اذكر اثنني من الفنون النثرّية اشُتهرا يف األندلس .
 فّن القصة الفلسفية  -الرسائل األدبية التأليفية.          ب  -أ 
 
الً : الرسائل األدبية التأليفية           أو 
 
أو بّين اهلدف من الكتابة     ما املقصود  بفن الكتابة التأليفية؟
هي مجموعة رسائل أدبية تتنوع أهدافها بين الترفيه عن  التأليفّية. 

النفس بما تلّذ قراءته، وشرح الحقائق بأسلوب قصصي خيالي، مصورة 
 عواطف الناس وأهواءهم في حياتهم الخاصة والعامة. 

 
ب الذين أبدعوا يف فّن الكتابة التأليفّية، مع ااذكر اثنني من الُكّت
 ذكر عمل لكّل منهما .

 حزم صاحب )طوق الحمامة في األلفة واأُلاّلف(. ابن  -أ 
 ابن ُشهيد صاحب )التوابع والزوابع(.   -ب
 
   

 ما سبب تأليف " طوق احلمامة يف األلفة واألّلاف " ؟
هي رسالة رّد بها ابن حزم على سائل بعث إليه من مدينة ألِمْرَية، 
يسأله أن يصّنف له رسالة في صفة الُحّب ومعانيه وأسبابه وأغراضه، 

 وما يقع منه على سبيل الحقيقة. 
 
 يف كم باٍب يقع طوق احلمامة؟ 
 يقع طوق الحمامة في ثالثين باًبا.

 

 . شخصًا لألفضل كلمة واحدة طّيبة يمكنها أن تغّير
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ماذا تناول ابن حزم يف رسالته؟ أو ما موضوع رسالة ابن 
 حزم " طوق احلمامة يف األلفة واألّلاف "؟

تناول فيها ابن حزم الُحّب في نشأته وتطوره وأغراضه ودرجاته  
 وأنواعه ومكامن السعادة والتعاسة فيه. 

 
 ؟نية لرسالة ابن حزم اخلصائص الفما 

عبارات قصيرة سلسة بعيدة عن التكلف، وذلك واضح تستخدم  -1 -1
في قول ابن حزم ))فترى الناظر ال يطرف، يتنّقل بتنّقل المحبوب، 

 وينزوي بانزوائه، ويميل حيث مال كالحرباء مع الشمس((.
تعالج عاطفة الحب من منظور إنساني مستخدمًة التسلسل  -2 -2

لنظر، ثم اإلقبال المنطقي، فأول عالمات الحب عند ابن حزم إدمان ا
 بالحديث.... . 

 تستشهد بالشعر لتوضيح المعنى.  -3 -3
4-  
5-  
ما سبب تأليف رسالة "التوابع والزوابع" البن ُشهيد     
 األندلسي؟

ألّن  كاتبها ابن ُشهيد األندلسّي لم ينل من أدباء عصره وعلمائه إال 
 لنظرائه قدرته على الكتابة.النقد، فأراد أن يثبت 

 
اخرتع ابن ُشهيد يف رسالته شياطني للشعراء  : عّلل 
 املشهورين والُكّتاب النابهني. 

لُيسمعهم ما يحملهم على االعتراف له بالتفوق والعبقرية في زمانه، 
وجرت بينه وبينهم مطارحات أدبّية، ومناقشات لغوية تجّلت فيها 

 آراء ابن ُشهيد النقدّية.
 
 إىل َمن وّجه ابن ُشهيد رسالته ؟

 أبا بكر ))وهو شخصية خيالية((. إلى شخص كّناهُ 
 
تسمية ))التوابع والزوابع(( بهذا االسم . ) من  :عّلل
 أسئلة الكتاب (

ألنه جعل مسرحها عالم الجن ) التابعة والزوبعة (، واتخذ كل 
 من الشياطين.  –في ما عداه  –أبطالها 

 
 بع والزوابع ؟ما املقصود بالتوا

التوابع: جمع تابع أو تابعة وهو الجنّي أو الجّنّية، ويكونان مع اإلنسان 
 يتبعاه حيث ذهب. والزوابع: جمع زوبعة: وهو اسم شيطان أو رئيس للجن.

وازن بني رساليت )طوق احلمامة( و )التوابع والزوابع( من حيث: 
 سبب التأليف، واملوضوع. 

 

 

 عّلل : كثرت القصص الفلسفية التأملية يف العصر األندلسي. 
 ألّن كّتابها كانوا يتخذونها وسيلة للتعبير عن فكرهم وفلسفتهم وآرائهم.

  
 اذكر مثااًل من أمثلة القصة الفلسفّية يف العصر األندلسّي .

 قصة )حّي بن يقظان( البن طفيل. 
 
      

 بّين هدف ابن طفيل من تأليف قصة ) حّي بن يقظان ( . 
 لكي تكون  وسيلة للتعبير عن فكره وفلسفته وآرائه. 

 
 اخلصائص الفنية لقصة حي بن يقظان

تأثره بمضامين القرآن الكريم، وال سيما بقصة سيدنا موسى عليه السالم  -1 -1
 عند ذكر التابوت والنار التي استأنس بها. 

مل والتفكر في الخلق والكون، وهذا واضح في قوله عند يعتمد التأ -2 -2
 تفكيره وتأمله بعد وفاة الظبية فاهتدى إلى شّق صدرها لمعرفة ما أصابها. 

عني بدقة الوصف والسرد، وال سّيما عند الحديث عن تعلم الطفل من  -3
الظبية وما حوله المهارات واكتشاف األشياء واعتماده على نفسه بعد موت 

 ة.الظبي

 الموضوع سبب التأليف 

 طوق الحمامة

رد بها على سائل بعث إليه من 

مدينة ألِمْريَة  يسأله أن يصن ف له 

رسالًة في صفة الحب ومعانيه 

وأسبابه وأغراضه  وما يقع منه 

 على سبيل الحقيقة. 

الحـب فــي نشـأتـــه 

وتطـوره وأغـراضــه 

ودرجـاتـــه وأنواعــه 

ومكـامــن السعـــادة 

 والتعاســة فيــه. 

التوابع 

 والزوابع

أن ابن ُشهيد لم ينل من أدباء 

عصره وعلمائه إال النقد  فأراد 

أن يثبت لنظرائه قدرته على 

 الكتابة. 

ُعِرضـت فيهــا آراء 

ابـن ُشهيـد النـقـديـــة 

واالعتراف له بالتفوق 

والعبقرية في زمانه 

ممــن نـاقـشهــم مـن 

شيــاطيــن الشـعــراء 

 والكتـاب. 
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 وازن بني رسالة التوابع والزوابع وقصة حي بن يقظان من حيث: سبب التسمية، واهلدف من التأليف. 

 الهدف من التأليف سبب التسمية 

 حي بن يقظان
نسبـة إلـى بطـل القصـة الطفـل )حـي بـن 

 يقظان( 

أراد ابن طفيل أن يعرض من خالل القصة فكره 

 وفلسفته وآراءه في الكون والوجود. 

 التوابع والزوابع
أنه جعل مسرحها عالم الجن  واتخذ كل 

 من الشياطين  -في ما عداه-أبطالها 

أن ابن شُهيد لم ينل من أدباء عصره وعلمائه إال النقد  

 فأراد أن يثبت لنظرائه قدرته على الكتابة

 
 
 
 
 
 
 

 

ما الذي هّيأ لدول أوروبا أن تغزو املشرق العربي وحتتل بعض 
 مدنه حتت مسمى ))احلروب الصليبية((؟

ية وقادتها اإلسالمهذه الحقبة شهدت نزاعات داخلية بين أمراء الدول 
 فضعفت قوتهم العسكرية

 
 حتت أّي مسمًّى احتّلت دول أوروبا مشرقنا العربي ؟

 ))الحروب الصليبية((
 

اذكر ثالثًة من القادة املسلمني  الذين برزوا يف مواجهة الغزو 
 الّصلييب. وماذا عمل هؤالء القادة يف هذه املواجهة ؟

كي، وصالح الدين األيوبي، عماد الدين زنكي، وابنه نور الدين زن
الذين عملوا على توحيد صفوف المسلمين، في بالد الشام ومصر؛ 
لمواجهة هذا الغزو وتحرير ما احتله األعداء بعد حروب طاحنة 

 أعادت لَلمة حقها وهيبتها. 
 

يف العصرين : بني دور األدب يف تسجيل األحداث ومواكبتها 
 األيوبي واململوكي.
لحروب، وصّور أحداثها تصويًرا دقيًقا، وأشاد واكب الشعر هذه ا

بفتوحاتها، ومدح أبطالها وقادتها، وصارت هذه الحروب هي الصبغة 
 .العامة لموضوعاته

 

اذكر مضامني الشعر يف مرحلة الغزو الصلييّب يف العصرين : 
 األيوبّي واململوكّي .

 تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبيين. -أ 
 تحرير المدن وال سيما بيت المقدس.الدعوة إلى  -ب
تسجيل االنتصارات، والتهنئة بالفتوحات وال سيما فتح بيت  -ج 

 المقدس.
 

ما اسم القصيدة اليت عارضها ابن القيسراني اليت دعا فيها 
 القائد نور الدين زنكي إىل إنقاذ بيت املقدس؟

 ) فتح عمورّية ( ألبي تمام .
 
ها بيت املقدس؟ وما اسم قائد ما اسم املعركة اليت حتّرر في
 املعركة ؟ وما الطرفان اللذان دارت بينهما املعركة ؟

معركة حّطين، بقيادة صالح الدين األيوبّي ، ودارت المعركة بين 
 المسلمين والصليبيين .

 
اذكر ثالثة من الشعراء الذين انعكست أصداء الغزو الصلييب يف 
 أشعارهم. ) من أسئلة الكتاب (

يوردي  والرشيد النابلسي  وشهاب الدين محمود الحلبي  وابن األب -1
 الس اعاتي  وابن القيسراني  وابن المجاور  )يكتفى بذكر ثالثة(.

 

 

 الوحدة الثانية 
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 كيف تفاعل الشعراء مع أحداث الغزو املغولي ؟      

شهدائها  تصوير األحداث واإلشادة ببطوالت قادتها من المسلمين، ورثاء
 وتبيان آثارها في ديار المسلمين.

 
اذكر مضامني الشعر يف مرحلة الغزو املغولي يف العصرين :  
 األيوبّي واململوكّي .

 تسجيل االنتصارات. -ب     تصوير سقوط المدن.  -أ  - أ
  - ب

وماذا   من قائد معركة عني جالوت ؟ وَمن الطرفان املتقاتالن ؟
 تعد هذه املعركة ؟

السلطان قطز، ودارت بين المسلمين والمغول، وُتَعّد  المعركة هوقائد  
 بداية تحرير البالد اإلسالمية من المغول.

 
 وّضح اخلصائص الفنّية لشعر اجلهاد.

يتصف بالواقعية من خالل وصف أحداث المعارك وصًفا مباشًرا،  -أ  -1
 مثل وصف شرف الدين األنصاري معركة عين جالوت. 

 دام الفنون البديعية كالجناس  والطباق يكثر من استخ -ب  -2
يتميز بحرارة العاطفة وتدفق المشاعر، وال سيما عند الحديث عن  -ج

 سقوط المدن وتصوير المآسي والفرح باالنتصارات.
 

وازن بني رثاء املدن يف العصر األندلسي ويف العصرين األيوبي 
 واململوكي. ) من أسئلة الكتاب (

 

  

 
العصران: األيوبي 

 والمملوكي
 العصر األندلسي

1 

صدى الغـزو الصليبـي 
والغـزو المغولـي فـي 

 الشعر.

من مظاهر شعر رثاء المدن 
 والممالك في هذا العصر. 

2 

أواًل: تـصويـر سقــوط بيــت 

 المقـدس بـأيـــدي الصليبيين.

تصوير ما حلَّ بالمدن من خراب 

ودمار  وما نزل بأهلها من كرب 

 وضيق.

3 
ثانيًا: الدعوة إلى تحرير 

 المدن وال سيما بيت المقدس. 

الموازنة بين ماضي المدن 

 وحاضرها. 

4 

تسجيـل االنتصارات  

والتهنئـة بالفتـوحـات وال 

 سيما فتح بيت المقدس

االستـنجـــاد بـالمسـلميـــن 

واستنــهـاض هممهــم ودعوتهم 

 إلى نصرة إخوانهم. 

 

 ما املقصود باملديح النبوّي؟
وتعداد صفاته الُخُلقية  فن شعري ُيعنى بمدح النبي محمد 

ظهار الشوق لرؤيته وزيارته، وزيارة األماكن المقدسة  والَخْلقية وا 
التي ترتبط بحياته، مع ذكر معجزاته المادية والمعنوية، واإلشادة 

 بغزواته. 
 
 تسمية شعر املدائح النبوّية مدحًا وليس رثاًء .  :عّلل

حيٌّ في نفوس المسلمين برسالته وسنته ومبادئه  ألن الرسول 
 التي بُعث من أجلها. 
 

ِلَم ازدهر شعر املدائح النبوّية وأصبح يشكل ظاهرة تسرتعي 
 االنتباه يف العصرين: األيوبي واململوكي. 

ين من ويالت ومصائب يعود ذلك إلى ما تعاقب على المسلم
وأحزان، وقد القى الكثيرون من شدة وطأتها القهر واأللم، 
وجعلتهم يعيشون في تعب ونكد، وال سّيما بعد الهجمات المتوالية: 
الصليبية الجائرة من الغرب، والتترية الغادرة من الشرق، فما كان 

 والتضرع إليه كي ينجيهم من –تعالى  –منهم إال التوجه إلى للا 
الكرب الذي وقع عليهم والضيم الذي لحق بهم، وتوسلوا إلى 

أن يكون شفيًعا لهم عند للا لكي ينجيهم  رسوله الكريم محمد 
 من النوائب التي كادت تقضي على وجودهم. 

 
اذكر ثالثة من الكتب ) الدواوين ( اليت ُألِّفت يف املديح 
 النبوي، ومؤلِّفيها .   ) من أسئلة الكتاب ( 

ْرَصري. ب  -أ   -))معارج األنوار في سيرة النبي المختار(( للصَّ
 ))بشرى اللبيب بذكرى الحبيب(( البن سيد الناس اليعمري. 

 ))منتخب الهدية في المدائح النبوية(( البن نباتة المصري.  -ج 
))فرائد األشعار في مدح النبي المختار(( البن العطار  -د 

 الدنيسري. 
 بمدح النبي الكريم((البن عربشاه الدمشقي  ))شفاء الكليم-هـ 
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من هو أشهر من ميثل ظاهرة املديح النبوّي ؟ وما اسم 
 قصائده ؟

البوصيري  وله جملة قصائد أشهرها ))البردة(( المعروفة باسم 
ّرية في مدح خير البرية((   .))الكواكب الدُّ

  

 وّضح اخلصائص الفنية لشعر املديح النبوّي .
عند الحديث  تبرز فيه العاطفة وتدفق المشاعر تجاه الرسول  -أ  -1

 عن شمائله ومعجزاته وطلب شفاعته. 
 يتميز بوحدة الموضوع وطول القصيدة.  -ب  -2
تأثرت مضامينه بالقرآن الكريم، ومن ذلك الحديث عن حادثة  -ج  -3

في الكتب  -صّلى للا عليه وسّلم  -اإلسراء والمعراج، وذكر النبي 
السماوية، والطير األبابيل، وبالحديث النبوي الشريف عند ذكر البراق 

 في حادثة اإلسراء. 
التي يشيع فيه فن المعارضات، مثال ذلك قصيدة ابن الساعاتي  -د 

 .عارض فيها كعب بن زهير 
 
 مالحظة : لإلجابة على سؤال  : 
استنتج اخلصيصة الفنية لشعر املدائح النبوية يف كلٍّ مّما 
 :  يأتي

 انتبه إلى ما يأتي : 
تأّثرت مضامينها بالقرآن البيت الذي ينتهي بـ ) ن ( نقول :  -1

 الكريم ) حادثة اإلسراء (
تبرز فيها العاطفة البيت الذي ينتهي بـ ) تعديُل ( نقول :  – 2

 وتدفُّق المشاعر تجاه الرسول صلى للا عليه وسلم .
 األبيات التي تنتهي بـ ) إنجيُل/ مأكوُل/ أبابيلُ  ( نقول :  – 3

 .شيوع المعارضات الشعرية في شعر المديح النبوي
 

بداية قسم القضايا هو ما وضعته لك في الجدول الموجود في  انتبه :

يخص موضوعات شعر المديح النبوي ) ما الموضوع ... وليس 
 الخصيصة (

 

 

 

عّلل : يعد أدب الرحالت الذي انتشر يف العصرين: األيوبي 
 واململوكّي من أمتع الفنون النثرية .  

الفن بواقع الّناس وحياتهم، وامتزاجه بفنون أخرى اللتصاق هذا 
 كالقصص، والمذكرات، والتراث الشعبي، واليوميات.

 من تولَّى كتابة أدب الرحالت ؟ 
 تهوتهم المغامرة رّحالة متنوعون في ثقافاتهم وعلومهم، ممن اس 

  والسفر والترحال
 عّلل : اختالف اهتمامات الرحالة يف رحالتهم . 

 ثقافاتهم وعلومهم .بسبب تنوع 
 
 ماذا نقل إلينا الرحالة يف رحالتهم ؟

بعضهم نقل عادات من تحّدث عنهم، وتقاليدهم، وثقافاتهم، ولغاتهم،  
وطرق عيشهم، ومعتقداتهم الفكرية والمذهبية، وبعضهم اعتنى بنقل 
جغرافية البالد التي ارتحل إليها وآثارها، وُمناخها، وتوزيع سّكانها 

 معالم حضارتها. وطبيعتهم، و 
 

كونه وثائق تاريخية عّلل :  ألدب الّرحالت قيمة علمية كبرية . 
وجغرافية واجتماعية وثقافية يعتمد عليها لمعرفة أحوال البالد المكانية 

 والسكانية . 
 

 اذكر اثنني من أشهر الرّحالة يف العصرين : األيوبي واململوكي.
 . ةابن جبير وابن بطوط 

اسم الكتاب الذي أّلفه ابن جبري خالل رحلته يف القرن السادس ما 
 اهلجري ؟

 )تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار( 
 

انسب الكتاب اآلتي إىل مؤّلفه : )تذكرة باألخبار عن اتفاقات 
 ابن جبير .    األسفار(. 

 
ماذا وصف ابن جبري يف كتابه )تذكرة باألخبار عن اتفاقات 
  ؟األسفار(

وصف فيها البيت الحرام والمسجد النبوي، ودمشق، والعراق، وغيرها  
من البلدان والمدن، كما وصف األسواق واألسوار والحصون والمشافي، 
واألحوال االقتصادية والسياسية واالجتماعية لساكني البلدان التي مّر 

 بها، ودرجة االستقرار فيها، كما وصفت رحالته.
1-  
 ابن بطوطة ؟ وما لقبه ؟من هو  -2

 هو محمد بن عبدللا الطنجّي، لقب بأمير الرحالة المسلمين. 
 

 كم عامًا استغرقت رحلة ابن بطوطة؟ وماذا طاف بها ؟
استغرقت رحلته ما يقارب الثالثين عاًما، خرج من طنجة فطاف قارتي 

 آسيا وأفريقيا وبعض بلدان قارة أوروبا.
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 ما اسم الكتاب الذي دّون فيه ابن بطوطة أخبار رحلته ؟ 

 )تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار( 
 

انسب الكتاب اآلتي إىل مؤّلفه : )حتفة النظار يف غرائب األمصار 
 وعجائب األسفار( 

 ابن بطوطة . 
 
 ماذا وصف ابن بطوطة يف كتابه ؟

ومواقعها والمسافات بينها ومظاهر العمران وصف فيه البلدان التي زارها 
فيها، وحكامها وعادات أهلها وألبستهم وألوانها وأشكالها وحيويتها وداللتها، 

 كما وصف األطعمة وأنواعها وطريقة صناعتها.
 
 وّضح اخلصائص الفنية ألدب الّرحالت.

 .األشعاريقتبس من اآليات القرآنّية أو األحاديث النبوّية الشريفة أو  -أ  -1
يعتني بالوصف وبذكر التفاصيل، ومثال ذلك وصف ابن بطوطة الياقوت  -ب -2

 .في جزيرة سيالن
 يميل إلى العبارات القصيرة المتناغمة ذات اإليقاع الموسيقّي.  -ج 
 

 

عصرين: عّدد العوامل اليت ساهمت يف ازدهار فن الرسائل يف ال
 األيوبي واململوكي .

 عوامل سياسية، واجتماعية، وعلمية. 
 

وّضح  العوامل السياسية اليت ساهمت يف ازدهار فن الرسائل يف 
 العصرين: األيوبي واململوكي .

كثرة دواوين الّدولة التي اقتضت الحاجة إلى كّتاب الرسائل لتسيير  -أ  -
 أمورها. 

الرسمية التي عاشها السالطين واألمراء والجند حاجة الحياة السياسية  -ب  -
من ِسْلم وحرب إلى استخدام الرسائل إلصدار أوامر التعيين أو العزل أو 

 توطيد العالقات مع البلدان األخرى وتحسين السياسة الخارجية... إلخ.
-   
وّضح  العوامل االجتماعية اليت ساهمت يف ازدهار فن الرسائل يف  -
 اململوكي .العصرين: األيوبي و

علّو منزلة ُكّتاب الرسائل عند السالطين والملوك، حيث قاربت منزلتهم  -أ  -
 منزلة الوزراء وكبار القضاة. 

اتخاذ الرسائل وسيلة تواصل اجتماعي، فكانت تستخدم في التهنئة  -ب  -
 والمدح والتعزية والمواساة والشكر، وغير ذلك. 

زدهار فن وّضح  العوامل العلمّية اليت ساهمت يف ا -
 الرسائل يف العصرين: األيوبي واململوكي .

ديوان اإلنشاء وما وضع من شروط على من يريد أن يتخذ  -أ  -
الكتابة صنعة له ، مع كثرة المكاتبات التي كانت تخرج منه أو 

 تعود إليه من مبايعات وعهود، وغير ذلك. 
ي رغبة الُكّتاب في إظهار ثقافتهم وبراعتهم في الكتابة ف -ب  -

 فنون النثر المختلفة ومنها الّرسائل. 
-  
اذكر ثالثة من أشهر كّتاب الرسائل يف العصرين: األيوبي  -
 واململوكي .

القاضي الفاضل، والعماد األصفهاني، ومحيي الدين بن عبد  
 الظاهر، وعالء الدين بن غانم. 

 
))خريدة القصر وجريدة :  انسب الكتاب اآلتي إىل مؤّلفه
 شعراء العصر((العصر يف ذكر 

 العماد األصفهاني.
 
1-  
 من هو القاضي الفاضل؟ وما ألقابه ؟ -2

أطلقت عليه ألقاب  هو أبو علي عبد الرحيم بن علي البيساني. 
 عدة منها: )محيي الدين( و)مجير الدين( و)القاضي الفاضل(.

  
 ما العلوم اليت درسها القاضي الفاضل ؟

درس العلوم الشرعّية وديوان الحماسة، وتعّلم فّن الكتابة، وعمل 
 في ديوان اإلنشاء زمن صالح الّدين األيوبّي. 

 
على  عّلل : سار كّتاب الرسائل يف عصر القاضي الفاضل
 طريقته.

ألّنه  أحد أهم أعمدة ُكّتاب هذا الفّن؛ فكانت رسائله وطريقته في  
العصرين: األيوبي والمملوكي، ومحّفزة الكتابة نهج الهداية لُكّتاب 

 لهم على اإلبداع.
 
 اذكر اثنني من مؤّلفات حميي الدين بن عبد الظاهر .

))الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر((، و ))تشريف األيام  
 والعصور في سيرة الملك المنصور((.
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يربس يف عهد الّظاهر ب ماذا توىل حميي الدين بن عبد الظاهر
 ؟وقالوون وابنه األشرف خليل

 ديوان اإلنشاء .
 
 وّضح اخلصائص الفنية للرسائل.

  .تتأثر بالقرآن الكريم  -أ  -1
 .تؤرخ الرسال ألحداث العصر، َفتَعدُّ سجالًّ تاريخيًّا  -ب  -2
 .تين المحسنات البديعية، كالجناس تكثر في الرسال -ج -3

رابة بعض األلفاظ مثل الفاضل بغتمتاز رسالة القاضي  -د 
ماك  ()السِّ

 
 عّلل : ُتعّد الرسالة سجلًّا تارخييًّا .

 ألّنها تؤّرخ ألحداث العصر .
 

عّلل :  ُيعدُّ فنُّ اخلطابة يف العصرين: األيوبي واململوكي من 
 أهمَّ الفنون األدبية.
 أو بّين أهمّية اخلطابة يف العصرين : األيوبي واململوكي. 

قناع الجماهير بآراء  ألّنها أسهمت في الّدفاع عن القيم الفاضلة، وا 
 وأفكار سياسية. 

 
اذكر العوامل اليت أسهمت يف تنشيط هذا الفنِّ وازدهاره، 
 ووفرت للخطباء خمزوًنا كبرًيا من املعاني واألفكار. 

ُبط .نشاط حركة  -أ  -1  بناء المساجد والزوايا والرُّ
 تقريب السالطين للخطباء ورفع منزلتهم.  -ب  -2
توافر دواعي الخطابة ومحفزاتها، كالغزو الصليبي والغزو  -ج  -3

المغولي والظروف السياسية والعسكرية التي عملت على ازدهار 
 الخطابة وال سيما الخطابة السياسية والدينية. 

4-  
سياسية والدينية يف العصرين: األيوبي علل : ازدهار اخلطب ال
 واململوكي.  

بسبب توافر دواعي الخطابة ومحفزاتها، كالغزو الصليبي والغزو 
المغولي والظروف السياسية والعسكرية التي عملت على ازدهار 

 الخطابة وال سيما الخطابة السياسية والدينية. 
 

 ؟كيمن هو أشهر اخلطباء يف العصرين : األيوبي واململو
 محيي الدين ابن الزكي. 

 من هو أول من خطب يف املسجد األقصى بعد حتريره ؟
 محيي الّدين بن الّزكي .
 وّضح اخلصائص الفنية ألسلوب ابن زكي.

 تبرز العاطفة الدينية فيها خاصة عند التمثل بالقرآن الكريم.  -أ  -1
 تتأنق في اختيار األلفاظ الواضحة ذات المعاني السهلة.  -ب  -2

توظف الصور البيانية والمحسنات البديعية كالسجع والجناس ما  -ج 
 .يضفي على الخطبة جرًسا موسيقيًّا

 

 عّرف املوسوعة .  
الموسوعة كتاب يجمع معلومات شّتى من العلوم والمعارف في مختلف 

 ميادين المعرفة، أو ميدان منها، مرتبة ترتيًبا هجائًيا. 
 
 متى كانت بداية التأليف املوسوعي ؟

 في العصر العباسّي في القرن الثالث الهجري .
 

اذكر اثنتني من املوسوعات اليت صّنفت يف بدايات التأليف 
 ، ثّم اذكر مؤّلفيهما .املوسوعّي

 كتاب ))الحيوان(( للجاحظ، و))األغاني(( ألبي فرج األصفهاني.
 

ما هي  العوامل اليت كان هلا تأثري يف نشاط التأليف املوسوعي 
 يف العصرين : األيوبّي واململوكّي ؟ واذكر دور كّل منها 
 ) من أسئلة الكتاب ( 

حدثاه من تدمير ثقافي وفكري الغزو الصليبي والغزو المغولي وما أ -أ  -1
لمقدرات األمة اإلسالمية في العراق والشام، األمر الذي ألهب غيرة 
علماء األمة على حضارتها وتاريخها وتراثها، فحثت الخطى وأّلفت 

 الموسوعات لتعويض ما ُخِسر. 
ديوان اإلنشاء وما يتطّلبه من موسوعية المعرفة لدى كل من  -ب  -2

لى العاملين فيه أن يكونوا على دراية بالعلوم يعمل فيه. فقد وجب ع
الشرعية والتاريخ واألدب... إلخ، وال عجب أّن أشهر كتاب الموسوعات 
كانوا رؤساء لهذا الّديوان أو ُكّتاًبا فيه كالقلقشندي، وصالح الّدين 

 الصفدي، والمقريزي وغيرهم. 
لم وحوت انتشار المكتبات الضخمة التي ُأوِقفت لخدمة طلبة الع -ج  -3

نفائس الكتب والمخطوطات؛ األمر الذي أتاح المجال لتنّوع المعارف 
 وكثرتها، ومن ثّم التأليف الموسوعي. 
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استقطاب مصر والّشام للعلماء المهاجرين من أقطار أخرى  -د  -4

كاألندلس والهند والعراق وغيرها. ومن أمثلتهم ابن خلدون مؤسس 
  .علم االجتماع

5-  

 اذكر أشهر املوسوعات يف العصرين: األيوبي واململوكي .
  الوافي بالوفيات لصالح الدين الصفدي -أ  -أ 
غرر الخصائص الواضحة وُعرر النقائص الفاضحة لجمال الّدين  -ب  -ب 

  الوطواط
 نهاية األرب في فنون األدب لشهاب الّدين النويري  -ج  -ج 
 .األبصار في ممالك األمصار البن فضل العمري مسالك  -د  -د 

 .سير أعالم النبالء للَذهبّي  -ه 
 .صبح األعشى في صناعة اإلنشا ألبي العباس القلقشندي  -و 
با لبدر الّدين الحلبّي نس -ز   يم الصَّ
 صّنف املوسوعات اليت درستها إىل: 

        موسوعات التراجم. 
                موسوعات األدب. 

 موسوعات الطبيعة والجغرافيا والتاريخ.
 هناك موسوعات تشترك في أكثر من صنف 

موسوعات 
 الرتاجم
موسوعات 
 األدب

موسوعات 
الطبيعة 
واجلغرافيا 
 والتاريخ

الوافي 

 بالوفيات 

غرر الخصائص 

 الواضحة

نهاية األرب في 

 فنون األدب.

مسالك 

األبصار في 

ممالك 

 األمصار 

نهاية األرب في 

 األدب. فنون

مسالك األبصار 

في ممالك 

 األمصار

سيَر أعالم 

 النبالء

صبح األعشى 

في صناعة 

 اإلنشا

با  نسيم الصَّ

با    نسيم الصَّ

يجب االنتباه للمعلومات الواردة في كل موسوعة؛ مالحظة: 

ألن ها قد تطلب في سؤال االختيار من متعدد  مثل السؤال الذي 
 2018  ةشتويالدورة الورد في 

 املوسوعة اليت وصفت الطبيعة واألخالق واألدب هي:    
 سري أعالم النبالء                                –أ 

 مسالك األبصار يف ممالك األمصار –ب 
 صبح األعشى يف صناعة اإلنشا            –ج 
 نسيم الّصبا –د 

با –الجواب : د    نسيم الص 
  -ه 
 لذلك سأذكر لك املعلومات كاملة: -و 
هـ(: وهو من 764الوافي بالوفيات لصالح الدين الصفدي)ت -أ  -ز 

 أوسع كتب التراجم، يقع في نحو ثالثين مجلًدا. 
غرر الخصائص الواضحة وُعرر النقائص الفاضحة لجمال  -ب  -ح 

هـ(: وهو كتاب يقع في ستة عشر باًبا، 718الّدين الوطواط )ت
يشتمل كّل باب منها على سّتة فصول ضمَّنها مختارات من 

 النثر والّشعر. 
نهاية األرب في فنون األدب لشهاب الّدين النويري  -ج  -ط 

ن مجلًدا ُقسمت خمسة هـ(: وهي موسوعة تقع في ثالثي733)ت
ماء واآلثار العلوية، واألرض والمعالم السفلية،  أقسام: السَّ
واإلنسان وما يتعّلق به، والحيوان الصامت، والنبات، والتاريخ 

 من بدء الخليقة إلى عصره. 
مسالك األبصار في ممالك األمصار البن فضل  -د  -ي 

ا هـ(: وهو كتاب يقع في أكثر من عشرين جزءً 749العمري)ت
حافلة بالفوائد القيمة والمعلومات الواسعة في الّتراجم والّتاريخ 

 والجغرافية. 
هـ(: وهو كتاب ضخم 748سير أعالم النبالء للَذهبّي )ت -ه 

 يقع في ثالثين مجلًدا في تراجم الّرجال واألعالم. 
صبح األعشى في صناعة اإلنشا ألبي العباس القلقشندي  -و 
م يحتوي مقدمة وعشر مقاالت في هـ(: وهو كتاب ضخ821)ت

فضل الكتابة وصفات الكّتاب، والتعريف بديوان اإلنشاء 
وقوانينه، وتاريخ الكتابة وتطوراتها، وأنواع المناصب من رجال 

 الّسيف والقلم... وغير ذلك. 
با لبدر الّدين الحلبّي )ت -ز  هـ(: وهو كتاب يقع 779نسيم الصَّ

طبيعة واألخالق واألدب في نحو ثالثين فصاًل في وصف ال
 وغيرها.

 


