
 

1 
 

 يكضف انجالغخ ٔانُمذ ٔانمضبٚب األدثٛخ
 انفصم األٔل

0202ػشثٙ ختصص  
 إػذاد
 2226026772 د.يٕعٗ انرباعُخ

  2276227877   زلًذ انشثبثؼخد.
 

  



 

2 
 

 

   ػهى ادلؼبَٙانٕحذح األٔىل 

 هو علم تعرؾ به أحوال اللفظ العربً التً بها ٌطابق مقتضى الحال . ػشف ) ػهى ادلؼبَٙ ( : 1        

 ألغبو ) ػهى ادلؼبَٙ (: 2      
ّ
 اإلٌجاز – 4  الحذؾ والذكر  – 3التقدٌم والتؤخٌر     – 2  واإلنشاءالخبر  – 1 ػذد

 الفصل والوصل – 5          واإلطناب

 

ل بعضه بعضا  ضالتً ٌرتقً بها شؤن الكبلم وٌف األسرارالوقوؾ على   يب انفبئذح ) أًْٛخ ( ػهى ادلؼبَٙ ؟ 3    

 عرافها أوأصولها و اللؽةلمراد المتكلم وحال المخاطب , ومراعاته لقواعد     بموافقته

 

ٌإدي الى تؽٌٌر     ؟ ٔغريْب  انز٘ ٚرتكّ انزغٛري يف اجلًهّ يٍ رمذٚى ٔرأخري أٔ حزف أٔ ركش األصشيب ـ    4

, وبٌئته التً  االجتماعٌة, مثل : ثقافته , ومكانته  فً المعنى حسب مراد المتكلم بما ٌوافق مقتضى حال المخاطب

 ٌعٌش فٌها 

 

( على كلمة ) الجن (  األنس* تقدمت كلمة )  ؟( ػهم رمذٚى األَظ ػهٗ اجلٍ ) لم نئٍ اجزًؼذ اإلَظ ٔاجلٍ (5

مراعاة للسٌاق ومقضتى حال المخاطب؛ الن سٌاق االٌه ٌتناول موضوع الببلؼه وصوغ الكبلم , األولى  اآلٌةفً 

ٌّون بذلك  .أكثر من الجن والبشر معن

 من تنفذوا أن استطعتم إن واإلنس الجنّ  معشر ٌا:" رؼبىل لٕنّ ( ػهم رمذٚى اجلٍ ػهٗ اإلَظ يف اٜٚبد  يف 5

  بسلطان( إالّ  تنفذون ال فانفذوا واألرض السموات أقطار

 . ن (تناول موضوع النفاذ من أقطار السماوات واالرض والجن أقدر على ذلك فتقدمت كلمة ) الجتألنها 

 : خربــــــان

كل كبلم أول قول ٌحتمل الصدق أو عدم الصدق , فإن كان مطابقا للواقع كان صادقا وان كان ؼٌر  ؟ : ػشف اخلرب 1ط

 مطابق للواقع كان ؼٌر صادق . 

 ولٌس اللفظ المفرد الجمله    ؟الذي ٌبحث فٌه علم المعانً  األساسما  – 2س

  ) المضارعأو التجدد واالستمرار ,   ) الماضً (الحدوث فً زمن معٌن  ماذا تفٌد الجمله الفعلٌه ؟ –3س 

 من غٌر ارتباط بزمن معٌن . الثبوت    ماذا تفٌد الجمله االسمٌه ؟ ما المعنى الذي تفٌده الجمله االسمٌة ؟ –س 
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شة اخلرب :
ُ
  إَٔاػّ* أض

 على نحو واضح .  األردنٌةزداد عدد الجامعات امثل:   , وٌلقى على خالً الذهن : بدون مإكد  : اثزذائٙ خرب – 1

 صحٌح الجسم  إّنك - .وهو الخبر الذي احتوى على مإكد واحد , وٌلقى على المتردد أو الشاك : طهجٙ خرب – 2

 وابتكار  إبداعفن الرسم التشكٌلً وسٌلة  نإأال  -,.: وهو الخبر الذي احتوى على مإكدٌن أو أكثر  إَكبس٘ خرب – 3

  نزٕكٛذأدٔاد ا

                 البلم المزحلقة : هً البلم التً تدخل على خبر ) إّن (  – 3                         الم االبتداء – 2        إّن , أنّ  – 1

           بعدها فعل ماٍض  التً قد التحقٌق : وهً  – 5ة                            نونا التوكٌد الخفٌفه والثقٌل – 4

 الزائدة وهً :   األحرؾ – 7                             , أّما (  أالأحرؾ التنبٌه : )  – 6 

 بظبّلم للعبٌد". لٌسوباء الجر فً خبر ) لٌس ( :  –ب        عملك أحببتك ( أتقنت ما) اذا بعد اذا ما :  –أ 

 .. ( .القسم ) وهللا , باهلل , تاهلل , والذي نفسً بٌده , لعمري .. – 8

 َشبءاإل

 أقسام االنشاء :

  : اآلتٌة األسالٌبهو الذي ٌستدعً مطلوبا ؼٌر حاصل وقت الطلب وٌؤتً على أحد  الطلبً  اإلنشاء – 1

  : من خبلل ) فعل أمر  أو الم االمر ( : األمر –أ 

  –)فعل أمر ( . ادرسوا      اعملوا   ...............         خطة اللعب التً وضعتها لكم . التزموا -

 ؟ عمرك كم  -االستفهام ) ؟ ( :  –ب 

  تشرك باهلل " . القال تعالى : "  - النهً : من خبلل ) ال الناهٌة ( : –ج 

ا –د   ٌّ  جامًع المال , ارفق بالفقراء .  ٌا - :(  وا   النداء : من خبلل ) حرؾ النداء ( ) ٌا , أي , أ , أ

  الحق ٌعود  لٌت - :التمنً : من خبلل ) لٌت (  – ـه

  : التالٌة األسالٌبٌستدعً مطلوبا وٌؤتً على أحد  هو الذي ال االنشاء ؼٌر الطلبً :  – 2

  : ) وهللا , باهلل , تاهلل , الذي نفسً بٌده , لعمرك  .... (  القسم –أ 

 تربعا!وما أحسن المصطاؾ والم      ما أطٌب الرّبى!  األرضبنفسً تلك  -:  التعّجب )! ( –ب 

 ( )هناك أسالٌب أخرى ) الترجً   مدح     ذم  
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 شـــــــــــــاألي

 واالستعبلء . اإللزام( ؟ هو طلب حصول الفعل على وجه ) االمر  أسلوبعرؾ  –س 

 الحقٌقً :  األمر, ومن صور  األدنىالى  األعلىهو ما ٌكون من  # المعنى الحقٌقً لؤلمر :

 ربكم الذي خلقكم من نفس واحده " . اتقواأٌها الناس من هللا تعالى للناس : " ٌا  -

 .  راعوا الفروق الفردٌة من المدٌر الى موظفٌه : قال المدٌر للمعلمٌن :  -

 األيشصٛغ 

 " . إخواناعباد هللا  وكونواقال صلى هللا علٌه وسلم " ال تباؼضوا وال تحاسدوا ,  - : األيش فؼم – 1

      األمر.البلم : الم  الحمٌدة األخبلقٌه الناس فً ذمثاال أعلى ٌحت لتكن -:  األيش وثال ادلمشٌٔ ادلضبسع انفؼم – 2

 // لتصبر على ما أصابكتكن : فعل مضارع 

ا ,  األمراسم فعل  – 3 ٌّ لٌك , علٌك , روٌدك , وراءك , أمامك , إ, ,  آمٌن صه , حً , هلّم , مه , هاك , حذار , : )ه

ا -      (  ............لدٌك , دونك ٌّ  روٌدك ٌا فتى          ننظؾ حدٌقة المنزل .   ه

 ) صبرا     شكرا  عفوا  إحسانا هو المصدر فعله محذوفا :  أو الطلب : األمرالمصدر النائب عن فعل  – 4 

 " . إحساناإٌاه وبالوالدٌن  إالتعبدوا  أالقال تعالى :" وقضى ربك  -

 ب االيش :ادلؼبَٙ انجالغٛخ انزٙ خيشط انٛٓ

 : وهو كل امٍر من االدنى الى االعلى ,الدعاء  – 1

 " . صّرؾ قلوبنا على طاعتكقال صلى هللا علٌه وسلم : " اللهم , مصّرؾ القلوب  -

  وهو كل أمٍر ٌوّجه الى ؼٌر العاقل : التمنً : – 2

 منك بؤمثلِ  باحاإلصبصبٍح وما           انجل إالأٌها اللٌل الطوٌل  إالقال امرإ القٌس : - 

  من ؼٌر الزام : والموعظة النصٌحةن معنى موهو كل أمٍر متض : واإلرشادالنصح  – 3

 سواك اذا نابتك نائبة      ٌوما وان كنت من أهل المشورات شاورجانً ( : رقال الشاعر : ) األ -

 عدم قدرته:عجزه و إظهارالمخاطب على فعله , وٌقصد به  قدروهو كل امٍر ال ٌالتعجٌز :  – 4

بٍ  فًِ ُكْنُتمْ  قال تعالى : " َوإِنْ  - ٌْ ْلَنا َعلَى َعْبِدَنا  َر ا َنزَّ ِ". َفؤُْتوا بُِسوَرةٍ ِممَّ  ِمْن ِمْثلِِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن هللاَّ

  : ةهو كل أمٍر ٌكون فٌه المخاطب والقائل متساوٌٌن قدرا ومنزلااللتماس :  – 5

 .  الثلوج من الممر إزالهساعدنً فً ره : قال أحدهم لجا -
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 األعئهخ

ٌّز-1  : ٌؤتً مما كلّ  فً ببلؼً معنى الى خرج الّذي األمر من الحقٌقً األمر م

لون ومالئكته هللا إن  :" تعالى قال-أ ٌن أٌها ٌا النبً على ٌص    حقٌقً معنى "  تسلٌما وسل موا علٌه صل وا آمنوا الذ 

ا أٌسر األمر   المعري   العالء أبو قال-ب رح     مضمره أنت مم   ( ببلؼً)  صعبا ما كل وٌسر   أ ذاك فاط 

ً   عنترة قال-ج  ( ببلؼً)         واسلمً  عبلة دار صباحا وعمً    تكل مً بالِجواء عبلة ٌادار :العبس

 (ٌقًحق) .       الش ركة فً  الحالً الشهر انجازات عن تقرٌرا لً اكتب:  موظفٌه ألحد مدٌر قال-د

 (ببلؼً) .       فٌه ثانٌة كل   من ولتستفد وقتك لتنظم طلبته ألحد معل م قال– ه

ط التزم: المنف ذ للمهندس المشروع صاحب قال-و  (حقٌقً) .المشروع تنظٌم فً المخط 

 (ببلؼً) .            كامال إنسان لً هات: الن اس ٌعٌب آخر مخاطبا أحدهم قال-ز

ً   قال-ح ٌن صف ً   الد  مان وعد على صبرا :الحل ا تائبا ٌصبح فعساه   لوى وإن الز   ( ببلؼً. ) جنى مم 

ٌّن --2  : ٌؤتً مّما كلّ  فً األمر الٌه خرج الّذي الببلؼً المعنى ب

 الّدعاء "       والمإمنات وللمإمنٌن مإمنا بٌتً دخل ولمن ولوالدي   لً اؼفر رب  :"تعالى قال-أ

 التمنً.    آجال دٌاجٌر فً غوري وٌا شهب   واخمدي مدارك عن كّفً شمس فٌاطه  محمود علً قال-ب

 (واالرشاد النصح) توصه وال حكٌما فؤرسل         مرسال حاجة فً كنت إذا :العبد بن طرفة قال-ج

لنً هزال مات جوادا أرٌنًالطائً   حاتم قال-د  (التعجٌز)         مخل دا بخٌال أو ترٌن ما أرى      لع 

   شآمً وذاك عراقً هذا         جهالة القائلٌن مقال فدعوا :التل   وهبً صطفىم قال-هـ   

اجحة العقول)  األحالم برواجح أرحامكم        أنتم وأمً بؤبً وتداركوا         (االلتماس) (       الر 

 : ٌؤتً ما وّضح-3

 :ادواالرش النصح إلى البستً الفتح أبً الشاعر قول فً" أحسن:" األمر خروج-أ

 انسان االحسان استعبد فطالما            قلوبهم تستعبد الن اس الى أحسن

 الى االرشاد بل االلزام وجه على تكون وال واالرشاد الن صح سبٌل على الن اس الى اإلحسان هو األمر من الغرض ألن  

 .أحسن فعل

 : التعجٌز معنى الى الطؽرائً قول فً" اتخذ" األمر خروج-ب

 بالكسل المرء وٌغري المعالً من          صاحبه هم ٌثنً  السالمة حب  

 فاعتزل الجو   فً أوسل ما األرض               فً نفقا فاتخذ إلٌه جنحت فإن
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ماء أو األرض باطن فً وحٌدا والعٌش الن اس اعتزال عن وعجزه االنسان قدرة عدم ٌرٌد ألن ه  الس 

ًّ " األمر خروج-ج  : البارودي قول فً االلتماس معنى إلى" خلٌان

  ً ً  " ٌاخلٌل ٌدا أو                                 بً وما" خلٌان ً   أع    الشباب عهد ال

 استعالء فٌه لٌس لند   ند   من هنا واألمر ، نفسها منزلته فً وهما صدٌقٌه ٌخاطب الش اعر ألن  

  عّمان مدٌنة مخاطبا الرفاعً عمالمن عبد قول فً التمنً إلى" ,استبشري صّفقً تخّطري," األمر خروج-د

 العجبا الفتن منك الصبح على ٌضفً                منسرح الغض فصباك تخط ري

 غلبا وما لب ى ما الحب من فكم                    فرحا واستبشري مرحا وصف قً

 .اعرالش طلب لٌلبً عاقل غٌر ٌخاطب وهو بالغً، معنى الى الحقٌقً معناه من خرج األمر ألن  

    رّب ٌّسر وال تعّسر :    خروج االمر " ٌّسر " فً القول االتً الى الدعاء  –ه 

 * ألن االمر موجه من االنسان االدنى منزلة الى هللا تعالى االعلى منزله , على سبٌل طلب التٌسٌر .    

 االعزفٓبو-

 ن قبل .هو طلب العلم بشًء لم ٌكن معلوما به م   ؟  هام عّرؾ االستف –س    

 التً ٌخرج الٌها االستفهام : الببلؼٌةالمعانً 

 أداة النفً ) ما , ال , لٌس ( مكان أداة االستفهام ) هل ( : إحبللوهو ما جاز فٌه  : انُفٙ – 1

 " . *. اإلحسان إال اإلحسانقال تعالى : " هل جزاء  -

 و االستفهام الذي ٌؤتً جوابه ) نعم , بلى ( .ضمون االستفهام , أمب اإلقرار: هو حمل المخاطب على  انزمشٚش – 2

 راح؟ العالمٌن بطون  خٌرا من ركب المطاٌا   واندى ملستأ

  مر ما :أاذا كان قصد السائل التعجب من  : انزؼجت – 3

 ؟ ما له مولٌع بمنٍع وحبسِ الٌّم , ما أبوك بخٌلٌ                      بنة ٌا 

 فً مدة وجٌزة ؟  اإلنجازاتذه الى ه األردنٌةكٌؾ وصلت المرأه 

  المستفهم عنه منكرا , وٌقع هذا المنكر بعد همزة االستفهام : األمرحٌث ٌكون  : اإلَكبس – 4

  ؼٌرك عن السٌر فً الطرٌق ؟أتعوق : -            أَُنْلِزُمُكُموَها َوأَْنُتْم لََها َكاِرُهوَن". -
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  ) ترؼٌب المخاطب لمعرفة أمر معٌن ( : ألموراهو تشوٌق المخاطب ألمر من  : انزشٕٚك –7 

 على شًٍء اذا فعلتموه تحاببتم ؟ افشوا السبلم بٌنكم " .أدلكم أو ال 

 على طرٌقٍة تطور بها مهاراتك فً لعبة الشطرنج ؟ "  هل أدلكقال صدٌق لصدٌقه "  -

ش – 6
ّ
الكوفً باكٌا بؽداد حٌن سقطت فً ٌد  قال شمس الدٌن -التحّسر على أمر ما  إظهارالسائل  أراد: اذا  انزحغ

 المؽول 

 * الشاعر ٌتحّسر متؤلماً على حال بؽداد .       أهلً وال جٌرانها جٌرانً ؟      ما للمنازل أصبحت ال أْهلها  

 األسئلة

ٌّز -1  : ٌؤتً مّما كل فً ببلؼً معنى الى خرج الّذي االستفهام من الحقٌقً االستفهام م

ٌا أحد سؤل -أ رج الى أصل كٌؾ: أردنٌا مواطنا حالس  ومانً المد   (حقٌقً)    ؟ عمان فً الر 

وس عبد بن صالح قال- ب  (-بالغً) ؟ ٌهدم وغٌرك تبنٌه كنت إذا       تمامه البنٌان ٌبلػ متى : القد 

 العمل؟  نع الت ؤخٌر عن احذرك ألم: له المستمر وتحذٌره العمل عن تؤخره تكرار بعد لزمٌله الموظفٌن أحد قال-ج

ٌّن المعنى الببلؼً الذي خرج  – 2   لٌه االستفهام فً كل مما ٌؤتً :إب

 ". ) التشوٌق ( هل أدلّك على شجرة الخلد وملك ال ٌبلى لٌه الشٌطان قال ٌا ادم إقال هللا تعالى " فوسوس  –أ 

 ) النفً (     ها عٌوٍب؟ل لٌس وأّي الناسقال أبو عبلء المعري : عٌوبً ان سؤلت بها كثٌٌر            –ب 

 ؟   ) التعجب (  كٌؾ ٌلتقٌانهللا أشكو بالمدٌنة حاجة               وبالشام أخرى  لىقال الشاعر : ا –ج 

 (  اإلنكارقال محمود دروٌش : أفً مثل هذا الزمان       تصّدق ظّنَك ؟     )  –د 

 (؟ ) التحسرأٌصبح فً الضرٌح وفٌه ٌمسً    أمًولهفً فٌا لهفً علٌه     صخر : أخٌهاقالت الخنساء فً رثاء  –ه 

 اإللؾ جائُر ؟ ) التقرٌر ( والى الجور ال أنقاد    دنًاإللؾ قا إذا  أنً الم تعلمًٌقول عامر بن طفٌل :  –و 

  وّضح ما ٌؤتً : – 3

على تجارة تنجٌكم من عذاب  خروج االستفهام الى معنى ) التشوٌق ( فً قوله تعالى : " ٌا اٌها الذٌن امنوا هل أدلكم

 الن هللا تعالى ٌثٌر فضول الناس لمعرفة نوع التجاره الرابحة التً تنجٌهم من العذاب . -.الٌم " 

الهًة انً اراك  اتتخُذ اصنامً أ( فً قوله تعالى : " واذ قال ابراهٌم البٌه ازر  االنكارخروج االستفهام الى معنى )  -ب

 وقومك فً ضبلل مبٌن " 

 ن سٌدنا ابراهٌم ٌنكر عبادة أبٌه وقومه لبلصنام وٌرفضها , وقد وقع االمر المنكر بعد همزة االستفهام ال -

 األداة هذه اخترع من ألست: مفٌدة أداة اخترع موهوب لشاب المذٌع سإال فً التقرٌر معنى إلى االستفهام خروج-ب

د فالمذٌع  ؟  .الوصف بهذا باتصافه االقرار على لٌحمله السإال طرٌق عن المفٌدة األداة اخترع من هو بؤن ه للشاب أك 
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 انٕحذح انضبَٛخ 

 
ّ
  – انُمذ األدثٙ يف انؼصش انؼجبعٙ

 ؟ انؼبيخ انُمذٚخيب انمضبٚب 
ّ
 انزٙ رُبٔذلب انُمذ انؼجبعٙ

        الشعرٌةات السرق -5اللفظ والمعنى           – 4     الطبع والصنع – 3نظرٌة النظم    – 2   الشعرٌةالفحولة  – 1

 الصدق والكذب فً الشعر  -6

 انزٙ أنفذ يف انؼصش انؼجبعٙ ٔجؼهزّ َمذا يُٓجٛب , ٔأَغجٓب اىل يؤنفٛٓب ؟ انُمذٚخػذد انكزت (  1ط

 – 4البٌان والتبٌٌن ) الجاحظ (  – 3(  قتٌبةالشعر والشعراء ) ابن  – 2 حول الشعراء ) ابن سبلم الجمحً ( فطبقات  – 1

 العمدة – 7مدي ( تمام والبحتري ) اآل أبًالموازنة بن  – 6نقد الشعر ) قدامه بن جعفر (  – 5شعر ) ابن طباطبا ( عٌار ال

 ) عبدالقاهر الجرجانً  اإلعجازدالئل  – 8(  القٌروانًفً صناعة الشعر ونقدة ) ابن رشٌق 

ح: 2ط
ّ
بعٙ انؼصش يف انُمذ أصجح: اٜرٛخ انؼجبسح ٔض

ّ
  َمذا انؼج

ّ
 . بيُٓجٛ

ٌ ة وأصوله قواعده له منهجٌا نقدا العب اسً العصر فً النقد أصبح*  بها ٌقاس التً العلم

 نفحٕنخ انشؼشٚخا
ف انفحٕنخ انشؼشٚخ 

ّ
ٌّزه  الفنٌة  قدرة الشاعر :  ػش  وتم

ك امتبل – 2  حفظ أشعار العرب ورواٌتها . – 1انشؼشّٚ ؟ انفحٕنخيب انٕعبئم انزٙ ٚصم يٍ خالذلب انشبػش اىل (2

 بمناقب القبائل ومثالبها لٌضمنها فً شعره بمدح أو ذم . اإللمام – 3ثروة لؽوٌه واسعه .

ح ادلؼبٚري انزٙ حيكى ثٓب نهشبػش ثفحٕنزّ نذٖ انُمبد انؼجبعٛني ؟ ( 3
ّ
  ٔض

عها : ٌقّدم الشاعر الذي ٌتّصؾ شعره بالجودة على الشاعر الذي ٌكون دون ذلك , ضمن مقاٌٌس وض جودة الشعر – 1 

 جزالة اللفظ , والّسبق الى المعانً وحسن التصوٌر والتشبٌه .لجودة الشعر , منها : النقاد ا

: ٌفّضل الشاعر المتعدد االؼراض الشعرٌه على الشاعر المحدود االؼراض , ومن ذلك قّدم النقاد ) كثٌر  تعدد االؼراض – 2

 عزة ( على ) جمٌل بثٌنة ( لتفوقه علٌه فً االؼراض .

: ٌقدم الشاعر ذو القصائد الطوال , ومن ذلك أن االصمعً حٌث سئل عن الشاعر الجاهلً )  وفرة القصائد الطوال – 3

 (  أجاب : لو كان قال خمس قصائد مثل قصٌدته لكان فحبل . ةالحادر
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ؼخ
ّ
 انطجغ ٔانصُ

      لقٌمة علٌهما . بااصدار حكم  ألجل  .علل : تناول العقاد العباسٌٌون قضٌة النقد والصنعة عند نظرتهم للشاعر والكاتب 

  قسم النقاد العباسٌون الشعراء والكتاب حسب الطبع والصنعة الى قسمٌن , اذكرهما .

 الصنعة أدباء – 2                   ة (  لٌقادباء الطبع ) الس –1 1

ذ ٌبنون إٌبالؽون فً مراجعات نصوصهم ؛  هم من ٌمتلكون الموهبة وال  ( ( .لٌقةصود ب ) أدباء الطبع ) السقوضح الم (1

 النصوص بٌسر , وال ٌعتمدون المراجعات الدائمه وطول النظر فٌما ٌنظرون أو ٌؤلفون .

ًّ نظموا وألفوا  هم من ٌملكون الموهبة وٌراجعون ما   وضح المقصود ب ) أدباء الصنعه (  - من أجل االرتقاء بنتاجهم االدب

 ٌؾ زمناً طوٌبل . , وربما ٌستؽرقون فً التؤل

ٌّات ( - دته , فٌقلب ٌهً القصائد التً أمضى فٌها بعض شعراء العرب عاماً كامبل فً نظم قص  . ما المقصود ب ) الحول

 لناس .الى ارأٌهم ونظره قبل أن ٌخرجها 

ٌّز أدباء الصنعه عن أدباء الطبع -  بالتؤنً المبنً على النظر العقلً .   . بم تم

  م الشعرظحوافز االبداع ( التً تساعد االدباء على نما العوامل )  -

ٌّر االوقات وأنت ٌنالبحتري بما ٌع ا ومن ذلك ما قاله أبو تمام موصٌ :البواعث النفسٌة  – 1 ه على نظم الشعر الجٌّد " تخ

وقت السحر , وذلك   أو حفظه  نسان لتؤلٌؾ شًءقلٌل الهموم , صفر من الؽموم , وأعلم أن العادة فً االوقات أن ٌقصد اإل

 أن النفس قد أخذت حظها من الراحة وقسّطها من النوم " .

 , مثل : معرفة أنساب الناس , والبراعة فً علم النحو . السعً الى تحصٌل المعارؾ المتنوعة – 2

 االكثار من ممارسة التؤلٌؾ االدبً . – 3

ٌّز نوع الحا  الى االبداع فً كل مما ٌؤتً: فز م

 بن المعتمر : خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إلٌك . )باعث نفسً( قول بشر –أ 

 قٌل الحد الخطباء : " إنك لتكثر . فقال : أكثر لتمرٌن اللسان . ) االكثار من ممارسة التؤلٌؾ االدبً (  –ب 

 

 انهفظ ٔادلؼىن

 ؛  مالٌه والفنٌة للنص تكمن فً الفاظه أكثرمن معانٌهٌرى الجاحظ أن القٌمه الج  وّضح نظرة الجاحظ ل ) اللفظ والمعنى (.

  القائل هو الجاحظ       ) ادلؼبَٙ يطشٔحخ يف انطشلبد (

الن المعانً معروفه مشتركه بٌن االدباء , أما   . نهُص يف انفبظّ أكضش يٍ يؼبَٛخ انمًٛخػهم. ٚشٖ اجلبحظ أٌ 

 .. آلخرفً مستواها وقٌمتها تختلؾ من أدٌب  األلفاظ
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اهتم الجاحظ باللفظ ولم ٌهمل المعنى , بل أكد على ان ٌكون  -ادلؼىن ( يف انفٍ االدثٙ . انهفظ ٔ ٔضح َظشح اجلبحظ اىل )

 س و تنجذب الٌه .وتقبله النفا المعنى شرٌفا كرٌم

 اللفظ .اذا اجتمعا فٌه شرؾ المعنى وببلؼة  -    يىت ٚكٌٕ االدة أجٕد ٔأكضش لجٕال نهًزهمٙ كًب ٚشٖ اجلبحظ .

 يب ألغبو ) انهفظ ٔادلؼىن ( رلزًؼني يف انشؼش انزٙ ٔضؼٓب ) اثٍ لزٛجخ ( .

 ضرب حسن لفظة وحبل , فإذا فتشته لم تجد هناك فائدة فً معناه .  – 2ضرب حسن لفظة وجاد معناه . – 1

 ومعناة .ه ضرب تؤخر لفظ -  4. هالفاظ تضرب جاد معناه وقصر – 3

  .(اجابتك وّضح والمعنى اللّفظ قضٌة الى الّنظرة فً رشٌق وابن طباطبا ابن: من كلّ  رأي عن ةقتٌب ابن رأي ٌختلؾ س هل

ا بٌنهما الفصل ٌمكن ال والّروح الجسد مثل متماسكة وحدة والمعنى اللفظ الى نظرا ألنهما ٌختلف نعم  الى قسمهما قتٌبة ابن أم 

هما ولم أقسام أربعة  متماسكة وحدة ٌعد 

ح –ط 
ّ
 ٌرى أن العبلقه بٌن اللفظ والمعنى كالعبلقة بٌن الروح والجسد     ٔادلؼىن انهفظ لضخ يف(  طجبطجب اثٍ)  سأ٘ ٔض

سار ) ابن رشٌق ( على نهج ) ابن طباطبا (  - . خ ) انهفظ ٔادلؼىن (ٛضح سأ٘ ) اثٍ سشٛك انمرئاَٙ ( يف لضٔ –ط 

جسم وروحه المعنى وارتباطه كارتباط الروح  اللفظ  , حٌث قال "عد اللفظ والمعنى شٌئا واحدا , وال ٌمكن الفصل بٌنهما 

 بالجسد , ٌضعؾ بضعفه وٌقوى بقوته " . ورأى أن المعنى الجمٌل الرصٌن ٌحتاج الى ابرازه فً عبارة جمٌلة مإثرة .

 انصذق ٔانكزة يف انشؼش

   يف لضٛخ ) انصذق ٔانكزة يف انشؼش ( اركش يجبدٖء انُمبد  -

 أعذب الشعر أصدقه  – 2شعر أكذبه           أعذب ال – 1 

لما ٌناسبها فً الواقع , وعدم التقٌد  األدبٌة الصورةعدم مطابقة  -  ما المقصود ب ) الكذب ( فً الشعر العربً ؟ –  1س

 بمعاٌٌر العقل والمنطق . 

خٌال الوٌستخدم فٌها الشاعر  ةحقٌقٌ ةشعورٌ ةعن تجرب ةمعبر الصورةتكون أن   ما المقصود بالصدق فً الشعر ؟( 2

 من دون الخروج على حدود المنطق .  التناول  القرٌب المقبول

 أيضهخ ػهٗ انصذق ٔانكزة

 أحسن حالة      ٌوم الوؼى من صارٍم لم ٌصقلِ  والصارم المصقول قال البحتري : - على ) الكذب ( فً الشعر : 1* مثال

داللة على فعالٌة السٌؾ االبٌض فً  لسٌؾباوشبهه , حٌن مدح الشٌب  * قد خالؾ البحتري هنا حدود الواقع والمنطق

 . لشٌب المعركة , وهو خٌال مقبول فلم ٌمنع المتلقً من التفكٌر بالمظاهر السلبٌة ل

 احداث الوقع الحسن والتؤثٌر فً نفس المتلقً  -  االَم ٌرمً الشاعر من الخٌال المقبول ومخالفته للواقع والمنطق . – 2س
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   لم ترنً اٌاك  لوال مخاطبتً    ننً رجل أ نحوال كفى بجسمًقال المتنبً :     -( على الكذب فً الشعر :2مثال ) *

 * هنا تجاوز المتنبً حدود المعقول ؛ فقد رأى النقاد افراطا خارجا عن الحقٌقة .  

 ) أعذب الشعر أكذبه (   هبَكذِ ه كلفتمونا حدود منطقكم        والشعر ٌكفً عن ِصْدقِ  قال البحتري : (3مثال 

   علل . دعا النقاد الى استخدام ادوات تقرب المبالؽة فً نفس المتلقً مثل " لو , كاد ". –س 

 مثل قول الشاعر :  الحقٌقة  وهذب تقرب المبالؽة الى النفس خارجا على  إفراطاحتى ال ٌفّرط الشاعر 

  ) كذب(طٌم اذا ما جاء ٌستلمُ ٌكاد ٌمسكه عرفان راحتِِه   ركن الح( 4مثال 

 (قربها الشاعر استخدام اللفظ ) ٌكاد مبالؽةٌده , وفً هذا  إمساك* عّبر الشاعر عن عظم كرم الممدوح بمحاولة الجدار 

  وقائع الدهر ؼبار, قلت لها :          هذا  وشبتقالت : كبرت   قال ابن المعتز : (( 5مثال 

 صور الشاعر الشٌب فً رأسه بؽبار الحرب الذي ٌعلو الرأس .:: .وضح الصوره الفنٌه فً البٌت  -

 اوسط بٌوتهم    وأسنة زرق ٌخلن نجوم الخٌلقوٌم رباط  قالت لٌلى االخٌلٌة : -* مثال على ) الصدق ( فً الشعر : 

صورة مقبولة ال وسط البٌوت باللٌل , وصورت الرماح الزرقاء بنجوم اللٌل , وهً  ةالخٌول المجتمع ة* صّورت الشاعر

 خروج فٌها على حدود المنطق .

  أمثلة على الصدق 2س  -

 ) أعذب الشعر أصدقه   أحسن بٌت انت قائله   بٌٌت ٌقال اذا انشدته صدقاً  قال حّسان بن ثابت : وإنّ  –أ    

 ادلزاْت االدثٛخ
ٌّز ذلك النتاج عن جملة من الخصائص الفنٌة التً تصبػ تاجا أد . يب ادلمصٕد ة ) ادلزْت االدثٙ ( بٌا ما بصبؽة ؼالبة تم

 ؼٌره فً فترة معٌنه من الزمان . 

ٌّزات لكل ادٌٍب ٌتمٌز بها عن  ةبٌنهم خصائص عامه متشابه - يب انز٘ جيًغ ثني أدثبء ادلزْت , مع التنبه الى وجود م

 ؼٌره . 

ون تدرٌجٌا حٌث تتعاٌش أثار مذهب سابٍق مع المذهب ال ٌؤتً فجؤه وال ٌزول فجؤه , بل ٌك - .  كٛف ٚظٓش ادلزْت األدثٙ

 مذهب الحٍق , ثم تزول االثار القدٌمه روٌدا روٌدا .

فً الؽرب ثم انتقل تؤثٌرها بفعل االتصال الثقافً وحركة الترجمه الى  - ٔدلبرا أٍٚ ظٓشد ادلزاْت االدثّٛ يف انجذاٚخ ؟

ًّ فً بداٌة عصر النهضة العربٌة .  أدبنا العرب

 كبلسٌكً      رومانسً     واقعً     رمزي  )    ادلزاْت األدثٛخاركش أْى 
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 ادلزْت انكالعٛكٙ ) يذسعخ اإلحٛبء ٔانُٓضخ (

التً ظهرت أوائل  الشعرٌةهً الحركة  - ) مدرسة االحٌاء والنهضة ( أو  ) المذهب الكبلسٌكً فً االدب العربً ( . عرؾ 

 . والعباسً واإلسبلمً واألمويالنظم على نهج الشعراء فً العصر الجاهلً  والتزم فٌها عدد من الشعراءالعصر الحدٌث , 

 محمود سامً البارودي          يٍ سائذ يذسعخ االحٛبء ٔانُٓضخ ؟

 ػذد شؼشاء ) يذسعخ االحٛبء ٔانُٓضخ ( . -

الزهاوي , ومعروؾ  , جمٌل صدقً ًعبدالمحسن الكاظم – 2أحمد شوقً وحافظ ابراهٌم وعلً الجازم ) من مصر ( . – 1 

خٌر الدٌن الزركلً ) من  – 4عبدالمنعم الرفاعً ) من االردن ( . – 3الرصافً , ومحمد مهدي الجواهري )العراق ( ..

 سورٌة.

  :االرٛخ انجبسٔد٘ لصٛذح يف ٔمسبرّ انكالعٛكٙ ادلزْت يؼبمل اركش –ط 

ًِّ ِمْن  اناً لَِسائِلِ َوإِْن  -  َرْسَم اْلَمَناِزلِ « أَْسَماءَ »أاَلَ, ح ٌَ ًَ لَْم َتْرِجْع َب  ِه

ٌُوِم اْلَحَوافِلِ  -    خبلٌء تعفتها الروامُس , والتقتْ  َها أََهاِضٌُب اْلُؽ ٌْ  َعلَ

 معالم المذهب الكبلسٌكً فً األبٌات السابقة :

 , اختار مقدمة طللٌة ٌخاطب فٌها رفٌقه فً السفرالشاعر  – 1

, اذ ٌشٌر  حٌث أنه انتقل من موضوع الى اخر بعٌدا عن الوحدة الموضوعٌةدامى ؛ نبلحظ تؤثر الشاعر بالشعراء الق – 2 

ًّ  -         الى عذل ما ٌلوُم فً حّبه   ما جوٌب الى وسائلً أنا وإذذ هً طفلٌة     إتعلّقتها فً الح

ًّ عواذل  فلما استقر الحب فً القلب وانجلت   -                                                    ؼٌابته هاجت عل

      , ومنها قوله  المجد والفضائل الحمٌدة اانتقل الشاعر الى الموضوع الرئٌس وهو الفخر بقومه الذٌن أدركو – 3

 من القوم باد مجدهم فً شمالهم    وال مجد اال داخل فً الشمائل                     

  احده .ٌلتزم الشاعر فً القصٌدة القافٌة الو – 4    

 , أهاضٌب ( . مسومنها ) تعفتها , الروا كما كان حال القدماء ةاستخدم االلفاظ الجزل – 5

 : مثل  استخدام معانً و موضوعات مستمده من الموضوعات القدٌمه – 6

 فضائلهم .الفخر فً القوم ومجدهم و –الّظباء التً ترعى فً الدٌار بعد خلوها .ج  –ب  اندثار الدٌار بفعل الرٌاح  –أ 

 استخدام الصورة الشعرٌه المؤلوفه ذات الطابع الحسً المادي مثل : – 7

 * فهو شبه الدمع بالمطر الؽزٌر .           سٍح وابل عد من الدمع ٌجري ب       ؾفؤسبلت العٌنان فٌها بواك -
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بناء القصٌدة العربٌة التقلٌدٌة من ٌحاكً القدماء فً  – 1؟عدد خصائص المذهب الكبلسٌكً ) مدرسة االحٌاء والنهضة ( 

ٌحافظ على سبلمة االلفاظ , وجزالتها , وفخامتها , وٌحرص على  – 3ٌلتزم القافٌة الواحدة. – 2حٌث تعدد الموضوعات . 

ة ,  – 4فصاحة التراكٌب وااللفاظ واالسالٌب اللؽوٌة . ٌّ ٌّة والماد ٌبتعد عن الخٌال الجامح باستخدام الصور الشعرٌة الح

 ٌوازن بٌن العقل والعاطفة.ف

ف ثٓب ارجبع ادلزْت انكالعٛكٙ يؼبمل يزْجٓى . ٕضٕػبد يب ادل -
ّ
 انشؼشّٚ اجلذٚذِ انزٙ ٔظ

 الشعر المسرحً  – 3الشعر االجتماعً    – 2الشعر الوطنً   –1

 ) مدرسة االحٌاء والنهضه ( على المذهب الكبلسٌكً فً االدب العربً ؟ علل

الحٌاة على الشعر وبعثه من جدٌد , بعد أن اثقله  إعادةلٌه هذا المذهب وهو إتمثل ما ٌسعى  ألنها هً تسمٌه مناسبه ؛ -

, نقطة انطبلق نحو شعر عربً المعاصر  األصٌل, باتخاذ منهج الشعر العربً القدٌم  المتؤخرةفً العصور  والصنعةالضعؾ 

 ادلزْت انشٔيبَغٙ.

مذهب أدبً اطلق على الشعراء اللذٌن نادوا  -   أو ما هً مبادإه  االدب العربً ؟ما المقصود ب ) المذهب الرومانسً ( فً 

بضرورة التحرر من القواعد واالصول التً نادت بها الكبلسٌكٌة , واطبلق العنان للعاطفة والخٌال , واالهتمام بالحدٌث عن 

 مشاعر االنسان وهمومه , وتوظٌؾ الطبٌعة للتعبٌر عن تلك المشاعر .

 الجماعات الشعرٌه التً اتبعت المذهب الرومانسً ؟عدد 

 جماعة الدٌوان , والتً شكلها كل من : عباس محمود العقاد , عبدالرحمن شكري,  ابراهٌم عبدالقادر المازنً . – 1

 . عرٌضةماضً , ونسٌب  أبو إٌلٌاومنهم : جبران خلٌل جبران ,  هجرشعراء الم – 2

 ناجً .  إبراهٌمزكً أبو شادي , جماعة أبولو ومنهم : أحمد  – 3

  ما خصائص ) سمات ( المذهب الرومانسً ؟

فً موضعهم  اودخلو هجر الرومانسٌون المقدمة الطللٌة, لذا  ٌبتعد عن التقالٌد الموروثه فً بنٌة القصٌدة العربٌة – 1

ٌّة .   ) علل ( الشعري مباشرة , والتزموا الوحدة الموضوع

النها تحّد من ابداع  ) علل ( ؛ ل , فقد دعى اتباع الرومانسٌة مثبل الى التحرر من قٌود القافٌةٌرفض القواعد واالصو – 2

 هم تعددا فً القافٌه فً القصٌدة الواحدة .دٌالشاعر , فنجد ل

والفاٍظ ّروا عن ذلك بمعاٍن عاطفٌة بواندمجوا فٌها , وع ةنسٌون الطبٌعاوظؾ الروم, فقد  والخٌال ةلعاطفللعنان اٌطلق  – 3

 سهله بعٌدة عن الؽرٌب .

 بالحٌاة . نبض نها كائن حً ٌألٌها الرومنسٌون على إالتً نظر  ةٌستمد الصور الشعرٌه من الطبٌع – 4

وقدرته  على نقل نها تحد من ابداع الشاعر أل –  . والقواعد المحددة   التحرر من القافٌة الى نسٌون االروم اعلل . دع

 .التجربة لآلخرٌن 
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  على المذهب الرومانسً ) قصٌدة " فلسفة الحٌاة " الٌلٌا ابو ماضً ( : ثال م

َها الشاكً َوما بَِك داءٌ  ٌُّ   َكٌَؾ َتؽدو إِذا َؼَدوَت َعلٌبل *** أَ

 َتَتَوّقى َقبلَ الَرحٌِل الَرحٌبل **إِنَّ َشرَّ الُجناِة فً األَرِض َنفسٌ 

 اء ( ستحرر من ذلك فً قصائد أخرى كقصٌدة ) الم لكنه ةبالقافٌة الواحد * نبلحظ أن الشاعر ) اٌلٌا أبو ماضً ( التزم

 اصٌ ثني انكالعٛكّٛ ٔانشٔيبَغٛخ يٍ حٛش : ثُبء انمصٛذح , ٔانؼبطفخ , ٔانصٕسح انشؼشٚخ ,ٔنغخ انشؼش ٔ

, وتتعدد الموضوعات التً تلتزم البناء التقلٌدي للقصٌدة , إذ تبدأ القصٌدة بمقدمه طللٌه    عند الكبلسٌكٌٌنبناء القصٌدة 

 تتناولها , وتلتزم وحدة القافٌة .

تبتعد عن المقدمات الطللٌه وبتدا بموضوع القصٌدة مباشرة , وتتسم القصٌدة بالوحدة   عند الرومانسٌٌنبناء القصٌدة 

 الموضوعٌه , وال تلتزم وحدة القافٌة .

 عن االسراؾ العاطفً والخٌال الجامح. تحتكم الى العقل وتبعتد العاطفة  والعقل عند الكبلسٌكٌة 

 تطلق العنان للعاطفة والخٌال , وتهتم بالفرد ومشاعرة .   العاطفة  والعقل عند الرومانسٌة 

ٌّة المؤلوفه والشائعه .   عند الكبلسٌكٌة الصورة الشعرٌة ة الماد ٌّ  تعتمد على الصور الحس

شعرٌة من الطبٌعة للتعبٌر عن االفكار والمشاعر والعواطؾ , فقد رأت تستمد الصور ال    عند الرومانسٌة الصورة الشعرٌة 

 فً الطبٌعه كائنا حٌا .

 تستخدم االلفاظ الجزلة والفخمة , وتحرص على فصاحة التراكٌب اللؽوٌة . عند الكبلسٌكٌة لؽة الشعر

 . العذبة الرقٌقة واألسالٌبٌب العاطفٌة السهلة , وتمٌل الى التراك األلفاظتستخدم     عند الرومانسٌة لؽة الشعر

 المذهب الواقعً

 هو المذهب الذي ٌعنى بوصؾ الحٌاة الٌومٌه كما هً من ؼٌر أٌة مثالٌة . - عّرؾ ) المذهب الواقعً ( .

 بمشكالته العربً الواقع لتصوٌر العربً األدب فً الواقعً المذهب ظهر .العربً األدب فً الواقعً المذهب ظهور عللّ 

  ٌ ٌ ة وقضاٌاه ةاالجتماع ٌاس روا المجتمع عٌوب األدباء ،فؤبرز الس   .االصالح قصد والبإس الحرمان مظاهر ،وصو 

  نسٌٌن .اما المؤخذ التً أخذها الواقعٌون على الروم

ٌّه والحدٌث عن مشكبلتهم وحٌاتهم الٌومٌه . ( 2 نسٌٌن فً الخٌال . امبالؽة الروم (1  ابتعادهم عن حٌاة الناس الواقع

 أٌن ٌستمد الواقعٌٌون مادتهم االدبٌة ؟من 

 . وشخصٌاته من الطبقه الوسطى أو طبقة العّمال .   , من مشكبلت العصر االجتماعٌة -

  وقدراته الفنٌه األدٌبعلل . تعد الواقعٌه تصورٌا للواقع ممزوجا بنفس 

 الوسطى أو طبقة العمال  وشخصٌاته من الطبقه ةمن مشكبلت العصر االجتماعٌة نه ٌستمد مادته االدبٌأل-
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,  االجتماعٌةاتبعوا نهجا خاصا استوحوه من الواقع العربً ومشكبلته  -  الواقعٌون فً االدب العربً ؟تبعه ما النهج الذي ا

 . اإلصبلحقصد  والحرمان  عٌوب المجتمع , وصوروا مظاهر الحرمان , والبإس األدباء, فؤبرز  السٌاسٌةوقضاٌاه 

 القصصٌة التً تمثل المذهب الواقعً فً االدب العربً ؟اذكر المجموعات 

   ٌومٌات نائب فً االرٌاؾ ) توفٌق حكٌم ( – 2 المعذبون فً االرض ل ) طه حسٌن ( – 1

 االرض ل ) عبدالرحمن الشرقاوي (  – 5الحرام ل ) ٌوسؾ ادرٌس (  – 4 همس الجنون  ل ) نجٌب محفوظ (  –  3

 الواقعٌه االشتراكٌة  – 2             الواقعٌه النقدٌه       – 1 ؟ عدد اتجاهات المذهب الواقعً

هً التً تتناول مشكبلت المجتمع وقضاٌاه ولكنها تركز بشكل  -  ؟؟ماذا تتناول و وّضح مفهوم ) الواقعٌه النقدٌه (  –س 

ه وتكتفً بذلك من ؼٌر اٌجاد الحلول اد فٌه , وتقوم بانتقاده واظهار عٌوبه وتسلٌط الضوء علٌفسكبٌر على جوانب الشر وال

. 

 المسرحٌة  – 3الرواٌه           – 2القصه        – 1   ما الفنون التً تناولتها ) الواقعٌه النقدٌه ( .

هً التً تجعل العمل االدبً قائما على تصوٌر الصراع الطبقً بٌن طبقة العمال  -  وضح مفهوم ) الواقعٌه االشتراكٌه ( .

 .  ثانٌة من جهة , وطبقة الرأس مالٌٌن والبرجوازٌٌن من جهة  والفبلحٌن

انتصرت للعمال والفبلحٌٌن وأظهرت جوانب االبداع والخٌر  -   االشتراكٌة لطبقة العمال والفبلحٌن ؟ ةكٌؾ نظرت الواقعٌ

 فٌهم .

 اٌجاد الحلول ( . ما وجه االختبلؾ بٌن ) الواقعٌه النقدٌه ( و ) الواقعٌه االشتراكٌه ( من حٌث ) -س 

 وجدت الحلول أاالشتراكٌة  الواقعٌةلم توجد الحلول                    *  النقدٌة الواقعٌة* 

 من ؼٌر اؼراق فً العاطفة والخٌال  من حٌاة الناس الواقعٌة - من أٌن استمد القاص معانً القصة وأحداثها وشخصٌاتها ؟

, وتتمثل فً قصة  احدة من المشكبلت االجتماعٌة التً ٌعانٌها الكثٌر من الناسصّور و - الكاتب فً قصته ؟ ما الذي صوره 

 ه مرٌض توجه الى عٌادة الطبٌب . أنشاب فقٌر , ولكنه انهى دراسته بتفّوق وال ٌجد عمبل , وحٌث شعر 

  قعٌه , مثل ) كوساٌة , شروتًلما ٌوافق رإٌته الوا لؽة الحٌاة الٌومٌةمن  -  من أٌن استمد الكاتب الفاظ القصه وتراكٌبها ؟

 ( . عال عال  نسٌت الكوساٌة 

ّور شٌئا من الصراع بٌن طبقة الفبلحٌٌن وطبقة الراس مالٌٌن ص -  ما الصراع الذي صّوره الكاتب فً قصتة ؟

م ال كولكن , الضخمةتقبضون رواتبكم  إنكمفً الطبٌب ونلمح هذا الصراع فً ) ماذا ٌهمكم انتم ؟  المتمثلةوالبرجوازٌٌن 

 تشعرون بمصائب الناس 

ٌركز على  – 2 ٌّصور الواقع وٌبتعد عن االؼراق فً العواطؾ والخٌال .  – 1  عدد خصائص )سمات ( المذهب الواقعً .

القضاٌا االجتماعٌه وٌعرضها عرضا موضوعٌا بعٌدا عن الذاتٌه , فٌتنقد المجتمع , وٌبحث عن مشكبلته , وٌقترح بعض 

 ٌعتمد بصورة اكبر على الكتابة القصصٌه والروائٌه والمسرحٌة .  – 3     الحلول لها .
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 ما الفرق بٌن الواقعٌه النقدٌه والواقعٌه االشتراكٌه  –س 

عٌوبه وتسلٌط  وإظهار بانتقادهتركز بشكل كبٌر على جوانب الشر والفساد فً المجتمع , وتقوم   الواقعٌة النقدٌة      

 الحلول إٌجاد ً بذلك من ؼٌرالضوء علٌها , وتكتف

تصّور الصراع بٌن طبقة العمال والفبلحٌٌن من جهة وطبقة الرأس مالٌٌن والبرجوازٌٌن من جهة    االشتراكٌة الواقعٌة

وتكشؾ عٌوبها وتجعلها مصدرا للشرور , وتقدم حلوال  الثانٌةدٌن تفٌها , و واإلبداعوتظهر جوانب الخٌر  لؤلولىفتنتصر 

 تً تتناولها للمشكبلت ال

خ متضٛال نهًزْت انٕالؼٙ 
ّ
من خبلل بنائها  األقدر ألنها -   .نِى كبَذ انمصخ ٔانشٔاٚخ ادلغشحٛخ أكضش انفٌُٕ االدثٛ

 كالشعر  األخرى األدبٌةالفنً على تصوٌر واقع الناس وحٌاتهم الٌومٌة ومشكبلته بعٌدا عن الخٌال , مقارنة بالفنون 

 ادلزْت انشيض٘

فً التعبٌر عن المعانً الكامنة فً نفس  اإلٌحاءمذهب أدبً ٌعتمد على  - ( .العربً  األدبهب الرمزي فً عّرؾ ) المذ

 .  األدٌب

حسب تؤثٌرها فً النفوس أدق  األشٌاءن التعبٌر عن أالنهم ٌرون  -  .علل. كثرة استخدام الرمز لدى اتباع المذهب الرمزي 

 من محاوالت التعبٌر عنها فً ذاتها . 

 الشعر وموسٌقاه .  بإٌقاع الخاصةعناٌتهم  - التً ٌستخدمها الرمزٌون لتكثٌؾ االٌحاءات ؟ الفنٌة األدواتا م

 . اإلٌحاءات لتكثٌؾ   -علل . ٌعتنً الرمزٌون باٌقاع الشعر وموسٌقاه .

 .  األدبً ) كٌؾ تسهم الرمزٌة بارتقاء النص األدبً (  صلبلرتقاء بالن أهمٌة الرمزٌة ما 

 . اٌجاد لؽه جدٌده تتجاوز معناها المعجمً , وتكون محملّة بإفكار ودالالٍت اكثر عمقا – 1

  هذه اللؽه الجدٌده تإدي الى النهوض بالمستوى الجمالً للنص وزٌادة فاعلٌته , وجعله أكثر تشوٌقا – 2

 الشعر الحر ) شعر التفعٌله ( . -   فً أي أنوع الشعر أوجدت الرمزٌه لها مكانا ؟

 دد الشعراء الذٌن اتبعوا المذهب الرمزي قصائدهم .ع

ٌّاب           – 1  أدونٌس -4محمود دروٌش       -3صبلح عبد الصبور      – 2بدر شاكر الس

ٌّابمثال *   . ٌخاطب امرأة  عن المذهب الرمزي ) قصٌدة ) رحل النّهار ( ( لبدر شاكر الس

 : السٌاب (  ) قصٌدة العبارات الرمزٌة فً المقطع السابق

ٌّاب تعبٌر " رحل النهار "  – 1  لبلٌحاء فقدان االمل بالشفاء والٌؤس من العودة الى الوطن واالحبه بسبب المرض وّظؾ الس

ٌّاب تعبٌر " البحر الذي ٌصرخ بالعواصؾ والرعود "  -  2 وعقباتها  وآالمها وأحزانهابهموم الحٌاه  لئلٌحاءوّظؾ الس

 وتحدٌاتها 
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ٌّاب تعبٌر " القلعه السوداء والجزر والدم والمحار وّظؾ ال – 3 " لبلٌحاء بالمرض الذي أضحى سجنا ٌعٌش فٌه الشاعر س

 وٌمنعه عن وطنه وأهله . 

  يب أًْٛخ ) انشيضٚخ ( يف ادلمطغ انغبثك ل ) ثذس شبكش انغٛبة ( .

 . ةه الفنٌتبقٌمارتقت  - 2.                            أضفت عمقا داللٌا على المقطع  – 1

التً تعكس  ةجاءت مركبة حافلة بالدالالت االٌحائٌة لصورفاالشاعر على التعبٌر عّما فً أؼوار نفسه ؛  ةزادت من قدر – 3

 نفسٌة الشاعر . 

ٌستخدم التعبٌرات الرمزٌه االٌحائٌه فً وصفها اداة  – 1  .يب خصبئص ) انغًبد ( ادلزْت انشيض٘ يف االدة انؼشثٙ 

 للتعبٌر. فاعله 

 الشعرٌه المنبثقه من اختٌار الوزن وااللفاظ الخاصه . اٌعتنً عناٌة فائقه بالموسٌق – 2

الن اللؽه العادٌه فً رأي الرمزٌٌن ال تستطٌع  -   . ػهم . ٚغزخذو انشيضٌٕٚ انزؼجرياد االحيبئّٛ اداح فبػهّ نهزؼجري

 فكار ومشاعر . التعبٌر بعمٍق عّما فً النفس من أ –فً كثٌر االحٌان  –

  يب دالنخ كم يٍ يف لصٛذح حٛذس زلًٕد  ط

 : الهداٌه والعزة  * الشمس

 : تخلصت من الضبلل الذي عاشت فٌه فترة طوٌله قبل ظهور االسبلم. * فاستفاقت من بعد طول رقاد

  االشباح حتى نطرد

  لظلمةوا والؽربان

 المحتلون الصهاٌنه  * االشباح , الؽربان :

 الظلم والقهر :  * الظلمة

ٛبة لٕل يف انجحش يؼىن ط ٔاصٌ
ّ
 انغشثخ يف ْٕٔ انغ

  تكون ما أبعد وأنت ٌكون ما أوسع البحر

ٌاب لدى البحر)  ٌاعراق دونك والبحر عاب بالعوائق اٌحاء الس   (الوطن الى العودة وبٌن بٌنه تحول التً والص 

 مطران لدى البحر)    الهوجاء برٌاحه فٌجٌبنً    يخواطر اضطراب البحر الى شاك مطران خلٌل قول فً البحر ومعنى

بٌعة مظاهر من مظهر  (وحزنه ألمه ٌشاركه الط 
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 انٕحذح األٔىل : األدة يف انؼصش األَــــذنــــغــــٙ

 ( والبرتؽال اسبانٌا)  اٌبٌرٌا جزٌرة شبه على؟ األَذنظ اعى انؼشة أطهك يبرا ػهٗ ط 

   هـ22 عام نصٌر بن وموسى زٌاد بن طارق   ؟ األَذنظ فزح انز٘ انمبئذ يٍ:  ط 

 ؼزٌرا أدبا وابدعوا , الفنون وإجادة , العلوم فً التفوق    ؟ األَذنغٌٕٛ ادلغهًٌٕ ايزبص مببرا:  ط 

 ؟ الدٌنً والتسامح التعاٌش فً ٌحتذى ومثبل بنائه الحضاري فً متمٌزا األندلسً المجتمع ٌعد:  علل:  س 

 . جنب إلى جنبا الثبلث السماوٌة الدٌانات وسادت والصقالبة واألسبان بروالبر العرب ضم ألنه 

 تضارٌسها وتنوع , طبٌعتها (     لجمالالمفقود الفردوس)و( أرضه على هللا جنة) األندلس على أطلق:  علل

 الدائمة ,وخضرتها أرضها ,وخصوبة مٌاهها ,وؼزارة مناخها ,واعتدال

 األندلسً العصر فً وأسالٌبه الشعر مضامٌن تطور:  أو علل

 .وتنوعها  السٌاسٌة األحداث كثرة:  السٌاسٌة العوامل – 1

 األخرى بالثقافات والشعوب واندماج حرٌة حٌاة الناس عاش:  االجتماعٌة العوامل – 2

 تضارٌسها وتنوع البٌئة جمال:  البٌئٌة العوامل – 3

 المدن رثاء شعر – 2الطبٌعة   وصؾ شعر – 1  ؟ ٙاالَذنغ ثبنشؼش رزصم انزٙ االدثٛخ اجلٕاَت ػذد: ط

 االجتماعً  الشعر – 5الموشح   – 4المرأة    شعر – 3والممالك   

 : انطجٛؼخ ٔصف شؼش:  أال

 المناخ واعتدال التضارٌس تنوع فً المتمثل لجمالها   ؟ االَذنغني انشؼشاء ثبْزًبو انطجٛؼخ اعزأصشد:   ػهم

 . الدائمة وخضرتها رضاأل وخصوبة المٌاه وؼزارة

: ٍ
ّ
  ؟ االَذنغني انشؼشاء ػهٗ االَذنغٛخ انطجٛؼخ مجبل اصش ثٛ

 الشعري االنتاج ؼزارة – 2      سلسا رقٌقا وجعله ذوق األندلسً  صقل - 1  

 ؟ االَذنظ يف انطجٛؼّ ٔصف شؼش يظبْش اركش أثشص 

 . بجمالها والتؽنً محاسنها وبٌان االندلسٌة البٌئة وصؾ – 1

 : االندلس بجمال متؽنٌا(  سفرالمرٌنً ابن)  ٌقول      

 اء  ر ـ َب سـا القمـفيه وال تفارق               اء  ـنعم ذ  ـتمت أندلس   أرض  في         
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ً   ٚ ِبء                             كّهوُ لّل  أٔلٌٌ أً٘ ٠ب                     بهٚأٔٙ ٚأشغبه  ظ

  كالنرجس واالقحوان والسوسن والبهار والٌاسمٌن . والزهور والرٌاض الحدائق وصؾ – 2

 : البهار زهر واصفا(  النظام ابن)  ٌقول      

 بعج طلوعها مسكا تعبق                     ألوٌة للبهار بدت وقد    

 : سوسنه وصؾ فً(  المصحفً جعفر)  وٌقول      

 قرٌ من المسك طعم ؼٌر لها وما       الثمها بت قد ةسوسن رب ٌا

 كهاُ٘ ٚاٌجٙبه في   ثَؾ ػٍٝ   ثلَّد اٌّلٔب١ٔو ِضً ٔوعٌ ػٍٝ 

 .والبرك والسواقً والبحار كاألنهار المائٌات وصؾ – 3

 سكنت وضراؼم    : أفواهها من ٌتدفق والماء الحمراء قصر ساحة فً األسود نافورة واصفا(  حمدٌس ابن)  ٌقول

 اٌرزئ فٌه ماءال خرٌر تركت          رئاسة عرٌن

ُِ ) أؼطبف ثّؾب١ٔٗ ؽىٝ       فّؼخ ٍجبئه ماثذ وّب ٔٙوٚ  ( األهال

ب أػظُ اٌجؾو               ّّ      ػغجب هأٜ ِب ٠ِٛب اٌجؾو ٠و ٌُ ِٓ          رؾَجٗ أذ ِ

 من المٌاه بها تحٌط جزٌرة شبه األندلس  ألن   ؟ االندلس شعراء عند والبحار كاالنهار المائٌات وصؾ كثرة:  علل

 األنهار فٌها وتكثر ثبلث جهات

 : الجبل مخاطبا(  خفاجة ابن)  ٌقول,  إلٌها والمشاعر الهموم وبث الطبٌعة مناجاة – 4

 ب  ر  اـاء بغـالسم انَ ـأعن اذخ               يطاول  ـب ة  ـالذؤاب اح  ـطم   وأرعنَ        

 ب  ـاق  في العو  م ْفك ر  الميالي  طوالَ ه              ـكأن   الة  ـالف ر  ـعمى ظه وقور         
 ؟ الطبٌعة وصؾ لشعر الفنٌة الخصائص اذكر:  س

 . الطرب من ٌبتسم الزهر جعل(  سفر ابن) ؾ,  حٌة الطبٌعة فً صور شخوص بابراز وذلك : التشخٌص  - 1

  ٌئةالمستمدة من الب  الواضحة السهلة المعانً إلى وٌنحو,  الؽرٌبة األلفاظ عن االبتعاد – 2

 األسود نافورة(  حمدٌس ابن)  ووصؾ , البهار زهر(  النظام ابن)  كوصؾ:  وجماله التصوٌر دقة  - 3

 األٍئٍخ

ًّ  ٠ّضٍّٗ اٌنٞ اٌّظٙو اٍزٕزظ-0 ب ث١ذ و ّّ  :اٌطّج١ؼخ ٚطف شؼو ِظب٘و ِٓ ٠أرٟ ِ

ب أػظُ اٌجؾو-أ ّّ  (اٌجؾبه-ٌّبئ١بدا ٚطف)    ػغجب هأٜ ِب ٠ِٛب اٌجؾو ٠و ٌُ ِٓ          رؾَجٗ أذ ِ

ً   ٚ ِبء      كّهوُ لّل  أٔلٌٌ أً٘ ٠ب-ة خ األٔل١ٌَّخ اٌج١ئخ ٚطف)            ٚأٔٙبه ٚأشغبه  ظ ِّ  (ػب

 (ٚاٌّي٘ٛه ٚاٌو٠بع اٌؾلائك ٚطف)      كهاُ٘ ٚاٌجٙبه في   ثَؾ ػٍٝ   ثلَّد اٌّلٔب١ٔو ِضً ٔوعٌ ػٍٝ-ط
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 صبَٛب : شؼش سصبء ادلذٌ ٔادلًبنك :

بسبب سقوط المدن والممالك وكثرة وصؾ  بذاته    قائما شعرٌا ؼرضا والممالك المدن رثاء اؼد:  علل:  س

 الشعراء لهذا األلم والدمار

 ؟ ٔادلًبنك ادلذٌ سصبء شؼش يظبْش اركش:  ط

  بلنسٌة)  مدٌنته رثاء فً(  خفاجة ابن)  ٌقول.   وكرب وضٌق  وضٌق والدمار الخراب تصوٌر – 1

 اروالن البلى محاسنك ومحا                   دار ٌا داالع بساحتك عاثت  

  ارواذا تردد فً جنابك ناظر                      طال اعتبار فٌك واستعب

 المدٌنة حال بٌن مقارنا عباد بنً دولة رثاء فً(  اللبانة ابن)  ٌقول  . وحاضرها المدن ماضً بٌن الموازنة – 2

 : سقوطها دوبع عباد بن المعتمد حكم أٌام

 ادعب ابناء من البهالٌل على                 ؼاد رائح بمزن السماء تبكً                 

  اداألرض منهم ذات أوت وكانتعلى الجبال التً هدت قواعدها                                

 فً( :  الجد ابن)  ٌقول      . الحنٌؾ الدٌن تعالٌم عن وابتعادهم المسلمٌن ضعؾ من الهزٌمة أسباب ذكر – 3

 : الطوائؾ ملوك حال الٌه آل ما وصؾ

 روالتذ تبقً ال السوء دوائر           باندلس اصابتهم الملوك أرى

 وا رناموا وأسرى لهم تحت الدجى قدر      هوى بؤنجمهم خسفا  فما شع

 . اخوانهم ودعوتهم  لنصرة  هممهم واستنهاض بالمسلمٌن االستنجاد – 4

 : االندلس لنصرة تونس سلطان زكرٌا بؤبً مستنجدا( االبار ابن)  ٌقول      

 سادر منجاتها إلى السبٌل أن                 اندلسا هللا خٌل خٌلكب ادرك

 ؟ األندلسٌة المدن رثاء فً قٌل ما أشهر الرندي البقاء أبً نونٌة تعد:  علل:  س

 وممالك  مدنا مجموعها فً األندلس ترثً بل , بعٌنها مدٌنة ألنها ال ترثً – 1

 الشاعر عاشها حقٌقة تجربة عن تعبر و ألنها  – 2 

 جلٌلة ال عزاء فٌها وال تؤسً دونها    خطوب من باألندلس حل ما صور ثم عامة بحكمة وألنه بدأها  – 3 

 انسان العٌش بطٌب ٌؽر فبل           نقصان تم ما إذا شــــًء لكل    :الرندي فٌقول    
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 ؟ والممالك المدن رثاء لشعر الفنٌة الخصائص عدد:  س    

 وحاضرها المدن ماضً والحدٌث عن  والحزن باألسى الشعور وعمق العاطفة حرارة – 1

 الرندي البقاء أبً كقصٌدة:  المرٌرة التجارب من النابعة والحكمة الدٌنٌة النزعة علٌة تؽلب – 2

 . ولتفجع للتحسر واالستفهام النداء:  مثل الطلبً ءاإلنشا أسالٌب استخدام كثرة – 3

ّْ  .اٌؼبؽفخ ثؾواهح ٚاٌّّبٌه اٌّلْ هصبء شؼو ٠زّظف -ػًٍ ة   ٚال ٠زظّٕغ ال فٙٛ ، ٠مٛي ِب فٟ طبكق اٌشبػو أل

َّت ه ثً ، ٠زى ّٛ   ، ٚاٍ٘ٙب ثبٌّلْ ؽً ِب رغبٖ ِشبػوٖ ػٓ ٠ٚؼجو ف١ٗ ٌٍزىٍّف ِىبْ ال ِإٌّب ٚالؼب ٠ظ

 (:ثط١ًٍٛ) فٟ اٌّظفّو ثٕٟ كٌٚخ هصبء فٟ ػجلْٚ اثٓ ٠مٛي-8

 ٚاٌّظٛه األشجبػ ػٍٝ اٌجىبء فّب                        ثبألصو اٌؼ١ٓ ثؼل ٠فغغ اٌّل٘و

 .اٌٙي٠ّخ أٍجبة ٚموو ، ٚؽبػو٘ب اٌّلْ ِبػٟ ث١ٓ اٌّٛاىٔخ .إٌضّ  ٠ّضٍّٗ اٌنٞ اٌؼبَ اٌّظٙو اٍزٕزظ-أ

 : ادلشاح شؼش:  صبنضب

ٌّن دور:  س  ؟ االندلس فً المرأة ب

  وشاعرة وعالمة كاتبة كانت – 2  . مختلفة مناصب وتولت العامة الحٌاة فً شاركت (1 

  اسماء و اسماعٌل ام مرٌم:  مثل سٌاسً نفوذ لها وكان الحرٌة من كبٌرا قسطا نالت – 3

 . علم سمجل ولها والتفسٌر والنحو اللؽة فً عالمة كانت:  الؽرناطً نضار -أ   اذكر أمثلة

 . ونقده الشعر لدراسة مجلسها فً االدباء تجمع كانت:  المستكفً بنت والدة -ب         

 بنت الهناء ام,  التمٌمٌة حسانة,  المإدب زٌاد بنت حمدة       ؟ االندلسٌات الشاعرات من عددا اذكر:  س

 ٌوسؾ بنت تمٌمة,  الركونٌة حفصة,   القاضً

 ؟ شعرا المرأة فٌها نضمت تًال الشعرٌة االؼراض عدد:  س

 كقول نجدة طلب أو مظلمة رفع مثل ذاتٌة رؼبة لتحقٌق أو واإلخبلص الود مشاعر عن علل (للتعبٌر : المدح  - 1

 : ظبلمتها رفع أن بعد الناصر بن الحكم مدح فً(  التمٌمة حسانة)                 

  ادلرو ٌوما منتجع وخٌر                   مؤثرة الناس خٌر الهشامٌن ابن   

  ادإن هز ٌوم الوؼى أثناء صعدته     روى أنابٌبها من صرؾ فرص   

 اٌّل٠ُ اٌٛاوف ٍمزٗ اٌؾ١َٓ أثب     ِّٛعؼخ اٌؼبطٟ أثب ا١ٌه ئّٟٔ      

               األُِ إٌّٙٝ ِمب١ٌل ٍِّٚىزٗ      ٌٗ األٔبَ أمبك اٌنٞ االِبَ أٔذ        
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 وتبدو  ظبلله تتفٌؤ جلست حٌث بارعا وصفا(   آش قرب ؼرناطة وادي)  زٌاد بنت حمدة توصف:  الوصؾ  -2

 : فتقول جواهر لصفائه                  الحصى

 ٌمْ العم الؽٌث مضاعؾ سقاه                   واد الرمضاء لفحة وقانا                    

  ٌمحنّو المرضعات على الفط                حللنا دوحة فحنا علٌنا                          

)  ومهاراتها وعفتها وجمالها بحسبها األندلسٌة المرأة افتخرتبم افتخرت المرأة األندلسٌة  ؟؟؟؟:  الفخر  - 3

 بنفسها مفتخرة(  ٌوسؾ بنت تمٌمة)  قالت                   ألن الفخر متنفس لها لتعبر عن كبرٌائها ونفسهاعلل(  

 الفإاد فعز               السماء فً مسكنها الشمس هً: السامً مكانها من  تنزل أن أو الٌها الوصول ٌصعب وأنه

 بلجمٌ عزاء

 لالنزو الٌه تستطٌع ولم                الٌه الصــــــــــعود تستطٌع ولم                  

 : فقالت بخطها(   الركونٌة حفصة)  وافتخرت              

 قلمً خطه عما جفونك ؼضً                  الكرم ربة ٌا بل الحسن ربة اٌ

  والكلمِ  الخط برديء تحفلً ال                  منعمة الـــــــود تصفحٌه بلحظ

      ر١ٙب ٚأر١ٗ ِش١زٟ ٚأِشٟ                                ٌٍّؼبٌٟ أطٍؼ ٚهللا أٔب 

 ورزق١ّ  ٌُٚ عبه٠زٟ رٙٛ ٌُ         ٕبث١ٕ ِب اٌٜٙٛ فٟ رٕظف وٕذ ٌٛ  

 ٠ضّو ٌُ اٌّنٞ ٌٍغظٓ ٚعٕؾذ             ثغّبٌٗ ِضّوا غظٕب ٚرووذ

َّّب ثله ثإّٟٔٔ ػٍّذ ٌٚمل  .ثبٌّشزوٞ ٌشمٛرٟ ك١٘ذ ٌىٓ            اٌ

       الموضوع بوحدة تتصؾ ومقطوعات قصٌرة قصائد معظمه – 1  ؟ المرأة لشعر الفنٌة اذكر الخصائص:  س

كتشبٌه  :  المرأة  المتدفقة  لعاطفة تخضع فصوره , التكلؾ من وخلوه والجمال بالبساطة التصوٌر ٌتصؾ – 2

 حمدة المإدب لظبلل األشجار بحنو األم على طفلها 

 : االجزًبػٙ انشؼش:  خبيغب

 االندلسً ؤلؾ المجتمعحٌث  ت  التنوع الثقافً  والتفاعل االجتماعً  ـتمٌز ب      يب ممٛضاد اجملزًغ األَذنغٙ

  متمٌزا فً الحضارة والفكر مجتمعا منه جعل عمٌقا تفاعبل وتفاعل واالدٌان االعرق مختلفة عناصر من

 انزٙ رُبٔذلب انشؼش األَذنغٙ ؟  االجزًبػٛخ احلٛبح يظبْش اركش

 : مثل واالتراح االفراح فً وتقالٌدهم االندلسٌٌن عادات تصوٌر – 1    

 : المناسبة بهذة التهانً وتبادل وفرحتهم العٌد هبلل لمراقبة الناس روجخ – أ          

 كراذ الذي إحسانك وعاد                    ثانٌة عدت العٌد لٌلة ٌا            
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        اذ أقبل الناس ٌنظرون الى                هبللك النضو ناحبل أصفر            

 : بالعٌد جهور ابن قرطبة حاكم مهنئا(  زٌدون ابن)  وٌقول*  

 ئلاالصا وتندى منه الضحى تروق             اصبحت بك الذي العٌد لك هنٌئا         

  بلتلّقاك بالبشرى وحٌاك بالمنى              فبشراك ألؾ بعد عامك قا           

 ؽوق ٍوٚه ٚفظً فَّوٜ                          ٍوٜ أٌٔ ٚافل ١ٌٕٙه           

 : واالحزان االفراح فً البٌضاء الثٌاب لبس – ب         

 بالصوا من فذاك بؤندلس           حزن لباس البٌاض كان إذا    ( :الحصري الحسن ابو)  ٌقول  

 : الكنائس وإقامة العبادة حرٌة ومنحهم مناسباتهم المسٌحٌن فً األندلس  مشاركة – 2

 : العنصرة عٌد فً(  عبدة ًاب ابن حسان)  ٌقول            

 واستعبرا المزن بكى ؼداة             استبشرا قد المهرجان أرى                      

 , معاناتهم وتصوٌر الناس بها ٌعمل التً المهن وصؾ – 3

 ( :الوراقه حرفة) كساد مصورا( األندلسً   سارة ابن) كقول              

 الحرمان وثمارها أوراقها                حرفة أنكد هًف لوراقةا أما              

 تكسو العراة وجسمها عرٌان               ابرةشبهت صاحبها بصاحب                

 ألٛاَ ػٕل أػٍٝ اٌؾغبِخ لٍذ            هفؼذ فطّخ أػٍٝ اٌقطبثخ لبٌٛا -             

  : والكنائس دوالمساج كالقصور العمرانً التطور مظاهر وصؾ – 4

 :اشبٌلٌة فً الزاهً قصر(  وهبون ابن)  كوصؾ       

 الوالكما الجبللة وسع كما                    وحسنا سنا الكمال للزاهًو                 

  الجمــــا به ٌحاط ال ولكن                    وطوال عرضا بشـكله ٌحاط                   

 اختٌاال الحسن من ومختال                    ثبتا الطـــود ركن مثل وقور                   

                     ًّ ُّ    ٚفبػ اٌغٕٝ ؽبة ف١ٗ                          ٠ّنَ  اٌّلِشك ثؼل لطو و  اٌّش

 ؟ االجتماعً للشعر الفنٌة الخصائص عدد

 التهانً وتبادل المهن صؾو فً خاصة  قصٌرة شعرٌة مقطوعات معظمه جاء  – 1    

 والنٌروز والمهرجان ,  العٌد لٌلة:     مثل المجتمع فً السائدة االجتماعٌة وااللفاظ السهلة اللؽة ٌوظؾ – 2    

 تكسو التً باإلبرة الوراقة صاحب:  كتشبٌة السهلة الشعرٌة الصور وٌوظؾ البسٌطة المعانً إلى ٌمٌل – 3    

 الناس
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 لضبٚب يٍ انُضش يف انؼصش االَذنغٙ

 ثبٌٕضو ثبٌّشوق اٌؼوثٟ ؟  األٔلٌٌث١ٓ  ِظب٘و رأصو إٌضو فٟ 

 والجاحظ وابن العمٌد وؼٌرهم  المقفع ابن بؤسلوب تؤثروا – 1     

 بالمشرق المعروفة والوصاٌا والخطب والشخصٌة الدٌوانٌة الرسائل األندلسٌون تناول – 2     

 الفلسفٌة القصص وفن التؤلٌفٌة األدبٌة ئلالرسا فن فً المشرق أهل أبدع – 3     

 

 :  انزأنٛفّ األدثٛخ انشعبئم:  أٔال

 تلذ بما النفس عن الترفٌه بٌن أهدافها تتنوع أدبٌة رسائل مجموعة هً   ؟ انزبنٛفٛخ انكزبثخ ػشف:  س      

 . والعامة اصةالخ حٌاتهم فً وأهواءهم الناس عواطؾ مصورة خٌالً قصصً بؤسلوب  الحقائق وشرح قراءته

 

 ؟ انزبنٛفٛخ األدثٛخ انشعبئم كزبة أشٓش ػذد       

  والزوابع التوابع: )  شهٌد ابن – 2(   واآلالؾ األلفة فً الحمامة طوق: )  حزم ابن – 1

 اٜالف األنفخ يف احلًبيخ طٕق سعبنخ
 له ٌصنؾ أن ٌسؤله(  المرٌة)  همدٌن من سائل على حزم ابن بها رد رسالة هً        ؟ عرفها وبٌن سبب كتابتها 

 . الحقٌقة على منه ٌقع وما  وأسبابه وأعراضه  ومعانٌة الحب صفة فً رسالة

 وأنواعه ودرجاته وتطوره نشؤتة فً الحب فٌه تناول – 2 بابا  ثبلثٌن فً ٌقع – 1 ؟ تبوٌب الكتاب ومنهجه 

 .فٌه والتعاسة السعادة ومكامن

 ؟( الحمامة طوق)  حزم ابن لرسالة الفنٌة عدد الخصائص

    المعنى         لتوضٌح:  بالشعر علل ذلك  االستشهاد – 2    التكلؾ    عن بعٌدة سلسة قصٌرة عبارات استخدام – 1    

  المنطقً التسلسل مستخدمة إنسانً منظور من الحب عاطفة تعالج – 3

 سعبنخ انزٕاثغ ٔانضٔاثغ

 فاخترع الكتابة على قدرته لنظرائه ٌثبت أن ؟ أراد ( والزوابع وابعالت)  كتابه شهٌد ابن كتابة سبب ما: س

 بالتفوق له االعتراؾ على ٌحملهم ما ونثره شعره من لٌسمعهم النابهٌن والكتاب المشهورٌن للشعراء     شٌاطٌن

 زمانه وجرت بٌنه وبٌنهم مطارحات أدبٌة ومناقشات لؽوٌة ......  فً      والعبقرٌة

  (بكر ابا)  كناها خٌالٌة شخصٌة إلى  ؟ رسالته شهٌد ابن وجهه من إلى
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 والكتاب الشعراء بتوابع خبلله من اتصل الجن عالم فً رحلة هً   ؟ والزوابع التوابع رسالة موضوع ما:  س

 عن ودافع ونثره شعره ونماذج االدب فً  النقدٌه أرائه بعض وعرض       وانشدوه وانشدهم وناقشوه وناقشهم

 والشعر باالدب  بتفوقه شهادات منهم نتزعفا فنه

( عداه ما)  أبطالها واتخذ الجن عالم مسرحها جعل ألنه        ؟(  والزوابع التوابع)  باسم الرسالة تسمٌة سبب ما 

 الشٌاطٌن من

 . ذهب حٌث ٌتبعه اإلنسان مع ٌكون الجنً وهو تابعة أو تابع جمع  التوابع عرؾ كبل من 

 .للجن رئٌس أو شٌطان اسم وهو زوبعه جمع الزوابع عرؾ

 : انفهغفٛخ انمصخ فٍ:  صبَٛب

 فكرهم عن للتعبٌر وسٌلة ٌتخذونها كتابها ألن        ؟ االندلسً العصر فً التؤملٌة الفلسفٌة القصص كثرة:  علل

 طفٌل البن(  ٌقظان بن حً قصة)  وآرائهم  مثل  وفلسفتهم

 الطبٌعة السرار جمٌل تؤملً فلسفً تلخٌص قصة هً       ؟ قظانٌ ابن حً قصة من الهدؾ عرؾ بالقصة وما

 استطاع وقد الهند فً مجهولة جزٌرة فً القً( ٌقظان بن حً)     ٌدعى طفل حٌاة خبلل من عرضت,  والخلٌقة

 . خالقا الكون لهذا أن وتفكٌرة بفطرتة ٌدرك أن الحٌاة لظروؾ   التدرٌجً والتؤمل بالمبلحظة الطفل

 ؟(  ٌقظان بن حً)  لقصة الفنٌة الخصائص اذكر:  س

 – 2   بها  استؤنس التً والنار التابوت ذكر عند موسى سٌدنا كقصة:  الكرٌم القران بمضامٌن تؤثره – 1    

  : والسرد الوصؾ عنً بدقة – 3                : والكون الخلق فً والتفكٌر التؤمل ٌعتمد

 

ّٟ  لظظٟ ثأٍٍٛة ٚشوػ ، لواءرٗ رٍنّ  ثّب إٌفٌ ػٓ اٌزوف١ٗ  . ١ٌف١ّخاٌزأ اٌىزبثخ ِٓ اٌٙلف ث١ّٓ-*****  ف١بٌ

 ٚاٌؼبِخ اٌقبطخ ؽ١برُٙ فٟ ٚأ٘ٛاءُ٘ إٌبً ػٛاؽف ِظٛهح

 

لٗ شٙبكح ٚاٌقطجبء اٌّشؼواء رٛاثغ ِٓ ش١ٙل اثٓ أزيع و١ف- ّٛ  األكة؟ فٟ ثزف

 ثؼغ مٌه أصٕبء فٟ ٚػوع ، ٚأٔشلٖٚ لُ٘ٚأٔش ، ٚٔبلشٖٛ فٕبلشُٙ ٚاٌىزّبة، اٌّشؼواء ثّٛالغ ئرظبٌٗ ؽو٠ك ػٓ

 .فّٕٗ ػٓ ٚكافغ ، ٚٔضوٖ شؼوٖ ّٔبمط ِٓ ٚوض١وا ، ٚاٌٍغخ األكة فٟ إٌمل٠ّخ آهائٗ

 .ٚآهائٗ ٚفٍَفزٗ فىوٖ ػٓ  ٌٍزؼج١و ١ٍٍٚخ رىْٛ ٌىٟ  ٠مظبْ ثٓ ؽٟ لّظخ رأ١ٌف ِٓ ؽف١ً اثٓ ٘لف ث١ّٓ -
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 األسئلة

ّٟ  لظظٟ ثأٍٍٛة ٚشوػ ، لواءرٗ رٍنّ  ثّب إٌفٌ ػٓ وف١ٗاٌز  . اٌزأ١ٌف١ّخ اٌىزبثخ ِٓ اٌٙلف ث١ّٓ-2  ِظٛهح ف١بٌ

 ٚاٌؼبِخ اٌقبطخ ؽ١برُٙ فٟ ٚأ٘ٛاءُ٘ إٌبً ػٛاؽف

0- ًّ  وً ٚارقن ،( ٚاٌيٚثؼخ اٌزبثؼخ)  اٌغٓ ػبٌُ َِوؽٙب عؼً ألّٔٗ "ٚاٌيٚاثغ اٌزّٛاثغ" هٍبٌزٗ ُش١ٙل اثٓ ر١َّخ ػٍ

 اٌش١بؽ١ٓ ِٓ -ػلاٖ ِب فٟ-اثطبٌٙب

 انٕحذح انضبَٛخ : لضبٚب انشؼش  يف انؼصشٍٚ االٕٚثٙ ٔادلًهٕكٙ

  طٛه األؽلاس ٚاٍزٕٙغ ُّ٘ ا١ٌٍَّّٓ ٚؽضُٙ ػٍٝ اٌغٙبك ٚرؾو٠و األهاػٟ   ِب كٚه األكة فٟ ٘نٖ  األؽلاس

 ِٓ اٌموْ اٌقبٌِ اٌٝ اٌموْ اٌَبثغ  اٚالً :ِ شؼو اٌغٙبك .طلٜ اٌغيٚ اٌظ١ٍجٟ فٟ اٌشؼو .

 ألٚهٚثب غيٚ اٌّشوق اٌؼوثٟ رؾذ َِّٝ اٌؾوٚة اٌظ١ٍج١خ ؟ اٌزٟ ١٘أد األٍجبة ً: ِب 

 إٌياػبد اٌلاف١ٍخ ث١ٓ أِواء اٌلٚي االٍال١ِخ ٚلبكرٙب فؼؼفذ لٛرُٙ اٌؼَىو٠خ      

    ِٓ ُ٘ اٌمبكح اٌؼظبَ اٌن٠ٓ ٚؽلٚا طفٛف ا١ٌٍَّّٓ

 طالػ اٌل٠ٓ األ٠ٛثٟ ػّبك اٌل٠ٓ ىٔىٟ                   اثٕٗ ٔٛه اٌل٠ٓ ىٔىٟ                     

 ؟انزٙ ػبٚشٓب انشؼش ط: اركش ادلضبيني انضالس 

 رظ٠ٛو ٍمٛؽ ث١ذ اٌّملً ثأ٠لٞ اٌظ١ٍج١خ . -2

 ٚآصبه االؽزالي  ٚاموبء اٌّشبػو ٚاٍزٕٙبع اٌُّٙ ٚؽغ ػٍٝ لزبي  فٟ اؽزالي ث١ذ اٌّملً) األث١ٛهكٞ (  لبي  -أ

 اٌغياح 

 ُمَٝ ِٕٙب ػوطخ ٌٍّواؽاٌَٛاعُ      فٍُ ٠ج كِبًء ثبٌلِٛعِيعٕب    

 ٠مٛي ) اثٓ اٌّغبٚه ( ٠جىٟ ِب ؽً ثبٌَّغل األلظٝ :   

  داٌنٞ عً للهٖ     ػٍٝ ِٛؽٓ اإلفجبد ٚاٌظٍٛا اٌَّغل األلظٝػٍٝ 

وأٟ ( ٔٛه اٌل٠ٓ ىٔىٟ اٌٝ أمبم ث١ذ اٌّملً فٟ ٠َلػٛ ) اثٓ اٌم١ .اٌلػٛح اٌٝ رؾو٠و اٌّلْ ٚث١ذ اٌّملً  -0

 رّبَ فٟ لظ١لرٗ ) فزؼ ػّٛه٠خ ( : أثب  لظ١لح ٠ؼبهع ف١ٙب

 زتُ ال ِب رلػٟ اٌمؼُت        ٚمٞ اٌّىبهَ ال ِب لبٌذ اٌى اٌؼيائُ٘نٖ 

  تطبفؾذ ٠بثٓ ػّبك اٌل٠ٓ مهٚرٙب       ثواؽخ ٌٍَّبػٟ كٚٔٙب رؼ
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 فزؼ ث١ذ اٌّملً .ال ١ٍّب رَغ١ً االٔزظبهاد ٚاٌزٕٙئخ ثبٌفزٛؽبد  -3

 االٔزظبهادوبْ اٌشؼو ِٛاوجب األؽلاس ٚاٌّؼبهن ٚ

 : طالػ اٌل٠ٓٚأشبك ثبٌجطً  فزؼ ؽجو٠خلبي ) اثٓ اٌَبػبرٟ ( فٟ  -أ 

ُْ اٌّإِٕ ٌفزؼَ عٍذ ػيِبرَه ا          َٓ           فمل لود ػ١ٛ َٓ اٌّج١ ١ 

ٌٞ           روفغ ػٓ أوف اٌالَِــ١ ؽجو٠خُ ِٚب            بَٕ ئال ٘ـــــــــــل

 :ثم١بكح طالػ اٌل٠ٓ األ٠ٛثٟ  ١ذ اٌّملً فزؼ ثفٟ  ) اٌوش١ل إٌبثٍَٟ (٠مٛي  -ة

ٌَ ثّب ٔنهٚا             ٘نا اٌنٞ وبٔذ ا٢ِبُي رٕزظُو             ف١ٍـــٛف للِ ألٛا

ّٟ ٚ٘ٛ ِٕزش    و٠ب ثٙغخ اٌملً اْ أػؾٝ ثٗ ػٍُ اي       اٍالَ ِٓ ثؼل ؽ

 ثؼل اْ لالْٚٚ ١ٍف ٕظٛه ػٍٝ ٠ل اٌٍَطبْ اٌّ ؽوهد ِل٠ٕخ ػىب( ٌّب   شٙبة اٌل٠ٓ اٌؾٍجٟ )لبي  -ط

 ِٓ اٌظ١ٍج١١ٓ . ظٍذ  ِؾزٍخ أوضو ِٓ ِئخ ػبَ ثؼل ِؼووخ ؽط١ٓ ٚ٘يَ أفو ع١ش      

 تِ ٌٛ ؽٍجذ      هؤ٠بُٖ فٟ إٌَٛ الٍزؾ١ذ ِٓ اٌطٍ ٢ِبي٘نا اٌنٞ وبٔذ ا     

  تٌمل ا١َٔذ ِب ٍجمذ             ثٗ اٌفزٛػ ِٚب لل فؾ فٟ اٌىز ػىب٠ب ٠َٛ     

 غضٔ ادلغٕيل يف انشؼش .صذٖ ان-0

     لؼٛا ػٍٝ اٌقالفخ اٌؼجب١ٍخ ٚكِوٚا ػبطّزٙب ثغلاك -2   ؟ ٌؼبٌُ االٍالِٟػٍٝ اٌغيٚ اٌّغٌٟٛ  ِب ٔزبئظ 

 ػبصٛا فٟ األهع لزالً ألٍ٘ٙب ٚكِبهاً ٌل٠به٘ب ٚؽولبً ٌّىزجبرٙب -0     

 ً: ػلك ِؼب١ِٓ اٌشؼو فٟ ٚطف أؽلاس اٌغيٚ اٌّغٌٟٛ ٌجالك ا١ٌٍَّّٓ ؟

ٍمؾ وض١و ِٓ اٌّلْ ث١ل اٌّغٛي ٚاّ٘ٙب ثغلاك ٚوبْ ٌٙنا أصو ػظ١ُ ٚٚلغ ِإٌُ فٟ ٔفًٛ  رظ٠ٛو ٍمٛؽ اٌّلْ . -2

 ا١ٌٍَّّٓ ع١ّؼُٙ 

 ٠مٛي ) اثٓ اثٟ ا١ٌَو( ثؼل ٍمٛؽ ثغلاك : -أ

 فّب ٚلٛفَه ٚاألؽجبُة لل ٍبهٚا          ئفجبُه  اٌلِغ ػٓ ثغلاكٌَبئً    

 لٚا          فّب ثنان اٌؾّٝ ٚاٌلاه ك٠به ال رف اٌيٚهاء٠ب ىائو٠ٓ اٌٝ 

ًَ ثّل٠ٕخ كِشك ِٓ لزً إٌفًٛ ٚٔٙت االِٛاي ٚاٍزولبق األٚالك  ٞاألٚربهِ  ػٍٟ ٚلل ٚطف اٌشبػو ) -ة ( ِب ؽ

 ٍٚجٟ 

 : ٠ل اٌمبئل اٌّغٌٟٛ ) غبىاْ (إٌَبء ٚلزٍٙٓ ٚرقو٠ت اٌجالك ثؼل ٍمٛؽٙب ػٍٝ      

 

 فٟ ِغب١ٔه ٠ب ػّبَك اٌجالكِ   ػياِن    كِشكأؽَٓ هللا ٠ب      

 ٚٔبً      اطجؾٛا ِغّٕب ألً٘ اٌفَبك ) لب١ٍْٛ (ٚثأٌٔ ة   
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 رغجٛم االَزصبساد 0 

ثلا٠خ رؾو٠و اٌجالك االٍال١ِخ ِٓ اٌّغٛي ٚكفً اٌٍّه لطي كِشك فٟ   ػ١ٓ عبٌٛد  ثم١بكح لطيوبٔذ ِؼووخ  - أ

بٌٍَطبْ لطي ثؼل أزظبهٖ فٟ ِؼووخ ػ١ٓ عبٌٛد ) لبي أؽل اٌشؼواء ِظٛهاً ِظ١و اٌّغٛي ِٚش١لاً ثِٛوت ػظ١ُ  

677 : ) 

َِ ع١ّــؼب             ٚاٍزغل اإلٍالَ ثؼل كؽٛ       ػٍَٗ٘ه اٌىفُو فٟ اٌشب

 ػ١ٍٗف اإلٍــــالَ ػٕل ٔٙٛٚع        ثب١ٌٍّه اٌّظفِو اٌٍّه األه             

ئٌٝ عبٔت لطي      ٖ األ٠ٛثٟ طبؽت ؽّبح ِغ عٕل ٚلبي ) شوف اٌل٠ٓ األٔظبهٞ ( ٠ّلػ اٌٍّه إٌّظٛه اٌضبٟٔ -ة

 ٙبفؼّٕذ شً ػوٚشٙب        ٌٚم١زٙب فأفند فً ع١ٛش افٟ ِؼووخ ػ١ٓ عبٌٛد :  هػذ اٌؼل

  ٙبكاهد هؽٝ اٌؾوة اٌيثْٛ ػ١ٍُٙ           فغلد هؤٍُٚٙ ؽطبَ عو٠ش                                        

 ٓبد ؟ط: ػذد اخلصبئص انفُٛخ نشؼش اجل

ِؼووخ ػ١ٓ   األٔظبهٞ شوف اٌل٠ٓ  ِٓ فالي ٚطف أؽلاس اٌّؼبهن ٚطفبً ِجبشواً ، وٛطف بٌٛالؼ١خ٠زظف ث  -2

 عبٌٛد

 ٠ٚب   وُ ٍود لٍٛثبً     ) ف١بلل ٚاٌطجبق  ) ٌٍٚلِٛع ػٍٝ األصبِه أصبُه ( وضوح اٍزقلاَ اٌفْٕٛ اٌجل٠ؼ١خ وبٌغٕبً( 0  

 لل وُ أثىذ ػ١ٛٔب 

 باالنتصارات والفرح المدن والمآسً  سقوط عن الحدٌث عند خاصةً  , المشاعر وتدفق طفةالعا ( حرارة3

 

 إٌبثٍَٟ، ٚاٌوش١ل ، األث١ٛهكٞ .أشؼبهُ٘ فٟ اٌّظ١ٍجٟ اٌغيٚ أطلاء أؼىَذ اٌن٠ٓ اٌّشؼواء ِٓ صالصخ اموو-***

  اٌّغبٚه ٚاثٓ ، اٌم١َوأٟ ٚاثٓ ، اٌَبػبرٟ ٚاثٓ ، اٌؾٍجٟ ِؾّٛك اٌل٠ٓ ٚشٙبة

ًّ  ٠ّضٍّٗ اٌّنٞ اٌّؼّْٛ اٍزٕزظ-**- ب و ّّ  : ٠أرٟ ِ

 : األطفٙبٟٔ اٌؼّبك لبي-أ

  ٚف١و ٚٔظو طالػ                      اٌّظالػ إٌّبطو ثبٌٍّه ٌٍّٕٚبً

  ػ١َو ِٚبما اٌفزٛػ ثفزؼ                 اٌغ١ًٍ ٠شفٟ اٌملً اٌٝ ٔٙٛػب

   اٌّملً اٌج١ذ ١ٍّب ٚال اٌّلْ رؾو٠و اٌٝ اٌلػٛح

 ػطفبٖ ٚا٘زيّ  ِجَّٗ فبفزوّ               ثٙغزٗ االٍالَ ػٍٝ ػبكأ فزؼ : اٌطواثٍَٟ ١ِٕو اثٓ لبي-ة

 اٌّملً ث١ذ فزؼ ١ٍّب ٚال  ثبٌفزٛؽبد ٚاٌزٕٙئخ ، االٔزظبهاد رَغ١ً-
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 صبًَٛب : ادلذائح انُجٕٚخ :

ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ٚرؼلاك طفبرٗ اٌقٍم١خ ٚاٌقٍم١خ فٓ شؼوٞ ٠ؼٕٝ ثّلػ إٌجٟ طٍٝ هللا         : ِب اٌّمظٛك ثبٌّل٠ؼ إٌجٛٞ ؟2

 ٚى٠بهرٗ ٚى٠بهح األِبوٓ اٌّملٍخ اٌزٟ رورجؾ ثؾ١برٗ ٚموو ِؼغيارٗ ٚاإلشبكح ثغيٚارٗ  ٚئظٙبه اٌشٛق ٌوؤ٠زٗ

ألْ اٌوٍٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ؽٟ فٟ ٔفًٛ ا١ٌٍَّّٓ        ػًٍ : ر١َّخ ٘نا اٌفٓ ) ِل٠ؾبً ال هصبًء ( ؟ 0      

 ٍٕزٗ ِٚجبكئٗ اٌزٟ ثؼش ِٓ أعٍٙبثوٍبٌزٗ ٚ

 ٔشأ فٟ طله اإلٍالَ ٚاٍزّو فٟ اٌؼظو٠ٓ االِٛٞ ٚاٌؼجبٍٟ       اٌّل٠ؼ إٌجٛٞ ؟ ح ٔشأ ثلأد  ِزٝ 3

 : اىك٘به شؼو اٌّلائؼ إٌج٠ٛخ فٟ اٌؼظو٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚاٌٍّّٛوٟ ؟ أٚ ِب اٌؼٛاًِ اٌزٟ أكد اٌٝ  ػًٍ

ٚاٌمٙو ٚاألٌُ ٚاٌزؼت  ػٍٝ ا١ٌٍَّّٓ ثؼل اٌٙغّبد اٌظ١ٍج١خ ٚاٌززو٠خ اٌزٟ رؼبلجذ ٚا٠ٌٛالد  اٌّظبئت  ثَجت     

١ٌغٕجُٙ ِٓ اٌىوة ٚاٌزًٍٛ اٌٝ اٌوٍٛي ١ٌىْٛ شف١ؼبً ٌُٙ ػٕل هللا ١ٌٕغ١ُٙ   ِّب كفؼُٙ ئٌٝ اٌزٛعٗ اٌٝ هللا ٚإٌىل 

 . وبكد رمؼٟ ػٍٝ ٚعٛكُ٘ ِٓ إٌٛائت اٌزٟ 

َّو  ٠غلْٚ ف١ٗ فوؽزُٙ ٍٚؼبكرُٙ    ألُٔٙ   إٌبً ػ١ٍٗ ثشغف ٌٚٙفخ ؟ : وضوح إٌظُ فٟ اٌّل٠ؼ إٌجٛٞ ٚئلجبي ف

 ٠ٚزلاهٍٛٔٗ ٠ٕٚشلٚٔٗ فٟ ِغبٌَُٙ ٚهاؽزُٙ إٌف١َخ .

  ً ُِٙ  أَت اٌىزبة اٌٝ طبؽجٗ اموو اشٙو شؼواء اٌّلائؼ إٌج٠ٛخ ؟

 اٌظوطوٞ : ) ِؼبهط األٔٛاه فٟ ١ٍوح إٌجٟ اٌّقزبه ( -2

 شوٜ اٌٍج١ت ثنووٜ اٌؾج١ت (ا١ٌؼّوٞ : ) ثاثٓ ١ٍل إٌبً       -0

 اثٓ ٔجبرٗ اٌّظوٞ : ) ِٕزقت اٌٙل٠خ فٟ اٌّلائؼ إٌج٠ٛخ ( -3

 : ) فوائل األشؼبه فٟ ِلػ إٌجٟ اٌّقزبه ( اٌل١َٔوٞ  اثٓ اٌؼطبه -8

 : ) شفبء اٌى١ٍُ ثّلػ إٌجٟ اٌىو٠ُ ( اٌلِشمٟ  اثٓ ػوثشبٖ -7

ّشٙٛهح ) اٌجوكح ( اٌّؼوٚفخ ثاٍُ ) اٌىٛاوت فٟ لظ١لرٗ اٌ اٌجٛط١وٞ  ؟ ِٓ ٘ٛ أشٙو شؼواء اٌّلائؼ إٌج٠ٛخ

 ث١زبً ِٚطٍؼٙب : 260 فٟ  ٚرمغ      اٌله٠خ فٟ ِلػ ف١و اٌجو٠خ (

      َِ ُِ     ِيعذ كِؼبً عوٜ ِٓ ِمٍٍخ ثل ٍْ ثنٞ ٍٍ  أِٓ رنوو ع١وا

 ً: ػلك ِٛػٛػبد لظبئل اٌّلائؼ إٌج٠ٛخ  ؟

 ِٕيٌخ إٌجٟ اٌوف١ؼخ ٚؽٍت اٌشفبػخ ِٕٗ 0          اٌزغٕٟ ثظفبد إٌجٟ ١ٍٚبكرٗ اٌؼوة ٚاٌؼغُ -2

 السماوٌة الكتب فً علٌه والثناء ؼزواته ذكر  -4          ٚطف ِؼغيارٗ وؾبكصخ اإلٍواء ٚاٌّؼواط (2

 اٌجٛط١وٞ ( ثغ١زٗ ثّلػ اٌوٍٛي ف١زغٕٝ ثظفبرٗ ١ٍٚبكرٗ ٌٍؼوة ٚاٌؼغُ ٚؽبعخ إٌبً اٌٝ شفبػزٗ ف١مٛي :٠ؼوع ) 

 ١ٔٓ ٚاٌضم١ٍٓ           ٚاٌفو٠م١ٓ ِٓ ػوٍة ِٚٓ ػغُِ ِؾٌّل ١ٍل اٌىٛ           

 ٘ٛ اٌؾج١ُت اٌنٞ روعٝ شفبػزُٗ       ٌىً ٍ٘ٛي ِٓ اال٘ٛاِي ِمزؾُُ            
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 فمبي  ٌٍٕغبح ِٓ ػناة إٌبه  ٚؽٍت اٌشفبػخ ِٕٗٚاٌزًٍٛ ا١ٌٗ  اٌشبة اٌظو٠ف ( ِٕيٌخ اٌوٍٛي اٌوف١ؼخ ث١ٓ)  

 ٓ ِٕيٌخً     ٠ب أشوف اٌقٍِك ئال أشوَف اٌورتِ ِب وبْ ٠وػٝ ٌه اٌوؽّ           

 ٌٟ ِٓ مٔٛثٟ ٚافو فؼَٝ          شفبػخ ِٕه رٕغ١ٕٟ ِٓ اٌٍٙت                

ِؼغياد اٌوٍٛي فبطخ االٍواء ٚاٌّؼواط ٚطفبً كل١مبً  فٟ  لظ١لح رغبٚى ػلك أث١برٙب        ٚاطفب  اٌظوطوٞ()  ٠فٛي 

        ( ث١زب ً : 772) 

 بْ مٞ اٌغجوٚد ٚاٌجو٘بْ    ٚاٌؼي ٚاٌٍّىٛد ٚاٌٍَطبٍْجؾ   

 أٍوٜ ِٓ اٌج١ذ اٌؾواَ ثٗ اٌٝ    ألظٝ اٌَّبعل ١ٌٌ ثبٌٍٕٛبْ    

هػبً لظ١لح وؼت ثٓ ى١٘و فٟ اٌضٕبء ػ١ٍٗ بِؼفٟ ٚطف اٌغيٚاد ٚفؼ١ٍخ علٖ ػجل اٌّطٍت  ) اثٓ اٌَبػبرٟ (  ٠مٛي

 ٚئٔغ١ًرٛهاٌد فؾلصذ ػٕٗ       ئم ٔطمذ   جبهاألفثضذ ٔجٛرٗ            فٟ اٌىزت اٌَّب٠ٚخ :

 ٚاٌمَٛ طوػٝ وؼظف ٚ٘ٛ ِأن        ػجل ِطٍتفؼ١ٍخ ػوفذ ِٓ                                                    

 ً: ػلك اٌقظبئض اٌف١ٕخ ٌشؼو اٌّل٠ؼ إٌجٛٞ :

ؾل٠ش ػٓ شّبئٍٗ ِٚؼغيارٗ  ٚؽٍت طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ػٕل اٌ ثوٚى اٌؼبؽفخ ٚرلفك اٌّشبػو رغبٖ اٌوٍٛي -2

 شفبػزٗ

 ٚؽلح اٌّٛػٛع ٚؽٛي اٌمظ١لح -0

 : وبٌؾل٠ش ػٓ االٍواء ٚاٌّؼواط ، ٚموو إٌجٟ فٟ اٌىزت اٌَّب٠ٚخ ،  رأصود ِؼب١ِٕٗ ثبٌموأْ اٌىو٠ُ -3

 ٚاٌط١و األثبث١ً ٚاٌجواق             

 اثٓ ى١٘و فٟ لظ١لرٗ :: ومظ١لح اثٓ اٌَبػبرٟ اٌزٟ ػبهع ف١ٙب وؼت  ش١غ ف١ٗ فٓ اٌّؼبهػبدر -8

ٌُ ئصو٘ب ٌُ ٠فلا ِىجٛي ُ                ثبٔذ ٍؼبُك فمٍجٟ ا١ٌَٛ ِزجٛي ُ      ِز١

ًّ  فٟ إٌّج٠ّٛخ اٌّلائؼ ٌشؼو اٌف١ّٕخ اٌقظ١ظخ اٍزٕزظ-2 ب و ّّ  : ٠أرٟ ِ

 ٚرؼل٠ً رغو٠ؼ ٌٍّٚشٙبكح                   شب٘لٖ اٌؼلي إٌّن٠و اٌجش١و ٘ٛ-أ

َّالَ ػ١ٍٗ هللا هٍٛي رغبٖ اٌّشبػو ٚرزلفك اٌؼبؽفخ ف١ٙب رجوى  . اٌ

  ثبٌٍٕٛبْ ١ٌٌ اٌَّبعل ألظٝ             اٌٝ ثٗ اٌؾواَ اٌج١ذ ِٓ أٍوٜ-ة

 .( االٍواء ؽبكصخ) اٌىو٠ُ ثبٌموآْ ِؼب١ِٕٙب رأصّود-

 فُٙ ٌٚٙفخ، ثشغف ػ١ٍٙب إٌّبً ئلجبي    إٌج٠ّٛخ؟ اٌّلائؼ لظبئل أشٙو ِٓ ٌٍجٛط١وٞ اٌجوكح لظ١لح رؼلّ  ػًٍ -

 ػجبكرُٙ ٚأِبوٓ ِٚؾبفٍُٙ ِغبٌَُٙ فٟ ٠ٕٚشلٚٔٙب ٠ٚزلاهٍٛٔٙب إٌّف١َخ، ٚهاؽزُٙ ٍٚؼبكرُٙ فوؽزُٙ ف١ٙب ٠غلْٚ

 : ِٛػٛػبرٙب رؼلك ثَجت - ؟ثطٌٛٙب إٌّج٠ّٛخ اٌّلائؼ لظبئل رّزبى ٌُ-(
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 لــــــضبٚب انُضش
 ٙ؟انفٌُٕ انُضشٚخ انزٙ ظٓشد يف انؼصشٍٚ األٕٚثٙ ٔادلًهٕك ػذد 

 اٌزأ١ٌف اٌٍّٛٛػٟ - 8اٌقطبثخ         3    فٓ اٌوٍبئً -0أكة اٌوؽالد           -2

 2أٚالً : أكة اٌوؽالد :

إلٌزظبق ٘نا اٌفٓ ثٛالغ إٌبً        : ٠ؼل أكة اٌوؽالد ٚاؽلاً ِٓ أِزغ اٌفْٕٛ إٌضو٠خ ؟ فَو اموو اٌَجت  ػًٍ

 ٚا١ِٛ١ٌبد  واس اٌشؼجٟٚؽ١برُٙ ٚاِزياعٗ ثفْٕٛ أفوٜ وبٌمظض ٚاٌّنوواد ٚاٌز

بٌخ ِزٕٛػْٛ فٟ صمبفبرُٙ ِّٓ اٍزٙٛرُٙ هؽّ ألُٔٙ    ٌخ فٟ هؽالرُٙ ؟افزالف ا٘زّبِبد اٌوؽبّ  أٚ  ِب اٌنٞ أكٜ اٌٝ 

 ٚاٌزوؽبي  اٌّغبِوح ٚاٌَفو

ثؼؼُٙ ٔمً ػبكاد ِٓ رؾلس ػُٕٙ ٚرمب١ٌلُ٘ ٚصمبفزُٙ ٚؽوق ػ١شُٙ   ِب اٌنٞ ٔمٍٗ اٌوؽبٌخ ٚطٛهٖ ٚٚطفٗ 

 ٚثؼؼُٙ اػزٕٝ ثٕمً عغواف١خ اٌجالك ٚأصبه٘ب ِٕٚبفٙب ٚرٛى٠غ ٍىبٔٙب ِٚؼبٌُ ؽؼبهرٙب  رُِٙٚؼزملا

َّو  ً:ػًٍ وٛٔٗ ٚصبئك ربه٠ق١خ ٚعغواف١خ ٚاعزّبػ١خ ٚصمبف١خ ٠ؼزّل       ألكة اٌوؽالد ل١ّخ ػ١ٍّخ وج١وح ؟  ٚف

 ػ١ٍٙب ٌّؼوفخ أؽٛاي اٌجالك اٌّىب١ٔخ ٚاٌَىب١ٔخ

 اثٓ ثطٛؽخ - 0اثٓ عج١و                 ( 2   ٌؼظو٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚاٌٍّّٛوٟ ؟ً: اموو اشٙو اٌوؽبٌخ فٟ ا

 اثٍ ججري

أظٙو ِٛا٘ت شؼو٠خ ٚ ثوىد ١ٌِٛٗ فٟ ػٍُ اٌؾَبة ٚاٌؼٍَٛ اٌٍغ٠ٛخٚ  كهً ػٍَٛ اٌل٠ٓ ؟  ث١ٓ ا٘زّبِبد اثٓ عج١و

 ٚٔضو٠خ

 ٘لارٗ فٟ ١ِٛ٠بد ١ٍّذ ثاٍُ ؽ١ش كْٚ ِشب اٌَبكٞ اٌٙغوٞفٟ اٌموْ        ؟ً: ِزٝ وبٔذ هؽٍخ اثٓ عج١و 

 رفبلبد األٍفبه (ا) رنووحٌ ثبألفجبه ػٓ    ِب اٍُ اٌوؽٍخ 

ٚطف األٍٛاق  ٚطف اٌج١ذ اٌؾواَ ٚاٌَّغل إٌجٛٞ ٚكِشك ٚاٌؼواق  ِب اٌنٞ ٚطفٗ اثٓ عج١و فٟ هؽٍزٗ

 الك اٌزٟ ِو ثٙبٚطف األؽٛاي االلزظبك٠خ ٚاٌَىب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ ٌَىبْ اٌجٚ   ٚاألٍٛاه ٚاٌؾظْٛ ٚاٌّشبفٟ

ثمٌٛٗ :  ) ٚأطجؾٕب ٠َٛ األؽل اٌّنوٛه ٚاٌٙٛي ٠ي٠ل ٚاٌجؾو لل ٘بط ِٚبط ِبئغٗ  اٌجؾو٠خ فٟ طم١ٍّخٚٚطف هؽٍزٗ  

... 

 اثٓ ثطٛؽخ ٘ٛ ِؾّل ثٓ ػجلهللا اٌطٕغٟ ٌمت ثأ١ِو اٌوؽبٌخ

َُ ٌمت اثٓ ثطٛؽخ أ١ِو اٌوؽبٌخ ا١ٌٍَّّٓ ؟ ٚثؼغ ثٍلاْ لبهح أٚهٚثب ٚاٍزغولذ هؽٍزٗ ألٔٗ ؽبف لبهرٟ آ١ٍب ٚأفو٠م١ب   ٌ

 اٌضالص١ٓ ػبِبً 



 

32 
 

 ) رؾفخ األٔظبه فٟ غوائت األِظبه ٚػغبئت األٍفبه (      ِب اٍُ وزبة اثٓ ثطٛؽخ ؟

ٚطف اٌجٍلاْ اٌزٟ ىاه٘ب ِٚٛالؼٙب ِٚظب٘و اٌؼّواْ ف١ٙب  - ِب األِٛه اٌزٟ ٚطفٙب اثٓ ثطٛؽخ اصٕبء هؽٍزٗ ؟

 ٚطف األؽؼّخ ٚأٔٛاػٙب ٚؽو٠مخ طٕبػزٙب  زُٙ   ٚأٌٛأٙب ٚأشىبٌٙبٚؽىبِٙب ٚػبكاد أٍ٘ٙب ٚأٌجَ

: ) ٠ٛعل ا١ٌبلٛد فٟ ع١ّغ ِٛاػؼٙب ، ٟٚ٘ ِزٍّىخ ف١شزوٞ اإلَٔبْ اٌمطؼخ ِٕٙب  ٚٚطف عي٠وح ١ٍالْ فمبي

 ٠ٚؾفو ػٓ ا١ٌبلٛد ف١غل أؽغبها ث١ؼبء ِشجؼخ ..... 

 ٚثخ ِناق  ٚارَبع لطو ٚػظُ ِٕفؼخ .......: ) ١ًٔٚ ِظو ٠فؼً أٙبه األهع ػن ٚٚطف ٔٙو ا١ًٌٕ فمبي

 ػلك اٌقظبئض اٌف١ٕخ ألكة اٌوؽالد ؟

وٕض اثٓ عج١و ) ٚعبءٔب اٌّٛط ِٓ وً ِىبْ ٚظٕٕب    ٚ االؽبك٠ش إٌج٠ٛخ أٚ األشؼبهأاٌموآ١ٔخ  ا٠٢بد٠مزجٌ ِٓ  -2

 أٔب لل أؽ١ؾ ثٕب (

 ( خطف اثٓ عج١و ) هؽٍزٗ اٌٝ طم١ٍ:     وٛطف اثٓ ثطٛؽخ ) ا١ٌبلٛد (ٚٚ ٠ؼزٕٟ ثبٌٛطف ٚموو اٌزفبط١ً -0

 

َٓ ا١ًٌٍ اشزل رالؽّٗ ٍٚىذ األماْ غّبغّٗ ُ  ِضً:   ١ّ٠ً اٌٝ اٌؼجبهاد اٌمظ١وح ماد اإل٠مبع ا١ٌٍّٛمٟ -3  ) فٍّب ع

 

 : ِإٌف١ّٙب ئٌٝ ا٢ر١١ٓ اٌىزبث١١ٓ أَت-2

 . ثطٛؽخ الثٓ - األٍفبه ٚػغبئت األِظبه ٚغوائت إٌظّبه رؾفّخ-أ

 عج١و الثٓ         األٍفبه ارّفبق ػٓ ثبألفجبه رنووح-ة

 صبًَٛب : فٍ انشعبئم

 اموو اٌؼٛاًِ اٌزٟ أٍّٙذ فٟ اىك٘به فٓ اٌوٍبئً فٟ اٌؼظو٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚاٌٍّّٛوٟ ؟

   ٟٚ٘  اٌؼٛاًِ ا١ٌَب١ٍخ : -2

 وضوح كٚا٠ٚٓ اٌلٌٚخ اٌزٟ الزؼذ اٌؾبعخ اٌٝ وزبة اٌوٍبئً ٌز١١َو أِٛه٘ب (2

أٚاِو اٌزؼ١١ٓ ٚاٌؼيي   اٌزٟ ػبشٙب اٌَالؽ١ٓ اٌٝ اٍزقلاَ اٌوٍبئً إلطلاهاٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ اٌو١ٍّخ  خؽبع (0

 ٚرؾ١َٓ ا١ٌَبٍخ اٌقبهع١خ  ٚرٛؽ١ل اٌؼاللبد ِغ اٌجٍلاْ ا٢فوٜ

 اٌؼٛاًِ اإلعزّبػ١خ : -0

 بحػٍٛ ِٕيٌخ وزبة اٌوٍبي ػٕل اٌَالؽ١ٓ ، ؽ١ش لبهثذ ِٕيٌزُٙ ِٕيٌخ اٌٛىهاء ٚوجبه اٌمؼ (2

 ٚغ١و٘ب طً االعزّبػٟ ، رَزقلَ فٟ اٌزٕٙئخ ٚاٌّلػ ٚاٌزؼي٠خ ٚاٌّٛاٍبٖ ٚاٌشىوارقبم اٌوٍبئً ١ٍٍٚخ ٌٍزٛا (0

 اٌؼٛاًِ اٌؼ١ٍّخ : -3

 ل أْ ٠زقن اٌىزبثخ طٕؼخ ٌٗ ِغ وضوح اٌّىبرجبد رقوط٠شوٚؽ ػٍٝ ِٓ ٠وِٓ  ٚػغ  ِٚب  ك٠ٛاْ اإلٔشبء : (2

 ِٕٗ ٚرؼٛك ئ١ٌٗ

 وٍبئًهغجخ اٌىزبة فٟ ئظٙبه صمبفزُٙ ٚثواػزُٙ فٟ اٌىزبثخ ِٕٚٙب اٌ (0
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 أشٙو وزبة اٌوٍبئً فٟ ٘ن٠ٓ اٌؼظو٠ٓ ؟ اموو *

      ِؾ١ٟ اٌل٠ٓ ثٓ ػجل اٌظب٘و( 0       اٌمبػٟ اٌفبػً -2

  أَت اٌىزبة (  اٌؼظو شؼواء موو فٟ اٌؼظو ٚعو٠لح اٌمظو فو٠لح: )  األطفٙبٟٔ (اٌؼّبك 3

  اثٛ ػٍٟ ػجل اٌوؽ١ُ ثٓ ػٍٟ اٌج١َبٟٔ  ( اٌمبػٟ اٌفبػ2ً

 ) ِؾ١ٟ اٌل٠ٓ ( ، ) ِغ١و اٌل٠ٓ ( ، ) اٌمبػٟ اٌفبػً (        ؟ اموو اٌمبثٗ ً: 

؟كهً اٌؼٍَٛ اٌشوػ١خ ٚك٠ٛاْ اٌؾّبٍخ ٚرؼٍُ فٓ اٌىزبثخ ٚػًّ فٟ ك٠ٛاْ   ِب اٌنٞ رؼٍّٗ  ِٚب اٌٛظ١فخ اٌزٟ رمٍل٘ب

 اإلٔشبء ىِٓ طالػ اٌل٠ٓ األ٠ٛثٟ

َُ ػَل اٌمبػٟ اٌفبػً أُ٘ أػّلح ُوزبة اٌوٍبئً فٟ اٌؼظو٠ٓ اال وبٔذ هٍبئٍٗ   ألٔٗ        ؟٠ٛثٟ ٚاٌٍّّٛوٟ ٌ

 ٚؽو٠مزٙب فٟ اٌىزبثٗ ٔٙظ اٌٙلا٠خ ٌىزبة اٌؼظو٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚاٌٍّّٛوٟ ِٚؾفيح ٌُٙ ػٍٝ اإلثلاع

ٚلل اعزّغ ا١ٌٙب وً   : ) ٌّٚب ٌُ ٠جك ئال اٌملً هٍبٌخ اٌمبػٟ اٌفبػً اٌّٛعٙخ ٌٍق١ٍفخ اٌؼجبٍٟ : ِب ِٕبٍجخ ً

 فزؼ ث١ذ اٌّملً ػٍٝ ٌَبْ طالػ اٌل٠ٓ األ٠ٛثٟ.وزجٙب)  اٌمبػٟ اٌفبػً ( فٟ    ( ؟شو٠ل ُِٕٙ ٚؽو٠ل 

 ( ٘ٛ اٌمبػٟ ِؾ١ٟ اٌل٠ٓ اثٛ اٌفؼً  ) (ِؾٟ اٌل٠ٓ ثٓ ػجل اٌظب٘و0

ٚ  ثوع فٟ اٌىزبثخ إٌضو٠خ  كهً اٌزبه٠ـ ٚا١ٌَو ٚاألكة ٌٚل فٟ ث١ذ ػٍُ ٚك٠ٓ ؟  األِٛه اٌزٟ أصود فٟ ئثلاػٗاموو 

 ْٚٚ ٚاثٕٗ األشوف ف١ًٍ(البء فٟ ػٙل ) ث١جوً ٚلرٌٛٝ ك٠ٛاْ اإلٔش

  رشو٠ف األ٠بَ ٚاٌؼظٛه فٟ ١ٍوح اٌٍّه إٌّظٛه(  )  اٌوٚع اٌيا٘و فٟ ١ٍوح اٌٍّه اٌظب٘و)   اموو ِإٌفبرٗ

  .... (     ٚػٍٝ عٕٛثُٙ ) ٚطبهٚا ِغ ػلَ موو هللا ثأفٛاُ٘ٙ ٚلٍٛثُٙ ٠مبرٍْٛ ل١بِبً ٚلؼٛكاً  ِب ِٕبٍجخ ٘نٖ اٌوٍبٌخ :

( ٠ظف ف١ٙب لٛح ع١ش ٚ٘ٙٛ ؽظٓ ِورفغ فٟ ٌجٕبْ  وزجٙب ِؾ١ٟ اٌل٠ٓ ثٓ ػجل اٌظب٘و فٟ فزؼ لطي ) ٌٍشم١ف

 اٌنٞ أؽوىٖ اٌٍَّّْٛ   اٌؼلٚ ٌزأو١ل ل١ّخ إٌظو

        ؟اٌَبثمخ  اموو اٌقظبئض اٌف١ٕخ ٌٍوٍبئً 

ٌمٛي ( ، ٚهٍبٌخ ِؾ١ٟ اٌل٠ٓ .. ) هٍبٌخ اٌمبػٟ اٌفبػً : ) فؼوفُٙ فٟ ٌؾٓ اِضً  :  اٌزأصو ثبٌموآْ اٌىو٠ُ (2

 ( . ٚػٍٝ عٕٛثُٙ  ٠مبرٍْٛ ل١بِبً ٚلؼٛكاً 

 

 اٌمبػٟ اٌفبػً فٟ فزؼ ث١ذ اٌّملً هٍبٌخ   فزؼل ٍغال ربه٠ق١ب ِضً رإهؿ اٌوٍبٌخ ألؽلاس اٌؼظو(0

 

ًُ لو٠ٍت ِ ٚاٌطجبق) فأِىٓ إٌمبة أْ ٠َفو ٌٍؾوة إٌمبة ،  وبٌغٕبً  اٌّؾَٕبد اٌجل٠ؼ١خ وضوح  (3  ُٕٙ ٚثؼ١ل () و

 

 ، ِضً : ) اٌَّبن ، ِواكع ، ِزٌٛظ (  ثغواثخ األٌفبظهٍبٌخ ) اٌمبػٟ اٌفبػً (  رّزبى (8

 

ٚؽبِٝ  : ) فىُ ِٓ شغبٍع أٌظك ظٙوٖ غٍٝ ظٙو طبؽجٗ ثبألٌفبظ اٌٍَٙخ( اثٓ ػجل اٌظب٘و  هٍبٌخ)  ٚرّزبى    (7

 (. ٚٔبػً ٚهاِٝ
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 صبنضًب : اخلطبثخ

فٟ اٌلفبع ػٓ اٌم١ُ اٌفبػٍخ ٚئلٕبع اٌغّب١٘و ثأفىبه  ذ أٍّٙ  األ٠ٛثٟ ٚاٌٍّّٛوٟ ؟١ّ٘خ اٌقطبثخ فٟ اٌؼظو٠ٓ أِب 

 ٚآهاء ١ٍب١ٍخ

 ؟ ٚاىك٘بهٖ  ػلك اٌؼٛاًِ اٌزٟ ػٍّذ ػٍٝ رٕش١ؾ فٓ اٌقطبثخ

 ثؾ ) ِالعئ اٌفمواء ِٓ اٌظٛف١خ (ٔشبؽ ؽووخ ثٕبء اٌَّبعل ٚاٌيٚا٠ب ٚاٌوّ  -2

 

 رمو٠ت اٌَالؽ١ٓ ٌٍقطجبء ٚهفغ ِٕيٌزُٙ -0

 ٚ اٌظ١ٍجٟ ٚاٌغيٚ اٌّغٌٟٛ ٚاٌظوٚف ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌؼَىو٠خ اٌزٟ ػٍٝ اىك٘به اٌقطبثخ ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌل١ٕ٠خاٌغي -3

 اثٓ اٌيوِٟؾ١ٟ اٌل٠ٓ ؟  ِٓ ٘ٛ اشٙو فطجبء اٌؼظو٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚاٌٍّّٛوٟ

 ِؾ١ٟ اٌل٠ٓ اثٓ اٌيوٟ

 ٓ األ٠ٛثٟ .ٚ٘ٛ فم١ٗ ٚفط١ت ٚأك٠ت وبٔذ ٌٗ ِٕيٌخ هف١ؼخ ػٕل طالػ اٌل٠ ثّؾ١ٟ اٌل٠ٌٓمت **** 

فٟ اٌغّؼخ االٌٚٝ ثؼل رؾو٠وٖ ٚرؼل فطجزٗ  وبْ أٚي ِٓ فطت ثبٌَّغل األلظٝشٙل فزؼ ث١ذ اٌّملً ٚ***   

 ... (ٚاٌلهعخ اٌؼ١ٍب ) أ٠ٙب إٌبً اثشوٚا ثوػٛاْ هللا اٌنٞ ٘ٛ اٌغب٠خ اٌمظٜٛ               أّٔٛمعبً ٌٍقطت اٌل١ٕ٠خ :

 ثٓ اٌيوٟ ( ؟ال١ٕ٠خ )ػلك اٌقظبئض اٌف١ٕخ ألٍٍٛة اٌقطجخ اٌل

 ػٕل اٌزّضً ثبٌموآْ اٌىو٠ُ ف١ٙب فبطخ  ثوٚى اٌؼبؽفخ اٌل١ٕ٠خ -2

 األٌفبظ اٌٛاػؾخ ٚاٌّؼبٟٔ اٌٍَٙخرزأٔك فٟ افز١به  -0

 فٟ ػٍٝ اٌقطجخ عوٍبً ١ٍِٛم١بً ؼوبٌَغغ ٚاٌغٕبً ) ػًٍ (  ِب ٠ اٌظٛه اٌج١ب١ٔخ ٚاٌّؾَٕبد اٌجل٠ؼ١خرٛظف  -3

 بء ِٚمظل األ١ٌٚبء (     ِضبي اٌغٕبً : ) اٍزوكاك ٘نٖ اٌؼبٌخ ِٓ األِخ اٌؼبٌخ ِضبي اٌَغغ : ) ٘ٛ ِمو األٔج١    

 ساثؼًب : انزأنٛف ادلٕعٕػٙ- -

 وزبة ٠غّغ ِؼٍِٛبد شزٝ ِٓ اٌؼٍَٛ ٚاٌّؼبهف فٟ ِقزٍف ١ِبك٠ٓ اٌّؼوفخ ِورجخ رور١جبً ٘غبئ١بً .   ؟ ػوف اٌٍّٛٛػخ

  فٟ اٌؼظو اٌؼجبٍٟ فٟ اٌموْ اٌضبٌش اٌٙغوٞ ِضً وزبةظٙود اٌٍّٛٛػبد     ِزٝ ثلأ اٌزأ١ٌف اٌٍّٛٛػٟ ؟

 ألطفٙبٟٔ (ا ألثٟ اٌفوط  ) ٚاألغبٟٔ :                               ) اٌؾ١ٛاْ : ٌٍغبؽع (  

 اٌؼٛاًِ اٌزٟ أصود فٟ ٔشبؽ اٌزأ١ٌف اٌٍّٛٛػٟ ؟ اموو

األِو  فٟ اٌؼواق ٚاٌشبَ  خاالِ ملهاد ٌّ ؽلصبٖ ِٓ رل١ِو صمبفٟ ٚفىوٞأ:  ِٚب  اٌغيٚ اٌظ١ٍجٟ ٚاٌغيٚ اٌّغٌٟٛ -2

ذ اٌٍّٛٛػبد ٌزؼ٠ٛغ ِب فاٌقطٝ ٚأٌّ  ذفؾض     اٌنٞ اٌٙت غ١وح ػٍّبء األِخ ػٍٝ ؽؼبهرٙب ٚربه٠قٙب ٚرواصٙب 

 فَو

ٌلٜ وً ِٓ ٠ؼًّ ف١ٗ ِٓ كها٠خ ثبٌؼٍَٛ اٌشوػ١خ ٚاٌزبه٠ـ  ك٠ٛاْ اإلٔشبء :    ِٚب ٠زطٍجٗ ِٓ ٍِٛٛػ١خ اٌّؼوفخ -0

 اٌظفلٞطالػ اٌل٠ٓ بثبً ف١ٗ ِضً : اٌمٍمشٕلٞ ، ٚوزبة اٌٍّٛٛػبد هؤٍبء ٌٍل٠ٛاْ أٚ وزّ  أشٙو  ٚاالكة    ٚوبْ

 ٚاٌّمو٠يٞ 
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   فبئٌ اٌىزت ٚاٌّقطٛؽبدٔ اٌزٟ أشئذ ٌقلِخ ؽٍجخ اٌؼٍُ ٚؽٛد  اٌّىزجبد اٌؼقّخ هأزشب -3

 (3) اٌغٛاة ٔمطخ  ؼ اٌّغبي ٌزٕٛع اٌّؼبهف صُ اٌزأ١ٌف اٌٍّٛٛػ١ٟأر ػًٍ

ِضً : اثٓ فٍلْٚ ِإٌٍ       ٚغ١و٘ب ِظو ٚاٌشبَ ٌٍؼٍّبء اٌّٙبعو٠ٓ ِٓ االٔلٌٌ ٚإٌٙل ٚاٌؼواقاٍزمطبة  -8

فٟ ل١بَ ٔٙؼخ  ٚلل وبْ    ٌٙنا اٌزّبىط وج١و األصوػٍُ االعزّبع ٚاثٓ اٌج١طبه أشٙو ػٍّبء اٌؼوة فٟ اٌظ١لٌخ ، 

 ػ١ٍّخ ٚأكث١خ ِز١ّيح فٟ ِظو ٚاٌشبَ ػٍٝ ٚعٗ اٌقظٛص .

 اموو اشٙو اٌٍّٛٛػبد فٟ اٌؼظو٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚاٌٍّّٛوٟ ؟

 ِغٍلا 32 ، ٚ٘ٛ أٍٚغ وزت اٌزواعُ  اٌظفلٌٞظالػ اٌل٠ٓ  :  اٌٛافٟ ثبٌٛف١بد ()  -2

، ثبثب وً ثبة ٍزخ فظٛي  26  :  اٌٛؽٛاؽ عّبي اٌل٠ٓ ( غوه اٌقظبئض اٌٛاػؾخ ٚغوه إٌمبئض اٌفبػؾخ)  -0

 ِقزبهاد ِٓ إٌضو ٚاٌشؼو ػّٕٗ وزبة 

اٌَّبء ٚاألصبه          فَّخ ألَبَ :  ِغٍلا  لَّٗ  32  ا٠ٌٕٛوٞ ٌشٙبة اٌل٠ٓ  (: فٟ فْٕٛ األكةٔٙب٠خ األهة )  -3

اٌق١ٍمخ  ءاٌزبه٠ـ ِٓ ثلٚٚاٌؾ١ٛاْ اٌظبِذ ٚإٌجبد ،      اٌؼ٠ٍٛخ ، األهع ٚاٌّؼبٌُ اٌَف١ٍخ ، اإلَٔبْ ِٚب ٠زؼٍك ثٗ

 .  اٌٝ ػظوٖ

ػُ ِؼٍِٛبد ٚاٍؼخ فٟ عيءا  02 ، وزبة  اٌؼّوٞ فؼً هللا الثٓ  ( : َِبٌه األثظبه فٟ ِّبٌه االِظبه)  -8

 اٌزواعُ   ٚاٌزبه٠ـ  ٚاٌغغواف١ب

 فٟ رواعُ اٌوعبي ٚاألػالَ ِغٍلا  32 ، وزبة  ٍن٘جٌٟ ( : ) ١ٍو أػالَ إٌجالء -7

اٌىزبثخ ٚطفبد  فؼً فٟ ِمبالد   22ِملِخ ٚ اٌمٍمشٕلٞ أثٛ اٌؼجبً  : ( ) طجؼ األػشٝ فٟ طٕبػخ اإلٔشب -6

 ٚأٔٛاع إٌّبطت ِٓ هعبي ا١ٌَف ٚاٌمٍُ ٚرطٛهارٙب  ٚربه٠ـ اٌىزبثخاإلٔشبء  ٚلٛا١ٕٔٗ،  ثل٠ٛاْ ٚاٌزؼو٠ف زبة اٌى

 ٚغ١و٘ب  فٟ ٚطف اٌطج١ؼخ ٚاالفالق ٚاالكة فظال  ٠32مغ فٟ  ، وزبة اٌؾٍجٌٟجله اٌل٠ٓ  : ) ١َُٔ اٌظجب ( -2

 طبه


