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 ول:  للم المعني الوحدة األ

 مفهوم للم المعني  أسئلةإجنبنت 

ح فائدة علم المعاني. -1  وض ِّ
اا   فائدة علم المعاني الوقوُف على األسرار اّلتي يرتقي بهاا أاُُ  الماوي فُضلُ اض هعُ اً هع  

 هموافقتً لمراد المتمّلم فحال المخاُطب  فمراعاتً لقواعد الّلغة فأصولها فأعرافها.
ًرا: " الحياُة كلُّها تعٌب".  قد يقول أ -2  حُدنا متذم ِّ

 لكن  الَمَعري  الذي ُعرِّف بتشاؤمه يقول:            

ٍب في ازديادِّ              َتَعٌب كلُّها الحياُة  فما َأعـْــــ       َجُب إّل  مِّن راغِّ

 ما دّللة تقديم الخبر )تعٌب( على نْفس الشاعر؟  -       

اقُ تشااممّّة لادا المعاّرف  فقاد الّنظارة الداللة ذلا   قاء فالّتعاب متناساّ ا ماا الحّااة علاى الّشا رُ ص 
 .سعادةفّها من راحة فسرفر ف 

: " ليَس الَغَرُض بَنْظم الَكلِّمِّ أْن َتواَلْت ألفاُظهـا فـي النُّ،ـبل بـْ أْن تناْـَقْت  -3 يقول الجرجاني 
ح المقصود بهذا القول .دّللُتها وَتالقْت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقْ"ل   وض ِّ

يكااااو  حرااااب مااااراد المااااتملم فالمعنااااى الاااا ف يرضااااد  يصااااالً  لااااى فترتّبااااً المااااوي  نظاااامأف أ َّ 
 فأصولها فأعرافها . األللاظ المخاطب  مع مراعاة حال المخاطب فقواعد اللغة 
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 الجملة الفعلية والجملة االسميةإجنبنت أسئلة 

ٍْ  مم ا يأتي:مي ِّز الجملة التي أفادت ال     د من الجملة التي أفادت الثُّبوت في ك  تجدُّ
 الِحلاظ على البّئة مرؤفلُّّة كضِّ فرٍد. -1
 تلّد الّثبوت.    

حّققااا المااارأةُ األردنّّاااة علااى مااادا األعاااواي القلّلااة الماااااّة ح اااور ا متمّّاا  ا فاااي الُمحافاااض  -2
 الدفلّّة. 

 تلّد الّتجدد.
ن أخو -3  قً.  مكانُة المرء هُحر 

 تلّد الثبوت.
 يتحّقُق الّنجاح هالع ضمة فاإِلصرار.  -4

 تلّد الّتجّدد.
 يحتلُض األردنّّو  هعّد االستقول في الخامس فالعشرضُن من أّياُر من كضِّ عاي.    -5
 تلّد الّتجّدد.    
 

 الخبرإجنبنت أسئلة 

د ارب الخبر في كّض مّما يُتي: -1  حدِّ
 ﴾ُلُهو الُقُصُص الُحّق    َّ ه ا ﴿قال تعالى:  0أ
 ارب الخبر  نمارّف    
اِدُل  -ب راي ِبُّاِدِل   نَّهاا ُلُتع  اض ساورة اإلخاول: ي فالَّا ف ُنل  قال صاّلى   علّاً فسالَّم فاي ف  

 ُثُلُث القرآِ ي. 
 ارب الخبر  نمارّف 

 قال عبد الّرحمن أكرف: -ج
عُر ِفجد ُدف        ِس   َّ الشِّ  اُ . أال يا طائُر الِلر 
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    نمارفّ ارب الخبر 
 األرد ُّ فطُن حرّضٍة فإبداع. -د
 ارب الخبر ابتدائيّ  
 قال حّدر محمود: -ه

نااا أيُّها الُوُطُن         فُنُا خااِفُقنااا فالّرفُح فالُبُد ُ   على هواُك اجُتُمع 
 ارب الخبر ابتدائيّ  
ُدل : -ف  قالا مّرو  بنا ُهح 

فاُح ف لُق اأُلر  ًِ       ُأُحبُّ  ليَّ ِمن ُقصٍر ُمنّفِ ُلُبٌّا ُتخ  ّ 
 ارب الخبر طلبيّ   
ـا مـا َ لـَز  مـن  -2 ًُ ـال ُمجرِّ اجعْ الخبر اّلبتدائي  فـي الجملـة ايتيـة مـر ة ًّلبيمـا ومـر ة إنكارُم

 تغيير:
 .ٌْ  اّلمتحاُن ْه

  ّ  االمتحاُ  سهٌض. طلبيّ 
  ّ  االمتحاُ  لرهٌض.  نمارفّ 

مــة ا -3 ــات الكُر ــا اقــرأ ايي ــه ًّلبيم ل المخ،ــوا تحت ــر اوو  ــي ِّن ْــبب مجــيا الخب ــةل و  يتي
 ومجيا الثاني إنكارُما:

ُسل ُنا ِ ُلّ ِهم  اث ُناّ ِن  ﴿قال تعالى:  ُسُلوُ  * ِ ذ  ُأر  ُضِة ِ ذ  ُجاُءُها ال ُمر  ُحاُب ال ُقر  ِرب  ُلُهم  ُمُثو  ُأص  ُفاا 
ُنا ِبُثاِلٍث فُقاُلو  ز  ُسُلو ُ ا ُفُم َُّبوُهُما ُفُع َّ ُمُن ِ نَّا ِ ُلّ ُمم  ُمر  * ُقاُلوا ُما ُأن ُتم  ِ الَّ ُهُشٌر ِمث ُلُنا ُفُما ُأنُ ُل الرَّح 

ُلُم  ِ ُبو * ُقاُلوا ُربُُّنا ُيع  ٍء ِ    ُأن ُتم  ِ الَّ ُتم  ُسُلو  ِمن  ُأي    ﴾ ِ نَّا ِ ُلّ ُمم  ُلُمر 
أماا فاي ألفلاى يقاع فاي من لاة التاردد فالشا   التما يب فاي المارة اجاء الخبر األفل طلبًّّاا ألّ  

ُقاااُلوا ُمااا ُأن ااُتم  ِ الَّ ُهُشااٌر الماارة الثانّااة فقااد فقااع التماا يب فااي من لااة اإلنمااار  باادلّض قولااً تعااالى:ي 
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ٍءي  فباادلّض أساالوب الحصاار فااي قولااً تعااالى: ي ِ    ُأن ااُتم  ِ الَّ  ُمُن ِماان  ُأااي  ِمث ُلُنااا ُفُمااا ُأنااُ ُل الاارَّح 
ِ بُ        فجاء الخبر هنا  نمارضا. و يُتم 
 عب ِّر عن مضمون الخبر ايتي بَضْرٍب مناْب له من َأْضرب الخبر: -4

    . ٍْ َْ في نفس شابٍ  َ ئَِّس من حصولِّه على ُفرَصة عم  ابَعثِّ اوَم

 عمو  هعد صبرك فبحث . ستجدأال  ّن              

الة له بعنوان " اّلبتهاُج بالحياة" ل ثم أجـب اقرأ الن ص  ايتَي للكاتب أحمد أمين من مق -5
 عم ا  ليه:

ٌق سلٌّم مها َّب ُيعاِرُف كّاف ُيراتمِتُع  ي   َّ أهمَّ سبب في االبتهاج هالحّاة أ  ُيموُ  لإلنرا  ُذف 
ُص علاااّهم  باااض فُضااادِخُض الّرااارفُر علاااى أنلراااهم.  هالحّااااة  فكّاااف ُيحتااارُي أاااعوُر الّنااااس فال ُيااانغِّ

اس ُماان  فالاّ فُق الّرالّم ًِ فُنل  اس صااحِب ارفر علاى ُنل  قاادٌر علاى اساتجوب القلاوِب  فإدخااال الرُّ
.ًُ  ُحوُل

ر  أسرة  ساد فّها الاّ فُق الّرالّم  نارا كاضَّ فارٍد فّهاا يتجّناُب ُجار ُح  حرااِس  ّارل هاُّف للاٍ   ُتصوَّ
ُة اللطّلاااة فالعماااُض أف أّف عماااض ُيُهااااُل الاااّ فُق  باااض  ّ  ذفُقاااً ُيرفُعاااً  لاااى حااادِّ أّناااً ُيتخّّاااُر الملمااا

 الّظرضف اّل ف ُيدِخض الررفر على أفراد أسرتً.
ااااُن  ُ بى الّناااا اُع  فضااااُبى ِحااااّدة الغ ااااب  فضتطّلااااُب الّنظاااااُي فُحر   ّ  الاااا فُق الّراااالُّم فااااي البّااااا ُلُّاااا
الّترتّاااب  فاالساااتمتاُع هجماااال ال ُّهاااور فُجمااااِل الّنظافاااة فجمااااِل كاااّض أااايء فاااي البّاااا  فلرااانا 

 قلنا:  ّ  ُرِقيَّ الّ فق أكثُر أثر ا في الّرعادة من ُرِقّي العقِضي. ُمباِلغّن  ذا 
 

. - أ ل واإلنكاري  ٍْ  من الخبر: اّلبتدائي  ل وال، لبي   اْتخرج من الن ص مثاًّل على ك
 خبر ابتدائّي: فالّ فُق الّرلّم قادٌر على استجوب القلوِب.

 لّرعادة من ُرِقّي العقِض. ّ  ُرِقيَّ الّ فق أكثُر أثر ا في ا خبر طلبّي:
ُ بى الّن اُع. خبر  نمارّف:   ّ  ال فُق الّرلُّم في البّا ُلُّ
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ــح  - ب د أ  الثبــوت؟ وض ِّ " الت جــدُّ ــليم قــادٌر علــى اْــتجالب القلــوبِّ ُّ الق  َأُتفيــد جملــة: " الــذ و
   إجابتك.

 تلّد الّثبوت ألّنها جملة  سمّّة.
ا مـن الجمـْ الخبرُ ـة الفعلي ـة واّلْـمي ة التـي يقتعمْ أحمد أمـين فـي اـذا الـن ص  عـددً  -ج

ـليم لـدإل اإلنقـانل امتـب مـن إنشـائك جمـاًل علـى غراراـا تبـي ِّن  تدل  على أامي ة الـذ وّ الق 
ة الروابط اّلجتماعي ة.  أاميَة قيمة اّلعتذار عن الخ،أ وأثَراا في تقُو

 يترك المجال للطالب للتعبّر موّظل ا ما تعلمً في الوحدة.
 

 

 مفهوم اإليشنء وقسمن اإليشنء بنت أسئلةإجن

ٍْ  مم ا يأتي إلى خبر أو إنشاا: -1  صن ِّف ما تحته خط في ك
ُعااة  قااال صااّلى   علّااً فساالَّم:ي  -أ ُرااّنا :ُتقولااو ُ  ال ُتمونااوا ِ مَّ فإ   ُظُلمااوا  ِ    أحُرااُن الّناااُس ُأح 

نا   نوا ُأنُلُركمُظلم   ي .  فلِمن  فطِّ
 ُعة .  نشاءال ُتمونوا ِ مَّ    
ُرّنا. خبر      ِ    أحُرُن الّناُس ُأح 
نوا ُأنُلُركم.  نشاء      فلِمن  فطِّ
 قال  يلّّا أبو مااي حّن زاُر فطنً لبنا  هعد  ربٍة طوضلة: -ب

ق        أنا ُهنافطُن النُّجوِي         ُكرُ ُحدِّ  ؟ُمن  ُأنا ُأُت  
 أنا ُهنا. خبر    
ُكُر.  نشاء      ُأُت  
 ُمن  ُأنا؟  نشاء    
 خٌّر لُ  من أ  ُتُشقَّها هرِّلُ . ُأقَّ طرضُقُ  هابترامت ُ  -ج
 ُأقَّ طرضُقُ  هابترامتُ .  نشاء    
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 قال حّدر محمود: -د
رُ ُنُعم   نحُن أبناُء اّل يُن ان ُحُنا  ُلُهم        ِرماُل الُلّافي         خ   فان ُحنى ُلُهُم الصَّ
ُر. خبرفان ُحنى ُلُهُم الصَّ      خ 
 قال حبّب ال ضودّف في ُحّب األردّ : -ه

رُ         ع  و  ُيظلُِّلهااا    فُ  يا أيُّها الشِّ  ُفُحبًّا في ُلّالّهااا ُكن  ُأمان اُكن  ُنخ 
ُر.  نشاء     ع   يا أيُّها الشِّ
 ُكن  ُأمان ا.  نشاء    
ت البطض:  -ف  قال عبد الرحّم محمود في قصّدة ُمو 

رُ            ع  ٍي ُأديِد  ال ُيحُّط الشِّ  في ما فُّ  ِمن     ُخُلاااٍق زاٍك فِمن ُع  
ُر. خبر     ع   ال ُيحُّط الشِّ
 

ــز -2 ــا يــأتي ال،لبــي  مــن غيــر ال،لبــي  فــي مــااإلنشــاا  مي ِّ ْ  مم  ًدا تحتــه خــط  فــي كــ ل محــد ِّ
 :أْلوب اإلنشاا

اصابر علاى ماا ف  ن المنماراناً عاف  أمار هاالمعرففف  أقام الصاوة يا بنايّ  ﴿قال تعالى:  -أ
االف  ال تصّعر خّدك للّناسف    ذل  من ع ي األمور*  أصاه   ّ  ا  تم  فاي األرم مرح 

   ﴾  ال يحّب كّض مختال فخور
 نداء نشاء طلبّي  يا بنّي:    
 أمر  نشاء طلبّي  أقم الصوة.   
 أمر نشاء طلبّي  أمر هالمعرفف.    
 أمر نشاء طلبّي   انً عن المنمر.   
 أمر نشاء طلبّي   اصبر على ما أصاه .   
 نهي نشاء طلبّي  ال تصّعر خّدك للّناس.    
ا.      نهي نشاء طلبّي  ال تم  في األرم مرح 
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  قال المتنّبي ُيِصُف الُحّمى: -ب 
ه ِر ِعندف ُكضُّ ِبنٍا        فمُّف فصل ِا ُأنِا ِمُن الّ حاِي؟ُأِبن ُا الدَّ

 استلهاي نشاء طلبّي  ِمُن الّ حاِي؟  فمُّف فصل ِا ُأناِ 
 قال الّشاعر:  -ج

دُ  ُرِب الُمج  ِبرا ال ُتح  ُد حّتى ُتلُعُق الصَّ ًُ     لن ُتبُلُغ الُمج  ر ا ُأنُا آِكُل  ُتم 
ُد.  ُرِب الُمج   نهي نشاء طلبّي  ال ُتح 

رُ  -د  ع    !ما أبُدُع  نشاُدُك الشِّ
 تعّجب   نشاء  ّر طلبيّ 

لة اللبنانّّة:قال أحمد أ -ها   وقي ُمخاطب ا مدينة ُزح 
اراِك  يا جارُة الوادف         ًُ اأُلحوُي ماِان  ِذك  ِبا  ُطِرب ُا فعاُدني    ما ُيش 

 يا جارُة الوادف.  نشاء طلبّي  نداء
 قال مصطلى فهبي الّتض: -ف

ُحبا؟    و ُقلُبِ  الُقلَّباهلِل ُأأك      أُهُك ا حّتى فال ُمر 
   استلهاي نشاء طلبيّ 

  

  اات من إنشائك مثاًّل على كْ من:  -3
 .يترك للطالب حرّضة التعبّر

 يبترم في فجً اآلخرضن؟ حّن.   ماذا يخرر اإلنرا  اإلنشاء الطلبّي )االستلهاي( -أ
 !ُخلق ا هاإلهاء ي  . أكرِ اإلنشاء  ّر الطلبّي )التعّجب( -ب
 الرعادة في العطاء. ّ    . و اإلنشاء  ّر الطلبّي )القُرم( -ج
 لم.احرل على تطوضر ذات  فقدرات  هالعِ  .اإلنشاء الطلبّي )األمر( -د
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 اومر الحقيقيأْئلة إجابات 
ْ ِّ موقف في ما يأتي بجملة فيها أمٌر حقيقي  :  عب ِّر عن  ك

 قائد ُيُمُر جنوُدل هالقّاي بواجباتهم تجال الوطن.  -1
 .كماحموا أفطانمم هُرفاحأّيها الجنود: 

 ما فًّ خّرهم.ُأّي ُتُمُر أبناءها ه -2
 .ابتعدفا عن رفاق الّروءيا أبنائي: 

 

 

 األمرإجنبنت أسئلة 

ْ  مم ا يأتي: -1  مي ِّز اومر الحقيقي  من اومر ال ذي خرج إلى معًنى بالغي في ك

وا علًّ  ّ    فموئمتً يصّلو  على الّنبّي يا أّيها اّل ين آمنوا صلّ  ﴿ قال تعالى: -أ  
  ﴾فسّلموا ترلّم ا

 أمر حقّقيّ 
 قال أبو العوء الُمعّرّف:  -ب

ر  ُكضَّ ما ُصُعبا        ُرح  أذاُك فُضرِّ ِمُرُل        فاط   اأُلمُر ُأي رُر ِمّما أنُا ُم  
 أمر هو ّي     

 قال عنترة الُعب رّي مخاطب ا ديار المحبوبة:  -ج
ُلمييا داُر ُعبلُة هالِجواِء ُتملَّ      ا داُر ُعبلُة فاس   مي           فِعمي صباح 
 أمر هو يّ  
 قال مدير ألحد موظَّلًّ: اكتب  لي تقرضر ا عن  نجازات الّشهِر الحالّي في الّشركة.  -د

 أمر حقّقيّ 
م  فقتُ   فل ُترتِلد  من كّض ثانّة فًّ.  -ه  قال معّلم ألحد طلبتً: ِلُتُنظِّ
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 أمر هو يّ 
 لمشرفع للمهندس المنلِّ : الُتِ ِي المخطَّط في تنلّ  المشرفع. قال صاحب ا -ف

 أمر حقّقيّ 
.  -ز  قال أحدهم مخاطب ا آُخر ُيعّب الناُس: هاِت لي  نران ا كامو 

 أمر هو يّ 
ين الِحّلّي: -ح  قال صِلّي الدِّ
 ا ُجنىُصب ر ا على ُفعِد ال َّماِ  فِإ   ُلوا        فُعراُل ُيصِبُح تاِئب ا ممّ     

 أمر هو ّي 
 

ٍْ  مما يأتي:  -2  بي ِّن المعنى البالغي  الذي خرج إليه اومر في ك
ِلر  ِلي ُفِلُواِلُدفَّ ُفِلُمن  ُدُخُض ُبّ ِتُي  ﴿قال تعالى على لرا  نوح  علًّ الّروي:  -أ   ُربِّ ا  

ِمن ا فللمؤمنّن فالمؤمنات  . ﴾ُمؤ 
   الدعاء
د بللور المشؤفي: قال علي محمود طً في ذك -ب  را ُفع 

ُب ُ ورف في ُدياجِّر آجالِ         مدف         فضا ُأه  ُس ُكلِّي ُعن ُمداِرِك فاخ   ُفّا ُأم 
 تمّني ال 
 قال ُطُرفة بن الُعب د:  -ج

        ًِ   ذا كن ُا في حاجٍة ُمرِسو              ُفُُرِسض  ُحمّم ا فال ُتوِص
 نصح فإرأاد   

 الّطائّي: قال حاتم -د
ا ماُت ُه  ال  ُلعلَّني           ُأرا ما ُتُرض ُن أف ُهخّو  ُمخلَّدا         ُأرضني ُجواد 
 تعجّ  
 قال مصطلى فهبي الّتّض:  -ه
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 ه ا عاِاراقيٌّ فذاُك ُأآماي       وا ُمقاُل القائااِلُّن ُجهالة           اااااُفُدعُ   
 ي ُأنتُم             ُأر حاُمُمم ِبُرفاجِاِح اأُلحويِ اااااااااافُتداُركاااااوا ِهُُبي فُأمّ   
  التماس  
ح ما يأتي: -3  وض ِّ
تّي  لى الّنصح فاإلرأاد: -أ  خرفج األمر ) ُأحِرن  ( في قول الّشاعر أبي الُلت ح الُبر 

ِرن  ِ لى الّناِس ُترُتعِبد  قلوُبُهُم     ُفطاُلما اسُتعُبُد اإِلنراُ        ِ حرا ُ ُأح 
لاااا اي بااااض اإل ً  فالنصااااّحة ال تمااااو  علااااى فجااااألّنااااً يخاطااااب اإلنرااااا  علااااى ساااابّض النصااااّحة

 .حرنٍ   لى فعضٍ  اإلرأاد
رائّي  لى معنى الّتعجّ : -ب  خرفج األمر ) اّتِخ   ( في قول الطُّغ 
ًِ      عِن الُمعالي فُضغ رف الُمر ُء هالُمُرضِ     ومِة ُيث ني ُهمَّ صاحِب  ُحبُّ الرَّ
ًِ فاّتِخ   ُنُلق ا في      اأُلرِم أف ُسلَّم ا في الُجوِّ فاعُتِ لِ     ُا  ُلّ  فإ   ُجُنح 

ا اعتااا ال النااااس ف ألناااً يرضاااد  ظهاااار عااادي قااادرة اإلنراااا  فعجااا ل عااان   فاااي هااااطنالعاااّ  فحّاااد 
 األرم أف في الّرماء.

 خرفج األمر) ُخلِّّاني(  لى معنى االلتماس في قول البارفدّف: -ج
بابِ  يا     ُد الشَّ  ُخلُّليَّ ُخلِّّاني فما بي               ُأف أُعّدا ِ ليَّ ُعه 

  فاألمااار هناااا مااان ناااّد لناااّد لاااّس فّاااً ألّ  الشااااعر يخاطاااب صاااديقًّ فهماااا فاااي من لتاااً نلراااها
 .  استعوء

فاااي قااول عباااد الماانعم الّرفااااعّي  لاااى الّتمنااي خاارفج األمااار) ُتُخطَّاارف  ُصااالِّقي  اسُتب ِشاارف(  -د
 طب ا مدينة ُعّما :مخا
اب ِح ماِنِ  الِلتاُنُة الُعُجابا                ُتُخطَّرف  ُفِصابااِك الُغضُّ ُمان رااااااااااُاااِرحٌ     لاي عالى الصُّ  ُي  
اااااااا    ا فاستب شاااااِااااااارف ُفُرح   لاااااااااُاااااااااااااااابااافُمام ِماُن الاُحابِّ ماا ُلاّبى فماا  ُ              فُصالِّقاي ُماُرح 

 فهي مدينة عّما .  عاقضالألّنً يخاطب  ّر 
ر   -ه  في القول اآلتي  لى الّدعاء: (خرفج األمر ) ُيرِّ
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    . ر  ر  فال ُتُعرِّ  ربِّ ُيرِّ
  علاى سابّض عو( األعلاى من لاةف ألّ  األمر موّجً من اإلنرا  األدنى من لة  لى  ) جّض   

 .طلب التّرّر
 

 

 االستفهنمإجنبنت أسئلة 

ٍْ  مم ا يأتي:معًنى بالغي  مي ِّز اّلْتفها  الحقيقيَّ من اّلْتفها  الذي خرَج إلى  -1  في ك
ّّاح مواطن ا أردنّّا: كّف ُأِصُض  لى الُمدرَّج الّرفمانّي في عّما ؟ -أ  سُُل أحد الرُّ

 استلهاي حقّقيّ 
 قال صالح بن عبد الُقّدفس : -ب

ًِ فُ ُّرُك ُيهِدُي؟ ُمتى ُيبلُ  ا ُتماُمً    ذا ُكنُا ُتب نّ  ُغ الُبن ّاُ  ُيوم 
 استلهاي هو ّي 

ُك  -ج ر  قال أحد الموظَّلّن ل مّلً هعد ُتمرار تُخُّرل عن العمض فتح يِرل المرتمّر لً: ُأُلم  ُأح ِّ
 من الّتُّخر عن العمض؟ 

 استلهاي هو ّي 
ْ  مما يأتي: بي ِّن المعنى البالغي  الذي خرج إ -2  ليه اّلْتفها  في ك
فوسوس  لًّ الشّطا  قال يا آدي هض أدّل  على  ﴿قال تعالى عن آدي  علًّ الروي:  -أ

      ﴾ أجرة الخلد فمل  ال يبلى
 التشوضق   

 قال أبو العوء الُمعّرّف: -ب
ًُ ُعّوُب؟  ُعّوبي ِ    ُسُل ُا بها ُكثٌّر        فُأفُّ الّناِس لُّس                   ل
 الّنلي             

 قال الّشاعر: -ج
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ك               را ُكُّف ُيل تِقّاِ ؟  و ِهالُمدينِة حاُجة    ِ لى ِ  ُأأ   فبالّشاِي ُأخ 
 الّتعجب         

 قال محمود درفض :  -د
ُق ِظلَُّ ؟         ُأفي ِمث ِض ه ا ال َّماِ  ُتُصدِّ

               اإلنمار                 
ر:  -ه  قالا الخنراء في رثاء  أخّها ُصخ 
ري؟      ًِ ُيم  رضِح ففّ ِبُح في ال َّ ُف ُأّمي      ُأُيص  ًِ فُله  لي ُعُلّ  فّا ُله 

 الّتحرر
 يقول عامر بن ُطُلّ ض: -ف

ِر ال ُأن قاُد فاإِللُف ج       ُلمي ُأّني  ذا اإِلل ُف قاُدني     ِ لى الُجو   ائُر؟ ُأُلم  ُتع 
         التقرضر

ح ما يأتي: -3  وض ِّ
يا أّيها ال ين آمنوا هض أدّلمم  ﴿ :خرفج االستلهاي  لى معنى الّتشوضق في قولً تعالى -أ

  ﴾ على تجارة تنجّكم من ع اب ألّم
التي تنّجّهم من الراهحة معرفة نوع التجارة  لى يثّر ف ول الّناس  - عّ  فجض -ألّ    
 الع اب.
 رفج االستلهاي  لى معنى الّتقرضر في سؤال الم يع لشابٍّ موهوب اخترُع أداة ملّدة:خ -ب

 ي ُألرُا ُمن اخترُع ه ل األداة؟ي.           
  من هاب اإلقرار أماي المرتمعّن أّنً اخترع ه ل األداة حمض الشاب على  يقصدألّ  الم يع 

 .المدح
فإذ قال  براهّم ألبًّ آزر أتتخ   ﴿ً تعالى: خرفج االستلهاي  لى معنى اإلنمار في قول -ج

   ﴾ أصناما آلهة  ني أراك فقوم  في اول مبّن
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فضرف ها  فقد فقع األمر المنُمر هعد  لألصنايفقومً ينمر عبادة أبًّ  ألّ  سّدنا  براهّم
  .هم ة االستلهاي

 

 اقرأ الن ص ايتي لُجْبران خليْ ُجْبرانل ثم  أجب عم ا  ليه: -4
 

 ،ااُ العَ 
 ُّ َّْ مـا َتْملِّكـه اليـوَ  ْـيتفر  َك. إنَّ ك ُر أْن َتقَتْبقَِّيه لَنْفقِّ "َلَعْمريل ليَس في ثروتَِّك شيٌا َتْقدِّ
ُْ الع،ـاا مـن فصـول حياتِّـَك. وًّالمـا ْــمعُتَك   وًمـا مـال لـذلك َأْعـطِّ منـه ايَنك لَيكـوَن فصـ

يَن فقـــط". ـــنِّ المقـــتحق  ـــَيل ولكِّ ل أن   تقـــوُل: " إِّن نـــي ُأحـــبُّ أن ُأع،ِّ فكيـــف َتنقـــىل يـــا صـــا ِّ
ْثُلها الُقْ،عاُن في َمراعيَك؟".  اوشجاَر في ُبقتانَك ّل تقوُل قوَلَك؟ ومِّ

ح كالم مم ا يأتي:  -1  وض ِّ
ِلمً الّوُي سّتلّرُق يوم ا ما ُتمثِّض جملة ي -أ  ي خبر ا طلبًّّا.    َّ كضَّ ما ُتم 

ا هو  ا فاحد   .(  ّ الحرف)ألّنها ت ّمنا مؤّكد 
 ُتمثِّض جملة يفطالما سمعُتُ  تقوُلي خبر ا ابتدائًّّا.  -ب

 ألنها تخلو من المؤّكدات.
2- .  اْتخرج من الن ص  أْلوَب إنشاٍا غير ًّلبي 

 لعمري 

من المعي: البالغّ  الذي خرَج إليه االستفهنم ف  العبنرة  " فكيف تَيس:، ين صنحِ، أّن  -3

  ؟ وِمثْلُهن القُْطعنُن ف  َمراليَك؟"؟األشجنَر ف  بُستنيَك ال تقوُل قولَكَ 

 التّعّجب

؟  -4 اْ اومر في العبارة الواردة في النص " لذلك َأْعطِّ منه ايَن " حقيقي  أ  غير حقيقـي 
ح إجابتك.   وض ِّ

رأاااد علااى ساابّض اإلبااض هااو   فلااّس فّااً  لاا اي أف تملّااف حقّقااّي األماار فااي العبااارة  ّاار 
 .اد الّنصح فاإلرأادتوجًّ للّناس  أّف أّنً أفالف 
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 النّقد األدبّي في العصر العباسيّ الوحدة الثانية: 
 

  املدخلأسئلة إجابات            

 َسمِّ ثالثًة من الكتب النقدية في العصر العباسّي، وانُسبها إلى مؤلِّفيها. -1      
م الُجَمحيا  -أ            َطَبقات فحول الشعراء: ابن سّلا
 البيان والتابيين: الجاحظ -ب          
عر والشعراء: ابن قتيبة -ج             الشاِّ
ح العبارة اآلتية -2        النقد في العصر العباسّي نقًدا منهجيًّا. ُيَعد  : وضِّّ

 ، وُألاِّفت كتب نقدية وتنوعت آراء النقاد فيها. له قواعده وأصوله العلمية التي ُيقاس بهاأصبح            
 ا كان عليه في العصور السابقة. ممّ  في العصر العباسيّ  بدييّ قد األز النّ علِّل: تمي   -3      

ده العصر من نهضة واسعة شملت جوانب الحياة جميعها.  -1  تأثُّره بما َشهِّ
عر العربي، وما أثارْته من حوارات نقدياة حول القديم والُمْحَدث  -2 تأثُّره بحركة التاجديد في الشاِّ

عر آنذاك.  من الشاِّ
ع آفاقه -3  مع اطاّلع كثير من النُّقااد على الثقافات: الهندية، والفارسية، واليونانية. توسُّ

 

  الفحولة الشِّعريةإجابات أسئلة           

عرية(؟  -1        ما المقصوبد يـ )الفحولة الشِّّ
عرية قدرَة الشاعر الفنياة وتميَُّزه            .تعني الفحولة الشاِّ
عرية؟في رأيَك، لَِّم عّد  -2       فَظ أشعار العرب وروايَتها وسيلًة إلى الفحولة الشِّّ  الن ّقابد العباسيون حِّ

فياتعلم جزالاة ؛ لآلخارينمكاِّن الشاعر من االستفادة من التجاارب الشاعرية يروايتها و حفظ أشعار العرب  ألن          
درااا ويااأتي ب يررااا ساان التصااوير والتشاابيه، ورااذه ، ويااتعلم حاللفااظ، ويتعاارم المعاااني التااي ساابقوه  ليهااا فيجواِّ

   األمور من مقاييس الفحولة الشعرية.
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 قال اين ساّلم الُجَمحّي عن الشاعر اأَلْعشى: "وقاَل أصـحاُب األعشـى:  ـو َأُهـُرُ م )أش الشـعراد( َمـْدًحا  -3      
 و جاًد وفخًرا وَوْصًفا، كل  ذلك عنَده".

 ساّلم الُجَمحّي لألعشى؟ ما معيار الفحولة الذش أقر  به اين          
د األغراض.معيار:            تعدُّ

             

   نظرية النظمإجابات أسئلة               

ـها بسـبب  مـن يرى عبـد القـا ر الُجرنـانّي أّن الـن ْ"م " َتعليـُك الَكلِّـمِّ بعَبـها يـبْع    -1               ، وَنْعـُل بعبِّ
ح ذلك من خالل ما بدرستَ بع "  .، وضِّّ

فاي سايام مناساب  ُتوظَّا   حاينقيمتهاا اللفظة المفردة ال قيمة لها في ذاتها وال في داللتها، وإنما تكاون               
، ، ماع رارورة مراعااة قواعاد الل اة وأعرافهاامعنارا مع معااني بقياة الكلماات فاي ذلاي السايامفيه  يتّلءم

 ورو ما يسمى النظم. 
 َعالقة يين ُضروب المجاز وفكرة الن ْ"م، مهلما يرى الُجرنانّي؟ َعالَم تقوم ال -2             
كل منها يكون ، فمتوافقة معنويايجب أن تكون ل ررب المجاز لفاظ التي تشكاِّ االتقوم العّلقة على أن             

 . ، ويكون انتظامها متوافقا مع قواعد الل ة وأعرافهاالذي ورد فيه للسيام امناسب
 

   الطَّْبع والصَّْنعةإجابات أسئلة               

ْنعة؟ -1              ما المقصوبد بكّل من :  أبدباد الط ْبع، وأبدباد الص 
: رم من َيملِّكون الموربة وال يبال ون في مراجعات نصوصهم،  ذ يبنون النصوص بُيْسر، أدباء الطَّْبع            

مون أو يؤلاِّفون .وال يعتمدون المراجعات الدائمة وطول النظر   في ما َينظِّ
ْنعة:             رم من َيملِّكون الموربة ويراجعون ما َنَظموا وألَّفوا من أجل االرتقاء بنتاجهم األدبي،  أدباء الصَّ

 بالتأني المبني على النظر العقلي.  نتاجهم، ومن ثم، يتميز وربما يست رقون في التألي  زمًنا طويّلً 
 القصائد الَحْولّيات. عرِّف -2           
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القصائد التي كان الشعراء العرب ُيمضون عاًما كامًّل في نظمها، ويقلاُِّبون فيها رأَيهم ونظَررم قبل ري            
 . أن ُيخرجورا  لى الناس

 في كل مما يأتي:  اإليداع األبديي إلى الحافزميِّّز نوع  -3          
َك وَفراغِّ بالَِّك وإنايتِّها إّياَك".ين الُمعتَ  قول بِّْشرِّ  -أ            َك ساعَة َنشاطِّ  مِّر: " ُخْذ من َنْفسِّ
هُِّر لِّتمرينِّ اللِّسان". -ب            ُْ  قيل ألحد الُخَطباد: " إِّّنَك لُتْكهُِّر، فقال: ُأ

 باعث نفسي. - أ
 ثكثار من ممارسة التألي  األدبي.اإل -ب          

 

   واملعنىاللَّفظ إجابات أسئلة              

 ل يختلف رأش اين قتيبة عن رأش كل من: اين َطباَطبا، واين َرشيك، في الن"رة إلى قبية اللفظ  -1          
ح إنايتك.   والمعنى؟ وضِّّ

على نحو  نظرا  لى اللفظ والمعنى على أناهما وحدة متماسكة ابن َطباَطبا وابن َرشيق ألنا  ؛يختل نعم،            
الشعر في ما يتعلق بقضية ، أماا ابن قتيبة فقسم بحال بينهما فصلالال يمكن  العّلقة بين الجسد والروح

ررب ، فمن أقسام الشعر لديه  يعدرما وحدة متماسكةال هأربعة أقسام، ويظهر منها أناللفظ والمعنى 
 . حسن لفظه وحّل فإذا فتشته لم تجد رناك فائدة في المعنى

َم إلى لغة أخرى َبَطَل، ما السبب الذش بدفعه إلى  ذا الحكم في ظل  -2           عر إذا ُترنِّ يرى الجاحظ أن الشِّّ
 ما بدرسَت؟

أنا القيمة الجمالية والفنياة في النص َتكُمن في ألفاظه أثكثَر من معانيه، وترجمة أن الجاحظ رأى السبب           
ال فرم فيها بين العربي ، والمعاني في نظر الجاحظ معنى فقطالحفاظ على ال لى ل ة أخرى تعني  النص
بها الجاحظ  ارتما وما يتبعها من:  قامة الوزن، وتخير اللفظ، وغيررما من األمور التي ، أما الل ة وغيره

 فستت ير بّل شي. 
ح ر  -3           ّيًة على اآلَخر في األبدب؟ وضِّّ  أيَك. ل تجد لكلّ  من: اللفظ، أو المعنى، َمزِّ
فّل يمكن فصل القيمة الفنية بين اللفظ والمعنى، وكلا منهما انعكاس  ،ال مزية ألحدرما على اآلخر           

 لآلخر. 
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  .ويترك للطالب حرية التعبير           
 

  السَّرقات الشِّعريةإجابات أسئلة         

غارة ، والَمْسخ -1         عريةفي ال ،ما المقصوبد بكلّ  من: اإلِّ  ؟ّسرقة الشِّّ
ْكًرا  الشعرية: ةاإلغارة في السرق          م الشاعر بيًتا وَيخترَع معنى َحَسًنا فيتناوله شاعٌر أعظُم منه ذِّ ري أن َينظِّ

يًتا فُيروى له دوَن قائله.  وَأْبعُد صِّ
 رو  حالة المعنى  لى ما دوَنُه. الشعرية: ةالمسخ في السرق        
 ما يأتي:كل مالذش ُيطَلك على األخذ المحموبد في  ما المصطلح -2       
 قال أيو ُنواس متغزِّاًل:  -أ           

ـ ُخلَِّيْت والُحْسَن َتأُخــــُذهُ  ْنُه وَتْنَتخـــِــّ  بُ ـــــــــــــَتْنَتقي مِّ
 وقال عبُد هللا ين ُمصَعب َبعَده مابدًحا:           

مْ  أّنَك ُكْنَت ُمْحَتكِّمــًا َعليهِّ  َتَخي ُر في األُُيو ةِّ مـــا َتشادُ  َُ

َنُب. -ب          وكِّ العِّ َن الش   قال حكيٌم: ال ُيْجنى مِّ
 وقال صالح ين عبد الُقّدوس:         

َنبا إذا َوَتْرَت اْمَرًأ فاْحَذْر َعداَوَتهُ  ْوَك ال َيْحُصْد بهِّ عِّ  َمْن َيْزَرعِّ الش 

 النَّْقلُ  -أ  
 الَعْقدُ  -ب 

 

     

   الّصدق والَكِذب يف الشِّعرإجابات أسئلة   

عر؟  -1           ما المقصوبد يـكلّ  من: الكذب، والّصدق، في الشِّّ
، التقيُّد بمعايير العقل والمنطق عدَم مطابقة الصورة األدبية لِّما يناسبها في الواقع، وعدمَ  الكذب في الشعر:         

 الذي يرمي  لى  حداث الوقع الحسن والتأثير في نفس المتلقي. مع البقاء رمن دائرة الخيال المقبول 
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الصدم في الشعر: أْن تكون الصورة معباِّرًة عن تجرِّبة شعورية حقيقياة، وَيستخدم فيها الشاعر الخيال          
 المقبول القريب التناول من غير الخروج على حدود المنطق.

 
 لّصدق والكذب الذش يّتفك مع  مبمون كّل من البيتين اآلتيين:ما المبدأ النقدّش في موضوع ا -2        

 قال َحّساُن ين ثايت:  -أ         
 َييٌت ُيقاُل إذا ًأْنَشْدَتُه: َصَدقـــا و إِّن  َأْحَسَن َييت  َأنَت قائُِّلهُ 

: -ب           قال الُبْحُترش 
ل ْفُتمونا حُ  قُِّكمْ ـــــــــَُ ْعُر  دوبَد َمْنطِّ يـُهْ والشِّّ ْدقِّهِّ َكذِّ  َيْكفي َعن صِّ

عر َأْصَدُقه - أ   أَْعَذُب الشاِّ
عر َأثْكَذُبه -ب         أَْعَذُب الشاِّ
 قال اين المعتّز: -3       

ْ رِّ ــــــــــــــــــــــــــــ ذا ُغــ ْبَت، قلُت َلها:ْت: َكبِّْرَت وشِّ قالَ   ـــباُر َوقائعِّ الد 

ح الصورة الفنّية في -أ         البيت. وضِّّ
ح إنايتك. -ب         إْن كنَت ناقًدا، فهل ترى البيت  نا من باب الكذب أم الّصدق؟ وضِّّ

ر الشاعر الشيب في رأسه ب بار الحروب الذي يعلو الرأس. - أ   صوا
للواقع، مطابقة  تكنفي الصورة فلم  معايير العقل والمنطق خرج علىمن باب الكذب؛ ألن الشاعر  -ب       

م في السن. فالشيب في ا  لعرم عّلمة على التقدا
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 األدبية في العصر الحديث الوحدة الثالثة : المذاهب

 المذهب الكالسيكي )مدرسة اإلحياء والنهضة(إجابات أسئلة 

ح المقصود بكلٍّّ من: المذهب األدبّي، والمذهب الكالسيكيّ  -1   في األدب العربّي. ،وضِّّ

ذذًّ  األ ةلًّذذاأل امَم ذذ أل  ذذةألغيَّةذذةألصذذةألذن  ًل تة لألًممذذالألصذذصألالفنذذة األال تَمذذاألالتذذجأل أنذذًّا ألا  لذذ ألالمذذب األابيّذذجم
ألالتمتةجألصصأل َرهألفجألفترةألصعََّتاألصصألال مصةن.

ذذذعر ماألالعركَمذذذاألالمتذذذجأل  ذذذر ألفذذذجألغ ا ذذذ ألالعنذذذرأل لألالّر ذذذاألالةم ألفذذذجألابي:ألالعركذذذجم المذذذب األاليكيذذذَ جم
ع عراءالّديث،أل الت مألفَ ةألعديألصصألالةم جألالةم .ألراءألالتَّظ مألعمىألاأ   عرألالعركجم  فجألعنورألازي ةرألالةم

اياارل والّة عااا  مذاا  المااذهب الكالساايكّي فااي األدب ماار يك اا  فااي سمااال  اساا   م -2 ديسااا احِّ
 العربّي؟

ذعرأل كعثذ ألصذصألألالمذب األ ذباسعىألإلَذ ألي مثم ألصةألصتةيًّا؛ألبا ةأل جأل سمَاأل   ذوألإعذةيةألالَّذةةألإلذىألالةم
ذذذتعاألفذذذجألالعنذذذ ألألغثقمذذذ ألال ذذذع ًديذذذدألذعذذذدألغنأل ألالقذذذديمألصذذذت جأل،ألذة مفذذذة ألورألالمتذذذة رةالنم ذذذعرألالعركذذذجم الةم

عرألالمعةصر.ابصَ ألاقطاألاا ألطكقألاّوألالةم

أل تركأللمطةلاألحر ماألإّداءألالرغي. أل

اح  -3 ايارل والّة عاا سضارفا دايل ألدباد لابدب العرباّي الِّادب ؟ وضِّّ هل اساطارم  مديساا احِّ
 سألربطَ .

األلذذذ ي:ألألغضذذذةف اعذذذم،أل ،شذذذَ لةألًديذذذدل ذذذةألشذذذعر ماألًديذذذدةأللذذذمأل يذذذصألألغ ًّةع ذذذةألفقذذذدألايذذذتّدأ ألالعركذذذجم غ راضل
ألفجألال ألفَذ ألصذصأل ذر دأل غحذدا ،أل صذصألصعر فاألصصألقأًّ  ا ،ألذمةأليتةياألعنر مأل صذةألايذتَّدَّ عرألالعركجم ةم 

ذذذعرأل ،أل الةم  ذذذعرألالذذذو تجم ألالةم  ألصذذذثكل ذذذرأ ثأذذمم،ألصوضذذذوعة ألًديذذذدةأل عًّم ذذذرألعذذذصأل مذذذ ألالظذذر دأل ابحذذذدا ،ألفظ أ
ألصذذذذئألالمّةفظذذذذاألعمذذذذىألالفنذذذذة األال تَمذذذذاألالمتذذذذجألا ذذذذجألعمَ ذذذذةأل ،أل ليذذذذص  ذذذذعرألالمسذذذذرحجم ،أل الةم  االًتمذذذذةعجم

عراءألالقدا ألصى.الةم
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ايرل والّة عا. -4 ح الخصرئص الفةّيا لمديسا احِّ  وضِّّ

يألالموضذذوعة  -1 ذذة جألالقذذدصةءألفذذجألّتذذةءألالقنذذَدةألالعركَمذذاألصذذصألحَذذثأل عذذد  ألفتَّذذدألفذذجألالقنذذَدةأل، ّا
ألإلخ.ذةلقوم،ألثمألال فرألأل،المًّّوكا الّديثألعصألأل،المقدصاألالطممَماأللصثك

واألفة ًّةعألالمدرياأللمأليفألالواحدة،مت مألالقةفَاأل أل-2ألألأل عر ما.ألعمىًر أل حدةألالقةفَاألفجألغعمةل مألالةم

ّذذذذذر ألعمذذذذذىألفنذذذذذةحاألالتمرا َذذذذذاأل  ّذذذذذةف ألعمذذذذذىأليذذذذذكصاألابل ذذذذذةا،ألً  الت ذذذذذة،أل ففةصت ذذذذذة،أل أل-أل3ألألأل
ألفجألألصثكأل ابيةلَاألالمم و ما؛ألفكألاَّدألفجألقنة د مألغل ة لةألعةصَما أل األ قواعد ة.ممألالغ أل سة كل

ذذذ أل-4ألألأل ذذذَماأل المةييمذذذا،ألوألًّتعذذذدألعذذذصألالفَذذذةبألالَّذذذةصلألذةيذذذتفدامألالنم وازنألّذذذبل ألّذذذَصألفتذذذرةألالةذذذعر ماألالّسم
ذعَذدةألألمصألصور مألصثكأل ةًَّ ألالدصئألذةلمطرألال   ر،أل  جألصذورةألصةييذاألحسذَافأل،العق أل العة  ا

 .ألألعصألالفَةبألالَّةصل

 

اد مدبةاا دمشا  ااين  اَيهار -5 ُمعريًِّضار باذل   ،اقرك األبيرت اآلتيا لذّشرمر كامد داوقي فاي وف 
دّي في يثرل مدن األندلس الطي َما َذع ر:قصيدة الّشرمر األ  ن     ندلسّي كبي البقرل الرُّ

يبِّ الَعي شِّ سِّنسرنُ                    صرُن      فال ُ َغرَّ بِّاِّ لٍّ سذا مر َت َّ ُنق   لُِّكلِّّ َدي 

 ثّ  اسطخذِّص  مة ر كه َّ مالمح الكالسيكّيا في األدب العربّي الِّدب :    

ْسِم أَحداٌث وأَْزماُن                 ُشْد َرْسـَم َمْن بانواقُْم ناجِ ِجلََّق وانْ   َمَشْت على الرَّ

 َرثُّ الصَّحائِِف، باٍق ِمْنهُ ُعـْنوانُ                 اَء لَهُ ـــاٌب ال ِكفِكتــُم ــــهذا األَديـ

 ْت بَِبني الَعبّاِس َبْغداُن ـَزَهــــــوال                ــْت ُطلَـْيِطلَةٌ كانَــلَوال ِدَمْشـُق لََما 

فاُق وقَْد َهبَّ   األَْرُض داٌر لَها )الفَْيحـاُء( بُْستاُن            ـْت َخمائِلُهـا:ــــقاَل الّرِ

َدةٌ ُزُمــــــــــَدَخـْلتُها وَحواِشـيها   والشَّْمُس َفوَق لَُجْيِن المـاِء ِعْقياُن                ـرُّ
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 ــرانُ ُشـْكــلَو أَنَّ إِْحسانَُكْم يَْجزيِه             ُشْكًرا ال اْنِقضاَء لَهُ  يا فِتْيَةَ الّشاِم، 

 ـْرٌس وتَْجديٌد وبُْنيانُ َغــــــفالُمْلـُك       ِشيدوا لَها الُمْلَك واْبنوا ُرْكَن َدولَِتها        

قَ               وى َوَطنٍ ــــالُمْلُك أْن تَتاَلقَْوا في هَ   ــناٌس وأَْديـانُ أَْجـــــــْت فيـِه تَفَـرَّ

ةعرألالرمفَقألعمذىألعذةيةألالةذعراءألالَّذة مََص،ألألإ يظ رألفجألالقنَدةألّداياألصّة ةةألالقدصةء،أل يفة األالةم
  قذذذ ألعمذذذىألاب ذذذكب،أل مذذذةألغامذذذ أليمتذذذ مأل حذذذدةألالقةفَذذذاألفذذذجألالقنذذذَدة،أل  ّذذذر ألعمذذذىألايذذذتفدامألابل ذذذةاأل

ْسااِم ،ألألبااانواأل"ألل،ألصثذذ الَّ لذذاألال نذذَّا ،ألرا َذذاأل ابيذذةلَاألالمم و مذذاصذذئأليذذكصاألالتمأل" ،  َحواِشااـيها، الرَّ
أل المتعا.ألالدعوةألإلىألالّر ألعمىألالع ألالمةلوفاأل الةة عاأللدىألالقدصةء،ألصث أل اَّدألالمعةاجأل

ذذذعر ماألفَّذذذةء ألحسذذذَماألصممويذذذا ذذذةألصذذذورهألالةم ذذذ" قولذذذ لألأل ّذذذتيمألإلذذذىألالعقذذذ ألغصم مسألفذذذوقأللَّذذذَصألالمذذذةءأل الةم
أل.ألعصألالفَةبألالَّةصلّبل ألةّتعدألف،أل"ألإ ألشًّ ألغشعاألالةمسألذةلب اعقَةن
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ح المقصود بارلمذهب الرومرنسّي في األدب العربّي الِّدب . -1  وضِّّ
ذذذعراءألالمذذذبيصألاذذذة ألغا م ذذذقألعمذذذىألالةم لألصذذذب األغيّذذذجم األذ ذذذر رةألالتمّذذذررألصذذذصألالمذذذب األالرم صةاسذذذجم يأ  

تذذذذةنأللمعة  ذذذذاأل الفَذذذذةب،أل صذذذذًّمواأل القواعذذذذدأل ابصذذذذوبألالمتذذذذجألاذذذذةي ألّ ذذذذةألاليكيذذذذَ َما،ألفذذذذةأ مأقواألالع 
يأل  موص ،أل   م واألالطًَّعاأللمتمعًَّرألعذصأل مذ أل ا تمةص مألعمىألالّديثألعصألصةةعرألاإلاسةنألال أر 

م ةألإلىألاآل ر ص. ألالمةةعرأل اأق 
 ألمرمرت كدبّيا، اذكر اثةطين مة ر. عّ  المذهب الّرومرنسّي مدة  -2

 ًمةعاألغّولوأل-جألألألألألألألشعراءألالم َّرأل-:ألألألألألًمةعاألالديوان -أ
أليايت ىألّب رألاثتتَصألفقط.

ح -3  الخصرئص الفةّيا لذمذهب الرومرنسّي. وضِّّ
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صذذاأل -1 ألالرم صةاسذذَمونألالمقدم  ذذرأ ألعذذصألالتمقةلَذذدألالمور ثذذاألفذذجألّتَذذاألالقنذذَدةألالعركَمذذا؛أللذذباأل أَّأ يًّتعذذدا
صذذواألالوأحذذدةألالموضذذوعَماالطَّأل ذذرةل،أل الت أ ألصًّةشأ ذذعريم ،ألفةلقنذذَدةألمأمَمذذاأل ي مذذواألفذذجألصوضذذوع مألالةم

أل.لدي مأل تتة بألصوضوعةأل احدا
ألالقواعذدأل ابصذوب،ألفقذدأليعذةألغ  ًّذةعألالرم صةاسذَماأل -2 رألصذصألقَذويألالقةفَذا؛ألصذثكأليرفضا إلذىألالتمّذرم

األف يل أللدي مأل أعد  ةعر،ألفتَّدا ألصصألإّداعألالةم دم ّا ألجألالقةفَاألفجألالقنَدةألالواحدة.ألبام ةأل أ
ألالرم صةاسذذَونألالطمًَّعذذاأل ااذذدصَّواألفَ ذذة،أل عًَّّذذر األ -3 تذذةنأللمعة  ذذاأل الفَذذةب،ألفقذذدأل  َّذذ أ ألالع  ياطم ذذقا

ألعة  َمذذذذذذا صثممذذذذذذةأليسذذذذذذتفدمألألصثذذذذذذ ألالتمتذذذذذذئألذةلَّذذذذذذةةأل كَّمذذذذذذةبألالطًَّعذذذذذذا،ألعذذذذذذصأل لذذذذذذ ألذمعذذذذذذةن 
ألأل. تمىألالرحَ ،أل ت،ألصث أل"ألًّعَدةألعصألال ر االس ماألالل ةاألالر صةاسَونألاب

أل -4 ذذعر ماألصذذصألالطًَّعذذاألالمتذذجألاظذذرألإلَ ذذةألالر صةاسذذَونألعمذذىألغام ذذةأل ذذة صألحذذجم رألالةم  ذذوأ ألالن  يأسذذتمد 
ألذةلقًّما.التسماألفجألابز ةرألغثرأل ةًَّ أل،أل صصأل ل أليأتًّ ضألذةلَّةة

 

عر لدى سبذّير كباي مرضاي  -4 في ضول مر ديس  من الّشعر الّرومرنسّي، بيِّّن يك   في مف وم الشِّّ
 :   في قوله

نر ااااالس        ع َر كلفرًظر وَو   ب َ         الشِّّ ّةي سِّن  َاسِّ  َ  مِّ

بي           ُباااااااَ  َدي  ّةر   خااااااااااااارَلَف   َدي   وان َقع  مر كرَن مِّ

ذذةعرألإيمَمذذ ذذةالةم ذذعرألغل ة ل ألفقذذطحرصذذةألعمذذىألالذذأل غألً لذذاألصذذعًّاألةألغّذذوألصةضذذجأليذذرفضألغنألي ذذونألالةم ،ألوزن 
ذذعرألعتذذدهألصةذذف  المعذذةاجأليعًّمذذرألعت ذذةألذةيذذتفدامألابل ذذةاأل عوا ذذ ألفَمةضذذاأل غحةيذذَسألألًَمةشذذاألةعرةلةم

أل اال تمذذةمألذذذةل ريألالأل، اب زانالسذذ ماألألاالعة  َذذ ياعذذردألألمذذبيص أل  ذذباأليتم ذذقأل مةصذذةألصذذئألاإليذذرادألالعذذة  جم
.أل عرألالرم صةاسجم ألّ مةألالةم
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ن بين الكالسيكّيا والّرومرنساّيا مان ايا : بةارل القصايدة، وال -5 عرمفاا، والّصاوية الّشاعرّ،ا، وا ِّ
 ولغا الّشعر.

ألالر صةاسَماألاليكيَ َماأل
الًّتذذذذذذذذذذذذذذذةءألالتقمَذذذذذذذذذذذذذذذديألأل متذذذذذذذذذذذذذذذ مألّتةءألالقنَدة

 ًّذذذذذذذدغألالقنذذذذذذذَدةألألإ أل،لمقنذذذذذذذَدة
صذذذذذذذذذذذذا يألأل، ممَذذذذذذذذذذذذاألذمقدم   تعذذذذذذذذذذذذذدم

التذذذذذذجأل تتة ل ذذذذذذةألالموضذذذذذذوعة أل
،أل  متذذذذذذذذذذذذ مأل حذذذذذذذذذذذذدةألالقنذذذذذذذذذذذذَدة

ألالقةفَا.

الطممَذذذاألعذذذصألالمقذذذدمصة ألأل ًّتعذذذد
موضذذذذذذذذذذوعألالقنذذذذذذذذذذَدةألذأل  ًّذذذذذذذذذذدغ
ة،أل  تسذذذذذذذذذذمألالقنذذذذذذذذذذَدةألصًّةشذذذذذذذذذذرأل

،أل الألذةلوحذذذذذذذذذذذذذدةألالموضذذذذذذذذذذذذذوعَما
أل. مت مأل حدةألالقةفَا

لعقذذ أل  ًّتعذذدألعذذصألإلذذىألا ّذذتيمألألالعة  ا
 الفَذذذذذذةبألألاإليذذذذذذرادألالعذذذذذذة  جمأل

أل.الَّةصل

أل طمذذذذذذذذذذذذذقألالعتذذذذذذذذذذذذذةنأللمعة  ذذذذذذذذذذذذذا
،أل   ذذذذذذذذذذذذذتممألذذذذذذذذذذذذذذةل ريأل الفَذذذذذذذذذذذذذةب
أل صةةعره.

عر ما ورةألالةم ذذذذورألالّسذذذذَماألألالنم  عتمذذذذدألعمذذذذىألالنم
أل.المةلوفاأل الةة عاالمةييماأل

مدألالنذذذذورألالةذذذذعر ماألصذذذذصأل سذذذذت
لمتعًَّذذرألعذذصألابفيذذةرألالطًَّعذذاأل

 المةذذذذذذذةعرأل العوا ذذذذذذذ ،ألفقذذذذذذذدأل
 ة تلذذذذةألحَةذذذذةألرغ ألفذذذذجألالطًَّعذذذذاأل

أليتًّضألذةلَّةة
عر َّ لذذذذذذذذذذذاأل سذذذذذذذذذذذتفدمألابل ذذذذذذذذذذذةاألالألل األالةم

ألال فمذذذذذذذذذذذا،أل  ّذذذذذذذذذذذر ألعمذذذذذذذذذذذى
ألم و مذذذذذذذذاالألفنذذذذذذذذةحاألالترا َذذذذذذذذا

أل.  ة قومأل

 سذذذذذذذذتفدمألابل ذذذذذذذذةاألالعة  َذذذذذذذذاأل
الترا َذذاأل مَذذ ألإلذذىأل ألأل،سذذ ماال

ألاألالرقَقاألالعبذا.أل ابيةلَ
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ةّج،ألثممألايتفماألصت ةألغ ممأل نة األالر صةاسَماألفجأل -6 ةعرألغّجألالقةيمألالةم اقرغألابَّة ألاآل َاأللمةم
ألالّديثل ألابي:ألالعركجم

ر أل ألألألالقأذدأ تأََّاأ ألأليأس  ألألغأن  َةةأألألألألألألألألألفأكألألّادَّ ّأ ألألألال ةألألغأرايأ صل ألأليأو  اا ع  ألإ األالةَّ

ألغأن أل ألألل مََّذ   ذذذذذذذذذذذذذذر ألألأل الألّاذدَّ ألألأليأذت يأس  ألألغأن  َ د  ألأللم قأ مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذجألألألألألألألألأل الألألّادَّ أليأت َّأ

ثأذر أل وم  ةألألأل اا دأ ًأ ألألفذذذذذذذذجألأل ذرأ َةة ألألألألألألألألأل أًّأفَّ ّأ ألألال قا و  ألألياعةا ق  األألشأ ألأللأم  أل صأص 

ألأل ألألالية  تة ا ألألل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذجأ ألألقةلأذ   تأت ر ألألألألألألألأل أبل  أ ذذذذذذذذذذذ ةألألألألالماس  ثأتذجألألرا حا دم أل أحأ

ر أل َّأ ألألألالةَّ ألأل  أّ أ ًّةب  ألألالَّ  قأ ألألألألألألأل فأو  ألألألال  َّةج  َ صأ ألألألّأ ألألألالرم لا صأ   دأ ص  أل يأ

بأر أل ّأ ألال تذذذذذذذىألأل اأسَ ا ألألألالما ألإ لذذذذذذذذذذذذذذذذىألأل ذةيأا ألألألألألألألرأ  ًّ  ا ذ ا  ّ ألإ األصةألأل أمأ

تَّا أل ألألغأ أَّأ ألألأل لأم  ذر  تأع  ألألألالماس  ذا  ًَّّذاأألألالمَّ أ ألألألألألألألألألألألأل الأل ا عذة:  ألألالةم  ألأل اعذورأ

ألأل ذر  ّا أ ألألألال َ صأ ألألّأ ألألالدَّ  ر  ألألغأّأدأ ألألألألألألألأليأع ش  ًّذةب  ألألالَّ  عويأ ألألصا ا   ّ ألألالألأليا صأص  أل أ

ذ ألألالًّأةأ أل أي رأ َصأ لألألألألألألألألغأيذةألغام ألأل أ   ةأل  ا أللأممةألأليأ ألابأر ضا ألل ذذذجأ ؟ قةلأ   ألذذذذذذر 

طأذر أل ألألالفأ تأم ذب ألرا و:أ ألأليأس  ذذذذذذذذذذص  صأ ألألألألألألأل أ ألألالط موح  ألألغأ   أ ألألفجألألالتمةس  ألغاذةر كا

ذذذذذذذذذذذًّار أل مةألأل أ ألألصأ   َ  أ ألألال مأ تأق را  ّ َةةأألألألألألألألأل أ أ ّأ ألألال ذا   ّ ألأليا جٌّ ألألحأ نا ألاليأو  أل اوأ

ألألألألألألألألفأكأل َةة ألألالت  وسا ّأ ألألأللم  ّأ   ر ألألإ  األألأل أمأ ألألالقأذدأ تأََّاأ ألأليأس  ألألغأن   ّادَّ

أل فذذجألصوضذذوعأل ي ذذ تذذجأليرجألعمَ ذذةألاليكيذذ َمونألفذذجألّذذدءألقنذذة د مألالمألألاألالطممَذذاصذذالمقدمألالةذذةعرأل ذذركأل
ذذويهألايذذتت ةضألأل  ذذو،ألصًّةشذذرة ذذعاأللتّقَذذقألً  إلذذىألر ر ذذةأل  م ذذجألالقنذذَدةألأل  مًَّذذاأل موحذذ ،إرايةألالةم
شذوقأل،أليعةاقذ أل،أل ةاألالس ماألالعة  َا،ألصث أل"ألابلألفجألالقنَدةألارىأل مةألأل.الوحدةألالموضوعَماألألصمت صا

صّةركذذذاألالظمذذذمأل  سذذذرألالعة  َذذذاألالَّديذذذدةأل َذذذرألالمةلوفذذذاأللذذذدىألالقذذذدصةءألصثذذذ ألالمتذذذىأل"أل،أل اذذذرىألالمعذذذةاجأل
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صثممذةألاَّذذدألالنذورألالةذذعر األالمسذتمدةألصذصألالطًَّعذذاألالتذجألغضذذّ أل ة تذةألحَذةأللذذدىألالةذةعرألصثذذ ألالقَذد،أل
بل ألّذالةذةعرألأل مق صذةألفَذ ألصذصألصفذة رأل صذعوكا،ألفذةالًَّّذةبألأل ةًَّ أل ّقَذقألاإلرايةأل الطمذوحألذنذعوي

ألألألألالعتةنأللعة  ت أل  َةل .أل
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 قعيالمذهب الواإجابات أسئلة 

ح المقصود بـ )المذهب الواقعّي( في األدب العربّي الحديث. -1  وضِّّ

المذذب الالذذيا: هو ل ذذيلالمذذب الالذذبصل ا حذذةلاييذذيلالكمذذهيلالمييموذذ ل مذذهل ذذهليذذ ل مذذ ل
لأ و ليثهلمو .

 علِّل ظهوَر المذهب الواقعّي في األدب العربّي. -2

للتصيي لاليا:علال  لممكذته الاتمتمهّموذ لظه لالمب الاليا: هلفهلاألدبلال  بهو  بذهو
موالي ذه  لالك يذهؤلوال ذ  ل مهسمو ،لفأا زلاألدمذه لّمذيبلالممتمذع،لويذي  و:ضه ههلالسو

لَ:صَدلاإليهح.

دِّ  -3  مّما درسَت.  اّتجاهات المذهب الواقعيّ  عدِّ

لاليا: مو لالحقد و ل-أ

ل.اليا: مو لاتشت اكمو ل-ب

 عّية االشتراكّية؟ما الفرق بين الواقعّية النقدّية والواق -4

ذذذ لوال سذذذهدلفذذذهلالممتمذذذع،لو قذذذي ل اليا: موذذ لالحقد وذذذ  ل   وكذذذبلمكذذذتجل  مذذذ لّ ذذذةلميافذذذالالكو
لمهفتقهدهلوإظههملّميبالو س مطلالضي لّ مهه،لو كت هلابلكلي ل م لإ مهدلالك يل.

ذذذهللوال هةذذذم ليذذذ لمهذذذ لّو قذذذ للاليا: موذذذ لاتشذذذت اكمو    صذذذيوكملالصذذذ اطلاذذذم لّ قذذذ لال مو
  هذذذذ لميافذذذذالال مذذذذ لولل لوال  مذذذذيازيم ليذذذذ لمهذذذذ لرهفمذذذذ ،لفتحتصذذذذ لل ولذذذذةلممال أسذذذذمه

اليا: مذذ لو قذذدوك للكذذيلّميبهذهلو م  هذذهليصذذدموالل كذ وم.و كو َذدن لالثهفمذذ ل،لهذذهواإلاذداطلفم
لل مكتهتلالتهل تحهولهه.اتشت اكم ل لة يتو
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ــــواقعّي والمــــذهب الروما اــــّي مــــن  ــــا يَتي  األلفــــا -5 ْن بــــين المــــذهب ال ظ، وازِّ
 والمعا ي.

لال ويهفسمو لاليا: مو ل
يللاألل هظ اسذذذت دا لاألل ذذذهظلالمسذذذتمدو

ل.ي للغ لالكمهيلالمييم 
السذذذذذذذه  لاألل ذذذذذذهظلاسذذذذذذت دا ل
لال هّ م ل

ل
ةمذذذذذذذذذذذذهيلالحذذذذذذذذذذذذه ل صذذذذذذذذذذذذيي للالم هفه

والكذذذذذذذذذدن لّذذذذذذذذذ لاليا: مذذذذذذذذذ ل
يكته هملو مييهملالمييم ل
يذذذذذذذذ ل مذذذذذذذذ لالم هلغذذذذذذذذ لفذذذذذذذذهل

لال مهل.ل

 مذذذذذذذذذ لاسذذذذذذذذذت دا لالم ذذذذذذذذذهفهل
التذذذذذذذذذذذذذذذهل كذذذذذذذذذذذذذذذعوللالمأليفذذذذذذذذذذذذذذ 

،لوال مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهللمهل هّ مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 
وات تمذه لممكذهّ لاإلفسذهؤل

لال  دلو مييا.
 

لِّـــَك تا ـــت القّصـــة والّروايـــة والماـــر ّية دكيـــَر الفنـــون األدبّيـــة تميـــي   للمـــذهب  -6
 في رديَك؟ ،الواقعيّ 

لّ ذذذذةل صذذذذيي لوا:ذذذذعلاحهئهذذذذهلاأل:ذذذذدمليذذذذ ل ذذذذهللألفهذذذذ الحذذذذه لوةمذذذذه هملالمييمذذذذ لهلال حذذذذهو
الويكته هم .لّ لال مهل،لم مدو للليقهمف لمهل حيؤلاألدامو لاأل  ىل هلكو  ليثهو

ل.ليت كلل طهلالة يو لإادا لال أصول

ــي درســتها لت صــ َح مميِّّلــة   -7 ــة دمــين فــاّر َمْلَحــ  اّلت ــْل  هايــة  دلــرة لقّص تخيَّ
 للواقعّية الّنقدّية.

سذذذَك،لإفوذذذ - ليكذذذت َتَكللمسذذذهلفذذذهلمسذذذمَك،لإفوهذذذهلفذذذهلَف ي ،لإؤو ،ل ذذذهلاحذذذهو لاسذذذمعي َكلشذذذهب 
لإلذذذةل لذذذكل ليذذذهل حهلذذذَكلأفوذذذَكل  يذذذدلأؤل كذذذتغَجلوتل مذذذدا لّذذذ لال مذذذج،لو ذذذجأ ذذذجن يت طوك
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سَكلّو ةلالحوه لأمم م ،لو بال  أذال ،لفأفَهلإ والَا ك نلمهلكمهي،لةه:دنلّ ةلف ي س مهو
للَكلَوَمعلال وأ لالوبصل كتيليحا. ل س وكاا

ـــة مقتر ـــة  ذذذهبل ذذذبالالكذذذه لةتذذذةلافذذذل هاي ذذذهلّ ذذذةل:ديمذذذا،لويذذذهلإؤلسذذذمعلالكو ت ضلوا: و
لذذذ ل  هذذذملوشذذذ هلويكذذذت ته،لل،لأفذذذهَلأفذذذهلي طذذذدلمهلقذذذدو لإلمذذذكَللويذذذ ألمذذذأّ ةليذذذي ا 

ذذهليذذ لال مذذهديلل،وبأيثهلذذكَلل  ذذمفلفذذهلّذذهلمل ذذه لمذذكَل أؤلن ت ذذهلليذذ ل مذذ وافط ذذخل هممو
للل   ا.

ل.ا تمهملفهه  لأ  ىليحهس  يت كلل طهلالة يو لول
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 زيالمذهب الرمإجابات أسئلة 

ح المقصود بـ )المذهب الّرمزّي( في األدب العربّي الحديث. -1  وضِّّ

ةة         الّرمزّيةة م مةة أدب ّ يةةّم اإليحةة  ا الةةعب رةةم الّيإلنيةةر اةةن الحإلةةعْم ال عم  ةة  رةةم ْ   
 األ يد. 

 علِّْل َكثرَة استخدام الرمز لدى أتباع المذهب الّرمزّي. -2

ّّن ّّن اليّ         ةةد  تي يرأةةع رةةم ْ   ةة ع ألّن ّتنةةعا الحةة أد يةةر أ  إلنيةةر اةةن األ ةةيعب   
ّل  الّيإلنير ا هع رم ذاتهع.ّّكثر احًقع ّ قُّ   من ملع

ُم الّرمزيُة في االرتقاء بمستوى النّص األدبّي؟ -3  كيف ُتْسهِّ

رةً   ير ةع د        ّت  ة نم ملحا من خةل  يااةع  لٍة د د ية بد تنيإلة  اةن مإل عأةع الحإلاحةمُ 
ّ يةةةةع ب ّ الالت ّكثةةةةر  احًقةةةةعُ  ّمةةةةن   ةةةةّهُ الّ هةةةة ل  علحأةةةةي ، الاحةةةةعلّم لرةةةةّ  ُ 

ّّقرب  يلى ْ     الحيرّقم. ره ّكثر  تش يًقع  إل  ّد   رعارّييهُ 

عريَّين اآلتَيين، ثم بيِّّن ما توحي به األلفاظ والتراكيـب التـي  -4 اقرأ الَمْقطَعين الشِّّ
 تحتها خّط في كّل منهما مستعيًنا بالسياق: 

 -عن الهاشمّييَن، ودورهِّم عبَر التاريخ، وفْضـلِّ سـيِّّد ا محمَّـد  قال حيدر محمود  -أ
 على البشرّية: -صّلى هللا عليه وسّلم

مّيوَن:   هاشِّ

ْمَس َأْيَقظوا   فينا   الشَّ

  فاْسَتفاَقْت 

ْن َبْعدِّ ُطولِّ ُرقادِّ   ..  مِّ
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 وَأعادوا َوْجَه الَحياةِّ،

 إَِّلْيها... 

 لَِّيكو ا َمًعا على ميعادِّ 

 الإلزبه اا  ُ الالشح : 

ي  عق ت   قع    رع   قنل  ال ي اع ت ريه ريرب ط ير  ل ّض تخرصت من ال: م ن    إل    طم     م
  ظه   ا  لم

عب الفَِّلسطينّي:  -ب  قالت فدوى طوقان في  ضال الشَّ

 ولْن َيْنداَح في الَميدانِّ 

نا التََّعبُ  باهِّ  َفوَق جِّ

 ولْن َ رتاَح، لْن َ رتاحَ 

   أَلشباحَ احّتى َ طُرَد 

   والظُّْلمةْ  والغِّربانَ 

 األ نعح ُ الٍربعن: 

 ّالقهرالظرح : الحليّر ن الصهعي  ُ الظره 

ْن بين معنى "البحر" في قول الّسّياب وهو في الُغْربة:  - 5  وازِّ

 الَبْحُر َأْوَسُع ما َيكوُن وَأْ َت َأْبَعُد ما َتكونْ 

راقْ    .والَبْحُر دوَ َك يا عِّ
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 " في قول خليل ُمْطران:ومعنى "البحر

ـــــــــــــــــــهِّ الَهْوجاءِّ  ري     َفُيجيُبني بِّرِّياحِّ راَب َخواطِّ  شاك  إلى الَبْحرِّ اْضطِّ

ّبين الإل  ب يلى ّط ه. ّالّصإلعب اّليم تل   يي ه   النلر ل ، الأّيعب يالعب  علإل ائق 

ّ ْز ل ،يي حع النلر   ه.مطران مظهر من مظعأر الطنيإل  اشع كه ّلحه 

ـــُف فيـــه يســـير ســـاقـــرأ الَمْقطـــَع اآلتـــَي مـــن قصـــيدة ت -6 بول )شـــتاء  ال َيرَحـــل(، َيصِّ
ه بتغيُّر حاله إلى الَفَرح والّسعادة، ثـّم تبـيَّْن  إحساَسه باأللم والّشعور بالضياع وتفاؤلَ 

 أهّم َمالمِّح المذهب الّرمزّي فيه:

 َعلى ُأْفقِّنا َتَتَمّطى الُغيوم

ماء َتجوُب بُِّبْطء  ُتخومَ   السَّ

تاء ُك َتْهمُِّس أنَّ الشِّّ  وتوشِّ

 َتناهى

َع َأّياَمنا  وَودَّ

 وَخلََّف في اأَلرضِّ َأْحالَمنا

ْصب  ُوعوًدا بخِّ

 ثِّماًرا لُِّحّب 

 َوعاَه َضميُر الثَّرى والَمَطر
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ئيةعُ رلّحرهةع  إلةً ا  مزيةع يالع هكينةاتر ه ّ ّل عظةّضة ى ارةى اظهر رم ال   ّن الشعار 
ّمشةةعار  مةةن  الالتهةةع الحإلاحيةة ّغً ةةى  الالت ّكثةةر احًقةةع  ؛ مةةع ّّر ةةع   ارةةى ْ أةةييه 

ّياإلرةةةةه ّكثةةةةر قنةةةة ال لةةةة ، الحيرّقةةةةمُ  علشةةةةإل   رةةةةة يالٍيةةةة مي يالةةةةعب  يرتقةةةةم  قيحةةةة  الةةةة   
ّاأللةةه  ّيةة علضةةيعا  ّ ةةين كحةةع يةةر، الشةةعار ؛ ألْهةةع تةة  م  ياةةعم الشةةيعب النةةع  ب الخع  ُ

يالةةةعب  حزيةةة  مةةةن الضةةةيعا ي ّي تاةةة ب يةةةنمب تخةةة م الأةةةحعبااإلرهةةةع الشةةةعار يتيحطةةةىي 
ّالإلطةةعبُ رحةةن قرةةد الحإلعْةةعب  ّالضةةيقُ ّالشةةإل    ةةعألله  ل ةةن الشةةيعب ينقةةى  مةةزا لرخيةةر 

ّأةة  مةةع تةة  م  ةةه  ّالأةةإلع بُ  ّال ةةرح  أل ل ّخرةةف رةةم ايدحرةة  يي ةةعب  الشةةعار  ةةعلخير 
ّمن  هُ ت  م كرحيع: ي ّالأإلع ب  ُ ّي دي خصدي ّ لم عيُ  ّال رح   ّالخير. عألمل 


