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  الفصل الّدراسّي األول -عربي تخّصص ُمكّثف
 0796212140 المعّلم : جهاد أبو عجمّية

  
 

 الوحدة األولى : كسر همزة إنّ النحو والصرف: 
 : حرف توكيد ونصب/ اسمها منصوب وخبرها مرفوع.   مثال: إّن الديَن حٌق.إّن، أنّ *  

 * تكسر همزة إّن وجوباً في ست حاالت :          
 : إّن الكالَم كالّدواِء؛ إْن أقللَت منه نفَع، وإْن أكثرَت منه َضّر. مثال                                   ا جاءْت في بدايِة الكالِم .. إذ1
، أماا (. ، مثل:. إذا جاءْت بعد حرف استفتاح  2  واعملوا. : أََل إّن الّسماَء َل ُتْمِطُر َذَهبًا وَل ِفّضة، فاعِقلوا مثال      ) أالا
 : قْل إّن رّبي يقذف بالحّق . مثال            .. إذا جاءْت في أّول  الجملة  المحكّية بالقول  3
 إّن المخّدرات آفٌة خطيرٌة. : واللِ  مثال                . إذا جاءْت في أّول جملة  جواب  القسم.4
 . سهًل  وجدته إنَّني إذ الّنحِو، علمَ  أحببتُ :  مثال    : ) إذ، حيث (.وف، مثلالّظر  بعض. إذا جاءْت بعدا 5
 َواللَُّه َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذُبوَن " . : قال تعالى: مثال                   بالالم  المزحلقة . إنّ  . إذا اقترنا خبرُ 6

 مفتوحة، ويمكن حذفها، وتتصل بخبر إنّ  اللم المزحلقة َلم* ملحوظة: 
 

 الوحدة الثانية: أحوال الفاعل والمفعول بهالصرف: النحو و 
 معلومات مهّمة 

 القرينة نوعان:  -1
 / علمة النصب الفتحةعلمة الّرفِع الّضّمة/ مع اختلف اَلسمين في الجنس الساكنة التّأنيثِ  تاءِ :  ، وتشملالقرينة  اللفظّية   - أ
 زيداً  مثال: قابل أحمدُ          يحيى لبنى أكرمتْ مثال:            

  ( ، وغالًبا يـأتي الفاعل " عاقل " والمفعول به " غير عاقل ") حسب المعنىالقرينُة المعنوّيةُ  -ب           
 مثال: صقل مهارتي في الخّط معلمي.       .   قرأ أخي روايتيمثال:                

  :يأتية يعـرب كما التامّ  باألفـعـالالضمير المّتصل  -2     
 .  ألف االثنين ، التاء المتحركة ، واو الجماعة، نون النسوة ، ياء المخاطبة : تعـرب فاعال ً  –    

 مثال : كـتبــُت الدرس :  ضمير مّتصل مبني في محل رفع فاعـل .      
 نا ، تعـرب فاعالً أو مفعـوالً به . -    
 .    فاعـل اآلذاَن : ضمير مّتصل مبني في محل رفع  ـنامثال : َســمعْ     
 نصب مفعول به .: ضمير مّتصل مبني في محل  محمدٌ  ـناَســمَعـمثال :     
 الكاف ، الهاء ، ياء المتكلم : تعـرب ) ضمير مّتصل مبني في محل نصب مفعـول به ( . –   

 مثال : ضربــك / ضربــه / ضربـها / ضربنـــي    
 جّر باإلضافة ( ي محلضمير مّتصل مبني فالضمير المتصل باالسم يعرب ) -3

 مثال: قلمي / كتابك / كلهما
 ) إياك، إياه، إيانا، إياكم ... ( تعرب دائًما: ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به مقّدم.ضمائر النصب المنفصلة  -4
 :ثالث حاالتالفاعُل على المفعول  به وجوًبا  في الدرس األول: يتقّدم * 
 : هنأْت سلمى نهى. مثال                     قرينٍة تمّيُز أحَدهما من اآلخِر.  بِس لعدِم وجودِ خشيُة اللَّ  -1
 .عن صدفاتي سألوا الغّواَص : فهْل  مثال                             المفعول به اسم ظاهر.و   الفاعل ضمير مّتصل -2
 : شكرُتك. مثال   .                      المفعول به ضمير مّتصلو   الفاعل ضمير مّتصل -3
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 :حالتينالمفعوُل به  على الفاعل  وجوًبا في يتقّدُم الدرس الثاني: * 
 استلَم الجائزَة مستحقُّها .مثال :                                اّتصل بالفاعلِ ضميٌر يعوُد على المفعوِل به. -1
 : سيذكرني قومي . مثال                المفعوُل به ضمير مّتصل والفاعُل اسم ظاهر.               -2
 :لتينالمفعوُل  به على الفعل  والفاعل   وجوًبا في حايتقّدُم الدرس الثالث: * 
يَّاَك َنْسَتِعيُن . مثال        إذا كان المفعوُل به ضميَر نصٍب منفصًل يدلُّ على  اَلختصاص.  -1  : ِإيَّاَك َنْعُبُد َواِ 
 .وأسماء الّشرط ،وكم الخبرّية ،به من األلفاِظ الّتي لها حّق الّصدارِة كأسماء اَلستفهام إذا كان المفعولُ  -2 

 : يجب أن يكون الفعل متعدًيا لم يستوف مفعوله.ملحوظة    
 .كنولوجيّ : كم مشكلٍة حّل الّتطور التّ مثال                                          : َمن تقابْل فابتسْم في وجِهِه. مثال    

 الوحدة الثالثة: اإلبدالالنحو والصرف: 
 :الكلمات التي يحدث فيها إبدال لها شرطان 

 أن تكون على وزن افتعل ومثيلتها مثل افتعال، يفتعل، مفتعل، يفتعلون، يفتِع .....  -1
 أن يبدأ المجرد الثلثي بـ ) و/ ز/ د/ ذ/ ص/ ض/ ط (  -2

 إلى  نبدل          أصل الكلمة مثال القاعدة
 و            ت    نشطب التاء المشّددة ونضع ) وت ( ، اّتكال، يّتعظاتّــقى إذا كانت فاء ) افتعل ( واًوا( 1
 ت            د    نشطب الحرف الثالث ونضع ) ت ( ازدهر، اّدعى، مّدكر إذا كانت فاء ) افتعل ( زايًا أو داًَل أو ذاَلً ( 2
 ت           ط    نشطب الحرف الثالث ونضع ) ت ( اّطرح، مصطبر، اضطراب اء أو صادًا أو ضاداً إذا كانت فاء )افتعل( ط (3

    
  .ثّم أدغمت التّاءان /فأبدلت الواو تاء /فيها ) واًوا ( بدليل المجرد ) وقى ( اَلفتعالجاءت فاء  /أصلها اوتقى /وزنها افتعل: مثال : اتّــقى
  .أدغمت الّدال في الّدال/تاء داًَل الفأبدلت / فيها) داًَل ( بدليل المجّرد) دعا ( اَلفتعالجاءت فاء  /أصلها اْدَتعى /افتعل وزنها: مثال : اّدعى
 .أدغمت الّذال في الّدال / تاء داَلً ال) ذاًَل ( بدليل المجرد) ذكر( فأبدلت  اَلفتعالجاءت فاء / مذتكر أصلها /وزنها ُمفتِعـل: مثال : مّدكر

عمثال :   .فأبدلت تاء مفتعل طاء /) ضاًدا ( بدليل المجرد ) ضجع ( اَلفتعالجاءت فاء / أصلها مضتجع /مفتعل وزنها: ُمضطج 
 

 : التصغير الرابعةالوحدة النحو والصرف: 
 دالالت ) معاني ( التصغير: *
 كيَف تهجو           ُشَوْيعرُ مثال : تعلَّْم يا        . الّتحقير وتقليل الّشأن .1
 المرَفق مع الغّسالة قبل تركيِبها أو صيانتها. الكتيِّبَ مثال : أقرُأ                 . تقليل الحجم .2
 .ُدَرْيهماتمثال : الّصدقُة نفُعها عظيٌم، ولو ب.                  . تقليل العدد3

 منازلنا . ْيقُفوَ مثال : حّلقت الطائرة               . تقريب المكان .4     
 المباراة بانتظام.     ُبَعْيدَ  مثال : غادر المتفرجون              . تقريب الّزمان .5     

 ق الل .، اتّ  ُبنيّ مثال : يا                     . الّتحبُّب.  6
 

 تصغير االسم الّثالثيّ 
غَّر على وزن ) ُفعاْيل (.. 1  ّب: ُدَبْيبدُ  /قمر: ُقَمْير/ ْيلجبل: ُجبَ  /سعد: ُسَعْيد  االسم الّثالثي المذكر ُيصا
 شمس: ُشَميسة    /أذن: أذْينة /رْيسةس: فُ رَ فَ / نْيدةهُ : هند االسم الّثالثي المؤنث غير المختوم بتاء الّتأنيث تلحقه الّتاء عند الّتصغير. .2
 ناب : ُنَيْيب     /ويجَ تُ  تاج: عند الّتصغير. ) الواوي، اليائي(الّثالثي الذي ألفه ثانية ُترّد إلى أصلها. االسم 3
 دم: ُدَمّي                   / : ُبَنيّ ابن /أخ: ُأَخيّ  إليه ثالّثه المحذوف عند الّتصغير. يردّ  ثنائيالاالسم . 4
         فتى: ُفَتيّ  /دلو: ُدَليّ  .ياء، وتدغم مع ياء الّتصغيرإلى االسم الّثالثي إذا انتهى ) بألف أو واو ( تقلب األلف والواو . 5
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 َهدي: ُهَديّ / ظبي: ُظَبيّ  إذا انتهى بياء تدغم ياؤه مع ياء الّتصغير. االسم الّثالثي. 6
 بـ) ألف ممدودة أو ألف مقصورة أو تاء مربوطة أو ألف ونون ( إذ تصّغر  مختوم ثالثياسُم كل  . يصّغر تصغير االسم الثالثي7
 ّد إليه الّزوائد .، ثّم تر على ) ُفعايل ( الحروف الّثالثة منه   
  / مروان: ُمرّيانسلمان: ُسَليمان /  زهرة: ُزَهْيرة/ / نجوى: ُنجّيا / سلوى: ُسلّيا  سلمى: ُسَلْيَمى/ سوداء: ُسَوْيداء   
 .يجب ضبط الحروف الثلثة األولى في الكلمة المصّغرة ) ضمة ، فتحة ، ياء التصغير الساكنة ( :ةملحوظ      
 ب حفظ قاعدة التصغير ) من أجل سؤال عّلل (: يجةملحوظ      
 

 تصغير االسم الّرباعي
ل (. 1  ُزخرف: ُزَخْيِرف    /أحمق: ُأَحْيِمق. يصّغر االسم الرباعّي على صيغة ) ُفعاْيع 
 آسن: أوْيسن    /خالد: خويلد . إذا كان الحرف الثاني من االسم الرباعي ألفًا فإّنه يقلب إلى واو.2
 /غزال: ُغَزيِّل. مع ياء الّتصغير اندغميياء، و  ان إلىقلبفإنهما ي) ألف أو واو ( الرباعي االسم حرف الثالث من . إذا كان ال3

 عجوز: ُعجّيز       
 ُرقَية: ُرقّية  /َجميل : ُجمّيل/ َكثير: ُكثَيِّر إذا كان الحرف الثّالث ياء فتدغم مع ياء الّتصغير. .4
 مختوم بـ ) ألف ممدودة  أو تاء مربوطة أو ألف ونون ( إذ تصّغر الحروف األربعة رباعي اسم  كلّ  ياالسم الرباعُيصّغر تصغير  .5
 األولى منه، ثم ُترّد الّزوائد إليه.   
 صولجان: ُصَوْيلجان   / قنطرة: ُقَنْيِطرة /خنفساء: ُخَنيِفساء   

 

 تصغير االسم الخماسيّ 
ْيل (. واو، ياء ألف،االسم الخماسي الذي رابعه حرف علة )  .1   مسعود: ُمسيعيد/ /مصباح: ُمَصيبيح ( يصغَّر على صيغة ) ُفعاْيع 

      مسكين: ُمَسْيكين        
             ناطور: ُنَويطير /ُحَوْيِسيب :حاسوب إذا كان ثانيه ألفًا تقلب واًوا. .2     
 ميراث: ُمَويريث /ميعاد: ُمويعيد /ميزان: ُمَوْيِزْين /ميقات: ُمَوْيِقيت صغير.إذا كان ثانيه ياء منقلبة عن واو تردُّ واًوا عند التّ  .3     

 

 تصغير االسم المركب تركيًبا إضافيًّا
 وتطّبق عليه أحكام الّتصغير.وَل نحذف الجزء الثاني، يصّغر صدُره ) الجزء األول ( فقط القاعدة :   
 دار األرقم: دَوْيرة األرقم -        عماد الّدين: ُعَميِّد الّدين -ج الّدين           يْ وَ تُ  تاج الّدين: -       عبد الل : ُعَبْيد الل -  

 تصغير الجمع
 ُيصّغر على لفظه ) نضيف ياء التصغير فقط (.: ِفعلة: صبية /أفعال: أطيار /أفعلة: أجنحة/ أوزان: أفُعل: أعُين 4وهو :  جمع القلة. 1
       أصحاب: ُأَصْيحاب/ أرغفة: ُأَرْيِغفة/ أنُهر: ُأَنْيِهر ية: ُفتّية /ِفت /ِغلمة: ُغَلْيمة      
 : جمع الكثرة . 2  

 . " نضيف ون "نجمعه جْمع مذكر سالمًا  ثمّ  ،ثم نصّغر المفرد ،إذا كان مذكرًا عاقًل :  نأتي بالمفرد -أ
 شويعرون –ُشويعر  –مثال : شعراء ) مذكر عاقل (  شاعر       
 ." نضيف ات " نجمعه جْمع مؤنث سالماً  ثمّ  ،نصّغر المفرد ثمّ  ،عاقل : نأتي بالمفرد كان مؤنثًا أو غير إذا -ب
 ُجَبْيلت      –ُجبيل  –مثال : جبال ) غير عاقل ( :   جبل       
 فراتُسَويْ  –ُسويفرة  –) مؤنث ( :      سافرة  مثال : سوافر      

 . ) ون/ ين/ ات(ثّم ترّد إليهما علمة الجمع ،نصّغر المفرد ثمّ  ،نأتي بالمفرد:  المؤنث الّسالمجمع جمع المذّكر الّسالم و  .3  
 ملونيْ ُعوَ  –ُعويمل  –عاملون ) جمع مذكر سالم ( :   عامل مثال:           
 ُسَوْيعات –ُسويعة  –ساعات ) جمع مؤنث سالم ( :   ساعة مثال:           
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 : اإلضافة الخامسةالوحدة النحو والصرف: 
 تتكّون اإلضافة من ركنين:* 
 + وهو مضاف المضاف، ويعرب حسب موقعه من الجملة. 1 
 ." يكون مجرورًا أو في محّل جّر" المضاف إليه، وحكمه الجرّ . 2 

 : عظيُم القوِم محبوب . مثال  
 رور وعلمة جّره الكسرة .عظيُم : مبتدأ مرفوع وعلمة رفعه الضمة وهو مضاف / القوِم : مضاف إليه مج 

 في الناص: * كيف نعرف المضاف والمضاف إليه
 اسم + ضمير مّتصل                      -3اسم نكرة + اسم نكرة يقبل أل             -2اسم نكرة + اسم معرفة                     -1

 ه                    مضاف   مضاف إليه                        مضاف    مضاف إليه                         مضاف      مضاف إلي    
                أقوال        الوشاِة                             رّبة             بيٍت                         قلمي                              
 كلمة            سوٍء                        مسيرتناصاحب      الفندِق                                
 أبو           خالٍد                             ديوان           شعٍر                        كلهما     

 ضافةعند اإل: أل الّتعريف، والتنوين، ونون التثنية ونون جمع المذّكر الّسالم فائدة مهّمة: ُتحذاف من المضاف  
 .: طالُب العلمِ عند اإلضافة فتقول  . الطالبُ مثال حذف أل التعريف : 

  .طالُب علمٍ :  عند اإلضافةفتقول  . طالب  مثال حذف التنوين من المضاف : 
 . : ُغلما زيدٍ عند اإلضافةفتقول  . نُغالما: مثال حذف النون من المثنى المضاف 

  .عند اإلضافة : مرسلو الناقةِ فتقول  . مرسلون:  المضافالمذكر الّسالم مثال حذف النون من جمع 
 

 صور المضاف إليه 
 ثالث صور:* للمضاف إليه         

                               سيؤوُب يوًما    مسافر  كلُّ  اسم ظاهر         مثال: مفرد. 1
      من أدباء األردّن. همامؤنس الّرزاز وهاشم غرايبة كل. مفرد ضمير             مثال: 2
 ظروف)حيث، إذ، إذا(.البعد : وتقع جملة. 3
            .هطل المطرُ جئت إْذ : مثال           
َحى :مثال                                             ساجاىَواللَّْيِل ِإَذا  َوالضُّ
           ياْجعاُل ر ساالاتاهُ اللَُّه َأْعَلُم َحْيُث : مثال           

      

 األسماء والظروف التي تلزم اإلضافة ) يأتي بعدها مضاف إليه (:      
 . كال و كلتا1        

                             المثنى " الرفع باأللف ، والنصب والجّر بالياء " .إعراَب  تعرب وعندها:  المثنى ضمير* تضاف إلى 
 توكيد معنوي مرفوع وعلمة رفعه األلف ألّنه ملحق بالمثنى وهو مضاف. وارفتان .   كلتاهمامثال : الجنتان        

 (للتعّذر وعندها تعرب إعراب اَلسم المقصور) تقّدر عليهما الحركات:  ظاهرمثنى اسم * تضاف إلى 
 خره منع من ظهورها التعذر وهو مضاف .مبتدأ مرفوع وعلمة رفعه الضّمة المقدرة على آ. آتاْت ُأُكلاهااالجنتين  كلتامثال :        

 قبل، بعد .2
 ظرف زمان أو مكان منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف.*إعرابها الثابت:   

 ظرف زمان منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف .      المغيبِ  قبلَ وصلتك : مثال        
 نصبه الفتحة وهو مضاف .المسجد      ظرف مكان منصوب وعلمة  بعدَ : أسكُن  مثال     
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 .الّضمّ ُيْبَنيان على عندها قد ينقطع الّظرفان )بعد( و)قبل( عن اإلضافة و  فائدة مهمة:*      
 : ظرف زمان مقطوع عن اإلضافة مبني على الضّم في محل نصب . بعدُ : لم أسافر  مثال        
 فة مبني على الضّم في محل جّر .: ظرف زمان مقطوع عن اإلضا قبلُ : لل األمر من  مثال        

 نوعان:اسم معرب وهو  :أيّ  .3
 اسم شرط، مفعول به منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف.  .تكرْم يكرْمك إنسانٍ  أيَّ مثال:      ) أّي ( الشرطّية:     
 ب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف.، مفعول به منصو استفهاماسم         ؟فتى أضاعوا أيَّ مثال:   ) أّي ( االستفهامّية:        
 معا  .4

 ظرف زمان أو مكان منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف.*إعرابها الثابت: 
 العصفور: ظرف زمان منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف. معَ الجمل وأستيقظ  معَ : أنام مثال    
 لفتحة وهو مضاف .سور المدرسة : ظرف مكان منصوب وعلمة نصبه ا معَ : سرُت مثال    
 . حيثُ 5

 وهو مضاف .على الضّم في محل نصب  : ظرف مكان مبنيالثابت إعرابها -   
 (. / والجملة اَلسمّية في محل جّر باإلضافة: أجلس حيُث العلماُء جالسون . ) العلماء: مبتدأ مرفوع/ جالسون: خبر مرفوع مثال       
 (. في محل جّر باإلضافة الفعلّية/ والجملة ) يجلُس: فعل مضارع مرفوع/ العلماُء: فاعل مرفوع : أجلُس حيُث يجلُس العلماُء.مثال       

 تضاف ) حيث ( إلى الجملة اَلسمية والجملة الفعلية. -  
 . إذا6
 وهو مضاف.   على السكون في محل نصب : ظرف لما يستقبل من الزمان مبني الثابت إعرابها -   

 ا هوى.: والنجم إذمثال      
 الجملة الفعلية.( إلى  إذاتضاف )  -  
 . إذْ 7
 وهو مضاف . على السكون في محل نصب : ظرف زمان مبنيالثابت إعرابها -  
 : وصلت إذ النقاُش محتدٌم .     مثال     
 .المصّدرة بفعل ماضٍ  ( إلى الجملة اَلسمية والجملة الفعلية إذتضاف )  -  
 وتضاف ) كل، كلتا، قبل، بعد، أّي، مع ( إلى المفردلجملة، ذا ( إلى اتضاف) حيث، إذ، إ  -: تذكير. 

 .تدّل ) إذا ( على الزمن المستقبل، وتدّل ) إذ ( على الزمن الماضي -
 

 أحكام المضاف إلى ياء المتكّلم
 حاَلت: 4آخر المضاف في فتح الياء وتسكين  يجب* 
 ايَ . المضاف اسم مقصور) آخره ألف (.      عصا: عص1 
 . المضاف اسم منقوص) آخره ياء (.       ليالي: لياليَّ 2 
 . المضاف مثنى.                          رجلن: رجليَ 3 
                                                            . المضاف جمع مذكر سالم.               منقذون: منقذيَّ 4 

               آخر المضاف: في غير الحاَلت األربعة السابقة.الفتح وكسر  في الياء التسكين أو يجوز* 
 إعجاب: إعجاِبْي أو إعجاِبَي                                            
                                  صديق: صديِقْي أو صديِقَي            

  

 تكلم.نكسر آخر المضاف؛ لمناسبة ياء المفائدة:    

 :ملحوظة

 إذا انتهى االسم بـ ) ّي / اي ( 

 يجب فتح الياء.
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 والّصرف  النحوأسئلة 
 

        السؤال األول:                                                                              
 اقرأ النص اآلتي، ثّم أجب عن األسئلة التي تليها :( 1

دول َل تقـّوم بمسـاحتها وعـدد سـّكانها، بـل بمـا تواجـه وقف أحد الطلبة متحّدثًا أمام زملئه بمناسبة يوم اَلستقلل فقال: إّن مكانـة الـ 
عظيمــًا. ولعمــري إّن األردّن خيــر مثــال علــى ذلــك   مجــًداقــوا حقّ فاصــطبروا و يات فتــذّللها إرادتهــم، فكــم دولــة واجــه ســكانها الصــعاب مــن تحــدّ 

ـــه!مـــن وطـــن بـــه فـــأكرمْ ، ، وُنَخْيلتـــه تـــوحي بـــالعّزة واإلبـــاءفتاريخـــه الحـــديث ملـــيء بالتحـــّديات هـــذه  أَل إّن اَلســـتقلل مـــن أهـــمّ  ! ولل دّر أهل
 ة لألردنيين، فما أروعهم وهم واقفون في وجه الرياح!عن اإلرادة الحرّ  تعبيره اإلنجازات  إذ إنّ 

 . استخرج من النّص السابق:1
 ُنَخْيلته: مصّغراً  . اسماً ب                         إرادتهم لهافتذلّ : . مفعوًَل به تقّدم على الفاعل وجوباً أ    

   مجًدا واحّقق: . فاعًل تقّدم على المفعول به وجوباً د                                              اصطبروا: . كلمة فيها إبدالج   
 وجوًبا حسب ورودها في النص السابق :. ما سبب كسر همزة إّن 2
 لة المحكية بالقول.وقعت أول الجم :أ. إّن مكانة الدول ال تقّوم    
 وقعت بعد حرف اَلستفتاح أََل  :ب. أال إّن االستقالل    
 وقعت بعد الظرف إذ :ج. إذ إّنه تعبير    
 وقعت أول جملة جواب القسم :د. لعمري إّن األردّن خير    
  . أعرب ما تحته خط في النص السابق.3

 .تنوين الفتح: مفعول به منصوب وعلمة نصبه مجًدا -    
 .تنوين الضمّ : خبر إّن مرفوع وعلمة رفعه تعبير -    
 (. ) الكسرة الطلبةِ   في النّص. ا( حسب وروده الطلبة )  كلمة. اضبط آخر 4
 مزراب، ناقد، حساب، دولة، حّرة، ِفتيةزملء، َحديث، . صّغر الكلمات التالية مع الضبط التام: 5

 ُنَويقد، ُحَسّيب، ُمَزْيريب، ُحَرْيرة، ، ُدَوْيلةُفَتّيةُحَدّيث،  ُزَمّيلون،    
 السؤال الثاني: عّلل تقّدم الفاعل على المفعول به وجوبًا في الجمل اآلتية: 
  . خشية اللبس لعدم وجود قرينة: . أهانا خادمي أخي1
 ألّن الفاعل ضمير متصل) ُت ( والمفعول به اسم ظاهر) الحق(. :عرْفُت الحق .2
   عل ضمير متصل) ُت ( والمفعول به ضمير متصل) ك (.ألّن الفا :. شكرتكا 3

 السؤال الثالث: عّلل تقّدم المفعول به على الفاعل وجوبًا في الجمل اآلتية:
ذ ابتلى1  اتصل بالفاعل)  رّب ( ضمير يعود على المفعول به) إبراهيم (. :رُبه بكلمات فأتمهنّ  إبراهيما  . وا 
 ألّن المفعول ضمير مّتصل) ك ( والفاعل اسم ظاهر) الل (. :له إال هو اهلُل بضّر فال كاشفا  . إْن يمسسكا 2

 السؤال الرابع: عّلل تقّدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبًا في الجمل اآلتية:
 ألّن المفعول به من األلفاظ التي لها حّق الصدارة) كم الخبرّية (. :كم تركوا من جنات  وعيون .1
 ألّن المفعول به ضمير نصب منفصل يدّل على اَلختصاص. :ضيفُ . إّيايا يقصُد ال2

 السؤال الخامس: أعرب ما تحته خّط فيما يأتي:
 اسم استفهام، مفعول به منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف. :آيات  اهلل تنكرون أيَّ  .1
ُكلُ 2 زاقا  واْ . وا مَّا را الااًل طايِّباً م   في محّل رفع فاعل.ضمير متصل مبني  :ُكُم اللَُّه حا
 مفعول به منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف. :ُعمارُه ربّ . خاف 3
 فاعل مرفوع وعلمة رفعه الضّمة.: الموتُ . حضر يعقوبا 4
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 :ما نوع القرينة في الجملتين اآلتيتين :السؤال السادس
 قرينة معنوية      . قرأ أبي كتابي.    1
 لفظية قرينة   عيسى ليلى.   هنأتْ . 2

 : وّضح اإلبدال في الكلمات اآلتية:السابعالسؤال 
 .أبدلنا التاء داَلً  وزنها افتعل، أصلها ازتجر، جاءت فاء افتعل ) ز ( بدليل المجّرد ) زجر (،: ازدجر

 .طاء(، أبدلنا التاء  صلح( بدليل المجّرد )  ص، جاءت فاء افتعل ) اصتلحل، أصلها اوزنها افتع: اصطالح
 .، ثّم أدغمنا التاءينتاء الواو(، أبدلنا  وعد( بدليل المجّرد )  و، جاءت فاء افتعل ) اوتعدوزنها افتعل، أصلها  :اّتعدا 

 : هات الثالثي المجّرد مّما يأتي:الثامنالسؤال 
 .ون، مّدكر، اصطحب، مضطهد، اصطلىاّتفاق، المزدهي، ازداد، اّتكال، اضطرام، تّدخر 

 ذخر، ذكر، صحب، ضهد، صلى ، زها، زاد، وكل، ضرم،وفق
 : صغ من األفعال اآلتية فعاًل على وزن ) افتعل (.التاسعالسؤال 

 ، ضربوزن، زحم، ضّر، صاد، طرح، ضجع، دهن، صفا، طلع، صبر
 ، ازدحم، اضطّر، اصطاد، اّطرح، اضطجع، اّدهن، اصطفى، اّطلع، اصطبر، اضطرب.اّتزن

 لكلمات اآلتية:: ما الحرف الذي أُبدل في االعاشرالسؤال 
 اّتق ، اّدهان، تصطادمّتصفًا، ازدهر،  -
 .التاءين : أبدلنا الواو تاء وأدغمنامّتصف -
 أبدلنا التاء داًَل. :ازدهر -
 .أدغمنا التاءينأبدلنا الواو تاء و  :اّتق   -
 أبدلنا التاء داًَل. :اّدهان -
 أبدلنا التاء طاء :تصطاد -

 ذي أفاده التصغير في ما تحته خّط :: ما المعنى الالحادي عشرالسؤال 
يقحّلقت الطائرة . 1  تقريب المكان                    .منازلنا ُفوا
يهيةان عمرو بن العاص . ك2  التحّبب   .شديدة الذكاء ُدوا
 تقليل الحجم                 الدم البيضاء في الدم.  كرّيات. 3
يلب. أنت 4  التحقير وتقليل الشأن             كثير اإلهمال والغياب. ُطوا
 تقليل العدد                    .ُلقايمات. تناولت على الغداء 5

 .ر األسماء اآلتية مع الضبط التام: صغّ عشر الثانيالسؤال 
 ُمَصْينع مصنع: ُبَنيّ  ابن: ُنَجّيا نجوى:                  ُظَبيّ  ظْبي:

 ُلَيْيلى ليلى: ُقَمْير قمر: بُنَييْ  ناب: ُدَوْيرة األرقم دار األرقم:
 ُصَوْيلجان صولجان: ُجَزْيء جزء: ُعَيْينة عين: ُحَذْيفة حذفة:

 ثَُلّيثاء ثلثاء: ُسّعّيد سعيد: ُسَعْيد سعد: ُعَصْيفير عصفور:
 ُعَمْيمير عّمار: ُكَؤْيسات كؤوس: ُأَطْيعمة أطعمة: ُرَوْيكبون ُركبان:
 ُشَؤْينات شؤون: ُظَرّيفين ريفين:ظَ  ُغَلْيمة ِغلمة: ُأَوْيسن آسن:

 ُسَوْيقة ساق: ُعَرْيجاء عرجاء: ُفَيْيصل يصل:فَ  ُجَهّيل َجهول:
 ُسَرْيريق سّراق: ُبَصْيلت َبصل: ُجَوْيعد جاعد: ُمَفْيتيح مفتاح:

 ُأَنْيفس أنُفس: ُنَفْيسات نفوس: ُلَبْيأة لبؤة: ُأَمْيمة أّم:
 ُقَبْيرات قبور: ُدَوْيئرات دوائر: ةُنَفْيس نفس: ُأَنْيفاس أنفاس:
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 ُكَوْيتبون ُكّتاب: ُأَذْينة :ُأذن ُكَوْيتب كاتب: ُكَتّيبات ُكُتب:
 ُسَيْيف الدولة سيف الدولة: ُمَوْيقيت ميقات: ُسَوْيطير ساطور: ُوَوْيفد وافد:
 ُعَصّية عصا: ُدَليّ  دلو: ُبَيْيتات بيوت: ُحَوْيجج حاّج:
 ما ُمكّبر األسماء المصغرة اآلتية: :عشر الثالثالسؤال 

 غزال ُغزّيل: سائح ُسَوْيئح: صالح ُصَويلح: قطّ  ُقطْيط:
 مقلة ُمَقْيلة: رحى ُرَحّية: جّنة ُجَنْينة:    خنساء خنْيساء:
 حقّ  ُحقيق: حصوة ُحَصّية: نار ُنويرة: موعد ُمَويعد:
 سائل ل:ُسَويئ مروان ُمَرّيان: آمن ُأَوْيمن: ميعاد ُمَويعيد:
 دون ُدَوْين: ناصر الدين ُنَوْيصر الدين: غادة ُغيْيدة: جميل ُجَمّيل:
 قَدم ُقَدْيمة: ِفْتية :ُفَتّية دم ُدَمّي: صلح ُصلّيح:

 : عّلل ما يأتي:عشر الرابعالسؤال 
 دغم بياء التصغير.ألنها اسم رباعي ثالثه ألف فتقلب األلف إلى ياء وت(.  ُرشّيد( فنقول )  رشادنصّغر كلمة )  -1
 .الواوي ألنها اسم ثلثي ثانيه ألف فترّد األلف إلى أصلها(.  ُتويج( فنقول )  تاجنصّغر كلمة )  -2
 ألنها لم تأت على صيغة تصغير اَلسم الثلثي) ُفَعيل (  ( ليست اسمًا مصّغرًا مع أّن الحرف الثالث ياء ساكنة.  َدِخْيلكلمة )  -3   

 ألول غير مضموم، والحرف الثاني غير مفتوح.فالحرف ا        
  هنيدة أجمل من الُشميس.: صّوب الخطأ: عشر الخامسالسؤال 

 الُشَمْيسةالصواب: 
 : عّين المضاف والمضاف إليه في الجمل اآلتية:عشر السادسالسؤال 

 المضاف: غيب / المضاف إليه: السماوات": . " ولل غيب السماوات واألرض1
 المجلس، أجلس/ المضاف إليه:  رأس، حيثالمضاف:  :س حيُث أجلس. رأس المجل2
 الفتح، هم/ المضاف إليه:  يوم، إيمانالمضاف:  :". " قْل يوم الفتح َل ينفع الذين كفروا إيمانهم3
 كلمة، عمل، الياء/ المضاف إليه:  سماع، بعد، عملالمضاف:  :بعد عملي الّشاق طّيبة. أحّب سماع كلمة 4

 : فّسر سبب تحريك ياء المتكلم بالفتح في التراكيب التي تحتها خّط:عشر سابعالالسؤال 
 ألّن المضاف اسم منقوص.              بعد الظاعنين ُشكول.  لياليَّ . 1
 ألّن المضاف اسم مقصور           بتحنان األغاريد يطرُب.  سوايَ . 2
 جمع مذكر سالم ألّن المضاف  من الضيق. ُمنقذيَّ . أصدقائي المخلصون 3

 : أعرب ما تحته خّط:عشر الثامنالسؤال 
 توكيد معنوي منصوب وعلمة نصبه الياء ألنه ملحق بالمثنى وهو مضاف.            . كليهما. قرأت الكتابين 1
 ظرف زمان منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاف.  الِعرض بالمال.  بعدَ . َل بارك الل 2
 ظرف مكان مبني على الضم في محّل مفعول فيه وهو مضاف.             جلسنا. حيثُ . سأجلس 3
 مبني على الضّم في محل جّر.مقطوع عن اإلضافة ظرف زمان                 .قبلُ . لْم أسافر من 4

 : ما الصورة التي جاء عليها المضاف إليه في الجمل اآلتية:عشر التاسعالسؤال 
 جملة                  . والليل إذا سجى. 1
 جملة        . نصركم الل إْذ أنتم قليلون. 2
 مفرد اسم ظاهر     . التحقت بالجامعة قبل شهرين. 3
 مفرد ضمير                  . المرء بأصغريه. 4
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 : صّوب الخطأ في الجمل اآلتية:العشرونالسؤال 
 حيثُ                             . َل تأمِن الغدَر ِمن حيِث تعّودَته. 1
 مهندسو                       . برَع مهندسون هذا البناء في تصميِمه. 2
 أيِّ ) كسرة (                                       ؟ . ِمْن أيَّ طريٍق أتيت3
 مدرسيَّ                               . ألساتذتي ومدرسْي فضٌل كبيٌر.4
 مثوايَ                                       . إّنه رّبي أْحسَن مثواْي. 5
 الممرضتين               . كلتا الممرضات تحرص على سلمة المرضى.6
 إّنما                                   . قالوا أّنما نحن مصلحون. 7
 لمعّلمحّفز اإّيانا                                            . حّفز المعّلم إّيانا. 8
 . كتابًا كم قرأت؟                                              كم كتابًا قرأت؟9

 . أجلُس حيُث العلماِء جالسون                               العلماءُ 10
 (؟ في ديواٍن أندلسي  )  ( مضافًا إليه مع أنها مجرورة في عبارة أندلسيّ : لماذا ال يجوز أْن نعرب كلمة ) العشرونالحادي و السؤال 

 

ضافة، أْي أّن المضاف َل يأتي منّونًا.      ألّن ما قبلها منّون، وَل يجتمع تنوين وا 
 : حّدد العالمة اإلعرابّية للكلمتين المخطوط تحتهما في ما يأتي:والعشرون الثانيالسؤال 

 الضمة المقّدرة         الجنتين آتت أكلها.  كلتا. 1

 األلف  ألنه ملحق بالمثنى.     هما آتت أكلها. اكلت. الجنتان 2

  " لل األمر من قبُل ومن بعُد".( على الضّم في قوله تعالى:  بعدُ : عّلل: بناء كلمة ) والعشرون الثالثالسؤال 
 .َلنقطاعها عن اإلضافة

 (. ما صادقالرجلن كلهالمثنى في جملة )  إعراب ( كلهما)  تعرب: عّلل: الرابع والعشرونالسؤال 
 ألنها أضيفت إلى ضمير المثنى.

 

 األدب في العصر األندلسيّ  – الوحدة األولى – قضايا أدبّية
 

 عالما أطلق العرب اسم األندلس؟ (1
  .شبه جزيرة إيبيريا) إسبانيا والبرتغال (على     
 كم قرنًا حكم المسلمون األندلس؟ (2

 ه (. 897ه ( حتى سقوط غرناطة عام ) 92مانية قرون منذ عام ) حكمها المسلمون ث    
 من هو القائدان اللذان فتحا األندلس؟ (3

 .وموسى بن نصير ،طارق بن زياد    
 في األندلس. مراحل الحكم اإلسالميّ اذكر  (4

 الدولة األموّية في المشرق ويتبعون لها. ه (: اسُتكمل فتح األندلس، وحكم األندلس وَلة تعّينهم138 –ه 92. عهد الفتح والوَلية ) 1
 قريش ( األندلس وتأسيسه دولة أموّية  ه (: تبدأ بدخول عبد الرحمن بن معاوية ) صقر 422 –ه 138. عهد اإلمارة والخلفة ) 2

 المشرق.مستقلة عن     
 موّية.ه (: قامت عّدة ممالك ودول على أنقاض الدولة األ484 –ه 422. عهد ملوك الطوائف ) 3
 ه (: شهدت دخول يوسف بن تاشفين األندلس والقضاء على ملوك الطوائف.540 –ه 484. عهد المرابطين ) 4
 ه (: أصبحت األندلس وَلية تابعة للمغرب العربّي.633 –ه 540. عهد الموّحدين ) 5
 في األندلس.   ه (: وكانت هذه الحقبة نهاية الحكم العربّي اإلسلميّ 897 –ه 633. عهد بني األحمر) 6
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 مّم تكّون المجتمع األندلسّي؟ (5
 .قالبةصمن العرب والبربر واإلسبان وال    
 والتسامح الدينّي. حتذى في التعايش االجتماعيّ متمّيز في بنائه الحضارّي، ومثل يُ  المجتمع األندلسّي مجتمععّلل.  (6

   جنب، وتفاعلت هذه  قالبة، وسادت الديانات السماوّية الثلث جنًبا إلى صن والالمجتمع األندلسّي تكّون من العرب والبربر واإلسباألّن     
 مع بعضها. المكونات    
ّنة اهلل على أرضه ( و ) الفردوس المفقود (.أو بّين أسباب ازدهار شعر وصف الطبيعة في األندلس.7  ( عّلل. ُأطلق على األندلس ) جا

 تها، وتنّوع تضاريسها، واعتدال مناخها، وغزارة مياهها، وخصوبة أرضها، وخضرتها الدائمة.بـجمال طبيع تمّيزتألّن األندلس     
 تطّورت مضامين الشعر وأساليبه في العصر األندلسّي.( عّلل. 8

 بفعل مجموعة من العوامل السياسّية واَلجتماعية والبيئية.    
 : كثرة األحداث السياسّية وتنّوعها.السياسّية -    
 : عاش الّناس حياة حرّية وانفتاح واندماج بالثقافات والشعوب األخرى.االجتماعّية -    
 : جمال البيئة األندلسّية وتنّوع تضاريسها.البيئّية -    
 .ر األندلسيّ علشّ باالتي تّتصل ) القضايا األدبّية (كر الجوانب األدبّية ( اذ9

 ، والّشعر اَلجتماعّي .وشعر المرأةاء المدن والممالك، شعر وصف الطبيعة، وشعر رث    
 ( اذكر أبرز مظاهر شعر وصف الطبيعة في األندلس.10
 .وْصف البيئة األندلسّية على نحو عام، وبيان محاسنها والتغّني بجمالهاأ.     

 ـــــَب َسرَّاءُ ـــــــــَوَل ُيفاِرُق فيها الَقلْ   ـــــذُّ َنْعماُء        فــــــــــــــي َأْرِض َأْنَدُلٍس َتْلتَــــــــــــــ :باألندلس : قول ابن َسَفر الَمِريِنيّ مثال  
 ب. وصف الحدائق والرياض والزهور كالنرجس واألقحوان والسوسن والبهار والياسمين.   

 لوُعها َعَجـــــــــــبُ ــــــــــــــــــــَتْعَبُق ِمْسكًا طُ       ْلوَيٌة      ِر أَ ـْد َبَدْت ِلْلَبهاَوقَــ ار:بهَفا زهر الـــــــــــــــــــاألندلسّي واص : قول ابن النَّّظامالمث  
 وما َلها َغيُر َطْعِم الِمْسِك من ريقِ      ــــها      قد ُبّت أْلثُُمــــــ يا ُرّب َسْوسَنةٍ  نة:: قول َجْعَفر الُمْصَحِفّي في وصف سوسمثال  

 .نهار والبحار والسواقي والبركوصف المائيات كاأل ج.    
 اللؤلؤة الذي بناه المنصور في قصر تخرج المياه من أفواهها  أُلسودبركة تحيط بها تماثيل واصًفا : قول ابن حمديس الصقلي مثال      

 :بن أعلى الّناس أمير ِبجاية       
 ريـــــــــَر الماِء فيها َزئيــــــــراوَضْراغٍم َسَكنـــــــــــْت َعريَن رئاَسٍة       تَرَكْت خَ       
 .وبّث الهموم والمشاعر إليها وجْعلها تشارك الناس أفراحهم وأتراحهممناجاة الطبيعة . د   
 أعناَن السمـــاِء بغـــارِب  وأرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن طّماِح الُذؤابِة َباذٍخ        ُيطاولُ  :الجبلمخاطًبا  قول ابن َخفاَجة: مثال      

 ( عّلل. وصف شعراء األندلس المائيات كاألنهار والبحار والسواقي والبرك.11
 ألّن األندلس شبه جزيرة تحيط بها المياه من جهات ثلث، وتكثر فيها األنهار.     

 ( اذكر ثالثة من شعراء وصف الطبيعة في األندلس.12
   ابن َخفاَجة، َجْعَفر الُمْصَحِفّي، ابن َحْمديس الصقليّ بن النَّّظام األندلسّي، ابن َسَفر الَمِريِنّي، ا     
 ( اذكر الخصائص الفنية لشعر وصف الطبيعة في األندلس.13

 جعل الزهر الذي مثال: ابن سفر المرينّي  .وذلك بإبراز الطبيعة في صور شخوص حّية وبث الحياة فيهايستخدم التشخيص، . 1
 ن الطرب وأغصان األشجار تصغي إلى شدو الطير، وخاطب ابن خفاجة الجبل كأّنه إنسان.يبسم م    
 .يئة األندلسّية. يبتعد عن األلفاظ الغريبة، وينحو إلى المعاني السهلة الواضحة المستمدة من الب2
 ورة األسود َلبن َحْمديس الصقلّي.وصف زهر البهار َلبن النَّّظام األندلسّي ووصف ناف مثال: .. يّتصف بدّقة التصوير وجماله3
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 ( عّلل. توّسع شعراء األندلس في رثاء المدن والممالك حّتى أصبح عندهم غرضًا شعرّيًا قائمًا بذاته.14
 أو عّلل. شْهرة وازدهار وكثرة شعر رثاء المدن والممالك في األندلس.       

 .السياسّيةوالتقّلبات . بسبب حالة الضعف واَلنقسام والتفّكك 1    
 .سقوط الحواضر اإلسلمّيةهة بين المسلمين وعدوهم، و واشتداد المواج. 2    
  .. وقد واكب الشعر األندلسّي هذه األحوال، فجادت قرائح الّشعراء بقصائد طوال تنبئ عن حسرة وألم3    
 ( اذكر مظاهر شعر رثاء المدن والممالك.15
 .مار، وما نزل بأهلها من كرب وضيقتصوير ما حّل بالمدن من خراب ود ـ1   
 : )َبَلْنِسية(قول ابن َخفاَجَة في رثاء مدينته الجميلة : مثال      
 َوَمحا َمحاِسَنك الِبلـــــــى َوالنَّـارُ      عاَثْت ِبساَحِتِك الِعدا يــــــــــــــــــــا داُر              
 الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها. .2   
  بيْلَية(:قول ابن اللَّـّباَنة في رثاء دولة بني َعّباد في )ِإشْ  :مثال       
 َعبَّـادِ َتْبكـــــــــي السَّماُء بُمْزٍن رِائــــــــــــــــــٍح غـاِد       َعلـــى الَبهاِليــــــــــــــِل ِمـــــْن َأْبنـاِء        
 وانقسامهم، وابتعادهم عن تعاليم الدين الحنيف. ـ ذْكر أسباب الهزيمة من ضعف المسلمين3   
 ابن الجّد في وصف ما آل إليه حال ملوك الطوائف بسبب سوء تدبيرهم: قول: مثال      
  َدواِئُر الّسوِء َل تُْبقــــــــــي َوَل َتَذرُ           َأرى الُملـــــــــــــــــــوَك َأصاَبْتُهْم ِبَأْنَدُلسٍ       
 الستنجاد بالمسلمين واستنهاض هممهم ودعوتهم إلى نصرة إخوانهم.اـ 4   
 سقوط مدينة )َبَلْنِسَية(:قول ابن اأَلبَّار الُقضاِعّي بعد : مثال      
 َدَرســــــــا َمْنـجـــاتـِهـا ىإلــــ السّـَبـيـــــلَ  أنـْـَدلُــســــــــــــــــــا     إنَّ  الل َخـــْيــــــــــــــلِ  بـَِخـْيــِلــكَ  َأْدِركْ       

 أشهر ما قيل في رثاء المدن والممالك في األندلس. أبي الباقاء الرَّْند يّ ( عّلل . نونّية 16
 ، بل ترثي األندلس في مجموعها مدًنا وممالك، وتعّبر عن تجربة حقيقّية عاشها الشاعر، وبدأها بحكمة ثي مدينة بعينها ألّنها َل تر      

 :عاّمة، ثم صّور ما حّل باألندلس من خطوب جليلة      
 إْنســــــــــــــاُن  الَعْيشِ  بـِطيِب  ُيـغرَّ  فـل         ُنْقصانُ  تـَــــــــــــــــــــــــــمَّ  مـا ِإذا َشـْيءٍ  ِلـكلّ      
 ( اذكر ثالثة شعراء قاموا برثاء المدن والممالك.17
 ينته الجميلة )َبَلْنِسية(.ابن َخفاَجَة في رثاء مد -   
 ابن اللَّـّباَنة في رثاء دولة بني َعّباد في )ِإْشبيْلَية(. -   
ْنِديّ  -     في رثاء األندلس. أبو الَبقاء الرَّ
 ( اذكر الخصائص الفنية لشعر رثاء المدن والممالك.18
 وحاضرها.بالمدن والموازنة بين ماضيها  ا حلّ عند الحديث عمّ  .ـ يّتصف بحرارة العاطفة وعمق الشعور باألسى والحزن1    
 حين تحّدث الرندّي بحكمة عن تداول األّيام وتبّدل الحال وتقّلب الّزمان. عة من التجارب المريرة.ـ النزعة الّدينّية والحكمة الناب2    
 .التفّجعر و للتحسّ استخدام أساليب اإلنشاء الطلبّي، مثل: النداء، واَلستفهام ـ اَلكثار من 3    

 يّتصف شعر رثاء المدن والممالك بحرارة العاطفة. (19
 قعًا مؤلمًا َل مكان للتكّلف فيه. ألّن الّشاعر صادق فيما يقول، فهو َل يتصّنع وَل يتكّسب، بل يصّور وا     
 يقول ابن عبدون ) ذو الوزارتين ( في رثاء دولة بني الُمظافَّر في )باطاْلُيوس(: (20
َورِ   َيْفَجــــــــــــُع َبْعَد الَعْيِن ِباأَلَثرِ  الدَّْهرُ      َفما الُبكــــــــــــاُء َعلى اأَلْشباِح َوالصُّ
 استنتج المظهر الذي يمثّله الّنّص. -أ     
 الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها، وذكر أسباب الهزيمة.        
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 مثل من الّنّص على ما يأتي: -ب     
 ظيف الحكمة: . تو 1       

ْن َأْبدى ُمساَلَمةً               َفالدَّْهُر َحْرٌب َوا 
 . حرارة العاطفة وعمق الشعور باألسى والحزن: 2       

َورِ  ـُع َبْعَد الَعْيِن ِباأَلَثرِ الدَّْهُر َيْفَجـــــــــــ            َفما الُبكــــــــــــاُء َعلى اأَلْشباِح َوالصُّ
 .المرأة في األندلس ( وّضح مكانة21
 بمكانة كبيرة.حظيت المرأة  -أ     
 وشاركت في الحياة العامة. -ب     
 وتوّلت مناصب مختلفة، فكانت كاتبة، وعالمة، وشاعرة. -ج     

 .كانت ُنَضار بنت أبي َحّيان الِغْرناِطّي عالمة في اللغة والنحو والتفسير ولها مجلس علم مثال:         
 تجمع األدباء في مجلسها لدراسة الشعر ونقده. وَّلدة بنت المستكفيكانت  ثال:م         

 نالت المرأة األندلسّية قسًطا كبيًرا من الحرّية. -د     
 وكان لكثير من النساء نفوذ سياسّي مثل: َمْرَيم أم ِإْسماعيل، وَأْسماء بنت غاِلب. -ه     

 الُمجيدات في األندلس. ( اذكر ثالثًا من الشاعرات األندلسّيات22
 ، وأم الَهناء بنت القاضي، وَحفصة الرَّكونية، وَتميمة بنت يوسف.وُحّساَنة التَّميمّيةَحْمَدة بنت زياد الُمَؤدِّب،      

 ( اذكر األغراض الّشعرّية التي نظمت فيها المرأة في األندلس.23
 ، ومن ذلك قول ُحّسانة ل تحقيق رغبة ذاتية مثل رفع ظلمة أو طلب  نجدةللتعبير عن مشاعر الوّد واإلخلص، أو من أج: المدح ـ1   

 التَّميمّية في مدح الحكم بن الناصر بعد أن حّقق طلبها ورفع ظلمتها:      
 َجٍع َيْوًما ِلُرّوادِ َوَخـــــــــــــــــــــــــــــــــْيَر ُمْنتَ   اْبَن الِهشــــــــــــــــــــــاَمْيِن َخْيَر الّناِس َمْأَثَرةً 

 .ب )وادي آش( وصًفا بارًعا دقيًقا: وصفْت َحْمَدة بنت زياد الُمَؤدِّ الوصف ـ2   
ْمـَضــــــــــــــــــاِء واٍد          َسَقاُه ُمَضاَعُف اْلَغْيِث الَعِميم        َوَقاَنا َلْفـَحـــــَة الرَّ
 . كبريائها والمباهاة بنفسها متنّفس لتعبر عن وجمالها وعّفتها ومهاراتها، فالفخر بها ونسبها بحسَ افتخرت المرأة األندلسّية الفخر:  .3   
  .: قالت َتميمة بنت يوسف مفتخرة بنفسها وأّنه يصعب الوصول إليها أو أْن تنزل هي من مكانهامثال      
 َعزاًء َجمـــــــيل َفَعزِّ الُفؤادَ   ِهَي الشَّْمُس َمْسَكُنها في السَّماءِ            
عوَد              َوَلْن َتْسَتطيَع ِإَلْيَك النُّزوَل  َوَلْن َتْسَتطـــــــــــــــــــــــيَع ِإَلْيِه الصُّ
 خّطها:: افتخار َحفصة الَركونية بمثال      
 طَُّه َقَلميُغّضي ُجفوَنِك َعّما خَ   يا َربََّة الُحْسِن َبْل يا َربََّة الَكَرمِ             
 ( اذكر الخصائص الفنية لشعر المرأة األندلسّية.24
 قصائد قصيرة ومقطوعات تّتصف بوحدة الموضوع. معظم شعر المرأةـ 1     
 .. يّتصف التصوير فيه ببساطته وجماله، وخلّوه من التكّلف، فصوره تخضع لعاطفة المرأة المتدفقة2     

 متمّيز في بنائه الحضارّي والفكرّي. ( عّلل. المجتمع األندلسّي مجتمع25
 .واألديانبسبب التنّوع الثقافّي والتفاعل اَلجتماعّي، حيث تأّلف المجتمع األندلسّي من عناصر مختلفة األعراق  -     

 وبسبب سياسة حكام األندلس القائمة على التعايش والتسامح، واحترام مكّونات المجتمع األندلسّي. - 
 .ر التي تناولها الشعر االجتماعي في األندلس( اذكر المظاه26
 ، مثل خروج الناس لمراقبة هلل العيد وفرحتهم الغامرة بذلك وتبادل تصوير عادات األندلسّيين وتقاليدهم في األفراح واألتراح -1   

 :بو الحسن بن هارون الشَّْنتامريالتهاني بهذه المناسبة السعيدة، يقول أ       
  َوعاَد ِإْحســـــــــاُنِك الَّذي َأْذُكْر          ـــــــــــيِد ُعْدِت ثاِنَيةً َلَة العــيا َليْ        
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 مهنًئا حاكم قرطبة أبا الوليد بن َجْهور بالعيد: ابن زيدونويقول        
 ِئلُ َتروُق الضُّحى ِمْنُه َوَتْندى اأَلصا       العيُد الَّذي ِبَك َأْصَبَحت َهنيًئا َلكَ        
 َفْبْشـــــــــــــــــــــــــــــــراَك َأْلٌف َبْعَد عاِمَك قاِبلُ         َتَلّقاَك ِبالُبْشـــــــــــــــرى َوَحّياَك ِباْلُمنى       

 :أبو الحسن الحصريومن عادات األندلسّيين لبس الثياب البيضاء في األتراح واألحزان، يقول        
وابِ         َبيـــــاُض ِلباَس ُحْزنٍ ِإذا كاَن ال         ِبَأْنَدلُــــــــــٍس َفذاَك ِمَن الصَّ
 أِلَّني َقْد َحِزْنُت َعلى الشَّبابِ         َأَلْم َتَرني َلِبْسُت َبياَض َشيبيْ        
قامة الكنائس -2     المسيحيين التي ُيحتفل بها يوم  . ومن أعيادمشاركة المسيحيين في األندلس مناسباتهم، ومنحهم حرية العبادة وا 

 (، وهو يوم ميلد سيدنا يحيى بن زكريا عليهما السلم، يقول الشاعر المهرجان(، وعيد الَعْنَصرة )د النيروزيعميلد السيد المسيح )       
 حسان بن أبي عبدة في عيد الَعْنَصرة:       
 الُمْزُن َواْسَتْعَبرا َغداَة َبكى  َأرى الِمْهَرجاَن َقِد اْسَتْبَشرا   
 َوُجلَِّلِت السُّْنُدَس اأَلْخَضرا  َوُسْرِبَلِت اأَلْرُض َأْفوافَـــــــــها   

 :، كقول ابن سارة األندلسّي مصّوًرا كساد حرفة الِوراَقةوصف المهن التي يعمل بها الناس، وتصوير معاناتهم -3   
 َأْوراُقها َوِثمـــــــــــــــــــاُرها الِحْرمانُ   َأْنَكُد ِحْرَفةٍ َأّما الِوراَقُة َفْهـــــــــــــَي        
 َتْكسو الُعراَة َوِجْسُمها ُعْريانُ   َشبَّْهُت صاِحَبها ِبصاِحب ِإْبَرةٍ        
 في إشبيلية: ، يقول ابن وهبون)لقبه الّدمعة( في وصف قصر الزاهيوصف مظاهر التطور العمراني كالقصور والمساجد والكنائس -4   
 َكما َوِسَع الَجلَلَة َوالَكمـــــــاَل  َوللّزاهي الَكماُل َسًنا َوُحْسًنا       
 َولِكْن َل ُيحاُط ِبِه َجمــــــــــــــاَل  ُيحاُط ِبَشكّلِه َعْرًضا َوطوًَل        
  .( اذكر الخصائص الفنّية للشعر االجتماعيّ 27
 يرة، وَل سّيما عند وصف المهن وتبادل التهاني.معظمه مقطوعات شعرّية قص -1    
 ّي.يوظف اللغة السهلة واأللفاظ اَلجتماعّية السائدة في المجتمع األندلس -2    
 كتشبيه صاحب الِوراقة بصاحب باإلبرة التي تكسو الناس، وأثر ، ويوّظف الصور الّشعرّية السهلة يميل إلى المعاني البسيطة -3    

 في الهلل حتى غدا نحيًل. الّصوم        
 بّين مظاهر التعايش والتفاعل في األندلس من خالل ما درست. (28
 احترام جميع مكونات المجتمع اإلسلمّي، ومشاركة أتباع الديانات المختلفة المناسبات في ما بينهم، ومنحهم حرّية العبادة وبناء      
 الكنائس، وتبادل التهاني.     
 العادات االجتماعّية في األندلس.اذكر بعض  (29
 الّلباس األبيض في  بة السعيدة وفي األعياد، وارتداءخروج الناس لمراقبة هلل العيد وفرحتهم الغامرة، وتبادل التهاني بهذه المناس     
 األتراح واألحزان.     
 استنتج المظهر الذي يمثله كّل بيت من مظاهر الشعر االجتماعّي: (30
 ُقْلُت الِحجاَمُة َأْعلى ِعْنَد َأْقوامِ  الوا الِكتاَبُة َأْعلى ُخطٍَّة ُرفَعتْ ق -أ    

 وصف المهن التي يعمل بها الّناس وتصوير معاناتهم.       
 فيِه طاَب الَجنـــى َوفاَح الِمَشمُّ  كّل َقْصـــــــــٍر َبْعَد الدَِّمْشِق ُيَذمُّ  -ب   

 نّي.وصف مظاهر التطّور العمرا       
 َيْوٌم َعَلْيِه ِمَن اْحتِــــــفاِئَك َرْوَنقُ  ُبْشرى ِبَيْوِم الِمْهَرجــــــــــــــــاِن َفِإنَّهُ  -ج   

 مشاركة المسيحيين أعيادهم واالحتفال بها.       
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 ( عّرف الكتابة التأليفّية.31
 ما تَلّذ قراءته، وشرح الحقائق بأسلوب  قصصّي خيالّي، ُمصّورة بين الترفيه عن النفس ب أهدافهاهي مجموعة رسائل أدبية تتنّوع      
 عواطف الّناس وأهواءهم في حياتهم الخاصة والعاّمة.     
 ( انسب المؤلفات إلى أصحابها.32
 التوابع والزوابع: ابن ُشهيد      -      طوق الحمامة في األلفة واألَّلف: ابن حزم -    

 وق الحمامة في األلفة واألاّلف؟( ما سبب تأليف رسالة ط33
 هي رسالة رّد بها ابن حزم على سائل بعث إليه من مدينة الِمْرَية، يسأله أْن يصنف له رسالة في صفة الُحّب ومعانيه وأسبابه      

 وأغراضه، وما يقع منه على سبيل الحقيقة.      
 الحّب ذكرها ابن حزم. ( اذكر ثالثًا من عالمات34
 .واستغراب كّل ما يأتي به -  اإلقبال بالحديث -  ن النظرإدما -    
 رسالة ابن حزم.( اذكر الخصائص الفنية ل35
 وذلك واضح في قول ابن حزم "فترى الناظر َل يطرف، يتنقل بتنّقل المحبوب،  .تستخدم عبارات قصيرة سلسة بعيدة عن التكّلف -1 

 مع الشمس". وينزوي بانزوائه، ويميل حيث مال كالحرباء     
 .تعالج عاطفة الحّب من منظور إنسانّي مستخدمًة التسلسل المنطقيّ  -2 
 لتوضيح المعنى.    ؛تستشهد بالشعر -3 
 ( ما سبب تأليف رسالة التوابع والزوابع البن شهيد؟36
 قدرته على الكتابة.    ألّن كاتبها ابن ُشهيد لم ينل من أدباء عصره وعلمائه إَل النقد، فأراد أْن يثبت لنظرائه      
 ( عّلل. اخترع ابن شهيد شياطين للشعراء المشهورين والُكّتاب النابهين.37
 ليسمعهم من شعره ونثره ما يحملهم على اَلعتراف له بالتفّوق والعبقرّية في زمانه.      

 ( عّلل. تسمية ابن ُشهيد رسالته " التوابع والزوابع ".38
 من الشياطين.  –في ما عداه  –لم الجّن، واتخذ كّل أبطالها ألّنه جعل مسرحها عا     

 ما معنى ) التوابع ( و ) الزوابع (؟( 39
 : جمع تابع أو تابعة وهو الجنّي أو الجّنّية، ويكونان مع اإلنسان يتبعانه حيث ذهب. التوابع -    
 : جمع زوبعة: وهو اسم شيطان أو رئيس للجّن.الزوابع -    

 ابن شهيد من رسالته " التوابع والزوابع "؟ أو ما موضوع  رسالة " التوابع والزوابع "؟( ما هدف 40
 هي رحلة في عالم الجّن اتصل خللها بتوابع الّشعراء والُكّتاب، وناقشهم وناقشوه، وأنشدهم وأنشدوه، وقد عرض فيها بعض آرائه     

 ودافع عن فّنه، وانتزع من توابع الّشعراء والُكّتاب الذين حاورهم شهادات بتفّوقه في  النقدّية في األدب واللغة، ونماذج من شعره ونثره،    
 الّشعر واألدب.    
 كيف انتزع ابن شهيد من توابع الّشعراء والخطباء شهادة بتفوقه في األدب؟ (41
 عرض في أثناء ذلك بعض  آرائه النقدّية في األدب عن طريق اتصاله بتوابع الّشعراء والُكّتاب، فناقشهم وناقشوه، وأنشدهم وأنشدوه، و     
 واللغة، ونماذج من شعره ونثره، ودافع عن فّنه.    
 وازن بين رسالتي: "طوق الحمامة" و "التوابع والزوابع" من حيث: سبب التأليف، والموضوع. (42

 الموضوع سبب التأليف 
ليــه هــي رســالة رّد بهــا ابــن حــزم علــى ســائل بعــث إ طوق الحمامة

مــن مدينــة الِمْرَيــة، يســأله أْن يصــنف لــه رســالة فــي 
صـــفة الُحـــّب ومعانيـــه وأســـبابه وأغراضـــه، ومـــا يقـــع 

 منه على سبيل الحقيقة. 

الحــّب فــي نشــأته وتطــوره وأغراضــه ودرجاتــه وأنواعــه ومكــامن 
 السعادة والتعاسة فيه.
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ألّن كاتبهــــا ابــــن ُشــــهيد لــــم ينــــل مــــن أدبــــاء عصــــره  التوابع والزوابع
وعلمائــــه إَل النقــــد، فــــأراد أْن يثبــــت لنظرائــــه قدرتــــه 

 على الكتابة.    

ُعرضت فيها آراء ابن شهيد النقدّية واَلعتراف له بالتفّوق 
والعبقرّية في زمانه مّمن ناقشهم من شياطين الّشعراء 

 والكّتاب.
 

 ابن طفيل من تأليف قصة "حّي بن يقظان"؟أو ما هدف  .ة في العصر األندلسيّ كثرت القصص الفلسفّية التأمليّ عّلل . ( 43
 كي تكون وسيلة للتعبير عن فكره وفلسفته وآرائه.       
 ( وضح أهمّية ) موضوع ( قصة حّي بن يقظان.44
 هي تلخيص فلسفّي تأملّي جميل ألسرار الطبيعة والَخليقة، ُعِرَضت من خلل حياة طفل ُيدعى )حّي بن يقظان( ُألقَي في جزيرة      

 مجهولة من جزائر الهند، جنوبي خط اَلستواء. وقد استطاع بالملحظة والتأمل التدريجّي لظروف الحياة ومظاهرها الطبيعية أن يدرك      
 بفطرته وتفكيره أّن لهذا الكون خالًقا.      
 قظان؟بما تمّيز أسلوب ابن طفيل في قصة حّي بن ي ( اذكر الخصائص الفنية لقصة حّي بن يقظان. أو45

 قصة سيدنا موسى عليه السلم عند ذكر التابوت والنار التي استأنس بها.ضامين القرآن الكريم، مثل تأثره بم -1
 .يعتمد التأّمل والتفّكر في الخلق والكون -2
 .دّقة الوصف والسرد -3
 :إلى أصحابهااآلتية ( انسب المؤلفات 46
 ابن طفيلحّي بن يقظان:  -        ابن ُشهيدالزوابع: التوابع و  -       ابن حزمطوق الحمامة:  -    
 وازن بين رسالة التوابع والزوابع وقصة حّي بن يقظان من حيث: سبب التسمية، والهدف من التأليف. (47

 الهدف من التأليف سبب التسمية 
 آراءه في الكون والوجود.أراد ابن طفيل أن يعرض فكره وفلسفته و  نسبة إلى بطل القصة حّي بن يقظان حي بن يقظان
ألّنه جعل مسرحها عالم الجّن، واتخذ كّل  التوابع والزوابع

 من الشياطين. –في ما عداه  –أبطالها 
ألّن كاتبهــا ابــن ُشــهيد لــم ينــل مــن أدبــاء عصــره وعلمائــه إَل النقــد، 

 فأراد أْن يثبت لنظرائه قدرته على الكتابة.    
 

 األدب في العصرين األيوبّي والمملوكيّ  – الوحدة الثانية –قضايا أدبّية 
لألّمة بعض القادة الذين عملوا على توحيد صفوف المسلمين، في بالد الشـام ومصـر؛ لمواجهـة الغـزو  -سبحانه تعالى -قّيض اهلل (1

 الصليبّي، اذكر ثالثة منهم.
 .عماد الدين زنكي، وابنه نور الدين زنكي، وصلح الدين األّيوبيّ      
 الّشعر تجاه الحروب الصليبّية على ديار اإلسالم. وّضح دور (2

 واكب الشعر هذه الحروب وصّور أحداثها تصويًرا دقيًقا، وأشاد بفتوحاتها، ومدح أبطالها وقادتها، وصارت هذه الحروب هي الصبغة      
 العامة لموضوعاته، ووصف الّشعراء النكبات التي ُمِني بها المسلمون.     

 شعر الجهاد في العصرين: األّيوبّي والمملوكّي: مضامين( وّضح 3
 .تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبّين -أ    

ْردّي:: قصيدة الشاعر مثال         محمد بن أحمد األابيوا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِحمِ َفَلْم َيْبَق ِمنَّا َعْرَصٌة ِلْلمَ  ــــــــــــــــوِع السَّواجمِ َمَزْجنا ِدماًء ِبالدُّمــــــــــــ       
 : قصيدة الشاعر ابن المجاور:مثال       
 ِصلي في الُبكا اآلصـــــــــــــــــــــــــاَل ِبالُبُكراتِ  َأَعْيَنيَّ َل َتْرَقْي ِمَن الَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَبراتِ  
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 .حرير المدن وال سّيما بيت المقدسالدعوة إلى ت -ب    
 : قصيدة ابن القيسراني يدعو القائد نور الدين زنكي إلى إنقاذ بيت المقدس في قصيدة يعارض فيها أبا تّمام في قصيدته مثال

 المشهورة " فتح عمورية ":
 اَلِت الُكُتبُ ـــــاِرُم، َل ما قلَمكـــَوذي ا  ـــــــي الُقُضبُ ا َتدَّعـــــهذي الَعزاِئُم َل م

 تسجيل االنتصارات، والتهنئة بالفتوحات وال سّيما فتح بيت المقدس. -ج    
 الدين:هـ، وأشاد بالبطل المظّفر صلح 583: قصيدة ابن الّساعاتي في فتح طبرية سنة مثال

 وُن الُمْؤِمنيناــــــــــــــــــَفَقْد َقرَّْت ُعيـــــــــــــــ  َجَلْت َعَزماُتَك الفَــــــــــــــــْتَح الُمبينا 
 ( اذكر ثالثة من الشعراء الذين انعكست أصداء الغزو الصليبّي في أشعارهم.4

 محمد بن أحمد اأَلبيَوْردّي، ابن القيسراني، ابن الّساعاتي.     
 ( مان هو الشاعر الذي عارض أبا تّمام في قصيدته في فتح عمورية؟5
 ابن القيسراني.    
 ل. تنافس الّشعراء في نظم القصائد فرًحا بالّنّصر، وابتهاًجا بخذالن الكفر في مدينة عّكا.( علّ 6

 هـ وُأخرجوا من معقلهم األخير.690ظّلت محتّلة أكثر من مئة عام بعد معركة حطين، وُهزم آخر جيش للصليبيين سنة ألنها     
 وفي ذلك قال شهاب الدين محمود الحلبي:    
 َكاَنِت اآْلَمــــــــــــــــــــــــاُل َلْو َطَلَبْت          ُرْؤَياُه ِفي النَّْوِم ََلْستَـــــــْحَيْت ِمَن الطََّلبِ  هذا الذي    
 ( وّضح المقصود بالمعارضات الشعرّية.7

 عام وحرف الروّي وحركته.هي قصائد نسجها قائلوها على نمط قصائد سابقة مشهورة، تشترك معها في الوزن والقافية وموضوعها ال  
 ( وّضح كيف تفاعل الّشعراء مع الغزو المغولّي.8

 بتصويرها واإلشادة ببطوَلت قادتها من المسلمين، ورثاء شهدائها، وتبيان آثارها في ديار المسلمين.    
 ( ما هي أبرز مضامين الّشعر في الغزو المغولّي؟9

 تصوير سقوط المدن:  .1
 :مدينة بغدادالدين بن أبي الُيسر في سقوط  قول تقيِّ  :مثال     

 َفما ُوُقوُفَك واأَلْحــــــباُب َقْد ساروا  لسائِل الدَّْمـــــــــــــــــــــــــــِع َعْن َبْغداَد إْخبار     
 :مدينة دمشق: قول الشاعر علي األوتارّي في سقوط مثال     

 في َمغانيِك يا ِعمــــــاَد الِبلدِ          َعزاكِ َأْحَسَن الُل يا ِدَمْشــــــــْق        
 تسجيل االنتصارات:. 2 

  :المظفر قطزمصّوًرا مصير المغول، ومشيًدا بالسلطان معركة عين جالوت قول أحدهم في  :مثال   
 َواْسَتَجدَّ اإِلْسلُم َبْعَد ُدحــــوِضهْ     َهَلَك الُكْفُر في الشَّآم َجميًعا           
 .ر الثانييمدح فيها الملك المنصو  شرف الدين األنصاريّ : قول الشاعر مثال        

 َوَلقيَتها َفَأَخْذت َفلَّ ُجيوِشــــــــــــــــــــــــــها  ُرْعَت الِعدى َفَضِمْنت َشلَّ ُعروشها  
 ( اذكر الخصائص الفنّية لشعر الجهاد في العصرين: األّيوبّي والمملوكّي.10

 شًرا.صف بالواقعّية من خلل وصف أحداث المعارك وصًفا مبايتّ  -1
 (. َأْبَكتْ  ،َسرَّتُ  )والطباق(، آثارُ  ،اآلثارِ  )ة كالجناسيكثر من استخدام الفنون البديعيّ  -2
 صارات.وَل سّيما عند الحديث عن سقوط المدن وتصوير المآسي والفرح باَلنت .يتمّيز بحرارة العاطفة وتدّفق المشاعر -3     
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 استنتج المضمون الذي يمثله كّل مّما يأتي: (11
 قال العماد األصفهاني: -أ      

 ِبَفْتِح الُفتوِح َوماذا َعسيرُ  ُنهوًضا ِإلى الُقْدس َيْشفي الَغليلَ          
 الدعوة إلى تحرير المدن وال سّيما بيت المقدس        

 قال ابن منير الطرابلسي: -ب      
 َفاْفَترَّ َمْبِسُمُه َواْهَتزَّ ِعْطفاهُ   َفْتٌح َأعاَد َعلى اإِلْسلِم َبْهَجَتهُ          
 تسجيل االنتصارات، والتهنئة بالفتوحات وال سّيما فتح بيت المقدس.         
 وازن بين رثاء المدن في العصر األندلسّي وفي العصرين: األّيوبّي والمملوكّي. (12
 في العصر األندلسيّ  والمملوكيّ  في العصرين: األّيوبيّ  
 تصوير ما حّل بالمدن من خراب ودمار، وما نزل بأهلها من كرب وضيق. تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبّيين. 1
 الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها. الدعوة إلى تحرير المدن وَل سّيما بيت المقدس. 2
ت وَل سّيما تسجيل اَلنتصارات والتهنئة بالفتوحا 3

 فتح بيت المقدس.
 اَلستنجاد بالمسلمين واستنهاض هممهم ودعوتهم إلى نصرة إخوانهم.

 

 .المديح الّنبويّ ( وّضح مفهوم 13
ظهار الشوق لرؤيته وزيارته، وزيارة  -صلى الل عليه وسلم  -فن شعري ُيعنى بمدح النبي محمد         وتعداد صفاته الُخُلقية والَخلقية وا 
 األماكن المقّدسة التي ترتبط بحياته، مع ذكر معجزاته المادّية والمعنوّية، واإلشادة بغزواته.     

 ( عّلل. تسمية شعر المدائح الّنبوّية مدحًا وليس رثاء.14
 حيٌّ في نفوس المسلمين برسالته وسّنته ومبادئه التي ُبعث من أجلها. –صلى الل عليه وسلم  -ألّن الّرسول      

 متى نشأ المديح الّنبوّي؟( 15
 ، واستمر النظم فيه في العصرين: األموّي والعّباسّي. صدر اإلسالمنشأ المديح الّنبوّي في      

 ( لما ازدهر شعر المدائح الّنبوّية في العصرين: األيوبّي والمملوكّي؟16
 ي العصرين: األّيوبّي والمملوكّي.عّللأو تطّور شعر المدائح الّنبوّية وأصبح يشكّل ظاهرة تسترعي االنتباه ف     
 ة والتترية.. بسبب ما تعاقب على المسلمين من ويلت ومصائب وأحزان،  وَل سّيما بعد الهجمات الصليبيّ 1   
  .والتضّرع إليه كي ينجيهم من الكرب الذي وقع عليهم -جّل جلله -. فما كان منهم إَل التوجه إلى الل2   
 .أن يكون شفيًعا لهم عند الل وينجيهم من الّنوائب  -ص -رسوله الكريم محمد . وتّوسلوا إلى3   
 ( عّلل. كثر النظم في المديح الّنبوّي، وأقبل الناس عليه بشغف ولهفة. 17
 م وراحتهم النفسية.ألّنهم يجدون فيه فرحتهم وسعادته      

 بوّي، اذكرها.( نظم عدد من الّشعراء دواوين خاصة قصروها على المديح النّ 18
ْرَصريّ  -   ر" َلبن العطار الدنيسري" فرائد األشعار في مدح النبي المختا -        " معارج األنوار في سيرة النبّي المختار" للصَّ
 يم" َلبن عربشاه الدمشقي" شفاء الكليم بمدح النبي الكر  -    َلبن سيد الناس اليعمري الحبيب" ى" بشرى اللبيب بذكر  - 
 منتخب الهدية في المدائح الّنبوّية" َلبن نباتة المصري"  - 
 وما اسم أشهر قصيدة له؟ ( مان هو أشهر مان يمثل ظاهرة المديح النبوّي في العصرين: األيوبّي والمملوكّي؟19
 " المعروفة باسم "الكواكب الدُّّرية في مدح خير البرية" .الُبْردةوأشهر قصائده هي قصيدة " ،البوصيري     
 ( عّرف قصيدة الُبردة.20
 صاحبها البوصيرّي، وقد نظمها لّما أصيب بالفالج، وقد رأى في منامه النبّي)ص(، فأنشده إياها، وتوّسل بها واستغاث، فألقى عليه  -    

 مطلعها:، و بيًتاالنبي)ص( بردته، كما ألقاها على كعب بن زهير يقظة، فشفي البوصيري من مرضه، وتقع في مئة واثنين وستين        



 

 18 

       َمَزْجَت دمًعا جرى من مقلٍة ِبدمِ                          أِمْن تَذكُِّر جيراٍن بذي سلمِ        
 وحاجة الناس إلى شفاعتهفيتغّنى بصفاته وسيادته وقيادته للعرب  والعجم،  -ص -بمدح الّرسول  ُبغيتهثم يعرض البوصيري  -    

ٌد َسيُِّد ال   ِن والَفريَقْيِن ِمن ُعْرٍب وِمَن َعَجمِ     َكـــْوَنْيِن َوالثََّقَلْيــــــــــــــــــــــــُمُحمَّ
 ، ومّثل عليها.( اذكر الموضوعات التي تناولتها أشعار المديح النبويّ 21
 .التغّني بصفات النبّي وسيادته وقيادته للعرب والعجم، وحاجة الناس إلى شفاعته -1   
 يقول الشاب الظريف: .الرفيعة، والتوّسل إليه وطلب الشفاعة منه، للنجاة من عذاب النار -ص -منزلة الّرسول  بيان -2   

 يا َأْشَرَف الَخـــــــــــــــــــــــــْلِق إَّل أْشَرَف الرَُّتبِ       َما َكاَن َيْرضى َلَك الرَّحَمُن َمْنِزَلةً 
 حادثة اإلسراء والمعراج.وصف الّشعراء معجزاته، َل سّيما  -3 

ْلطانِ و   ُسْبحــــــــاَن ذي الَجَبروِت َوالُبرهاِن    الِعزِّ َوالَملكــــــــــــــــــــوِت َوالسُّ

شارة إلى ذكر  -4    .ه والثناء عليه بالكتب السماوّيةذكر غزوات الّرسول)ص( وفضيلة جّده عبد المطلب، وا 
 صيدة َكْعب بن زهير(:ق معارضاً يقول ابن الساعاتي )     

َتُه اأَلْخباُر إْذ َنَطـــــــَقتْ  ْنجيلُ   َبثَّْت ُنُبوَّ  َفَحدََّثْت َعْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه َتْوراٌة َوا 
 ( اذكر الخصائص الفنية لشعر المديح الّنبوّي.22

 ث عن شمائله ومعجزاته وطلب شفاعته.عند الحدي -ص –المشاعر تجاه الّرسول و تبرز فيه العاطفة  -1
 يتمّيز بوحدة الموضوع وطول القصيدة. -2
 في الكتب السماوّية، والطير  -ص –الحديث عن حادثة اإلسراء والمعراج، وذكر النبي  مثل:تأثرت مضامينه بالقرآن الكريم،  -3

 اء.األبابيل، وبالحديث الّنبوّي الشريف عند ذكر البراق في حادثة اإلسر     
     في قصيدته التي مطلعها: كعب بن زهيرالتي عارض فيها  ابن الساعاتييشيع فيه فن المعارضات، مثال ذلك قصيدة  -4

 ُمَتيٌَّم ِإْثَرها َلْم ُيْفَد َمْكبولُ   باَنْت ُسعاُد َفَقْلبي الَيْوَم َمْتبولُ      
 ؟ -ص –بن زهير في مدح الّرسول  ل ما أكثر شعراء المدائح الّنبوّية من معارضة قصيدة كعب (23

 وحرص الشعراء على اإلفادة ، ولكونها حافظت على القالب العام للقصيدة الجاهلّية،  -ص –ألّنها من أوائل ما قيل في مدح النبّي 
الّدينّيـة يها من العاطفـة ولما فبأنفسهم، إلثبات قدرتهم واَلعتداد  ًا للشعراء فيتبارون في معارضتهاوهي تمّثل تحّدي، من صورها وألفاظها

 من البحور المحّببة والميّسرة لدى الشعراء. (البسيط) هاوبحر 
 استنتج الخصيصة الفنية لشعر المدائح الّنبوّية في كّل مّما يأتي: (24
ُدهُ  -أ       تاْعديلُ  ُهوا الباشيُر النَّذيُر العاْدُل شاه  ل لشَّهـــــــــــــــــــاداة  تاْجريح  وا  وا
 .-صلى الل عليه وسلم –تبرز فيه العاطفة وتدّفق المشاعر تجاه الّرسول           

رام  ب ه  إ لى -ب       د  لاْيسا ب الْوْسنان   أاْسرى م نا الباْيت  الحا  أاْقصى الماساج 
 (.تأثرت مضامينه بالقرآن الكريم)حادثة اإلسراء والمعراج           

 ( علل:25
 من أشهر قصائد المدائح الّنبوّية.تعّد قصيدة الُبردة للبوصيري  -أ    

 إلقبال الناس عليها بشغف ولهفة، فهم يجدون فيها فرحتهم وسعادتهم وراحتهم النفسّية، ويدارسونها وينشدونها في مجالسهم ومحافلهم        
 وأماكن عبادتهم.       

 ولها؟تمتاز قصائد المديح النبوّي بط -ب    
 بسبب تعّدد موضوعاتها: فهي تتغنى بصفات الّرسول)ص( وسيادته وقيادته للعرب والعجم، ووصف معجزاته، وخاصة حادثة        
 اإلسراء والمعراج وصفًا مفّصًل دقيقًا، وحاجة الّناس إلى شفاعته.       
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 لفة، اذكرها.شهد العصران: األّيوبّي والمملوكّي ازدهاًرا في فنون النثر المخت (26
.4   . أدب الرِّحلت3  . الخطابة 2   . الرَّسائل1       . التأليف الموسوعيِّ

 ( عّلل. يعّد أدب الرحالت من أبرز الفنون األدبية النثرّية وأمتعها وأقربها إلى القرَّاء.    27
 .لمذكرات، والتراث الشعبيّ صص، واَللتصاق هذا الفن بواقع الّناس وحياتهم، وامتزاجه بفنون أخرى كالق      
 ( عّلل. اختالف اهتمامات الرّحالة في ما ينقلون من مشاهداتهم في البالد التي جابوها.28
الٌة مختلفون في ثقافاتهم وعلومهمألّن ال -       .رحَّ
   .، وتقاليدهم، وثقافاتهم، ولغاتهم، وطرق عيشهم، ومعتقداتهمبعادات الشعوب اهتمّ فبعضهم  -     
 ناخها، وتوزيع سّكانها وطبيعتهم.جغرافية البلد التي ارتحل إليها، وآثارها، ومُ ب اهتمّ  وبعضهم -     
 ( عّلل. أدب الرِّحالت ذو قيمة علمّية كبيرة.29
 كونه وثائق تاريخّية وجغرافيَّة واجتماعّية وثقافّية ُيعتمد عليها لمعرفة أحوال البلد المكانّية والسكانّية.       

 ( اذكر اثنين من أشهر الرّحالة في العصرين األّيوبّي والمملوكّي. 30
 ابن جبير، وابن بّطوطة) لقبه أمير الّرحالة المسلمين(.       
 من العمل كاتًبا؟ ( ما الذي مّكن ابن جبير31

 .نثرّيةالشعرّية و ال همواهب      
 .الخصائص الفنّية ألدب الّرحالت ( اذكر32

 "وجاءنا الموج من كّل مكان، وظنّنا أّنا قد ُأحيط بنا".مثل: .ات القرآنّية أو األحاديث الّنبوّية الشريفة أو األشعاريقتبس من اآلي -1
 .يعتني بالوصف وبذكر التفاصيل -2     
 وصكَّت اآلذاَن تلطمه، ّما َجنَّ الليُل اشتّد ومثال ذلك: " فليميل إلى العبارات القصيرة المتتناغمة ذات اإليقاع الموسيقّي.  -3     

 غماغمه، واستشرى ُعصوُف الريح".         
 انسب الكتب اآلتية إلى مؤلفيها:( 33

     ابن جبير              تذكرة باألخبار عن اّتفاقات األسفار. -ب   ابن بطوطة غرائب األمصار وعجائب األسفار.  تحفة الّنظار في -أ     
 ن بطوطة أمير الّرحالة المسلمين؟في رأيك، ل ما لّقب اب( 34
 ألّنه أشهر الرّحالة المسلمين. -    
 وألّن رحلته أطول رحلة إذ استغرقت ما يقارب الثلثين عامًا. -    
 .تازهابعيدة  لم يسبق أحد أْن اج وألّنه ارتحل إلى قارات متعّددة شملت آسيا وأفريقيا وبعض بلدان قارة أوروبا، فاجتاز بذلك مسافات -    
 ( وازن بين الّنّصين اآلتيين من حيث: التأثر بالقرآن الكريم، واللغة، والجناس، والسجع.35

ف ابن جبير  النص األول:    دمشق:يص 
زاهير ت بـأ" دمشق جّنة الَمْشِرِق، ومطلُع ُحسنِه الُمْشِرِق، وهي خاتمة بـلد اإلسـلم التـي اسـتقريناها، وعـروس المـدن التـي اجتليناهـا، قـد تحلّـ

بكـّل سـبيل،...  الرياحين، وتجّلت في حلل سندسّية من البساتين... منها ربوٌة ذاُت قراٍر ومعيٍن ومـاٍء سلسـبيل، تنسـاب مذانُبـُه انسـياب األراقـم
 شراب( ". قد َسَمْت أرَضها كثرُة الماِء حّتى اشتاقت الظِّماَء، فتكاد تناديك بها َلِصُم الصِّلِب: )اركض برجلك هذا مغتسل بارد و 

 ه، فيقول:597يصف البغدادي المجاعة التي حلَّت بمصر سنة النص الثاني:     
ــِبل ــاُس مــن زيــادة النِّيــل، وارتفعــت األســعار، وأقحطــت الــبلُد، وأشــعر أهلهــا ال ،... "ودخلــت ســنُة ســبٍع مفترســًة أســباَب الحيــاة، وقــد يــئس النَّ

يــف إلــى أمهــات الــبل قــوا كــّل وانضــوى أهــل السَّــواد والرِّ قــوا فــي البلد،...وُمزِّ ــام والمغــرب والحجــاز والــيمن، وتفرَّ د، وانجلــى كثيــر مــنهم إلــى الشَّ
 َف". ُممزَّق، ودخل إلى القاهرة ومصر منهم خلٌق عظيٌم،... ووقع المرض والَموتاُن، واشتدَّ بالفقراء الجوُع حتَّى أكّلوا الميتات والِجي
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 الجناس والسجع اللغة التأثر بالقرآن الكريم 
أورد قوله تعالى:" اركض برجلك  النص األول

 هذا مغتسل بارد وشراب"
تمتاز بعض مفرداته بالصعوبة)َلصم، 

 الصلب، مذانب، األراقم(
وّظف الكاتب بعض المفردات 
 -البديعّية كالسجع) استقريناها

البساتين(  -اجتليناها، الرياحين
 والجناس مثل) الَمشرق والُمشرق(

تأثر بقوله تعالى:" أفجعلناهم  الثاني النص
 أحاديث ومّزقناهم كّل ممّزق"

اللغة سهلة والمفردات ذات معان سهلة 
 بسيطة

 

 
 واجتماعّية، وعلمّية، وّضحها. عوامل: سياسّية،بسبب  ملحوًظا، ازدهاًرا والمملوكيّ  العصرين: األّيوبيّ  في الرسائل فن ( ازدهر36
 :السياسّية من العوامل 

 الّدولة التي اقتضت الحاجة إلى كّتاب الرسائل لتسيير أمورها.  دواوين رةكث .1
العزل أو  أو التعيين أوامر الرسائل إلصدار إلى استخدام والجند  واألمراء السلطين عاشها التي الرسمّية السياسّية حاجة الحياة .2

  توطيد العلقات مع البلدان األخرى وتحسين السياسة الخارجّية...الخ.
 :االجتماعية من العوامل 

 .القضاة وكبار الوزراء قاربت منزلتهم منزلة حيث والملوك، السلطين عند الرسائل ُكّتاب علّو منزلة .1
 .اتخاذ الرسائل وسيلة تواصل اجتماعّي فكانت تستخدم في التهنئة والمدح والتعزية والمواساة والشكر .2

 :العلمّية من العوامل  
 تعود أو منه تخرج كانت التي المكاتبات كثرة مع له، صنعة الكتابة يتخذ أنْ  يريد َمن على شروط من عُوض وما اإلنشاء ديوان .1

 .وعهود مبايعات من إليه
  النثر المختلفة ومنها الّرسائل. فنون في الكتابة في وبراعتهم ثقافتهم إظهار في الُكّتاب رغبة .2

 ( وّضح المقصود بديوان اإلنشاء.37
 مكونات الجهاز اإلداري في الدولة، ُيعنى بتنظيم العلقات الخارجّية للدولة، وكانت تحّرر فيه الكتب التي يرسلها السلطان  هو أحد أهمّ     
 إلى الملوك واألمراء.    
 ( اذكر ثالثة من أشهر كّتاب الرسائل في العصرين األّيوبّي المملوكّي.38
 "خريدة القصر وجريدة العصر في ذكر شعراء العصر"، ومحيي الدين بن عبد  بكتاالقاضي الفاضل، والعماد األصفهاني صاحب     
 الظاهر، وعلء الدين بن غانم.    
 القاضي الفاضل؟ بما لّقب( 39

 "محيي الدين" و"مجير الدين" و"القاضي الفاضل".      
 على طريقة القاضي الفاضل. الرسائل كّتاب ( عّلل. سار40
 لُكّتاب العصرين: األّيوبّي والمملوكّي، ومحفزة  الهداية نْهج الكتابة في وطريقته رسائله هذا الفّن  فكانت ُكّتاب مدةأع أهم أحد بوصفه      

 لهم على اإلبداع.      
 

لعّباسّي على لسان صلح الّدين األّيوبّي موّجهة إلى الخليفة ا فتح بيت المقدسالتي كتبها في  نموذج لرسائله الديوانّيةوفي ما يأتي  
 الّناصر لدين الل:

نعُتهم،... فلّمـا "ولّما لم يبَق إَل القدُس، وقد اجتمع إليها كّل شريٍد منهم وطريد، واعتصم بمنعتها كّل قريٍب منهم وبعيد  ظّنوا أّنهـا مـن الِل مـا
 وعزائَم قد تألَّبت على الموت.. نازلها الخادم رأى بلًدا كبلد، وجمًعا كيوم التناد،
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 عّرف بمحيي الدين ابن عبد الظاهر. (41
 النثرية. الكتابة في واألدب، وبرع والسير، التاريخ درس -    
 المنصور". الملك سيرة في والعصور األّيام الظاهر"، و" تشريف الملك سيرة في الزاهر " الروض:مؤلفاته -    
  .خليل شرفاأل وابنه وقلوون الّظاهر بيبرس عهد اإلنشاء في ديوان تولى -    
 بالبسالة لتأكيد قيمة الّنّصر ه يصف فيها قّوة جيش العدو 666ومن رسائله رسالته التي كتبها في فتح المظفر قطز للشقيف سنة  -    

 الذي أحرزه المسلمون، فيقول:        
   من شجاٍع ألصَق ظهَره إلى ظهِر صاِحِبِه وحامى،  "وصاروا مع عدم ذكر الل بأفواههم وقلوبهم، يقاتلون قياًما وقعوًدا وعلى ُجنوِبهم، فكمْ   
 . ى لم يبَق في ِكنانته سهموناَضَل ورامى، وكم فيهم من شهٍم ما سلَّم قوسه حتَّ    

 ( اذكر الخصائص الفنية للرسائل.42  
  الظاهر: "يقاتلون قياًما  رسالة ابن عبدحِن القوِل"، وفي كما ورد في رسالة القاضي الفاضل: " فعرفهم في ل .تتأثر بالقرآن الكريم -1   

      وقعوًدا وعلى ُجنوِبهم".       
 .تؤّرخ الرسالة ألحداث العصر، َفتعدُّ سجلا تاريخًيا -2
 (.وقعوًدا قياًما ،وبعيد قريبٍ )(، والطباق الّنقاب  النَّقاب ، كالجناس )تكثر في الرسالتين المحسنات البديعّية -3
 .فقد مال إلى استخدام األلفاظ السهلة  محيي الدينا أمّ ، القاضي الفاضل بغرابة بعض األلفاظ تمتاز رسالة -4

   وازن بين الرسالتين اآلتيتين من حيث الخصائص الفنية للرسالة في العصرين: األّيوبّي والمملوكّي:( 43  
 وصافا عالء الّدين بن غانم في رسالة له إحدى القالع:      

ومحــاجر َل تراهـا العيــون لبعـد مرماهــا إَل شــزًرا، وَل ينظـُر ســاكنها العـدد الكثيــر إَل نــزًرا، وَل يظـنُّ ناظرهــا إَل أّنهـا طالعــٌة بــين  "ذاُت أوديـةٍ 
 النُّجوم بما لها من األبراج، ولها من الفرات خندٌق يحفُّها كالبحر، إَل أّن )َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج( ".

"من سلَّ سيف البغي قتل به، )َوََل َيِحيُق اْلَمْكُر اْلسَّّيُئ ِإَلَّ الناصر قالوون على محمود غازان الذي طلب منه الصلح برسالة منها:وردَّ 
 ِبَأْهِلِه(، فيرَسُل إلينا من خواّص دولتك رجل يكون عندكم مّمن إذا قطع بأمر وقفتم عنده".

 الخصائص الفنّية 
 القرآن الكريم)َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج(.التأثر ب - النص األول

 .(أجاج -نزرًا، أبراج -استخدام المحّسنات البديعّية كالسجع) شزراً  -
 استخدام التشبيهات ومثالها: ولها من الفرات خندٌق يحفُّها كالبحر. -
 الدّقة في الوصف. -

 َمْكُر اْلسَّّيُئ ِإَلَّ ِبَأْهِلِه(.التأثر بالقرآن الكريم)َوََل َيِحيُق الْ  - النص الثاني
 وضوح المعنى وسهولة األلفاظ وصرامة األسلوب. –تؤرخ الرسالة ألحداث العصر.    -

 .أو بّين أهمّية الخطابة ( عّلل. ُيعدُّ فنُّ الخطابة في العصرين: األّيوبّي والمملوكّي من أهمِّ الفنون األدبّية.44
قناع الجماهير بآراء وأفكار سياسّية.  أسهمت في عملّية الّدفاع        عن القيم الفاضلة، وا 
 ، ووّفرت للخطباء مخزوًنا كبيًرا من المعاني واألفكار. الخطابةفنِّ  ازدهارفي التي ساعدت العوامل اذكر ( 45

 نشاط حركة بناء المساجد والزوايا والرُُّبط. -1
 تقريب السلطين للخطباء ورفع منزلتهم. -2
  .والعسكرّية دواعي الخطابة ومحفزاتها، كالغزو الصليبّي والغزو المغولّي، والظروف السياسّية توافر -3
ُبط.46  ( وضح المقصود بالرُّ
   هي ملجئ الفقراء من الصوفّية.     
 ( من هو أشهر خطباء العصرين األيوبّي والمملوكّي؟47
 محيي الدِّين ابن الزكي     
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 الزكي. ( عّرف بمحيي الدين ابن48
 ، كانت له منزلة رفيعة عند السلطان صلح الدين زكي الّدين هو أبو المعالي محمد القرشّي، الملّقب بمحيي الدين، المعروف بابن -    

 األّيوبّي.       
 موذًجا على من خطب بالمسجد األقصى في الجمعة األولى بعد تحريره، وتعّد هذه الخطبة أن أّولشهد فتح بيت المقدس فكان  -    

 الُخطب الّدينّية. وفي ما يأتي بعض منها:       
 الَة من األمَّة "أيُّها النَّاس أبشروا برضوان الل الذي هو الغاية القصوى، والدَّرجُة العليا  لما يسَّرُه الُل على أيديكم من استرداِد هذه الضَّ       
 ....الضالِة، وردِّها إلى مقرِّها من اإلسلم       

 (.أسلوب ابن الزكيللخطابة الدينّية )( اذكر الخصائص الفنية 49
 تبرز العاطفة الّدينّية فيها خاصة عند التمثل بالقرآن الكريم.. 1
 تتأنق في اختيار األلفاظ الواضحة ذات المعاني السهلة.. 2
 جرًسا موسيقياا.طبة ضفي على الختوظف الصور البيانّية والمحسنات البديعّية كالسجع والجناس ما ي. 3

 ( عّرف الموسوعة.50
 الموسوعة كتاب يجمع معلومات شّتى من العلوم والمعارف في مختلف ميادين المعرفة، أو ميدان منها، مرّتبة ترتيًبا هجائياا.      

 ( متى بدأ التأليف الموسوعّي؟51
 ثالث الهجرّي فظهرت بعض المصّنفات ذات اَلّتجاه الموسوعّي مثل في القرن ال العّباسيّ بداية التأليف الموسوعّي ظهر في العصر      

 " ألبي فرج األصفهاني، وغيرهما.األغاني" للجاحظ، و"الحيوانكتاب "     
 ( بّين العوامل كان لها تأثير في نشاط التأليف الموسوعّي في العصرين األّيوبّي والمملوكّي.52

ألهـب ِغيـرة مّمـا دثاه مـن تـدمير ثقـافّي وفكـرّي لمقـّدرات األمـة اإلسـلمّية فـي العـراق والشـام، وما أحـ الغزو الصليبّي والغزو المغوليّ  .1
 ما تّمت خسارته. لتعويضعلماء األّمة على حضارتها وتاريخها وتراثها، فحثت الخطى وألفت الموسوعات 

على العـاملين فيـه أْن يكونـوا علـى درايـة بـالعلوم وما يتطلبه من موسوعّية المعرفة لدى كّل َمن يعمل فيه. فقد وجب  ديوان اإلنشاء .2
كالقلقشـــندي، أشـــهر كتـــاب الموســـوعات كـــانوا رؤســـاء لهـــذا الـــّديوان أو كتاًبـــا فيـــه الشـــرعيَّة والتـــاريخ واألدب... الـــخ، فـــل عجـــب أّن 

 وصلح الّدين الصفدي والمقريزي وغيرهم.
الــذي أتــاح المجــال لتنــّوع  األمــرَحــَوْت نفــائس الكتــب والمخطوطــات  التــي ُأوِقفــت لخدمــة طلبــة العلــم و  انتشــار المكتبــات الضــخمة .3

 المعارف وكثرتها، ومن ثّم التأليف الموسوعّي.
علــم  مؤســسابــن خلــدون مثــل . اســتقطاب مصــر والّشــام للعلمــاء المهــاجرين مــن أقطــار أخــرى كاألنــدلس والهنــد والعــراق وغيرهــا .4

 ... وغيرهم. الصيدلةعرب في ، وابن البيطار المالكي أشهر علماء الاالجتماع
 

 ( اذكر أشهر الموسوعات في العصرين: األّيوبّي والمملوكّي.53
 ، يقع في نحو ثلثين مجلًدا.كتب التراجموهو من أوسع  :ه(664) ت: الصفديّ  الدين لصلح بالوفيات الوافي -أ  
 ه(: وهو كتاب يقع في ستة عشر باًبا يشتمل  718)ت: لجمال الّدين الوطواط غرر الخصائص الواضحة وُعرر النقائص الفاضحة -ب  

 كّل باب منها على سّتة فصول ضمَّنها مختارات من النثر والّشعر.       
 خمسة أقسام: السَّماء  ُقّسمته(: وهي موسوعة تقع في ثلثين مجلًدا  732)ت:  لشهاب الّدين النويريّ  دبنهاية األرب في فنون األ -ج 

 .عصرهة واألرض والمعالم السفلّية، واإلنسان وما يتعّلق به، والحيوان الصامت، والنبات، والتاريخ من بدء الخليقة إلى لعلويّ واآلثار ا     
 ه(: وهو كتاب يقع في أكثر من عشرين جزًءا حافلة بالفوائد 748)ت:  العمريّ الل َلبن فضل  مسالك األبصار في ممالك األمصار -د  

 . والّتاريخ والجغرافية الّتراجمعلومات الواسعة في القيمة والم      
 الّرجال واألعلم.   تراجمه(: وهو كتاب ضخم يقع في ثلثين مجلًدا في 748للذَّهبي )ت:  يار أعالم النبالءس   -ه  
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  اَلت في فضل ه(: وهو كتاب ضخم يحتوي مقدمة وعشر مق821)ت: اس القلقشنديألبي العبّ  صبح األعشى في صناعة اإلنشا -و  
  راتها، وأنواع المناصب من رجال الّسيف والقلم...الكتابة وصفات الكّتاب، والتعريف بديوان اإلنشاء وقوانينه، وتاريخ الكتابة وتطوّ      
با  -ز     وغيرها. بواألخالق واألد الطبيعة ه(: وهو كتاب يقع في نحو ثلثين فصًل في وصف 779لبدر الّدين الحلبّي )ت:نسيم الصَّ
 

 موسوعات الطبيعة والجغرافيا والتاريخ. -ج موسوعات األدب. -موسوعات التراجم. ب -أ صّنف الموسوعات التي درستها إلى: (54
 هناك موسوعات تشترك في أكثر من صنف.   

 موسوعات الطبيعة والجغرافيا والتاريخ موسوعات األدب موسوعات التراجم
 دبنهاية األرب في فنون األ غرر الخصائص الواضحة وُعرر النقائص الفاضحة مصارمسالك األبصار في ممالك األ

با دبنهاية األرب في فنون األ َير أعلم النبلءسِ   نسيم الصَّ
 مسالك األبصار في ممالك األمصار صبح األعشى في صناعة اإلنشا بالوفيات الوافي

با    نسيم الصَّ
 

                  بالغة                                                                                
 

 مفهوم علم المعانيأواًل: 
 

 : علم ُتعرف به أحوال اللفظ العربّي التي بها ُيطاِبق ُمقتضى الحال.علم المعاني (1
 واإليجاز واإلطناب، والَفصل والَوصل. : الَخَبر واإلنشاء، والّتقديم والّتأخير، والَحذف والذِّكر،م ن أبواب علم المعاني (2
 ـب : الوقوف على األسرار التي يرتقي بها شأن الكلم ويفُضل بعُضه بعًضافائدة علم المعاني (3

 .موافقته لمراد المتكلِّم وحال المخاَطب -
 ومراعاته لقواعد الّلغة وأصولها وأعرافها. -

 المفرد. وليس اللفظ الجملةالذي يبحث فيه علم المعاني هو  األساس (4
5) ."  لكّن الَمَعرّي الذي ُعِرف بتشاؤمه يقول: قد يقول أحُدنا متذمًِّرا: "الحياُة كلُّها تعب 

 َجُب إَّل ِمن راِغٍب في ازديادِ   َتَعٌب كلُّها الحياُة فما َأْعــــــــــ    
" على نْفس الّشاعر؟ -     ما داللة تقديم الخبر "تعب 

 ، فقد قصر الحياة على الّشقاء والتعب متناسيًا ما فيها من راحة وسرور وسعادة.اؤمّية لدى المعريّ دَللة على النظرة التش     
 على الوجه  تناسقاْت داللُتها وتاالقْت معانيهايقول الجرجانّي: "ليسا الغاراُض بناْظم الكال م  أْن تاوالاْت ألفاُظها في النُّطق، بل أْن  (6

 ح المقصود بهذا القول.   الذي اقتضاه العقل"، وضِّ     
 أْي أّن نظم الكلم وترتيبه يكون حسب ُمراد المتكّلم والمعنى الذي يريد إيصاله إلى المخاَطب، مع مراعاة حال المخاَطب     
  وقواعد اللغة العربّية وأصولها وأعرافها.    
 القرآن ...(قال تعالى: ) قل لئن اجتمعت اإلنس والجّن على أْن يأتوا بمثل هذا  (7

 بما تعّلل تقّدم كلمة اإلنس على كلمة الجّن في اآلية السابقة؟    
   الذي يؤدي إلى اَلختلف في المعنى، فسياق اآلية يتناول موضوع البلغة مراعاة الّسياق ومقتضى حال المخاَطب: السبب    
 وصْوغ الكلم، والبشر معنّيون بذلك أكثر من الجّن.     
 الى ) يا معشر الجّن واإلنس إْن استطعتم أْن تنفذوا من أقطار السماوات واألرض ...( بما تعّلل تقّدم  كلمة الجّن وقال تع    
 كلمة اإلنس في اآلية السابقة؟    
 ن   الذي يؤدي إلى اَلختلف في المعنى، فسياق اآلية يتناول موضوع النفاذ ممراعاة الّسياق ومقتضى حال المخاَطب: السبب    
 ا بأّن اآليتين مراعية لقواعد اللغة وأصولها.علمً   أقطار السماوات واألرض، والجّن أقدر على ذلك.    
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بار  ثانًيا : الخا
ْن كان غير مطابق للواقع مفهوم الخبر (1 دَق أو َعَدم الّصدق، فإْن كان مطابقًا للواقع كان صادقًا، وا   : ما َيحتِمل مضموُنه الصِّ

 ق.كان غير صاد    
 : َحَضَر والدي أُمسّيًة شعرّية في رابطة الُكّتاب األردنّيين.مثال    
 والجملة االسمّية الجملة الفعلّية (2
  تبدأ بفعل تام، وتفيد: : الجملة الفعلّية - 

 ُيشارُك الّطلبُة اآلن في مسابقٍة أدبّية.مثال: الّتجدُّد والحدوث: *     
 .تأتي على َقْدِر الِكراِم الَمكارمُ : مثالالّتجدُّد واَلستمرار:  *    

 "من غير ارتباط بزمن معّين" . الثّبوتتفيد تبدأ باسم أو ظرف أو حرف جّر، و : الجملة االسمّية - 
ٌص في شؤون المرأة وقضاياها على المستويين: المحلّي، واإلقليمّي.      مثال                                : مرَكُز دراسات المرأة في الجامعة األردنّية متخصِّ
 أضُرُب الخبر  (3

 أْن يأتَي الخبر خالًيا من أدوات الّتوكيد، وُيلقى على خالي الَذهن. االبتدائّي: -أ
 : قول مذيع يقدِّم َبرناَمًجا في التلفاز: َحْلقُة اليوِم عن أضراِر الّتدخيِن.مثال         
 زاَد عدُد الجامعاِت األردنّيِة في المّدِة األخيرِة على نحٍو واضح. ّدة سنوات:: قول ُمغترٍب عاد بعد غياب عمثال         
. الطلبّي: -ب  أْن يأتَي الخبر مؤكًَّدا بأداة توكيد واحدة، وُيلقى على المتردِّد أو الشاكِّ
 : قول طبيٍب ألحد الُمراِجعين الذي يشعر أّنه مريض: إّنَك صحيُح الجسِم.مثال         
 أْن يأتَي الخبر مؤكًَّدا بأداَتي توكيد أو أكثر، وُيلقى على الُمنِكر. كارّي:اإلن -ج

 أََل إنَّ فنَّ الّرسِم الّتشكيليِّ وسيلُة إبداٍع وابتكاٍر. : قول أحد الفّنانيَن التشكيلّيين لمجموعة من ُمعاِرضي الفّن الّتشكيلّي:مثال         
 

 فائدة: المؤكدِّات كثيرة من أشهرها:
 . نون التوكيد الثّقيلة نّ 6  . نون الّتوكيد الخفيفة ْن  5    . اللم الُمزحَلقة  4. َلم اَلبتداء    3   . أنَّ  2  . إنَّ  1
 . واألحرف اّلتي تكون زائدة، مثل: 10    . أحرف الّتنبيه، مثل: َأََل، وأَما9. قد اّلتي تفيد الّتحقيق" بعدها فعل ماض"  8 . القَسم 7
 "ما" في قول أحدهم: "إذا ما أتقنَت عملَك َأحبْبَته". -   
ٍم لِّْلَعِبيِد ( وباء الجّر الزائدة في خبر " ليس" في قوله تعالى: ) -    ِلَك ِبَما َقدََّمْت َأْيِديُكْم َوَأنَّ اللََّه َلْيَس ِبَظلَّ  ذََٰ

 

 ثالثًا : اإلنشاء 
 ، وهو قسمان:وُنه الّصدَق أو َعَدَمههو الكلم الذي َل َيحتِمل مضم مفهوم اإلنشاء:

 :أساليب، وهو خمسة : هو الذي يستدعي مطلوًبا غير حاصل وقت الّطلباإلنشاء الطلبيّ  - أ
 َوطُِّنوا َأْنُفَسُكمْ مثال:               :األمر -
 ََل َتُكوُنوا ِإمََّعةً مثال:      الّنهي:          -
 ِمَن الّزحاِم؟ اَلستفهام:           مثال: كيَف وصْلِت أنتِ  -
 َيا ُبَنيَّ النداء:              مثال:  -
 مثال: ليت العرب يّتحدون.:  الّتمني) لو، ليت( -

 :أسلوبان، وهو : وهو ما َل يستدعي مطلوًبااإلنشاء غير الّطلبيّ   - ب
 في ذّمتي    ،والذي نفسي بيده ،يمين الل، تالِل ، بالِل ، َلعمرك ،  واللِ  مثال:  القسم:               -
 !       مثال : أكرْم بالعربِ     ! مثال: ما أطيَب األرَض       القياسيّ  التعّجب -
 سبحان الل !     مثال: ما شاء الل !                          مثال:        لل دّره فارساً !  مثال:     والتعّجب السماعيّ   
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 األمر
 

 ) من األعلى إلى األدنى (.وجه اإللزام والتكليف، واالستعالءلى هو طلب حصول الفعل ع :الحقيقيّ  األمرُ 
 َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة (. اتَُّقواْ َيا َأيَُّها النَّاُس قوله تعالى: )  مثال
 في مكانها. وَضْعهاأغراَضَك،  رتِّبْ قول ُأم َلِبنها:  مثال
 الُفروَق الفردّيَة بين الّطلبة. واراعُ قول المدير للمعلِّمين:  مثال

 

 ( افهم واحفظ األمثلة)     المعاني البالغّية اّلتي يخرج إليها األمر:
 

 مثال المعنى البالغي 
 الّدعاء 1

وهو كّل أمٍر من األدنى إلى األعلى، ويكون على سبيل 
 ..... اَلستغاثة، أو طلب الّرحمة، أو المغفرة

 قلوَبنا على طاعِتَك". َصرِّفْ : "الّلهمَّ،  -عليه السلم  -قول الّرسول 
  ِِّلي اْغِفْر قال تعالى:  رَّب 
  ِّوَل ُتَعسِّْر. َيسِّْر رب 

 الّتمّني 2
ه إلى غير العاقل  وهو كّل أمٍر ُيوجَّ

  اْنـَجـلِ أََل َأيُّـَهـا الـلَّـْيـُل الـطَّـِوْيــُل أََل 
  وِعمي صباحًا داَر عبلَة واْسَلمي            َتكلَّمـييا داَر َعبلـَة بالِجواِء 
  ُغوريويا ُشْهُب  َعن َمداِرِك واْخمدي ُكفِّيَفيا َشْمُس 
  مخاطًبا مدينة َعّمان: َتَخطَّري، ّصفِّقي، استَْبِشري الشاعرقول 

 الّنصح واإلرشاد 3
هو كّل أمٍر متضمِّن معنى الّنصيحة والموعظة من و 

 غير إلزام

  اَبْتَك َناِئَبةِسَواَك إَذا نَ  َشاِوْر 
  ْأذاَك وَيسِّْر ُكلَّ ما َصُعبا اْطَرح  
  :من كّل ثانية فيه. وْلَتستِفدْ وقتَك،  ِلتَُنظِّمْ قال معّلم ألحد طلبته 
 مانِ  َصْبًرا  على َوعِد الزَّ
  َحكيًما وَل ُتوِصهِ  َفَأرِسلْ  إذا كْنَت في حاجٍة ُمرِسًل 
  ِْإلى الّناِس َتسَتعِبْد قلوَبُهمُ  َأْحِسن 
  من ثروتك لآلخرين.أعِط 

 الّتعجيز 4
هو كّل أمٍر َل َيقوى المخاَطب على ِفعله، وُيقَصد به و 

 إظهاُر َعْجِزِه وعدم قدرته.

  :ْثِلِه  َفْأُتوامثال: قال تعالى  ِبُسوَرٍة مِّن مِّ
  :لي إنساًنا كامًل. هاتِ قال أحدهم مخاطًبا آَخر َيعيب الناَس 
 َجواًدا ماَت َهْزًَل  َأريني 
  ْاأَلرِض أو ُسلًَّما في الَجوِّ فاعَتِزلِ  َنَفًقا في اّتِخذ 

 االلتماس 5
هو كّل أمٍر يكون فيه المخاَطب والقائل متساوَيْيِن َقْدًرا و 

 ومنزلًة.

  في إزالة هذه الثُّلوج  ساِعْدنيمثال: قول أحدهم ُمخاطًبا جاَره 
 َمقاَل القاِئليَن َجهالًة    َفَدُعوا 
 َأْرحاَمُكم ِبَرواِجِح اأَلْحـلمِ        َأبي وُأّمــــــــــــي َأنتمُ بِ  وَتداَركوا 
 َأعيدا ِإليَّ َعْهَد الشَّباِب   وأ       وما بي َخلِّيانييا َخليَليَّ           

 

 صيغ األمر هي:
 مثال: كونوا، فعل األمر -1
 ، وليطوفوا بالبيت العتيقصادقين مثال: لنكنْ  المضارع المقرون بـ "الم األمر"، -2
 ، آمين . .   ذار  هاك ، هلّم ، عليكم ، صْه ، َمْه ، حّي ، هّيا ، رويدك ، إليك ، مكانك ، أمامك ، حَ : مثال، اسم فعل األمر -3
 إحسانًا، صبرًا، عطفًا، دفاعاً ( مثال:  يأتي منّونًا بتنوين الفتح غالباً  )  المصدر الّنائب عن فعل األمر أو الّطلب -4

 

 االستفهام
 

 : أين تقُع دائرة المكتبة الوطنّية؟مثال، لم بشيٍء لم يكن معلوًما من َقْبلُ : هو طلُب العِ الحقيقيّ  االستفهام
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 ( افهم واحفظ األمثلة)     المعاني البالغّية اّلتي يخرج إليها االستفهام:
 

 مثال المعنى البالغي 
 النفي 1

 يمكن إحلل أداة نفي )ما،َل( َمَحّل أداة اَلستفهام
  ْْحَسانِ ا َجَزاءُ  قوله تعالى: ﴿ َهل ْحَسانُ  إلِْ  ﴾ ِإَلَّ اإلِْ
  ٌوَأيُّ الّناِس ليَس لُه ُعيوُب؟  ُعيوبي ِإْن َسَأْلَت بها َكثير 

 الّتقرير 2
وهو َحْمُل المخاَطب على اإلقرار بمضمون اَلستفهام لَغرٍض من 

 األغراض.

 أَلْسُتْم َخيَر َمْن َرِكَب الَمطايا 
 ؟َألْم ُتِصرَّ أنَت على دراسة هذا الّتخصص 
 َأَلْم ُأحذِّْرَك من الّتأّخر عن العمل؟ 
 ِإلى الَجْوِر َل َأْنقاُد واإللُف جائُر؟ َأَلْم َتْعَلمي َأّني إذا اإلْلُف قاَدني 
 َألسَت َمن اخترَع هذه األداة؟ 

 التعّجب 3
 ويكون حين َيقِصُد السائُل الّتعجَب من أمٍر ما.

  ا لُه ُموَلٌع بَمْنٍع وَحـــْبِس؟م    يا ابَنَة الَيمِّ ما َأبوِك َبِخـــيٌل 
 كيف وَصَلت المرأُة األردنّيُة إلى هذه اإلنجازات في مّدٍة وجيزة؟ 
  ًوبالّشاِم ُأْخرى َكيَف َيْلتِقياِن؟   ِإلى اللَِّه َأْشكو ِبالَمدينِة حاَجة 
  ِكيف تَنسى، يا صاح 

 اإلنكار 4
الُمْنَكر بعد همزة حين يكون األمُر الُمستفَهم عنه ُمْنَكًرا، ويقع هذا 

 اَلستفهام.

  :َوَأنُتْم َلَها َكاِرُهونَ  َأُنْلِزُمُكُموَهامثال قوله تعالى 
 "ُق غيَرَك عن السِّْير في الطريق؟  َأُتَعوِّ
 ماِن ُتَصدُِّق ِظلََّك؟  َأفي ِمْثِل هذا الزَّ
  ًْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم أِلَِبيِه آَزَر َأتَتَِّخُذ َأْصَنام  ا آِلَهةً قوله تعالى:  َواِ 

 الّتشويق 5
 ويكون حين َيقِصُد تشويق المخاَطب إلى أمٍر من األمور.

 

 َأَوَل َأُدلُُّكم على شيٍء ِإذا فعلُتموُه َتحاَبْبتم؟ 
 "ُر بها مهارَتَك في ُلْعبة الشِّْطَرْنج؟  هل َأُدلَُّك على طريقٍة ُتَطوَّ
  َِهْل َأُدلَُّك َعَلىَٰ َشَجَرِة اْلُخْلد 
  ُّكْم َعَلى ِتَجاَرٍة تُنِجيُكمَهْل َأُدل 

 التحسُّر 6
 ويكون حين َيقِصُد السائُل إظهاَر التَّحسُّر على أمٍر ما.

 

 َأْهلي وَل جيراُنها جيراني؟  ما ِللَمنازِل َأْصبَحْت َل َأْهُلها 
 إذا ُكنَت تَْبنيِه َوَغيُرَك َيهِدُم؟  َمتى َيبُلُغ الُبْنياُن َيوًما َتماَمه 
 ريِح وفيِه ُيْمسي؟ ـــــــــــــــــــي َعَليِه وَلْهَف ُأّميفيا َلْهفــــ  َأُيْصِبُح في الضَّ

 

 أسئلة البالغة
 .، الخبر، اإلنشاء، االستفهامالسؤال األول: وّضح المقصود بـ علم المعاني

 علم ُتعرف به أحوال اللفظ العربّي التي بها ُيطاِبق ُمقتضى الحال. :علم المعاني -
دَق أو َعَدم الّصدقم الخبر: - ْن كان غير مطابق للواقع فإْن كان مطابقًا للواقع كان صاد ،ا َيحتِمل مضموُنه الصِّ  ق.كان غير صادقًا، وا 
 هو الكلم الذي َل َيحتِمل مضموُنه الّصدَق أو َعَدَمه.  :اإلنشاء -
 هو طلُب الِعلم بشيٍء لم يكن معلوًما من َقْبُل. :االستفهام -

 ّما يأتي:ميِّز الجملة التي أفادت التجدُّد من الجملة التي أفادت الثّبوت في كلٍّ مالسؤال الثاني: 
 : الثبوت. المرء بأصغريه1
 التجّدد. عاد الجنود من أرض المعركة: 2

 السؤال الثالث: حّدد ضرب الخبر في كّل مّما يأتي:
 إنكاري   :" ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َأََل  ".1
 طلبي              :﴿ِإنَّا ِإَلْيُكْم ُمْرَسُلوَن﴾. 2
 ابتدائي  :(ينة الحياة الدنياالمال والبنون ز . )3
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 أسلوب اإلنشاء: االطلبّي في ما يأتي، ُمحّددً  غيرالسؤال الرابع: مّيز اإلنشاء الطلبّي من اإلنشاء 
 غير طلبي/ تعّجب      . لل دّر العقل من رائد. 1
 طلبي/ استفهام           . بأّي ذنٍب ُقِتلت. 2
 تمّنيطلبي/ ال   . ليتك تحلو والحياة مريرة. 3

 السؤال الخامس: ما الصيغة التي جاء عليها األمر في ما يأتي:
 المضارع المقرون بلم األمر :﴾ ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتهِ  ﴿.2     : فعل أمر﴾ ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقوَّةٍ  ﴿.1
 مصدر نائب عن فعل األمر :سعًيا في الخير. 4    : اسم فعل أمرحيَّ على الفلح. 3
 

 السؤال السادس: عّلل. 
لزام وتكليف.    ( أمرًا حقيقيًا: رّتب أغراضكيعّد األمر في قول األم البنها) . 1  ألّن فيه استعلء وا 
 يقع في منزلة الترّدد والشّك.ه ألنّ       (: إّنا إليكم مرسلون)  قوله تعالى:. مجيء الخبر طلبّيًا في 2
 "."وهي مدينة عّمانألّنه يخاطب غير العاقل         إلى التمّني:(  ّمان) تخّطري يا ع خروج األمر في جملة. 3

 السؤال السابع: ما المعنى البالغي الذي خرج إليه األمر في كّل مّما يأتي:
 الدعاء        . ِمْن َلُدْنَك َرْحَمةً  آِتَنا . ِإْذ َأَوى اْلِفْتَيُة ِإَلى اْلَكْهِف َفَقاُلوا َربََّنا1
 اَللتماس    .فا نبك من ذكــــــرى حبيب ومنزلقِ الشاعر صديقيه: يخاطب . 2
 التمني                                 . الحياة ذميمة إنّ  ْر يا موت زُ . 3
 النصح واإلرشاد                                . عمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. ا4
 التعجيز                            . م صادقينتكن قل هاتوا برهانكم إنْ . 5
 النصح واإلرشاد                                    . شاوْر سواك إذا نابتك نائبة.6
 التعجيز           . قال تعالى مخاطبًا كّفار قريش:" فأتوا بسورة من مثله.7
 اَللتماس             . يقول أحدهم مخاطبًا جاره: ساعدني في إزالة الثلوج.8
 التعجيز                                         . أريني جوادًا مات هزًَل.9

 السؤال الثامن: ما المعنى البالغي الذي خرج إليه االستفهام في كّل مّما يأتي:
 التحّسر            . ا للمنازل أصبحت َل أهلها أهلي وَل جيرانها جيراني. م1
 التشويق    . "على تجارة تنجيكم من عذاب أليم كميأيها الذين آمنوا هل أدلّ ". 2
 النفي                                  . هل جزاء اإلحسان إَل اإلحسان.3
 التقرير                    . يقول جرير مادحًا: ألستم خير من ركب المطايا4
 اإلنكار                                  . " أنلزمكموها وأنتم لها كارهون"  5
 اإلنكار                                . أفي مثل هذا الزمان تصّدق ظّلك؟6
 التحّسر   تقول الخنساء في رثاء أخيها: أيصبح في الّضريح وفيه يمسي؟ . 7

 

 السؤال التاسع: استخرج من النص اآلتي ما يليه:
 ي وعنك؟هل صحـيح ما رواه بعضهم عنّ ئًا مثلي . مهاجر؟ يا بحر ليتك تبقى هادهل أنا : البحر يومًا  قد سألتُ 

 أََل إّنك جميل وقت الغروب، رويدك فالليل يطول، ولل دّرك من بحر! .أدري ي وقـالت: لستُ ضحكت أمواجه منّ 
           ولل دّرك من بحر!  . جملة إنشاء غير طلبّي:2          هل صحـيحيا بحر /   /مهاجر؟ هل أنا  جملة إنشاء طلبّي:. 1
 رويدك . اسم فعل أمر:4                                     البحر يوماً  قد سألتُ . خبرًا طلبّيًا: 3
 / فالليل يطولأدري وقـالت: لستُ / يضحكت أمواجه منّ   . خبرًا ابتدائّيًا:5
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                          نقد                                                                            
 ( عّلل . خطا النقد األدبّي في العصر العباسّي خطوات  واسعًة، وتمّيز عّما كان عليه في العصور الّسابقة.1

 تأثُّره بما َشِهده العصر من نهضة واسعة شملت جوانب الحياة جميعها. -1
 وارات نقدّية حول القديم والُمْحَدث من الّشعر.تأثُّره بحركة الّتجديد في الّشعر العربي، وما أثارْته من ح -2
 توسُّع آفاقه مع اّطلع كثير من النُّّقاد على الثقافات: الهندية، والفارسية، واليونانية.  -3

ح العبارة اآلتية: أصبحا النقد في العصر العباسّي نقًدا منهجيًّا.2  ( وضِّ
 .، وُألَِّفت كتٌب نقدية وتنّوعت آراء النُّّقاد فيهاأصبح له قواعده وأصوله العلمية التي ُيقاس بها    
 سامِّ ثمانية من الكتب النقدّية في العصر العباسّي، وانُسبها إلى مؤلِّفيها.( 3
 . ء" َلبن سّلم الُجَمحيّ . "َطَبقات فحول الّشعرا1   
 .حظالبيان والّتبيين" للجا. "2   
 .عر والّشعراء" َلبن قتيبة. "الشّ 3   
 . "عيار الشعر" َلبن طباطبا.  4   
 . " نقد الشعر" لقدامة بن جعفر.5   
 .. "الُمواَزنة بين أبي تّمام والُبحترّي" لآلِمديّ 6   
 .َلبن َرشيق الَقْيروانيّ  . "الُعْمدة في صناعة الّشعر وَنْقده"7   
 ." لعبد القاهر الُجرجانيّ . "دَلئل اإلعجاز8   
 مجموعًة من القضايا النقدّية العاّمة، اذكرها. ( تناولا النقد العباسّي 4
ْنعة           3. ونظرية النَّْظم                2. الفحولة الّشعرّية        1     . والطَّبع والصَّ
 . والّصدق والكذب في الّشعر6. والّسرقات الّشعرّية            5. واللفظ والمعنى         4   
 فحولة الّشعرّية" ؟ما المقصود بـ "ال( 5
 قدرَة الّشاعر الفنّية وتميُّزه.    
  ، اذكرها.الوسائل( ال بّد للّشاعر حتى يصل إلى الفحولة الّشعرّية من بعض 6

 . ِحفُظ أشعار العرب وروايتها.1    
 من َطْرق المعاني المختلفة. تمكِّنه. وامتلك ثروة لغوّية واسعة 2    
 في ِشعره بَمْدٍح أو ذّم.  ليضمِّناهالقبائل َومثالبها . واإللمام بَمناقب ا3    
 ( وّضح المعايير التي ُيحكام بها للشاعر بفحولته لدى النُّّقاد العباسّيين.7
ْودة الّشعر: -1     جا

 : منهانُّّقاد لَجودة الّشعر، ُيَقدَّم الّشاعر الذي يّتِصُف شعره بالَجودة على الّشاعر الذي يكون دوَنه في ذلك، ضمن مقاييس وضعها ال        
 َجزالة اللفظ، والسَّْبق إلى المعاني، وُحْسن التصوير والتشبيه.        

 تعدُّد األغراض: -2   
ل الّشاعر المتعّدد األغراض الّشعرّية على الّشاعر المحدود األغراض، ومن ذلك أّن النُّّقاد قدَّموا  ُكثَيِّر َعزَّة على جَ           ميل ُبثينة ُيَفضَّ
قه          عليه في األغراض. لتفوُّ

ْفرة القصائد الطِّوال: -3     وا
 : "لو كاَن قاَل َخْمَس أجابيقدَّم الّشاعر ذو القصائد الطِّوال، ومن ذلك أّن األصمعّي حين ُسِئَل عن الّشاعر الجاهلّي الحاِدَرة         
 قصائَد ِمْثَل قصيدِته لكاَن َفْحًل".        
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فظا أشعار العرب وروايتاها وسيلًة إلى الفحولة الّشعرّية؟ 8 ، ل ما عّد النُّّقاد العباسّيون ح   ( في رأيكا
 التي  ألّن ِحفُظ أشعار العرب وروايتها يمّكن الّشاعر من اَلستفادة من التجارب الّشعرّية لآلخرين  فيتعّلم جزالة اللفظ، ويتعّلم المعاني    
 فيجّودها ويأتي بغيرها، ويتعّلم حْسن التصوير والتشبيه، وهذه األمور من مقاييس الفحولة. سبقوه إليها    
ْصفً 9 ْدًحا وهجاًء وفخًرا ووا  ا، كلُّ ذلك ( قال ابن ساّلم الُجماحّي عن الّشاعر األاْعشى: "وقالا أصحاُب األعشى: هو أاكثُرُهم )أي الّشعراء( ما
 ي أقرَّ به ابن ساّلم الُجماحّي لألعشى؟ما معيار الفحولة الذ عنداه".   
 معيار: تعّدد األغراض.   
ْنعة ( تناول النُّّقاد العباسّيون قضية10  ، فوجدوا األدباء قسمين، وّضحهما.الطَّْبع والصَّ
 وص بُيْسر.هم َمن َيمِلكون الموهبة وَل يبالغون في مراجعات نصوصهم، إذ يبنون النص: أدباء الطَّْبع )السَّليقة( -1     
ْنعة -2       هم َمن َيمِلكون الموهبة ويراجعون ما َنَظموا وألَّفوا من أجل اَلرتقاء ِبنتاجهم األدبّي.: أدباء الصَّ

 ( اذكر حوافز) عوامل( اإلبداع األدبّي.11
 ) اختيار الوقت المناسب لنظم الّشعر (. البواعث النَّْفسّية -1    
 ، من مثل: معرفة أنساب الّناس، والَبراعة في علم النحو.رف المتنوعةالسعي إلى تحصيل المعا -2    
 .اإلكثار من ممارسة التأليف األدبيّ  -3    
ْولّيات.12  ( عرِّف القصائد الحا

 هي القصائد التي كان الّشعراء العرب ُيمضون عامًا في نظمها، ويقّلبون فيها رأيهم ونظرهم قبل أْن يخرجوها إلى الّناس.     
 ( ميِّز نوع الحافز إلى اإلبداع األدبّي في كّل مّما يأتي:13
جابِتها إّياَك".قول ب ْشر  بن الُمعتام ر: " -أ       ُخْذ من َنْفِسَك ساعَة َنشاِطَك وَفراِغ باِلَك وا 

 باعث نفسيّ         
 ن".: "ِإّنَك لُتْكِثُر، فقال: ُأْكِثُر ِلتمريِن اللِّساقيل ألحد الُخطاباء -ب    

 اإلكثار من ممارسة التأليف األدبّي.        
  ( وّضح رأي الجاحظ في  قضية اللفظ والمعنى.14
 المعانَي معروفٌة ومشتَركة بين األدباء، أّما  ألنّ أّن القيمة الجمالّية والفنّية في النّص َتكُمن في ألفاظه أكثَر من معانيه   الجاحظرأى  -   

 أسلوب األديب وقدرته وثقافته الّلغوّية. بحاسابستواها وقيمتها من أديب إلى آَخر األلفاظ فتختلف في م      
 شريًفا كريًما َتْقَبُله النُّفوس  ضرورة أن يكون المعنىوَل يعني اَلهتمام بالّصياغة اللفظّية أّن الجاحظ أهمل المعنى تماًما، بل إّنه أكََّد  -   
 قبوًَل لدى المتلقي.غة اللَّفظ كان َأْجَوَد وأكثَر األدب َشَرُف المعنى وبلوتنجذُب إليه، فإذا اجتمَع في       
  ( وّضح رأي ابن قتيبة في  قضية اللفظ والمعنى.15
 ، هي:أربعة أقسامعن اللفظ والمعنى ُمجتمَعيِن في الّشعر، ووضَع لهما  ابن قتيبةتحدَّث      
 َضْرٌب َحُسَن َلْفُظه وجاَد معناه. -1    
 َضْرٌب َحُسَن َلْفُظه وَحل، فإذا فتَّْشَته لم تجد هناك فائدًة في المعنى. -2    
 َضْرٌب جاَد معناه وَقصَرت ألفاُظه. -3    
ر لفُظه. -4     ر معناه وتأخَّ  َضْرٌب تأخَّ

  في  قضية اللفظ والمعنى. ( وّضح رأي ابن طاباطابا العالاويّ 16
وح والجسد.الَعلقة بابن طاباطابا يرى        ين اللفظ والمعنى على نحو الَعلقة بين الرُّ
  في  قضية اللفظ والمعنى. ( وّضح رأي ابن راشيق القاْيروانيّ 17
 ".يقول: "اللَّْفُظ ِجسم وروُحه المعنىف على نهج ابن َطباَطبا، فَعّد اللفظ والمعنى شيًئا واحًدا، وَل يمكن الفصل بينهما.ابن راشيق سار      
 اذكر أربعة نّقاد عباسيين تناولوا قضية اللفظ والمعنى.( 18
 الجاحظ، ابن قتيبة، ابن َطباَطبا الَعَلوّي، ابن َرشيق الَقْيروانيّ      
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م يُّ والعربيّ 19  . ما القضية النقدية التي تناولتها العبارة السابقة؟"( "الماعاني ماطروحة  في الّطريق ياْعر فها العاجا
 والمعنى. قضية اللفظ      

ح إجابتك.20  ( هل يختلف رأي ابن قتيبة عن رأي كّل من: ابن طاباطابا، وابن راشيق، في النظرة إلى قضية اللفظ والمعنى؟ وضِّ
 نعم يختلف  ألّن ابن طباطبا وابن رشيق نظرا إلى اللفظ والمعنى على أّنهما وحدة متماسكة على نحو العلقة بين الجسد والروح َل  -     

 يمكن الفصل بينهما بحال.        
  وحدة متماسكة.أربعة أقسام، ويظهر منهما أّنه َل يعّدهما أّما ابن قتيبة فقّسم الّشعر  -     
، ما السبب الذي دافاعاه إلى هذا الحكم؟21 ما إلى لغة أخرى باطالا  ( يرى الجاحظ أن الّشعر إذا ُترج 
 ة والفنّية في النّص تكمن في ألفاظه أكثر من معانيه، وترجمة النّص إلى لغة أخرى تعني الحفاظ ألّن الجاحظ رأى أّن القيمة الجماليّ  -    

 على المعنى فقط، والمعاني في نظر الجاحظ َل فرق بين العربّي وغيره.            
 بل شّك.ة الوزن، وتخّير اللفظ فستتغّير أّما اللغة وما يتبعها من: إقام -    
 وّضحهما.  مبدأاين  على الكذب، في الّشعر، ء النُّّقاد العباسّيين في مفهوماي: الّصدق، و آرا سارت( 22
 أاْعذاُب الّشعر أاْكذاُبه -1    
  عدما مطابقة الصورة األدبّية ل ما يناسبها في الواقع، وعدما التقيُّد بمعايير العقل والمنطق مع البقاء ضمن  دائرة الخيال المقبول،     
سان والتأثير في ناْفس المتلّقيا      ْقع الحا  .لذي يرمي به الّشاعر إلى أحداث الوا
 ومثال ذلك قول الُبحُترّي مادًحا الشَّْيب:     

 َيوَم الَوغى ِمْن صاِرٍم َلْم ُيْصَقلِ   والّصارُم الَمْصقوُل َأْحَسُن حالةً 
 أاْعذاُب الّشعر أاْصداُقه -2    

ن تجر بة شعورّية حقيقّية، وياستخدم فيها الّشاعر الخيالا المقبول القريبا التناول مـن غيـر الخـروج علـى أْن تكون الصورة معبِّرًة ع
 .حدود المنطق

 ومثال ذلك قول َلْيلى اأَلْخَيلّية:
 َوَأِسنٌَّة ُزْرٌق ُيَخْلَن ُنجوما  َقْوٌم ِرباُط الَخْيِل َوْسَط ُبيوتِهمْ 

 الليل، والرِّماَح الزرقاء بنجوم الليل، وهي صورة مقبولة َل خروج فيها على حدود المنطق.صوَّرت ليلى الخيوَل َوْسط البيوت ب
 ( ما مأخذ النّقاد على المتنّبي في قوله مادًحا:23

 َلْوَل ُمخاَطَبتي ِإّياَك َلْم َتَرني  َكفى ِبِجْسمي ُنحوًَل َأّنني َرُجلٌ 
 ثل هذا البيت إفراًطا خارًجا على الحقيقة. تجاوز المتنبّي حدود الخيال المعقول، ورأوا في مِ 

 ( وّضح الصورة الفنية في قول الّشاعر:24
 َيوَم الَوغى ِمْن صاِرٍم َلْم ُيْصَقلِ   والّصارُم الَمْصقوُل َأْحَسُن حالةً      
 ة المعركة.شّبَه الّشيب من ناحية اللون بالسَّْيف الذي ُيصَقل فيكوُن أبيض اللون قاطًعا فاِعًل في ساح     

 ( دعا النُّّقاد في إلى استخدام أدوات ُتقرِّب المبالغة إلى نْفس المتلقي، اذكرها مع التمثيل.25
 مثال قول الّشاعر مادًحا: استحسنوا أن يستخدم الّشاعر ألفاًظا، مثل: " لو، أو َيكاد، وما َجرى َمجراُهما ".

 إذا ما جاَء َيْسِتلمُ  ُرْكُن الَحطيمِ  َيكاُد ُيْمِسُكه ِعْرفاَن راَحِته
 ما المبدأ النقدّي في موضوع الّصدق والكذب الذي يّتفق مع مضمون كّل من البيتين اآلتيين: (26
 قال َحّساُن بن ثابت: -أ     

نَّ َأْحَسَن َبيٍت َأنَت قاِئُلهُ           َبيٌت ُيقــــــــــــاُل إذا َأْنَشْدَتُه: َصَدقا  وا 
 أصدقهأعذب الّشعر        
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: -ب       قال الُبْحُتريُّ
 والّشعر َيْكفي َعن ِصْدِقِه َكِذُبهْ   َكلَّْفُتمــــــــونا ُحدوَد َمْنِطِقُكمْ          
 أعذب الّشعر أكذبه        
 ( وّضح مفهوم المذهب األدبيّ 27
 معيَّنة من الّزمان. ز ذلك الّنتاج من غيره في فترةُتميِّ  هو جملًة من الخصائص الفنّية التي َتصُبغ ِنتاًجا أدبياا ما بِصْبغة غالبة     
 ( اذكر أشهر المذاهب األدبّية.28
 الكلسيكّي، والرومانسّي، والواقعّي، والّرمزّي.     

حياء والّنهضة(. ( وّضح المقصود بالمذهب الكالسيكيّ 29  في األدب العربّي )مدرسة اإل 
 ظهرت في أوائل العصر الحديث، والتزَم فيها عدد من الّشعراء النَّْظم على َنْهج الّشعراء في عصور  الحركة الّشعرّية العربّية اّلتي    

 ازدهار الّشعر العربّي: الجاهلّي، واإلسلمّي، واألموّي، والعباسّي.     
حياء والّنهضة؟30  ( من هو رائد مدرسة اإل 
 الّشاعر الِمصرّي محمود سامي البارودّي.    

 ر أتباع الشاعر محمود سامي البارودّي.( اذك31
 من مصر: أحمد شوقي، وحافظ إبراهيم وعلي الجارم. -    
  .وجميل صدقي الزَّهاوّي ومعروف الرُّصافّي ومحمد مهدي الجواهريّ من العراق:عبد المحسن الكاظمّي  -    
 .ألردن: وعبد الُمنعم الّرفاعيّ من ا -    
ِرْكليخير الدين ا من سورية: -      .لزِّ
ماُته الفنّية  وّضح( 32 ّية البارودّي(البارزة معالم المذهب الكالسيكي وس   .في )الم 
ْن ِهَي َلْم َتْرِجْع َبَياًنا ِلســــــــــــــــــاِئلِ   َأَل َحيِّ ِمْن َأْسماَء َرْسَم الَمنــــــاِزلِ    واِ 
واِمُس والتـــــــــــَــــ    َعَلْيَها َأَهاِضــــــــــيُب اْلُغيوِم الَحواِفلِ   قتْ َخلٌء َتَعفَُّتها الرَّ

  .ويطلب إليه إلقاء الّتحّية على ديار محبوبته، الّشاعر اختار مقدِّمًة َطَللّية ُيخاِطب فيها َرفيقه في السَّفر. 1
 .وبكائهَيِصُف أَثر هذه األطلل في نفسه والّذكرياِت التي أعادْتها وتسّببْت في َبْعث أشواقه . 2
 .من موضوع إلى آخر بعيًدا عن الوحدة الموضوعّيةينتقل الشاعر . 3

 وهو الفخر بقومه. . ثّم ينتقل الّشاعر إلى الموضوع الرئيس4     
 الواحدة. َتلتزم القافيةالقصيدة . 5     
 مستمّدًة من المعاني والموضوعات القديمة.والمعاني جزلة . األلفاظ 6     
 .الّصورة الّشعرّية المألوفة لدى القدماء ذات الطابع الحّسّي الماديّ  . يستعمل7     

حياء والّنهضة(.33  ( وّضح خصائص المذهب الكالسيكّي في األدب العربّي )مدرسة اإل 
 .ُيحاكي القدماء في بناء القصيدة العربّية من حيث تعدُّد الموضوعات -1    
 افية (.يلتزم القافية الواحدة ) وحدة الق -2    
  .يحافظ على سلمة األلفاظ، وجزالتها، وفخامتها، ويحرص على فصاحة الّتراكيب واألساليب الّلغوّية -3    
 .بذلك بين العقل والعاطفة فيوازنيبتعد عن الخيال الجامح باستخدام الصورة الّشعرّية الّحسّية والمادّية،  -4    

 ًا وموضوعات شعرّية جديدة. عّلل ذلك.( استحدث أتباع المذهب الكالسيكّي أغراض34
 استحدثوا أغراضًا جديدة بما يناسب عصرهم وما استجدَّ فيه من ظروف وأحداث، ومن َثّم موضوعات جديدة  تعبِّر عن تلك الظروف     
 واألحداث.    
 ( ما هي األغراض والموضوعات الشعرّية التي استحدثها أتباع المذهب الكالسيكّي ؟35
 ّشعر الوطنّي، والّشعر اَلجتماعّي، والّشعر المسرحّي.ال     
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 ( وّضح المقصود بعصر النهضة العربية.36
 وبداية ( 19)  أواخر القرن متدت إلىوا 18يطلق هذا المصطلح على الفترة التي بدأت بحملة نابليون على مصر في أواخر القرن     
 رب أّدى إلى ارتقاء اآلداب العربّية بعد تدهور أحوالها في العصر العثماني.، وما رافقها من اّتصال بين الشرق والغ(20)القرن    
 وّضح المقصود بالمذهب الرومانسّي في األدب العربّي الحديث.( 37
 لخيال، وصّبوا الكلسيكّية، فَأطَلقوا الِعنان للعاطفة واين ناَدْوا بضرورة الّتحّرر من قواعد وأصول مذهب أدبّي ُأطِلق على الّشعراء اّلذ     
 اهتمامهم على الحديث عن مشاعر اإلنسان الَفْرد وهمومه، ووّظفوا الطبيعة للّتعبير عن تلك المشاعر وَنْقلها إلى اآلخرين.     

 نجد في المذهب الّرومانسّي عّدة مدارس واّتجاهات، ما وجه الشبه وما وجه االختالف بينها؟( 38
 في اَلهتمامات والمضامين واألساليب. وتختلفد، الّتحّرر من القواع ياجماعها     
 ( ظهرت أوائل القرن العشرين، اذكرها.شعرّيةيضّم المذهب الّرومانسّي عّدة جماعات أدبّية) ( 39
براهيم عبد القادر المازنّي، وعبد الّرحمن شكري.  جماعة الّديوان -           التي شكَّلها: عّباس محمود العّقاد، وا 
يلّيا أبو ماضي، وَنسيب َعريضة. ء الماهجارشعرا -      ، ومنهم: ُجبران خليل ُجبران، وا 
براهيم ناجي.وجماعة أبوّلو -      ، ومن شعرائها: أحمد زكي أبو شادي، وا 

 .هب الّرومانسّي في األدب العربيّ ( اذكر خصائص المذ40
 َهَجَر الّرومانسّيون المقدِّمة الطََّللّية ودخلوا في موضوعهم الّشعرّي مباَشرًة، يبتعُد عن الّتقاليد الموروثة في ِبنية القصيدة العربّية  لذا  -1

 والتَزموا الَوحدة الموضوعّية.    
 َتُحّد من إبداع الّشاعر، فنجُد لديهم  ألّنهايرفُض القواعد واألصول، فقد دعا أْتباع الّرومانسية مثًل إلى الّتحّرر من قيود القافية   -2

 دًُّدا في القافية في القصيدة الواحدة.َتع    
 ذلك بمعاٍن عاطفّية وألفاظ سهلة بعيدة عن ُيِطلُق الِعنان للعاطفة والخيال، فقد وظََّف الَرومانسيون الّطبيعة واندمجوا فيها، وعبِّروا  -3

 عن الغريب.    
َور الّشعرّية من الطبيعة اّلتي نظر إليها الرومانسّيو  -4  ن على أّنها كائن حّي َينِبض بالحياة.َيستمدُّ الصُّ
 مفهوم الّشعر لدى إيلّيا أبي ماضي في قوله:وّضح  (41
 أن يكون الّشعر ألفاظًا جزلة صعبة أو حرصًا على الوزن فقط، فالّشعر عنده مشاعر جّياشة وأحاسيس وعواطف الشاعر يرفض      

 اطفّية السهلة واألوزان، وهذا يتّفق تمامًا مع اإلسراف العاطفي واَلهتمام بالفرد اللذْين فّياضة يعّبر عنها باستخدام األلفاظ والمعاني الع     
 يعرف بهما الّشعر الرومانسّي.     
ن بين الكالسيكّية والّرومانسّية من حيث: بناء القصيدة، والعاطفة، والّصورة الّشعرّية، ولغة الّشعر.42  ( واز 

 

 الرومانسية الكالسيكّية 
تلتــــزم البنــــاء التقليــــدي للقصــــيدة، إذ تبــــدأ بمقدمــــة  القصيدة بناء

طللية، وتتعّدد الموضـوعات فـي القصـيدة، وتلتـزم 
 وحدة القافية.

ـــــة، وتبـــــدأ بموضـــــوع القصـــــيدة  تبتعـــــد عـــــن المقـــــدمات الطللّي
مباشرة، وتّتسم القصيدة بالوحدة الموضوعّية، وَل تلتزم بوحدة 

 القافية. 
وتبتعــد عــن اإلســراف العــاطفّي تحــتكم إلــى العقــل  العاطفة

 والخيال الجامح.
 تطلق العنان للعاطفة والخيال، وتهتّم بالفرد ومشاعره.

ـــــة المألوفـــــة  الصورة الّشعرّية تعتمـــــد علـــــى الصـــــور الحســـــّية المادّي
 والّشائعة.

ـــر عـــن األفكـــار  تســـتمّد الصـــور الّشـــعرّية مـــن الطبيعـــة للتعبي
كائنـًا حّيـًا ينـبض  والمشاعر والعواطف، فقد رأت في الطبيعـة

 بالحياة.
تســـتخدم األلفـــاظ الجزلـــة الفخمـــة، وتحـــرص علـــى  لغة الّشعر

 فصاحة التراكيب اللغوّية وقّوتها. 
ـــــة الســـــهلة، وتميـــــل إلـــــى التراكيـــــب  تســـــتخدم األلفـــــاظ العاطفّي

 واألساليب الرقيقة العذبة.
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ح المقصود بالمذهب الواقعّي في األدب العربّي الحديث.43  ( وضِّ
 هو المذهب الذي ُيعنى بوصف الحياة اليومّية كما هي من غير أّية مثالّية.     

 ( وّضح موقف الواقعيين من الرومانسيين.44
 أخذ الواقعّيون على الرومانسّيين مبالغَتهم في الخيال. -    
 ّية.عن مشكلتهم وهمومهم اليوم ورأوا أّنهم ابتعدوا عن حياة الّناس الواقعّية والحديثِ  -    

 ( علِّل ظهورا المذهب الواقعّي في األدب العربّي.45
 لتصوير الواقع العربّي بمشكلته اَلجتماعّية وقضاياه الّسياسّية، فأبرَز األدباُء عيوَب المجتمع، وصوَّروا مظاهر الحرمان والبؤس       

 َقصَد اإلصلح.      
 ب الواقعي.( اذكر خمسة أعمال أدبّية عربّية تنتمي إلى المذه46
 . المجموعة القصصّية "الُمعذَّبون في األرض": لطه حسين 1    
 توفيق الحكيمل. رواية "يومّيات نائب في األرياف": 2    
 . المجموعة القصصّية "َهْمس الجنون": لنجيب محفوظ3    
 . رواية "الَحرام": ليوسف إدريس4    
 . رواية "األرض": لعبد الرحمن الّشرقاويّ 5    
47.  ( عدِّد اّتجاهات المذهب الواقعّي مّما درستا
 الواقعّية النقدّية، الواقعية اَلشتراكّية      
 ( ما الفرق بين الواقعّية النقدّية والواقعّية االشتراكّية؟48
 فساد في المجتمع، وتقوم بانتقاده : تتناول مشكلت المجتمع وقضاياه، ولكّنها تركِّز بشكل كبير على جوانب الّشر والالواقعّية النقدّية*    

ظهار عيوبه وتسليط الضوء عليها، وتكتفي بذلك من غير إيجاد حلول.        وا 
 تجعل العمل األدبّي قائًما على تصوير الّصراع الطََّبقَي بين طبقة العمال والفلحين من جهة وطبقة الرأسماليين * الواقعّية االشتراكّية:    

 من جهة ثانية، وتجعل الثانية مصدًرا للّشرور في الحياة، فَتديُنها وتكشف عيوبها، وتنتصر للفلحين والُعّمال وُتظِهر  والبرجوازيين      
 جوانب الخير واإلبداع فيهم، والواقعّية اَلشتراكّية تقدِّم حلوًَل للمشكلت التي تتناولها.      
 ( اذكر خصائص المذهب الواقعّي في األدب العربّي.49
ُر الواقع ويبتعُد عن اإلغراق في العواطف والخيال.1      . ُيصوِّ
 ُح بعض . ُيركَُّز على القضايا اَلجتماعّية، ويعِرُضها عرًضا موضوعياا بعيًدا عن الّذاتّية، فَينُقد المجتمَع، ويبحُث عن مشكلته، ويقتر 2    

 الحلول المناسبة.       
 .القصصّية والروائّية والمسرحّيةلكتابة . يعتمُد بصورة أكبَر على ا3    
ْن بين المذهب الواقعّي والمذهب الرومانسّي من ناحيتاي: األلفاظ، والمعاني.50  ( واز 

 الّرومانسّية الواقعّية   
 استخدام األلفاظ السهلة العاطفّية استخدام األلفاظ المستمدة من لغة الحياة اليومّية األلفاظ
النــاس الواقعّيــة والحــديث عــن مشــكلتهم تصــوير حيــاة  المعاني

 وهمومهم اليومّية من غير المبالغة في الخيال.
ـــــة  اســـــتخدام المعـــــاني غيـــــر المألوفـــــة التـــــي تشـــــّع بالعاطفّي

 والخيال واَلهتمام بمشاعر اإلنسان الفرد وهمومه.
 

؟( ل ما كانت القّصة والّرواية والمسرحّية أكثرا الفنون األدبّية تمثياًل للمذه51  ب الواقعّي، في رأيكا
  ن الخيال.ألنها األقدر من خلل بنائها الفنّي على تصوير واقع الناس وحياتهم اليومّية ومشكلتهم بعيدًا ع     
 (؟أمين فارس َمْلَحس": للقاّص األردني )نظرٌة ِملؤها األمُل  قّصة " ما المذهب األدبي الذي تمثله( 52

  (الواقعية اَلشتراكية)     
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ح المقصود بالمذهب الّرمزّي في األدب العربّي الحديث.53  ( وضِّ
 الّرمزّيُة مذهٌب أدبّي يعتمد اإليحاء في الّتعبير عن المعاني الكاِمنة في َنْفس األديب.     
 ( علِّْل كاثرةا استخدام الرمز واإليحاء لدى أتباع المذهب الّرمزّي.54
 اء َحَسَب تأثيرها في نفوسنا أدقُّ من محاولة الّتعبير عنها في ذاتها.يرون أّن الّتعبير عن األشيهم ألنّ      
ُم الّرمزيُة في االرتقاء بمستوى النّص األدبّي؟ أو وّضح أهمّية الرمزية في األدب.55  ( كيف ُتْسه 
لًة بأفكاٍر ودَلَلت أكثَر        عمًقا، ومن َثّم، الّنهوض بالمستوى الجمالّي من خلل إيجاد لغٍة جديدٍة تتجاوز معناها المعجمّي، وَتكوُن محمَّ

 للّنص، وزيادة فاعلّيته، وَجْعله أكثَر تشويًقا وأقرَب إلى َنْفس المتلّقي.     
 ( اذكر أداة فنّية تساعد على تكثيف اإليحاءات لدى الرمزيين.56
 العناية الخاّصُة بإيقاع الّشعر وموسيقاه.     
 التَّفعيلة وظفوا المذهب الرمزي.اذكر أربعة من شعراء شعر ( 57
 بدر شاكر السَّّياب، وصلح عبد الّصبور، ومحمود درويش، وأدونيس.      

لا النَّهار"، ثّم أجب عّما يليه:58  ( اقرأ الماقطعا الّشعرّي اآلتي للّشاعر بدر شاكر السَّّياب من قصيدته "راحا
 َرَحَل النَّهارْ       
 ْت ُذباَلُتُه على ُأُفٍق َتَوّهَج دوَن نارْ ها ِإّنُه اْنَطَفأَ       
 وَجلْسِت َتنَتِظريَن َعْودَة ِسْنِدباَد ِمَن الّسفارْ       
 والَبْحُر َيصُرَخ ِمن َوراِئِك بالَعواصِف والرُّعودْ       

 أ. ما مناسبة أو موضوع القصيدة؟
 .فيات الكويتَنَظَمها ُمخاِطًبا امرأًة حين اشتدَّ عليه المرض في أحد مستش   

 ب. ما المذهب األدبّي الذي يمثله المقطع السابق؟
 المذهب الرمزّي.    

 .( اذكر خصائص المذهب الّرمزّي في األدب العربيّ 59
 ي النَّْفس من أفكار الّلغة العادّية َل تستطيُع الّتعبيَر ِبُعْمٍق عّما ف ألنّ . َيستخدُم الّتعبيرات الّرمزّية اإليحائّية أداًة فاعلة للّتعبير  1    

 ومشاعر.       
 بالموسيقا الّشعرّية المنبِثقة من اختيار األوزان واأللفاظ الخاّصة. يعتني .2    
 كيب التي تحتها خّط في ما يأتي:بيِّن ما توحي به األلفاظ والترا (60
، ودوره م عبرا التاريخ، وفْضل  سيِّدنا -أ      على البشرّية: -ص –محمَّد   قال حيدر محمود على الهاشمّيينا

 هاِشمّيوَن:
 فينا الشَّْمَس َأْيَقظوا 

 .. ِمْن َبْعِد ُطوِل ُرقادِ  فاْسَتفاَقتْ 
 : الهداية، العّزةالّشمس* 
ْن باْعد  ُطول  ُرقاد  *   : تخّلصت من الّضلل الذي عاشت فيه فترة طويلة قبل ظهور اإلسلم.فاْستافاقاْت م 
:قالت فدوى طوقان في  -ب  نضال الشَّعب الف لاسطينيَّ

 اأَلشباحَ حّتى َنطُرَد 
 الظُّْلمةْ و  الِغربانَ و 

 : المحتلون الصهاينة، الرعباألشباح* 
 المحتلون الصهاينة، الشؤم والخراب* الغربان: 
 المحتلون الصهاينة، الظلم والقهر* الظلمة: 
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ْن بين معنى " البحر" في قول الّسّياب وهو في الُغْربة61  :( واز 
 والَبْحُر دوَنَك يا ِعراقْ  الَبْحُر َأْوَسُع ما َيكوُن وَأْنَت َأْبَعُد ما َتكونْ     

 ومعنى " البحر" في قول خليل ُمْطران:    
 َفُيجيُبني ِبِرياِحِه الَهوجاءِ  شاٍك إلى الَبْحِر اْضِطراَب َخواِطري    

 بينه وبين عودته إلى وطنه. ( إيحاء بالعوائق والّصعاب التي تحول السّيابالبحر لدى )  -
 ( مظهر من مظاهر الطبيعة يشاركه ألمه وحزنه. ) مطرانالبحر لدى  -
 

 األبيات المقّرر حفظها
 

 في األندلس شعر وصف الطبيعة
 َقْلــــــــــــــــــــــــــــــــــــَب َسرَّاءُ ــــــــــذُّ َنْعماُء        َوَل ُيفاِرُق فيها الـــــــــــــــــفــــــــــــــي َأْرِض َأْنَدُلٍس َتْلتَــــــــ
 اءُ ــَوكّل َرْوٍض ِبها في الَوْشِي َصْنع   اَر ُرْؤَيُتها    ــــــــــــــــــَوَكْيـــــــــــــــــَف َل ُيْبِهُج اأَلْبص
ٌة َوالِمْســــــــ  ــــــاءُ ــــــــُتْرَبُتها       َوالَخزُّ َرْوَضُتها َوالدُّرُّ َحْصبـــــــــ كُ ـــــــــــــــــــــــــَأْنهاُرهــــــــــــــــــا ِفضَّ

 َفِريــــــــــــــدًة وَتَولَّـــــــــــــــــــــى َمْيَزها المــــــــــاءُ      َقْد ُميِّزْت من ِجهاِت األْرِض ِحيَن َبَدْت   
 والطَّْيُر َيْشُدو وِلألْغصاِن إْصــــــــغاءُ    ـــَرٍب     ــُر ِمـــــْن َطـــــــِلذاَك َيْبُسُم فيها الزَّْهـــــــــــــ

 صدى الغزو الصليبّي في الّشعر
 ـراِحمِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَق ِمنَّا َعْرَصٌة ِلْلَمــــــــْــــ َفَلْم َيب    ـوِع السَّواجمِ ــــــــــــــــــــــــــــَمَزْجنا ِدماًء ِبالدُّمــ

واِرمِ     َوَشرُّ ِسلِح الَمْرِء َدْمٌع ُيفيِــــــــــــــــــــــــُضهُ   إَذا الَحــــــــــــــــــــــــــــــْرُب ُشبَّْت ناُرها ِبالصَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــواٍت َأْيَقَظْت كّل ناِئمِ على َهفَــــــــــــــــ    َوَكْيَف َتناُم الَعْيُن ِمْلَء ُجفونِـــــــــــــــــــــــها
ْســــــــــــــــــــــــــلِم ِإنَّ َوراَءُكمْ   ـــــــــاِسمِ ـــِحْقَن الذَُّرى ِباْلَمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــَوقاِئَع ُيلْ     َفِإيًها َبِني اإلِْ

 والتُّرحاتِ  ـــــــــزانِ ـــــــــــــــــــــــــــــِباأَلْحـــــــــــــــــ َوُتْعِلن        ِبَأْسِرها ــــــلدُ البِـــــــــــــ الُقْدسِ  على لَتبكِ 

 في األندلس شعر رثاء المدن والممالك
 لنَّـارُ ــى َواـــعاَثْت ِبساَحِتِك الِعدا يــــــــــــــــــــا داُر        َوَمحا َمحاِسَنك الِبلـــــ    
ذا َتَردََّد فـــــــــــــــــــــي َجناِبَك ناِظـٌر        َطاَل اْعتِـبــــــ       ــاٌر فيَك واْستِـْعباُر ــــَوا 
َضـ       ْت بَخَرابها اأَلْقـدارُ ـــــــــــــــَأْرٌض َتَقاَذَفْت الُخطُــــوُب بَأْهِلها        َوَتَمخَّ
 ارُ ــــــــَدثاِن في َعَرصاِتها       ََل َأْنـــِت َأْنـــِت َوَل الدِّياُر ِديَكَتَبْت َيُد الحَ      
 ـِل ِمـــــْن َأْبنـاِء َعبَّـادِ يَتْبكـــــــــي السَّماُء بُمْزٍن رِائــــــٍح غـاِد       َعلـــى الَبهالِ     

 صدى الغزو المغولّي في الّشعر
 

 في األندلس شعر المرأة
 ــَجٍع َيْوًما ِلُرّوادِ الِهشـــــــــــــــــــــــــاَمْيِن َخْيَر الّناِس َمْأَثَرًة              َوَخْيَر ُمْنتَـــــــــــــــــــــــــــــــــ اْبنَ 

 ِفْرصادِ  ِإْن َهزَّ َيْوَم الَوغــــــــــــــــــــــى َأْثناَء َصْعَدِتِه              روى َأنابيَبها ِمْن صْرفِ 
 ـــــــَْن آباٍء َوَأْجــدادِ ُقْل ِلإلمــــــــــــــــــــــــــــــاِم َأيا َخْيَر الَورى َنَسًبا              ُمقاَبًل َبيــــــــــــــــــــــــــــ

ْدَت َطْبعي َوَلْم َتْرَض الظُّلَمَة لي              َفهاَك َفْضُل ثَناٍء رائــــــــ  ـــــــــــــــٍح غادِ َجوَّ
ْدَتنــــــــــــ ْن َرَحْلُت َفَقْد َزوَّ  ـي زاديفِإْن َأَقْمُت َففي ُنْعمــــــــــــــــــــــــــــاَك عاِطَفًة               َواِ 

 المدائح الّنبوّية
 

 في األندلس الّشعر االجتماعيّ 
 َوعاَد ِإْحســــــــاُنِك الَّذي َأْذُكرْ             يا َلْيَلَة العـــــــــــــيِد ُعْدِت ثاِنَيًة  
 ِهلِلِك النِّْضِو ناِحًل َأْصَفرْ  ِإْذ َأْقَبَل الّناُس َيْنُظروَن ِإلى 
 ُمَعرًِّضا ِللكّلِم َل َأْكــــــــــــــــــَثرْ  فُقْلــــــــــُت َل ُمْؤِمًنا ِبَقْوِلَي َبلْ  
ْوُم في هِ    هذا الَّذي َل َيكاُد َأْن َيْظَهرْ              لِلُكمُ َبْل َأثََّر الصَّ
 َغداَة َبكـــى الُمْزُن َواْسَتْعَبرا  َأرى الِمْهَرجاَن َقِد اْسَتْبَشرا            

 

 
 

 بارُ داَد إخْ غْ ْن بَ ـــــــــــــــــــــــــــِع عَ مْ لسائِل الدَّ 
 راِء َل َتِفـــــــــــــــــــــــــــــدواوْ ريَن إلى الزَّ يا زائِ 

 ذي َشُرَفتْ الّرْبُع الَّ ِة وَ ـــــــــــــــــــلفَ تاُج الخِ 
 رٌ ثَ حى ِلَعْصِف الِبلـــى في َرْبِعِه أَ ضْ أَ 
 رىأْنَت تَ ـــــــــــــــــــــــوى فَ كْ بَّنا الشَّ َك َيا رَ يْ إلَ 
 

 ساروا دْ ــــــباُب قَ حْ ُقوُفَك واألَ َفما وُ 
 الّداِر ديَّارُ َفما ِبذاَك الِحمــــــــــــــى وَ 

 فارُ فَّاُه إقْ ِبِه الَمعــــــــــــــــــــــــــــــــاِلُم قد عَ 
 لى اآلثاِر آثارُ مـــــــــــــــــــــــــــــوِع عَ لدُّ لِ وَ 

ارُ  الباغـــــــــونَ لَّ بالدِّيِن وَ ما حَ   ُفجَّ
 
 

 راٍن بذي سلمِ ـــــــــــــــــــــأِمْن تَذكُِّر جي
 ــــــــــــــــــــالثََّقَليْ ِن وَ ــــــــيْ نَ وْ ُد الكَ يِّ سَ  دٌ مَّ حُ مُ 
 ذي ُتْرَجى َشفاَعُتهُ َو الَحبيُب الَّ هُ 

 َحةٍ ـــــــــَيُجرُّ َبْحَر َخِميٍس َفوَق سابِ 
 وِل الِل ُنصَرُتهُ ـــــــــــــسوَمن َتُكْن برَ 

 
 

 َمَزْجَت دمًعا جرى من مقلٍة ِبدمِ 
 َعَجمِ  ٍب وِمنَ ِن ِمن ُعرْ يْ ريقَ ِن والفَ 
 ــْوٍل ِمن األْهـواِل ُمْقَتَحمِ ـــــــــــــــلُكلِّ هَ 

 َتِطمِ لْ اِل مُ ـــــــــــطبْ األَ  نَ مي بَموٍج مِ رْ يَ 
 اِمها َتِجمِ ـــــــــــــْلقَـُه اأُلْسُد في آجتَ  إنْ 
 


