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ّٕ { ؽوكبٕ ٗبٍقبٕ ٣ل٤لإ اُز٤ًٞل ٣ٝلفالٕ ػ٠ِ اُغِٔخ اال٤ٍٔخ ؛   ّٕ { ٝ } أ ،  واالختالف بٌنهما كسر الهمزة وفتحها} ا

 ُٜٝٔيرٜب صالُس ؽبالد : ٝعٞة اٌَُو ، ٝٝعٞة اُلزؼ ، ٝعٞاى اٌَُو ٝاُلزؼ . 

 ع التً تكسر بها همزة } إّن { وجوًبا .ضوسنتعّرف اآلن على الموا      

 : تكسر همزة } إّن { وجوًبا فً الحاالت التالٌة

ّٕ { اٌُالّ ، كال ٣َجوٜب اٍْ ٝال كؼَ  إذا جاءْت فً بداٌِة الكالِم : - ٔ  أ١ رزظّله } ا

َِْذ ٓ٘ٚ ٗلَغ ، ٝإ أًضوَد ٓ٘ٚ ػوَّ  ٓضبٍ:ــ  ْٕ أْهَِ َّ ًبُّلٝاِء ؛ ا ّٕ  اٌُال  ا

ّٕ { اٌُالّ ك٢ ٛنٙ اُغِٔخ ، كِْ رَجْن ثبٍْ أٝ ث      ًَُود ٝعٞثًب ؛ ألّٜٗب ـ رظّلهد } ا كؼَ ، كزٌٕٞ ٛٔيرٜب هل 

 عبءد ك٢ ثلا٣خ اٌُالّ 

َّٕ ُِِج٤ذ هثبً ٣ؾ٤ٔٚـ َّٕ اُو٤بكح َُٜب أطٍٞ                                        ــ ٓضبٍ: أ  ـ ٓضبٍ: ا

َّٕ ُِِٞؽٖ ؽٔبحً                                            .ُٝط٤قٌ اََّٗي َُج٤ٌت ٓضبٍ: ــ   ــ ٓضبٍ: ا

ّٕ اَُؼبكح ٤َُذ ك٢ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓب ال ِٗٔي َّٕ ػ٤ِٚ ٝاعجبدــ ٓضبٍ: ا َّٕ ُإلَٗبٕ ؽوٞهبً ٝا  .    ــ ا

 

 

 

ّٕ { ثؤؽل ؽوٝف االٍزلزبػ ٢ٛٝ : جاءْت بعد حِرف استفِتاِح :إذا  - 2   (أال ، أٓب )أ١ إٔ رَُجن } ا

ِٞا. ــ ٓضبٍ: َٔ َٛجًب ٝال كّؼخ ، كبػوِِٞا ٝاْػ ِطُو َم ْٔ ََّٔبَء ال رُـ ّٕ اُ  أال ا

ّْ { فٟ ٘زٖ اٌغٍّخ ثؤداح االعزفزبػ } أال { ، فزىْٛ ّ٘ضرٙب لذ ُوغشد ٚعٛثًب ؛ ألّٔٙب عجمذ ثؤداح       عجمذ } إ

 . االعزفزبػ } أال {

 ) أال اْٜٗ ْٛ أُلَلٕٝ ٌُٖٝ ال ٣شؼوٕٝ(. ــ ٓضبٍ

 

 

 

 ٌعلم اإلنسان الصبر. ومإّن الصأما  مثال :ــ 

 جملة استفتاحٌة                    

 ــ مثال: أال ِأنَّ األطفال مشاعل الفرح.

 

 

 اِّولىى:ىكدرىهمزةىإّنالوحدةى

 معنى أنها جملة ابتدائٌة : أي جملة ابتدأ بها الكالم وتؤدي معنى مستقل 

 تسمى الجملة التً تلً حرفً اإلستفتاح ) أال , أما ( بالجملة اإلستفتاحٌة
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ٌّة بالقول : - 3 ّٕ { ثوبٍ أٝ ٓشزوبرٜب  إذا جاءْت فً أّول الجملِة المِحك  ) هِذ. هَ ، ٣وٍٞ، (أ١ إٔ رَجن } ا

 

 

 

 هبٍ اُشبكؼ٢ّ: -

َذ     ْٔ ٌَذَّ ٝهْل فٞط ٍَ ْْ هبُٞا  لزبػُ              هُِذ ُٜ ِٓ َّٕ اُـغٞاَة ُجبِة اُشَّوِّ   ا

ّْ { لذ عجمذ ثـ " لٍُذ ٌُٙ فزىْٛ ّ٘ضرٙب لذ ُوغشد ٚعٛثًب ؛ ألّٔٙب عبءد فٟ أٚي اٌغٍّخ    ّْ } إ ٔالؽع فٟ ٘زا اٌج١ذ أ

 اٌّؾى١خ ثبٌمٛي 

 ٗؾٖ ٓظِؾٕٞ( هبُٞا اٗٔبــ ٓضبٍ: ) ٝاما ه٤َ ُْٜ ال رلَلٝا ك٢ األهع 

ّْ { لذ عجمذ ثـ "  ٘زٖ ا٠٢خ اٌىش٠ّخٔالؽع فٟ    ّْ } إ فزىْٛ ّ٘ضرٙب لذ ُوغشد ٚعٛثًب ؛ ألّٔٙب عبءد فٟ أٚي  لبٌٛاأ

 . اٌغٍّخ اٌّؾى١خ ثبٌمٛي

 ٍٕ َّٕ اُؾ٤بحَ كهبئُن ٝصٞا  ــ ٓضبٍ: هبٍ اُؾ٤ٌْ: ا

 

ّٕ { ثؤٍِٞة هَْ } ٝهللا ، ثبهلل ، ربهلل ، ُؼٔو١ ،  :إذا جاءْت فً أّول جملة جواب القسم   - ٗ أ١ إٔ رَجن } ا

ز٢ ، ٝاُن١ ٗ ّٓ  {  ، أ٣ْ هللا  ل٢َ ث٤لُٙؼُٔوى ، ك٢ م

 .آكخٌ فط٤وحٌ  كٞهللا ، اّٜٗبرَجُّت أُقّلهاد ٓشٌالٍد عَل٣خً ٝٗل٤َّخً ٝاعزٔبػ٤ّخً ٝاهزظبك٣ّخً ،  ــ مثال:

نالحظ هنا وجود القسم " فوهللا " قبل } إّن { فً الجملة  ، فتكون همزتها قد ُكسرت وجوًبا ؛ ألّنها جاءت فً أول 

 .جملة جواب القسم 

 أحب وطنً. إّنً لعمريمثال:ــ 

" قبل } إّن { فً الجملة  ، فتكون همزتها قد ُكسرت وجوًبا ؛ ألّنها جاءت فً أول  لعمرينالحظ هنا وجود القسم " 

 .جملة جواب القسم 

           إّن حب الوطن واإلخالص له واجب علٌنا.ٌم هللا ا ــ مثال: 

 عِٔخ عٞاة اُوَْ                                

 ــ مثال: الٌوم , وهللاِ إنه أسعد أٌامً

ّٕ { ك٢ اُغِٔخ ثظوف } ؽ٤ُش ، ام {  أي الّظروف :إذا جاءْت بعَد  - ٘ ْٕ رَُجن } ا  أ

ِٕ ــ ٓضبٍ:  ََ ٣ٌشلب ّٓ ّٕ اُزّو٣َش ٝاُزّؤ ٍِ ك٢ ٗوَ األفجبِه ، ؽ٤ش ا ُّ االٍزؼغب َِ ػل  َُي ؽو٤وخَ األِٓٞه. ٖٓ األكؼ

ّْ { فٟ ٘زٖ اٌغٍّخ ثبٌظشف " ؽ١ُش " ،  فزىْٛ ّ٘ضرٙب لذ ُوغشد ٚعٛثًب ؛ ألّٔٙب عجمذ ثظشف       عجمذ } إ

 )   ٓٞهغ اُغِٔخ ٖٓ اإلػواة ك٢ ٓؾَ عو ٓؼبف ا٤ُٚ(   أ٢ّ٘ٗ ٝعلد ٍٜالً.ــ ٓضبٍ: أؽججذ ػِْ اُ٘ؾٞ ، ام 

 . (الشاعر, أو قال  تعالىٌستثنى فً هذه الحالة ) قال 
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ّٕ { ك٢   : إذا اقترَن خبُرها بالاّلِم الُمزحلَقة - ٙ  .اُغِٔخ ٓووًٝٗب ثبُالّ أُيؽِوخ أ١ إٔ ٣ؤر٢ فجو } ا

 

ّٕ ػ٠ِ اُغِٔخ رزيؽِن اُالّ ٖٓ   : ملحوظة  أُجزلأ ا٠ُ اُقجو اُالّ أُيؽِوخ أطِٜب الّ اثزلاء ، ٌُٖ ثلفٍٞ ا

٠ اُالّ أُيؽِوخ ، ٣ٌٕٝٞ شٌِٜب } َُـــ { الّ ٓلزٞؽخ ّٔ   ُزَ

 ًوا٤ٛخ اُجلء ثٔئًل٣ٖ .  تتزحلق الالم من المبتدأ إلى الخبر عند دخول إّن على الجملة . علل ذلك ؟ 

  )ٝػ٘ل ؽنكٜب ال رئصو ػ٠ِ ٓؼ٠٘ أٌُِخ ؽز٠ ٤ٔٗيٛب ػٖ الّ اُغو رٌٕٞ ؽوًزٜب اُلزؾخ ) الّ ٓلزٞؽخ ، 

ّٕ أُ٘بكو٤ٖ ٌَُبمثٕٞ " . طلم هللا اُؼظ٤ْ  هبٍ رؼب٠ُ : " ا

عندما نحدد اسم إّن وخبرها فً هذه الجملة ، نجّد أّن كلمة " المنافقٌن " هً اسمها ، وكلمة " كاذبون " هً خبرها   

، فتكون همزتها قد ُكسرت وجوًبا ؛ ألّن  وحركتها مفتوحة ـ {، ونالحظ أّن الخبر جاء مقروًنا بالالم المزحلقة } لَـ

 خبرها جاء مقروًنا بالالم المزحلقة . 

 ــ مثال : إن العلَم لَمهُم فً حٌاتنا.

ّْ وٍّخ " ا ّْ ٚخجش٘ب فٟ ٘زٖ اٌغٍّخ ، ٔغّذ أ ّْ  ُِٙ" ٟ٘ اعّٙب ، ٚوٍّخ "  اٌؼٍُػٕذِب ٔؾذد اعُ إ " ٟ٘ خجش٘ب ، ٚٔالؽع أ

ّْ خجش٘ب عبء ِمشًٚٔب  ٚؽشوزٙب ِفزٛؽخ اٌخجش عبء ِمشًٚٔب ثبٌالَ اٌّضؽٍمخ } ٌَــ { ، فزىْٛ ّ٘ضرٙب لذ ُوغشد ٚعٛثًب ؛ أل

 ثبٌالَ اٌّضؽٍمخ .

 

ًُ٘ذ األف٤و ىٓبُُٗٚ   ــ ٓضبٍ:  ْٕ َُ ٍد ثٔب ُْ رَزطْؼُٚ ٥َ      هبٍ أثٞ اُؼالء أُؼو١ :ا٢ّٗ ٝا  األٝائِ

 

 الم المزحلقة                                                                     

 ــ مثال: ِأنَّ المدارس لَملتزمٌة باإلرشادات الصحٌة

 

 

 

 

 

 

 

 الجملة التً تلً الظرفٌن ) إذ , حٌث ( فً محل جر مضاف إلٌه عربقاعدة: ت



 8788588890جونىفيىاللعظىالطربّوظى)ىتخصُّصى(ىىىىىىىىاِّدتاذى:ىمطاذالطوــدــــهى)الغصلىاِّول(ىىىىىىاللُّ الّنحوىوالّصرفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 

5 

 (ىىىىىىىىاِّدتاذى:مطاذىالطوــــدـه1جونىفيىاللعظىالطربّوظى)ىتخصُّصىفى(ىىىىىىىاللُّ(0885توجوؼيىجولىى) الّنحوىوالّصرفىىىىىى         

 

 

 

       
 اذكر سبب كسر همزة } إّن { فً ما ٌلً :

: " ٝاما ه٤َ ُْٜ ال رلَلٝا ك٢ األهع هبُٞا اّٗٔب ٗؾٖ ٓظِؾٕٞ * أال اّْٜٗ ْٛ أُلَلٕٝ ٌُٖٝ ال  هبٍ رؼب٠ُ – ٔ

 . "٣شؼوٕٝ 

 { ألّٔٙب عبءد فٟ أٚي اٌغٍّخ اٌّؾى١خ ثبٌمٛيقالوا إّنما نحن مصلحون } كسرت همزتها وجوًبا ؛ 
 {  االعزفزبػ " أال " ألّٔٙب عجمذ ثؾشفأال إّنهم هم المفسدون     } كسرت همزتها وجوًبا ؛ 

 

ّٕ اَُؼبكح ٤َُذ ك٢ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓب ال ِٗٔي ، ثَ ك٢ اكهاى ه٤ٔخ ٓب ِٗٔي .  – ٕ  ا

 { ألّٔٙب عبءد فٟ ثذا٠خ اٌىالَ} كسرت همزتها وجوًبا ؛ 
 

ًُ٘ذ األف٤و ىٓبُُٗٚ  هبٍ أثٞ اُؼالء أُؼو١ : – ٖ  ْٕ َُ      ا٢ّٗ ٝا  ٥ٍَد ثٔب ُْ رَزطْؼُٚ األٝائِ

 { ّْ خجش٘ب عبء ِمشًٚٔب ثبٌالَ اٌّضؽٍمخهمزتها وجوًبا ؛ أل} كسرت 
 

ٗ 

 ٝهللا ، ا٢ّٗ ٍؤثنٍ هظبهٟ عٜل١ ؽز٠ أؽون ؽٔٞؽبر٢ . – 

 {  ألّٔٙب عبءد فٟ أٚي عٍّخ عٛاة اٌمغُ} كسرت همزتها وجوًبا ؛ 
 
 
 

 
 اضبط همزة ) إّن ( حٌثما وردت فً ما ٌأتً :

1 –  ًّ ٚأفطش ، ٚأطٍّٟ ٚأسلذ ،  ٌَىّٕٟ أطٛ ٚأرمبوُ ٌٗ ، أخشبوُ إٌٝ هللا ، ا٢ّٗ  : أِب ٚهللا صلّى هللا علٌه وسلّمقال النب

 "   ِّٕٟ فٙٛ ١ٌظ فّٓ سغت ػٓ ٍِّزٟ إٌغبء.  ٚأرضٚط
 

2 –  ّٕ َّٕ وض١ًشا ِٓ عٛء اٌفُٙ ٠ٕزظ ػٓ عٛء اإلطغبء ، ؽ١ُش ا اٌمذسح ػٍٝ اإلٔظبد رغٍت ٌه األطذلبء ، فبٌّظغٟ اٌغ١ّذ  ا

ّٕ ٠ىْٛ طذ٠مًب ٌٍغ١ّغ ؛ إر  ًُ أوضش اٌزّؾذس أوضش ِٕٙب إٌٝ ا اإلطغبء ٠زطٍّت ِمبِٚخ إٌّفظ ٚاٌمذسح ػٍٝ االٔزجبٖ ، ٚإٌّفظ ر١ّ

ٍٗ وٍّّب طبي ، فٛهللا ،  ّّ ّٕ اإلطغبء ، ٚرىبد ر   االعزّزبع ِٙبسح ِٓ اٌضشٚسح إرمبٔٙب ا

 ) مهارات التواصل ، د . فوزي عٌسى .بتصرؾ (  

ْْ أعٍَظ ػٍٝ شبطئ اٌجؾش ، ؽ١ُش  – 3 َّٕ أؽتُّ أ ًٌ  ا  اٌٙٛاء ػ١ٍ

 رٚ ُخٍٍُك ػظ١ُ  ا٠ّٚٗؼغجٕٟ اٌفزٝ اٌظبدق اٌغّٛػ ، إر  – 4

 

 

 عّبر عن المعانً التالٌة باستخدام } إن { المكسورة همزتها حسب ما هو مطلوب :    
ٌْ ك٢ ؽ٤بر٘ب { . الجواب} اقتران الخبر بالالم المزحلقة {    أ٤ٔٛخ اُؼِْ ك٢ ؽ٤بر٘ب  –أ  َُٜٔ َْ ّٕ اُؼِ  } ا

ّٕ  } ٝهللا  الجواب   } أول جملة جواب القسم {                   ؽت اُٞؽٖ  –ة   ؽت اُٞؽٖ ٝاعٌت ػ٤ِ٘ب { .ا

لزبػ اُلوِط { الجواب          } بداٌة الكالم {                            اُّظجو ٝاُلوط  –ط  ِٓ ّٕ اُظجو   } ا

 

 

 

ىى1تدروبىرقمى    
 

ىى0تدروبىرقمى   
 

ىى3تدروبىرقمى   
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 اقرأ الّنص اآلتً , ثّم أجْب عن األسئلِة الّتً تلٌه : 

     ُٚ َٖ ِّ أّٗٚ ٓو٣غ ٝأٗلن صوبرَٚ ٝأٓ٘بَءٙ إٔ ٣طٞكٞا أهطبَه ثالِكٙ ، ٝأً٘بَف ٝال٣زٚ ؽبُِج٤ ب ٖٓ األ٣ب ًٓ ٞ٣ َٕ  أظَٜو أُُِي أٗٞ شوٝا

ِٚ كوبُٞا ُٚ : ٓب ٝ ب ٝػبكٝا ا٤ُ ّٕ األؽجبء ٝطلٞا ُٚ مُي ، كطبكٞا ٝال٣زٚ ًَِّٜ علٗب َُجَِ٘خً ػز٤وخً ك٢ هو٣ٍخ فوثٍخ ٤ُزلاٟٝ ثٜب ؛ ام ا

 َٛ َْ ٌٓبًٗب فواثًب ٝال ُج٘خً ػز٤وخً . كلوػ أٗٞ شوٝإ ٝشٌو هللا ، ٝهبٍ : ٓب أهكُد االّ رغو٣َت ٝال٣ز٢ ، ٝافزجبَه ٌِٓٔز٢ ؛ ألػِ

ٌٕ اال ٛٞ ػبٓو كول رٔذ أُٓٞه أٌُِِٔخ ، ٝاٗزظِٔذ األؽٞا َوٙ ، ٝؽ٤ش اّٗٚ ُـْ ٣ـجَن ك٤ٜب ٌٓب ِّٔ  ٍُ ثو٢َ ك٢ اُٞال٣ِخ ٍُٓٞغ فواٍة ألَػ

 . ،ٝٝطِذ اُؼٔبهحُ ا٠ُ كهعِخ أٌُبٍ

  } تترك اإلجابة للطالب  {؟  اقترح عنواًنا مناسًبا للنص  –ٔ 

 وردت فً الّنص جملتاِن  ُكسرْت همزة } إّن {  فٌهما وجوًبا ، ما ِعلَُّة َكسِرها .  - 2

ّٕ األؽجبء ٝطلٞا ُٚ مُي " ًَود ٛٔيرٜب ألّٜٗب ٍجوذ ثظوف . الجملة األولى  " ام ا

ٌٕ اال ٛٞ ػبٓو " ًَود ٛٔيرٜب ألّٜٗب ٍجوذ ثظوف . الجملة الثانٌة  " ٝؽ٤ش اّٗٚ ُـْ ٣ـجَن ك٤ٜب ٌٓب

 

 

رؾلس أٓبّ ىٓالئي ك٢ اُظق أٝ اإلماػخ أُله٤ٍّخ ػٖ أ٤ٔٛخ اُشجٌخ اُؼب٤ُٔخ ُِٔؼِٞٓبد ) اإلٗزوٗذ ( ك٢ ر٤ٔ٘خ 

 ) ّٕ   } تترك اإلجابة للطالب {اُؼِّٞ ٝأُؼوكخ ُلٟ اُطبُت . ٓٞظلًب ؽبالد ًَو ٛٔيح ) ا

 

ى

ى

 

 

 

 

 

 

 

 

ىى4تدروبىرقمى    
 

ىى5تدروبىرقمىىىىى
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{ ٝٛنا ٛٞ اُزور٤ت األٍب٢ٍ ُِغِٔخ اُلؼ٤ِخ ،  الفعل , الفاعل , المفعول بهرزٌٕٞ اُغِٔخ اُلؼ٤ِخ ٖٓ اُؼ٘بطو اُزب٤ُخ } 

ٛنا اُزور٤ت ثزول٣ْ أُلؼٍٞ ثٚ ػ٠ِ اُلبػَ أٝ  قزِق٤ِ٣ٝٚ أُلؼٍٞ ثٚ ، ٌُٖ هل ٣ ٝمُي ثؤٕ ٣وك اُلؼَ ٤ِ٣ٝٚ اُلبػَ

 رول٣ٔٚ ػ٠ِ اُلؼَ ٝاُلبػَ .

 

         

 

 

                       

 

 

              ال ٣وجَ اُز٣ٖٞ٘ ٝال ٣وجَ أٍ اُزؼو٣ق ٓضَ: َكَهً ال رظِؼ إٔ ٗوٍٞ  ٍْاالؽز٠ ٤ٔٗيٙ ػٖ ::                                

                                    ًَ  اَُلَه

    ال رظٍؼ أْ ٔمٛي اٌَضَشةَ هللا ٓضالً(   ّػَوةَ ٓضبٍ )                                     

 

 اٌز٠ٕٛٓ. ) أرمٓ ( ال ٠مجً اٌفؼً أُٜ٘لٍٕٞ أُشوٝع . أروٖ ٓضبٍ:                                  

                        

 ؽٌٔٚ اُوكغ كائٔبً ) كبػَ ٓوكٞع( ٣ٝلٍ ػ٠ِ ٖٓ هبّ ثبُلؼَ.                                 

                                . ) ْٖ ــــ َٓ  ُٝٔؼوكخ اُلبػَ ٣َؤٍ ػ٘ٚ  ثــــ ) 

                          

ْٓ ارظٍذ ؟؟ ٔغذ اٌغٛاة فبطّخ فٟٙ ــ ٓضبٍ: ارظِْذ كبؽٔخ ثظل٣وزٜب ٓوٟٝ.      َِ ْٓ لبَ ثبٌفؼً ارظً أٚ  َِ ٌٛ عؤٌٕب 

 .اٌفبػً ٚؽىّٗ اٌشفغ

ْٓ لبَ ثبٌفؼً ) رٕبفظ(ٌٛ  ٓجبهىح شؼو٣خ ؽبُجبٕ.ر٘بكٌ ك٢  ــ ٓضبٍ: َِ ْٓ  عؤٌٕب  َِ  ٛفٙ طبٌجبْ؟؟ ٔغذ اٌغٛاة  رٕبفظأٚ 

 اٌفبػً ٚؽىّٗ اٌشفغ.

 

 ُِلبػَ أشٌبٍ ٓزؼلكح ٌُٖ ٓب ٣ٜٔ٘ب ك٢ ٛنٙ اُٞؽلح طٞهربٕ :                                         

 

 

 ػ٤ٔو ٓزظَ .اٍْ ظبٛو: ٝٛٞ ٤ٌُ  .ٔ

 اٌفبػً فٟ ٘زا اٌّضبي ٘ٛ ) اٌظبئُ( ٚٔٛػٗ اعُ ظب٘ش .ػ٠ِ رٔو.  اُظبئْ ــ ٓضبٍ: ٖٓ اَُ٘خ إٔ ٣لطو

 .اٌفبػً فٟ ٘زا اٌّضبي ٘ٛ ) ثؼض( ٚٔٛػٗ اعُ ظب٘شــ ٓضبٍ: رظ٘غ ثؼغ اٌُبئ٘بد ؿناءٛب ث٘لَٜب. 

١ش ِزظً ِجٕٟ فٟ ِؾً سفغ فبػً ٚرؼشة ضّ ) ٠زظً ثبٌفؼً إرظبي ِجبشش ٚال ٠ّىٓ فظٍٗ ( ػ٤ٔو ٓزظَ:  .ٕ

 )رب٣ٕٞ( + ) ٗب(.  رلظ٤ِٜب ًٔب ٢ِ٣: ٚضّبئش اٌشفغ اٌّزظٍخ ) اٌزٟ رؤرٟ فٟ ِؾً سفغ فبػً ( رغّغ فٟ وٍّخ

 .: ُو٤ُذ  ، ُو٤َذ ، ُو٤ِذ   ،  كهٍُذ  ، كهٍِذ ، كهٍَذ ، عوثذُ اُزبء ك٢  اُزبء أُزؾوًخ ) َد ، ُد ، ِد( ٓضَ . أ

ربء اُزؤ٤ٗش اَُبً٘خ) ْد( ال رؼل ٖٓ ػٔبئو اُوكغ كؼ٘لٓب رٌٕٞ ربء اُزؤ٤ٗش ٓزظِخ ثبُلؼَ ك٤ٌٕٞ اُلبػَ  ِٓؾٞظخ:

 ٗٞػٚ اٍْ ظبٛو ٤ٌُٝ ػ٤ٔو ٓزظَ .

 اُق اإلص٤ٖ٘ ٝاإلص٘ز٤ٖ أُزظِخ ثبُلؼَ. ٓضَ : ) ٣لهٍبٕ  ، ٣ؤًالٕ ، ٣ؼٔالٕ  ، ػٔال ، كهٍب ، هبٓب( . ة

 ب ؽز٠ ٤ٔٗيٛب ػٖ ٣بء أُلؼٍٞ ثٚ ال رَجن ثٕ٘ٞ اُٞهب٣خ ٝشوؽ ا٤ُبء ٛ٘ أُقبؽجخ ) ١(:٣بء  . د

 ٓضَ: اكه٢ٍ  ، اػ٢ِٔ ، اعزٜل١ ، اُزلز٢ ، رؼ٤ِٖٔ ، رغزٜل٣ٖ ، رول٤ٖٓ .

 

ىـهرلىوالمغطولىباالوحدةىالثانوظى:ىأحوالىالغ
 

 الــفــاعــــل و الــمــفــعــول به ــــٌـــف نـــحـدد الفــعــلكـ

 

 ت
 : هً الجملة التً تبدأ بفعل, وأركانها الفعل والفاعل والمفعول به. الجملة الفعلٌة

 أوالَ: الــفــعــل

 ثانٌاً:الــفــاعــل

 صور/ أشكال  الفاعل
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ٝاٝ اُغٔبػخ ) ٝ( : رزظَ ارظبٍ ٓجبشو ٓغ اُلؼَ أُبػ٢  ٝاألٓو ٝاألكؼبٍ اُقَٔخ ٓضَ : كهٍٞا ، هبٓٞا ،  . س

 ٣وٕٞٓٞ ، ٣غزٜلٕٝ ، رلؼِٕٞ ، رؼِٕٔٞ. ػِٔٞا ، اػِٔٞا ، اُزلزٞا ، اهزوثٞا ،

. . ط َٖ َٖ ، اهزوْث َٖ ، ٣شغْؼ ِْ َٖ ، ػٔ ِْ ّٖ ، ٣ؼٔ ( ٣نْٛج َٕ  ٕٗٞ اَُ٘ٞح: رٌٕٞ ٓلزٞؽخ ٓب هجِٜب ٍبًٖ ) 

ِْ٘ب ، ؽبْٝهٗب. . ػ  ) ٗب اُلبػ٤ِٖ( : ؽز٠ ٤ٔٗي ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ ) ٗب( أُلؼٍٞ ثٚ رٌٕٞ َٓجٞهخ ثَبًٖ ٓضَ: ٍبػْلٗب ، هبث

 

 

 ٓلؼٍٞ ثٚ ٓ٘ظٞة ( ٣ٝلٍ ػ٠ِ ٖٓ ٝهغ ػ٤ِٚ اُلؼَ. ؽٌٔٚ اُ٘ظت كائٔبً )                                      

 ُٝٔؼوكخ أُلؼٍٞ ثٚ ٣َؤٍ ػ٘ٚ ثــ ) ٓبما(.                                      

 

 لٛاػذُ٘ ٟٚ٘ ِفؼٛي ثٗ ِٕظٛة . ٌٛ عؤٌٕب ِبرا ٠شعْٛ ؟ اإلعبثخػ٠ِ اُوٓبٍ.   هٞاػلْٛٓضبٍ: اُؼٔبٍ ٣وٍٕٞ 

 .اإلعبثخ ػٍُ ٟٚ٘ ِفؼٛي ثٗ ِٕظٛة؟  ٍؤُ٘ب ٓبما كهً اُطبُتُٞ  اُ٘ؾٞ. ػِْٓضبٍ: كهً اُطبُت 

 

 : ٓب ٢ِ٣أشٌبٍ ٓزؼلكح ٌُٖ ٓب ٣ٜٔ٘ب ك٢ ٛنٙ اُٞؽلح  ِِٔلؼٍٞ ثُٚ                                     

 

 .ٝال ٓ٘لظَ ٝٛٞ ٤ٌُ ػ٤ٔو ٓزظَ اٍْ ظبٛو:  .ٔ

 اَُب٤ٓخ ك٢ اُجطٞالد. أُؼب٢ٗ ٓضبٍ: ٍطو شٜلاء األهكٕ

.هبثُِذ ٓضبٍ:  َْ  أُؼِ

 

 هظخً ٓضبٍ: ًزت فبُل 

                                        

 ) ٗٞػٚ اٍْ ظبٛو( ٓلؼٍٞ ثٚ ٓ٘ظٞة ٝػالٓخ ٗظجٚ اُلزؾخ.                                  

 ٓضبٍ: ًزت 

ٗظت أُزظِخ ) اُز٢ رؤر٢ ك٢ ٓؾَ  اُ٘ظت) ٣زظَ ثبُلؼَ ارظبٍ ٓجبشو ٝال ٣ٌٖٔ كظِٚ ( ٝػٔبئو اػ٤ٔو ٓزظَ:  .ٕ

 رلظ٤ِٜب ًٔب ٢ِ٣: ٝرؼوة ػ٤ٔو ٓزظَ ٓج٢٘ ك٢ ٓؾَ ٗظت ٓلؼٍٞ ثٚ  (ٗب٤ٛي( رغٔغ ك٢ ًِٔخ ) ٓلؼٍٞ ثٚ

 ؽز٠ رٌٕٞ ك٢ ٓؾَ ٗظت ٓلؼٍٞ ثٚ. ٔزؾوى) ٗب(: ٝرَجن ث . أ

 ٍبػَلٗب أُؾزبُط    ، هبثَِ٘ب أُل٣ُو   ،  عبَءٗب ػ٤قٌ ٓضَ : 

 اُٜبء: ٓضَ: ٍٔؼٌٚ  ، هبثِٜب  ، هبثِزٚ  ، ه٤ٓزٚ ، ٍبػلْٛ ، هبثِٜٔب . ) ا٤ُْٔ أُزظِخ ثبُٜبء ُِغٔغ(. . ة

٣بء أُزٌِْ: ٝرزظَ ثبألكؼبٍ أُبػ٤خ ٝاألٓو ٝأُؼبهػخ ٝؽز٠ ٤ٔٗيٛب ػٖ ٣بء أُقبؽت ) ٣بء اُلبػَ( رٌٕٞ  . د

٢ْٗ  ، ٣ؾزو٢٘ٓ  ، ٣ؼغج٢٘ ، أػغج٢٘ ٞهخ ثٕ٘ٞ اُٞهب٣خ ) ٗـــ٢(. َٓج  . ٓضَ: ٍبػّل٢ٗ  ، ٍبػْل

 ًبف اُقطبة: ٓضَ ٍٔؼي، عبءًْ ، ٣ؾزوٓي ، ٣ولهى ، طبُؾٌٔب . . س

 

 اٍْ اٍزلٜبّ. .ٖ

ْٖ اٌُزت اُز٢ اٍزؼود؟     ،   ٓضبٍ:ٓب ٓضبٍ:   أ٣بد هللا رٌ٘وٕٝ( كؤ١ٍبٓؾذ؟   ، هُٞٚ رؼب٠ُ )  ٓ

 

 .اٍْ اٍزلٜبّ ٓج٢٘ ك٢ ٓؾَ ٗظت ٓلؼٍٞ ثٚ ٓولّ    

 ػ٤ٔو ٓ٘لظَ ٓضَ: ) ا٣بَى ، ا٣بِى ، ا٣بًْ ، ا٣بًٖ ، ا٣بًٔب ، ا٣بٙ ، ا٣بٛب ( .ٗ

ْٖ اٍْ شوؽ ٓضبٍ :  .٘ ْٖ رَبػل أٍبػل    ، هُٞٚ رؼب٠ُ ) ٓ  رٌوّ أًوّ أ٣ّْٜ٣ؼَِ كٔب ُٚ ٖٓ ٛبٍك(   ،  َٓ

 

 شوؽ ٓج٢٘ ك٢ ٓؾَ ٗظت ٓلؼٍٞ ثٚ ٓولّاٍْ                                    

 

 اعُ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِؾً ٔظت ِفؼٛي ثٗ ِمذَ. ٖٓ ًِٔخ ف٤و هُِذ. ًْ ًْ اُقجو٣خ ) اُزٌض٤و٣خ( ٓضبٍ:  .ٙ

 

 بهثانٌا : المفعول 

صور/ أشكال المفعول 

 به
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 الطالب عّدة أمثلة نبٌن فٌها الفاعل والمفعول به . يوإلٌك عزٌز
 

 

َّب٤ٓخَ ُِٞؽ٤ّ٘خ .  - ٔ ّٕ أُؼب٢َٗ اُ  ٍطّو شٜلاُء األهك

 "  المفعول به" ، ٝأُؼب٢َٗ "  الفاعل" ، ٝ شٜلاُء "  الفعل} ٍطّو "  التالٌة هذه الجملة تكونت من العناصر  

 ٌٍٖ هِٞثَْٜ ؽتُّ اُٞؽٖ .  - ٕ
 " {  الفاعل المؤخر" ، ؽتُّ  "  المفعول به المقدم" ، ٝهِٞة  "  الفعل} ٌٍٖ "  هذه الجملة تكونت من العناصر التالٌة     

ٖ -  ٍُ  كبُّٔغَل َ طَ٘غ ٛئالِء األثطب

 " { الفاعل" ، ٛئالء   "  الفعل" ، ط٘غ  "  المفعول به المقدم} أُغل  "  هذه الجملة تكونت من العناصر التالٌة

 

 

 

 الواردة فً األمثلة التالٌة حدد عناصر الجملة الفعلٌة 

 ٛب ث٘لَٜب ؿناءَ  –ًبُ٘جبربد  –اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ  ثؼغُ  رظ٘غُ  – ٕ            ثبُٔضبثوح .            اُ٘غبػ اُطبُت ٣لهى –ٔ

 

  

ُٕ  ٣ِو٠ع٤َٔ إٔ   -ٖ ٍُ  هللاَ  –ٗ                ثبثزَبٓخ أفبٙ اإلَٗب  إٔ ٣ٞكو٘ب ك٢ ٤َٓور٘ب اُؼ٤ِٔخ ٝاُؼ٤ِٔخ  أٍب

 

 

 ِى ػ٤٘بك٢ ُـخ اُٜٟٞ  ػ٢٘٤ّ     ٝفبؽجذْ ٝرؼطِّذ ُـخ اٌُالّ    -ٙ        اُ٘لٌ  ػل٤قُ أُلوَٞك ااّل  َأُبٍ   ٣وعغال  –٘

 

 

 

 

     
 
 

واآلن بعد تحلٌل الجمل الثالثة السابقة ، علمنا أن ترتٌب الجملة قد ٌحدث به تقدٌم للمفعول به وتأخٌر للفاعل ، 
 واآلن سنتعّرؾ على هذه األحول التً تخصُّ التقدٌم والتأخٌر 

 
 
 
 
 
 
 
 

ىى1تدروبىرقمى    
 

 مفعول به  فاعل   فعل 

 فاعل 

     فعل  مفعول به   فاعل 

 مفعول به  والفاعل  ضمٌر مستترتقدٌره أنا  فعل  مفعول به  فعل 

 فاعل  مفعول به  فعل  مفعول به  فاعل  فعل 
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 وٌكون الترتٌب كما ٌلً :
 

 
                          +                         + 

 
 ٌتقدم الفاعل على المفعول به  وجوًبا فً حالتٌن هما : 

ِّ ٝعِٞك هو٣ٍ٘خ ر٤ُّٔي أؽَلٛٔب ٖٓ ا٥فِو .  - ٔ ٌِ ُؼل  فش٤خُ اَُِّج

أي أن ٌكون الفاعل والمفعول به  كالهما من األسماء التً ال تظهر علٌهما العالمة اإلعرابٌة وذلك كأن      
اسمان من أو أو أن ٌكونا ضمٌران منفصالن  أو اسم منقوص أو اسم مقصور ، ٌكونا مثال اسمان معتال اآلخر ،

 .أسماء اإلشارة
 هّنأت سلمى ُنهى بمناسبِة عودتِها من الّسفر . ــ مثال:

ٌّهما        فً هذا المثال تجْد أّن عالماِت اإِلعراِب غٌُر ظاهرٍة على كلمتً } سلمى , نهى { وال ٌمكُن معرفُة أ
هً التً هّنأت ُنهى , وممكن أن تكون ُنهى هً التً هّنأت سلمى ,  ىأت األخرى , فٌمكن أن تكون سلمهنَّ 

ٌّز الفاعل عن المفعول به ، ففً هذه الحالة وجب اعتبار كلمة }  فنجد أنه قد حدث لبٌس لعدم وجود قرٌنة تم
 هً الفاعل , وكلمة } ُنهى { هً المفعول به . سلمى {

ُز أحَدهما من  هذه الجملة إًذا تقّدم الفاعل على المفعول به وجوًبا فً    ٌّ } خشٌُة اللَّبِس لعدِم وجوِد قرٌنٍة تم
 اآلخرِ 

َر هذا هذا     ,ــ مثال: سمع هؤالء هؤالء    مثال: ناقش هذا ذاك فً أمور سٌاسٌة .    ,   مثال: قدَّ
 اسم اشارة مبنً فً محل نصب مفعول به مؤخر             للتشاور  ــ مثال: ناقش هؤالء أولئك

 
 اسم اشارة مبنً على فً محل رفع فاعل مقدم  

   .تقدم الفاعل على المفعول به وجوباً فً األمثلة السابقة خشٌة اللبس لعدم وجود قرٌنة تمٌز أحدهما عن اآلخر 
 ــ مثال: عاتب موسى عٌسى.

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على الٌاء    ــ مثال: حاور أخً  صدٌقً.    
 

 فاعل مقدم مرفوع وعالمة رفعة الضمة المقدرة على الٌاء. 
 : 

 
 
 

ٌة أو معنوٌٌة  تمٌز الفاعل عن المفعول به , ٌكون :   ملحوظة ٌّ  جائًزا ال واجًبا تقدم الفاعل إذا  ُوِجَدْت قرٌنٌة لفظ
 . أي ال ٌشترط الترتٌب بٌن الفاعل والمفعول به وٌكون أُِمَن اللبس

 
 نمٌز الفاعل عن المفعول به. المعنى المقصود  وبههً عبارة عن لفظ ٌدل على ا                                   

 والقرٌنة اللفظٌة تكون تاء التأنٌث الساكنة أو العالمة اإلعرابٌة على النعت                                    
 ) الصفة ( التً تدلنا على الفاعل.                                    

 
 

ىوجوًباىىبهأوًلاىى:ىتػّدمىالغارلىرلىىالمغطولى
 

 المطنووظىالػرونظىىاللغظوظىوى:ىالػرونظىللػرونظىأنواعى

 

 مــفــعــول به فــاعــل فــعــل

 أوالً : القرٌنة اللفظٌة
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 فاعل مؤخر مرفوع جوازاً وعالمة رفعه الضمة        أكَرَمْت ٌحٌى لبنىــ مثال :

 
 مفعول به مقدم جوازاً وعالمة نصبه الفتحة المقدرة

 

وجوُد تاِء الّتأنٌِث فً الفعِل دلٌلٌ على أّن الفاعِل هو الِمؤنَّث "لبنى" فهنا وجدت قرٌنة لفظٌة دلّت على       
 ., فال ٌجوز أن ٌكون ) ٌحٌى ( هو الفاعل ألنه مذكر الفاعل , فٌكون تقّدم الفاعل على المفعول به جائًزا ال واجًبا

 

 عّمً استقبلَ صدٌقً العزٌزُ  ـ مثال :-
 مفعول به                                                   

 فاعل               نعت                 
 
 

 –} الضّمة { على آخر كلمة} العزٌز{ الّتً هً صفة لكلمة صدٌقً , والنعت  نالحظ  ظهور عالمة الّرفع   
,  ألن النعت ٌتبع منعوته بالعالمة اإلعرابٌة من التوابع فنعلم أّن المنعوت } صدٌقً { مرفوعة مثلها –الصفة 

ٌّز الفاعل } صدٌقً { من المفعول به   وعالمة الرفع للفاعل , فهنا استطعنا أن نم
 } والدي { لوجود القرٌنة اللفظٌة } كلمة العزٌز { .

 
 لُ أخً على التحلً باألخالق الحمٌدة .ــ مثال: حثَّ والدي الفاض

 
الصفة  –, والنعت  والدي{ الّتً هً صفة لكلمة الفاضل} الضّمة { على آخر كلمة}  نالحظ  ظهور عالمة الّرفع   
, وعالمة  ألن النعت ٌتبع منعوته بالعالمة اإلعرابٌة { مرفوعة مثلها والديمن التوابع فنعلم أّن المنعوت }  –

ٌّز الفاعل }   { من المفعول به  والديالرفع للفاعل , فهنا استطعنا أن نم
 فالتقدٌم هنا جوازاً. { . الفاضل{ لوجود القرٌنة اللفظٌة } كلمة  أخً} 
 
 
 

  .من حٌث المعنى  والمفعول بهالفاعل وهً التً نمٌز من خاللها بٌن                                       
                                     

 
 قرأ أخً رواٌتًــ مثال :

 
 فاعل مقدم جوازاً                    مفعول به منصوب مؤخر جوازاً 

المعنوٌة دلّت  {  هو الفاعل ؛ ألّنه هو الّذي ٌقرأُ الّرواٌَة , ال العكس . إًذا القرٌنة المعنى ٌقتضً أن ٌكوَن } أخً
ٌّزته عن المفعول به } رواٌتً { .   على الفاعل } أخً { وم

 
 ــ مثال: أكل الحلوى موسى.

 
 مفعول به مقدم جوازاً                فاعل مؤخر جوازاً 

 
, ال العكس . إًذا القرٌنة المعنوٌة  ٌأكل الحلوى{  هو الفاعل ؛ ألّنه هو الّذي  موسىالمعنى ٌقتضً أن ٌكوَن } 

ٌّزته عن المفعول به }  موسىدلّت على الفاعل }   { .الحلوى{ وم
 

 

 ثانٌاً : القرٌنة المعنوٌة
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ب ظبًٛوا أّ ػ٤ًٔوا ٓزّظاًل  - ٕ ًٔ َِ ػ٤ًٔوا ٓزًَّظال ،ٍٞاء أًبٕ أُلؼٍٞ ثٚ اٍ ُٕ اُلبػ ْٞ ًَ 

 

 

 
 

 

 

 أمثلة توضٌحٌة

 

ِخ اُؼوث٤ِّخ: ــ ٓضبٍ  ِٕ اُُِـّ  هبٍ اُشبػُو ؽبكع اثوا٤ْٛ ػ٠ِ َُب

َْ ٍؤُ ٌٖ               كٜ ِٚ اُّلهُّ ًبٓ اص ػٖ طلكبر٢ ـــأٗب اُجَؾُو ك٢ أؽشبئِ ّٞ  ٞا اُـ

 ِفؼٛي ثٗ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ                                                                                         

 (ِزظً ِجٕٟ لٟ ِؾً سفغ فبػً ) ض١ّش ٚاٚ اٌغّبػخفؼً                                                               

 

ََ ٛٞ اُؼ٤ٔو} ٝاٝ اُغٔبػخ { اُّن١ ارّظَ ثبُلؼَ} ٍؤٍ   ّٕ اُلبػ ٍِ رِؾع أ ٌْ ظبٌٛو  ك٢ ٛنا  أُضب ٍَ ثٚ  اٍ ّٕ أُلؼٞ {  ، ٝأ

اص {   ّٞ ب  إًذا تقّدم الفاعل على المفعول به وجوًبا فً هذه الجملةٛٞ } اُـ ًٔ ّٕ  اُلبػَ ػ٤ٔو ٓزَّظَ ، ٝ أُلؼٍٞ ثٚ اٍ } أل

 ظبًٛوا { 

 

 ض١ّش ِزظً ِجٕٟ فٟ ِؾً ٔظت ِفؼٛي ثٗ ِؤخش          . ُٚ ـــــهوأرُ اٌُزبة  ٓضبٍ:ــ 

 فؼً             ض١ّش ِزظً ِجٕٟ فٟ ِؾً سفغ فبػً ِمذَ             

 

ّٕ أُلؼٍٞ ثٚ ٛٞ اُؼ٤ٔو أُزظَ } ٛـ {      ّٕ اُلبػَ ٛٞ اُؼ٤ٔو أُزظَ } ُد { ، ٝأ إًذا تقّدم ك٢ ٛنا أُضبٍ  ٗغل أ
ّٕ اُلبػَ ػ٤ٔو ٓزظَ ، ٝأُلؼٍٞ ثٚ ػ٤ٔو ٓزظَ { الفاعل على المفعول به وجوًبا فً هذه الجملة   } أل

 

 ــ مثال: رأٌـــُت الحَق ساطعاً  
         مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة                             

 فعل                    التاء ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل      

 

{  إًذا تقّدم الفاعل  الحق} اسم ظاهرتصل } ُت { , وأّن المفعول به فً هذا المثال  نجد أّن الفاعل هو الضمٌر الم  

 {  اهراسم ظعلى المفعول به وجوًبا فً هذه الجملة } ألّن الفاعل ضمٌر متصل , والمفعول به 

 ــ مثال: فاجأُت زٌــداً بهدٌة فً عٌد مٌالده.
 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتح                     فعل  

 التاء ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل                       
{  إًذا تقّدم الفاعل على زٌداً } اسم ظاهرتصل } ُت { , وأّن المفعول به فً هذا المثال  نجد أّن الفاعل هو الضمٌر الم

 {  اسم ظاهرالمفعول به وجوًبا فً هذه الجملة } ألّن الفاعل ضمٌر متصل , والمفعول به 
 

 ــ مثال: حفظـــُت أبٌاتاً من الشعر الجاهلً
 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتح                      فعل   

 

 ض١ّش ِزظً ِجٕٟ فٟ ِؾً سفغ فبػً                                                

 

َّٕ اُلبػَ ػ٤ٔو ٓزظَ ٝأُلؼٍٞ ثٚ اٍْ ظبٛو  رولّ اُلبػَ ػ٠ِ أُلؼٍٞ ثٚ ٝعٞثبً أل
 

 

 

 فــعــل متصل به ضمٌر ) تاٌوان نا( + مفعول به اسم ظاهر أو ضمٌر ) ناهٌك( متصل مع الفعل 
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َم الفاعِل على المفعوِل به وجوًبا فً ما تحته خطٌّ فً كلٍّ   مّما ٌأتً :علِّْل تقدُّ

ّٕ اُؾَ٘بد هبٍ رؼب٠ُ: }  - ٔ  ٝمُي مًوٟ ُِناًو٣ٖ {  ٣نٛجٖ ا٤َُئبدِ ٝأهْ اُظالح ؽوك٢ اُّٜ٘به ُٝىُلًب ٖٓ ا٤َُِّ ا

 ..ألّن الفاعل ضمٌر متصل } نون النسوة { والمفعول به اسم ظاهر } السٌئات {         

ٍُ هللا  -ٕ َْ ظِٔبٌد ٣ـّٞ اُو٤بٓـخ  ارَّوٞا اُِظِّْ" : هـبٍ هٍـٞ ّٕ اُظِّ  .  "، كـب

 ألّن الفاعل ضمٌر متصل } واو الجماعة  { والمفعول به اسم ظاهر } الظلم { .         
 

ٖ : ّٕ ََ األهك  هبٍ اُشبػُو ؽ٤له ٓؾٔٞك  ٓبكًؽب أٛ

ْٖ             ٣ؼشوٕٞ اُٞهك  ألّن الفاعل ضمٌر متصل } واو الجماعة  { والمفعول به اسم ظاهر } الورد { .ٌُ

  ألّن الفاعل ضمٌر متصل } واو الجماعة  { والمفعول به اسم ظاهر } األرض {أًضْو           ٣ؼشوٕٞ األهع

ػ٤ّخ . ًّوّ ٠ٍٞٓ ػ٠َ٤ -ٗ ّٞ  ُٔشبهًزٚ ك٢ األػٔبٍ اُزّط

ٌّز أحدهما عن  مخشٌة الّلبس لعدتقدم الفاعل } موسى { على المفعول به } عٌسى {   وجود قرٌنة لفظٌة أو معنوٌة تم

أو ألنَّ الحركة مقدرة على آخرهما، وألنَّ كاّلً منهما ٌمكن أن ٌكون فاعالً وٌمكن أن ٌكون مفعوالً به فً  .اآلخر

 المعنى.

 

ًَ ال  قال الشاعر: -ـ5  ػٖ ك٢٘٣ ٝػٖ ُفُِو٢ ٍٝبئ٢ِ اُوّٞػٖ ٓب٢ُ ًٝضورِٚ            رَؤ٢ُ اُّ٘ب

ًَ :  ال     ألّن الفاعل ضمٌر متصل } ٌاء المخاطبة { والمفعول به اسم ظاهر } الناس { .رَؤ٢ُ اُّ٘ب

 ألّن الفاعل ضمٌر متصل } ٌاء المخاطبة { والمفعول به اسم ظاهر } القوم  { .ٍبئ٢ِ اُوّٞ : ٝ    

.  ماىٗبهش ٛنا  -ٙ ٍّ  ك٢ أٓٞه ٤ٍب٤ٍٍّخ ًض٤وٍح ثِجبهٍخ ٝاؽزوا

ة وجود قرٌنة لفظٌة أو معنوٌ مخشٌة الّلبس لعدتقدم الفاعل اسم اإلشارة } هذا { على المفعول به اسم اإلشارة } ذاك{ 

ٌّز أحدهما عن اآلخر وٌمكن أن ٌكون ألنَّ الحركة مقدرة على آخرهما، وألنَّ كاّلً منهما ٌمكن أن ٌكون فاعالً . أو تم

 مفعوالً به فً المعنى.
 

7-  ٢ُ َٖ ٖ أؽَ ٖ أٍبء روًزُُٚ .  شٌورُُٚ َٓ َٓ ٝ ، 

 { والمفعول ضمٌر متصل  } ُهـ {  تاء المتكلم  ألّن الفاعل ضمٌر متصل } تُ      

ٖ ػبكح اُشبػو ك٢ اُؼ -8 ًّوا ٓؼٚو اُغب٢ِّٛ اُٞهُٞف ػ٠ِ اإلؽالٍ ، ٝاُطِّت  ٖٓ َف٤َِْ٤ِٚ ظِٓ ْٕ ٣زن ٓؾجٞثزِٚ   ٝكاكَ  أ

 اُّواؽِخ .

 .ألّن الفاعل ضمٌر متصل } ألؾ االثنٌن { والمفعول به اسم ظاهر } وداد {      

 
 
 

 ما القرٌنُة التً أزالِت الؽموض فً تمٌٌز الفاعِل من المفعوِل به فً ما ٌأتً:

َُ أف٢ ػ٠ِ ى٣بهح أُوػ٠ . - ٔ  ؽّش ٝاُل١ اُلبػ

 قرٌنة لفظٌة } الحركة اإلعرابٌة على كلمة الفاضل ، فهً صفة ، والصفة تتبع موصوفها {    
 

ِْ ُفطِّخ أُشوِٝع ؟ ُول أهشَلْد ُػال ٓظطل٠  ا٤ُٚ. - ٕ ْٖ أهشَل ٓظطل٠ ا٠ُ رظ٤ٔ َٓ 

 قرٌنة لفظٌة ؛  التصال الفعل بتاء التأنٌث ، ما ٌعنً أّن الفاعل مؤنث } ُعال { .     

ىى0تدروبىرقمىى  
 

ىى3تدروبىرقمىىىىى
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 ُِذ أُل٣وحُ : اٍزؼبهْد طل٣وز٢ ًزبث٢ ُؾبَعزِٜب ا٤ُٚ .هب - ٖ

ٌُسَتعار. عنوٌة ، ألّن الكتاب ال ٌستعٌر ،قرٌنة م     . وإنما 

ْن ًُ٘ذ طـ٤ًوا  . - ٗ ُٓ  ٢ٍ َلهِّ ُٓ ََ ٜٓبهر٢ ك٢ اُقؾّ   طو

 . . مهارة الخط ال العكس الُمدّرس هو الّذي ٌصقل } المعلم{  معنوٌة ؛ ألنّ    
 

َٖ .ٗبكَْذ  -٘ َِ أُطبُؼ٤  ػ٠َ٤ ٛلٟ ك٢ َٓبثوِخ أٝائ

 قرٌنة لفظٌة ؛  التصال الفعل بتاء التأنٌث ، ما ٌعنً أّن الفاعل مؤنث } هدى { .     
 
 
 
 

 وٌكون الترتٌب كما ٌلً:

 
                             +                                     +     

 
 

 ٌتقدم المفعول  به على الفاعل  وجوًبا فً حالتٌن هما : 
ٍِ ثٚ . - ٔ َِ ػ٤ٌٔو ٣ؼُٞك ػ٠ِ أُلؼٞ  اما ارّظَ ثبُلبػ

 

 أُلؼٍٞ ثٚكؼَ + كبػَ + ٓلؼٍٞ ثٚ ٓزظَ  ثؼ٤ٔو ) ٗب ٛــ ١ ى ( ٝٛنا اُؼ٤ٔو ٣ؼٞك ػ٠ِ 

 

 خ أٓضِخ رٞػ٤ؾ٤ّ 

 

زَِؾوُّ  ـ ٓضبٍ: - َْ ُٓ َْ اُغبئيحَ  ـَؾ٤ّبٙ .ــٜــاٍزِ ُٓ  ب ٝاالثزَبٓخُ  رؼِٞ 

 فبػً ِؤخش ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌضّخ ٚ٘ٛ ِضبف ٚاٌٙبء ض١ّش ِزظً                        فؼً 

 ض١ّش ِزظً ِجٕٟ فٟ ِؾً عش ِضبف إ١ٌٗ  رؼٛد ػٍٝ اٌّفؼٛي ثٗ } اٌغبئضح{                   ٚاٌٙبء                          

 ِفؼٛي ثٗ ِمذَ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ           

ٍَ اُؼ٤ِٔو    َِ } َٓزؾوّٜب { ،ًٔب ٗالؽعُ ارّظب َّ ػ٠ِ اُلبػ ٍَ ثٚ } اُغبئيح {  هل روّل ّٕ أُلؼٞ ٗغل ك٢ ٛنٙ اُغِٔخ أ

َِ } َٓزؾنُّ {  ٝٛنا اُؼ٤ُٔو ٣ؼُٞك ػ٠ِ أُلؼٍٞ ثٚ } اُغبئيح { ، ٝك٢ ٛنٙ اُؾبُِخ ٣غتُّ إٔ ٣زوّلّ } ٛب { ث بُلبػ

ََ ثبُلبػَ ػ٤ٌٔو ٣ؼُٞك ػ٠ِ أُلؼٍٞ ثٚ   .أُلؼٍٞ ثٚ ػ٠ِ اُلبػَ ؛ ألّٗٚ ارّظ

 

 ــ ٓضبٍ: ٣ووأ اُشؼَو ٓؾجٞٙ

فبػً ِؤخش ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌٛاٚ ألٔٗ عّغ ِزوش عبٌُ } ؽزفذ إٌْٛ                                     فؼً 

 ٌإلضبفخ{ ٚاٌٙبء  ض١ّش ِزظً ِجٕٟ فٟ ِؾً عش ِضبف إ١ٌٗ

 .ِفؼٛي ثٗ ِمذَ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ           

 ثٚرولّ أُلؼٍٞ ثٚ ػ٠ِ اُلبػَ ٝعٞثبً إلرظبٍ اُلبػَ ثؼ٤ٔو ٣ؼٞك ػ٠ِ أُلؼٍٞ 

 

 ــ ٓضبٍ: أفن األٓبٗخَ طبؽجُـــٜب 

ُْٜٔــ ٓضبٍ:   ٣ؾلُي اُطالَة ٓؼِ

 .ٝعٞثبً إلرظبٍ اُلبػَ ثؼ٤ٔو ٣ؼٞك ػ٠ِ أُلؼٍٞ ثٚ ك٢ األٓضِخ اَُبثوخ رولّ أُلؼٍٞ ثٚ ػ٠ِ اُلبػَ

ىثانًواى:ىتػّدمىالمغطولىبهىرلىىالغارلىوجوًباىىىىى
 

 فــاعـــل مــفــعــول بــه لــعــف
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ب ظبًٛوا .  - ٕ ًٔ َُ اٍ ٍُ ثٚ ػ٤ًٔوا ٓزّظاًل ،ٝاُلبػ  اما ًبٕ أُلؼٞ

 

 ٓلؼٍٞ ثٚ) ٗب ٛــ ١ ى ( {    +    كبػَ اٍْ ظبٛوكــؼــَ } ٓزظَ ثؼ٤ٔو ٗظت 

 

 هبٍ أثٞ كواً  اُؾٔلاٗـ٢ّ: ٓضبٍ : ــ 

ْْ          ٝك٢ ا٤ُِِِّخ اُظِّٔبِء ٣ُلزَوَُل اُجلهُ      ُٛ ُو٢ٗ ه٢ٓٞ اما َعلَّ علُّ ًُ  ٤ٍن

 فؼً                         فبػً ِؤخش ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌضّخ اٌّمذسح

 ا١ٌبء ض١ّش ِزظً ِجٕٟ فٟ ِؾً ٔظت ِفؼٛي ثٗ ِمذَ                  

ٍَ ثٚ ٛٞ اُؼ٤ٔ ََ ٛٞ االٍْ اُظّبٛو } ه٢ٓٞ {  ٝأُلؼٞ ّٕ اُلبػ }  ا٤ُبء { اُن١ ارظَ ثبُلؼَ } ٣نًو{ ٝك٢ ٛنٙ وُ رغل أ

 . ألن المفعول به ضمٌر متصل والفاعل اسم ظاهر اُؾبُِخ ٣غتُّ إٔ ٣زوّلّ أُلؼٍٞ ثٚ ػ٠ِ اُلبػَ ؛ 

 

 فبػً ِؤخش ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌضّخعزٜبك  ٣ي٣٘ــــٚ اُ٘غبُػ.          هأ٣ُذ االــ ٓضبٍ: 

 فؼً                اٌٙبء ض١ّش ِزظً ِجٕٟ فٟ ِؾً ٔظت ِفؼٛي ثٗ ِمذَ                               
 

ّٕ أُلؼٍٞ ثٚ ػ٤ٔو ٓزظَ ٝاُلبػَ اٍْ ظبٛورولّ أُلؼٍٞ ثٚ ػ٠ِ   .اُلبػَ ٝعٞثبً ، أل

 

 إ أهكد إٔ ٣ؾزوٓـــي ا٥فوٕٝ كبؽزوْٜٓ.ــ ٓضبٍ: 

 فؼً                         فبػً ِؤخش ٚػالِخ سفؼٗ اٌٛاٚ ألٔٗ عّغ ِزوش عبٌُ                  

 ِؾً ٔظت ِفؼٛي ثٗ ِمذَ ض١ّش ِزظً ِجٕٟ فٟ                                  

 

 تقدم المفعول به على الفاعل وجوباً ألن المفعول به ضمٌر متصل والفاعل اسم ظاهر
 

 .ٌعجبنً الطالُب المجتهُد فً دروسه ــ مثال:
 وجوباً ألن المفعول به) الٌاء (  ضمٌر متصل والفاعل) الطالب (  اسم ظاهر على الفاعل تقدم المفعول به

 
 الشاعر:ــ مثال:  قال 

ٌُْنجٌَك من آفاته                 حصٌن ولو شٌدُته بالجندل  فالموُت ال 
 (  اسم ظاهر حصنٌ (  ضمٌر متصل والفاعل)  الكافتقدم المفعول به على الفاعل وجوباً ألن المفعول به) 

 

 

 
 

ٌّن سبب تقّدم المفعول به على الفاعل فً كّل مما ٌأتً :  ب

 ُْٜٝ ٍٞء اُّلاه {  ٣٘لغ اُظب٤ُٖٔ ٓؼنهرُْٜهبٍ رؼب٠ُ: } ٣ّٞ ال  -ٔ

 } الظالمٌن { مقدم  اتصل بالفاعل } معذرة { ضمٌر " هم " وٌعود على المفعول به      
 

ٕ-  ْٕ ب ثغٜبُخ كزظجؾٞا ػ٠ِ ٓب كؼِزْ عبءًْ كبٍنٌ هبٍ رؼب٠ُ: } ٣ب أ٣ّٜب اُّن٣ٖ آٓ٘ٞا ا ًٓ  ث٘جؤ كزج٤٘ٞا إٔ رظ٤جٞا هٞ

 ٗبك٤ٖٓ {

 ألّن المفعول به ضمٌر متصل } كم { والفاعل اسم ظاهر } فاسق {       

َٖ أُِٛٚ -ٖ  . ٣ٝؼشُن األهع أطؾبثُٜب،   ٣ؾ٢ٔ اُٞؽ

 } الوطن{ المقدم " ٌعود على المفعول به  اءهـالاتصل بالفاعل } أهل  { ضمٌر " ــ الوطن أهله      

ىى4تدروبىرقمىىىىى
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 {} األرض  المقدم  أصحاب { ضمٌر " ها " وٌعود على المفعول بهاتصل بالفاعل }  األرض أصحابها ــ     
 

َؽْزُٚ ػ٤٘بىِ أْؽ٠ِ اُوظبئِل  : قال سعٌد ٌعقوب -ٗ ْٝ  ٝٓب ٣ُورـُِٚ ك٢ اُلغِو َعْل٘ـبِى          ٓب أ

 { والفاعل اسم ظاهر } عٌناِك {  اء فً أوحتههـالألّن المفعول به ضمٌر متصل } ما أْوَحْتُه عٌناِك    ــ     
ٌُرتـلُهــ       { جفناك{ والفاعل اسم ظاهر }  ٌرتلهاء فً هـالألّن المفعول به ضمٌر متصل }    ْفنـاكِ جَ  ما 

 
 

ْٖ ٍـبثِذ اُّنٝائت ٢ّ٘ٓ          كـب٤ُِّـبُـ٢   قاَل الخلٌفُة المستنجُد: -ـ   ٘   رَـِي٣ْـُٜ٘ب األهـٔـــبهإ رـٌ

 { والفاعل اسم ظاهر } األقمار {  ء فً تزٌنها هاالألّن المفعول به ضمٌر متصل }     
 
 

ٌُٜب - ٙ ّٜلٛب ٝاُؾلبِظ ػ٤ِٜب . ؽوَس األهع ٓبُ ِّ رؼ  ػبهًِلا ا٤ُّّ٘خَ ػ٠ِ كٝا

 " وٌعود على المفعول به } األرض{  ء فً مالكها هاالاتصل بالفاعل } مالُك { ضمٌر "      
 

َّٓخ ػ٠ِ أُظِؾخ اُقبطخ . أُٞاؽ٣ٕٞ٘ؼغج٢٘  - 7 َٖ ٣وّلٕٓٞ أُظِؾخ اُؼب  اُن٣

 ــ    { والفاعل اسم ظاهر } المواطنون { فً ٌعجبنً  ألّن المفعول به ضمٌر متصل } الٌاء ٌعجبنً المواطنون  -    

 {الجماعة فً ٌقدمونواو }  ضمٌر متصل{ والفاعل  المصلحة }  اسم ظاهرألّن المفعول به   ٌقّدمون المصلحة
 

8-  ْٕ ْٕ أهْكَد أ ي ا٥فوٕٝا َٓ اًل . ٣ؾزو َّٝ ْٜ أَٗذ أ ْٓ  كبؽزِو

 { والفاعل اسم ظاهر }اآلخرون { فً ٌحترمك ألّن المفعول به ضمٌر متصل } الكاؾ   
 

9 - ُِٚ َٔ َٕ َػ ُٚ اُّ٘بكُغ . ٣٘لغ اإلَٗب ُٔ ُٖ ِٝػِ  اُظبُُؼ ٝ ُفُِوُٚ اُؾَ

 .} اإلنسان { المقدم  ٌعود على المفعول به  "  اء فً عمله هـال"  ضمٌراتصل بالفاعل     
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 وٌكون الترتٌب كما ٌلً: 

                                                  + 

  

 ٌتقّدم المفعول به على الفعل والفاعل فً حالتٌن :

ٍُّ ػ٠ِ  االفزظبص .  - ٔ ٍُ ثٚ ػ٤ٔو ٗظت ٓ٘لظاًل ٣ل  اما ًبٕ أُلؼٞ

 {  " ، ا٣بِى ، ا٣ب١،  ا٣بٗب ، ا٣بٙ ، ا٣بًْ ، ا٣بًٖ ، ا٣بًٔب ،  ا٣بْٛ ، ا٣بٛب  } ٣ٌٕٞ أُلؼٍٞ ثٚ ثِلع " ا٣ّبىَ 

 

 ػ٤ٔو ٓ٘لظَ ٓج٢٘ ك٢ ٓؾَ ٗظت ٓلؼٍٞ ثٚ ٓولّ

 

  

 

 

 

 

 

 هبٍ رؼب٠ُ : " ا٣بَى ٗؼجُل ٝا٣بَى َٗزؼٖ "  طلم هللا اُؼظ٤ْ . –

                 

 ض١ّش ِٕفظً ِجٕٟ فٟ ِؾً ٔظت ِفؼٛي ثٗ ِمذَ                     

 

ََ }  ٗؼجل { ٝكبػَِٚ ػ٤ٔو َٓززو رول٣وٙ }  ٗؾٖ {  ٝٓلؼُٞٚ اُؼ٤ٔو أُ٘لظَ  } ا٣ّبى      ّٕ اُلؼ ٗغل ك٢ ٛنٙ ا٣٥خ أ

َِ ؛ ألّٗٚ َِ ٝاُلبػ َّ ػ٠ِ اُلؼ ٍَ ثٚ هل روّل ّٕ أُلؼٞ ٍُّ ػ٠ِ االفزظبص ، { ،ًٔب ٗالؽع أ ٝٓضُِٚ  ػ٤ٔو ٗظٍت ٓ٘لظَ ٣ل

َُ  } َٗزؼ٤ٖ { ٝكبػَِٚ ػ٤ٔو َٓززو رول٣وٙ }  ٗؾٖ {   {  .  اُؼ٤ٔو  } ا٣ّبى { ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ }  ٝا٣ّبى َٗزؼ٤ٖ اُلؼ

َِ ؛ ألّٗٚ ػٔ َِ ٝاُلبػ َّ ػ٠ِ اُلؼ ٍَ ثٚ هل روّل ّٕ أُلؼٞ ٤و ٗظٍت ٝٓلؼُٞٚ اُؼ٤ٔو أُ٘لظَ  } ا٣ّبى { ،ًٔب ٗالؽع أ

ٍُّ ػ٠ِ االفزظبص .  ٓ٘لظَ ٣ل

 

 ــ ٓضبٍ: ا٣بٛب ًّوّ أُل٣و          ــ ٓضبٍ: ا٣بًْ ٗشٌو                 ــ ٓضبٍ: ا٣بٗب ٣وظل اُؼ٤ق

 

 

 ػ٤ٔو ٓ٘لظَ ٓج٢٘ ك٢ ٓؾَ ٗظت ٓلؼٍٞ ثٚ ٓولّ                                   

 

  ألْ اٌّفؼٛي ثٗ ض١ّش ٔظت ِٕفظً ٓب ٍجت رولّ أُلؼٍٞ ثٚ ػ٠ِ اُلؼَ ٝاُلبػَ ٝعٞثبً ك٢ األٓضِخ اَُبثوخ؟

 } إ٠ب٘ب ، ٚإ٠بوُ ، ٚإ٠بٔب { ٠ذي ػٍٝ اإلخزظبص

ىثالًثاى:ىتػّدمىالمغطولىبهىرلىىالغطلىوالغارلىوجوًباىى
 

 {فاعله ضمٌر مستتر أو متصل أو اسم ظاهر }فـــعــــل مــفــعــول بــه

 ــــــــــــا  + ضمٌر ) نا هــ ي ك(إٌّ         
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ٍُ ثٚ ٖٓ األُلبِظ اُّز٢ ُٜب ؽنُّ اُظلاهح  - ٖ  .ٝأٍٔبء اُّشوؽ  ًؤٍٔبء االٍزلٜبّ ، ًْٝ اُقجو٣َّخ ،؛ اما ًبٕ أُلؼٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ْٖ {  بءاٍـــٔ . أ َٓ  اإلٍــزــلــٜــبّ ٓضَ } ٓب ، ٓبما ، ًْ اإلٍزلٜب٤ٓخ ، أ١ ، 

                                                  

 

َّٞ رؼشة ، ِب ٠ٚىْٛ إػشاثٙب } اعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِؾً ٔظت ِفؼٛي ثٗ ِمذَ{                             ػذا أ

 ِفؼٛي ثٗ ِٕظٛة ثبٌفزؾخ

 

  َٓزؼلٍّ ُْ ٣َزِٞف ٓلؼُٞٚ أٝ ٓلبػ٤ِٚثشوؽ إٔ رلٍ ػ٠ِ اإلٍزلٜبّ ) اَُئاٍ( ٝثؼلٛب كؼ ٌَ  .كؼ
 

 

 ًْ ًزبثًب هوأَد ك٢ اُؼطِخ اُظ٤ل٤ّخ ؟  :ــ ٓضبٍ 

ّٕ كبػَِٚ        ٌَ ٓزؼلٍّ ، ٝرغل أ ََ }  هوأ { كؼ ّٕ اُلؼ اُؼ٤ٔو أُزظَ }  اُزّبء { ، ٝرغل أّٗٚ ُْ ٗالؽع ك٢ ٛنٙ اُغِٔخ أ

ًْ { ُٕ ٍُ   ٣َزِٞف ٓلؼَُٞٚ ثؼَلٙ ؛ ُنا رٌٞ ُّ أُلؼٞ ٍٍ ثٚ ، ؛ ُنا ٣زوّل َِّ ٗظت ٓلؼٞ َِ {ك٢ ٓؾ ثٚ ٝعٞثًب ػ٠ِ اُلؼ

 َِ  فهام له حّق الصدارة فً الجملة .است ؛ ألنه اسم ٝاُلبػ
 
 

 ــ مثال: كم رواًٌة قرأت ؟                          ــ مثال: كم دفتراً اشترٌت ؟       
                                                 

 } كم اإلستفهامٌة{ اسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به مقدم                                      
 

 قوله تعالى } فأيَّ آٌات هللا تنكرون{ صدق هللا العظٌم    . 

 
 مفعول به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة  {اسم استفهام }               

  ؛ ألنه اسم استفهام له حّق الصدارة فً   } تنكرون{ وجوًبا على الفعِل والفاعلِ } أي {  تقّدُم المفعولُ به

 الجملة 

 ؟ زرت هذا المساء نْ ــــ مثال: مَ                         ــ مثال : َمــْن قابلت من األصدقاء؟

 

 } َمــْن اإلستفهامٌة{ اسم مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به مقدم                                 
 

  مثال: مـــا الكتب التً استعرت؟
 مقدماإلستفهامٌة{ اسم مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به  ا} َمــ          

  ؛ ألنه اسم استفهام له حّق الصدارة فً  تقّدُم المفعولُ به وجوًبا على الفعِل والفاعِل نلحظ فً الجمل السابقة
 ونلحظ أن األفعال متعدٌة و لم تستوِؾ مفعولها.الجملة 

 

: أسماء االستفهام , وأسماء الشرط , وكم الخبرٌة , تكون هذه األسماء فً محل نصب   ملحوظة#     

مفعول به إذا جاء بعدها فعلٌ متعدٍّ لم ٌستوِف مفعوله أو مفاعٌله , أي أّننا إذا حلّلنا الفعل الذي جاء بعد 

لمفعول به وتأخذ هذه األسماء نجد أن مفعوله غٌر موجود فً الجملة , فتحلُّ هذه األسماء مكان ا

 إعرابه 
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 .وٌلٌها فعل متعٍد لم ٌستوِف مفعوله  ـم الــخــبــرٌــة: وهً تفٌد التكثٌرــــكــ . ب

 
 وتعرب  } اسم مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به مقدم { 
 

ُه اُزٌُّ٘ٞٞعـ٢ّ  ٓضبٍ:   - ّٞ َّ اُزّط   .ًْ ٓشٌٍِخ َؽ

 

 اعُ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِؾً ٔظت ِفؼٛي ثٗ ِمذَ  

 

ّٕ اُلؼَ ُْ ٣َزِٞف     ّٕ كبػَِٚ } اُزطٞه { ، ٝرغل أ ٌَ ٓزؼلٍّ ، ٝرغل أ َّ { كؼ ََ } ؽ ّٕ اُلؼ ٗالؽع ك٢ ٛنٙ اُغِٔخ أ

 َِ َِ ٝاُلبػ ٍُ ثٚ ٝعٞثًب ػ٠ِ اُلؼ ُّ أُلؼٞ ٍٍ ثٚ ، ؛ ُنا ٣زوّل َِّ ٗظت ٓلؼٞ ُٕ }ًْ  اُقجو٣خ {ك٢ ٓؾ ٓلؼَُٞٚ ثؼَلٙ ؛ ُنا رٌٞ

 حّق الصدارة فً الجملة . له) كم الخرٌة ( التً    ألنه ؛ 
  

 .ــ مثال: فكم من كلمة خٌر قلت
 

 } كم الخبرٌة { اسم مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به مقدم 

 رٌة ( التً   لها حّق الصدارة فً الجملةبسبب تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوباً   ألنه  ) كم الخ.  
  
  

ْٖ ،  أٍبء اُشوؽ . ط ــ َٓ  ٓــب ، أ٣ّْٜ ،أ١ {: ٓضَ } 

 

ٌَ  كؼَ ٝثؼلٛباُشوؽ  ػ٠ِ رلٍ إٔ ثشوؽ •  .ٓلبػ٤ِٚ أٝ ٓلؼُٞٚ ٣َزٞفِ  ُْ ٓزؼلٍّ  كؼ

 

ِٚ  ـ ٓضبٍ:  ِٜ ْْ ك٢ ٝع َْ كبثزَ ْٖ روبًث َٓ . 

     ّٕ ّٕ كبػَِٚ ػ٤ٔو َٓززو رول٣وٙ } أٗذ {  ، ٝرغل أ ٌَ ٓزؼلٍّ ، ٝرغل أ َْ  { كؼ ََ }  روبث ّٕ اُلؼ ٗالؽع ك٢ ٛنٙ اُغِٔخ أ

ٍُ ثٚ  ُّ أُلؼٞ ٍٍ ثٚ ، ؛ ُنا ٣زوّل َِّ ٗظت ٓلؼٞ ْٖ { ك٢ ٓؾ َٓ اُلؼَ ُْ ٣َزِٞف ٓلؼَُٞٚ ثؼَلٙ ؛ ُنا ٣ٌٕٞ اٍْ اُشوؽ } 

 َِ َِ ٝاُلبػ  له حّق الصدارة فً الجملة .  شرط  ؛ ألنه اسم؛  ٝعٞثًب ػ٠ِ اُلؼ
 

ٌّهم ــ مثال:  نقّدم للمعلمٌن فنحن مقصرون ماتكرم أكرم                      ــ مثال:  أ
 

  ِ؛ ألنه اسم شرط  له حّق الصدارة فً الجملة .؛  تقّدُم المفعولُ به وجوًبا على الفعِل والفاعل  

 
 ــ قال تعالى : } من ٌضلل هللا فما له من هاٍد{ صدق هللا العظٌم.

 

 اعُ ششط ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِؾً ٔظت ِفؼٛي ثٗ ِمذَ                 

  َِ َِ ٝاُلبػ ٍُ ثٚ ٝعٞثًب ػ٠ِ اُلؼ ُّ أُلؼٞ   ؛ ألٔٗ اعُ ششط  ٌٗ ؽّك اٌظذاسح فٟ اٌغٍّخ . ك٢ ا٣٥خ اٌُو٣ٔخ روّل

 
 

ْٖ ٓضبٍ :  ــ ك  َٓ ُّٞ ّْ ٣ؾلَع ُي اُ كَّن                               .رٌُِو َٞ ْْ ٝهزٚ ٣ُ ْٖ ٣ُ٘ظِّ َٓ  ٓضبٍ: 

  َِ ٍُ ثٚ ٝعٞثًب ػ٠ِ اُلؼ ُّ أُلؼٞ َِ روّل  .ألٔٗ اعُ ششط  ٌٗ ؽّك اٌظذاسح فٟ اٌغٍّخك٢ ؛  ٝاُلبػ
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ِم المفعوِل به على الفعِل والفاعِل وجوًبا فً كلٍّ مّما ٌأتً: د سبَب تقدُّ  حدِّ

ٔ      } ٌَْهبٍ رؼب٠ُ: } ٓب ر٘لوٞا ٖٓ ف٤و كألٗل 

 ألّن المفعول به اسم شرط } ما { وهو من األلفاظ التً لها حق الصدارة فً الجملة .     

ٕ   : ًّ ِّ ًو٣ٍٜخ ٍٝلاِك صَـــوِ  قال أبو عمر العرج  أػبػ٢ٗٞ ٝأ١َّ كَـز٠ً أػبػٞا            ٤ُٞ

 والفعل  ألّن المفعول به اسم استفهام  } أيُّ { وهو من األلفاظ التً لها حق الصدارة فً الجملة     
 .} أضاعوا{ لم ٌستوِؾ مفعوله

 

ْؾَٞكُ  قال المتنّبً فً كافور: - 3 َٓ  ُْٚ٘ ِٓ َٕ شبٍى  أْػَغجُُٚ           أ٢ّٗ ثٔب أ َٝ ٤ْٗب  َٖ اُّل  ٓبما َُو٤ُذ ٓ

 والفعل  الجملة ألّن المفعول به اسم استفهام  }ماذا { وهو من األلفاظ التً لها حق الصدارة فً الجملة     
 .{ لم ٌستوِؾ مفعولهلقٌت} 
 
 

ُِْن .  - ٗ  أٌُِخُ اُط٤ّجخُ طلهخٌ ، ٝا٣ّبٛب ٣ورغ٢ اَُق

ٌّاها { ٌدل على االختصاص         ألّن المفعول به ضمٌر نصب منفصل } إ
 

ْٖ ىهَد ك٢ ٛنا أَُبء؟  - ٘   َٓ 

 ألّن المفعول به اسم استفهام  }من { وهو من األلفاظ التً لها حق الصدارة فً الجملة .      
 

ٍِ اُؼوة:  - ٙ   ْٖ أٓضب  ."ا٣ّبِى أػ٢٘ ٝأٍؼ٢ ٣ب عبهح " ِٓ

ٌّاِك { ٌدل على االختصاص         ألّن المفعول به ضمٌر نصب منفصل } إ
 

 
 
 اضبْط ما تحته خّط فً الّنص اآلتً: 

َٕ  اُؾ٤بحُ ػِّٔز٢٘         َٖ ٣ج٘ٞ ّٕ اُّن٣ ُٜٓب  هظَٞهْٛأ ِّ رٜل َٕ  اُؾوبئنُ ثبألٝٛب ك٢ ٜٓبّة اُّو٣ؼ  ؽ٤برَْٜ، ٝاُّن٣ٖ ٣َ٘جٞ

ُى  هٞاػَلْٛ، ٝاُّن٣ٖ ٣وٍٕٞ  اُؼٞاطقُ رجؼضوٛب  َّ رزؾوَّ ٍِ ر٤ُٔل ثْٜ ٣ٞ ٍُ ػ٠ِ اُّوٓب ٌَ  اُّوٓب ، ٝال صجبَد ااّل ُٔب ُٚ أط

َٕ  اُؾ٤بحُ أطؾبةَ صبثٌذ ، كزٌبكُِئ  ًَ أُْٜ اُؼب٤ُخ اُن٣ٖ ال ٣ؼوكٞ َٕ ػ٠ِ رؾو٤ِن ؽٔٞؽبرِْٜ . ا٤ُؤ  ٣ٝظّوٝ

 
 

 

 

 ِعْد صٌاؼَة الجمِل اآلتٌة ، بحسب ما هو مطلوٌب بٌَن قوسٌِن : أَ 

َْ  -أ  ِْ اُؼِ َْ ؽاّلثُُٚ {  الجواب                 }المفعول به مقّدٌم وجوًبا على الفاعل {٣ؾتُّ ؽالة اُؼِ  } ٣ؾتُّ اُؼِ

 } ؽلّي ٓؼ٢ِٔ أف٢ {  الجواب           } الفاعل مقّدٌم وجوًبا على المفعول به {ؽلّي ٓؼ٢ِٔ أُقِض أف٢  -ة 

 } ا٣ّبَى ٣وظُل اُؼ٤ُق {  الجواب                ٌم وجوًبا على الفعل والفاعل {} المفعول به مقدّ ٣وظلى اُؼ٤ُْق  -ط 

 

 

 

 

 

 

ىىى5تدروبىرقمى   
 

ىىىىىى6تدروبىرقمىى   
 

ىىىىىىى7تدروبىرقمىى   
 

ىىىىىىىى8تدروبىرقمىى   
 

ىىىىىىىى9تدروبىرقمىى   
 

ىىىىىىىى18تدروبىرقمىى   
 

ىتتركىىاإلجابظىىللطالبىىىىىىى
      
 

+ 
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 اآلتٌة للشاعر أبً تمام ، ثّم أجْب عن األسئلِة التً تلٌها :اقرأ األبٌاِت  

ْٖ رـغبِه٣ٚ  ٍٞاءُ             َٓ  اما عبَه٣َْذ ك٢ ُفٍُِن   َك٤ٗئًب            كؤَٗذ ٝ

كبءُ            َٞ ـَْلِه    اُ ِٖ اُ ِٚ ػ ٤ ِٔ  هأ٣ُذ  اُُؾوَّ ٣غزُ٘ت  أَُقبى١         ٣َْٝؾ

ْٖ ِشّلح  ا           ـ ِٓ ْٖ ثؼِل ِ  ٍلَّرِٜب   َهفبءُ ٝٓب  ِٓ ٤ؤْر٢           َُٜب  ٍَ  اّل   

ْثُذ ٛنا اُلََّٛو ؽز٠َّ             أكبَكْر٢٘  اُزّغبِهة    ٝاَُؼ٘بءُ            ُول َعوَّ

 أّي بٌٍت ٌتَّفُق فً مضمونه مع قول الشاعر أبً الفضل ٌوسؾ بن الّنحوّي : - 1

َٕ ٤ُــُِِي ثـبُـجَِـظِ اشـزـّل١ أىٓــخُ ر٘لوع٢             هــل آم

 البٌت الذي ٌتفق مضمونه مع هذا البٌت هو البٌت الثالث       

 استخرج:  - 2

 جملتٌن تقّدم فٌهما الفاعُل على المفعوِل به وجوًبا .   -أ
 اٌؾش {. : } اٌفبػً : ربء اٌّزىٍُ ، ٚاٌّفؼٛي ثٗ هأ٣ذ اُؾو . -   

 اٌفبػً : ربء اٌّزىٍُ ، ٚاٌّفؼٛي ثٗ : ٘زا {}  عّوثُذ ٛنا اُّلٛو . -   
 

 جملتٌن تقّدم فٌهما المفعوُل به على الفاعِل وجوًبا.  -ب
 } اٌّفؼٛي ثٗ : اٌض١ّش اٌٙبء ، ٚاٌفبػً : اٌٛفبء{. ٣ٝؾ٤ٔٚ ػٖ اُـلِه اُٞكبُء  -   

 } اٌّفؼٛي ثٗ : ٠بء اٌّزىٍُ ، ٚاٌفبػً : اٌزغبسة{.أكبكر٢٘ اُزغبهُة  -  

 

 

 

طٌّ فً ما ٌأتً  أعرب ما تحته خٌّ
ام هبٍ ألث٤ٚ ٓب رؼجلٕٝ ٖٓ ثؼل١ هبُٞا ٗؼجل اُٜي ٝاُٚ  ؽؼَو ٣ؼوَٞة أُٞدُ هبٍ رؼب٠ُ : " أّ ً٘زْ شٜلاء ام    -أ 

 آثبئي اثوا٤ْٛ ٝأٍبػ٤َ ٝاٍؾبم اُٚ ٝاؽًلا ٝٗؾٖ ُٚ َِٕٓٔٞ { 

 فعل ماٍض مبنً على الفتح .ؽؼَو : 

  مفعول به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة٣ؼوَٞة : 

  فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمةأُُٞد : 

 
 

 هبٍ أؽٔل ٍٞه٢ : -ة

جل١           عوُػ األؽجَِّخ ػ٘ل١ َؿ٤ُو م١ أُـْ َعؾلرُٜب     ًَ َْ ك٢  َّٜ زُٔذ اُ ًَ ٝ 

 فعل ماٍض مبنً على السكون .عؾلرُٜب : 

 فً محل رفع فاعل . الضم  على ضمٌر متصل مبنًُد : 

 ضمٌر متصل مبنً فً محل نصب مفعول به .ٛب : 
 

َو   -عـ  ًَّ ِّ أُشوهخ ، كوّوه إٔ ٣يٝهٙ ك٢ أهوِة ٝهٍذ. ٓظطل٠ ٠ٍٞٓرن  ك٢ طجبِػ أؽِل األ٣بّ

 منع من ظهورها التعذر . على األلؾ  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرةٓظطل٠ : 

 منع من ظهورها التعذر على األلؾ  وعالمة نصبه الفتحة المقدرة مفعول به منصوب٠ٍٞٓ : 

 

 

ىىىىىىى11تدروبىرقمىى   
 

ىىىىىىى10تدروبىرقمىى   
 

تابعوا صفحتً وقناتً على الٌوتٌوب باسم 

 } األستاذ معاذ العٌسه{
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ى                      

 

َُ ؽ : اإلبدال - َٕ ؽوٍف آفَو، ٣ٌٕٝٞ ك٢ اُؾوِٝف َعْؼ { ك٢ ٍط٤ـخ } ارّظَ ٓضَ  ،  ٝك٢ أُؼزِّخ  اُظؾ٤ؾخِ وٍف ٌٓب

اما ًبٗذ كبإٛب أؽل اُؾوٝف  ٓلزؼَ ، اكزؼبٍ { رلزؼَ ، } اكزؼَ ، ٣لزؼَ ، { ٝٓظلهٛب ٝٓشزوّبرٜب اكزؼَ } ٓؾّلكح ٢ٛ

 ا٥ر٤خ : } ٝاٝ، ىا١ ، كاٍ ،  ماٍ ، ؽبء ، طبك، ػبك { .
 

 الّثقل واجتناب , بها الّنطق وتسهٌل , الحروف بٌن الصوتً والّتجانسِ  االنسجامِ  تحقٌقُ : الغاٌُة من اإلبدال  -
 . مخرجها فً متباعدة أو ّمتقاربة أصوات تجاور عن الّناجم الصوتً

 

 

 

 

 ثم من,   مجردها ثم ومن,  الكلمة أصل:  وهً حل   خطوات ثالث نّتبع كلمة  أي فً اإلبدال لتوضٌح 
 (. األمثلة خالل من التوضٌح سٌتم)  اإلبدال شرح

 

 (ا  هــ ي ن و م ت ل أ س( )  الزٌادة أحرف)  الزٌادات نحذف ثم بأصلها ٌؤتى وهنا كلمة كل مجرد هات 
 {.صلح} فتصبح والتاء األلف الزٌادة أحرف نحذف{  اصتالح} أصلها{ اصطالح} ـــ
 { زاد}   فتصبح الزٌادة أحرف نحذف{   ازتاد}   أصلها{  ازداد} ــ
 { صبر}  فتصبح الزٌادة أحرف نحذف{ اصتبر} أصلها{   اصطبر}   ــ

 ( .سألتمونٌها) بكلمة تجمع التً الزٌادة حروف هً حذفت التً األحرف أن الحظ 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــ كلمة من(  افتعل)  وزن على فعالً  صغ 
 اضتر ولٌس اضطر: ضرّ ,        ازتحم ولٌس ازدحم: زحم,          اوتزن ولٌس اّتزن: وزن  
 .  ادتخر أو بالذال اذخر ولٌس اّدخر:  ذخر   

 
 

 

ىدالـــــــــــالوحدةىالثالثظىى:ىاإلب
 

 

 ملحوظات مهمة لدرس } اإلبدال {

 ًف  عندما ٌكون الحرف الثان  ) مشدد ( نضٌف فً نهاٌة اإلجابة عبارة )ثم أدغمت(. مضعَّ
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 : حاالتىاإلبدال 
 

§                                  

 

ُْ ك٢ ربء االكزؼبٍ . اما ًبٗذ كبء }   ٍُ اُٞاٝ ربء، صْ رُْلَؿ ا رُْجَل ًٝ  اكزؼَ { ٝا

 

 

  
 

 

ب ٖٓ أػط٠ ــ  ّٓ  " .  ٝارّو٠هبٍ رؼب٠ُ : " كؤ

ٝاٝ ؽ٤ش  {اكزؼَ }عبءد كبء ثل٤َُ أُغوك } ٝه٠ {  } اٝرو٠ {، بٝأطِٜػ٠ِ ٝىٕ } اكزؼَ {  {اّتقى }   

 أثلُذ اُٞاٝ ربء صْ أكؿٔذ اُزبء ثبُزبء.

 

ٝاٝ  {اكزؼَ}عبءد كبء {   ٝطَ{، ثل٤َُ أُغوك } رظَ} اٝ بػ٠ِ ٝىٕ } اكزؼَ { ٝأطِٜ {اّتصل }ــ    

 أثلُذ اُٞاٝ ربء صْ أكؿٔذ اُزبء ثبُزبء. ؽ٤ش

 

ٝاٝ  {اكزؼَ}عبءد كبء {   ٝكن{، ثل٤َُ أُغوك } اٝرلبم}  ب{ ٝأطِٜ اكزؼبٍػ٠ِ ٝىٕ }  {اّتفاق} ــ    

 ؽ٤ش أثلُذ اُٞاٝ ربء صْ أكؿٔذ اُزبء ثبُزبء.

 

ٝاٝ  زؼَ{اكد }عبءد كبء{   ًَٝ{، ثل٤َُ أُغوك } ٓٞرٌَ}  ب{ ٝأطِٜ ٓلزؼَػ٠ِ ٝىٕ }  {مّتكل} ــًًًً

 ؽ٤ش أثلُذ اُٞاٝ ربء صْ أكؿٔذ اُزبء ثبُزبء.

 

 

كزؼَ{ ٝاٝ اعبءد كبء }{   ْٝٛ{، ثل٤َُ أُغوك } ٣ٞرْٜ}  ب{ ٝأطِٜ ٣لزؼَػ٠ِ ٝىٕ }  {ٌّتهم} ــًًًً

 ؽ٤ش أثلُذ اُٞاٝ ربء صْ أكؿٔذ اُزبء ثبُزبء.

 

 

َ{ اكزؼعبءد كبء }{   ٝطَ{، ثل٤َُ أُغوك } اٝرظبٍ}  ب{ ٝأطِٜاكزؼبٍػ٠ِ ٝىٕ }  {}ارّظبٍــ     

 ٝاٝ ؽ٤ش أثلُذ اُٞاٝ ربء صْ أكؿٔذ اُزبء ثبُزبء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحالة األولى

حرف ) ّت ( } تاء مضعفة{  فً الكلمة المطلوب توضٌح اإلعالل فٌها   ٌكون الحرف الثانً 

 تتحول فً أصلها إلى و + ت.
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§                                      

 

ٍُ  أٝ ماالً  ًبٗذ كبء } اكزؼَ { ىا٣بً أٝ كاالً اما  ًٍ، رُْجَل ّْ رُْلَؿْ اُّلاٍ ك٢ اُّلاٍ، ٝاُّناٍ ك٢ ربء االكزؼبٍ كا اُّلاٍ ص

.              

 

                        

 

 

؛ ألّٗٚ ٣٘ؼْ ثبألٖٓ ٝاُؼلاُخ . اىكٛود ٓضبٍ: ّٕ  اُؾ٤بحُ االهزظبك٣خ ك٢ األهك

 

َك } ىٛو { اُ ثل٤َُ  ، ٝأطِٜب } اىرٜود {  } اكزؼَ { ػ٠ِ ٝىٕ} اىكٛود {   ؤثلُذ ربء كىا٣بً { عبءد كبء اكزؼَ  }ٔغوَّ

 .اإلكزؼبٍ كاالَ 

 

ْٖ أٌٗو". اّكػ٠ : " اُج٤ّ٘خُ ػ٠ِ ٖٓ -هػ٢ هللا ػ٘ٚ  -هبٍ ػٔو ــ ٓضبٍ:  َٓ ُٖ ػ٠ِ   ، ٝا٤ٔ٤ُ

 

َك } اُ ثل٤َُ  ، ٝأطِٜب } اكرؼ٠{  {اكزؼَ}  ػ٠ِ ٝىٕ اّكػ٠ { } ــ عبءد كبء اكزؼَ  }كاالً{ كؤثلُذ ربء {  كػبٔغوَّ

 صْ أكؿٔذ اُلاٍ ثبُلاٍ .اإلكزؼبٍ كاالَ ، 

 

 

َك } ىٛاُ ثل٤َُ  ، ٝأطِٜب } ٓير٢ٜ {  لزؼَ {ٓ}  ػ٠ِ ٝىٕ{  ٓيك٢ٛ} ــ }ىا٣بً { كؤثلُذ كزؼَ اعبءد كبء { ىٛٞ، بٔغوَّ

 ربء اإلكزؼبٍ كاالَ .

 

َك } اُ ثل٤َُ  ، ٝأطِٜب } ٣يربك {  { ٣لزؼَ}  ػ٠ِ ٝىٕ{ ٣يكاك} ــ زؼَ  }ىا٣بً { كؤثلُذ كاعبءد كبء {  ، ى٣ل ىاكٔغوَّ

 ربء اإلكزؼبٍ كاالَ .

 

َك } اُ ثل٤َُ  ، ٝأطِٜب } اىربٕ {  { اكزؼَ}  ػ٠ِ ٝىٕ{ اىكإ} ــ عبءد كبء اكزؼَ  }ىا٣بً { كؤثلُذ ربء {  ىإٔغوَّ

 اإلكزؼبٍ كاالَ .

 

َك } اُ ثل٤َُ  ، ٝأطِٜب } ٓيرؾْ{  { ٓلزؼَ}  ػ٠ِ ٝىٕ{ ٓيكؽْ} ــ }ىا٣بً { كؤثلُذ ربء   كزؼَاعبءد كبء {  ىؽْٔغوَّ

 اإلكزؼبٍ كاالَ .

 

 

َك } اُ ثل٤َُ  ، ٝأطِٜب } اكرٜ٘ٞا{  {اكزؼَ}  ػ٠ِ ٝىٕ {  اّكٛ٘ٞا} ــ عبءد كبء اكزؼَ  }كاالً{ كؤثلُذ ربء {  كٖٛٔغوَّ

 .اُلاٍ ثبُلاٍصْ أكؿٔذ اإلكزؼبٍ كاالَ ، 

 

 

 

َك } اُ ثل٤َُ  { ٓنرٌو، ٝأطِٜب }  {لزؼَٓ}  ػ٠ِ ٝىٕ {  ّٓلًو} ــ االً{ كؤثلُذ ربء مكزؼَ  }اعبءد كبء {  مًؤغوَّ

 . اُناٍ ثبُلاٍ صْ أكؿٔذاإلكزؼبٍ كاالَ ، 

َك } اُ ثل٤َُ  {  رنرقوٕٝ، ٝأطِٜب }  {رلزؼَ}  ػ٠ِ ٝىٕ {  رّلفوًٕٝ}ــ كزؼَ  }ماالً{ كؤثلُذ اعبءد كبء {  مفؤغوَّ

 صْ أكؿٔذ اُناٍ ثبُلاٍ .ربء اإلكزؼبٍ كاالَ ، 

 الحالة الثانٌة

{ والحرف  أو ذاالً  زاٌاً أو دااًلً }  الحرف الثانً فً الكلمة المطلوب توضٌح اإلعالل فٌها  حرفٌكون ال

 {ت  إلى }( تتحرك فً أصلها د)الثالث

 ُشذَّ عن ذلك } اّدخر , اّدكر { ومشتقاتهما ألّن مجردهما } ذخر , ذكر { 
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§  

 

ُْ اُطّبء ك٢ اُطّبء  ّْ رُـْلَؿ ٍِ ؽـبًء، صـ ٍُ رـبُء االكزؼب  .اما ًبٗذ كـبء } اكزؼَ { ؽـبء ،أٝ طبًكا ، أٝ ػبًكا ، رُـْجَل

 

 

 

 

 (.د+ ؽ)  ا٠ُ أطِٜب.ك٢ رزؾٍٞ( ؽّ ) ٓضَ شلح ػ٤ِٚ ثبَُئاٍ ٓ٘ي أُطِٞثخ أٌُِخ ٖٓ اُضب٢ٗ اُؾوف ًبٕ اما 

 

ٍَ .ٓضبٍ: ــ  ٍٍ ٝأٓ َْ ػ٠ِ اُؾ٤بح ثزلبإ  ٣ب ث٢ُّ٘، اؽّوػ اُزّشبإّ، ٝأهج

 

َد } ال بدلٌل  {  اطترح, وأصلها }  {افتعل}  ــ }اّطرح{ على وزن تاء  { فأبدلتفتعل  }طاءاجاءت فاء {  طرحمجرَّ
 . الطاء بالطاءثم أدغمت ,  } طاء {   افتعل

 
 

 ــ مثال: تأملت جمال الطبٌعة وأنا ُمضطِجع فً ظلّ الشجرة. 
 

َد }ال بدلٌل  , وأصلها } ُمضتِجع {  {مفتعل}  ــ } ُمضطِجع { على وزن فتعل  }ضاد{ اجاءت فاء {  ضجعمجرَّ
 فأبدلت تاء افتعل  } طاء {  .

 
ُن لك الغّث من  السمٌن  , وال أصطاُد عثراتك. ٌِّ  ــ مثال: قال زٌد: ٌا صدٌقً , أنا أب

 
َد }ال بدلٌل  , وأصلها } أصتاُد {  {افتعل}  ــ } أصطاُد { على وزن جاءت فاء افتعل  }صاد{ { د( بَ صَ ) َ  صادَ مجرَّ

 فأبدلت تاء افتعل  } طاء {  .
 

َد }ال بدلٌل  {  الح, وأصلها } أصت {افتعال}  { على وزن اصطالحًــ } أ جاءت فاء افتعل  }صاد{ {  صلحمجرَّ
 فأبدلت تاء افتعل  } طاء {  

 
 

َد }ال بدلٌل  , وأصلها } ٌصترخون {  {ٌفتعلون}  { على وزن ٌصطرخونــ ــ }  جاءت فاء ٌفتعلون  {  صرخمجرَّ
 }صاد{ فأبدلت تاء افتعل  } طاء {  

 
َد }ال بدلٌل  {  اصتبر, وأصلها }  {افتعل}  { على وزن اصطبرــ }  }صاد{ فأبدلت تاء افتعلجاءت فاء {  صبرمجرَّ

 .افتعل  } طاء {  
 

َد }ال بدلٌل  , وأصلها } اصتحاب {  {افتعل}  { على وزن اصطحبــ }  جاءت فاء افتعل }صاد{ {  صحبمجرَّ
 فأبدلت تاء افتعل  } طاء {  

 
َد }ال بدلٌل  , وأصلها } اصتلى {  {افتعل}  { على وزن اصطلىــ }  جاءت فاء افتعل }صاد{ فأبدلت {  صلىمجرَّ

   تاء افتعل  } طاء {
 

 الحالة الثالثة

{ طـاء ,أو صاًدا , أو ضاًدا ٌكون الحرف الحرف الثانً فً الكلمة المطلوب توضٌح اإلعالل فٌها } 

 ( تتحرك فً أصلها إلى } ت {طوالحرف  الثالث)
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ً
ًِــــىـــــصـــــفًٚدــــــذجً إلتـــــذ ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ٍِذٛظاخً٘اِحا 

 ًً)يفً٘زًٖ ٌٛسلحًلّدًجبّعً ٌىٍّاخً دلّٙحً دلرٛ جذجًيفً ٌىرابً دلمشسًعٍىًٚدذجً) إلتذ ي
 ٚعذد٘اًشالزًٚشالشًْٛوٍّحًفمظًٚذصشٌفاذٙا.

 ًًٚصًْ)ً فرعً(ًٚذصشٌفاذًٗ,ًمبعىنًأًًٌْٛذغريخًصٛسجً ٌىٍّحًعّاًيف
ّ
 إلتذ يًٚدذجًختص

صًً(ًتاٌسؤ يً ٌٛص سيوّاًًً٘يفً جلذٚيً,ًفمذًجتذًو جلذٚيً,ًذثمىً خلغٛ خً
ّ
 ٍّحً)ً ذ

صايً(ًفٙز ً ٌرغريًلًٌؤششًعٍٍه.
ّ
صًً,ً ذ

ّ
صًً,ًٌر

ّ
 )ًِر

 ًًميىٕهً إلورفاءًتذس سحًٚدذجً إلتذ يًًِٓ٘زًٖ ٌٛسلح 

 ًًذرذٛيًيف.أصٍٙا)
ّ
إر ًواًْ حلشفً ٌصأًًًِٓ ٌىٍّحً دلغٍٛتحًِٕهًتاٌسؤ يًعًٍٍٗشذجًِصً)ًط

ً)ًط+ًخ(.ًإىل
 ًً(ًذرذشنًيفًأ)أِاًدشف

ّ
 صٍٙاًدً+ًخًعذ ًِذوشًٚذذخشًْٚٚذصشٌفاذّٙا.د

 .ًذرذٛيًيفًأصٍٙاًإىلًًٚ+ًخ)ً
ّ
 أِاًدشفً)ًخ

 .)عٕذِاًٌىًْٛ حلشفً ٌصأًً)ًِشذدً(ًٔضٍفًيفًٔٙاٌحً إلجاتحًعثاسجً)شًُأدغّد 

ً
 : صٍغحًسؤ يً ٌٛص سجا 

 

صْ شوػ فطٞاد ؽَ ٢ٛٝ أطَ أٌُِخ ٖٝٓ صْ ٓغوكٛب ٖٓ صالس ُٚ ٚضخً إلتذ يًتىٍّحًــــــــــــً .ٔ

 اإلثلاٍ ٝثؼلٛب أطِٜب ) ٤ٍزْ اُزٞػ٤ؼ ٖٓ فالٍ األٓضِخ (.

ثم نحذف الزٌادات ) أحرف الزٌادة (  ,  بالفعل الماضً الثالثً المجرد وهنا ٌؤتى٘اخًجمشدًوًًوٍّحً .ٕ

 ) س أ ل ت م و ن ي هــ  ا(

 اصطالح أصلها اصتالح  نحذف أحرف الزٌادة األلف والتاء فتصبح صلح
 ازتاد نحذف أحرف الزٌادة فتصبح زادازداد أصلها 

 اصطبر أصلها اصتبر نحذف أحرف الزٌادة فتصبح صبر 

  سأٌرٍّٛٔٙا(الحظ أن األحرؾ التً حذفت هً حروؾ الزٌادة التً تجمع بكلمة( . 

عٍىًٚصًْ)ً فرعًً(ًًِٓوٍّحًـــــــ .3  ــصغًفعالًا

,   ذخر : اّدخر ولٌس اذخر بالذال أو  وزن: اّتزن ولٌس اوتزن       ,   زحم: ازدحم ولٌس ازتحم     
 ادتخر

 ضّر: اضطر ولٌس اضتر . 
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 ِاً حلشفً ٌزيًأتذيًتىٍّحًــــــــــــــــ .4

 ومشتقاتها: حرؾ التاء   ومشتقاتها: حرؾ الواو      ، اّدخر ومشتقاتها : حرؾ التاء      ،  اتكل ازدهى
 ومشتقاتها: الواو        ،  اضطهاد مشتقاتها: التاءومشتقاتها : حرؾ التاء      ، مّتصؾ  اصطلح

 ومشتقاتها: حرؾ الواو     ،    ٌّدعً ومشتقاتها: التاء          ، اّتهم ومشتقاتها: الواو  اّتصل
 مضطجع ومشتقاتها: التاء          ، مّتسع ومشنقاتها: وسع            ، اصطاد ومشتقاتها : التاء

 تاء             مزدهً ومشتقاتها: التاء             ، اصطلى ومشتقاتها: التاءالمطرد ومشتقاتها: ال

ً
ً  فرعًًِٚشرماذٙاابحث فً النص عن كلمة على وزن  سرخشضًًِٓ ٌٕصًوٍّحًعشأًفٍٙاًتذ يً .5

مثل ازداد  ، مضطهد ، اصطحب ، نجد أن الحرؾ الثالث  كما فً الجدول التً سٌرفق فً هذه الورقة.
 محول )مبدل(عن اخر . مثل ازداد  ،  مّتصل  ،  ازدهى  ،  اصطحب.

 

أسفكًٍِخصًمجٍعً ٌىٍّاخً دلٛجٛدجًيفً ٌىرابً دلمشسًِعًذٛضٍخً إلتذ يًفٍٙاًٚوّاًأششخً
ًجتذًفمذ,ًً جلذٚيًيفًًً٘وّاً خلغٛ خًذثمى,ًً جلذٚيًيفًعّاً ٌىٍّحًصٛسجًذغريخًساتمَاًٌٛ

صً)ًًوٍّح
ّ
صً)ًً ٌٛص سيًتاٌسؤ ي(ًً ذ

ّ
صً,ًًِر

ّ
صاي,ًًٌر

ّ
ً.عٍٍهًٌؤششًلً ٌرغريًفٙز (ًً ذ

ً
 مجٍعًوٍّاخً ٌىراب.ً :ٚضخً إلتذ يًيفً ٌىٍّاخً َذٍح 

ً
ً ٌشلُ

ً
 أصٍٙاً ٌىٍّح

ً

 جمشد٘ا

ً

 شــشحًِــاًدــذزًفــٍــٙاًِـًٓإتذ ي

ً
مى1ًً

ّ
  لفرعايًٚ ًٚدٍسًأتذٌدً ٌٛ ًٚذاءًشًُأدغّدجاءخًفاءً ٚلى  ٚذمىً ذ

ص2ًً
ّ
أدغّدًشًُذاءً ٌٛ ًٚأتذٌدًدٍسًٚ ًٚ لفرعايًفاءًجاءخ ٚصً  ٚذصًً ذ  

فاق3ً
ّ
أدغّدًشًُذاءً ٌٛ ًٚأتذٌدًدٍسًٚ ًٚ لفرعايًفاءًجاءخ ٚفك  ٚذفاقً ذ  

ىاي4ً
ّ
أدغّدًشًُذاءً ٌٛ ًٚأتذٌدًدٍسًٚ ًٚ لفرعايًفاءًجاءخ ٚوً  ٚذىايً ذ  

5ًُٙ
ّ
أدغّدًشًُذاءً ٌٛ ًٚأتذٌدًدٍسًٚ ًٚ لفرعايًفاءًجاءخ ُٚ٘  ٚذًُٙ ذ  

صالخ6ً
ّ
أدغّدًشًُذاءً ٌٛ ًٚأتذٌدًدٍسًٚ ًٚ لفرعايًفاءًجاءخ ٚصً  ٚذصالخً ذ  
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سع7ً
ّ
أدغّدًشًُذاءً ٌٛ ًٚأتذٌدًدٍسًٚ ًٚ لفرعايًفاءًجاءخ ٚسع ٌٛذسعًٌر  

صف8ً
ّ
أدغّدًشًُذاءً ٌٛ ًٚأتذٌدًدٍسًٚ ًٚ لفرعايًفاءًجاءخ ٚصف ِٛذصفًِر  

ض9ًْ
ّ
أدغّدًشًُذاءً ٌٛ ًٚأتذٌدًدٍسًٚ ًٚ لفرعايًفاءًجاءخ ٚصْ ِٛذضًِْر  

 جاءخًفاءً لفرعايًص يًفأتذٌدً ٌراءًإىلًد ي ص٘ش  صذٙشً صد٘ش11ً

د يًإىلً ٌراءًفأتذٌدًص يً لفرعايًفاءًجاءخ ص٘اً ِضذًًِٙضد11ًً٘  

د يًإىلً ٌراءًفأتذٌدًص يً لفرعايًفاءًجاءخ ص د  صذادً صد د12ً  

د يًإىلً ٌراءًفأتذٌدًص يً لفرعايًفاءًجاءخ ص ْ  صذاًْ صد 13ًْ  

د يًإىلً ٌراءًفأتذٌدًص يً لفرعايًفاءًجاءخ صدُ  صحتاًَ صددا14ًَ  

عى15ً
ّ
 جاءخًفاءً لفرعايًد يًفأتذٌدً ٌراءًإىلًد يًشًُأدغّد دعا  دذعىً د

16ً ٕٛ٘
ّ
أدغّدًشًُد يًإىلً ٌراءًفأتذٌدًد يً لفرعايًفاءًجاءخ   د٘ٓ  دذٕٙٛ ً د  

وش17ً
ّ
أدغّدًشًُد يًإىلً ٌراءًفأتذٌدً لفرعايًر يًفاءًجاءخ روش ِذذىشًِذ  

خش18ًْٚ
ّ
أدغّدًشًُد يًإىلً ٌراءًفأتذٌدًر يً لفرعايًفاءًجاءخ رخش ذزختشًْٚذذ  

شح19ً
ّ
أدغّدًشًُعاءًإىلً ٌراءًفأتذٌدًعاءً لفرعايًًفاءًجاءخ عشح  عرتحً ع  

ٍع21ً
ّ
أدغّدًشًُعاءًإىلً ٌراءًفأتذٌدًعاءًً لفرعايًفاءًجاءخ عٍع ٌغرٍعًٌغ  

شدج21ً
ّ
أدغّدًشًُعاءًإىلً ٌراءًفأتذٌدًعاءًً لفرعايًفاءًجاءخ عشد  دلغرتدجً دلغ  
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ًعاءًإىلً ٌراءًفأتذٌدًضادًً لفرعايًفاءًجاءخ ضجع ٌضرجعًٌضغجع22ً  

عاءًإىلً ٌراءًفأتذٌدًضادًً لفرعايًفاءًجاءخ ضشَ  ضرت ًَ ضغش 23ًَ  

24ًً
ّ
ًً ضغش

ّ
ً  ضرت

ّ
عاءًإىلً ٌراءًفأتذٌدًضادًً لفرعايًفاءًجاءخ ضش  

عاءًإىلً ٌراءًفأتذٌدًضادًً لفرعايًفاءًجاءخ ضشب ٌضرتبًٌضغشب25ً  

عاءًإىلً ٌراءًفأتذٌدًضادًً لفرعايًفاءًجاءخ ضٙذ  ضرٙادً ضغٙاد26ً  

عاءًإىلً ٌراءًفأتذٌدًصادًً لفرعايًفاءًجاءخ صاد  صرادً صغاد27ً  

عاءًإىلً ٌراءًفأتذٌدًصادًً لفرعايًفاءًجاءخ صٍخ  صرالحً صغالح28ً  

عاءًإىلً ٌراءًفأتذٌدًصادًً لفرعايًفاءًجاءخ صفا  صرفىً صغفى29ً  

عاءًإىلً ٌراءًفأتذٌدًصادًً لفرعايًفاءًجاءخ صشر ٌصرتخًٌْٛصغشخ31ًْٛ  

عاءًإىلً ٌراءًفأتذٌدًصادًً لفرعايًفاءًجاءخ صرب  صرربً صغرب31ً  

عاءًإىلً ٌراءًفأتذٌدًصادًً لفرعايًفاءًجاءخ صذة  صرذةً صغذة32ً  

عاءًإىلً ٌراءًفأتذٌدًصادًً لفرعايًفاءًجاءخ صٍى  صرٍىً صغٍى33ً  

 
 

        

ًّ المجّرد مّما ٌأتً        : هات الّثالث
 {  وكل{ ،ارٌّبٍ }  ص٠ذ،  زاد{ ،اىكاك } ، ىٛٞ زها{  ، أُْيك٢ٛ }  صلح{ ، اططالػ }  وفقارّلبم } 

 {  ضرماػطواّ  } 
 

 

 

 

 

 صػ من األفعال اآلتٌة فعاًل على وزن } افتعل{ : 
 اػطّو {   } رَّ ض} اّكفو {  ،  ذخر} اىكؽْ {  ،  زحم} ارّيٕ {  ،  وزن  

ىىىىىىى1تدروبىرقمىىى   
 

ىىىىىىى0تدروبىرقمىىى   
 



 8788588890جونىفيىاللعظىالطربّوظى)ىتخصُّصى(ىىىىىىىىاِّدتاذى:ىمطاذالطوــدــــهى)الغصلىاِّول(ىىىىىىاللُّ الّنحوىوالّصرفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 

31 

 (ىىىىىىىىاِّدتاذى:مطاذىالطوــــدـه1جونىفيىاللعظىالطربّوظى)ىتخصُّصىفى(ىىىىىىىاللُّ(0885توجوؼيىجولىى) الّنحوىوالّصرفىىىىىى         

 

 

 وضح اإلبدال فً الكلمات التً تحتها خطٌّ فً كلٍّ مّما ٌأتً :  
 ك٤ٜب هثّ٘ب أفوع٘ب ٗؼَٔ طبًُؾب ؿ٤و اُّن١ ًَ٘ب ٗؼَٔ " ٣ظطوفٕٞهبٍ رؼب٠ُ : " ْٝٛ  – ٔ

  بدلٌل المجرد صرخ ، وجاءت فاء افتعل صاًدا فأبدلت تاء االفتعال طاءأصلها } ٌصترخون { ٣ظطوفٕٞ :       

ّٕ هللا   - ٕ ّٜوى ٝاططلبى ػ٠ِ َٗبء اُؼب٤ُٖٔ "  اططلبىهبٍ رؼب٠ُ : " ٝام هبُذ أُالئٌخ ٣ب ٓو٣ْ ا  ٝؽ

  فأبلت تاء االفتعال طاء صاداً جاءت فاء افتعل  صفو ( صفا ، ) أصلها } اصتفاك { بدلٌل المجرداططلبى : 

ِٛ٘ٞاًِٞا اُّي٣ذ " هبٍ هٍٍٞ هللا :  - ٖ     .  " ثٚ ؛ كبَّٗٚ ٖٓ شغوٍح ٓجبهًٍخ  ٝاكَّ

داال ،فأبدلت تاء االفتعال داال ثّم أدؼمت مع الدال افتعل ، جاءت فاء  (دهن )أصلها } ادتهنوا { بدلٌل المجرداّكٛ٘ٞا : 
    األخرى

ْٕ مٛت ػ٘ٚ اُـؼت ،ٝااّل " هبٍ هٍٍٞ هللا :   - ٗ ٌْ ، كب ٌْ ك٤ِغِ  .  " ك٤ِؼطغغاما ؿؼت أؽلًْ ٝٛٞ هبئ

 ، جاءت فاء افتعل ضاًدا فأبدلت تاء االفتعال طاء   (ضجع )أصلها } فلٌتضجع { بدلٌل المجردك٤ِؼطغغ  :          
                                                                          

 ؽظبر٢           ٝٗبك٣ُذ ه٢ٓٞ كبؽزَْجُذ ؽ٤بر٢ كبرّٜٔذُ هبٍ ؽبكع اثوا٤ْٛ :هَعؼُذ ُ٘ل٢َ  – ٘

، جاءت فاء افتعل واًوا فأبدلت فاء االفتعال تاء ثّم أدؼمت مع (وهم ): أصلها } اوتهمت { بدلٌل المجرد ارّٜٔذ      
 التاء األخرى 

هد ٍٝبئؾُ  - ٙ  َّٞ َّ٘ٞاد اُؼشو أُبػ٤خ . االرّظبالدرط ًها ٓنٛاًل ك٢ اُ ُّٞ  رط

، جاءت فاء افتعل واًوا فأبدلت فاء االفتعال تاء ثم  (وصل)أصلها } االوتصاالت { بدلٌل المجرد االرظبالد :   
 أدؼمت مع التاء األخرى 

 

 ػ٠ِ صوبكبد األْٓ األفوٟ ٝؽؼبهارٜب . ٣طِّغَ ػ٠ِ أُوء إٔ  - 7

{ بدلٌل المجرد طلع ، جاءت فاء افتعل طاء ، فأبدلت تاء االفتعال طاء ثّم أدؼمت بالطاء } أصلها ٌطتلع ٣طِّغ    
 الثانٌة .

َّ أؽٔن . رظطبكُ اهؿجٞا ثؤٗلٌَْ ػٖ أُطبٓغ كبّٜٗب   - 8 ً 

 ، جاءت فاء افتعل صاًدا فأبدلت تاء االفتعال طاء . ، صٌد( صاد )أصلها } تصتاد { بدلٌل المجردرظطبك :   

ُٖ ش٤ئًب ، أٝ رُـؾـوّوٚ         اما رَـؾـ٤َّو ك٤ٜب اُّلُٓغ  ٍ أؽٔل شٞه٢:هب  - 9  ٝاػطوثبُزُْضجُِذ اُؼ٤

  ، جاءت فاء افتعل صاًدا فأبدلت تاء االفتعال طاء (ضرب )أصلها } اضتربا { بدلٌل المجرداػطوثب :   

ِٝ عوؽي ال "هبٍ ٛبهٕٝ اُّوش٤ل:  - ٓٔ  ."  ٣زَّغكا

ل واًوا فأبدلت الواو تاء ثّم أدؼمت مع التاء افتعجاءت فاء ،  (وسع)أصلها } ٌوتسع { بدلٌل المجّرد  ٣زَّغ :  
  األخرى

 ػ٠ِ ٓب ٣٘ٞثي رَؼْل ك٢ ا٥فوح . اططجوْ  - ٔٔ

 أصلها } اصتبر { بدلٌل المجرد صبر ، وجاءت فاء االفتعال صاًدا فأبدلت التاء طاء . اططجو :  

٤َّبٍبد اُ - ٕٔ ّٕ اُ ٌَّب٤ّٗخ ا  .أُطّوكحّيهاػ٤ّخ اُّز٢ رؼزٔل اُزٌُّ٘ٞٞع٤ب اُؾل٣ضخ رَْٜ ك٢ ٓٞاعٜخ اُّي٣بكح اُ

 بدلٌل المجرد طرد ، جاءت فاء االفتعال طاًء فأبدلت التاء طاء ثم أدؼمت بالطاء األخرى .أصلها } المطتردة {  أُطّوكح :  

غٌ ك٢ هِج٢  - ٖٔ زََّ َّ ؽل٣ٍش ٣٘لغ. ُٓ ٌُ 

واًوا فأبدلت فاء االفتعال تاء ثّم أدؼمت بالتاء  افتعل ، جاءت فاء (وسع )أصلها } موتسع { بدلٌل المجردٓزَّغ :    
 األخرى 

ىىىىىىى3تدروبىرقمىىى    
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ْعٍل ًبك ٣َجو٢٘٣ اططجبهٌ هبٍ اُشبػو: ػ٘ل١  ٗٔ َٞ َّ اُّٟ٘ٞ كَِِ ب أ٢ّ٘ٗ َعِيٌع           ٣ٞ ّٓ  ٝأ

 طاء .اإلفتعال  صاًدا فأبدلت التاء  فتعل فاء ا جاءت،  (صبر)أصلها } اصتباٌر { بدلٌل المجرد  اططجبٌه :    
 
 

 

 

 اقرأ النص التالً ، ثّم أجب عن األسئلة التً تلٌه : 

َْ اُغ٤ٌِ ُي ،  اططؾِت اٌُزبةَ        ، ثٚ ٣زّلن َُبٗي ٝهِجي ا٠ُ ؽَٖ اُّوأ١، ٣َبٗلى كٜٞ ال ٣لَّػ٢ ٝال ٣يك٢ٛ ِْٝٗؼ

ٌََذ ًِّٝٔب هبهثَذ  ٍَ ْٕ عبَْٗجزَُٚ  ْٕ أٌَٓزَٚ رؼَِّن ثَي، ٝا ُٔي، ٝال ٣ضوَ ظِّي ػ٠ِ ؿ٤وى، كب اٌُزبة اعزٔغ هأ٣ُي، ٝصبة ؽِ

 ػَ٘ي.

1     . ِد الكلماِت الّتً حصَل فٌها إبداٌل، ثمَّ و ِّضْح واحدًة منها  حدِّ

 } اططؾت ، ٣ّلػ٢ ، ٣يك٢ٛ ، ٣زّلن {  الكلمات هً 

 توضٌحها :
 ل صاًدا فأبدلت تاء االفتعال  طاء .، جاءت فاء افتع (صحب)أصلها } اصتحب { بدلٌل المجرد اططؾت :  -

دااًل ثّم أدؼمت بالتاء فأبدلت تاء االفتعال  ل دااًل جاءت فاء افتع دعو ( دعا ، )بدلٌل المجردأصلها } ٌدتعً { ٣ّلػ٢ :  -

  األخرى

 . فاء افتعل زاٌاً ،فأبدلت تاء اإلفتعال دال.جاءت  زهو ( زها ،)أصلها } ٌزتهً { بدلٌل المجرد ٣يك٢ٛ :  -

 ل تاء ثّم أدؼمت بالتاء األخرى جاءت فاء االفتعال واًوا فأبدلت تاء االفتعا،  (وفق){ بدلٌل المجرد أصلها } ٌوتفق ٣زّلن :  -

2      خط أعرب ما تحته 

 ززو رولهٙ أٗذ .َٓكؼَ أٓو ٓج٢٘ ػ٠ِ إٌَُٞ ، ٝؽوى ثبٌَُو ًٓ٘ؼب الُزوبء اَُب٤ًٖ٘ . ٝاُلبػَ ػ٤ٔو  اططؾِت :

 اٌُزبَة : ٓلؼٍٞ ثٚ ٓ٘ظٞة ٝػالٓخ ٗظجٚ اُلزؾخ .

 

 

 

 ما الحرؾ الّذي أبدل فً ما تحته خطٌّ :

ّٕ ك٢ مُي ٣٥َخ ٌُْ إ ً٘زْ ٓئ٤ٖ٘ٓ  "  ّلفوٕٝرهبٍ رؼب٠ُ : " ٝٓب  – ٔ  ك٢ ث٤ٞرٌْ ا

جاءت فاء تفتعل ذاالً بدلٌل المجرد ) ذخر ( ، وأبدلت تاء تفتعل داالً ؛ لتقارب مخرجهما ، ثم أدؼمت الذال    
 الساكنة فً الدال المتحركة ، فأصبحت داالً مشددة.

 
 

ِٕ ثبألػالّ ثٔ٘بٍجِخ ٓوٝه ٓئخ ػبّ ػ٠ِ اُضّٞهح اُؼوث٤ّخ اٌُجوٟ. اىكاٗذ - ٕ  شٞاهُع أُل

 أبدلت دااًل .افتعل تاء    
 

ْٖ  هبٍ اُشبػو: - ٖ َٓ  َّ ٌَ ك٤ٚ              ًّنثْزٚ شٞاُٛل االفزجبهِ  ٣ّلػ٢ِ ً  ثٔب ٤ُ

 ابدلت دااًل وأدؼمت مع الدال األخرى فأصبحت دااًل مشّددة . ٌفتعلتاء     
 
 

ْٖ ًبٕ  - ٗ زَّظلًبٓ ، ٝاألكة، ٝاُؼلّخ، ٍبَك ث٤ٖ اُّ٘بً . ُٓ ِْ  ثبُؼِ

 } الواو { أبدلت تاء وأدؼمت مع التاء األخرى ، فأصبحت تاء مشّددة . مفتعلفاء    
 
 
 

 

ىىىىىىى4تدروبىرقمىىى    
 

ىىىىىىى5تدروبىرقمىىى   
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 وضِح اإلبداَل فً الكلمات اآلتٌة:
 . دااًل  ربء االفزؼبيفؤثذٌذ  ٚاٚاً ، عبءد فبء االفزؼبي  ٚفك () { ثذ١ًٌ اٌّغشد  ٚرفبقأطٍٙب } ا:  ارّلبم

 عبءد فبء افزؼً طبد فؤثذٌذ ربء االفزؼبي طبء  طٍٟ ( طٍٝ ، )أطٍٙب } اطزٍٝ { ثذ١ًٌ اٌّغشداطط٠ِ :  

ُّ أدغّذ ِ، عبءد فبء  (ٚصْ )أطٍٙب } ِٛرضْ { ثذ١ًٌ اٌّغشدٓزّيٕ :   ا فؤثذٌذ فبء االفزؼبي ربء ص ًٚ  ثبٌزبءفزؼً ٚا

 األخشٜ .

  طبء ٠فزؼًضبًدا فؤثذٌذ ربء  ٠فزؼً، عبءد فبء  (ضشة)أطٍٙب } ٠ضزشة { ثذ١ًٌ اٌّغشد ٣ؼطوة :  

 االفزؼبي ضبًدا فؤثذٌذ ربء االفزؼبي طبًءا . فبء، ٚعبءد (ضٙذ )أطٍٙب } اضزٙبد { ثذ١ًٌ اٌّغشد اػطٜبك: 

 

 

 

 

 

 

ى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىىىىىىى6تدروبىرقمىىى   
 

 الٌوتٌوب الٌوتٌوب باسمتابعوا صفحتً على الفٌس بوك وقناتً على    

 ) األستاذ معاذ العٌسه( 
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ىومغؼومهىأوًلاى:ىدالالتىالتصعورى
 

٤َّبم  . : الّتصعور َْٜ ٖٓ اُ ٍٕ رُـل ؼَوثـخ ؛ ُِّلالُخ ػ٠ِ ٓؼب ُٔ  ط٤ـخٌ ٓـقظٞطخٌ رطوأُ ػ٠ِ ث٤٘خ األٍـٔبء اُـ

 

 

 

 

 :              
ر مهنة من المهن. تكونو                                                عندما نصغِّ

    
ِعرقال الشاعر : تعلّم ٌا  ٌْ  كٌَف تهجو      وَدْعَك ِمْن الَخَنا فالّرأُس شابا  ُشَو

 
ر ، فالقائل خاطب الشاعر    بلفظ مصّؽر   نجْد أنَّ سٌاَق الكالم أظهَر داللَة الّتحقٌر وتقلٌَل الّشأن فً االسم الصؽَّ

ِعر { ذلك بأن المتكلم ال ٌعترؾ به شاعًرا ، فهنا داللة التصؽٌر تكون } التحقٌر وتقلٌل الّشأن  { ٌْ  } ُشَو
 
ِتب  كاتب: ــ  ٌْ ِعب  لُ  ,   العب:    ُكَو ٌْ لِم  عالم:،       َو ٌْ ِمقأُ  أحمق:،          ُعَو ٌْ  َح
 
 

 وتكون عندما نصغر مفرد ) غٌر عاقل (                                           
               

ز٤ِّّتَ اهوأ  ٌُ وكن ٓغ اُـَبُخ هجَ رو٤ًجٜب أٝ ط٤بٗزٜب . اُ ُٔ  اُ

ٗ ثبٌّمبسٔخ ِغ اٌىزبة ، فٕٙب دالٌخ اٌزظغ١ش     ُّ ٔغذ ٕ٘ب ظٙٛس دالٌخٌ عذ٠ذحٌ ٌظ١غخ اٌزّظغ١ش ، ٚاٌُىز١َت طغ١ٌش ؽغ

 رىْٛ } رم١ًٍ اٌؾغُ { 

 

ـــوح:       ُعـــجــ١َْــً،           َعــجـــَ:         ُوــزَـــ١ــِتًِزـــبة:  ًُ  ُوــَش٠َّخ،        

 

 

 

 

 

 ٝرٌٕٞ ػ٘لٓب ٗظـو عٔغ.                                           

 

    

ٌْ ،ُٝٞ  :ٓضبٍ -  . ثُلَه٣ْٜٔبداُظلهخُ ٗلُؼٜب ػظ٤

ِّٙبد { عبءد ِظغشح ، ِٚىجش٘ب } دساُ٘ { فؤفبد اٌزظغ١ش ٕ٘ب  رم١ًٍ اٌؼذد ،ٚ٘زٖ اٌّذالٌخ      ٔغذ ٕ٘ب وٍّخ } ُدَس٠ْ

 .رؤرٟ ِغ اٌغّغ ، فٕٙب دالٌخ اٌزظغ١ش رىْٛ } رم١ًٍ اٌؼذد  {

 

ىرىـــــصعوالوحدةىالخامدظىى:ىالتَّ
 

 ٌردالالت التصغ

          التحقٌر وتقلٌل الشأن .ٔ

 تــقــلــٌــل الــحــجــم. ٕ

 تــقـــلــٌــل الــعــدد. ٖ

 

ٌّات( , تقلٌل حجم , مع أّنها جمع. ورد فً األسئلة )  ُكَر
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 رظغ١ش أطؾبة ) عّغ (                 أىٝه أَُط٤ْؾبث٢  ــ ٓضبٍ:   

 

٠ْـــؼـــبدٍبػبد:          ،      ٌُــمَــ١ــّـــبد،            ُُــــوَـــــْ:         دس٠ّٙبد كهاْٛ: َٛ  ُعـــ

 

 

 ٌٕٞ ػ٘لٓب ٗظـو ظوف ىٓبٕ أٝ ٌٓبٕ .رٝ                                                      

 

ٍّ اُؾٌْ ثٖ أث٢ اُّظِذ : َٖ ػطلْذ ؽ٘ب٣بٙ  هب ٣ْ َٝ َِِِّٛخ ٝاُؾٞاِعِت ٝاُو٢َِّ ُك ِٚ            ػطَق اأَلَ  ٍٔبئِ

٠ْٓ { عبءد ِظغشح ، ٚ دّي رظغ١ش٘ب ػٍٝ رمش٠ت اٌّىبْ ، أٞ لشة ِىبْ اٌّغّبء ، فٕٙب        َٚ ٔغذ ٕ٘ب وٍّخ } ُد

 دالٌخ اٌزظغ١ش رىْٛ } رمش٠ت اٌّىبْ  {

 

 أُجبهاح ثبٗزظبّ. ثَُؼ٤ْلَ ؿبكه أُزلوعٕٞ  ٓضبٍ:-

ٔغذ ٕ٘ب وٍّخ } ثَُؼ١ْذ { عبءد ِظغشح ٚدّي رظغ١ش٘ب ػٍٝ رمش٠ت اٌّضِبْ أٞ ثؼذ اٌّجبساح فٕٙب دالٌخ اٌزظغ١ش     

 رىْٛ } رمش٠ت اٌضِبْ {

 

٣ْن ــ ٓضبٍ: عَِذ َٞ   أَُبء هُج٤ََْ ،    فوعذ ا٠ُ أُز٘يٙ   اُلغو ا٠ُ ٌٓخ  ثَُؼ٤ْل اُشغوح         ، ٍبكود كُ

 

 روو٣ت اُيٓبٕ                                          روو٣ت اُيٓبٕ                     روو٣ت أٌُبٕ                 

 

 

 ٝرٌٕٞ ػ٘لٓب ٗظـو اٍْ ػِْ                                                                

 

 ٍُ َٕ اُوٍٞ ٍُ ألؿٍ ٢ُ ،  ٝ ًبٕ  هبٍ: ًبٕ اُّ٘ج٢ ػطٞكًب ثبُظـبه ، كؼٖ أٌٗ ثٖ ٓبُي  ًب ٣ؤر٤٘ب ك٤وٞ

٤ْوطـ٤ًوا : "٣ب أثب  َٔ   ُػ

١ْش { عبءد ِظغشح ٚدّي رظغ١ش٘ب ػٍٝ        َّ  { اٌزّؾجّت} ٔغذ ٕ٘ب وٍّخ } ُػ

 

ّٟ  ،    اثٖ:         ُ٘ــَٕــ١ْــذح ٛ٘ل: ـــش،     ػبٓو:        ثَُٕ ِّ ٠ْـــ َٛ ــذ ،           ٍؼ٤ل:     ُػـــ  ُعـــَؼـــ١ِـّ

  

 
 

  

 
 

 :  فً كّل مّما ٌأتًخط ما المعنى الّذي أفاَده الّتصؽٌُر فً ما تحته    

ّٕ اُّشوى َُظِْ ػظ٤ْ { ث٢َُّ٘ ٣ب ٝٛٞ ٣ؼظٚ  هبٍ رؼب٠ُ: } ٝام هبٍ ُؤبٕ الث٘ٚ   - ٔ   } التحبب {  ال رُشوى ثبهلل ا

ٍِ هللا   - ٕ َّ " : هبٍ هٍٞ َٖ آك جَُي ٣ب اْث َْ ٍٖ ، َؽ ْٖ ثط ِٓ ا  ب ٓأل آَك٢ٌّٓ ٝػبًء َشّوً بدٌ َٓ َٔ َٕ ال ثُلَّ  ُُو٤َْ ْٕ ًب ِْجََي ، كب َٖ ُط ْٔ ٣ُوِ

 ٌٌ ٌّ ،ٝصٌُُِش شواٌة ،ٝصٌِش َٗلَ  } تقلٌل العدد  {         . "كضٌِش ؽَؼب
 

ٍُ اُّلكبع أُلٗ  -  ٖ ٌّٖ هعب  } تقرٌب الزمان {     اٗزشبِهٙ ك٢ اُـبثخ. هُج٢َّ٤ ٖٓ اؽلبء اُؾو٣ن رٔ
 

 } تقلٌل الحجم  {      اُّلّ اُج٤ؼبء ٝاُؾٔواء ًُو٣ّبد٣زؤُق عٜبى أُ٘بػخ ٖٓ   -  ٗ
 

ِْ أّٗٚ ٓزٞاػٌغ، أٓب  - ٘ ُْ ٖٓ ٍٔبد اُؼبُـ ٣ْـِ َٞ َِ . اُُؼ  الشأن {  {} التحقٌر وتقلٌل كزطـ٠ ػ٤ِٚ ٍٔخُ اٍزٌجبِه اُغبٛ

ىىىىىىى1تدروبىرقمىىى    
 

ى{صعورىأوىقلولىى}ىمصعَّرة،ىوهيىبدولىرنىالوصفىبكلمظىأدماَءىىفيىاِّمثلظىالدابػظىتدّمىىاِّدماء    
  :،ووؤتىىبؼاىلبوانىمطاٍنىمطوَّنظىبوناهاىمنىخاللىذرحىاِّمثلظىالدابػظى.

 

 أو المكان تقرٌب الزمان. ٗ

 الــتــحــبــب. ٘
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ىثانًواى:ىتصعورىاالدمىالثالثيى   

 ٌكون تصؽٌر االسم الثالثً على النحو التالً : 

 

 

 

َِٛي  ــ ْؼُل ، كول  ٍَ ْٗـُظ  َؼ٤ْلعبء ك٢ أُضَ: " ا ٍُ." 

، فىبْ رظغ١شٖ  ّٟ ٌُ صالص ٔالؽع ٕ٘ب  وٍّخ } ُعَؼ١ْذ {  عبءد ػٍٝ ط١غخ } فَُؼ١ًْ { ثؼذ رظغ١ش االعُ } َعْؼذ { ٚ٘ٛ اع

 .ػٍٝ اٌٛصْ } فَُؼ١ًْ { 

٠ْتصٞة:     كّة: ُكث٤َْت   ،             ،    لُط١َْظ ،     هؾّ:    ُع١ًَْٙ ٍَٜ:       َٛ      لُف١ًَْ،    هلَ:     صُ

ء عيء:     ْٞ ٠ْظ،    هًٞ:     ُعض َٛ ٜو:        ُعج١ًَْ، عجَ :   لُ ُٓ ــَٙـــ١ْـــش،      لُــٍَــ١ْــُ ،  هِْ:    ُِ

 

 

 

 

ْٖ  هبٍ اُؾط٤ئخ:  - ِٓ َْ ِك٣بٍه  ٍْ ُٖ رَْنِهفُ  ٤ََُْ٘ٛلحَ أََه ْٖ ِػْوكبِٗٚ اَُؼ٤ْ ِٓ وَُق  ٍْ  رَْؼِوُف         ثِؤ

ُِظغَّش االعُ اٌّؤَّٔش } ٕ٘ذ { اٌّزٞ ٌـُ رٍؾمٗ ػالِخُ اٌزّؤ١ٔش، ٌٚىٓ  ٔالؽع ٕ٘ب  وٍّخ } ١َُْٕ٘ذح { عبءد ِظغشح ، ٟٚ٘ 

ٌِْؾمَْذ ثآخشٖ ربٌء ِشثَٛطخ   ثؼذ رظغ١شٖ أُ

 . 

 ثؤ٠شح :بئر،    ُسَغ١ْذح هؿل:ُػ١َْ١ٕخ        ،          ػ٤ٖ:  ُٔف١َْغخ          ،        ٗلٌ:

 .)َػ٤ْلح ُٝ  ألٔٗ اعُ صالصٟ ِؤٔش غ١ش ِخزَٛ ثزبء رؤ١ٔش رٍؾمٗ اٌزبء ػٕذ اٌزظغ١ش. ػَِ رظـو ًِٔخ ) ٝػل ( ػ٠ِ ) 

 

 

 

 

 ََ ُّّ ُطلِزٜب: ٓب أعٔ ٣ْظَ هبُذ األ َٞ ٍَي ، ٣ب طـ٤ور٢ ! اُزُّ  اُن١ ٣ؼِٞ هأ

٠ْظ { عبءد ِظغشح ، ٚٔغْذ٘ب لجً اٌزّظغ١ش } ربط { ٚ٘ٛ اعُ  صب١ٔٗ أٌف، ٚاالعُ اٌزٞ       َٛ ٔالؽع ٕ٘ب  وٍّخ } رُ

َط { فؤطجؼ رظغ١ش  َٛ صب١ٔٗ أٌف  ػٕذ رظغ١شٖ رُشّد األٌف إٌٝ أطٍٙب ، ٕٚ٘ب عبء أطً األٌف } ٚاٚ { ثذ١ًٌ األطً} ر

٠ْظ {  َٛ  وٍّخ ربط } رُ

٠ْت أطً األٌ ثبة: َٛ  {   ١ٔبةثذ٠ً اٌغّغ } أ ١َْ١ُٔت  أطً األٌف ٠بء  ،   ٗبة :ف ٚاٚ ثذ٠ً اٌغّغ } أثٛاة {   ثُ

٠ْشؿبه:  َٛ  أطً األٌف ٚاٚ ثذ٠ً اٌغّغ } أصٛاة {    ص٠ُْٛت ، صبة:    أطً األٌف ٚاٚ ثذ٠ً اٌغّغ } أغٛاس { ُغ

س( ٚأضفٕب اٌزبء ألٔٗ اعُ ِؤٔش.ٗبه:  َٛ ٠ْشح ثذ١ًٌ اٌّغشد ) َٔ َٛ ُٔ 

٠ًْ أطً األٌف ٚاٚ ثذ٠ً اٌغّغ } أِٛاي {ٓبٍ:  َٛ ٠ْشح  ثذ١ًٌ اٌغّغ ) دٚس( ٚأضفٕب اٌزبء ألٔٗ اعُ ِؤٔش،  كاه:   ُِ َٚ  ُد

َػ {هاؽخ:  َٚ ٠ْؾخ ثذ١ًٌ اٌّغشد } َس َٚ  ُس

ر على وزن } فُ  - ٔ ٌُصغَّ  . ل {ـــٌْ ـــعَ ـــاالسم الّثالثً 

 

ًّ المؤنَّث غٌر المختوم بتاِء الّتأنٌث تلحقه الّتاء عند الّتصغٌر. - ٕ  االسم الّثالث

 

ًّ الّذي ثانٌه حرُف األلف فإنَّه ٌردُّ } أي حرف األلف { إلى أصله عند - ٖ  .الّتصغٌر االسم الّثالث
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َّ ثٚ ك٢ هِٞة اُّ٘بً .  - َّٕ أُؼبِٓخَ اُؾَ٘خَ عٞاُى ٍلٍو رؾ ، ا  أَُف٢َّ

ّٟ ِؾزُٚف اٌاّلَ،      ٌُ صالص ّٟ { عبءد ِظغشح ، ٟٚ٘ رظغ١ٌش ٌالعُ } أؿ {، ٚ٘ٛ اع  ٍٗ طٔالؽع ٕ٘ب  وٍّخ } أَُخ

، ٚػٕذ رظغ١شٖ ُسدَّ اٌؾشف  ِْ ّْ اٌّضّٕٝ أخٛا ُٚ ٠ـبًء ، اٌّؾزٚف إ١ٌٗ، فؤطجؼ اال} أخٛ {؛ أل ُّ لٍُِجَْذ اٌـٛا عُ } أَُخ١ْٛ {، ص

ْذ ِـَغ ٠ـبء اٌزّ  َّ ّٟ ظٚ أُْدِغ  { غ١ش ، فؤطجؼ رظغ١ش وٍّخ } أؿ { ػٍٝ } أَُخ

 

ّٟ كّ:  ًِ ّٟ  ،        أة:        ٠َُذ٠ّخ ثذي اٌغّغ } أ٠بدٞ{،       ٣ل:     ُد ّٟ  ،        اثٖ:         أُثَ  ثَُٕ

١ّْخ أّ: َِ
 . َُ٘ش٠ْشح ،      ٛوح:    أُ

 

 

 

 

َّـلٟ             ًٔب عود ػ٠ِ  هبٍ اُشبػو:  - َؼـّل ُِ َٔ ًَ  اُؼظب اُُؼَظ٤ّخعوٟ ٗــياٌه 

ٔالؽع ٕ٘ب  وٍّخ } اٌُؼَظ١َّخ { عبءد ِظغشح ، ٟٚ٘ رظغ١ش ٌالعُ  } اٌؼظب { اٌّزٞ ٠ٕزٟٙ ثبألٌف ٚػٕذ     

ْذ ِغ ٠ـبِء اٌزّظغ١ش ، ٚأٌؾمذ ثٗ اٌزبء اٌّشثٛطخ أل َّ أْدِغ َٚ فؤطجؼ رظغ١ش ،  ٔٗ اعُ ِؤٔش رظغ١شٖ لٍُِجَِذ األٌف ٠ـبًء، 

 وٍّخ } اٌؼظب { ثمٌٕٛب } اٌُؼَظ١ّخ { 

ّٟ ،     ؽِٞ:            ُؽَظ١ّخ ،             ؽظب:      ل١َُّٕخه٘ب:  ّٟ ،               كز٠:                 ُؽٍَ       فُزَ

ّٞ َْٛل١:   ّٟ كُٞ:                َُ٘ذ  ُدٌَ

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

َٕ أثِْؾ  اُلوا٤ٛل١ّ:هبٍ اُق٤َِ ثٖ أؽٔل   - ٤َِٔب ٍُ  ٍٍ  أ٢ّٗ ػَ٘ي ك٢ ٍؼٍخ           ٝك٢ ؿ٠ً٘ ؿ٤َو أ٢ّٗ َُُذ ما ٓب

ٔالؽع ٕ٘ب  وٍّخ } ُع١ٍَّبْ { عبءد ِظغشح ، ٟٚ٘ رظغ١ش ٌالعُ } عٍّبْ { اٌّزٞ ص٠ذ ػٍٝ آخشٖ األٌف ٚإٌّْٛ ،    

ش اٌؾشَٚف اٌضاّلصخ األٌٚٝ ػٍٝ ط١غخ } فَُؼ١ًْ { صُ ٔض١ُف اٌّضٚائَذ ٌٙب .  ٚػٕذ رظغ١ش ٘زا االعُ فئّٕٔب ُٔظغِّ

َش٠ّبْ          ،     ٓوٝإ:  ُغَض١ْجبْ ؿؼجبٕ:: ُص١َْ٘شاْ       ،    ىٛوإبْ          ،      ُػض١َّْ ػضٔبٕ:ُِ

٠ْذاْ ٍٞكإ:ثَُذ٠ّبْ            .     ثلٝإ: َٛ  ُع

ا } أي من حرفٌن { فإنّنا عند الّتصغٌر نُردُّ إلٌه الحرَف الّثالَث المحذوَف } -ٗ ًٌّ الواو أو  إذا كان االسُم ثنائ

 { الٌاء

ٌُْدَغماِن مع ٌـاِء الّتصغٌر, وإذا  - ٘ ٌُْقلَباِن ٌـاًء, و ًُّ بحرف األلف أو الواو فإنَّهما  إذا انتهى االسـُم الّثالث

ٌُدَغم مع ٌاء التصغٌر.  انتهى بحرف الٌاِء فإّنه 

 

ًِّ كلُّ  - ٙ ُر تصغٌَر االسِم الّثالث سٍم مختوٍم بـ } ألف ممدودة , أو ألف مقصورة , أو تاء مربوطة اٌُصغَّ

ل {, ُثمَّ ُتَردُّ إلٌه الّزوائُد. ٌْ ُر الحروف الّثالثة منه على } فَُع  , أو ألف ونون { إْذ ُتصغَّ

 

 

 األلف والنون } ان {
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ًٌب ٝػ٘جًوا ،٣َبكو ا٠ُ "  - ّٕ ٖٓ اُشِّؼو َٓ ٣ْلاءِ ا َٞ  ."هِجِي ٣ٝجؾوُ  ٍُ

٠ْذاِء { عبءد ِظغشح ، ٟٚ٘ رظغ١ش ٌالعُ } عٛداء { اٌّزٞ ص٠ذ ػٍٝ آخشٖ األٌف اٌّّذٚدح     َٛ ٔالؽع ٕ٘ب  وٍّخ } ُع

ش اٌؾشَٚف اٌضاّلصخ األٌٚٝ ػٍٝ   -األٌف اٌّّذٚدح اٌّمظٛد ثٙب األٌف ٚاٌّٙضح  – ، ٚػٕذ رظغ١ش ٘زا االعُ فئّٕٔب ُٔظغِّ

٠ْذاِء {ط١غخ } فَُؼ١ًْ { صُ ٔض١ُف اٌّضٚائَذ ٌ َٛ  ٙب ، فؤطجؼ رظغ١ش وٍّخ } عٛداء { ثمٌٕٛب } ُع

 َُٔغ١ْالء          ٗغالء:ث١َْ١ُضبء       ،     ث٤ؼبء:ُطَؾ١ْشاء         ،        طؾواء:

 

 

 

 

٤ََٛوحُ }   – ٍ ٓغَِّخ ػوث٤ّخ طلهد ك٢ اُؼوام ك٢  ُى ّٝ  9ٓ٘ٔ ٖٓ آماه ٍ٘خ  ٕ٘ثـلاَك { أ

ٔالؽع ٕ٘ب  وٍّخ } ُص١َْ٘شح { عبءد ِظغشح ، ٟٚ٘ رظغ١ش ٌالعُ } ص٘شح { اٌّزٞ خزُ ثبٌزبء اٌّشثٛطخ  ، ٚػٕذ   

ش اٌؾشَٚف اٌضاّلصخ األٌٚٝ ػٍٝ ط١غخ } فَُؼ١ًْ { صُ ٔض١ُف اٌّضٚائَذ ٌٙب ، فؤطجؼ رظغ١ش وٍّخ  رظغ١ش ٘زا االعُ فئّٕٔب ُٔظغِّ

 } ُص١َْ٘شح {} ص٘شح { ثمٌٕٛب 

 

َس٠ْمخ            ٝههخ:  ُوَش٠َخ ًوح:   ،فُط١َْشح     كطوح:ُعج١َْٙخ        ،     عجٜخ :: ُص١َْ٘شح     ،         ،  ىٛوحُٚ

 

 

        

َٜب   - 9 ُ٘ ٌُ َْ ٠ٔ٤َِْهبٍ أثٞ اُّ٘شو األٍل١ّ: أِؽتُّ اأَلَْهع رَ ْٕ ًبَْٗذ رٞاَهصُٜب اُـُغلٝةُ            ٍُ ا َٝ 

ٔالؽع ٕ٘ب  وٍّخ } ُع١ٍَّْٝ { عبءد ِظغشح ، ٟٚ٘ رظغ١ش ٌالعُ } عٍّٝ { اٌّزٞ خزُ ثبألٌف اٌّمظٛسح ، ٚػٕذ    

ش اٌؾشَٚف اٌضاّلصخ األٌٚٝ ػٍٝ ط١غخ } فَُؼ١ًْ { صُ ٔض١ُف اٌّضٚائَذ ٌٙب ، فؤطجؼ رظغ١ش  رظغ١ش ٘زا االعُ فئّٕٔب ُٔظغِّ

 وٍّخ } عٍّٝ { ثمٌٕٛب } ُع١ٍَّْٝ {

 ُؽج١ٍَْٝ ،    ُؽج٠ِ:أَُس٠ّب     أهٟٝ:ُع١ٍَّب         ،     ٍِٟٞ:َُٔغ١ّب       ،         ٗغٟٞ:فَُذ٠ّب       ،  كلٟٝ:

 

  

  

 

 

 صّؽر األسماَء اآلتٌَة مع الضبط الّتام :
 { .    ٚسدح  ،   ػّشاْ  ،  ساؽخ ،  ّٔغٜٛ ، فزٝ ، ٔغالء ،  صٛة ،   سغذ ،   لِظّ  َعًٙ ،    } 

٣ْت ،  َُٗغ٤ّب  َٞ ٤ََْٜ ، هُط٤َْؾ ، ُهَؿ٤َْلح  ، صُ ٍُ ٣ْؾخ   َُٗغ٤ْالء  ، كُز٢َّ ، }  َٝ َه٣َْلح  ، ُه ُٝ ٤ْوإ ،  َٔ  { ، ُػ

 

 

 

جَّو األٍٔبِء ا٥ر٤خ؟   ٌَ ُٓ  ٓب 

٠َْشح ،   فَُذ٠ّب ، َُٔؼ١ّْبْ ، ث١ٍََُْذح ،                                َٚ ء ،  ُد ْٞ  .  ُوَش٠َّخ ، اٌـُغج١ََْٙخ  ُعَض

 {    اُغجٜخ    ، ًوح   عيء ،   ،    كاه   ،    } كلٟٝ ، ٗؼٔبٕ ، ثِلح  مكّبرها على الترتٌب

 

ىىىىىىى0تدروبىرقمىىىىىىى
 

ىىىىىىى3تدروبىرقمىىى   
 

 األلف الممدودة } اء {

 التاء المربوطة } ـــة {

 ألف مقصورة } ى {
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ٍَّ ٜٓ٘ب:  ب ٣ؤر٢، صْ امًو ٌٓجَّو ً ّٔ ٍَّ ٓـ ُٔظـَّوح ك٢ ً  اٍزقوط األٍٔبء اُـ

 .هبٍ رؼب٠ُ ػ٠ِ َُبٕ ُؤبٕ : } ٣ب ث٢ُّ٘ أهْ اُظالح ٝأٓو ثبُٔؼوٝف ٝاَٗٚ ػٖ أٌُ٘و {   - ٔ

 } اثٖ {  مكّبره} ث٢َُّ٘ { ،  االسم المصّؽر هو       
 

ًُ ثٖ ؽغو:  - ٕ  هبٍ أٝ

ـِ  ٍَ شبٓ ََّ ٣ْٝؼٔال ك٣َُٞن ُعج٤ ـَـٚ ؽـز٠َّ ٣ٌَ ْٖ            ٤ُـْجـُِ  اُوأً ُْ ٣ٌ

 } كٞم {  مكّبره} ك٣َُٞن { ،  االسم المصّؽر هو   

ٍَ { ،  االسم المصّؽر هو     } عجَ  {  مكّبره} ُعج٤

ز٢ أثٍٞ ثٌو ، ٝأ" : هبٍ هٍٍٞ هللا   -  ٖ    ّٓ ز٢ ثؤ ّٓ ُْ أ ُٕ ، شأهؽ ْٛ ك٢ أٓو هللا ػُٔو ، ٝأطلهُْٜ ؽ٤ـبًء ػضٔب لُّ

ْؼت  ًَ  ُٖ  .  "ٝأهـوإْٛ ٌُـزبة هللا أُث٢َُّ ث

 } أة {  مكّبره} أُث٢َُّ { ،  االسم المصّؽر هو  

ِخ، كوبٍ:آزلػ اٍؾبُم أُٞط٢ُِّ أثب ػج٤لحَ أؽَل   - ٗ    ػِٔبِء اُُِـّ

َْ ػَ٘ل أث٢ ػج٤َلحْ  ّٕ اُِؼِ  ػ٤َِي أثب ُػج٤َْلحَ كبططَِْ٘ؼٚ            كب

 } ػجلح {  مكّبره} ُػج٤ََْلْح { ،  االسم المصّؽر هو         

ِّ ا٠ُ مٛبةْ  هبٍ أثٞ كواً اُؾٔلاٗـ٢ّ:  - ٘ َُّ األٗب  أث٤ُّ٘ـز٢ ال رَـْغيِػ٢           ً

 } اث٘خ  {  مكّبره} ث٤ُّ٘ـز٢ { ،  المصّؽر هو االسم        

ٙ -   َُ َْ رط٤ُن ٝكاًػب أ٣ُّٜب اُّوع ٛٝ         ٌَ َّٕ اُّوًَت ٓورَؾ َُٛو٣ْوحَ ا ْع   هبٍ األػش٠ :ٝكِّ

َُٛو٣ْوحَ { ،  االسم المصّؽر هو           } ٛوح {  مكّبره} 

 ١ّ :هبٍ اُوَُؾ٤ْق اُؼو٢ِّ٤ ٣ٔلػ ؽ٤ٌْ ثٖ ا٤َُّٔت اُوُش٤ْو  - 7

ُو هللا أَْػَغج٢َ٘ ِهػبٛب             ْٔ  اما َه ػ٤َْذ ػ٢َِّ ثَُ٘ٞ هَُش٤ٍْو            ََُؼ

 } هشو {  مكّبره} هَُش٤ٍْو { ،  االسم المصّؽر هو       } هؾق { مكّبره} اُوَُؾ٤ْق { ،  االسم المصّؽر هو   
 

8 -   ََ ُٖ ُعج٤َْو كول ٗو ًِ اُٜغو١ِّ  .    طٖٓ اُّوؽبُِخ أُشٜٞه٣ٖ اث بك َّ ِٕ اُ ََ ا٤ُٜب ك٢ اُوو  ًٞها كه٤وخً ُِٔغزٔؼبِد اَُّز٢ اْهرَؾ

 } عجو {  مكّبره} ُعج٤َْو { ،  االسم المصّؽر هو     

 

ىثالًثاى:ىتصعورىاالدمىالرباريىى        
 

 ٌكون تصؽٌر االسم الرباعً على النحو التالً : 
 
 
 
 

 

ُْ  هبٍ أُز٘ج٢ ك٢ ًبكٞه :  – ِن ٣ب ؽ٤ٌ ِٔ ا      ٓوب٢ُ ُألَُؽ٤ْ ًٞ ْٜ  أفنُد ثٔلؽٚ كوأ٣ُذ ُ

ّٟ } أؽّك {  ٚعبء االعُ اٌّظغَّش       ك  { عبءد ِظغشح ، ٟٚ٘ رظغ١ش ٌالعُ اٌشثبػ ِّ ٔالؽع ٕ٘ب  وٍّخ } أَُؽ١ْ

ي ٚفزؼ اٌضّبٟٔ ٚإضبفخ ٠ـبء اٌزّظغ١ش ٚوغش ِب ثؼذ٘ب ّٚ ُّ األ  . ػٍٝ ط١غخ } فَُؼ١ِْؼً { ثض

ُِٙ  ،   كهْٛ:    ُخ١َِْٕذق،     ف٘لم:   ُصَخ١ِْشفىفوف:  َظ١ِْٕغ  ، ٓظزغ:    ُدَس٠ْ َغ١ِْغذ، َٓغل: ُِ  ُص١َْ٠ِٕت، ى٣٘ت:   ُِ

ىىىىىىى4تدروبىرقمىىى    
 

ًُّ ٌصّغر على  - ٔ ِعل { أي بضم الحرف األول , وفتح الثانً , واالسُم الّرباع ٌْ إضافة ٌاء صٌغة } فَُع

 ., وكسر الحرف الذي بعد الٌاء الساكنة  ًساكنة بعد الحرف الثان
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٣ِِْل ، ٝكبؽٔخ ث٘ذ  –ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ  –هبٍ هٍٍٞ هللا  – َٞ ُْ ثُ٘ذ ػٔوإ ، ٝفل٣غخ ث٘ذ ُف ف٤ُو َٗبء اُؼب٤ُٖٔ ٓو٣

 ، ٝآ٤ٍخ آوأح كوػٕٞ {  -ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ  –ٓؾٔل 

     ّْ ّٟ }  خبٌذ { وّب ٔغذ أ ٠ٍِْذ { عبءد ِظغشح ، ٟٚ٘ رظغ١ش ٌالعُ اٌشثبػ َٛ صبٟٔ االعُ أٌف ،  ٔالؽع ٕ٘ب  وٍّخ } ُخ

٠ٍِْذ { . َٛ ا ػٕذ اٌزظغ١ش فؤطجؼ رظغ١ش وٍّخ } خبٌذ { ػٍٝ } ُخ ًٚ  ٚإرا وبْ صبٟٔ االعُ أٌفًب لٍجذ ٚا

 

٠ِْؼت الػت:  َٛ ٠ِْظً،          كبطَ:         ٌُ َٛ ٓ  ،             آٖٓ:           فُ ِّ ٠ْ َٚ ٠ْئِذ،    هبئل:            أُ َٛ  لُ

٠ِْٕغطبٗغ:  َٛ ٠ِْؾت، طبؽت:         ُط َٛ ٠ْمِذ ،     ٗبهل:      ُط َٛ ٠ِْؼش، شبػو:        ُٔ َٛ ٠ْزُِ، فبرْ:     ُش َٛ  ُخ

 

 

 

 

ض٤َّو ػّيح ٖٓ شؼواء اُـيٍ اُؼنه١ّ  – ًُ 

ّْ  صبٌش االعُ       ّٟ } وض١ش { وّب ٔغذ أ ٔالؽع ٕ٘ب  وٍّخ } ُوض١َّش { عبءد ِظغشح ، ٟٚ٘ رظغ١ش ٌالعُ اٌشثبػ

 ؽشف ا١ٌبء ، ٚإرا وبْ اٌؾشف اٌضّبٌش ٠ـبًء فزذَغُ ِغ ٠ـبء اٌزّظغ١ش ، فؤطجؼ رظغ١ش وٍّخ } وض١ش { ػٍٝ } ُوض١َّش {

ٌَ كول ؽاًل " عبء ك٢ أُضَ اُن١ ٣ُؼوة ُٖٔ ال ٣ظجو : " ؿُ  –  َي٣ّ

ّْ  صبٌش االعُ ؽشف  ّٟ }  غضاي { وّب ٔغذ أ ٔالؽع ٕ٘ب  وٍّخ } ُغَض٠ًّ { عبءد ِظغشح ، ٟٚ٘ رظغ١ش ٌالعُ اٌشثبػ

َُّ رذَغُ ِغ ٠ـبء اٌزّظغ١ش ، فؤطجؼ رظغ١ش وٍّخ } غضاي { ػٍٝ  األٌف ، ٚإرا وبْ اٌؾشف اٌضّبٌش أٌفًب لٍجذ األٌف ٠بًء ص

 } ُغَض٠ًّ {

١ًِّعٔبٍ : ُؽَغ١ِّت     ،    ؽَبةُوز١َِّت     ،   ًزبة:ُشج١َِّت      ،  شجبة: َّ  :ُػَغ١ِّضػغٞى     ،     : ُع

 : ُوَؾ١ًًِّؾ٤َُغَذ٠ِّش       ،    ؿل٣و:لَُش٠ِّت      ،  هو٣ت: ،ُطج١َِّش       طجٞه:

  

 

 

 

 

 

 

 ث٤ئ٤ّخ .ُق٤َْ٘لَِبِء األهِع كٞائٌل ُ –

ّٟ } اٌخٕفغبء{ وّب ٔغذ وٍّخ   ٔالؽع ٕ٘ب  وٍّخ } اٌُِخ١َْٕفِغبِء { عبءد ِظغشح ، ٟٚ٘ رظغ١ش ٌالعُ اٌشثبػ

، ٚاالعُ  -اٌّمظٛد ثبألٌف اٌّّذٚدح أٞ األٌف ٚاٌّٙضح  –} اٌخٕفغبء { ٟ٘ اعُ سثبػٟ ِخزَٛ ثؤٌف ِّذٚدح 

ُش رظغ١َش  ُش اٌؾشُٚف األسثؼخُ األٌٚٝ ِٕٗ ػٍٝ اٌٛصْاٌشثبػٟ اٌّخزَٛ ثؤٌف ِّذٚدح   ٠ُظغَّ ِّٟ ، إْر رُظغَّ ثبػ ُِ اٌشُّ  االع

َُّ رَُشدُّ إ١ٌٗ اٌّضٚائُذ ، فؤطجؼ رظغ١ش وٍّخ } اٌخٕفغبء { ػٍٝ } اٌُِخ١َْٕفِغبِء {   } فَُؼ١ِْؼً { ، صُ

 لَُش٠ْفِظبء هوكظبء:،                     ُخ١َْٕفغبء ف٘لَبء:

ًِّ  ألًفا فإّنه ٌْقلَُب واًوا - ٕ  .إذا كاَن الحرُف الّثانً من االسِم الّرباع

. 

 

ٌُـْدَغمان مع ٌـاء  - ٖ ٌُقلبـان ٌاًء , و ًِّ ألـًفا أو واًوا فإنهما  إذا كاَن الحـرُف الّثالُث من االسِم الّرباع

 دَغم مع ٌـاء التصغٌر.التصغٌر, وأّما إذا كان الحرف الّثالث ٌـاًء فٌُ 

 

ًِّ كلُّ اسٍم مـختوٍم بـ} ألف ممدودة ,أو تاء مربوطـة ,أو ألف ونون {  - ٗ باع ٌصّغر تصغٌر االسِم الرُّ

ِعل { , ُثمَّ ُتَردُّ إلٌه الّزوائُد . ٌْ  , إْذ ُتصّغر الحروُف األربعُة األولى منه على الوزن } فَُع

 

 ألف ممدود } اء {
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 روغ اُو٤َُِْ٘طَوح األهك٤ّٗخ ك٢ ُٞاء اُغ٤يح ٝرشزٜو ثبُّيهاػخ اُجؼ٤ِّخ . –

ّٟ } اٌمٕطشح { وّب ٔغذ وٍّخ       ٔالؽع ٕ٘ب  وٍّخ } اٌم١َُِْٕطشح { عبءد ِظغشح ، ٟٚ٘ رظغ١ش ٌالعُ اٌشثبػ

ِّٟ } لٕطشح { ٟ٘ اعُ سثبػٟ ِخزَٛ ثزبء اٌزؤ١ٔش ، ٚاالعُ اٌشثبػٟ اٌّخزَٛ ثزبء اٌزؤ١ٔ ثبػ ُِ اٌشُّ ُش رظغ١َش االع ش  ٠ُظغَّ

َُّ رَُشدُّ إ١ٌٗ اٌّضٚائُذ ، فؤطجؼ رظغ١ش وٍّخ ُش اٌؾشُٚف األسثؼخُ األٌٚٝ ِٕٗ ػٍٝ اٌٛصْ } فَُؼ١ِْؼً { ، صُ  ، إْر رُظغَّ

 } اٌمٕطشح { ػٍٝ } اٌم١َُِْٕطشح { . 

َغ١ِْطشح        ،      َٓطوح ُِ َؾ١ْجِشح       ،   ٓؾجوح::  ١َِْٕطمخ       ،      ٓ٘طوخ:ُِ خ   ،  هج٤ِخ:ُِ َؾ١ْجِشحٓؾجوح لُج١ٍَِّ ُِ  : 

َظ١ِْطجخ . ٓظطجخ: ُِ 

 

 

 

 

– ِ٣ْ َٞ  بٕ مٛج٢ّ ٣ٔضَ اُؼٜل اُلوػ٢ّٗٞ غك٢ ٓزؾق ٓظو ُط

ٍ٠ْ َٛ ّٟ } طٌٛغبْ { وّب ٔغذ وٍّخ} غٔالؽع ٕ٘ب  وٍّخ } ُط طٌٛغبْ { بْ { عبءد ِظغشح ، ٟٚ٘ رظغ١ش ٌالعُ اٌشثبػ

ِّٟ ، إْر رُظغَُّش  ثبػ ُِ اٌشُّ ُش رظغ١َش االع ٟ٘ اعُ سثبػٟ ِخزَٛ ثؤٌف ْٚٔٛ ، ٚاالعُ اٌشثبػٟ اٌّخزَٛ ثؤٌف ْٚٔٛ  ٠ُظغَّ

َُّ رَُشدُّ إ١ٌٗ اٌّضٚائُذ ، فؤطجؼ ر { ػٍٝ  ْظغ١ش وٍّخ} طٌٛغباٌؾشُٚف األسثؼخُ األٌٚٝ ِٕٗ ػٍٝ اٌٛصْ } فَُؼ١ِْؼً { ، صُ

{ٍ٠ْ َٛ  بْ { .غُط

١َِٙشعبْ       ،          ٜٓوعبٕ:  . أُل١َِْؾٛاْ أهؾٞإ:: ُصَػ١ْفِشاْ      ،       ىػلوإ ُِ

 

 

  

 
 
ِر األسماَء اآلتٌة مع الضبط الّتام :    صؽِّ

ْ٘لم،   } َػغٍٞ،      ًِزبة ىػلَوإ ، طبِؽٌت،  ٓـْؾجَوح َؿل٣و،   َف  ،  }  

َؾ١ْجِشح ،ُغّذ٠ِّش ، } ُػَغ١ًّ ،  ُخ١َِْٕذق ،      ٠ِْؾت ، ُصَػ١ْفِشاْ ، ُوز١َِّت {   ُِ َٛ  ُط

 

 

 
ر مّما ٌأتً:   استخرِج االسَم المصؽَّ

٣ْزِتٍ هلُه ٝٓب "هبٍ أثٞ ؽ٤ّبٕ اُزّٞؽ٤ل١ّ ك٢ ًبرٍت:   -أ  َٞ غ  ٣َِوكُ  ًُ ٍُّ َّٖ ُٚ ٝال ُشٜوح ،ٝال اكؼبٍ ٝال رٞ ٍَ ٓغ طبؽجٚ ،ال 

"  

ِخٌ  هبٍ اُّ٘غبش٢ّ اُؾبهص٢ّ :  -ة  ٍِ  هُـجَـ٤ِـّ ًَ َؽجَّخَ َفْوَك َٕ اُّ٘ب ــٍخ            ٝال ٣َْظِِٔٞ َّٓ َٕ ثِـِن ــِلُهٝ ـْ  اَل ٣َـ

ىىىىىىى5تدروبىرقمىىى   
 

ىىىىىىى6تدروبىرقمىىى   
 

 تاء مربوطة } ــة {

 { ان }  ألف ونون
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َهعب   -ط  َٝ َُ هبٍ عو٣و: ب ُـْ اأُلَُف٤ِْط َٓ           ِٚ َِٛخ َهأ٣ِ لب ٍَ أٌَة َُــُٚ ُِـ٤ُـــ٘ـبال ٖٓ  َٝ  ْٖ ـ ٌُ  ٣َـ

خَ هُْلٗب  َٔ ْ٘ٞحً            َٝشزب  ُفَي٣ْـ زُْ ،َػ ْٔ َُ ،هل َػِِ َُٜن٣ْـ ًُ اأَلَْؿالٍ اُ بِه َٔ  ٣ُـ

َُ ػ٠ِ ظِٜوٛب   -ك   .ُػو٤َْوثبءَ ػغجُذ ٖٓ ػووٍة رؾٔ

 هبٍ اٌُبرُت ػٔبك اُّل٣ٖ األطجٜبٗـ٢ّ:  -ٛـ 

ٌٖ ثِ         ــج٢      ــك٢ ٛـنٙ اُـّلاِه هـِــــ  َْ ُؾـتِّ  ــهٛـ  ُؿـَي٣ـِّ

ٍَ   كٓؼ٢ ،  ٝأُ  َْ َقلٍّ    ـ٢ّ٘  ثِ ــــػ      ــْٟٞ      ـــأٍب ـ٤ِـّ ٍَ  أ

ِْ ؽَـْوٍف ــــــثِ            ٓـبَىْؽـزُــــــٚ كـَوٓـــب٢ٗ       ْٜ َْ َؾ٤ِّ ًُ 

 

 

ىبىاإلضافيىرابًطاى:ىتصعورىاالدمىالخماديىوالمرّك
 

 تصؽٌر االسم الخماسً على النحو التالً :ٌكون 
 
 
 
 

 

 

 

-   ُٖ ٤ ِٔ ٤ْ َٓ  رٜب ًٝضوح أشغبهٛب .الاّل شٖٓ هوٟ ٓؾبكظخ اُجِوبء ، رٔزبى ث اُوُّ

ّْ  وٍّخ       بْ { وّب ٔغذ أ ِّ ُٓ { عبءد ِظغشح ، ٟٚ٘ رظغ١ش ٌالعُ اٌخّبعٟ  } س ١ ِّ ١ْ َِ  ٔالؽع ٕ٘ب  وٍّخ } اٌشُّ

بْ { اعُ  ِّ  خّبعٟ ساثؼٗ ػٍخ } أٌف {  ٠ٚىْٛ رظغ١ش االعُ اٌخّبعٟ اٌزٞ ساثؼٗ ػٍخ }أٌف { ػٍٝ اٌٛصْ} س

 . } ُٓ ١ ِّ ١ْ َِ بْ { ػٍٝ } اٌشُّ ِّ  } فَُؼ١ِْؼ١ً { وّبْ ٔمَٛ ثمٍت األٌف اٌشاثؼخ ٠بًء ، فؤطجؼ رظغ١ش وٍّخ } س

 

َؾ١ِْش٠ت  ٓؾواة:  َض٠ِْش٠ت ، ٓيهاة:     ُِ ١َِْٕط١ذ،   ٓ٘طبك:     ُِ ١َِْٕش١ش ،     ٓ٘شبه:      ُِ ف١َْز١ِؼ ، ٓلزبػ:    ُِ ُِ 

َظ١ْج١ِؼ ٓظجبػ : َخ١ِْش٠ظ ، ٓقوٝؽ:      ُػَظ١ْف١ِش ػظلٞه:،      ُِ َغ١ِْؼ١ذ َٓؼٞك:   ،ُػ١َْٕم١ِذ ػ٘وٞك:     ،   ُِ ُِ  

١َِْٕذ٠ًٓ٘ل٣َ:          ل١َُِْٕذ٠ً.  ه٘ل٣َ:،           ُِ

  

 

 

 

 

َٕ اُجبؽُش األفظبئ٢ُّ   - ٤تٍ اٍزؼب َِ ٣ْ َٞ ه. ثُؾ ِّٞ  ٓزط

ّْ  وٍّخ      ٠ِْغ١ٍت { عبءد ِظغشح ، ٟٚ٘ رظغ١ش ٌالعُ اٌخّبعٟ  } ؽبعٛة { وّب ٔغذ أ َٛ  ٔالؽع ٕ٘ب  وٍّخ } ُؽ

} ؽبعٛة { اعُ خّبعٟ  صب١ٔٗ أٌف  فزمٍت األٌف اٌضب١ٔخ إٌٝ ٚاٚ ٚٔالؽع أ٠ًضب أْ ساثغ االعُ ٚاٚ فزمٍت اٌٛاٚ أ٠ًضب  

٠ِْغ١ٍت { َٛ  إٌٝ ٠بء ، ِٕبعجخ ٌٍٛصْ ، فؤطجؼ رظغ١ش وٍّخ } ؽبعٛة { ػٍٝ } ُؽ

٠ِْط١ش     ،    ٗبؽٞه: َٛ ١ِٕ٠ْظ كبًٗٞ:     ُٔ َٛ َٛ  ٓبػٕٞ:  ،            فُ ١ِٕ٠ْٓ هبٕٗٞ:      ،      ٠ِْؼ١ُِٓ َٛ  لُ

 

ِعٌل { – ٔ ٌْ ر على صٌغة } فَُع ٌُصغَّ  االسم الخماسً الّذي رابعه حرف علَّة } ألف, أو واو, أو ٌاء { 

ِعٌل " , أّما الٌاء الرابعة تبقى   ٌْ ملحوظة } األلف الرابعة والواو الرابعة تقلبان ٌاء مالئمة للوزن " فَُع

 . {على حالها 

 االسم الخماسً إذا كان ثانٌه ألًفا تقلُب واًوا. - ٕ

 

 ثانٌه ألف تقلب واو.الذي االسم الخماسً  -ٕ
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٣ْو٤ِزًبارقنُد   - َٞ ََّ كه٤وًب ٣َُ٘ـجّ  ُٓ  جبػ .ط٢ٜ٘ ً

ّْ  وٍّخ      ٠ْم١ِزًب { عبءد ِظغشح ، ٟٚ٘ رظغ١ش ٌالعُ اٌخّبعٟ  } ١ِمبد { وّب ٔغذ أ َٛ ُِ  ٔالؽع ٕ٘ب  وٍّخ } 

} ١ِمبد { اعُ خّبعٟ  صب١ٔٗ ٠بء ٚعبءد ٘زٖ ا١ٌبء ِٕمٍجخ ؽشف }اٌٛاٚ{ ثذ١ًٌ وٍّخ } ٚلذ{ فؼٕذ رظغ١شٖ رشّد ا١ٌبء  

إٌٝ أطٍٙب اٌٛاٚٞ ، ٚٔالؽع أ٠ًضب أْ ساثغ االعُ أٌف فزمٍت األٌف أ٠ًضب إٌٝ ٠بء ، فؤطجؼ رظغ١ش وٍّخ }١ِمبد{ 

٠ْم١ِذ { ػٍٝ } َٛ ُِ 

٠ِْض٠ٓ ثذ١ًٌ }  ٤ٓيإ: َٛ ٠ْض١ِك ثذ١ًٌ } ٚصك {     ،   ،     ٤ٓضبم:ٚصْ {      ُِ َٛ ٠ِْؼ١ذ ثذٌجً } ٚػذ {٤ٓؼبكُِ َٛ ُِ  : 

١ٍ٠ْذ  ثذ١ًٌ  ٤ٓالك: َٛ  ٌٚذ { }ُِ

 

 

 

 

 

٠ْظ اٌذ٠ٓ    ،      ربط اُل٣ٖ : َٛ ١ِّذ اٌذ٠ٓ     ػٔبك اُل٣ٖ:: ُع١َْ١ف اٌذ٠ٓ     ،     ٤ٍق اُل٣ٖرُ َّ  ُػ

١ًِّ اٌّذ٠ٓ :  عٔبٍ اُّل٣ٖ  َّ ٠َْشح  ا:  ْكاه األههــ،      ُع َٚ    ألسلُُد

 

 

 
 

  

ِر األسماَء اآلتٌة مع الضبط الّتام :    صؽِّ
فزبػ ٔبلٛط  ،  } ١ِشاس            ِِ ٕشبس  ، ِٕذ٠ً ، ثذس اٌّذ٠ٓ  ،   ،    { ، عّبي اٌّذ٠ٓ  َِخشٚط  ،  ِِ

٤َِّ اُّل٣ٖ                َٔ َق٤ِْو٣ؾ  ،  ُع ُٓ ٤َِْ٘ش٤و ،  ُٓ ٤َِْ٘ل٣َ ، ثَُل٣ْو اُل٣ٖ ،  ُٓ ل٤َْز٤ِؼ ،  ُٓ ٣ْو٤ٌِ ،  َٞ ٣ِْو٣ش ، ُٗ َٞ ُٓ 
 

 

 

 ما ُمكبَُّر األسماِء اآلتٌة ؟
٠ْط١ش، َض٠ْش٠تُِ }  َٛ ٠َْشح   ، ُٔ َٚ  { ، ُع١َْ١ُف اٌذٌَِّٚخ   ألسلُا ُد

 ُٝخ لّ ـــ٤ٍق اُ  ،  ْ ــكاه األهه ،  ، ٗبؽٞه   ٓيهاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىىىىىىى7تدروبىرقمىىى   
 

ىىىىىى8تدروبىرقمىىىىىىى
 

 االسم الخماسً إذا كان ثانٌه ٌاء منقلبة عن واو تردُّ واًوا عند الّتصغٌر. -ٖ

 

ر صدُره فقط , وُتطبَُّق علٌه أحكاُم الّتصغٌر . -  ٗ ٌُصغَّ ا  ًٌّ  االسم المركَّب تركًٌبا إضاف
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ىخامًداى:ىتصعورىالجمعىى
 

 ٌكون تصؽٌر االسم الجمع على النحو التالً :    
 
 
 
 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 

 ال(.ــٌــدة األجــمِ ــة أعــٌــتــِ س الفــفُ ــ) أن :اآلتٌة الجملة فً القلة جمع أوزان نختصر 
 

 أفُعل         ِفعلة      أفِعلة      أفعال                                                             
 
-  : ًّ حابًوقالَ  قال أبو فراس الحمدانـ ٌْ  الفراُر أو الّردى           فقُلُت ُهَما أمراِن, أحالُهما ُمرُّ  أَُص

حابً { جاءت مصؽرة ، وهً تصؽٌر لالسم الجمع } أصحاب{ ونجد أّن الجمع    ٌْ  نالحظ هنا  كلمة } أَُص
ٌُْنَظر إلى مفرده،  َر على لفظُه ، وال   فأصبح تصؽٌر كلمة } أصحاب { على} أصحاب { وهو جمع قلّة فصؽِّ

حاب{ ٌْ  أَُص
 

وال     ،      أقوال: ٌْ راق     ،     أوراق:أَُق ٌْ ٌْصان     ،  أغصان:أَُو مال    ،أعمالأَُؼ ٌْ وانألوان : أَُع ٌْ  : أُلَ
 

مة     ،          ِغلمة: ٌْ ٌّة                    ،        ِصبٌة:ُؼلَ ٌَّة    فِتٌة:ُصَب  فَُت
 

فِس             أنفُس ٌْ ِهر              ،           ر:,  أنهُ : أَُن ٌْ ِطرأسُطر أَُن ٌْ  : أَُس
 

ِؽفة         ،  أرِغفة: ٌْ ِمدة       ،      أعِمدة:أُر ٌْ ِعمة    ،       أطِعمة:أَُع ٌْ ِنعة   ،  أقنعة:أَُط ٌْ بِسة ألبسة:أَُق ٌْ  أُلَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُر على لفِظه . - ٔ ٌُصغَّ  جمع القلَِّة 

 

 أوزان جمع القلة:

 أفــُعــل: مثل أنفُس  ,  أسطر. .ٔ

 فِــعــلة: مثل فِتٌة   , ِغلمة. .ٕ

 أفــِعــلة: مثل أعِمــدة  , أرِغفة. .ٖ

 .  أفعال: مثل أجٌال  ,  أعمال .ٗ
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ًَ َسفِرنا بٌن   -  وسهوٍل وأقنٌٍة وثغوٍر ,ووقفنا عند أهل القُرى للقِرى . ُجَبٌالتٍ سْرنا  ف

نالحظ هنا  كلمة } ُجَبٌالٍت { جاءت مصؽرة ، وهً تصؽٌر لالسم الجمع } جبال{ ونجد أّن الجمع } جبال { وهو    
العاقل ُجمَع َجْمَع مؤنَّث سالـًما ، فأصبح  جمع كثرة دّل على ؼٌر العاقل ، وإْن كان جمع التكثٌر ٌدل على ؼٌر

ل تصؽٌر كلمة } جبال { على } ٌْ  { ومن ثّم نأتً بجمع المؤنث السالم منه فأصبح التصؽٌر } ُجَبٌالٍت { ُجَب
 

ــعات قِــَطــع :   ٌْ ــقات  ,     َوَرق :        قُــَطــ ٌْ                                   ُحــَوٌجــون أو ُحوٌجٌن ,      َحــجــٌــج:    ُوَر
راتُبــحــور:  ٌْ ـــجات  :ِحــَجــج ,          ُبَح ٌْ ٌِّقٌن :َغــرقى,         ُحـَجــ ٌِّقون أو ُؼــَر بات, ِهضاب:    ُؼــَر ٌْ                      ُهَض
ٌِّرٌن : ُخــَبــراء ٌِّرون أو ُخب ــسات :ُكُؤوس,             ُخب ٌْ ِعرٌن,    شعراء:    ُكــَؤ ٌْ عرون أو ُشَو ٌْ  ُشَو

ٌْالت ,     ِجبال:          ُنَوٌقدون أو ُنَوٌقدٌنُنّقاد:  تِبون,  ُكّتاب:     ُجَب ٌْ ِتبون أو ُكَو ٌْ فِ , عصافٌر:    ُكَو ٌْ  راتٌُعَص
 
 
 

ًرا عاقاًل  - ٕ ر مفرُده , فٍاْن كان مذكَّ ـًثا أو غٌَر جمع الكثرة ٌِصغَّ ر سالـًما, وإْن كان مؤنَّ ُجِمع جمَع مذكَّ

 عاقل ُجمَع َجْمَع مؤنَّث سالـًما .

 

 :أشهر أوزان جمع الكثرة 

 . فِعالن: ِغلمان , فِتٌان.ٙٔفُـــْعــل: مثل ُبـْكــم   ,  خــْضــر.           .ٔ

 ــَعــل: ِمــَحن, فَِتن.. فِ 1ٔفُــُعــل: ُكــُتــب  ,  ُرســُـــل.                 .ٕ

 . ُفــَعـالء: ُشَعراء , ُخبراء.1ٔفُــَعــل: ُغــَرف  ,  لٌَعب.                      .ٖ

 . أْفــعــاِلء: أنبٌاء  , أذكٌاء1ٔفِــَعل: ِقــَطـع  , ِحــَجـج.                      .ٗ

 ٌغ منتهى الجموع كل جمع                  . صَٕٓفــَعــلة: َطــلًــبة , َكـًتبة.                       .٘

 فُـِعـلة: قُضاة , ُرماة.                          ثالثه ألف مثل مدارس. صحائف  .ٙ

 فِــَعـلة: ِقــَردة  , ِدَبــبـة .                     معارك  , مصابٌح  , فوانٌس .1

                              فُــعالن: ُقمصان. .1

 فُــَعـالء: ُشــَرفاء , ُنــَبالء. .1

 َفــْعـلى: مرضى , جرحى. .ٓٔ

ــل: ُرَكـع  , ُســجــَد. .ٔٔ  فُــعَّ

ــال: قُــّراء  . ُحــّجاج. .ٕٔ  فُــعَّ

 فِـعال: ِكــرام  .  ِجــبال. .ٖٔ

 فُــُعــول: ُبــحــور,  قُــلُــول. .ٗٔ

 َفــعــٌل: َحــجــٌج .15
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 )طرٌقة كشف جمع المؤنث السالم ٌنتهً بٌاء ونون أو  واو ونون ) إضافة إلى أخر المفرد واو ونون أو ٌاء ونون 

 . ظرٌفون أو ظرٌفٌن.مثل مثال: مؤمنون أو مؤمنٌن   

  . طرٌقة كشف جمع المؤنث السالم ٌنتهً بألف وتاء ) إضافة إلى آخر المفرد ألف وتاء(. مثال: جفنات  ,  نخالت 

 
 

َٖ روػ٠ أُغِّخُ أُله٤ٍَّخُ   ــ ٣ْزِج٤ِ َٞ ٌُ  اُّ٘بشئ٤ٖ ٖٓ اُطِّجِخ ٝأُغزِٔغ أُؾ٢ِّ .  اُ

ّْ اٌغّغ } وبرج١ٓ { ٚ٘ٛ   َٓ { عبءد ِظغشح ، ٟٚ٘ رظغ١ش ٌالعُ اٌغّغ } وبرج١ٓ { ٚٔغذ أ ٠ْزِج١ِ َٛ ٔالؽع ٕ٘ب  وٍّخ } اٌُى

٠ِْٛزت {  عّغ ِزوش عبٌُ ، ٚعّغ اٌّزوش اٌغبٌُ ٠ُظغش ِفشدٖ ِٚفشد } وبرج١ٓ { ٟ٘ } وبرت { ف١ظجؼ رظغ١ش٘ب } ُو

ُّ ٔشّد إ١ٌٗ ػالِخ اٌغّغ } ا١ٌبء ٚا ٠ْزِج١ِٓ {ِٚٓ ص َٛ  ٌْٕٛ { ، فؤطجؼ رظغ١ش وٍّخ } اٌىبرج١ٓ { ػٍٝ } اٌُى

َّٕ ك٢ هِج٢   هبٍ أ٣ٖٔ اُِّجل١ّ :ــ  ٣ْؼبدِ ا َٞ  ًالّ ٍُ

ّْ اٌغّغ }          ٠ْؼبِد { عبءد ِظغشح ، ٟٚ٘ رظغ١ش ٌالعُ اٌغّغ } عبػبد  { ٚٔغذ أ َٛ ٔالؽع ٕ٘ب  وٍّخ } ُع

٠ْؼخ  {  عبػبد { ٟٚ٘ عّغ ِؤٔش عبٌُ ، ٚعّغ اٌّؤٔش َٛ اٌغبٌُ ٠ُظغش ِفشدٖ ِٚفشد } عبػخ { ف١ظجؼ رظغ١ش٘ب } ُع

٠ْؼبِد {  َٛ ُّ ٔشّد إ١ٌٗ ػالِخ اٌغّغ    } األٌف ٚاٌزبء { ، فؤطجؼ رظغ١ش وٍّخ } عبػبد  { ػٍٝ } ُع  ِٚٓ ص
 

٠ِْؼجْٛ :الػجٕٞ َٛ ٠م١ٍِٓ: ػبه٤ِٖ         ،      ٌُــ َٛ ٠ْزِجبد: ًبرجبد،    ظٌــَش٠ِّفْٛ :ظو٣لٕٞ     ،         ُػ َٛ                               ُو

٠ْئِج١ٓ   ؿبئج٤ٖ: َٛ َؽ١ْذادٝؽلاد،      َُٔخ١ْالد ،  ٗقالد  :       ُغ ُٚ ٠ِْؼشاد د:شبػوا   ،             :  َٛ  ُش

             

 

  
ر الجموَع اآلتٌَة مَع ال   بط الّتام:ضصؽِّ
ٌْ  ،  } أعطش     خ ، َعفَٕبد ،   ُسوجب َّ ِؼ

 { ٚسق ،   أغظبْ  ،  طْج١َخ   ،  ُخجَشاء ،    أَْطّ

هَ       ُٝ ٌِج٤ٖ ،  ُعل٤َْ٘بد ،  أٌؽ٤َِْؼٔخ ،  ُفج٤َِّوٕٝ أٝ ُفج٤َِّو٣ٖ ،  ُطج٤ََّخ  ،  أَُؿ٤ْظبٕ ،   ٣ْ َٝ ٌِجُٕٞ أٝ ُه ٣ْ َٝ ٤ْطو، ُه ٍَ  ٣ْوبد  أُ

 

 

 

 

 
 

َر األسماء اآلتٌة، ِبصٌَؽِة الجمِع المناسبِة :   َ ، ظو٣ق ، ًؤً ، ٗبهل { .ٗقِخ ، هع}  هاِت ُمصؽَّ
 {  أَُس٠ِْغً}  تصؽٌرها بصورة الجمع:  َعْ هِ  {                        َُٔخ١ْالد}  تصؽٌرها بصورة الجمع:  ٗقِخ

 { ُوَؤ٠ْغبد}  تصؽٌرها بصورة الجمع : ًؤً {        ظَُش٠ِّف١ٓ أو ظَُش٠ِّفْٛ}  تصؽٌرها بصورة الجمع:  ظو٣ق

٠ْمِذْٚ}  تصؽٌرها بصورة الجمع:  ٗبهل َٛ ٠ْمِذ٠ٓ أو ُٔ َٛ ُٔ  } 

 

 

 

ىىىىىى9تدروبىرقمىىى   
 

ىىىىىى18تدروبىرقمىى    
 

ُر مفرُدهما , ثم ُتَردُّ إلٌهما  -ٖ ٌُصغَّ ِر والمؤّنث الّسالماِن   عالمُة الجمع .َجْمعا المذكَّ
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 اس
 
 تخرج األسماء المصّؽرة فً ما ٌأتً ، ثّم اذكر مكّبرها : اس
ْوكاحً ؽَؾٞٗب – ٔ ِٓ ََ اُّظجِؼ  ًَ   هبٍ ػٔوٝ ثٖ ًِضّٞ : هََو٣ْ٘بًْ كَؼبَعَِ٘ب هِواًْ      هُج٤َْ  } لجً {  المكّبر  لُج١َْ

بٕ أُث٤َِْو٣ٌن فيك٢ٌّ ٣ؼٞك ا٠ُ اُؼظٞه اُول٣ٔخ . – ٕ ّٔ  { إثش٠ك }    المكّبرأُث٤َِْو٣ٌن           ُػوَع ك٢ ٓزؾق ػ

ّٔبٕ . – ٘ ُّّ أَُم٣َْ٘خ ؽ٢ٌّ ٖٓ أؽ٤بءػ  {أُرْ}  المكّبرأَُم٣َْ٘خ        أ

 
 

 اقرأ النص اآلتً ، ثّم أجب عّما ٌلٌه : 
 

٤ْو١ّ ٣قبؽت ػجل أُِي :  َٔ  هبٍ اُّواػ٢ اُُ٘

 

  َعؤٚاًل  اٌشؤْٚلجً اٌّشلبد ػٍٝ              لبٌذ ُخ١ٍََْذح ِب ػشاَن ٌُٚ رىٓ  

 ّْ  ال ـَٚدخ١ خً ـٕجـعب ـــبرـبْ ثـّّ ـ٘        بدُٖ      ــضبف ٚع أثبنِ أُخ١ٍََْذ إ

ََ اٌـ١ـزُة اٌـال أو              ثشحً ٍٓ ـ١ـّـٝ ٠ـٍـإّٟٔ ؽٍفُذ ػ  ١ٍفخَ ل١ال ـخـٛ

ْْ أر١ ًِ ــ٠          ب ُخج١ٍَْت ٚافًذا    ـُذ أثــِب إ   جذ٠الـرٟ ـزـؼـ١ـُذ ثـب أس٠ـٛ

٠ّْش    ـُذ ُٔ ـ١ـٚال أر َٛ  ض١ٍال ـ١ض٠ذٟٔ رـف اٌٙذٜٟ ـغـأث          َغ١ْذحَ ثٓ ُػ
 

 استخرج من النص :  – 1
٤ْو١ّ / ُفج٤َْتٍ أ ( اسم مصّؽر ثالثً مذكر :   َٔ ا :                      اُُ٘ ًٌ   َُٗغ٤ْلح ب ( اسم مصّؽر ثالثً مؤنث تأنًٌثا لفظ

ا :  ًٌ ٣ْٔو  اسم مصّؽر رباعً :  د (           } فِلح {ُف٤ََِْلح ج ( اسم مصّؽر ثالثً مؤنث تأنًٌثا حقٌق َٞ     ُػ

ٌّن داللة التصؽٌر فً األبٌات السابقة . – 2  ب
٤ْو١ّ   َٔ  }اُزؾجت {  هذه األسماء المصّؽرة تفٌد : / ُف٤ََِْلح /  اُُ٘

٣ْٔو  َُٗغ٤ْلحَ / ُفج٤ٍَْت  َٞ      {  ٝرو٤َِ اُشؤٕاُزؾو٤و}هذه األسماء المصّؽرة تفٌد :  ُػ

 صّؽر ما تحته خط مع الضبط الّتام .  – 3
  . ثَُش٠ْشحثوحً ،  / ُع١َْٕجَخ/ ع٘جخ ،  هِ أُث١َِّ / أثبى ،  ًُعَؤ٠ِّ / ٍئٝال ، ُشَؤ٠ْٕبدشئٕٝ ،  

ّٔ : " ػبَف ٍٝبكَ  أعرب الجملة اآلتٌة  من البٌت الثانً – 4  بٕ " ُٙ ٛ

 : كؼَ ٓبٍع ٓج٢٘ ػ٠ِ اُلزؼ .ػبَف 

 ٓؼبف ا٤ُٚ: ٓلؼٍٞ ثٚ ٓولّ ٓ٘ظٞة ثبُلزؾخ ٝٛٞ ٓؼبف / ٛـ : ػ٤ٔو ٓزظَ ٓج٢٘ ك٢ ٓؾَ عو  ُٙ ٍٝبكَ 

  ّٔ  .  ألٗٚ ٓض٠٘ : كبػَ ٓئفو ٓوكٞع ثبألُق ٕبٛ

َّٕ صبُضٜب ٣بء ٍبً٘خ ، هجِٜب ؽوكبٕ؟ ٘ ٌُ رؤِد ػٍٝ ط١غخ رظغ١ش ألٔٙب ــ ُٔبما ال رؼل ًِٔخ ) كف٤الً ( رظـ٤واً ، ٓغ أ

 االعُ اٌضالصٟ ) فَُؼ١ًْ ( فبٌؾشف األٚي غ١ش ِضَّٛ ، ٚاٌؾشف اٌضبٟٔ غ١ش ِفزٛػ.

 
 
 
 

ىىىىىىى11تدروبىرقمىى   
 

ىىىىىىى10تدروبىرقمىىىىىى
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ٍُ ٜٓ٘ٔب ٓؼبكًب ، ٝاُضّب٢ٗ ٓؼبكًب ا٤ُٚ . : اإلضافظ     ّٝ ٠ األ ّٔ  َٗجخٌ ث٤ٖ ا٤ٍٖٔ ، ٣َُ

 

 

 

 

 

 
 

ا عزٌزي الطالب أّقدّ  ًٌ  ,,, ستطٌع من خالله تحدٌد المضاف والمضاف إلٌه تم لك اآلن رسًما بٌان
 
 
 

 أُؼوكخ كائٔب ٣ٌٕٞ ٓؼبف ا٤ُٚ                       ثؤٍ اٍْ ٓؼوف          عبء ثؼلٙ             اٍْ ٌٗوح     - ٔ

 مثال ذلك قول كعب بن زهٌر :
َُ  اُٞشبح ثؤهٞاٍال ر٢ِ٘ٔ    ْْ        أمٗت ٝإ ًضُود ك٢َّ األهب٣ٝ  كِ

 

  

 

 

 اُوّٞ ٖٓ ٣ٜٟٞ عالئَ األٓٞه.ــ ٓضبٍ: ػظ٤ْ 

 

 ِضبف إ١ٌٗ ِغشٚس ٚػالِخ عشٖ اٌىغشح                               

 ِضبف        

 

 ــ ٓضبٍ: ىاك اُوؽِخ هٍٞ اُؾٌٔبء

 ِضبف إ١ٌٗ                                

 ِضبف                

 

 

 

 ــ هُٞٚ رؼب٠ُ: }ٝهلل ؿ٤ت أَُٞاد ٝاألهع{

 

 ِضبف إ١ٌٗ ِغشٚس ٚػالِخ عشٖ اٌىغشح                                                 

 ِضبف                           

 

 

 " الوشاة " المضاف إليه  /" أقوال " المضاف  معرفة نكرة

ىظـــــــــــالوحدةىالداددظىى:ىاإلضاف
 

 حسب موقعه من الجملة ــ المضاف: ٌعرب

 ...... " نحدد عالمة الجر حسب نوع االسم ــ المضاف إلٌه: حكمه الجر ) مضاف إلٌه مجرور (
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 اٌُ٘وح اُضب٤ٗخ ٓؼبف ا٤ُٚ         اٍْ ٌٗوح                   عبء ثؼل            اٍْ ٌٗوح     - ٕ

 

 

 

 شو٣طخ أاّل رٌٕٞ اٌُ٘وح اُضب٤ٗخ ٗؼزًب ٌُِ٘وح األ٠ُٝ              خًٓ٘ٞٗ  ٠ٌٕٞ اٌُ٘وح األُٝرشو٣طخ أاّل  

 

َُّ : "   مثال ذلك قول هللا تعالى ً    ٌٍ  مائوخُ   أُٞد  "    ٗل

 
 

 

 

 

 ًَ َٓبكِو ٤ٍؼٞك ٣ٞٓبً ا٠ُ ٝؽ٘ٚ. ــ ٓضبٍ: 

 ِضبف إ١ٌٗ                              

 ِضبف       

 

 

 

 

 

 

 

ًٔ                 ٓ٘ٚ إُُ٘ٞٔنًو اَُبُْ اما ؽنكذ عٔغ ا            - ٖ ّٕ االٍْ اُٞاهغ ثؼلٛب كائ  ب ٣ٌٕٞ ٓؼبكًب ا٤ُٚ كب

 

 
 ُْٜ "  ز٘خً ك اُ٘بهخ ٓوٍِٞ" اّٗب  مثال ذلك قول هللا تعالى :

 

 

 

 

 ــ ٓضبٍ: كالؽٞ اُؾوَ ثبهػٕٞ                                 

 

 

 

 ،      ــ ٓضبٍ:   ؽؼو ٓٔوػٞ األؽلبٍ              ؽبُجٞ اُؾن ال ٣ؼوكٕٞ ا٤ُؤً أثلاً  :ــ ٓضبٍ

 

 " نفس " مضاف إليه  /" كلُّ " مضاف   , ليست نعًتا للنكرة األولى نكرة نكرة غير منّونه  

  

" الّناقة " مضاف  /" مرسلو " مضاف   جمع مذكر سالم حذفت   منه النون 
  إليه  

 تحذؾ من المضاؾ : أل التعرٌؾ ، والتنوٌن ، ونون التثنٌة أو الجمع 

 مضاف إلٌه:فالحو: مضاف  , الحقل

 حذفت نون جمع المذكر السالم من كلمة ) فالحو ( ألنها مضافة

 طالبو: أصلها طالبون حذفت النون لإلضافة                           ممرضو: أصلها ممرضون حذفت نون جمع المذكر السالم لإلضافة
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ّٕ االٍْ اُٞاهغ ثؼلٛب كائٔب ٣ٌٕٞ ٓؼبكًب ا٤ُٚ                    االٍْ أُض٠ّ٘ اما ؽنكذ إُ٘ٞ ٓ٘ٚ               - ٗ  كب

 

 

 "  أث٢ ٍُٜت ٝرتّ  ٣لا: " رجّذ  هللا تعالى مثال ذلك قول

 

 
 

 

 

 

 .        ــ ٓضبٍ: ؽبُجب اُظق ٓغزٜلإ                         ٓضبٍ: ٜٓ٘لٍب أُشوٝع ثبهػبٕــ 

 

 
 

 

 

 

 ــ ٓضبٍ: أُوء ثؤطـو٣ٚ : هِجٚ ، َُٝبٗٚ. 

 

 أطٍٙب) أطغش٠ٓ ( ؽزفذ ْٔٛ اٌّضٕٝ ألٔٙب ِضبفخ إٌٝ اٌض١ّش اٌٙبء                        

 

 

 

ّٕ اُؼ٤ٔو ٣ٌٕٞ - ٘  ٓؼبف ا٤ُٚ  ك٢ ٓؾَ عو  ًَ اٍْ ارظَ ثٚ ػ٤ٔو كب

 

 َي  "ًزبثَ ٝٓضبٍ مُي هٍٞ أؽلْٛ ُظل٣وٚ : "  أػط٢٘  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 هــدفــكــ مثال: امِض نحو 
 
 
 
 
 

 { عروشهاقوله تعالى } أو كالذي مرَّ على قرٌة وهً خاوٌة على 
 

 الهاء فً عروشها ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاؾ إلٌه                               
 

 

  " أب " مضاف إليه   /"يدا " مضاف     اسم مثنى حذفت منه النون   

  " كتاَب " مضاف / " َك "  مضاف إليه     " كتاَبَك " اسم اتصل به ضمير } كتاَب + َك {  

 نون المثنى لإلضافةت طالبا أصلها طالبان حذف   نون المثنى لإلضافة          ,         أصلها مهندسان حذفت مهندسا 

 

 " هدف " مضاف / " ك " مضاف إلٌه اسم اتصل به ضمٌر } الكاف {  } هدف + ك {" هدفك " 
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َّ ًِٔخ ٖٓ أٌُِبد اُزب٤ُخ ٓؼبكًب أٝ ٓؼبكًب ا٤ُٚ ك٢ عِٔخ ٖٓ اٗشبئي :    اعؼَ ً

 

َّالّ ، اُطبئوح ، اُغ٤َٔ ، أُلهٍخ { } أُبء،  تترك اإلجابة  للطالب      أُشوٝع ، اُ
 
 

 

 
ٌّن المضاؾ والمضاؾ إلٌه فً كّل مّما ٌلً :   ع

ٔ -   ٌٍ َُّ ٗل ََ اُغّ٘خَ كول رأُِٞد ٝاّٗٔب  مائوخُ هبٍ رؼب٠ُ : " ً َّ اُو٤بِٓخ كٖٔ ُىؽيَػ ػٖ اُّ٘به ٝأكِف ٞكّٕٞ أعَٞهًْ ٣ٞ

ـُوٝه   كبى ٝٓب اُؾ٤بح اُل٤ٗب ااّل ٓزبع اُ

ٌٍ /  مضاؾ:  ًَ}    إلٌهمضاؾ  : ًْ/مضاؾ :أعٞه{}  مضاؾ إلٌه:  أُٞد/ مضاؾ : مائوخ{ }  مضاؾ إلٌه:  ٗل

 } 

 {  مضاؾ إلٌه : اُـوٝه/  مضاؾ : ٓزبع{ }  مضاؾ إلٌه : اُو٤بٓخ/  مضاؾ:  ٣ّٞ} 

ِٚ : هِجٚ َُٝبٗٚ .   - ٕ ـََو٣ْـ  اُـٔوُء ثِؤْط

 {  مضاؾ إلٌه : ٛـ/مضاؾ :َُبٕ{}  مضاؾ إلٌه:  ٛـ/ مضاؾ : هِت{ }  مضاؾ إلٌه:  ٛـ/  مضاؾ:  أطـو١ } 

ِّ أٌُبهُّ ػ٠ِ هَْلِه  هبٍ أُز٘ج٢ّ:  - ٖ ٌِوا ُْ           ٝرؤر٢ ػ٠ِ هَْلِه اُ ِّ رؤر٢ اُؼيائ َِ اَُؼْي  أٛ

 {  مضاؾ إلٌه : اٌُواّ/مضاؾ :هله{}  مضاؾ إلٌه:  اُؼيّ/ مضاؾ : أَٛ{ }  مضاؾ إلٌه:  أَٛ/  مضاؾ:  هْله } 

ٍِ ثؾبٍل٣ي ،ٝآ  - ٗ َٞ ٛلكِي. غِ ال رجب  ٗؾ

 } مضاؾ إلٌه:  ى/ مضاؾ : ٛلف{ }  مضاؾ إلٌه:  ى/  مضاؾ:  ؽبٍل١ } 

٘ -   ِٕ َُّ مفٍو           اما ٗبثزَي ٗبئجخُ اُـّيٓب  هبٍ ٓئ٣ّل اُّل٣ٖ اُطّـوائ٢ :أفبَى أفبَى كـٜـٞ أَع

َّ { }  مضاؾ إلٌه:  ى/  مضاؾ:  أفب }   {  مضاؾ إلٌه : اُيٓبٕ/مضاؾ :ٗبئجخ{}  مضاؾ إلٌه:  مفو/ مضاؾ : أع

َِ هبٍ اُجبهٝك١: ك٢   -  ٙ َش َٞ ـِخ اُجؾِو ٓب ٣ُـ٢٘ ػٖ اُ   ُُـغَّ

 {  مضاؾ إلٌه:  اُجؾو/  مضاؾ:  ُغخ } 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىىىىىىى1تدروبىرقمىى    
 

ىىىىىىى0تدروبىرقمىى   
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 هما:   للمضاؾ إلٌه صورتاِن ، -

 ٝٛٞ أُؼبف ا٤ُٚ اُن١ ٣وك ك٢ اُغِٔخ ثظٞهح  االٍْ اُظبٛو ، أٝ ثظٞه اُؼ٤ٔو . : مفردمضاؾ إلٌه  -أ 

ٝرٌٕٞ  – "اال٤ٍٔخ ٝاُلؼ٤ِخ  "ث٘ٞػ٤ٜب  –ٛٞ أُؼبف ا٤ُٚ اُن١ ٣وك ثظٞه اُغِٔخ  : جملةمضاؾ إلٌه  -ب 

 .  {ؽ٤ش ، ام ، اما  }ٛنٙ اُغِٔخ َٓجٞهخ ثظوٝف ٢ٛ 

 

 
 

  

 

َُّ َٓبكوٍ  قال الّشاعر: مثال:   -ـ َّالٓخ ٝاإل٣ـبثب ًٝ ب          اما ُهِىَم اُ ًٓ  ٤ٍئُٝة ٣ٞ

َُّ َٓبكٍو { ، ا اإلضافة فً تركٌب وجدت          َُّ " ٢ٛ أُؼبف ،  ذ تكون الكلمة األولى} ً " َٓبكٍو "  والكلمة الثانٌة" ً

ّٕ أُؼبف ا٤ُٚ  } َٓبكٍو { ك٢ ٛنٙ اُغِٔخ عبء ثظٞه االٍْ  –ػي٣ي١ اُطبُت  –٢ٛ أُؼبف ا٤ُٚ ، ٝرِؾع أ٣ًؼب  أ

} ٓؼبف ا٤ُٚ اٍْ  فإّن الصورة التً جاء علٌها المضاؾ إلٌه تكوناُظبٛو ، ٝأُؼبف ا٤ُٚ اما عبء ثظٞه االٍْ اُظبٛو 

 ٓلوك { 
 

 

 ــ هُٞٚ رؼب٠ُ: } أؽَ ٌُْ ط٤ل اُجؾو {

     

 ِضبف إ١ٌٗ } ِفشد ، اعُ ظب٘ش {                                                
 

 

ِٕ ٓئٌٗ اُّوّىاى ٝٛبشْ ؿوا٣جخ ٓضبٍ - ّٕ ٖٓ  ًالٛٔباألك٣جب َٖ . أكثبء األهك ْجِلػ٤ ُٔ  اُـ

 إذ تكون  كلمة} االٍْ " ًَ " + اُؼ٤ٔو " ٛٔب "{  ونجد أّنها تتكون من} ًالٛٔب { ،  وجدت اإلضافة فً تركٌب          

ّٕ أُؼبف  –ػي٣ي١ اُطبُت  –" ًال " ٢ٛ أُؼبف ،  ٝاُؼ٤ٔو أُزظَ " ٛٔب "  ٛٞ أُؼبف ا٤ُٚ ، ٝرِؾع أ٣ًؼب  أ

فإّن الصورة التً جاء ف ا٤ُٚ اما عبء ثظٞه اُؼ٤ٔو أُزظَ ا٤ُٚ ك٢ ٛنٙ اُغِٔخ عبء ثظٞه اُؼ٤ٔو أُزظَ  ، ٝأُؼب
 } ٓؼبف ا٤ُٚ اٍْ ٓلوك {  علٌها المضاؾ إلٌه تكون

ّٕ { ،  ونجد فً المثال نفسه أّن اإلضافة وجدت أًٌضا فً تركٌب   أكثبء "  "  إذ تكون الكلمة األولى} أكثبء األهك

ّٕ " ٢ٛ أُؼبف ا٤ُٚ ، ٝرِؾع أ٣ًؼب  والكلمة الثانٌة٢ٛ أُؼبف ،  ّٕ أُؼبف ا٤ُٚ –ػي٣ي١ اُطبُت  –" األهك   أ

ّٕ {  ك٢ ٛنٙ اُغِٔخ عبء ثظٞه االٍْ اُظبٛو ،   والمضاؾ إلٌه إذا جاء بصور االسم الظاهر فإّن الصورة التً } األهك
 جاء 
 } ٓؼبف ا٤ُٚ اٍْ ٓلوك { علٌها المضاؾ إلٌه تكون   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ىصورىالمضافىإلوهىىوماىوالزمؼاىمنىاِّدماءىىىىىىىىى
 

 ةاالسم الظاهر , أو بصور وهو المضاف إلٌه الذي ٌرد فً الجملة بصورة  : مفردمضاؾ إلٌه  -أ 

 الضمٌر 
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ى،،،ذرًحاىِّهّمىاِّدماءىوالظروفىالتيىُتالزمىاإلضافظىى–رزوزيىالطالبىى–أّماىاآلنىأقّدمىلكى   
ى

 أو إلى الضمائر . ةاسمان ٌلزمان اإلضافة إلى األسماء الظاهر:  ِكال و كلتا  – 1
 آرذ أًِٜب " .  اُغ٘ز٤ٖ ًِزب: "  ومثال ذلك قول هللا تعالى

 طبكٌم  " .   ٛٔب ًال "  أُئٓ٘بٕ  مثال ذلك أًٌضا قولنا
 

 

هما ٌعربان إعراب االسم ، فإنّ  ظاهر} كال ، وكلتا {  اسمان ٌلزمان اإلضافة ، فإذا أضٌفا إلى اسم  : ملحوظة      
 ألّنه ملحق به وٌعربان دائًما توكٌد معنوي   ىإّنهما ٌعربان إعراب االسم المثنأّما إذا أضٌفا إلى ضمٌر ، ف المقصور 

 

 

 ٝٓضبٍ مُي هٍٞ هللا رؼب٠ُ : " ًِزب اُغ٘ز٤ٖ آرذ أًِٜب " 

ٝك٢ ٛنٙ اُؾبُخ َٗزقلّ ػالٓبد اػواة االٍْ أُلوك ك٢ اػواثٜب ك٤ٌٕٞ  { إلى اسم ظاهر} ًِزب  هنا أضٌفت كلمة     

  اػواثٜب 

 : ٓجزلأ ٓوكٞع ٝػالٓخ هكؼخ اُؼٔخ أُولهح ُِزؼّنه ٝٛٞ ٓؼبف . كلتا

 ٓغوٝه ٝػالٓخ عوٙ ا٤ُبء ألّٗٚ ٓض٠٘ .: ٓؼبف ا٤ُٚ  الجنتٌن
 

 : " اُطبُجبٕ ًالٛٔب ٓغزٌٜل " .  ومثال ذلك أًٌضا قولنا

{  ٝك٢ ٛنٙ اُؾبُخ َٗزقلّ ػالٓبد اػواة االٍْ أُض٠٘  ك٢ اػواثٜب ك٤ٌٕٞ } ٛٔب  إلى الضمٌر} ًال {  هنا أضٌفت كلمة 

 اػواثٜب 

 : ر٤ًٞل ٓؼ١ٞ٘ ٓوكٞع ٝػالٓخ هكؼٚ األُق ألّٗٚ ِٓؾن ثبُٔض٠٘ ٝٛٞ ٓؼبف . كالهما

 : ػ٤ٔو ٓزظَ ٓج٢٘ ك٢ ٓؾَ عو ثبإلػبكخ . هما
 

ٌُالزمان اإلضافة إلى المفرد ، أو الضمٌر   قبل و بعد   - 2  : اسمان 
ََ ٓضبٍ مُي هُٞ٘ب " ٝطِزي   "   أُـ٤تِ  هج

 "  ٓٞرٜب ثؼلَ ٍ أ٠ّٗ ٣ؾ٢ ٛنٙ هللا ٝٓضبٍ مُي أ٣ًؼب هٍٞ هللا رؼب٠ُ : "  هب

 

ٌُْبَنٌاِن  –ال ٌأتً بعدهما مضاؾ إلٌه  –عن اإلضافة   {قبل  }و  {بعد   }قد ٌنقطع الّظرفان : مالحظة ففً هذه الحالة 
َُ ٖٝٓ ثؼُل  ":  على الضّم ، كما فً قوله تعالى  .  "هلل األٓو ٖٓ هج

 

 وهً اسم  ٌالزُم اإلضافَة إلى المفرد :  {الشرطٌة واالستفهامٌة  }أّي  – 3

ي  "  ومثال ذلك قولنا ْٓ ّْ ٣ٌو  : "  أ١ّ اَٗبٕ رٌو

ّٕ } أ١ُّ { عبءد شوؽ٤خ ، ٝال ر٠َ٘ أّٜٗب هل أػ٤لذ ا٠ُ اٍْ ظبٛو .       ٗالؽع ٛ٘ب أ

 ومثال ذلك أًٌضا قول الّنابؽة : 

ٍِ أُٜنَُّة ؟  ـٚ         ػ٠ِ شؼٍش أ١ُّ اُّوعب ّٔ  َُٝذ ثَٔزجٍن أًفب ال رِ

ّٕ } أ١ُّ { عبءد اٍزلٜب٤ٓخ ، ٝال ر٠َ٘ أّٜٗب هل أػ٤لذ ا٠ُ اٍْ ظبٛو .      ٗالؽع ٛ٘ب أ

د داللته على الّزمان أو المكان م مع  - 4 ن : ظرؾ ٌالزم اإلضافة إلى المفرد ،وال ٌضاؾ إلى الجملة ، وتتحدَّ
 المضاؾ إلٌه 

َّٕ َٓغ اُؼَِو ٣َُو "  ومثال ذلك قولُه تعالى  : " ا

 ، ٝال ر٠َ٘ أّٗٚ هل أػ٤ق ا٠ُ اٍْ ٓلوك .  هو الظرؾ} ٓغ {  نالحظ هنا أنّ      

 ظرؾ ٌالزم اإلضافة لالسم المفرد أو الضمٌر . :  ولدى لدنْ  – 5
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َُ هللاِ هللاُ أػِْ ــ  ٍُ َُ هٍبُزٚ  ؽ٤شُ هبٍ رؼب٠ُ : " ٝاما عبءرْٜ آ٣خ هبُٞا ُٖ ٗئٖٓ ؽز٠ّ ٗئر٠ ٓضَ ٓب أٝر٢ ُه ٣غؼ

 ٤ٍظ٤ت اُّن٣ٖ أعوٓٞا َطـبٌه ػ٘ل هللاِ ٝػناٌة شل٣ٌل ثٔب ًبٗٞا ٣ٌٔوٕٝ " .

إرا رؤٍِٕب لٛي هللا رؼبٌٝ ٚعذٔب اٌظشف } ؽ١ُش { ، ٚ٘ٛ ظشف ِالصَ ٌإلضبفخ ، ٠ٚىْٛ دائّب ِجٕٟ ػٍٝ اٌضُ ،     

ّْ اٌّضبف إ١ٌٗ فٟ ٘زٖ ا٠٢خ ٘ٛ اٌغ ٍّخ اٌفؼ١ٍخ } ٠غؼً سعبٌزٗ { ، إًرا اٌظٛسح ٠ٚخزّض ثبإلضبفخ إٌٝ اٌغًّ ، إٞ أ

 اٌزٟ عبء ػ١ٍٙب اٌّضبف إ١ٌٗ ٟ٘ } ِضبف إ١ٌٗ عٍّخ { 

 

 

ًّ وٌختّص باإلضافة إلى الجمل . حٌث  - 1  :  وهو ظرؾ مكان مبن
َُ هٍبُزٚ " .  ؽ٤شُ ٝٓضبٍ مُي هٍٞ هللا رؼب٠ُ : "  هللاُ أػِْ   ٣غؼ

ّٕ }ؽ٤ُش { ٛٞ ظوف ٓج٢٘ ػ٠ِ اُؼْ ، ٝال ر٠َ٘ أّٗٚ هل أػ٤ق ا٠ُ عِٔخ .       ٗالؽع ٛ٘ب أ

 

ًّ للّداللة على المستقبل ، ٌختصُّ باإلضافة إلى الُجمل . :إذا  – 2  وهو ظرٌؾ مبن
 ٝٓضبٍ مُي هٍٞ هللا رؼب٠ُ : " اما عبء ٗظو هللا ٝاُلزؼ " .  

ّٕ } اما { ٢ٛ ظوف ٓج٢٘ ُِّلالُخ ػ٠ِ أَُزوجَ ، ٝال ر٠َ٘ أّٗٚ هل أػ٤ق ا٠ُ عِٔخ .       ٗالؽع ٛ٘ب أ

ًّ على الّسكون ٌـدّل على الّزموهو ظرؾ زمان مب  : إذ – 3  ن الـماضً ، ٌختصُّ باإلضافة إلى الُجمل .ن
ََ ٝٓضبٍ مُي هُٞ٘ب : " عئذ   أُطُو " .  اْم ٛط

ّٕ } ام { ٢ٛ      ٍّ ػ٠ِ اُّيٓب : ٗالؽع ٛ٘ب أ ٌَ ظوف ٓج٢٘ ػ٠ِ إٌَُٞ ٣ـل أّٗٚ هل أػ٤ق ا٠ُ  ٕ اُـٔبػ٢ ، ٝال ر٘

 عِٔخ .

 

 
 

ٌّن ٌّن المضاؾ والمضاؾ إلٌه ، ثّم ب  صورة المضاؾ إلٌه فً كّل مما ٌلً:   ع
ّٛبة " . قال تعالى :  - 1  " هثّ٘ب ال رٍُيُؽ هِٞثَ٘ب ثؼل ام ٛل٣ز٘ب ٝٛت ُ٘ب ٖٓ ُلٗي هؽٔخ اّٗي أٗذ اُٞ

 } ِفشد / ض١ّش {  إلٌه مضاؾ ض١ّش اٌّزى١ٍّٓ  ٔب :  /      مضاؾسّة : 

 ِفشد / ض١ّش {  طٛسرٗ  } إلٌه مضاؾٔب :   /  مضاؾلٍٛة : 

 عٍّخ  {  طٛسرٗ  } إلٌه مضاؾ٘ذ٠زٕب  : اٌغٍّخ  /          مضاؾإر : 

 ِفشد / ض١ّش { طٛسرٗ  }  إلٌه مضاؾن :   /     مضاؾٌذْ : 

 

ًِ ػ٠ِ ِٜٗو ا٤ُوٓٞى ؽ٤ُش رٜتُّ ه٣بُػ أُؼوًِخ اُقبَُلح .   - ٕ  رشزبُم ٗل٢َ ُِغِٞ

 ِفشد / ض١ّش { طٛسرٗ  }  إلٌه مضاؾٞ :   /      مضاؾ ٔفظ :

 ِفشد / اعُ ظب٘ش { طٛسرٗ }  إلٌه مضاؾا١ٌشِٛن :    /        مضاؾٔٙش : 

 عٍّخ {  طٛسرٗ   } إلٌه مضاؾ:  اٌش٠بػ  رٙت    اٌغٍّخ :   /   مضاؾؽ١ُش : 

ىىىىىىىى3تدروبىرقمىىى   
 

بنوعٌها " االسمٌة والفعلٌة  –هو المضاف إلٌه الذي ٌرد بصور الجملة  : جملةمضاؾ إلٌه  -ب 

 وتكون هذه الجملة مسبوقة بظروف هً } حٌث , إذ , إذا { .  –" 
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ُٕ ُظجٍؼ ثؼَلٙ أكُنُ  قال الّشاعر:  - 3 ٌٞ٣ َْ َِ ػٖ أُكٍُن         ٝٛ ٍُ ِؽلاُك ا٤ُِّ َْ ٣يٝ  كٜ

 ِفشد / اعُ ظب٘ش { طٛسرٗ  }  مضاؾ إلٌه/ ا١ًٌٍ :   مضاؾؽذاد : 

  ِفشد / ض١ّش {  طٛسرٗ }  مضاؾ إلٌه/ ٘ـ :      مضاؾثؼذ : 

 األشغبُه ٣بٗؼخٌ ػ٠ِ ػلَّز٢َ اُّٜ٘و .  - ٗ

 ِفشد / اعُ ظب٘ش {  طٛسرٗ } إلٌه مضاؾ/ إٌٙش :   مضاؾضفزٟ : 

 

م .   - ٘ ُّٞ َُ ًِزبٛٔب اٍزؾوَّزب عبئيح اُزّل  كبؽٔخُ ٝأٓ

 ِفشد / ض١ّش {  طٛسرٗ } مضاؾ إلٌه/ ّ٘ب :     مضاؾوٍزب : 

 ِفشد / اعُ ظب٘ش {  طٛسرٗ } مضاؾ إلٌه/ اٌزفٛق :  مضاؾعبئضح : 

َّٕ ا٤ََُِّش ٣جزَُْ   - ٙ َّٖ أ  هبٍ أُز٘ج٢ّ:   اما هأ٣َذ ٤َٗٞة ا٤ُِِّش ثبهىحً           كال رظَّ٘

 { عٍّخِضبف إ١ٌٗ }  طٛسرٗ:   اٌغٍّخ : سأ٠ذ ١ٔٛة /   : ِضبف  إرا

 

 ِفشد / اعُ ظب٘ش {  طٛسرٗ}  مضاؾ إلٌه/ ا١ٌٍش :     مضاؾ١ٔٛة : 

 اُٜبش٤ّٕٔٞ ر٤َُو ٓؼْٜ اُؼّيحُ ٝاٌُوآخُ ؽ٤ُش ؽِّٞا .  - 7

 ِفشد / ض١ّش {  طٛسرٗ } مضاؾ إلٌه/ ُ٘ :        مضاؾِغ : 

 عٍّخ {  طٛسرٗ } مضاؾ إلٌهؽٍّٛا : اٌغٍّخ /    مضاؾؽ١ُش : 

َْ ثٞعَٜي ػ٢ّ٘            ٓب أٗـب كؾٔخٌ ٝال أَٗذ كوهـلْ هبٍ ا٤ِ٣ّب أثٞ ٓبػ٢ :٣ب أف٢ ال   - 8 ِٔ  رَـ

 ِفشد / ض١ّش {  طٛسرٗ } مضاؾ إلٌه/ ٞ :      مضاؾأؿ : 

 } ِفشد / ض١ّش {  طٛسرٗ مضاؾ إلٌه/ ن :   مضاؾٚعٗ : 

ٍّ األٗل٢َُّ   - 9 ُٖ َؽْي  تُ غاٍزوَِِّذ اُّ٘ ٣َبكُو ػ٢ِٔ ؽ٤ُش ٍبكوُد            ٣َٝظؾج٢ُ٘ ؽ٤ُش  : هبٍ اث

 ِفشد / ض١ّش {  طٛسرٗ}  مضاؾ إلٌهٞ :   /      مضاؾػٍُ : 

 عٍّخ {  طٛسرٗ } مضاؾ إلٌهعبفشد :  /    مضاؾؽ١ُش : 

 عٍّخ {  طٛسرٗ } مضاؾ إلٌهاعزمٍذ إٌخت :   /   مضاؾؽ١ُش : 
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ىأحكامىالمضافىإلىىواءىالمتكلمى
 

 

 اإلضافة إلى ٌاء المتكلم على النحو التالً :ٌكون حكم 
ُٖ ٝاُلزؼُ  - ٔ ٘بٍجخ ا٤ُبء ، ٝعبى ك٢ ا٤ُبء اُز٤ٌَّ ُٔ ًَُو آفُوٙ ؛ ُِـ  اما أػ٤ق اٍْ طؾ٤ؼ ا٥فو ا٠ُ ٣بء أُزٌِّْ 

ب  {  - ٕ ًٔ ًّو ٍبُـ َٕ االٍْ أُؼبف ا٠ُ ٣بء أُزٌِْ } ٓوظًٞها  ، أٝ ٓ٘وًٞطب ، أٝ ٓض٠ّ٘ ، أٝ عَٔغ ٓن كبّٗـٚ اما ًب

 . ٣غت ر٤ٌَٖ آفو أُؼبف ٝٝعت كزؼ ا٤ُبء

 
 

ىأمثلظىتوضوحوظىِّحكامىالمضافىإلىىواءىالمتكلمىى
ى

 

 قال محمود دروٌش : – ٔ
  طل٣و٣٢ب 

 أهػ٘ب ٤َُذ ثؼبهو 

َّ أهٍع ُٜٝب ٤ٓالكٛب  ً 
ٔخً ِٓ }  طذ٠ك + ٠بء اٌّزىٍُ { ، ٚٔالؽع    َّٛ ّْ وٍّخ } طذ٠مٟ { عبءد ِضبفخً إٌٝ ٠بء اٌّزىٍُ ، وّب ٔغذ٘ب ِى ٔالؽع ٕ٘ب أ

ّْ وٍّخ  } طذ٠ك { اعُ ِفشد طؾ١ؼ ا٢خش . ٚاالعُ طؾ١ؼ ا٢خش إرا أض١ف إٌٝ ٠بء اٌّزىٍُ ُوغش آخشٖ ٌّٕبعجخ ا١ٌبء ِّٙب    أ

َٟ  وبْ اٌّٛلغ اإلػشاثٟ ، ٚعبص ب اٌفزؼ أٚ اٌزغى١ٓ ، فغبص ٌٕب أْ ٔمٛي } طذ٠مِٟ { ثزغى١ٓ ا١ٌبء ، ٚأْ ٔمٛي } طذ٠مِ ِّ ٌٕب فٟ ا١ٌبء إ

 .   { ثفزؼ ا١ٌبء

ًّؤ ػ٤ِٜب ٝأٛشُّ ثٜب  ػظب١َ هبٍ ٢ٛ  "هبٍ رؼب٠ُ ػ٠ِ َُبٕ ٠ٍٞٓ ػ٤ِٚ اَُالّ :  – ٕ ػ٠ِ ؿ٢ٔ٘ ٢ُٝ ك٤ٜب أرٞ

 ٓآهة أفوٟ " 

ٔخً ِٓ }  ػظب + ٠بء اٌّزىٍُ { ،      َّٛ َٞ { عبءد ِضبفخً إٌٝ ٠بء اٌّزىٍُ ، وّب ٔغذ٘ب ِى ّْ وٍّخ } ػظب ٔالؽع ٕ٘ب أ

ّْ وٍّخ } ػظب { اعُ ِمظٛس . ٚاالعُ اٌّمظٛس إرا أض١ف إٌٝ ٠بء اٌّزىٍُ ٚعَت رغى١ٓ آخشٖ ، ٚٚعت فزؼ  ٚٔالؽع أ

َٞ { .ا١ٌبء ، فٕمٛي ػٕذ إضبفخ وٍّخ " ػظب " إٌٝ ٠بء ا  ٌّزىٍُ } ػظب

َٖ ؛ كوْل ًبٗذ   - ٖ ٍُ اُٞؽ  ك٢ اُـوثِخ ؽ٣ِٞخً . ٤ُب٢ُّ ال ش٢َء ٣ؼل

ٔخً ِٓ } ١ٌبٌٟ + ٠بء اٌّزىٍُ { ، ٚٔالؽع  َّٛ ّٟ { عبءد ِضبفخً إٌٝ ٠بء اٌّزىٍُ ، وّب ٔغذ٘ب ِى ّْ وٍّخ } ١ٌبٌ ٔالؽع ٕ٘ب أ

ّْ وٍّخ } ١ٌبٌٟ { اعُ ِٕمٛص . ٚاالعُ إٌّمٛص إرا أض١ف إٌٝ ٠بء اٌّزىٍُ ٚعَت رغى١ٓ آخشٖ ، ٚٚعت فزؼ ا١ٌبء ،  أ

ّٟ { ٚٔذغُ ٠بء وٍّخ ١ٌبٌٟ ث١بء اٌّزىٍُ ف  ٕمٛي ػٕذ إضبفخ وٍّخ " ١ٌبٌٟ " إٌٝ ٠بء اٌّزىٍُ } ١ٌبٌ
 

ب١َ .  – ٗ  عبء ٓؼِِّٔ

ٔخً ِٓ } ِؼٍّبْ + ٠بء اٌّزىٍُ { ،   َّٛ َٞ { عبءد ِضبفخً إٌٝ ٠بء اٌّزىٍُ ، وّب ٔغذ٘ب ِى ب ّْ وٍّخ } ِؼٍِّّ ٔالؽع ٕ٘ب أ

ّْ وٍّخ } ِؼٍّبْ { اعُ ِضٕٝ . ٚاالعُ اٌّضٕٝ إرا أض١ف إٌ ٝ ٠بء اٌّزىٍُ رؾزف ٔٛٔٗ ٚعَت رغى١ٓ آخشٖ ، ٚٔالؽع أ

 } َٞ ب  .ٚٚعت فزؼ ا١ٌبء ، فٕمٛي ػٕذ إضبفخ وٍّخ " ِؼٍّبْ " إٌٝ ٠بء اٌّزىٍُ } ِؼٍِّّ
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ًٌِّنا حالَة آخِره :  استخرج المضاؾ إلى ٌاء المتكلّم فً كّل مـّما ٌأتً ،مب

ؼبمهبٍ رؼب٠ُ : "   - ٔ َٓ  هللا اّٗٚ هث٢ّ أؽَٖ ٓضٞا١َ اّٗٚ ال ٣لِؼ اُظبُٕٔٞ " .  هبٍ 

 فً الٌاء التسكٌن أو الفتح  ٌجوز  ، والمضاؾ ٌكسر  آخرسثّٟ : 

 : َٞ  تسكٌن آخر المضاؾ ، ووجب فتح الٌاء ِضٛا

2 -  " َُ  . هبٍ رؼب٠ُ : ٝٓب أٗزْ ثٔظِوِف٢َّ ا٢ّٗ ًلوُد ثٔب أشوًزٕٔٞ ٖٓ هج

: َّٟ  تسكٌن آخر المضاؾ ، ووجب فتح الٌاء ِظشخ

ٍُ ؽجاًل ٖٓ ى١ٞٛ ...هبٍ طالػ ػجل اُظجٞه ك٢ هظ٤لرٚ } هإ٣ب { :  ٣زآُق ػؾ٢ٌ ٝثٌبئ٢ ٓضَ هواه ٝعٞاة  – 3 أعل

 ٝػ٤بػ٢ 

 ٌكسر  آخره ، وجاز لنا فً الٌاء التسكٌن أو الفتحضؾىٟ : 

 ٌكسر  آخره ، وجاز لنا فً الٌاء التسكٌن أو الفتحثىبئٟ : 

 .أؽزوّ ٝاُل١َّ ٝٗبِطِؾ٢َّ ع٤َٔؼْٜ - 4

 : َّٞ  تسكٌن آخر المضاؾ ، ووجب فتح الٌاء ٚاٌذ

 : َّٟ  تسكٌن آخر المضاؾ ، ووجب فتح الٌاء ٔبطؾ

5 -   ُّ ًِوا ْٕ ػّ٘ٞا َػ٢ََِّ  ْٕ عبهْد ػ٢ِّ ػي٣يحٌ            ٝأ٢ِٛ ٝا  هبٍ اُّشبػو:ثالك١ ٝا

 التسكٌن أو الفتحٌكسر  آخره ، وجاز لنا فً الٌاء ثالدٞ : 

 ٌكسر  آخره ، وجاز لنا فً الٌاء التسكٌن أو الفتحأٍٟ٘ : 

ِْ اُؼب٤ُخ .  - ٙ  رق٤ّوُد هكبه٢ ٖٓ م١ٝ أُٜ

 ٌكسر  آخره ، وجاز لنا فً الٌاء التسكٌن أو الفتحسفبلٟ : 

ْ ك٢ اُشئٕٝ اُوب٤ّٗٞٗخ اُز٢ّ رقضُّ اُّشو  - 7 ًَِّٜ َّ٢ ِٓ  . ًخهبٍ ٓل٣و اُّشوًخ: أٍزش٤ُو ٓؾب

 : َّٟ ِِ  تسكٌن آخر المضاؾ ، ووجب فتح الٌاءِؾب

َِ ث٘ٞه اُلغو ٤ٍيٍٝ  - 8 ُّ ا٤ُِّ  . ٣ب كزب١ ، ال رؾيٕ ؛ كظال

 تسكٌن آخر المضاؾ ، ووجب فتح الٌاءفزبٞ : 

 

 

ٌِّن المضاف والمضاف إلٌه فً كلٍّ مـّما ٌأتً :  َع

 هبٍ رؼب٠ُ : " هبٍ هةِّ اشوػ ٢ُ طله١ * ٣َٝو ٢ُ أٓو١ * ٝأؽَِ ػولح ٖٓ َُب٢ٗ * ٣لوٜٞا ه٢ُٞ " .   - ٔ

 سة: ِضبف / ٚا١ٌبء اٌّؾزٚفخ ِضبف إ١ٌٗ

 مضاؾ إلٌه/ ٞ :  مضاؾأِش :         إلٌه مضاؾ/ ٞ :  مضاؾطذس :  

 إلٌه مضاؾ/ ٞ :  مضاؾلٛي :           إلٌه مضاؾ/ ٞ :  مضاؾٌغبْ : 

ب .  - ٕ ًٓ َٕ ٓغزٔؼُٚ ٓزولِّ ٌٞ٣ ْٕ كُّ أ َٞ َ٣ ٍٕ َُّ اَٗب ً 

 : ًّ  إلٌه مضاؾ/ ٘ـ :  مضاؾِغزّغ :   إلٌه مضاؾ/ إٔغبْ :  مضاؾو

ْزٚ اُـُقشْت   - ٖ َٓ َّٞ ُٖ اما ٓب هَ زَٜب اػزَلُْذ           ٝال ٤ِ٣ ْٓ َّٞ َٕ اما هَ َّٕ اُـظٞ  هبٍ اُّشبػو: ا

ِزٙب :  مضاؾإرا :  ّٛ  إلٌه مضاؾ/ ِب لِٛزٗ اٌخشت :  مضاؾإرا :   إلٌه مضاؾ/ ل
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٤َّبة:   - ٗ  هبٍ ثله شبًو اُ

ِٕ هاػ ٣٘ؤٟ ػٜ٘ٔب اُؤوْ         َّؾْو        أٝ شوكزب ٍَ ٍبػخَ اُ  ػ٤٘بِى ؿبثزب ٗق٤

            إلٌه مضاؾ/ ٔخ١ً :  مضاؾغبثزب :              إلٌه مضاؾ/ ن :  مضاؾػ١ٕب : 

 مضاؾ إلٌه/ اٌّغَؾش :  مضاؾعبػخ : 

٤َّخ اُـناء أُزٞاىٕ .  - ٘ ِّٔ ُٖ ػ٠ِ طلؾزٜب اإلٌُزو٤َّٗٝخ ٓوبُخً ػٖ أٛ  ٗشوْد ُُـَغ٤ْ

 إلٌه مضاؾ/ اٌغزاء :  مضاؾأ١ّ٘خ :   إلٌه مضاؾ/ ٘ب :  مضاؾطفؾخ : 

 هبٍ أؽٔل شٞه٢ : - ٙ

ِْـِل َْٗل٢َ        ِٚ ك٢ اُـُق ْ٘ٚ         ٗبَىَػْز٢٘ ا٤ُ ُِْذ ثبُـُقِـِل ػ ـِ  ٝؽ٢٘ ُٞ ُش

 إلٌه مضاؾ/ ٞ :  مضاؾٔفظ :   إلٌه مضاؾ/ ٞ :  مضاؾٚطٓ : 

ََ ٓ٘ظَو اُضِّٞطِ كَٞم هْٔ اُغجبٍ اُؼب٤ُخ !  - 7  ٓب أعٔ

 إلٌه مضاؾ/ اٌغجبي :  مضاؾلُّ :      إلٌه مضاؾ/ لُّ :  مضاؾفٛق :      إلٌه مضاؾ/ اٌضٍٛط :  مضاؾِٕظش : 

خ ٝاُقبطخ ٝاعٌت ٓغزٔؼ٢ٌّ .  - 8 ّٓ َِ ػ٠ِ اُؾلبِظ ػ٠ِ أُٔزٌِبِد اُؼب ُْ اُطّل  رؼ٤ِ

 إلٌه مضاؾ/ ٞ :  مضاؾطذس :        إلٌه مضاؾ/ اٌطفً :  مضاؾرؼ١ٍُ : 

ٌُ "هبٍ اُؾَٖ اُجشو١ّ:   - 9 ًُ أُغٌِ ؽ٤ُش أعِ  ."هأ

 إلٌه مضاؾ/ أعٍظ :  مضاؾؽ١ُش :   إلٌه مضاؾ/ اٌّغٍظ :  مضاؾسأط : 

 

 

 أعرب ما تحته خط : 
ّٕ أ (    رؼ٤ِْ اُلز٤بد ٖٓ كالئَ هه٢ِّ األٓخِ  ا

  :  ّْ   حرؾ مشبه بالفعل من أخوات إّن مبنً على الفتح الظاهر ؼلى آخرهإ

  الفتحة وهو مضاؾ وعالمة نصبه  : اسم إّن منصوبرؼ١ٍُ 

  الكسرة وعالمة جره  : مضاؾ إلٌه مجروراٌفز١بد  

  حرؾ جرِٓ : 

  وهو مضاؾ  وعالمة جره الكسرة اسم مجروردالئً : 

  : ِّٟ   وهو مضاؾ ة الكسر وعالمة جره إلٌه مجرور ِضبفسل

دالئً ( فٟ ِؾً سفغ خجش  ٚشجٗ اٌغٍّخ ِٓ اٌغبس ٚاٌّغشٚس ) ِٓ ة الكسر وعالمة جره إلٌه مجرور مضاؾاألِِخ : 

. َّْ  إ

  عِجٖ اُٜٟٞ ٖٓ ؽ٤ُش أكه١ ٝال أكه١     ػ٤ٕٞ أُٜب ث٤ٖ اُّوطبكخ ٝاُغَوثٖ اُغْٜ :  ٢ة ( هبٍ ػِ

 

  الضمة وهو مضاؾوعالمة رفعه   مبتدأ مرفوعػ١ْٛ : 

  المقدرة للتعذر ة الكسر وعالمة جره إلٌه مجرور مضاؾاٌّٙب :  

  الفتحة وهو مضاؾوعالمة نصبه  مكان منصوب ظشف ِفؼٛي ف١ٗ  ث١ٓ  : 

  ة الكسر وعالمة جره إلٌه مجرور مضاؾاٌّشطبفخ : 
 ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزؼ حرؾ عطؾٚ: 

 الكسرةوعالمة جره  مجرور على ) الرصافة (  اسم معطوؾاٌغغش : 

مبنً فً محل رقع نون النسوة ضمٌر متصل / ْ :  الرظبٌٗ ثْٕٛ إٌغٛح فعل ماٍض مبنً على السكون عٍتعٍجٓ : 
  فاعل
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ٚاٌغٍّخ اٌفؼ١ٍخ ِٓ اٌفؼً ٚاٌفبػً ٚاٌّفؼٛي ثٗ )  الفتحة المقدرة للتعذروعالمة نصبه  : مفعول به منصوباٌٜٙٛ 

  عٍجٓ اٌٜٙٛ ( فٟ ِؾً سفغ خجش اٌّجزذأ ) ػ١ْٛ ( 

  حرؾ جرِٓ : 

  مبنً على الضم فً محل جر بحر الجر وهو مضاؾ اسم ؽ١ُش :   

ٚاٌغٍّخ اٌفؼ١ٍخ ) أدسٞ ( فٟ  مضارع مرفوع بالضمة المقدرة للتقل والفاعل ضمٌر مستترتقدٌره أنافعل أدسٞ :  

 ِؾً عش ِضبف إ١ٌٗ 

  حرؾ عطؾٚ : 

  أداه نفًال : 

  فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة للتقل والفاعل ضمٌر مستترتقدٌره أناأدسٞ : 

 

 
  

 اقرأ النص اآلتً الّذي ٌتحدث عن فصل الشتاء ، ثّم أجب عّما ٌلٌه : 
 أٗذ كظَ اُؾ٤بح ُٞالى ؿّظْذ       أؿ٤٘بد اُّيّهاع ام ٓب ر٤ََ 

ٍٕ أٗل٢ٍَُّ ، ٜٓبةُّ اُّو٣بِػ ر٘لـ اُجشبئو هجَ ٝطُٞي ،  ؽٞكبٕ اُق٤وأٗذ  ، عؼِذ اُّو٣ق أؽ٠ِ ٖٓ اُؾٞاش٢ ك٢ ك٣ٞا

 ، كٜٞ أؽوة ٖٓ ٓيٓبه  اُٞهمُش ٣زٜبٟٝ ٍوٞؽي ، أطجؼ اُـظٖ فل٤لًب  ، الًٓؼب ، هاهَض ٝرزلزؼ األهُع هجِٜب ؽ٤

 

 ( استخرج من النص :  1
 لجً:   اسًما ٌالزم اإلضافة إلى مفرد –أ 

  : إر/ ؽ١شُ   اسمٌن ٌالزمان اإلضافة إلى الجمل –ب 
 :  عمٛطه مضاًفا إلى ضمٌر –ج 
 . ( أعرب ما تحته خط ٕ
 الضمة وهو مضاؾ وعالمة رفعه مرفوع خبرطٛفبْ :  

  ة الكسر وعالمة جره إلٌه مجرور مضاؾاٌخ١ِش : 
  ح اٌىغش ٚػالِخ عشٖ إ١ٌٗ ِغشٚس ِضبفاٌٛسِق : 

ًّ ( مضاًفا إلٌه مع أّنها مجرورة  ؟  3  ّْ ِب لجٍٙب ِْٕٛ ( لماذا الٌجوز أن نعرب كلمة ) أندلس وال ٌجتمع تنوٌن أل
 ٌأتً منوناً.وإضافة أي أن المضاؾ ال 

 

 تترك اإلجابة للطالب ...                         
 
 

 

 

 اقرأ النص التالً ، ثّم أجب عّما ٌلٌه : 
ٖ رؾتُّ ،كوثّٔب      َٓ ََّ اُغَٞه ٓغ  أ١ ث٢ُ٘ ) إ ( ٖٓ أعَٔ ٓب عبء ك٢ أػٔبٍ شٌَج٤و األكث٤ّخ هُٞٚ : ال رٌَو أثًلا ً

ب آفو ٣ؼ٤ل ٓب ٓؼ٠ ٣ٝٞطَ ٓب اٗوطغ كبما ًبٕ اُؼٔو اُغ٤َٔ هل هؽَ ، كٖٔ ٣له١ كوثّٔب  ًٓ شبءد األهلاه ٌُٔب ٣ٞ

 أعَٔ .  ٣٘زظوى ػٔو

ب أٝ      ًٔ ٝاما هوهد إٔ رزوى ؽج٤جًب أٝ طل٣وًب كال رزوى ُٚ عوًؽب ، كٖٔ أػطبٗب هِجًب ال ٣َزؾنُّ ّٓ٘ب إٔ ٗـوً ك٤ٚ ٍٜ

ُّ كال  ْٕ كّوهْذ ث٤ٌ٘ٔب األ٣ب ب ُؾظبد اُّيٖٓ اُغ٤َٔ ! كب ًٔ ٗزوى  ُٚ ُؾظخ رشو٤ٚ . ٓب أعَٔ إٔ رَزووَّ ك٢ هٝؽ٤ٌٔب كائ

َّ اؽَبً طب ًّو ُٖٔ رؾت ؿ٤و ً ب ػٖ اَٗبٕ أؽججزٚ كال رؾبٍٝ رش٣ٞٚ رزن ًٓ اُؾِٞح ُٜنا  اُّظٞهحكم . ٝاما ٍؤُٞى ٣ٞ

اإلَٗبٕ اُّن١ اهرجطذ ثٚ ، كبعؼَ ٖٓ هِجي ٓقجَؤ ؽ٤ُش األٍواه ٝاُؾٌب٣ب ؛ كبُؾتُّ اُّظبكم ٤ٌُ ٓشبػو ٝأؽب٤ٌٍ 

ٌٕ ثؤفالم ٗج٤ِخ ٝه٤ْ ػظ٤ٔخ .   كوؾ ، ثَ ؽتٌّ ٓيكا
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 ( اٍزقوط ٖٓ اُ٘ض :  ٔ

ّْ ث٤ٖ ؽٌْ روّلّ أؽلٛٔب ػ٠ِ ا٥فو :  عِٔخ – أ  عبءك٤ٜب اُلبػَ ٝأُلؼٍٞ ثٚ ػ٤ٔو٣ٖ ٓزّظ٤ِٖ ، ص

 } أؽججزُُٗ { / اٌؾىُ : رمّذَ اٌفبػً ػٍٝ اٌّفؼٛي ثٗ ٚعٛثًب  الجواب 

   } ٓؾنٝف { – ة

 ك٢ عِٔخ ٝاما هوهد } إرا {أٍب ٣الىّ اإلػبكخ ا٠ُ اُغَٔ :   –ط

ّْ ث٤ّٖ ٌٓجّوٙ ، ٝٓب ؽوأ ػ٤ِٚ ػ٘ل اُزظـ٤و :  -ك  أٍب عبء ػ٠ِ ث٤٘خ اُزظـ٤و ، ص

ّٟ / ِىجشٖ ) اثٓ ( ؽزفذ الِٗ  الجواب اٌّؾزٚف  اٌؾشف  ٠شدّ ٚػٕذ اٌزظغ١ش  أطٍٗ ) ثٕٛ ( صالصٟ ، ألّٔٗ اعُ  اٌٛاٚ ثُٕ

ا١ٌبء إٌّمٍجخ ِغ ٠بء اٌزظغ١ش فزظجؾبْ ؽشفبً ٛ( صُ ٠مٍت اٌٛاٚ ٠بء فزظجؼ ) ث١ٕٟ ( صُ رذغُ ث١ُّٕ ) فزظجؼ ٘ىزا ا اٌٛاٚ

ّٟ ٚاؽذاً ِشذداً ٘ىزا )  ( ثُٕ

 ( ػغ أُٜيح أُ٘بٍجخ ك٢ ٌٓبٜٗب أُ٘بٍت ُٔب ث٤ٖ اُو٤ٍٖٞ ) إ ( ثؾَت اُ٘ض ، ٓؼِاًّل ؟ ٕ

ّْ { ؛ أٞ ثٕٟ، }  ألٔٙب عبءد فٟ ثذا٠خ اٌىالَ  وغشد ّ٘ضح إْ  إ

فبء االفزؼبي  ( عبءد ، ص٠ٓ اٌّغشد ) صاْ أطٍٙب ) ِضربْ ( ثذ١ًٌ( ث٤ّٖ اإلثلاٍ اُن١ ؽظَ ك٢ ًِٔخ ) ٓيكإ ( ؟  ٖ

 صا٠ًب فؤثذٌذ ربءاالفزؼبي دااًل . 

  ٠ٕزظُشَن ػٌّش   /  اٌظٛسحِ ك ( اػجؾ ٓب رؾزٚ فؾّ  ؟   

 

 

 

 اقرأ النص التالً ، ثّم أجب عّما ٌلٌه : 
ّٕ ٓؼبُغخ أُشٌالد ال رؾزبط ا٠ُ اططواٍؿ ، ثَ إٔ رٌٕٞ ا٣غبث٤ًب ٓزؤٓاًل أٍجبثٜب ثؼل رؾل٣لٛب ،     ٣ِْؾج٢ ، ا َٞ ٣ب ُط

ب !  ًَ  ٝٝػؼي اُؼالط أُالئْ ُٜب ، كؾ٤٘ئٍن ٓب أهٝع رغبٝىٛب ٝهل ؽجذ ٗل

 استخرج من النص :  – 1
ـّو ٝامًو كالُزٚ :  –أ  ٠ِْؾجٟ / اٍْ ٓظ َٛ   } اٌزؾجت { داللتهُط

  } محذوؾ {عِٔخ رؼغت ه٤ب٢ٍ :   –ة 

٠ِْؾجٟٓؼبف ا٠ُ ٣بءأُزٌِْ :  –ط  َٛ  ُط

 } محذوؾ { أعرب ما تحته خط . – 2
   ألّٔٙب عبءد فٟ ثذا٠خ اٌىالَ علّل وجوب كسر همزة إّن الواردة فً النص ؟  - 3

فبءاالفزؼبي  اٌّغشد ) طشؿ ( عبءد ؿ ( ثذ١ًٌاأطٍٙب ) اطزش  الوارد فً كلمة ) اصطراخ ( ؟وّضح اإلبدال    -ٗ

 طبًد فؤثذٌذ ربء االفزؼبي طبًء . 

  ١ْذ / ُػ١ٍَِّظثُؼَ   صّؽر االسمٌن ) بعد / عالج ( ؟ – ٙ

 

 

 

 امأل الفراغ بما ٌناسبه : 
ّٕ ( ك٢ األ٣خ : " اّٗب عؼِ٘ب ٓب ػ٠ِ األهع ى٣٘خ ُٜب ُ٘جِْٞٛ أ٣ْٜ أؽَٖ ػٔاًل "  – ٔ  ٍجت ًَو ٛٔيح ) ا

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

  

 ٍجت روّلّ أُلؼٍٞ ثٚ ٝعٞثًب ػ٠ِ اُلبػَ ك٢ ث٤ذ أث٢ كواً :  – ٕ

َّ كٝٗٚ            ....................................................         ٌُٖٝ ٤َ٣و اُغٞك ؽ٤ُش ٤َ٣و   ٓب عبىٙ عٌٞك ٝال ؽ

  

 } ٓؾنٝف {  – ٖ

  

 ..  بة ( ٗوٍٞ : ..........ػ٘ل رظـ٤و ) ٛؼ – ٗ

ىىىىىىىى18تدروبىرقمىىى   
 

ىىىىىىىى11تدروبىرقمىىى   
 

 جاءت فً بداٌة الكالم 
 

 ألّن المفعول به ضمٌر متصل والفاعل اسم ظاهر 
 

َُٛؼ٤ْجبد (       ( 
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61 

 (ىىىىىىىىاِّدتاذى:مطاذىالطوــــدـه1جونىفيىاللعظىالطربّوظى)ىتخصُّصىفى(ىىىىىىىاللُّ(0885توجوؼيىجولىى) الّنحوىوالّصرفىىىىىى         

 

 

 

 

 :  تحته خّط فً ما ٌلًاضبط آخر ما 
 } ٓؾنٝف {  – ٔ

ّٕ هعال رٌِّْ ث٤ٖ ٣ل١ األٕٓٞ ، كؤؽَٖ ، كوبٍ : اثٖ ٖٓ أٗذ ؟ هبٍ اثٖ  – ٕ أُئ٤ٖ٘ٓ ، هبٍ :  أ٤ٓو٣ب  األك٣تؽ٢ٌ أ

َْ اَُّ٘ت اٗزَت ا٤ُٚ .    } األد٠ِت { } أ١َِش { ِٗؼ

ُُ {اُ٘بكغ ٝاُؼَٔ اُغبك ، ٣جلأ اُٜ٘ٞع ثبُٞؽٖ .  اُؼِْؽ٤ُش  – ٖ } اٌؼٍ

ىىىىىىىى10تدروبىرقمىىى   
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 0788508092)ىالمنؼاجىالجدودى(ىىىىىىىىالللجونىفيىاللعظىالطربّوظى)ىتخصُّصى(ىىىىىىىىاِّدتاذى:مطاذىالطوــــدـه الّنحوىوالّصرفىىىىىى         

 



ىىىىىىىىىىىىىىى8988088870هـــدوـــطالىطاذاألدتاذى:ىمىىىصى(ىىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّىلجونالىىى(ىىىالغصلىاألولالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 ى

   ٔ 

ىىىىىىىىىىىىدـــهىىىىىوـــطالىمطاذ(ىىىىىاألدتاذى:ىى1فىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّصىلجون(ىىىىىال0880توجوؼيىجولىالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىى

 ل األولـصــفــت الــيــا األدبــايــثـــاوــيــًا: القض
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ىىىىىىىىىىىىىىى8988088870هـــدوـــطالىطاذاألدتاذى:ىمىىىصى(ىىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّىلجونالىىى(ىىىالغصلىاألولالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 ى

   ٕ 

ىىىىىىىىىىىىدـــهىىىىىوـــطالىمطاذ(ىىىىىاألدتاذى:ىى1فىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّصىلجون(ىىىىىال0880توجوؼيىجولىالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىى

 

  

 

 

 ما االسم القدٌم لألندلس قبل إطالق العرب هذا االسم علٌها ؟ (1

٘ب ِٓ اٌغوة اٌّؾ١ٜ األٍَٟٛ ، ِٚٓ ( رمغ عٕٛثٟ غوة لبهح أٚهٚثب ٠ٚؾلُّ  ّجٗ عي٠خ ا٠ج١و٠ب ) اٍجب١ٔب ٚاٌجورغبي  

 اٌغٕٛة ٚاٌْوق اٌجؾو األث١٘ اٌّزٍٜٛ ، ِٚٓ اٌّْبي ثالك اٌفؤغخ ) فؤَب( 

 ٘ـ (  728 -٘ـ  2ٕصّب١ٔخ لوْٚ )  ما مّدة حكم المسلمٌن لألندلس ؟ (ٕ

 ٛبهق ثٓ ى٠بك ٚ ٍِٛٝ ثٓ ١ٖٔو  من هو القائد الذي فتح األندلس ؟ (ٖ

 األندلسٌٌن فً مختلف العلوم ؟ اذكر األمور الّدالة على تفوق (4

 ِب رياي آصبه٘ب ّب٘لح ػٍٝ ِػظّٙب .     خػظ١ّ حرووٛا ؽٚبه – ٖاعبكرُٙ ِؼظُ اٌفْٕٛ .      – ٔ

ب أٚ فًّٕب ااّل ٌٚألٔل١١ٌَٓ ٠ٌل ف١ٗ . – ٗأثلػٛا أكثًب غي٠ًوا             – ٕ ًّ  ال ٔىبك ٔغل ػٍ

ًّ فً  (5  األندلس والدول التً تعاقبت علٌه إلى مراحل . اذكر هذه المراحل ؟قّسم المؤرخون مراحل الحكم اإلسالم

ٌَ فٟ ٘نٖ اٌؾمجخ ٚالحٌ  7ٖٔ -٘ـ  2ِٕوؽٍخ اٌفزؼ ٚاٌٛال٠خ )  – ٔ ٘ـ ( ؽ١ُش اٍزىًّ فزؼ األٔلٌٌ ، ٚؽىُ األٔلٌ

 رؼ١ُٕٙ اٌلٌٚخ األ٠ِّٛخ فٟ اٌّْوق ٠ٚزجؼْٛ ٌٙب .

( رجلأ ٘نٖ اٌؾمجخ ثلفٛي ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ِؼب٠ٚخ ) ٕمو لو٠ِ (  ٘ـ ٕٕٗ -٘ـ  7ٖٔػٙل اإلِبهح ٚاٌقالفخ )  – ٕ

ٌَ ٚرؤ١ٍَٗ كٌٚخ أ٠ِّٛخ َِزمٍخ ػٓ اٌّْوق .  األٔلٌ

 ٘ـ ( لبِذ فٟ ٘نٖ اٌؾمجخ ػّلح ِّبٌه ٚكٚي ػٍٝ أٔمبٗ اٌلٌٚخ األ٠ِّٛخ . 7ٗٗ -٘ـ ٕٕٗػٙل ٍِٛن اٌطٛائف )   – ٖ

٘ـ ( شٙلد ٘نٖ اٌؾمجخ كفٛي ٠ٍٛف ثٓ ربشف١ٓ األٔلٌٌ ٚاٌمعبء ػٍٝ ٍِٛن  ٓٗ٘ -٘ـ  8ٗٗػٙل اٌّواثط١ٓ )  – ٗ

 اٌطٛائف .

ّٟ . ٖٖٙ -٘ـ  ٓٗ٘ػٙل اٌّٛؽل٠ٓ )  – ٘  ٘ـ ( إٔجؾذ األٔلٌٌ فٟ ٘نٖ اٌؾمجخ ٚال٠خ ربثؼخ ٌٍّغوة اٌؼوث

 ٙب٠خ اٌؾىُ اٌؼوثٟ اإلٍالِٟ فٟ األٔلٌٌ .٘ـ ( ٚوبٔذ ٘نٖ اٌؾمجخ ٔ 728 -٘ـ  ٖٖٙػٙل ثٕٟ األؽّو )  – ٙ

ًّ ؟ (ٙ  اذكر الفئات التً تكون منها المجتمع األندلس

 اٌٖمبٌجخ . – ٗاإلٍجبْ         – ٖاٌجوثو         – ٕاٌؼوة        – ٔ

7)  ًّ ًزا فً بنائه الحضارّي ومثااًل ٌحتذى به فً التعاٌش االجتماع ٌّ ًّ متم والتسامح علل : ٌعتبر المجتمع األندلس
 .الدٌنً

اٌل٠بٔبد اٌَّب٠ّٚخ اٌضالس عٕجًب اٌٝ عٕت  ١ٍبكحٌجوثو ٚاإلٍجبْ ٚاٌٖمبٌجخ ، ٚثَجت رفبػً ِىٛٔبرٗ ِٓ اٌؼوة ٚا      

. 

 .اذكر الممٌزات التً امتازت بها األندلس  (8

ٕبؿ .     –ٖرٕٛع اٌزٚبه٠ٌ     –ٕعّبي اٌطج١ؼخ .     – ٔ َّ فٖٛثخ األهٗ  – ٘غياهح األِطبه     –ٗاػزلاي اٌ

 ٚفٚبه٘ب اٌلائُ 

 ما الّلقب الذي أُطلق على أرض األندلس ؟ (9

 ) عٕخ هللا ػٍٝ أهٙٗ ( ٚ ) اٌفوكًٚ اٌّفمٛك (         

 

 

 

 

 

 

ىمنىقضاواىالذطرىاألندلديمػدمظىتاروخوظىموجزةى   
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 ى

   ٖ 

ىىىىىىىىىىىىدـــهىىىىىوـــطالىمطاذ(ىىىىىاألدتاذى:ىى1فىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّصىلجون(ىىىىىال0880توجوؼيىجولىالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىى

 

  
 
 

ٔ)  ًّ  .علل : تطورت مضامٌن الشعر وأسالٌبه فً العصر األندلس
 ثَجت ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٛاًِ ا١ٌَب١ٍخ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌج١ئ١خ .    

 

ٌّة واالنفتاح واالندماج بالثقافات والشعوب األخرى فً األندلس (ٕ  . علل : عاش الناس حٌاة الحر

 ثَجت وضوح األؽلاس ا١ٌَب١ٍخ ٚرٕٛػٙب ، ٚعّبي اٌج١ئخ األٔل١ٌَخ ٚرٕٛع رٚبه٠َٙب .     

 
 

ًّ  ) أغراض(  اذكر موضوعات (3  .الشعر فً العصر األندلس

 اٌْؼو االعزّبػٟ  –            4أحّؼو اٌّو – ٖ           هّؼو هصبء اٌّلْ ٚاٌّّبٌ – ٕ ّؼو ٕٚف اٌطج١ؼخ .    – ٔ

  
 

 

ٌّة ممثلة لشعر وصف الطبٌعة                 ٌحفظ الطالب خمسة  أبٌات شعر
 

  الطبٌعة باهتمام الشعراء األندلسٌٌنعلل : استأثرت. 
ثَجت عّبٌٙب اٌّزّضً فٟ رٕٛع اٌزٚبه٠ٌ ، ٚاػزلاي إٌّبؿ ، ٚغياهح ا١ٌّبٖ ، ٚفٖٛثخ أهٙٙب ٚفٚورٙب        

 اٌلائّخ .

 
 

  ّفً وصف الطبٌعة غزًٌرا رقًٌقا  علل : كان اإلنتاج الشعري. 

ب .       ًَ ّٟ ٚعؼٍٗ هل١مًب ٍٍ  ثَجت عّبي ٛج١ؼخ األٔلٌٌ اٌنٞ ٕمً مٚق األٔلٌَ
 

  اذكر أسباب ازدهار شعر وصف الطبٌعة فً األندلس. 

ٕبؿ .            – ٕعّبٌٙب اٌّزّضً فٟ رٕٛع اٌزٚبه٠ٌ .       – ٔ َّ  غياهح األِطبه . –ٖاػزلاي اٌ

ب . – ٘فٖٛثخ األهٗ ٚفٚورٙب اٌلائّخ .       – ٗ ًَ ّٟ ٚعؼٍٗ هل١مًب ٍٍ  ٕمً ٘نا اٌغّبي مٚق األٔلٌَ
 

  اذكر مظاهر شعر وصف الطبٌعة فً األندلس. 

 

ٍٛ ػبَ ، ٚث١بْ ِؾبٍٕٙب ٚاٌزغّٕٟ ثغّبٌٙب . – ٔ  } رٕزٟٙ أث١بد ٘نا اٌّظٙو ثــ اء{ ٚصف اٌج١ئخ األٔل١ٌَّخ ػٍٝ ٔؾ

ا  ًٌ ًّ متغّن  باألندلس وجمالها : مثال ذلك ما قاله ابن َسَفر المّرٌن
 

  

ٌٍ   رٍزنُّ     ٔؼّبُء             ٚال ٠فبهُق     ّواءُ    اٌمٍتَ    ف١ٙب   فٟ    أهِض   أٔلٌ ٍَ 

ًُّ هٍٚض ثٙب فٟ اٌٛشٟ  صٕؼبءُ   ٚو١َف  ال ٠جُٙظ   األثصبَه    هإ٠زُزٙب            ٚو

َُه     رُوثَزُٙب             ِّ  ٚاٌَقيُّ   هٚظزٙب   ٚاٌّلهُّ   ؽصجبءُ أٔٙبُه٘ب    فّعخٌ     ٚاٌ

١ِّّيْد ِٓ عٙبد األهِض  ُِ ١ْي٘ب     اٌّبءُ  ؽ١ٓلل  َِ  ثلْد           فو٠لحً    ٚرٌّٛٝ     

ُُ  ف١ٙب  اٌّيُ٘و  ِٓ  غوٍة           ٚاٌط١ُّو ٠شلٚ ٌٚألغصبْ  اصغبءُ  ََ  ٌنان   ٠ج

 

ّٟ  ؟ اٌَبثمخ ِٓ لبئً األث١بد -أ  .         اثٓ ٍفو اٌّو٠ٕ

ىقضاواىمنىالذطرىفيىالطصرىاألندلدٌيىىىىىى
 
 

ىأوالى:ىذطرىوصفىالطبوطظ
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اٌقي اٌؾو٠و /اٌّٟٛ : ٔمُٛ اٌضٛة ./ ٕٕؼبً :ػًّ ِزمٓ ِٚؾىُ .ِب ِؼبٟٔ اٌّفوكاد ٚاٌزواو١ت ا٢ر١خ؟ -ة

 ؽٖجبء : ؽغبهح ٕغ١وح /.

 

 ّؼو ٕٚف اٌطج١ؼخ .ألث١بد ؟ٌِب ٘ٛ اٌغوض اٌشؼوٞ  -ط

ألٔل١ٌَخ ٚث١بْ ٕٚف اٌج١ئخ آِ شؼو ٚصف اٌطج١ؼخ ؟ اٌَبثمخ اٍزٕزظ اٌّظٙو اٌنٞ رّضٍٗ األث١بد -ك

 ِؾبٍٕٙب ٚاٌزغٕٟ ثغّبٌٙب .

 

 

ٍَّٛٓ ٚاٌجٙبه ٚا١ٌب١ٍّٓ .ٛٚاٌو٠بض ٚاٌي٘ٛه وبٌٕوعٌ ٚاأللؾ ٚصف اٌؾلائك  - ٕ  اْ ٚاٌ

 ِق{ / } رٕزٟٙ أث١بد ٘نا اٌّظٙو ثــ عت  

ًّ واصًفا زهر البهار :    مثال ذلك ما قاله ابن النِّظام األندلس
 

ًَىب غٍ      ٚلل ثَلْد ٌٍجَٙبه   أ٠ٌٛخٌ     ِِ  ٙب َػَغتُ ػُ ٛرؼجَُك 

لّخٌ          رُشوق  ًٔٛها  ػ١ُٛٔٙب  م٘تُ   ُهإٍٚٙب   فّعخ    ِئهِّ

ْٙٛ أ١ِو اٌو٠بِض ؽفَّ ثٗ        ِٓ ٍبئو إٌّٛه ػَىٌو ٌَِغتُ   ف

 

 اثٓ إٌظبَ األٔلٌَٟ .ِٓ لبئً ٘نٖ األثجبد ؟ -أ

 

اٌي٘و األث١٘ .  /      ٌغت : وضوح اٌي٘و األث١٘ اٌنٞ ٠ؾ١ٜ إٌٛه : ِب ِؼبٟٔ اٌّفوكاد ٚاٌزواو١ت ا٢ر١خ ؟ -ة

 ثي٘وح اٌجٙبه .

 

 ّؼو ٕٚف اٌطج١ؼخ .ِب اٌغوض اٌشؼوٞ ٌٙنٖ األث١بد ؟ -ط

 

 ٕٚف اٌؾلائك ٚاٌو٠بٗ ٚاٌي٘ٛه .اٍزٕزظ اٌّظٙو اٌنٞ رّضٍٗ األث١بد ِٓ شؼو ٚصف اٌطج١ؼخ ؟ -ك

 

 

 

 ًّ  فً وصف سوسنة : ومثال ذلك أًٌضا ما قاله جعفر الُمصحف
 

 ٠ب ُهةَّ ٍٍٍٕٛخ لل ثذُّ  أٌضّٙب          ِٚب ٌٙب غ١و غؼُ اٌَّه ِٓ ه٠ك

ج١ٌط عٛأجٙب          وؤّٔٙب  ػبشٌك فٟ  ِؽغِو  ِؼشٛق ُِ ػ  ٍْ  ُِصفّوحُ اٌٛ
 

   عؼفو اٌّٖؾفٟ .ِٓ لبئً ٘نٖ األث١بد ؟  -أ

 

 ّؼو ٕٚف اٌطج١ؼخِب اٌغوض اٌشؼوٞ ٌٙنٖ األث١بد ؟ -ة

 

 هٕٚف اٌؾلائك ٚاٌو٠بٗ ٚاٌي٘ٛاٍزٕزظ اٌّظٙو اٌنٞ رّضٍٗ األث١بد ِٓ شؼو ٚصف اٌطج١ؼخ ؟ -ط
 

 ٚصف اٌّبئ١بد وبألٔٙبه ٚاٌجِؾبه ٚاٌَٛالٟ ٚاٌجون . – ٖ
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 } رٕزٟٙ أث١بد ٘نا اٌّظٙو ثـــ ها{
ًّ واصًفا نافورة األسود فً ساحة قصر الحمراء ، والماء ٌتدّفق من أفواهها : ومثال ذلك ما قاله ابن حمدٌس   الصقّل

 

َٓ هئبٍٍخ          رووذ  َفو٠و  اٌّبء    ف١ٗ   ىئ١وا ٍُ ٍىْٕذ ػو٠  ٚظواغ

 فىؤّّٔب َغّشٝ إٌُّظّبه عَِٛٙب          ٚأماة  فٟ     أفٛا٘ٙب    اٌجٍّٛها

ّْ   ٍىٛٔٙب   ِزؾّوٌن    ض١وا       أٌٍل وؤ ُِ َعلْد ٕ٘بن  َٚ  فٟ إٌفٌ ٌٛ 

ُٕٙب   اٌٍّٛاؽٌ   ٔٛها َُ  ٚرقبٌٙب ٚاٌشٌّ  رغٍٛ  ٌَٛٔٙب          ٔبًها   ٚأٌ
 

 اثٓ ؽّل٠ٌ اٌٖمٍٟ .ِٓ لبئً ٘نٖ األث١بد ؟  -أ

 إٌٚبه : اٌن٘ت اٌقبٌٔ .  / اٌجٍٛه : ؽغو أث١٘ ّفبف ِب ِؼبٟٔ اٌّفوكاد ٚاٌزواو١ت ا٢ر١خ ؟ -ة

 : ا١ٌّبٖ إٌّلفؼخ ِٓ أفٛاٖ األٍٛك ِضً األٌَٕخ اٌّزل١ٌخ . اٌٍٛاؽٌ 

 . ّؼو ٕٚف اٌطج١ؼخِب اٌغوض اٌشؼوٞ ٌٙنٖ األث١بد ؟ -ط

 

 ٕٚف اٌّبئ١بد وبألٔٙبه ٚاٌجؾبهاٍزٕزظ اٌّظٙو اٌنٞ رّضٍٗ األث١بد ِٓ شؼو ٚصف اٌطج١ؼخ ؟ -ك
 

 

 إٌبً أفواؽُٙ ٚأرواؽُٙ . ِٕبعبح اٌطج١ؼخ ٚثش اٌَّٙٛ ٚاٌّشبػو ا١ٌٙب ٚعؼٍٙب رُشبهن – ٗ

 {( ة)} رٕزٟٙ أث١بد ٘نا اٌّظٙو ثـــ 

 

 مثال ذلك ما قاله ابن خفاجة مخاطًبا الجبل :
 

بػ     اٌنإاث ّّ  ثغـــبهةخ     ثبمٍؿ          ٠طبٚي   أػٕبْ   اٌَّبء   ـــٚأهػٓ   غ

ّٙت  اٌو٠ؼ  ِ َِ َّل   ًّ  ٚعٍٙخ         ٠ٚيؽُ    ١ًًٌل    ـ٠ جُٗ    ثبٌّٕٓ  و ْٙ  بوتـــُش

فّىٌو  فٟ  اٌؼــــٚلٛه  ػٍٝ   ظ ُِ  ٛالتـٙو    اٌفًلح   وؤّٔٗ          غٛاي  ا١ٌٍّبٌٟ  

َُّوٜ   ثبٌؼغبئت ًُ  اٌ  أصقذ ا١ٌٗ  ٚ٘ٛ  أفوً  صبٌِذ          فؾّلصٕٟ  ١ٌ

 

 اثٓ ففبعخ .ِٓ لبئً ٘نٖ األث١بد ؟  -أ

 . أهػٓ: اٌغجً اٌّورفغ ./اٌنإاثخ : اٌقٍٖخ ِٓ اٌْؼوِب ِؼبٟٔ اٌّفوكاد ٚاٌزواو١ت ا٢ر١خ ؟ -ة

إٌّبوت: ٔبؽ١خ اٌْٟء ٚعبٔجٗ . /  اٌفالح : اٌٖؾواء اٌٛاٍؼخ .  /  /   اٌغبهة: اٌىبً٘ ٚاٌّمٖٛك ثٗ أػٍٝ اٌغجً

 إٔقذ : اٍزّؼذ.

 ّؼو ٕٚف اٌطج١ؼخ .ِب اٌغوض اٌشؼوٞ ٌٙنٖ األث١بد ؟ -ط

 ِٕبعبح اٌطج١ؼخ ٚثش اٌَّٙٛ ٚاٌّْبػوِٓ شؼو ٚصف اٌطج١ؼخ ؟ اٍزٕزظ اٌّظٙو اٌنٞ رّضٍٗ األث١بد -ك

 

 الخصائص الفنٌة لشعر وصف الطبٌعة 

. فبثٓ ٍفو اٌّو٠ٕٟ عؼً اٌي٘و ٠جَُ  فٟ صٛه ؽ١ّخ ٚثّش اٌؾ١بح ف١ٙب ٚمٌه ثبثواى اٌطج١ؼخ٠َزقلَ اٌزشق١ص ،  – ٔ

 ً وؤٔٗ أَبْ.جِٓ اٌطوة ٚأغٖبْ األّغبه رٖغٟ اٌٝ ّلٚ اٌط١و ٚفبٛت اثٓ ففبعخ اٌغ

٠جزؼل ػٓ األٌفبظ اٌغو٠جخ ، ٠ٕٚؾٛ اٌٝ اٌّؼبٟٔ اٌٍَٙخ اٌٛاظؾخ اٌَّزّّلح ِٓ اٌج١ئخ األٔل١ٌَّخ اٌزٟ ٠ىضو ف١ٙب  – ٕ

 ِظب٘و اٌطج١ؼخ اٌقًلثخ ِٓ أٔٙبه ٚأشغبه ٚٚهٚك .

ّٟ ٕٚٚف ٔبفوّب فٟ ٕٚف ى٘و اٌجَٙبه الثٓ إٌّ  ٠زصف ثللخ اٌزص٠ٛو ٚعّبٌٗ ، – ٖ ك الثٓ ٛهح األٍٛظبَ األٔلٌَ

 .ؽّل٠ٌ اٌٖمٍّٟ 
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 اسئلة الدرس فً الكتاب المقّرر حل 
 

 بٌن أسباب ازدهار شعر وصف الطبٌعة فً األندلس ؟   - 1

ٕبؿ . –ة                  ّبٌٙب اٌّزّضً فٟ رٕٛع اٌزٚبه٠ٌ ع –أ  َّ  اػزلاي اٌ

 فٖٛثخ األهٗ ٚفٚورٙب اٌلائّخ . –ك                                              غياهح األِطبه  –ط 

ب . –٘ـ  ًَ ّٟ ٚعؼٍٗ هل١مًب ٍٍ  ٕمً ٘نا اٌغّبي مٚق األٔلٌَ
 

 استنتج المظهر الذي ٌمثله كل بٌت مما ٌلً من مظاهر شعر وصف الطبٌعة : – 2
ب   أٔذ  رؾَجُ   ّّ ِ   ُُ ب ِب هأٜ ػغجب    ِ ُٗ      ــأ ( اٌجؾُو  أػظ ًِ   ( ــ البحار ) وصف المائٌات    ٓ ٌُ ٠َو اٌجؾَو ٠ٛ

وُ  ٌٍ   ّلّل    كهُّ ٌّة على نحو عام (بُه   ــِبٌء    ٚظً    ٚأّغبٌه    ٚأٔٙ  ُُ     ــة ( ٠ب   أً٘   أٔلٌ   ) وصف البٌئة األندلس

 ٌٍ َكْد       ط ( ػٍٝ ٔوع ِٜ ِضً اٌلٔب١ٔو ثُلِّ َُ   ) وصف الحدائق والرٌاض والزهور (ُ ــكهاَ٘فيٍّ  ٚاٌجَٙبه   ػٍٝ  ثُ
 

 اقرأ النص اآلتً ، ثّم أجب عن األسئلة التً تلٌه : – 3
 ٌقول ابن األّبار القُضاعً فً وصف نهٍر :     

 ٍٚٔٙو وّب ماثذ  ٍجبئه  فّعخ        ؽىٝ ثّؾب١ٔٗ أؼطبف األهالُ 

 اما اٌّشفُك اٍزٌٛٝ ػ١ٍٗ اؽّواُهُٖ       رجّلٜ  فص١جًب  كاِٟ  اٌّصٛاهَ 

 ُ ـٚرُْطٍُِؼُٗ  فٟ  ُكوٍٕخ   ثؼَل  ُىْهلٍَخ        ظًلٌي   ألكٚاػ   ػ١ٍٗ   ٔٛاػ
 

 {ــ األٔٙبه } ٕٚف اٌّبئ١بد  أ ( ما المظهر الذي تمثله األبٌات السابقة من مظاهر شعر وصف الطبٌعة ؟    

 : (مثل من األبٌات السابقة على الخصٌصتٌن الفنٌتٌن اآلتٌتٌنب   
ّجٗ ِبء إٌٙو ثبٌفٚخ اٌَبئٍخ ّٚجٗ رؼوعبد إٌٙو ثبألفبػٟ ، ّٚجٗ إٌٙو ؽ١ٓ ٠ٕؼىٌ  : اٌزشق١ص ٚاٌزشج١ٗ  .ٔ

 ػ١ٍٗ اٌْفك األؽّو ثبٌلِبء اٌزٟ رمطو ِٓ ا١ٌَف .

بألٔلٌٌ رىضو ف١ٙب األٔٙبه ، وّب أّبه اٌٝ عّبي اٌج١ئخ ، ف إٌٙوٕٚف  اٌّؼبٟٔ اٌَّزّلح ِٓ اٌج١ئخ األٔل١ٌَخ : .ٕ

 األٔل١ٌَخ ؽ١ش رؾلس ػٓ ا١ٌّبٖ ٚاألّغبه .
 

 ج ( وظف الشاعر عنصر اللون فً دقة التصوٌر وجماله، وضح ذلك ؟    
ٚظف اٌْبػو اٌٍْٛ األؽّو ؽ١ٓ ّجٗ إٌٙو اٌنٞ أؼىٌ ػ١ٍٗ اٌْفك األؽّو ثبٌلِبء اٌؾّواء اٌزٟ رمطو ِٓ        

 ا١ٌَف ، ٚأّبه اٌٝ ا١ٌّبٖ اٌيهلبء اٌزٟ رزؾٛي اٌٝ ٍٛكاء كاوٕخ ؽ١ٓ رظٍٍٙب األّغبه .
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ٌّة ممثلة لشعر رثاء المدن والممالك                           ٌحفظ الطالب خمسة  أبٌات شعر

 

 .اذكر عوامل ظهور شعر رثاء المدن والممالك عند األندلٌسٌن  (1

 اٌزٟ ّٙل٘ب اٌؾىُ اإلٍالِٟ أثبْ ػٖو ٍِٛن اٌطٛائف. فىهؽبٌخ اٌٚؼف ٚاالٔمَبَ ٚاٌز - ٔ

 ٍبكد مٌه اٌؼٖو.اٌزمٍجبد ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ  - ٕ

 اّزلاك اٌّٛاعٙخ ث١ٓ ا١ٌٍَّّٓ ٚاػلائُٙ - ٖ

 األفوٜ. مٛٛ اٌؾٛاٙو اإلٍال١ِخ ِل٠ٕخ رٍٍٛ - ٗ

 األٔل١َ١ٌخ ٚأزٙبًء ثَمٛٛ األٔلٌٌ وبٍِخ.ٚاٌّّبٌه ٍمٛٛ اإلِبهاد  - ٘
 

 ؟ع شعراء األندلس فً رثاء المدن والممالك حتى أصبح عندهم غرًضا شعرٌاً قائًما بذاته علل : توسّ  (2

ٕجٝء ٛٛاي ر ٖبئلٛٛ األٔلٌٌ ام عبء اٌْؼواء ثمثَجت ِٛاوجخ اٌْؼو األٔلٌَٟ األؽٛاي اٌزمٍجبد ا١ٌَب١ٍخ ٍٚم     

 ٚاٌُ ّل٠ل٠ٓ ػٍٝ ِلْ ما٘جخ ِّٚبٌه ىائٍخ. َوحػٓ ؽ
 

 اذكر مظاهر شعر رثاء المدن والممالك ؟ (ٖ

ًّ ثبٌّلْ ِٓ فواة ٚكِبر -ٔ  ، ِٚب ٔيي ثؤٍ٘ٙب ِٓ ووة ٚظ١ك.هص٠ٛو ِبَؽ

 ) رٕزٟٙ أث١بد ٘نا اٌّظٙو ثــ ) اُه( 

 ومثال على ذلك ما قاله ابن خفاجة فً رثاء بلنسٌة :
 

 بهــِٚؾب  ِؾبٍٕه  اٌجٍٝ  ٚإٌ      ب كاهُ ــلا  ٠ؼػبصذ ثَبؽزه  اٌ

 بهــغبي  اػزجبه  ف١ه  ٚاٍزؼج     بظوـــٚاما  روكك  فٟ  عٕبثه   ٔ

 ٚرّقعذ    ثقواثٙب   األللاه     أهض رمبمفذ اٌقطٛة ثؤٍ٘ٙب

 بهــبرٙب             ال أٔذ أٔذ ٚال اٌل٠به  ك٠ـوزجذ ٠ل اٌؾلصبْ فٟ ػوص

- 

 ٘ـ ( 77ٗاثٓ ففبعخ فٟ هصبء ِل٠ٕزٗ اٌغ١ٍّخ ) ث١ٍَٕخ ( اٌزٟ ٍمطذ ػبَ ) ِٓ لبئً ٘نٖ األث١بد ؟  أــ 

 ب . /اٌؾلصبْ: إٌٛائت ٚاٌؾٛاكس /   رّقٚذ : أرذ ثٙ؟   اٌقطٛة : اٌّىبهٖ .      ِب ِؼبٟٔ اٌّفوكاد ا٢ر١خ  -ة

 ػوٕبرٙب : ٍبؽبرٙب

 

 . ّؼو هصبء اٌّلْ ٚاٌّّبٌهِب اٌغوض اٌشؼوٞ ٌٙنٖ األث١بد ؟ -ط

 

ر٠ٖٛو ِب ؽً ثبٌّلْ ِٓ فواة ٚكِبه ، اٍزٕزظ اٌّظٙو اٌنٞ رّضٍٗ األث١بد ِٓ شؼو هصبء اٌّلْ ٚاٌّّبٌه ؟ -ك

 ِٚب ٔيي ثؤٍ٘ٙب ِٓ ووة ١ٙٚك .

 

 .وازن بٌن حال مدٌنة ) اشبٌلٌة ( أٌام حكم المعتمد بن عّباد وبعد سقوطها كما بٌنها الشاعر ابن اللّبانة ــ٘ــ 

 : وبٔذ ّبِقخ ػي٠يح ٠مٖل٘ب اٌيٚاه ٌزؾم١ك آِبٌُٙ ّٚٛٛؽبرُٙ ، ٚوبٔذ ِؾطًب ٌٍىوَ ٚاٌىوِبء .       قبل  

اه ، ٚفٍذ ِٓ اٌىوِبء ، فؤٕجؼ ا١ٌٚف ٠مزبد ِٓ ثمب٠ب اٌطؼبَ . بعد   ّٚ  : ألفود ِٓ اٌي

 

 

 

ىثانوًا:ىرثاءىالمدنىوالممالك      
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ىىىىىىىىىىىىدـــهىىىىىوـــطالىمطاذ(ىىىىىاألدتاذى:ىى1فىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّصىلجون(ىىىىىال0880توجوؼيىجولىالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىى

 

 اٌّٛاىٔخ ث١ٓ ِبظٟ اٌّلْ ٚؽبظو٘ب .  -ٕ

ٌّة ( مقارًنا بٌن حال المدٌنة أٌام حكم المعتمد بن عباد  ومثال ذلك ما قاله ابن اللّبانة فً رثاء بنً عباد فً ) اشبٌل
 وبعد سقوطها :

 
 
 

ٍْ   هائٍؼ   غرجىٟ    َّّبُء  ثّي  بك ــــبِك        ػٍٝ  اٌجٙب١ًٌ  ِٓ  أثٕبء  ػجّ ـاٌ

 بك ـػٍٝ اٌغجبي  اٌزٟ  ّ٘لد  لٛاػُل٘ب        ٚوبٔذ األهض ف١ُٙ ماد أٚر

 بك ـــفب١ٌَٛ  ال  ػبوف  ف١ٙب ٚال ث ٚوؼجخٌ   وبٔذ    ا٢ِبي    رؼّو٘ب        

ُّ هْؽٍَه ٚاعّغ فعٍخ اٌياك ٠ب ظ١ف ألفو ث١ذ اٌّىوثبد     فقْن       فٟ ظ

 .   اثٓ اٌٍجبٔخِٓ لبئً ٘نٖ األث١بد ؟  -أ

 اٌّيْ : صبٌش ٍِٛن ثٕٟ ػجبك فٟ األٔلٌٌ .اٌّفوكاد ا٢ر١خ ؟   ِٕٝب ِؼ -ة

 

 ّؼو هصبء اٌّلْ ٚاٌّّبٌه .ِب اٌغوض اٌشؼوٞ ٌٙنٖ األث١بد ؟ -ط

 

 اٌّٛاىٔخ ث١ٓ ِبٟٙ اٌّلْ ٚؽبٙو٘ب .شؼو هصبء اٌّلْ ٚاٌّّبٌه ؟ اٍزٕزظ اٌّظٙو اٌنٞ رّضٍٗ األث١بد ِٓ -ك

 

 

 موو أٍجبة اٌٙي٠ّخ ِٓ ظؼف ا١ٌٍَّّٓ ٚأمَبُِٙ ٚاثزؼبكُ٘ ػٓ رؼب١ٌُ اٌل٠ٓ اٌؾ١ٕف .ــ ٖ

 أث١بد ٘نا اٌّظٙو رٕزٟٙ ثــ ) هٚ (

 تدبٌرهم :ومثال ذلك ما قاله ابن الجّد فً وصف ما آل إلٌه حال ملوك الطوائف بسبب سوء 
 
 

 ٛء ال رجمٟ ٚال رنهــٛن   اصبثزُٙ    ثؤٔلٌٌ        كٚائو  اٌَـــأهٜ  اٌٍّ

فبً فّب شؼوٚا ََ  ٔبِٛا ٚ أٍوٜ ٌُٙ رؾذ اٌلُّعٝ لًَله      ٜ٘ٛ ثؤٔغُّٙ َف
 

 

 االٍزٕغبك ثب١ٌٍَّّٓ ٚاٍزٕٙبض ُّّ٘ٙ ٚػٛكرُٙ اٌٝ ٔصوح افٛأُٙ . - ٗ

ُْ ( ) رٕزٟٙ أث١بد ٘نا اٌّظٙو ثــ ) ٍب  ( ٚ ) ا

ومثال ذلك ما قاله ابن األّبار القُضاعً بعد سقوط مدٌنة ) بلنسٌة ( وقد أرسل إلى أبً زكرٌا ابن حفص سلطان 
 تونس مستنجًدا النصرة لألندلسٌٌن : 

 

ًَ   هللا   أٔ ب    ــأكهن   ثق١ٍه   ف١ ًَ ّْ  اٌَ      لٌ ٕغبرٙب  َكَهٍب ـا َِ  ج١ً  اٌٝ   

َب  ٚ٘ت ٌٙب ِٓ ػي٠ي إٌصو ِب اٌزَّذ      َّ ٍزَ ُِ  فٍُ ٠يي ف١ه ػّي إٌصو 

 
 ومثال ذلك أًٌضا ما قاله أبو البقاء الرندّي فً نونٌته :

ُّ   ٔمصبْ       ًّ  شٍٟء  اما  ِب  ر ُْ    ٌى  فًل ٠ُغّو ثط١ت اٌؼ١ِش أَب

 أىِبْ ِٓ  ٍّوُٖ  ىِٓ  ٍبءرٗ     ٟ٘  األِٛه  وّب  شب٘لرٙب  كٌٚي    

 ٍل       ٚال  ٠لَٚ  ػٍٝ  ؽبٍي ٌٙب شبْ ـٚ٘نٖ  اٌلاُه  ال رجمٝ ػٍٝ أؽ

ػ ّٛ  خ         ٌٍٚيِبْ    َِّواد    ٚأؽياْ ـفغبئغ  اٌلِ٘و   أٔٛاٌع   ِٕ

ٍّٙٙب        ِٚب ٌٙب  َ٠   ٌْ ٍٍُٛا ًّ  ثبإلًٍلَ  ٍٍٛاْ  ٌّبٌٍٚؾٛاكس     ؽ

َْْٔذ ِب رمّلِٙب        ِٚب ٌٙب ِغ غٛي اٌّل٘و  ١َٔبْ   رٍه اٌّص١جخ أ

ٍَ ثؼَل ِػّيُ٘          ٓ  ٌِِنٌّخ  لٛ َِ ُْ  ٠ب   ه   ٚغغ١ب ْٛ  أؽبٌي   ؽبٌُٙ   َع
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ىىىىىىىىىىىىدـــهىىىىىوـــطالىمطاذ(ىىىىىاألدتاذى:ىى1فىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّصىلجون(ىىىىىال0880توجوؼيىجولىالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىى

 علل . تعد قصٌدة أبً البقاء الرندّي ) النونٌة ( أشهر ما قٌل فً رثاء المدن والممالك فً األندلس ؟ 

ألّٔٙب ٌُ روِس ِل٠ٕخ ثؼ١ٕٙب ثً وبٔذ روصٟ ع١ّغ األٔلٌٌ فٟ ِغّٛػٙب ِلًٔب ِّٚبٌه ، ٚرؼجّو ػٓ رغوثخ ؽم١م١خ    

ًّ ثبألٔلٌٌ ِٓ فطٛة ع١ٍٍخ . ه ِب ؽ ّٛ ٕ ُّ خ ، ص ِّ  ػبّٙب اٌْبػو ، ام ثلأ ثؾىّخ ػب

 ؟ ١ٔٛٔخ أثٟ اٌجمبء اٌؤلِٞب ٟ٘ أشٙو لص١لح ل١ٍذ فٟ هصبء اٌّلْ ٚاٌٍّّه 
 

 اذكر الخصائص الفنٌة لشعر رثاء المدن والممالك فً األندلس ؟ 

ًّ ثبٌّلْ ، ٚاٌّٛاىٔخ ث١ٓ ِبٟٙ  – ٔ ب ؽ ّّ ٠زٖف ثؾواهح اٌؼبٛفخ ٚػّك اٌْؼٛه ثبألٍٝ ٚاٌؾيْ ػٕل اٌؾل٠ش ػ

 اٌّلْ ٚؽبٙو٘ب .

 -  ػًٍ. اٌؼبغفخ ثؾواهح ٚاٌّّبٌه اٌّلْ هصبء شؼو ٠زصف . 

ب ٚالًؼب ٠ٖٛه ثً ، ٠زىَت ٚال ٠زٖٕغ ال فٙٛ ، ٠مٛي ِب فٟ ٕبكق اٌْبػو ألْ     ًّ  ف١ٗ ٌٍزىٍف ِىبْ ال ِئٌ

ًّ  ِب رغبٖ ِْبػوٖ ػٓ ٠ٚؼجو  ّغ١خ ثبو١خ ؽي٠ٕخ اٌمٖبئل ِؼظُ فغبءد ، ٚأٍ٘ٙب ثبٌّلْ ؽ

 خ ِٓ اٌزغبهة اٌّو٠وح .ؼٍت إٌيػخ اٌل١ٕ٠خ ٚاٌؾىّخ إٌبثرغ – ٕ

ّٟ ، ِضً : إٌلاء ، االٍزفٙبَ ٠ىضو اٍزقلاَ أٍب١ٌت اإلْٔبء اٌطٍ – ٖ َّو ٚاٌزفّغغ .، اج  ٌزؾ
 

 اذكر الشاعر الذي تجلّت فً أبٌاته هذه السمة ؟ 

ّٞ )رغٍّذ ٘نٖ اٌَّخ فٟ أث١بد        ٠بَ ٚرجّلي اٌؾبي ٚرمٍت اٌيِبْ ؽ١ُش ٠زؾلس ثؾىّخ ػٓ رلاٚي األ (أثٟ اٌجمبء اٌؤل
 

  اسئلة الدرس فً الكتاب المقّرر حل 
 

 أبرز مظاهر شعر رثاء المدن والممالك ؟وّضح  – 1
ًّ ثبٌّلْ ِٓ فواة ٚكِبء، ِٚب ٔيي ثؤٍ٘ٙب ِٓ ووة ١ٙٚك.     أ . ر٠ٖٛو ِبَؽ

 ة . اٌّٛاىٔخ ث١ٓ ِبٟٙ اٌّلْ ٚؽبٙو٘ب .  

 ط . موو أٍجبة اٌٙي٠ّخ ِٓ ٙؼف ا١ٌٍَّّٓ ٚأمَبُِٙ ٚاثزؼبكُ٘ ػٓ رؼب١ٌُ اٌل٠ٓ اٌؾ١ٕف .  

 ك .  االٍزٕغبك ثب١ٌٍَّّٓ ٚاٍزٕٙبٗ ُّّ٘ٙ ٚػٛكرُٙ اٌٝ ٖٔوح افٛأُٙ .  

 علل ما ٌلً : – 2
ا قائًما بذاته ؟ -أ ًٌ  توّسع شعر األندلس فً رثاء المدن والممالك حتى أصبح فًنا شعر

ٌه اٌؼٖو ، ثَجت ؽبٌخ اٌٚؼف اٌزٟ ّٙلرٙب األٔلٌٌ اثبْ ػٖو اٌطٛائف ، ٚاٌزمٍجبد ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ ٍبكد م       

ٚاّزلاك اٌّٛاعٙخ ث١ٓ ا١ٌٍَّّٓ ٚأػلائُٙ ، ِٚب رجغ مٌه ِٓ ٍمٛٛ اٌؾٛاٙو اإلٍال١ِخ ِل٠ٕخ رٍٛ األفوٜ ، صُ 

 فٟ ٘نا اٌّٛٙٛع . ٔظُ اٌْؼواءٍمٛٛ اٌّّبٌه ٚاإلِبهاد األٔل١ٌَخ ، ٚأزٙبًء ثَمٛٛ األٔلٌٌ وبٍِخ ، فىضو
 

 اطفة ؟ٌتصف شعر رثاء المدن والممالك بحرارة الع  -ب 
ب ال ِىبْ ٌٍزىٍف ف١ٗ ٠ٚؼجو      ًّ ألْ اٌْبػو ٕبكق فٟ ِب ٠مٛي ، فٙٛ ال ٠زٖٕغ ٚال ٠زىَت ، ثً ٠ٖٛه ٚالًؼب ِئٌ

ًّ ثبٌّلْ ٚأٍ٘ٙب ، فغبءد ِؼظُ اٌمٖبئل ؽي٠ٕخ ثبو١خ  . ّغ١خ ػٓ ِْبػوٖ رغبٖ ِب ؽ
 

 وازن بٌن حال مدٌنة ) اشبٌلٌة ( أٌام حكم المعتمد بن عّباد وبعد سقوطها كما بٌنها الشاعر ابن اللّبانة ؟ –  3

 : وبٔذ شبِقخ ػي٠يح ٠مصل٘ب اٌيٚاه ٌزؾم١ك آِبٌُٙ ٚغّٛؽبرُٙ ، ٚوبٔذ ِؾطًب ٌٍىوَ ٚاٌىوِبء .       قبل  

اه ، ٚفٍذ ِٓ اٌىوِبء ، فؤصجؼ اٌع١ف ٠مزبد ِٓ ثمب٠ب اٌطؼبَ بعد   ّٚ  . : ألفود ِٓ اٌي

 

 ٌقول ابن عبدون فً رثاء دولة بنً المظفر فً ) بطلٌوس ( : - 4
 ٛهـــفّب  اٌجىبء  ػٍٝ  األشجبػ  ٚاٌصّ     اٌّل٘و  ٠فغغ  ثؼل  اٌؼ١ٓ ثبألصو      

َُِبٌّخ       ْْ أثلٜ  َّ    فبٌلُ٘و ؽوة ٚا َّّو ٚاٌ  ٛك ٚاٌج١ُط ِضً اٌج١ط  ٚاٌ

 فو ـــِواؽً   ٚاٌٛهٜ   ِٕٙب   ػٍٝ   ٍ   ثٕٟ  اٌّظفّو  ٚاأل٠ّبَ  ِب  ثوؽذ      

ٛا  لٛاِػَلُٖ       ٍَ َٓ اإلثبُء اٌّنٞ أه  ٓ   ظَفَِو ــــػٍٝ   َكػبئُ   ِٓ  ػيٍّ   ِٚ   أ٠

َٓ اٌٛفبُء اٌّنٞ أصفٛا شوائؼٗ          َلِه ـــــأؽٌل   ُِٕٙ  ػٍٝ  وَ فٍُ   ٠َِوْك     أ٠

ْن ٔؤٚا         ُِ  مو ــػٕٙب   اٍزطبهد  ثّٓ  ف١ٙب  ٌُٚ  ر  وبٔٛا هٚاٍٟ أهض هللا 
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 ى

   ٔٓ 

ىىىىىىىىىىىىدـــهىىىىىوـــطالىمطاذ(ىىىىىاألدتاذى:ىى1فىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّصىلجون(ىىىىىال0880توجوؼيىجولىالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىى

 بعد انعام النظر فً النص السابق أجب عما ٌلً :
 اٌّٛاىٔخ ث١ٓ ِبٟٙ اٌّلْ ٚؽبٙو٘ب ، ٚموو أٍجبة اٌٙي٠ّخ .  .استنتج المظهر الذي ٌمثله النص   –أ 

 من النص على كلّ مما ٌلً :مثل ب _ 
َّّو   توظٌف الحكمة : – ٔ ُ٘ ِضً اٌج١٘ ٚاٌ َّٛك ٚاٌج١ َُِبٌّخ      ٚاٌ ْْ أثلٜ   فبٌلُ٘و ؽوة ٚا

 توظٌف العاطفة وعمق الشعور باألسى والحزن ؟ - ٕ
ٛه      ّٖ  اٌّل٘و  ٠فغغ  ثؼل  اٌؼ١ٓ ثبألصو       فّب اٌجىبء ػٍٝ األّجبػ ٚاٌ

 ْبػو أٍٍٛة االٍزفٙبَ اٌنٞ ٠ف١ل اٌزؾَو ػٍٝ ِب ٙبع ِٓ اثبء ٚٚفبء.اٙبفخ اٌٝ اٍزقلاَ اٌ

 

 اشتهرت قصٌدة أبً البقاء الرندّي فً رثاء المدن والممالك أكثر من غٌرها . بٌن سبب ذلك ؟ –5
ِل٠ٕخ ثؼ١ٕٙب ثً وبٔذ روصٟ األٔلٌٌ فٟ ِغّٛػٙب ِلًٔب ِّٚبٌه ، ٚرّضً ؽً األٔل١١ٌَٓ فٟ رٍه  ٟروص الألّٔٙب     

ًّ ثبألٔلٌٌ ِٓ فطٛة ع١ٍٍخ  ه ِب ؽ ّٛ ٕ ُّ خ ، ص ِّ اٌؾمجخ ، ٚرؼجّو ػٓ رغوثخ ؽم١م١خ ػبّٙب اٌْبػو ، ام ثلأ ثؾىّخ ػب

 ال ػياء ف١ٙب ٚال رؤٍٟ كٚٔٙب.

 

. 

     

  

 
 
 

ًّ ؟ (ٔ  وضح المكانة التً حظٌتها المرأة فً العصر األندلس
خ .           - ٔ  ِّ ام وبٔذ ُٔعبه  .رٌّٛذ ِٕبٕت ِقزٍفخ ، فىبٔذ ّبػوح ٚوبرجخ ٚػبٌّخ  - ِْٕبهوزٙب فٟ اٌؾ١بح اٌؼب

، ٚوبٔذ ٚاّلكح ثٕذ اٌَّزىفٟ         ثٕذ أثٟ ؽ١بْ اٌغؤبغٟ  ػبٌّخ فٟ اٌٍغخ ٚإٌؾٛ ٚاٌزف١َوٌٚٙب ِغٌٍ ػٍُ 

 وبٔذ رغّغ األكثبء فٟ ِغٍَٙب ٌلهاٍخ اٌشؼو ٚٔملٖ.

ٚاالٔفزبػ اٌزٟ ٍبكد ٚمٌه ثَجت أعٛاء اٌؾو٠خ  رّزؼذ ثٕفٛم ١ٍبٍٟ - ٗٔبٌذ لَطًب وج١ًوا ِٓ اٌؾو٠خ .        - ٖ 

 . اٌّغزّغ األٔلٌَٟ

 . 
 

2)  ًّ  .المجٌدات اذكر أهم شاعرات العصر األندلس

 ؽفٖخ اٌّوو١ٔٛخ  – ٗ  لح ثٕذ ى٠بك اٌّئّكة   ّؽ – ٖأَ إٌٙبء ثٕذ اٌمبٟٙ       – ٕٚالكح ثٕذ اٌَّزىفٟ .      -  ٔ

 ٔٚبه ثٕذ أثٟ ؽ١ّبْ اٌغؤبٟٛ - 8ر١ّّخ ثٕذ ٠ٍٛف           – ٙؽَبٔخ اٌز١ّ١ّخ                 - ٘
 

 .ً تمتعن بنفوذ سٌاسً فً األندلس اذكر أهم النساء اللوات (3

 اٍّبء ثٕذ غبٌت . – ِٕو٠ُ أَ اٍّبػ١ً .         – ٔ

 

ٌّة شعرها ؟  (4  اذكر األغراض الشعرٌة  التً نظمت فٌها المرأة األندلس

 الفخر -ٖ   الوصف        -ٕالمدح      -ٔ

 
 : المدح –ٔ
؛ ٌٍزؼج١و ػٓ ِْبػو اٌّٛك  ػًٍ : ٠ؼل اٌّلػ ِٓ األغواض اٌشؼو٠خ اٌزٟ ٔظّذ ف١ٙب اٌّوأح فٟ األٔلٌٌ .*  

 ٚاإلفالٓ ، أٚ ِٓ أعً رؾم١ك هغجخ مار١خ ِضً هفغ ظالِخ أٚ ٍٛت ٔغلح .

 

 حقق طلًبا ورفع ظلًما :ّسانة التمٌمٌة فً مدح الحكم بن الناصر بعد أْن ومثال ذلك ما قالته حُ 

ىاى:ىذطرىالمرأةىثالًثىىىى
 

 ٌحفظ الطلبة خمسة أبٌات متمثلة بشعر المرأة
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 ى

   ٔٔ 
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 أبٌات هذا الغرض بــ ) اد(ٌنتهً 
 
 

ب    ٌ  وحً      ــاثٓ   اٌٙشب١ِٓ   ف١َو  إٌبً  ِؤص ًِ اكــٚف١ُو   ِٕزغٍغ     ٠ٛ ّٚ  و

ْْ ّ٘ي ٠َٛ  اٌٛغٝ   أصٕبء   صؼلر  هٜٚ أٔبث١جٙب ِٓ صوف فوصبك ٗ        ــا

ًْ  ٌإلِبَ  أ٠ب  ف١و  اٌٛهٜ   ٔ  لاك   ـــــِمبثًًل   ث١ٓ    آثبء    ٚأع َجًب       ــل

كَد غَجؼٟ ٌُٚ روَض اٌظًُّلِخ  ٌٟ         فٙبن  فعً  ص ّٛ  ٕبء  هائؼ   غبكـــَع

كرٕٟ  ىاكٞ ــــفبْ  ألُّذ  ففٟ  ٔؼّبن   ػبغف ّٚ ْْ َهَؽٍُذ فمل ى  خً         ٚأ
 

 

ب كل١مًب ؽ١ٓ ؽٍّذ رزف١ّب ظالٌٗ ٚرجلٚ ٕٚفذ ؽّلح ثٕذ ى٠بك اٌّئّكة ) ٚاكٞ آُ ( ٕٚفًب ثبهػً  : الوصف – ٕ

ّٓ أفوٛذ ف١ٗ  –ٌٖفبرٗ  –اٌؾٖٝ ف١ٗ وؤّٔٗ  ّْ ػمٛك٘ ُّٓ اٌِؾَبْ إٌبظواد ف١ٗ وؤ فٌسرعن إلى تلمس عٛا٘و ، فزظ

 : عقودهّن فتقول

 رٕزٟٙ أث١بد ٘نا اٌغوض ثــ) ٠ــُ(

 

 ١ُّ ـؾخ   اٌوِعبء ٚاٍك        ٍمبٖ ِعبػف اٌغ١ش اٌؼـٚلبٔب   ٌف

ّٛ   اٌّوظؼبد ػــُٗ   فؽٍٍٕب كٚؽَ   ٍٝ اٌفط١ُ ــؾٕب   ػ١ٍٕب        ؽٕ

 َّ ٍْمٍَ ؤ   ُىالاًل       ـٚأْهَشفََٕب   ػٍٝ  ظ ُِ ــ٠ُوكُّ  اٌّوٚػ    ٌِ م١ِْ َّ  ِت  اٌ

َْٙزٕب        غجٙب    ٠ٚؤمْ    ١ٌٍَُّٕ ـــف١ؾ  ٠صّل اٌشٌّ  أّٔٝ  ٚاع

 ل  إٌظ١ُ مْ عبٔت  اٌؼِ فزٌٍّ  ٠وُٚع ؽصبٖ ؽب١ٌخ اٌؼناهٜ       

 

 

 

  اٌفقو – ٖ

  َُ  ؟ –فبصخ ِٓ وبٔذ ِموثخ ِٓ اٌٍّٛن ٚاألِواء ٚاٌٛىهاء  –افزقود اٌّوأح األٔل١ٌَّخ ثِ

زٕفٌّ ٌٙب ٌٍزؼج١و ػٓ وجو٠بئٙب ٚاٌّجب٘بح ثٕفَٙب . ُِ  ثؾَجٙب َٚٔجٙب ِٚػفّزٙب ٚعّبٌٙب ِٚٙبهرٙب ، فبٌفقو 
 من مكانها السامً : أن تنزل هً أّنه ٌصعب الوصول إلٌها أومفتخرة بنفسها وومثال ذلك ما قالته تمٌمة بنت ٌوسف 

 

 ًل ــفؼيِّ  اٌفئاك  ػياًء  ع١ّ    ٟ٘ اٌشٌّ َِىٕٙب فٟ اٌَّبء   

 ٌٚٓ رَزط١غ ا١ٌه إٌيٚال   ٌٚٓ  رَزط١غ   ا١ٌٗ     اٌصؼٛك     

 

 

ٌّة مفتخرة بخّطها حٌن سألتها امرأة من أعٌان غرناطة أن تكتب لها شًٌئا  ومثال ذلك أًٌضا ما قالته حفصة الركون
 بخّطها فكتبت لها :

 

       َِ ِٓ ثً ٠ب هثّخ اٌىو َْ ُّ فطّٗ لٍّٟ   ٠ب هثّخ اٌُؾ  ُغّعٟ عفَٛٔه ػ

ُِ    رصفّؾ١ٗ  ثٍَْؾِع  اٌٛكِّ  ِٕؼّخ        ال رَؾفٍَٟ  ثوكٞء اٌقػّ ٚاٌَىٍِ
 

ٌّة فً العصر األندلسً ؟اذكر الخصائص الفنٌة  (5  لشعر المرأة األندلس

 عبء فٟ ِؼظّٗ لٖبئل ل١ٖوح ِٚمطٛػبد رزٖف ثٛؽلح اٌّٛٙٛع . - ٔ

 ٠زٖف اٌز٠ٖٛو ثجَبٛزٗ ٚعّبٌٗ ، ٚفٍٖٛ ِٓ اٌزىٍّف ، فٖٛهٖ رقٚغ ٌؼبٛفخ اٌّوأح اٌّزلفّمخ  -ٕ
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 ى

   ٕٔ 
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 والخلو من التكلّف ؟اذكر الشاعرتٌن اللتٌن بدت فً أبٌاتهما سمة بساطة التصوٌر والجمال  (6

ّٛ األَ ػٍٝ ٛفٍٙب اٌفط١ُ . -  ؽّلح ثٕذ اٌّئّكة ؽ١ٓ ٕٚفذ ) ٚاكٞ آُ ( ّٚجّٙذ ظالي األّغبه فٟ اٌٛاكٞ ثؾٕ

 ر١ّّخ ثٕذ ٠ٍٛف اٌزٟ ّجٙذ ٔفَٙب ثبٌٌّْ . -

 

 

  اسئلة الدرس فً الكتاب المقّرر حل 

 وّضح من خالل ما درست مكانة المرأة فً األندلس ؟ – 1
خ .        -أ  ِّ  رٌّٛذ ِٕبٕت ِقزٍفخ ، فىبٔذ ّبػوح ٚوبرجخ ٚػبٌّخ .  -ة           ِْبهوزٙب فٟ اٌؾ١بح اٌؼب

وبْ ٌىض١و ِٓ إٌَبء ٔفٛم ١ٍبٍٟ ٚمٌه ثَجت أعٛاء اٌؾو٠خ  –ك           ٔبٌذ لَطًب وج١ًوا ِٓ اٌؾو٠خ .   -ط 

 . ٚاالٔفزبػ اٌزٟ ٍبكد اٌّغزّغ األٔلٌَٟ
 

 الغرض الشعرّي الذي ٌمثله كل  بٌت مّما ٌأتً : استنتج – 2
 أ ( قالت والدة بنت المستكفً :

ش١زٟ ٚأر١ٗ ر١ٙب ِِ  {رفزقو ثضمزٙب ثٕفَٙب الفخر}                       أٔب ٚهللا أصٍؼ ٌٍّؼبٌٟ       ٚأِشٟ 
 

 ب ( قالت حسانة التمٌمٌة :
 ُِ  أّٟ  ا١ٌه  أ٠ب  اٌؼبٕٟ  ِٛعّؼخ      أثب اٌؾ١َٓ ٍمزٗ اٌٛاوف اٌّل٠َ

 {         ُُ  {  المدحأٔذ اإلِبَ اٌنٞ أمبك األٔبَ ٌٗ      ٍَِّٚىْزُٗ  ِمب١ٌل   إٌّٙٝ  األِ

 
 

 اقرأ النص التالً ، ثّم أجب عن األسئلة التً تلٌه : – ٖ
 حٌن علمت وّّلدة بنت المستكفً أّن ابن زٌدون مال إلى امرأة غٌرها فمتبت إلٌه :          

َٛ   عبه٠زٟ   ٌُٚ   رزق١ّو   ٌٛ وٕذ رٕٖف فٟ اٌٜٙٛ ِب ث١ٕٕب     ٌُ  رٙ

ِٓ اٌنٞا   ثغّبٌٗ     ٚعَٕؾذ اٌٝ  ٚرووذ   غًٖٕب    ِضّوً   ٌُ  ٠ضّو   ٌٍغٖ

 ١َ٘ذ ٌْمٛرٟ ثبٌّْزوٞ ٌٚمل ػٍَّذ  ثؤٕٟٔ  ثلُه  اٌَّب     ٌىٓ كُ 
 

 { تفتخر بجمالها الفخر}    أ ( ما الغرض الشعري الذي تمثله األبٌات السابقة ؟

 ب ( مّثل من األبٌات السابقة على  جمال التصوٌر :
 ٙذ غ١و٘ب ثبٌغٖٓ غ١و اٌّضّو ٚثىٛوت اٌّْزوٞ . ٙذ ٔفَٙب ثبٌغٖٓ اٌّضّو ٚثبٌجله ، ٚفٟ اٌّمبثً ّجّ ّجّ 
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 ى

   ٖٔ 
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 .امتاز المجتمع األندلسً إبان الحكم العربً بمٌزات . اذكرها  (1

 اٌزٕٛع اٌضمبفٟ . -ٔ

 اٌزفبػً االعزّبػٟ . – ٕ

 رىْٛ ِٓ ػٕبٕو ِقزٍفخ األػواق ، ِٓ ػوة ٚثوثو ، ٚاٍجبْ ، ١َِٚؾ١١ٓ  ، ١ّ١ٍَِٚٓ . – ٖ
 

 . علل.كان المجتمع األندلسً مجتمًعا متمًٌزا فً بنائه الحضاري والفكري  (2

ثَجت اٌزفبػً اٌؼ١ّك ث١ٓ ػٕبٕوٖ اٌّقزٍفخ فٟ األػواق ٚاألك٠بْ ، ِٓ ػوة ٚثوثو ، ٚاٍجبْ ، ١َِٚؾ١١ٓ ، 

. ٓ١ٍَِّٚ 
 

 ِٓ فالي ر٠ٖٛوٖ وض١ًوا ِٓ ِظب٘و٘ب .   كٌف واكب الشعر الحٌاة االجتماعٌة فً األندلس ؟ (ٖ
 

 اذكر المظاهر التً تناولها الشعر االجتماعً فً حدٌثه ؟ (4

ِضً فوٚط إٌبً ٌّوالجخ ً٘لي اٌؼ١ل ٚفوؽزُٙ  ، تصوٌر عادات األندلسٌٌن وتقالٌدهم فً األفراح واألتراح – أ 

 اٌغبِوح ثنٌه ٚرجبكي اٌزٙبٟٔ ثٙنٖ إٌّبٍجخ اٌَؼ١لح .

 مثال ذلك ما قاله أبو الحسن بن هارون الّشْنَتَمري :
 نٞ أْمُووْ ـ١خً        ٚػبَك اؽَبُِٔه  اٌّ ٔبــ٠ب ١ٌٍخَ اٌؼ١ِل ُػْلِد  ص

َْ اٌٝ      ًُ ٠ٕظوٚ ًَ إٌب ِٛ ٔبؽًًل  أْصفَوْ    اْم ألجَ  ً٘لٌِِه إٌَّْع

َِ   ال  أو  ً      ـفمٍُُذ ال ِئًِٕب ثمٌٟٛ  ث ًظب    ٌٍىًل ؼوِّ  ضَوْ ــُِ

     ُُ ًِ٘لٌِى َُ فٟ  ْْ  ٠ظٙوْ     ثًَ أصََّو اٌّصٛ  ٘نا اٌّنٞ ال  ٠ىبك أ

 ومثال ذلك أًٌضا ما قاله ابن زٌدون مهنًئا أبا الولٌد بن جهور بالعٌد :
 
 

ًُ     ١ٕ٘ئًب ٌه اٌؼ١ُل اٌّنٞ ثَه أْصجََؾْذ   ْٕلٜ األصبئ  روُٚق اٌّعؾٝ ُِٕٗ ٚرَ

ٕ ُّ ًُ ـــفَجُش      ٝ ـرٍََمّبن   ثبٌجُشوٜ    ٚؽ١ّبَن   ثِبٌ  واَن  أٌٌف  ثؼَل   ػبَِه  لبث

 
 األتراح واألحزان :ومثال ذلك أًٌضا ما قاله أبو الحسن الحصري عن عادات األندلسٌٌن  من لبس الثٌاب البٌضاء فً 

 

    ٍْ ًَ  ُؽي َْ  اٌج١بُض  ٌجب َٓ  اٌّصٛاِة        اما  وب ِِ ٌٍ  فناَن   ْٔلٌ  ثؤ

ُذ  ث١بَض  َش١ْجٟ      َْ ُْ  رؤٟ  ٌَجِ ُْٔذ  ػٍٝ اٌّشجبةِ     أٌ  ألّٟٔ لْل  َؽِي

  

 فً األندلس مناسباتهم ، ومنحهم حرٌة العبادة وإقامة الكنائس . مشاركة المسٌحٌٌن –ب
 

 . مشاركة المسٌحٌٌن أعٌادهم واالحتفال بها ٌعدُّ مثااًل للتسامح والتعاٌش . وّضح ذلك (٘

ٕؼ ا١ٌَّؾ١ْٛ ٚا١ٌٙٛك فٟ األٔلٌٌ ؽو٠خ اٌؼجبكح ، ٚالبِخ اٌىٕبئٌ ٚاألك٠وح ، ِّٚبهٍخ ّؼبئوُ٘ اٌل١ٕ٠خ .      ُِ  ٌمل 

 

 

ى:ىالذطرىاالجتماريىىرابًطاى    
 

 ٌحفظ الطلبة خمسة أبٌات متمثلة بالشعر االجتماعً
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 ) العنصرة ( : عٌدومثال ذلك ما قاله حسان بن إبً عبدة فً 
 

َْ لل اٍزَْجَشَوا      ٙوعب ِّ زَْؼجَواــَغَلاح ث    أهٜ اٌ ٍْ ُْ ٚا ْي ُّ  ىٝ اٌ

ْوثٍََِذ  األهُض  أْفٛافَٙب      ٍَ ًُ األفَعَوا    ٚ ٕل َّ َِذ اٌ  ُٚعٍٍِّ

َ٘يَّ   اٌو٠ّبُػ    َصٕبث١َو٘ ػَ       ب   ــَٚ َّٛ ََه ٚاٌَؼٕجََوا ــفََع ِّ  ِذ  اٌ

 ُٙ ٌْطبفَ ًُ أ ُْ رٙبكٜ ثٗ إٌب ٍ           ـ ىضِوا ـــَٚ ُّ ًُّ   ثٗ   اٌ مِ ُّ ََ  اٌ  ب
 

 

 وصف المهن التً ٌعمل بها الناس وتصوٌر معاناتهم . – ج
ًّ مصوًرا كساد حرفة الِوراقة :  ومثال ذلك ما قاله ابن سارة األندلس

 

ْٔىُل ِؽْوفٍَخ    َٟ  أ ْٙ ِٛهالخُ  ف ب   اٌ ِّ صِّبُه٘ب    اٌِؾوِبْ ــأٚهالُٙ      أ َٚ  ب    

ُْ        شجُّٙذ صبؽجَٙب ثصبِؽِت اثوٍح  ٙب ُػْو٠ب ُّ ِعَ َٚ  رىَٛ اٌُؼواحَ 
 

ًّ كالقصور والمساجد والكنائس . – د  وصف مظاهر التطور العمران
ٌّة :  ومثال ذلك ما قاله ابن وهبون فً وصف قصر الزاهً فً إشبٌل

 
 

َغ اٌَغًلٌخَ  ٍِ َٚ ًٕب ُٚؽًَٕب      وّب  ٍَ  ٚاٌَىّبالٌٍّٚياٟ٘ اٌَىّبُي 

ْٓ  ال  ٠ُؾبغُ  ثٗ  عّبال  ِٗ  ػْوًظب  ٚغٛال     ٌٚى  ٠ُؾبغُ  ثشىٍ

ِٓ  افز١بال َٓ  اٌُؾَ ِِ قزبٌي  ُِ ًَ  ُهوٓ  اٌطِّٛك صْجزًب      ٚ ض ِِ  ٚلٌٛه 

ًِ٘لال ال   َٚ ب  ر١ُُٕو   ًَ ْة      ٚال شّ ّٛ ُْ  ٠َُص  فّب أثمٝ ِشٙبثًب  ٌ

 

ٌّة للشعر االجتماعً ؟ا (6  ذكر الخصائص الفن

 

 عبء فٟ ِؼظّٗ ػٍٝ أّىبي ِمطٛػبد ّؼو٠ّخ ل١ٖوح ، ٚٚال ١ٍّّب ٕٚف اٌّٙٓ ٚرجبكي اٌزٙبٟٔ . – ٔ

٠ٛظف اٌٍغخ اٌٍَٙخ ٚاألٌفبظ االعزّبػ١خ اٌَبئلح فٟ اٌّغزّغ األٔلٌَٟ ، ِضً : ١ٌٍخ اٌؼ١ل ، ٚا١ٌٕوٚى ، ٚاٌٍجبً  – ٕ

 األث١٘ فٟ اٌؾيْ .

ِٛهالخ ثبإلثوح اٌزٟ رىَٛ إٌبً ،  – ٕ ١ّ٠ً اٌٝ اٌّؼبٟٔ اٌج١َطخ ٠ٚٛظف اٌٖٛه اٌْؼو٠ّخ اٌٍَٙخ وزْج١ٗ ٕبؽت اٌ

 ٚأصو اٌَٖٛ فٟ اٌٙالي ؽزٝ غلا ٔؾ١اًل ال ٠ُوٜ .

 

 

 
 

  اسئلة الدرس فً الكتاب المقّرر حل 
  

 بٌن مظاهر التعاٌش والتفاعل فً األندلس من خالل ما درست ؟ – 1

 رغٍٟ اٌزؼب٠ِ ٚاٌزفبػً فٟ ِظب٘و ّزٝ ِٓ ث١ٕٙب اؽزواَ ع١ّغ ِىٛٔبد اٌّغزّغ األٔلٌَٟ .  –أ  

 ِْبهوخ أرجبع األك٠بْ اٌّقزٍفخ إٌّبٍجبد فٟ ِب ث١ُٕٙ ِٕٚؾُٙ ؽو٠خ اٌؼجبكح ٚثٕبء اٌىٕبئٌ ٚرجبكي اٌزٙبٟٔ . –ة 
 

 اذكر بعض العادات االجتماعٌة فً األندلس ؟ – 2.

 فوٚط إٌبً ٌّوالجخ ٘الي اٌؼ١ل ٚفوؽزُٙ اٌغبِوح . –أ 

 رجبكي اٌزٙبٟٔ ثٙنٖ إٌّبٍجخ اٌَؼ١لح فٟ األػ١بك ، ٚاهرلاء اٌٍجبً األث١٘ فٟ األرواػ ٚاألؽياْ .  –ة 
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 استنتج المظهر الذي ٌمثله كل بٌٍت من مظاهر الشعر االجتماعً :  -ٖ

َِ  لبٌٛا اٌىزبثخُ أػٍٝ ُفطٍّخ ُهفَِؼْذ      –أ  ْٕل ألٛا ِّٙٓ لٍُذ اٌِؾغبِخُ أػٍٝ ػ اٌزٟ ٠ؼًّ ثٙب إٌبً ٚرص٠ٛو  } ٚصف اٌ

  { ِؼبٔبرُٙ

ُُّ  –ة  َْ ِّ َُّ    ف١ٗ ٛبة اٌَغٕٝ ٚفبَػ اٌ ٍو ثؼل اٌّلِِْك ٠ُن ْٖ ًّ لَ  } ٚصف ِظب٘و اٌزطٛه اٌؼّوأٟ {          و

ٌَ ػ١ٍٗ ِٓ اؽزفبئَه هُٚٔك  –ط  ِْ فبُّٔٗ     ٠ٛ ٙوعب ِّ َِ اٌ  } ِشبهوخ ا١ٌَّؾ١١ٓ أػ١بكُ٘ ٚاالؽزفبي ثٙب {      ثُْوٜ ث١ٛ

 
 

 اقرأ النص اآلتً ، ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه : – 4
 ٌقول ابن خفاجة مهنًئا صدٌقه بعٌد األضحى المبارك ، ُمشًٌرا إلى األضحٌة :

َِٕه ٚافُل   ْٙ ُ١ٌ ٍَ   ٌٍ ْٔ ًُ   ٍوٍٚه  غََوْق ـــأُ ّوٜ  ٚفْص ََ  وٜ          فَ

ِٓ   أهْق  ٗ         ـــفّب شئَذ ِٓ  ِبء ْٚهٍك ث َْ ِة  ُؽ ْٛ ْٓ  صَ َِ َٚ  أهاَق 

ًُ رؾَذ اٌشَّفَكْ   ؾًوا        ــٍٚٛكاَء رُلِٝ  ثٗ  ِٕ  وّب اْػزوَض ا١ٌٍّ

ِٚ٘ب َظْؾٛحً          ْٓ فَْو ِِ زَقٍَُغ  ْٓ ث١َبِض اٌفٍََْك ٍٛاَك اٌلّ  ٍَ  عٝ َػ

 ؟ استنتج المظهر االجتماعً الذي تمثله األبٌات السابقة –أ 
 ، ٚرجبكي اٌزٙبٟٔ فٟ األػ١بك.ر٠ٖٛو ػبكاد األٔل١١ٌَٓ ٚرمب١ٌلُ٘       

 ؟ مثل من النص السابق على خصائص الشعر االجتماعً فً األندلس –ب 

 األث١بد ِمطٛػخ ّؼو٠خ . -

، ِضً : ِبء اٌٛهك، صٛة ؽَٓ ، ١ٌٕٙه  اٌَبئلح فٟ اٌّغزّغ األٔلٌَٟ االعزّبػ١خ  ٚاألٌفبظ٠ٛظف اٌٍغخ اٌٍَٙخ  -

 . ٍوٚه .

ث١بظٗ اٌفغو ، ٚشجٗ اٌؼ١ل ٗ عٍل إٌؼغخ ٚفوٚ٘ب األٍٛك ثب١ًٌٍ اٌّظٍُ اٌنٞ ىاي ػٓ اٌصٛه اٌشؼو٠خ ث١َطخ ، فمل شجّ  -

 ثبٌٛافل اٌّئٌٔ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تابعوا صفحتً على 

الفٌس بوك وقناتً 

 على الٌوتٌوب باسم

 } األستاذ معاذ العٌسه{
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  ّرؤصو ثُٙ األٔل١ٌَْٛ ٟبة إٌضو فٟ اٌّشوق اٌؼوثٍُ أهثؼخ ِٓ وز. 
 . اٌزٛؽ١لٞ ؽ١بْ أثٟ -ٗ.                       اٌؼ١ّل اثٓ -ٖ.                   اٌغبؽع -ٕ.      اٌّمفغ اثٓ -ٔ

  رؤصو إٌضو فٟ األٔلٌٌ؟ َُ  رؤصو ثبٌٕضو فٟ اٌّْوق اٌؼوثٟ. ثِ

 .ٌَٟاألٔل١١ٌَ ػًٍ مٌه. ٔغل صلٜ إٌضو اٌؼجبٍٟ فٟ إٌضو األٔل ّْ ٓ رٕبٌٚٛا ِب وبْ ِؼوٚفبً فٟ اٌّْوق ِٓ أل

 هٍبئً ك٠ٛا١ٔخ ّٚق١ٖخ ٚفطت ٕٚٚب٠ب .

  األكث١خ اٌزٟ أثلع ف١ٙب األٔل١ٌَْٛ؟ ِب ٟ٘ اٌفْٕٛ إٌضو٠خ 
 . فٓ اٌمٖٔ اٌفٍَف١خٕاٌوٍبئً األكث١خ اٌزؤ١ٌف١خ    .ٔ

 

 
 

 

 
 
 

ٌّة ؟ (1  عَرف الرسائل التألٌف
ٟ٘ ِغّٛػخ هٍبئً أكث١خ رزٕٛع أ٘لافٙب ث١ٓ اٌزوف١ٗ ػٓ إٌفٌ ثّب رٍّن لواءرٗ ، ّٚوػ اٌؾمبئك ثؤٍٍٛة لٖٖٟ    

 ف١بٌٟ ، ِٖٛهح ػٛاٛف إٌبً ٚأ٘ٛاءُ٘ فٟ ؽ١برُٙ اٌقبٕخ ٚاٌؼبِخ .

 
 

 .ة اذكر أهداف الرسائل التألٌفٌّ  (ٕ
 اٌؾمبئك ثؤٍٍٛة لٖٖٟ ف١بٌّٟٚوػ  - ٕاٌزوف١ٗ ػٓ إٌفٌ ثّب رٍّن لواءرٗ         - ٔ

 ِٖٛهح ػٛاٛف إٌبً ٚأ٘ٛاءُ٘ فٟ ؽ١برُٙ اٌقبٕخ ٚاٌؼبِخ . - ٖ
 

ٌّة من األندلسٌٌن ؟ (3  اذكر أشهر من كتب فً الرسائل التألٌف

ُّٙ – ٕاثٓ ؽيَ ٕبؽت وزبة ٛٛق اٌؾّبِخ فٟ األٌفخ ٚاألاّلف .          – ٔ ١ل  ٕبؽت وزبة اٌزٛاثغ اثٓ 

 ٚاٌيٚاثغ 

 

 طوق الحمامة واأللفة األّّلف       
 

 بٌن سبب تألٌف ابن حزم لرسالته هذه ؟ (1
ًٍ ثؼش ا١ٌٗ ِٓ ِل٠ٕخ    ْو٠َخ ، ٠َؤٌٗ أْ ٠ّٖٕف ٌٗ هٍبٌخ فٟ ٕفخ اٌؾّت ا أٌّف اثٓ ؽيَ هٍبٌزٗ ٘نٖ هّكًا ػٍٝ ٍبئ ِّ ٌ

 ِٚؼب١ٔٗ ٚأٍجبثٗ ٚأغواٙٗ ، ِٚب ٠مغ ِٕٗ ػٍٝ ٍج١ً اٌؾم١مخ .

 ضّمنها ابن حزم رسالته هذه ؟اذكر الموضوعات التً  (2
 رٕبٚي ف١ٙب اٌؾّت فٟ ْٔؤرٗ ٚرطٛهٖ ٚأغواٙٗ ٚكهعبرٗ ٚأٔٛاػٗ ِٚىبِٓ اٌَؼبكح ٚاٌزؼبٍخ ف١ٗ .        

 

 ٌقول ابن حزم فً باب عالمات الحب :
ُٓ ، ٠ٚٙزلٞ ا١ٌٙب اٌنوٟ . فؤٌٚٙب اكِبْ إٌظو ، ٚاٌؼ١ٓ ثبة إٌفٌ اٌشبهع ، ٟٚ٘  )) ٌٍٚؾّت ػًلِبد ٠مفٛ٘ب   اٌفَِط

إٌّمجخ ػٓ أٍواه٘ب ، ٚاٌّؼجوح ٌعّبئو٘ب ، ٚاٌّؼوثخ ػٓ ثٛاغٕٙب ، فزوٜ إٌبظو ال ٠طوف ، ٠ٕزمً ثزٕمًّ 

 شؼًوا : اٌّؾجٛة ، ٠ٕٚيٚٞ ثبٔيٚائٗ ، ١ّ٠ًٚ ؽ١ش ِبي وبٌؾوثبء ِغ اٌشٌّ . ٚفٟ مٌه ألٛي

ْٙذِ    ٓ َؽَغِو اٌجَ ِِ  َْ ٛلٌِف       وؤَّٔه ِب ٠ِْؾُىٛ َِ ٌِ ٌَِؼ١ْٕٟ ِػَٕل َغ١ِوَن    ف١ٍِِْ

ِٛ إٌَّْؼِذ   ٕؼٛد فٟ إٌّْؾ َّ َو١ْفَّب        رمٍّجْذ وبٌ َٚ َْٔصَوْفَذ   أَُصّوفُٙب َؽ١ُش ا

ىمنىالنثرىاألندلدٌيىقضاوا    

ىأوًلاى:ىالردائلىالتألوغٌوظى  
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زىٍف ١ٌَز١ٕٓ ٌّٓ ٠وِمٗ ف١ٗ ، ِٕٚٙب اإللجبي ثبٌؾل٠ش ، فّب ٠ىبك ػٍٝ ٍٜٛ ِؾجٛثٗ ٌٚٛ رؼّل مٌه ، ٚاْ اٌ

ٚاإلٔصبد ٌؾل٠ضٗ اما ؽّلس ، ٚاٍزغوة وً ِب ٠ؤرٟ ثٗ ٌٚٛ أّٔٗ ػ١ٓ اٌّؾبي ٚفوق اٌؼبكاد ، ٚرصل٠مٗ اْ ونة ، 

 ِٚٛافمزٗ ٚاْ ظٍُ ، ٚاٌشٙبكح ٌٗ ٚاْ عبه ، ٚارجبػٗ و١ف ٍٍه ، ٚأٞ ٚعٗ ِٓ ٚعٖٛ اٌمٛي رٕبٚي ((

 )طوق الحمامة واأللفة األاّلف (( ؟اذكر الخصائص الفنٌة لرسالة ابن حزم ) (3

، ٚمٌه ٚاٙؼ فٟ لٛي اثٓ ؽيَ : ))، فزوٜ إٌبظو ال ٠طوف ، ٠ٕزمً  ػجبهاد لص١وح ٍٍَخ ثؼ١لح ػٓ اٌزىٍف – ٔ

 ثزٕمًّ اٌّؾجٛة ، ٠ٕٚيٚٞ ثبٔيٚائٗ ، ١ّ٠ًٚ ؽ١ش ِبي وبٌؾوثبء ِغ اٌٌّْ ((

ّٟ َِزقلِخً اٌزٍََ – ٕ ي ػالِبد اٌؾت ػٕل اثٓ ؽيَ اكِبْ  ً إٌّطمٟرؼبٌظ ػبغفخ اٌؾت ِٓ ِٕظٛه أَبٔ ّٚ ، فؤ

ُّ اإللجبي ثبٌؾل٠ش .....  إٌظو ، ص

 رَزشٙل ثبٌشؼو ٌزٛظ١ؼ اٌّؼٕٝ . – ٖ

 

 
 

     ًّ  التوابع والزوابع ّلبن شهٌد األندلس
 

 

 بٌن سبب تألٌف ابن شهٌد رسالته )) التوابع والزوابع (( ؟  (1
ًْ ِٓ أكثبء  ّْ اثٓ ١ّٙل ٌُ ٠ٕ  ػٖوٖ ٚػٍّبئٗ ااّل إٌمل ، فؤهاك أْ ٠ضجذ ٌٕظوائٗ للهرٗ ػٍٝ اٌىزبثخ .مٌه أل

 

 اخترع ابن شهٌد شٌاطٌن للشعراء المشهورٌن والكتاب النابهٌن فً رسالته . علل ذلك ؟ (2
 ١ٌَّؼُٙ ِٓ ّؼوٖ ٚٔضوٖ ِٚب ٠ؾٍُّٙ ػٍٝ االػزواف ثبٌزفٛق ٚاٌؼجمو٠خ فٟ ىِبٔٗ     

 ٚعٙٙب ٌْقٔ وّٕبٖ أثب ثىو )) ٚ٘ٛ ّق١ٖخ ف١ب١ٌخ ((     وجه ابن شهٌد رسالته هذه ؟ لمن (ٖ
ألّٔٗ عؼً َِوؽٙب ػبٌُ اٌغٓ ، ٚارقن وً أثطبٌٙب ِٓ   اختار ابن شهٌد التوابع والزوابع اسًما لرسالته . علل ذلك ؟ (ٗ

 ا١ٌْب١ٛٓ  
 

 وضح المقصود بالتوابع والزوابع ؟ (5
 ٠ٚىٛٔبْ ِغ اإلَٔبْ ٠ٚزجؼبٔٗ ؽ١ُش م٘ت .: عّغ ربثغ أٚ ربثؼخ ٚ٘ٛ اٌغّٕٟ أٚ اٌغ١ّٕخ  التوابع       

 : عّغ ىٚثؼخ : ٚ٘ٛ اٍُ ١ّطبْ أٚ هئ١ٌ اٌغٓ .  الزوابع

 ربثؼٗ اٍّٗ ى١٘و ثٓ ١ّٔو .     ؟ما هو اسم تابع ابن شهٌد  (ٙ

 ؟ األكة فٟ ثزفٛلٗ شٙبكح ٚاٌقطجبء اٌشؼواء رٛاثغ ِٓ ش١ٙل اثٓ أزيع و١ف (7

 ٌٗ االػزواف ػٍٝ ٠ؾٍُّٙ ِب ٚٔضوٖ ّؼوٖ ِٓ ١ٌَّؼُٙ إٌبث١ٙٓ ٚاٌىزبة اٌّْٙٛه٠ٓ ٌٍْؼواء ١ّب١ٛٓ افزوع

 ٚلل إٌمل٠خ ١ّٙل اثٓ آهاء ف١ٙب رغٍذ ٌغ٠ٛخ ِٕٚبلْبد أكث١خ ِطبهؽبد ٚث١ُٕٙ ث١ٕٗ ٚعود ٚاٌؼجمو٠خ ثبٌزفٛق

   . أكثٗ ٚعٛكح ثزفٛلٗ ثبػزوافُٙ ٚمٌه أعبىٖٚ
 

  اسئلة الدرس فً الكتاب المقّرر حل 

 

 بٌن الهدف من الكتابة التألٌفٌة ؟ – 1
 اٌزوف١ٗ ػٓ إٌفٌ ثّب رٍّن لواءرٗ  -أ 

 ّوػ اٌؾمبئك ثؤٍٍٛة لٖٖٟ ف١بٌٟ -ة 

 ِٖٛهح ػٛاٛف إٌبً ٚأ٘ٛاءُ٘ فٟ ؽ١برُٙ اٌقبٕخ ٚاٌؼبِخ . -ط 

ـ  ) اٌزبثؼخ ٚاٌيٚثؼخ (ب ػبٌُ اٌغٓٙألٔٗ عؼً َِوؽ .علل : تسمٌة ابن شهٌد رسالته )) التوابع والزوابع ((  – 2

 .ِٓ  ا١ٌْب١ٛٓ  ف١ّب ػلاٖ  ٚارقن أثطبٌٙب
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 اقرأ النص التالً من راسالة )) طوق الحمامة (( ثم أجب عّما ٌلٌه : – ٖ
 ٌقول ابن حزم فً باب من أحّب بالوصف :    

)) ِٚٓ غو٠ت أصٛي اٌؼشك أْ رمغ اٌّؾجّخ ثبٌٛصف كْٚ اٌّؼب٠ٕخ ، ٚ٘نا أِو ٠َُولّٝ ِٕٗ اٌٝ ع١ّغ اٌؾّت ، فٕىْٛ 

ّْ ٌٍؾىب٠بد ٚٔؼذ اٌّؾبٍٓ ، ٚٚصف األفجبه  اٌّواٍٍخ ٚاٌّىبرجخ ، ٚاٌُٙ ٚاٌٛعل ، ٚاٌَٙو ػٍٝ غ١و اإلثصبه ، فب

هاء علاه ، ف١ىْٛ ٍججًب ٌٍؾت ٚاشزغبي اٌجبي . ٚفٟ مٌه ألٛي ، ٚرؤص١ًوا  إٌفٌ ظبً٘وا . ٚأْ رَّغ ََٔغّزٙب ِٓ ٚ

 شؼًوا 

 

 َ٠  ُْ ٌ  ْٓ َِ ٕٟ  فٟ  ُؽــ        ــتِّ   َِ ْٓ  ال َِ  َوُٖ   غَْوفٟـــ٠ٚب  

ْؼِف  ْصفِــ       ــه ٌٟ فٟ اٌُؾتِّ  ثبٌعَّ َٚ  ٌَمَْل أفَوغَْذ  فٟ  

ب   ًِ ـ       ـخُ َ ٠ٛ ًْ رُْؼَوُف اٌَغَٕـّ َ٘  : ًْ ْصِف فَمُ َٛ  ثَِٜٛ     اٌ
 

ٌّن أهم خصائص رسالته ابن حزم من النص . –أ   ب

 ػجبهاد ل١ٖوح ٍٍَخ ثؼ١لح ػٓ اٌزىٍفاٍزقلِذ  –    

 ثبٌْؼو ٌز١ٙٛؼ اٌّؼٕٝ . داٍزْٙل –    

، فبٌُٙ ٚاٌٛعل ٚاٌَٙو ػٍٝ غ١و اٌزًٍََ إٌّطمٟ ، فبٌؾت ثبٌٕٛف ٠زولٝ ِٕٗ اٌٝ اٌّواٍٍخ ٚاٌّىبرجخ  -    

 اإلثٖبه

 كٌف انتزع ابن شهٌد من توابع الشعراء والخطباء شهادة بتفوقه ؟ – 4
مٌه ِٓ فالي ارٖبٌٗ  ثزٛاثغ اٌْؼواء ٚاٌىزّبة ، ٚٔبلُْٙ ٚٔبلْٖٛ ، ٚأْٔلُ٘ ٚأْٔلٖٚ ، ٚػوٗ فٟ أصٕبء مٌه    

 ، ٚكافغ ػٓ فّٕٗ . ٚٔضوٖ  ثؼ٘ آهائٗ إٌمل٠خ ٚاٌٍغخ ، ٚوض١ًوا   ِٓ ّٔبمط ّؼوٖ

 وازن بٌن رسالتً )) طوق الجمامة (( و )) التوابع والزوابع (( من حٌث : سبب التألٌف ، و الموضوع . – 5
 
 

 الموضوع سبب التألٌف الرسالة

مة
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ْو٠َخ   ِّ ًٍ ثؼش ا١ٌٗ ِٓ ِل٠ٕخ أٌ ا ػٍٝ ٍبئ ، ٠َؤٌٗ أْ ٠ّٖٕف ٌٗ  هّكً

ِٚب ٠مغ ِٕٗ ػٍٝ  هٍبٌخ فٟ ٕفخ اٌؾّت ِٚؼب١ٔٗ ٚأٍجبثٗ ٚأغواٙٗ

 ٍج١ً اٌؾم١مخ

رٕبٚي ف١ٙب اٌؾّت فٟ ْٔؤرٗ ٚرطٛهٖ ٚأغواٙٗ  

 ٚكهعبرٗ ٚأٔٛاػٗ ِٚىبِٓ اٌَؼبكح ٚاٌزؼبٍخ ف١ٗ 

  
  

  
ع 

واب
الت
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وا

ز
وال

 

ًْ ِٓ أكثبء ػٖوٖ ٚػٍّبئٗ ااّل إٌمل ، فؤهاك    ّْ اثٓ ١ّٙل ٌُ ٠ٕ مٌه أل

 أْ ٠ضجذ ٌٕظوائٗ للهرٗ ػٍٝ اٌىزبثخ

ُػوٙذ ف١ٙب آهاء اثٓ ١ّٙل إٌمل٠خ ٚاالػزواف 

ٌٗ ثبٌزفٛق ٚاٌؼجمو٠خ فٟ ىِبٔٗ ِّٓ ٔبلُْٙ ِٓ 

 ١ّب١ٛٓ اٌْؼواء ٚاٌىزّبة.

  
 

 

 العصر األندلسً . بٌن سبب ذلك كثرت القصص الفلسفٌة التألٌفٌة ف ً. 

ّْ وزّبثٙب ٠زقنٚٔٙب ١ٍٍٚخ ٌٍزؼج١و ػٓ فىوُ٘ ٚفٍَفزُٙ ٚآهائُٙ .        أل
 

 نموذج للقصة الفلسفٌة التألٌفٌة    
 

لصخ ؽٟ ثٓ ٠مظبْ الثٓ غُف١ً . ٚ٘نٖ اٌمصخ رٍق١ص فٍَفٟ رؤٍِٟ ع١ًّ ألٍواه اٌطج١ؼخ ٚاٌق١ٍمخ ، ػوظذ ِٓ فًل ؽ١بح غفً     

ّٟ ثٓ ٠مظبْ ( أٌمٟ فٟ عي٠وح ِغٌٛخ ِٓ عيائو إٌٙل ، عٕٛة فػ اإلٍزٛاء . ٚلل اٍزطبع ٘نا اٌطفً فٟ اًٌّلؽظخ  ٠لػٝ ) ؽ

ّْ ٌٙنا اٌىْٛ فبٌك .ٚاٌزؤًِ اٌزله٠غٟ ٌظوٚف اٌؾ١بح ٚ  ظب٘و٘ب اٌطج١ؼ١خ أْ ٠لهن ثفطورٗ ٚرفى١وٖ أ

ّٟ ثٓ ٠مظبْ ، فؤفن ٠جىٟ ٠َٚزغ١ش ٠ٚؼبٌظ اٌؾووخ ، ؽزّٝ ٚلغ صٛرٗ فٟ      ّْ اٌغٛع لل اشزّل ثبٌطفً ؽ ٠نوو اثٓ غُف١ً فٟ لّصزٗ أ

ب ٍّؼذ اٌصٛد ظٕٕزٗ ٌٚل٘ب فبرجؼذ اٌص ّّ ٛد ؽزّٝ ٚصٍذ اٌٝ اٌزبثٛد ففؾصذ ػٕٗ أمْ ظج١خ وبٔذ لل فملد ًٌٚلا ٌٙب ، " فٍ

ىثانًواى:ىفٌنىالػصصىالغلدغٌوظ  
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ّٓ  ِٓ كافٍٗ ؽزٝ غبه ٌٛ ِٓ أػًلٖ " ، ٚٚعلد اٌظج١خ فٟ ٘نا اٌصغ١و اٌّزوٚن ػًٛظب ػٓ ٌٚل٘ب ، فؾعٕزٗ ، "  ثؤظًلفٙب ٚ٘ٛ ٠ئ

ّٙلٖ ٚروث١ٗ ٚرلفغ األمٜ ػٕٗ " .  ٚأهٚرٗ ٌجًٕب ٍبئًغب ِٚب ىاٌذ رزؼ

اٌطفً ِٓ اٌظج١١خ ِّٚب ؽٌٛٗ ِٓ اٌؾ١ٛاْ فٟ اٌغي٠وح وض١ًوا ِٓ األش١بء اٌزٟ رؼ١ٕٗ ٠َوك اثٓ غُف١ً فٟ لّصزٗ ثللخ و١ف ٠زؼٍُ    

ُّ رّٛد اٌظج١خ اٌزٟ لبِذ ػٍٝ هػب٠زٗ  ػٍٝ وشف اٌؾمبئك ٚاوزَبة اٌّؼبهف ٚاٌّٙبهاد ، ٠ٚؾىٟ ع١ّغ ِب ٠َّؼٗ ِٓ أصٛاد . ص

ُّ ٌنٌه ٠ٚمف أِبَ عضزٙب فٟ ؽ١وح ، ؽزٝ ١ٙ٠لٖ رفى١وٖ اٌٝ شّك ص ّْ ش١ئًب  ِب ، ف١زٙ له٘ب فٟ ِؾبٌٚخ ٌّؼوفخ ِب أصبثٙب ، ف١ىزشف أ

ُّ ٠ٙزلٞ اٌٝ غو٠مخ كفٓ عَل اٌظج١خ ثؼل أْ رؼفّٓ . ٚثؼل مٌه ٠ؼزّل ػٍٝ ٔفَٗ  لل فبهق اٌغَل ؛ ثٗ رىْٛ اٌؾ١بح أٚ ال رىْٛ . ص

ب ِؼبهفٗ فٟ اوزشبف ظوٚه٠بد اٌؾ١بح ِٓ إٌبه ٚثؼط أٌٛاْ اٌطؼبَ .  ًِ  َِزقل

ب ثصو ثٙب هأٜ ِٕظًوا ٘بٌٗ ، ٚفٍمًب ٌُ ٠ؼٙلٖ ِٓ  ٠مٛي اثٓ     ّّ خ .. فٍ ّّ غُف١ً : " ٚارفك فٟ ثؼط األؽ١بْ أْ أملؽذ ٔبه فٟ أع

لجً ، فٛلف ٠زؼّغت ِٕٙب ١ًٍِّب ، ِٚب ىاي ٠لٔٛ ِٕٙب ش١ئًب فش١ئًب ، فوآٜ ٌٍٕبه ِٓ اٌعٛء اٌضبلت ٚاٌفؼً اٌغبٌت ، ؽزٝ ال رؼٍك فٟ 

فٟ غجبػٗ ِٓ ٌغواءح ٚاٌمٛح ػٍٝ أْ ٠ّّل ٠لٖ  –رؼبٌٝ  –ٌزٗ اٌٝ ٔفَٗ ، فؾٍّٗ اٌؼغت ثٙب هثّب هوت هللا شٟء ااّل أرذ ػ١ٍٗ ، ٚأؽب

ب ٌُ رَزٛي إٌبه  ًَ ب ثبشو٘ب أؽولذ ٠لٖ ، فٍُ ٠َزطغ اٌمجط ػ١ٍٙب ، فب٘زلٜ اٌٝ أْ ٠ؤفن لج ّّ ا١ٌٙب ، ٚأهاك أْ ٠ؤفن ِٕٙب ش١ئًب فٍ

فٟ غوفٗ ا٢فو فؾٍّٗ اٌٝ ِٛظغ وبْ ٠ؤٚٞ ا١ٌٗ ... فىبْ ٠ي٠ل أَٔٗ ثٗ ١ًًٌل ألٔٙب وبٔذ ػٍٝ ع١ّؼٗ ، فؤفن ثطوفٗ ا١ٌٍَُ ٚإٌبه 

 رمَٛ ِمبَ اٌشٌّ فٟ اٌع١بء ٚاٌلفء ، فؼظُ ثٗ ٌٚٛػٗ ، ٚاػزمل أٔٙب أفعً األش١بء ا١ٌٗ " .

  اذكر الخصائص الفنٌة لقصة حً بن ٌقظان. 

 رؤصوٖ ثبٌموآْ اٌىو٠ُ ، ٚال ١ٍّّب ثمصخ ١ٍلٔب ٍِٛٝ ػ١ٍٗ اًٌَلَ ػٕل موو اٌزبثٛد ٚإٌبه اٌزٟ اٍزؤٌٔ ثٙب . – ٔ

٠ؼزّل اٌزؤًِ ٚاٌزفى١و فٟ فٍك اٌىْٛ ، ٚ٘نا ٚاظؼ ػٕل رفى١وٖ ٚرؤٍِٗ ٚثؼل ٚفبح اٌظج١خ فب٘زلٜ اٌٝ شك صله٘ب ٌّؼوفخ ِب  – ٕ

 أصبثٙب 

ػٕٝ ثللّخ اٌٛصف ٚاٌَوك ، فبصخ ػٕل اٌؾل٠ش ػٓ رؼٍُ اٌطفً ِٓ اٌظج١خ ِٚب ؽٌٛٗ اٌّٙبهاد ٚاوزشبف األش١بء  – ٖ

 ٚاػزّبكٖ ػٍٝ   ٔفَٗ ثؼل ِٛد اٌظج١خ 

 

  اسئلة الدرس فً الكتاب المقّرر حل  

 ٌٍزؼج١و ػٓ فىوٖ ٚفٍَفزٗ ٚآهائٗ ٌىٟ رىْٛ ١ٍٍٚخ بٌن هدف ابن طفٌل من تألٌفه قصة )) حً بن ٌقظان (( ؟   – ٔ

 مثل على الخصائص الفنٌة لقصة حً بن ٌقظان من النص اآلتً : – ٕ
ُّ أّٗ ٍٕؼ ٌٕظوٖ غواثبْ ٠مززالْ ؽزٝ ٕوع أؽلّ٘ب ا٢فو ١ِزًب ، صُ عؼً اٌؾٟ ٠جؼش فٟ األهٗ ؽزٝ ؽفو ؽفوح فٛاهٜ ف١ٙب     )) ص

مٌه ا١ٌّذ ثبٌزواة ، فمبي فٟ ٔفَٗ : ِب أؽَٓ ِب ٕٕغ ٘نا اٌغواة فٟ ِٛاهاح ع١فخ  ٚاْ وبْ لل أٍبء فٟ لزٍٗ ا٠بٖ ! ٚأٔب وٕذ أؽك 

ٌفؼً ثؤِٟ ! فؾفو ؽفوح ٚأٌمٝ ف١ٙب عَل أِٗ ، ٚؽضب ػ١ٍٙب ٚثمٟ ٠زفىو فٟ مٌه اٌْٟء اٌّٖوف ٌٍغَل ِب ٠لهٞ ِب ثبإل٘زلاء اٌٝ ٘نا ا

٘ٛ ... صُ أّٗ ثؼل مٌه أفن فٟ رٖفؼ ع١ّغ األ١ّبء اٌزٟ فٟ ػبٌُ اٌىْٛ ٚاٌؾ١بح ِٓ اٌؾ١ٛأبد ػٍٝ افزالف أٔٛاػٙب ٚإٌجبد ٚإٕٔبف 

اٌضٍظ ٚاٌغّو ، فوأٜ ٌٙب أفؼباًل ِقزٍفخ ٚؽووبد ِزفمخ ِٚزٚبكح ، ٚأٔؼُ إٌظو فٟ مٌه ، فوأٜ أٔٙب اٌؾغبهح ٚاٌزواة ٚإٌبء ٚاٌجقبه ٚ

 رزفك ثجؼ٘ اٌٖفبد ٚرقزٍف ثجؼ٘ (( 

ُ اثٓ آكَ و١ف ٠ٛاهٞ ٍٛءح أف١ٗ . اٌمصخ ٚاهكح فٟ رؤصوٖ ثبٌموآْ اٌىو٠ُ } لصخ اٌغواة اٌنٞ ثؼضٗ هللا  ١ٌؼٍّ   -أ 

 ٍٛهح اٌّبئلح { 
ّل اٌزؤًِ ٚاٌزفى١و فٟ فٍك اٌىْٛ ، ؽ١ٓ أفن فٟ رصفؼ األش١بء اٌزٟ فٟ ػبٌُ اٌىْٛ ٚاٌؾ١بح ػٍٝ افزًلف أٔٛاػٙب ٠ؼز -ة 

  ١ِٚي٘ب ِٓ ثؼعٙب

 ػٕٝ ثللّخ اٌٛصف ٚاٌَوك ،  مٌه  ؽ١ٓ ٚصف غو٠مخ رؼٍّٗ كفٓ عضخ اٌظج١خ ٚؽٛاهٖ ِغ ٔفَٗ . -ط 

 ان من حٌث : سبب التسمٌة ، الهدف من التألٌف .وازن بٌن رسالة التوابع والزوابع وقصة حً بن ٌقظ – ٗ
 

ٌّة  الهدف من التألٌف سبب التسمٌة الرسالة التألٌف

ب ػبٌُ اٌغٓ  ٚارقن أثطبٌٙب ِٓ  ٙألٔٗ عؼً َِوؽ    التوابع والزوابع

 ا١ٌْب١ٛٓ 

 

ّْ اثٓ ١ّٙل ٌُ ٠ًٕ ِٓ أكثبء ػٖوٖ ٚػٍّبئٗ ااّل إٌمل   أ

 ، فؤهاك أْ ٠ضجذ ٌٕظوائٗ للهرٗ ػٍٝ اٌىزبثخ .

 أهاك اثٓ ٛف١ً أْ ٠ؼوٗ ِٓ فالي اٌمٖخ      َٔجخ اٌٝ اٌجطً )ؽٟ ثٓ ٠مظبْ(        حً بن ٌقظان

 اٌفىوٖ ٚفٍَفزٗ ٚآهائٗ فٟ اٌىْٛ ٚاٌٛعٛك    



ىىىىىىىىىىىىىىى8988088870هـــدوـــطالىطاذاألدتاذى:ىمىىىصى(ىىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّىلجونالىىى(ىىىالغصلىاألولالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 ى

   ٕٓ 

ىىىىىىىىىىىىدـــهىىىىىوـــطالىمطاذ(ىىىىىاألدتاذى:ىى1فىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّصىلجون(ىىىىىال0880توجوؼيىجولىالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىى

 
  

ىقضاواىمنىالذطرىفيىالطصرونىاألووبٌيىىوالمملوكٌيى 

  
 

 

 

 

 

 صدى الغزو الصلٌبً  فً الشعر 

حفل العصران األٌوبً والمملوكً باألحداث الجسام  التً أصابت أقطار العالم اإلسالمً بالتفكك السٌاسً  (1
 بسبب الغزوٌن الصلٌبً و المغولً لمشرق العالم العربًوالعسكري . علل ذلك. 

 ما هً مّدة الغزو الصلٌبً لدٌار اإلسالم ؟ (2

 اِزّلد ِّلح اٌغيٚ ا١ٌٍٖج١خ ِٓ أٚافو اٌموْ اٌقبٌِ اٌٙغوٞ اٌٝ أٚافو اٌموْ اٌَبثغ اٌٙغوٞ .    

 

لبَ ثز٠ٖٛو رٍه األؽلاس ٚاٍزٕٙبٗ ُّ٘  ث١ٓ كٚه األكة فٟ رص٠ٛو ٚرَغ١ً أؽلاس اٌؼصو٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚاٌٍّّٛوٟ. (ٖ

 ار١ٍٍَّّٓ ٚؽضُٙ ػٍٝ اٌغٙبك ٚرؾو٠و أهاٟٙ ا١ٌٍَّّٓ.

ًّ . علل ذلك ؟ضعفت القوى  (4 ًّ والمملوك ٌّة فً العصرٌن األٌوب  العسكرٌة للدولة اإلسالم

 ثَجت اٌقالفبد ٚإٌياػبد اٌلاف١ٍخ ث١ٓ أِواء اٌلٌٚخ اإلٍال١ِّخ ٚلبكرٙب .   

 و١ف وبٔذ أٚظبع ا١ٌٍَّّٓ فٟ اٌّشوق لجً اٌغيٚ اٌص١ٍجٟ ؟  (٘
 ٚلبكرٙب فٚؼفذ لٛرُٙ اٌؼَىو٠خ .ّٙلد ٘نٖ اٌؾمجخ ٔياػبد كاف١ٍخ ث١ٓ أِواء اٌلٚي اإلٍال١ِخ 

 ؟ " اٌص١ٍج١خ اٌؾوٚة"  َِّٝ رؾذ ِلٔٗ ثؼط ٚرؾزً اٌؼوة اٌّشوق رغيٚ أْ أٚهٚثب ٌلٚي ١٘ؤ اٌنٞ ِب (ٙ

 . اٌؼَىو٠خ لٛرُٙ فٚؼفذ ٚلبكرٙب اإلٍال١ِخ اٌلٚي أِواء ث١ٓ كاف١ٍخ ٔياػبد ِٓ اٌؾمجخ ٘نٖ ّٙلرٗ ِب

 أن تغزوا المشرق  العربً وتحتل مدنه ؟اذكر األسباب التً هٌأت للدول األوروبٌة  (7

 ٙؼف اٌمٜٛ اٌؼَىو٠خ ٌٍلٌٚخ اإلٍال١ِّخ . – ٕإٌياػبد اٌلاف١ٍخ ث١ٓ أِواء اٌلٌٚخ اإلٍال١ِّخ .           – ٔ

 .اذكر أهم القادة الّذٌن وقفوا فً وجه الغزو الصلٌبً فً عهد الممالك  (8

 ٕالػ اٌل٠ٓ األ٠ٛثٟ  – ٖاثٕٗ ٔٛه اٌل٠ٓ ىٔىٟ .         – ٕػّبك اٌل٠ٓ ىٔىٟ .       – ٔ

ػٍّٛا ػٍٝ رٛؽ١ل ٕفٛف ا١ٌٍَّّٓ فٟ ثالك اٌْبَ ِٖٚو ٌّٛاعٙخ ٘نا اٌغيٚ ِب ٟ٘ اٌغٙٛك اٌزٟ ثنٌٙب اٌمبكح ؟ (2

 ٚرؾو٠و ِب اؽزٍٗ األػلاء ثؼل ؽوٚة ٛبؽٕخ أػبكد ٌألِخ ؽمٙب ١٘ٚجزٙب

 ؟ اٌص١ٍجٟ اٌغيٚ رغبٖ اٌشؼو كٚه ث١ٓ (ٓٔ

 . كل١مب ر٠ًٖٛوا أؽلاصٙب ٕٚٛه اٌؾوٚة، ٘نٖ اٌْؼو ٚاوت-ٔ

 .  ٚلبكرٙب أثطبٌٙب ِٚلػ ثفزٛؽبرٙب أّبك-ٕ

 .  ٌّٛٙٛػبرٗ اٌؼبِخ اٌٖجغخ ٟ٘ اٌؾوٚة ٘نٖ ٕبهد-ٖ

 ِٓ ٚغ١و٘ب اٌملً فٟ ا١ٌٍٖج١ْٛ الزوفٙب اٌزٟ اٌٛؽ١ْخ ١ٍّباٌغوائُ ٚال ، اٌٍَّّْٛ ثٙب ِٕٟ اٌزٟ إٌىجبد ٕٚفٛا -ٗ

 . اإلٍال١ِخ اٌّلْ

ىاألدبىفيىالطصرونىاألووبٌيىوالمملوكٌيىى
 

ىأوًلاى:ىذطرىالجؼادى
ى
ى
 

 ٌحفظ الطلبة خمسة أبٌات متمثلة بشعر الجهاد
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 عمل هؤالء القادة على توحٌد الصفوف المسلمٌن فً بالد الشام ومصر . علل ذلك ؟ (11

 ٌّٛاعٙخ اٌغيٚ ا١ٌٍٖجٟ ٚرؾو٠و ِب اؽزٍٗ األػلاء ثؼل ؽوٚة ٛبؽٕخ أػبكد ٌألِخ ؽمٙب ١٘ٚجزٙب .    

 مضامٌن ثالثة . اذكرها ؟ فً عاٌش الشعراء أحداث عصر الممالك  (12

هد ٘نا اٌؾلس ل١ٖلح اٌْبػو  :  بٌت المقدس بأٌدي الصلٌبٌٌنتصوٌر سقوط  – 1 ّٛ ِٓ اٌمٖبئل اٌّجّىوح اٌزٟ ٕ

ّٞ ، اٌزٟ لبٌٙب ثؼل اؽزالي ا١ٌٍٖج١١ٓ ث١ذ اٌّملً . هك َٛ  ِؾّل ثٓ أؽّل األْث١

 اذكر مضامٌن قصٌدة محمد بن أحمد األْبٌَوردّي التً قالها بعد احتالل بٌت المقدس  ؟ 

 اٌؾش ػٍٝ لزبي اٌغياح ا١ٌٍٖج١١ٓ . –اٌؾش ػٍٝ اموبء اٌّْبػو ٚاٍزٕٙبٗ اٌُّٙ .        ة  –أ  

 

 

  
 ) تنتهً أبٌات هذا المضمون بــــ } ِم  ،  ِت  ،  ُت {  (

-  ّٞ هك َٛ ًّ ثج١ذ اٌّملً ، ٚٚصف ف١ٙب آصبه االؽزًلي ، ٚؽّش ػٍٝ اموبء  لبي ِؾّل ثٓ أؽّل األْث١ فٟ ٚصف ِب ؽ

 ٝ اٌمزبي ِٕٚٙب : ٍاٌّشبػو ٚاٍزٕٙبض اٌُّٙ ، ٚؽّط ػ
 

َّٛاع ِِٛع اٌ َيْعٕب كِبًء ثبٌلُّ ّٕب  َػْوَصخً ٌٍّواؽِ ـَِ ِِ ُْ  ٠َْجَك    ُِ ـــُ        فٍََ

ٌغ ٠َف١عُ  ِْ شوُّ ًٍلِػ اٌّوِء َك َِ   ُٗ        ــَٚ  اما اٌَؾْوُة ُشجَّْذ ٔبُه٘ب ثبٌّصٛاه

َء ُعفُِٛٔٙب      ًْ ِِ  ُٓ َُ اٌؼ١ َو١َْف رََٕب َ٘فَٛاٍد  أ٠مَظَْذ  وُ     َٚ ُِ ـًَّ ٔـــػٍٝ    بئِ

َّْ ٚهاَءوُ  َِ ا ًٙب ثَِٕٟ اإلًٍل هٜ  ثبٌ  ُ       ـفَب٠ْ َٓ   اٌنُّ لبئَغ   ٠ٍُِؾْم ُِ ـَٚ ٕبٍ َّ 

 

ًّ ثبٌَّغل األلصٝ ، ٠ٚوثػ ث١ٓ األِبوٓ اٌّمّلٍخ فٟ أؽيأٙب :ِٚضبي مٌه أ٠ًعب ِب لبٌٗ اثٓ اٌ -  ّغبٚه ٠جىٟ ِب ؽ
 

 ِِ     ْٟ َّٟ   ال    رَْولَ  ىب ا٢صبي ثبٌجُىواِد ـَٓ    اٌَؼجَواِد        ِصٍٟ فٟ اٌجُ ــأَػ١َْٕ

ِٓ اإلْفجبد  ٚاٌّصٍٛاِد  ِغ ْٛ َِ ًَّ لَْلُهُٖ       ػٍٝ  ِغِل األْلَصٝ اٌّنٞ َع َْ  ػٍٝ اٌّ

ِو٘ب        ٍْ ًِ   اٌجًلُك  ثِؤ َٓ     ث ٌِزَْجِه  ػٍٝ   اٌمُل ِْ    ٚاٌزَُّوؽبِد ـٚرُؼٍ  بألؽيا

 ْٙ رَشىٛ  اٌّنٞ اللَْذ اٌٝ َػَوفبِد   َٟ   أُْفزُٙب       ــٌِزَْجِه   ػ١ٍٙب    ِّىخٌ   فَ َٚ 
 

ٌّما بٌت المقدس – 2 ُ ػتء اٌزؾو٠ط ػٍٝ ِٛاعٙخ أفن اٌشؼواء ػٍٝ ػبرمٙ   الدعوة إلى تحرٌر المدن وال س

 اٌفؤغخ ٚاٍزضبهح اٌُّٙ ٚاٌؼيائُ فٟ أشؼبهُ٘ .

 

  
 

 

٠لػٛ اٌمبئل ٔٛه اٌل٠ٓ ىٔىٟ اٌٝ أمبم ث١ذ اٌّملً فٟ لص١لح ٠ؼبهض ف١ٙب أثب رّبَ فٟ لص١لرٗ  لبي اثٓ اٌم١َوأٟ

 اٌّشٙٛهح " فزؼ ػّٛه٠خ " : 

 

َِ ال  ِب  لبٌ مٞ  اٌّىبه َٚ ُُ  ال  ِب  رَّلػٟ   اٌمُُعُت          ِذ   اٌُىزُُت ــ٘نٞ  اٌَؼَيائِ

زٝ     َفطَجَْذ       َِ ُُ   اًٌّلرٟ     َّ ِٙ ِٖ  اٌ َِ٘ن ٍْفَٙب   األْشؼ    َٚ  بُه   ٚاٌُقطَُت ـرََؼضََّوْد  َف

رَٙب     َٚ َ     صبفَْؾَذ  ٠ب  اثٓ  ػّبك  اٌّل٠ٓ  َمْه َّ  بػٟ    كَٚٔٙب    رََؼتُ ـــثِواؽٍخ     ٌٍ

غِل األْلَصٝ ثنٞ ٌََغٍت       َْ َْٙط اٌٝ اٌّ ْٔ ْورَمَُت ١ٌٛ٠  فب ُِ  ًُ ٕٝ ، فبٌمُْل ُّ  ه أْلصٝ اٌ

 

 

 نماذج شعرٌة ممثلة لموضوع تصوٌر سقوط بٌت المقدس بأٌدي الصٌلبٌٌن 
 

ٌّما بٌت المقدس   نموذج شعري ممثل لمضمون الدعوة إلى تحرٌر المدن وّل س
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 ى

   ٕٕ 

ىىىىىىىىىىىىدـــهىىىىىوـــطالىمطاذ(ىىىىىاألدتاذى:ىى1فىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّصىلجون(ىىىىىال0880توجوؼيىجولىالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىى

 أثٛ رّبَ فٟ ل١ٖلرٗ اٌّْٙٛهح "فزؼ ػّٛه٠خِٓ اٌشبػو اٌؼجبٍٟ اٌنٞ ػبهظٗ اثٓ اٌم١َواْ فٟ اٌمص١لح ؟. 

  لٖبئل َٔغٙب لبئٍٛ٘ب ػٍٝ ّٜٔ لٖبئل ٍبثمخ ِْٙٛهح ، رْزون ِؼٙب فٟ اٌٛىْ ٚاٌمبف١خ ِب اٌّمصٛك ثبٌّؼبهظبد؟

 اٌوٚٞ ٚؽووزٗ. ِٚٛٙٛػٙب اٌؼبَ ٚؽوف

 

ٌّما بٌت المقدس – ٖ  .  تسجٌل اإلنتصارات والتهنئة بالفتوحات  وال س
 
  

 

َّبػبرٟ فٟ فزؼ غجو٠ّخ ٍٕخ )  - ٖ ثٙنا اٌفزؼ  8ٖ٘لبي اثٓ اٌ ّٛ ُّظفّو صًلػ ٘ـ ( ٚلل ٔ ج١ٓ ، ٚأشبك ثبٌجطً اٌ ُّ اٌ

ِٗ ثّّىخ ٚاٌملً : ّٟ صبؽت إٌّصو األػّي ، ٚث١ٓ ِىبٔخ ٘نا اٌفزؼ اٌؼظ١ُ ٚاهرجبِغ  اٌّل٠ٓ األ٠ٛث
 

ئ١ِٕ ُّ ُْ  اٌ ج١َٕب       فَمَْل   لَّوْد   ُػ١ٛ ُّ برَُه اٌفَْزَؼ اٌ َِ  ٕب ــَعٍَْذ  َػَي

ب     ـَهَكْكَد  أَُف١َْنحَ  اإلٍ ّّ ٌ  ََ  غلا صْوُف اٌمعبِء ثٙب َظ١ّٕب   ًل

َِ  فباًل      ٚفٟ   ِع١ِْل   اٌُؼًل  ِػْمًلا  ص١ّٕب   َغَلْد فٟ ٚعِٕخ  األ٠ّب

ّوْد   لٍٛثًب       ٠ٚب  ّلّل   وُ   أثْ ــف١ب  ّلّل  و ٍَ  َىْذ   ُػ١ٛٔب ـــُ   

ْٓ   أُوفِّ  ــِٚب   غ ٌّٞ       رََوفَُّغ   َػ َِ٘ل  ١ٕب ــاًٌّلَِجو٠ّخُ    ااّل     
 

 ؟ مٌه ٚظؼ وج١وح ٚأ١ّ٘خ اٌشؼو فٟ وج١و صلٜ اٌّملً ث١ذ ٚرؾو٠و ؽط١ٓ ٌّؼووخ 

 ػٍٝ األ٠ٛثٟ اٌل٠ٓ ٕالػ ثم١بكح اٌٍَّّْٛ ف١ٙب أزٖو اٌزٟ اإلٍالِٟ اٌزبه٠ـ فٟ اٌفبٍٕخ اٌّٛلؼخ-ٔ

 .  ا١ٌٍٖج١١ٓ

 .  اٌْبَ ثالك فٟ اإلٍالَ ك٠به ِٓ ِؾزالً  ِبوبْ ِؼظُ رؾو٠و صُ اٌّملً ث١ذ رؾو٠و ِٓ رّىٕٛا-ٕ

 ٛبي أْ ثؼل ، اٌّملً ث١ذ ثبٍزوكاك ػ١ُٛٔٙ لود اٌن٠ٓ ا١ٌٍَّّٓ ٔفًٛ فٟ ١ٛجخ إٔلاء إٌٖو ٘نا رون-ٖ

 اؽزالٌٗ ػٍٝ اٌؼٙل

 

ُّ رؾو٠وٖ فٟ ِؼووخ ؽط١ٓ اٌقبٌلح  ، ٚوبْ فزؼ ث١ذ اٌّملً  - لبي اٌوش١ل إٌبثٍَٟ فٟ فزؼ ث١ذ اٌّملً اٌنٞ ر

 فزؾذ ف١ٙب غجو٠خ : فٟ إٌَخ ٔفَٙب اٌزٟ
 

ْٕزَِظُو     ـــ٘نا    اٌّنٞ   و ٌَ   ثّ    بٔذ   ا٢ِبُي  رَ ١ٍُِْٛف   ّلّلِ   ألٛا  ب   ََٔنُهٚا ــفَ

 ِِ  َِ ُُ اٌـ        اًٍل ْْ أْظؾٝ ثٗ َػٍَ ًِ أ َْٙغخَ اٌمُل ٕزَِشُو ــ٠ب ثَ ُِ  َٛ ْ٘ َٚ  ٍّٟ  ْٓ  ثَْؼِل  غ

ْٕفَِطُو ـــــهللّاُ    أو ُُّ اٌنُّهٜ  ٚرىبُك األْهُض رَ ٌد     رَْمَشِؼوُّ   ٌُٗ        ُش ْٛ  جُو    َص

ّٟ  صًَوٜ        َّبؽٍ ْفوُ ــااّل  ٌِزَْؼٍُ   ِب ا ْفعوَّ ٘نا اٌطِّواُى اٌ َه   اٌصُّ ُِ   ٛ  ثٗ  أػًل
 

 - ؟ ؽط١ٓ ِؼووخ فٟ اٌٍَّّْٛ ؽممٙب اٌزٟ إٌزبئظ ِب 

 . األ٠ٛثٟ اٌل٠ٓ ٕالػ ثم١بكح ا١ٌٍٖج١ٓ ػٍٝ ف١ٙب اٌٍَّّْٛ أزٖو -ٔ

 . اٌْبَ ثالك فٟ اإلٍالَ ك٠به ِٓ ِؾزالً  وبْ ِب ِؼظُ رؾو٠و صُ اٌّملً ث١ذ رؾو٠و ِٓ رّىٕٛا -ٕ

ّٟ فٟ رؾو٠و ِل٠ٕخ ػّىب ػٍٝ ٠ل -  اٌٍّه األشوف صًلػ اٌل٠ٓ ف١ًٍ ثٓ اٌٍّه لبي شٙبة اٌّل٠ٓ ِؾّٛك اٌؾٍج

 ٚ٘يَ آفو ع١ش ٌٍص١ٍج١١ٓ ٍٕخإٌّصٛه ١ٍف اٌل٠ٓ لًلْٚٚ ثؼل أْ ظٍذ ِؾزٍخ أوضو ِٓ ِئخ ػبَ ، 

 ٘ـ ( ، ٚأفوعُٙ ِٓ ِؼمٍُٙ األف١و :  9ٓٙ)  

 

َِ الٍزؾ١َذ ِٓ اٌطٍِّت   ٘نا  اٌّنٞ وبٔذ ا٢ِبُي ٌٛ َغٍجَْذ     هإ٠بُٖ فٟ إٌّٛ

ْٔشؤَْد فِزًَٕب  ُْ لَْل أُ َُّ  اٌؾوِٚة   فََى ُْ  رَِشِت ـــش     أُ  بَة  ا١ٌٌُٛل  ثٙب  ٘ٛاًل   ٌٚ

جَمَْذ     ٍَ ١َْذ  ِب  ََ ْٔ ََ َػّىب ٌَمَْل أَ  ُٛػ  ِٚب  لْل  ُفػَّ فٟ اٌُىزُِت ـــثٗ  اٌفُزُ   ٠ب ٠ٛ

ََٙغْذ    ِٖ  اٌ     فَمَوَّ  ػ١ًٕب  ٌِٙنا  اٌفزِؼ  ٚاْثزَ  َىْؼجَخُ   اٌغّواُء  فٟ   اٌُؾُغِت ـــثِجِْشِو

ٌّما بٌت المقدس  ٌّة وّل س  نماذج شعرٌة ممثلة لمضمون تسجٌل اإلنتصارات والتهنئة بالفتوحات اإلسالم
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 ى

   ٕٖ 

ىىىىىىىىىىىىدـــهىىىىىوـــطالىمطاذ(ىىىىىاألدتاذى:ىى1فىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّصىلجون(ىىىىىال0880توجوؼيىجولىالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىى

  أزٙذ ثزؾو٠و ػىب ػٍٝ ٠ل اٌٍَطبْ إٌّٖٛه ١ٍف اٌل٠ٓ لالْٚٚ ثؼل أْ ظٍذ و١ف أزٙذ اٌؾوٚة اٌص١ٍج١خ؟

 ـ ٚأفوعٛا ِٓ ِؼمٍُٙ األف١و . ٘ 2ِٓٙؾزٍخ أوضو ِٓ ِئخ ػبَ ثؼلِؼووخ ؽط١ٓ ، ٚ٘يَ آفو ع١ِ ١ٌٍٍٖج١ٓ ٍٕخ  

 

 

ىفيىالذطرىصدىىالعزوىالمعولٌي  
 
 
 
 

 ؟قبل انتهاء الحروب الصلٌبٌة .متى جاء الغزو المغولً للعالم اإلسالمً  (ٔ

 ؟ المغولً الغزو نتائج ما   (2
 ( .  هـ ٙ٘ٙ)  سنة بغداد عاصمتها ودمر العباسٌة الخالفة على قضى -ٔ

 ؽولٛا اٌّىزجبد  – ٖ.الدٌار ودمر أهلها قتلــ ٕ

 ؟ اٌّغٌٟٛ اٌغيٚ ِغ اٌشؼو رؼبًِ و١ف (ٖ

 . ا١ٌٍَّّٓ ك٠به فٟ آصبه٘ب ٚرج١بْ ّٙلائٙب هصبء -ٕ.  ا١ٌٍَّّٓ ِٓ لبكرٙب ثجطٛالد ٚاإلّبكح ثز٠ٖٛو٘ب -ٔ

 . ا١ٌٍَّّٓ ك٠به ػٍٝ اٌغيٚ آصبه ث١بْ. ٗ.     األؽلاس ر٠ٖٛو. 

 

 .اذكر مضامٌن شعر الغزو المغولً  (4

 تصوٌر سقوط المدن . – ٔ

  ًــ ِل٠ٕخ كِْكٕ ِل٠ٕخ ثغلاك  ــٔ ؟ سقطت فً ٌد المغول التً  مدنالما ه 

  مدٌنة بغداد سقطت فً ٌد المغول ؟  التً  أهم مدنالما هً أهم   

 نظم الشعراء مراثً تشٌع األسى فً النفوس وتثٌر شجونها عند سقوط بغداد . علل ذلك ؟ 

ْلٌغ ِئٌُ فٟ ٔفًٛ ا١ٌٍَّّٓ ع١ّؼُٙ ، ٌٚٙنا اٌؾلس اٌغًٍ رؤص١وٖ اٌؼ١ّك فٟ ٔفٍُٛٙ .     َٚ  ألٔٗ وبْ ٌَمٛٛٙب 

  
 
 

 : قال  بن أبً الٌسر عند سقوط بغداد بأٌدي المغول -
 

ًِ   اٌّلِِغ  ػٓ  ثَغلاَك  اْفجبُه     لُٛفَُه ٚاألْؽجبُة لْل ٍبهٚا  ٌَِبئِ ُٚ ب  َّ  فَ

 ب  ثَِنان  اٌِؾّٝ   ٚاٌّلاُه  َك٠ّبُه ـفّ  ٠ب  ىائو٠ٓ   اٌٝ  اٌّيٚهاِء  ال  رَفِلٚا    

ؼ    ربُط اٌِقًلفِخ  ٚاٌّوْثُغ اٌّنٞ  َشُوفَْذ   َّ ُُ     لَْل   َػفّبُٖ   اْلفبُه ـــثٗ    اٌ  بٌ

 ِٗ  ٍٝ     ا٢صبه   آصبُه ــٌٍّٚلِِٛع    ػ    أصٌو   أْظؾٝ ٌَِؼْصِف اٌجٍِٝ فٟ َهْثِؼ

ًَّ  ثبٌّل٠ٓ  ٚاٌجبغْٛ  فُّغبُه   ا١ٌَه ٠ب هثّٕب اٌّشىٜٛ فؤَٔذ روٜ      ِب  ؽ

 

 ٘ـ ( . 7٘ٙاٌمبئل اٌّغٌٟٛ غبىاْ ٍٕخ ) ػٍٝ ٠ل ِٓ ٍمطذ كِشك ؟ 
 

-  ّٞ ٘ـ ( ، ِصًٛها ِب  8٘ٙػٕل ٍمٛغ ِل٠ٕخ كِشك ػً ٠ل اٌّغٌٟٛ غبىاْ ٍٕخ )  لبي اٌشبػو ػٍٟ األٚربه

ًِ إٌفًٛ ، ٚاٍزولبق األٚالك ، ٍٚجٟ إٌَبء ، ٚرقو٠ت اٌجًلك : ًّ ثٙنٖ اٌّل٠ٕخ ِٓ لز  ؽ
 

َٓ هللّا  ٠ب ِكِْشُك  ػ ََ غب١ٔــــأْؽ َِ  ِه   ٠ب   ِػّبَك  اٌجًلِك ـياِن       فٟ 

ٌٍ ثـ ) لب١ٍْٛ ( ْٔ ُ ثِؤ ًِ اٌفَبِك ــٚٔ  َٚ ب أل٘ ًّ ْغَٕ َِ ًٍ      أصجَؾٛا    ب

ُْ ؽٛاكس اٌّلِ٘و ثبٌمزـ    ُٙ لَْز ِْٙت  األِٛاِي  ٚاألٚالِك     غَوَّ َٔ َٚ  ـً 

 نماذج شعرٌة ممثلة لمضمون تصوٌر سقوط المدن 
 

 متمثلة بالغزو المغولًٌحفظ الطلبة خمسة أبٌات 
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 ى

   ٕٗ 

ىىىىىىىىىىىىدـــهىىىىىوـــطالىمطاذ(ىىىىىاألدتاذى:ىى1فىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّصىلجون(ىىىىىال0880توجوؼيىجولىالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىى

 

 . تسجٌل اإلنتصارات – 2

  المغولً . وّضح ذلك كان لمعركة عٌن جالوت صدى كبٌر فً الشعر العربً زمن الغزو. 

وبٔذ ثلا٠خ رؾو٠و اٌجالك اإلٍال١ِّخ ِٓ اٌّغٛي ، ٚوبْ ٌٙنا اٌؾلس اٌؼظ١ُ رؤص١وٖ فٟ ٔفًٛ ا١ٌٍَّّٓ ع١ًّؼب ،      

ه .صٚأػظُ رؤ ٚوبْ أّل فوًؽب ئىِّ ُّ  ١ًوا فٟ ٔفًٛ اٌْؼواء ، فزّغٛا ثبٌٕٖو اٌ

 

 

 

 

ًها  - ّٛ  ِص١و اٌّغٛي ، ِٚش١ًلا ثبٌٍَطبْ لُطُي فٟ رؾو٠و كِشك :لبي أؽل اٌشؼواء ِص
 

ّْ ا ٍَََ٘ه  ْٗ ــٌُىْفُو ثبٌ ِٙ َُ ثؼَل ُكؽٛ زََغل اإلٍال ٍْ َِ  ع١ًّؼب      ٚا  آ

ظَفّ  ُّ ١ٍِه  اٌ َّ ٍِه  األْه     ــثبٌ َّ ْٗ   ِو اٌ ِٙ َْٕل  ُٔٙٛ َِ ِػ ِع ١ٍِف اإلٍال َٚ 

    ٍَ ٍَ   ٚؽي ٌٍِه  عبَءٔب   ثِؼي ْٗ ــفبْػزََيْىٔب     ثِ      َِ ِٚ ِٖ     ٚثج١  َُّو

ْىُو ماَن ػ١ٍٕب     ُّ ًَ   ٚاعج    أَٚعَت هللّا  ض ِِ ب   ًّ ْٗ ــكائ ِٙ  بد   فوٚ

 

ّٟ صبؽت ؽّبح ِغ عٕلٖ اٌٝ  - لبي شوف اٌل٠ٓ األٔصبهٞ فٟ لص١لٍح ٠ّلػ ف١ٙب اٌٍّه إٌّصٛه اٌضبٟٔ األ٠ٛث

 عبٔت اٌّظفّو لُطُي فٟ ِؼووخ ػ١ٓ عبٌٛد :
 

ًَّ ُػوٚشٙب        َْٕذ َش ِّ ٌَم١زَٙ ُهْػَذ اٌِؼلا فََع ًَّ  ع١ٛشٙبــَٚ  ب  فؤَفْنَد  فَ

   ُُ ِٙ ُُ ُؽطبَ َعو٠ش     كاهْد َهؽٝ اٌؾْوِة  اٌّيثْٛ َػ١ٍَْ ُٙ ٍُ  ٙب ـفََغَلْد ُهإٚ

ًٍ   ــٚغ٠ٛ ْصَو  ف١َََْؼ ِواؽ ِِ  ْٓ َٓ   ثْووزٙب   ٚث١ٓ   ػو٠ش    َذ َػ  ٙب ـــِب ث١

ٙب األلصٝ اٌٝ أُؽجٛشِ    َذ ػٍٝ اٌؼجبِك  ثًلَك٘ب      ــؽزّٝ ؽفظ ِِ ْٓ هٚ  ٙب ــِِ
 

 اذكر الخصائص الفنٌة لشعر الجهاد . 

، ِضً ٕٚف ّوف اٌل٠ٓ األٖٔبهٞ ِؼووخ ٕف أؽلاس اٌّؼبهن ٕٚفًب ِجبًّوا ٠زٖف ثبٌٛالؼ١خ ِٓ فالي ٚ – ٔ

 ا١ٌوِٛن.

ف١ب ّلل وُ ٍود لٍٛثًب                      ) وبٌغٕبً ) ٌٍٚلِٛع ا٢صبه آصبه ( ، ٚاٌطجبق  ٠ىضو ِٓ اٍزقلاَ اٌفْٕٛ اٌجل٠ؼ١خ  – ٕ

 (٠ٚب ّلل وُ أثىذ ػ١ٛٔب

، ٚال ١ٍّب ػٕل اٌؾل٠ش ػٓ ٍمٛٛ اٌّلْ ٚر٠ٖٛو اٌّآٍٟ ٚاٌفوػ ٠ز١ّي ثؾواهح اٌؼبٛفخ ٚرلفك اٌّْبػو – ٖ

 ٚاالٔزٖبهاد

 

   سئلة الدرس فً الكتاب المقّرر حل أ 

 .الشعراء الّذٌن انعكست أصداء الغزو الصلٌبً على أشعارهم  ثالثة من اذكر   -1

ٔ –    ّٞ ّٙبة اٌل٠ٓ  –٘اٌو١ّل إٌبثٍَٟ     –ٗاثٓ اٌم١َوأٟ      –ٖاثٓ اٌّغبٚه     –ِٕؾّل ثٓ أؽّل األْث١ٛهك

 ــ اثٓ اٌَبػبرٟ  ) ٠ىزفٟ ثنوو صالصخ (ِٙؾّٛك اٌؾٍجٟ 

لك مستشهًدا بنصوص وتحرٌر بٌت المقدس صدى كبٌر فً الشعر آنذاك ، وضح ذكان لمعركة حطٌن  – 2
 .شعرٌة مناسبة 

ِؼووخ ؽط١ٓ اٌقبٌلح ٟ٘ اٌّٛلؼخ اٌفبٍٕخ فٟ اٌزبه٠ـ اإلٍالِٟ ، أزٖو ف١ٙب اٌٍَّّْٛ ثم١بكح ٕالػ اٌل٠ٓ       

بْ ِؾزال ِٓ ك٠به اإلٍالَ فٟ ثالك األ٠ٛثٟ ػٍٝ ا١ٌٍٖج١١ٓ ، ٚرّىٕٛا ِٓ رؾو٠و ث١ذ اٌّملً صُ رؾو٠و ِؼظُ ِب و

 نماذج شعرٌة ممثلة لمضمون تسجٌل اإلنتصارات 
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اٌْبَ ، رون ٘نا إٌٖو إٔلاء ١ٛجخ فٟ ٔفًٛ ا١ٌٍَّّٓ اٌن٠ٓ لّود ػ١ُٛٔٙ ثبٍزوكاك ث١ذ اٌّملً ، ثؼل أْ ٛبي 

ًّ : اٌؼٙل ػٍٝ اؽزالٌٗ ،   فٌقول الرشٌد النابلس
ْٕزَِظُو     ــــ٘نا    اٌّنٞ   وبٔ              ١ٍُْٛفِ     ذ   ا٢ِبُي  رَ ٌَ   ثّ   فَ  ب   ََٔنُهٚا ـــّلّلِ   ألٛا

ؾٝ ث  ْٙ ْْ أ ًِ أ َْٙغخَ اٌمُل ُُ اٌـ    ـ٠ب ثَ ْٓ  ثَْؼِل  ٛ     ٗ َػٍَ ِِ  َِ ُو ــاٍال ِْ ٕزَ ُِ  َٛ ْ٘ َٚ  ٍّٟ 

ٌد     رَمْ  ْٛ َٕ ِؼوُّ   ٌُٗ   ــــــهللّاُ    أوجُو     ُُّ اٌنُّهٜ  ٚر      َْ ْٕفَِطُو ـُّ ُٗ رَ  ىبُك األْه

بؽِب ا ْفٚوَّ  َّ ّٟ  صًَوٜ  ــ٘نا اٌطِّواُى اٌ ْفُو ـــااّل  ٌِزَْؼٍُ        ٍ ُّٖ َه   اٌ ُِ  ٛ  ثٗ  أػال

 استنتج المضمون الّذي ٌمثله كل مما ٌأتً :  - ٖ

ٔصٌو ٚف١ُْو قال العماد األصفهانً : –أ  َٚ ٍِِه  إٌّبصو  اٌّصـ         ــًلِػ صًلٌػ  َّ  ٌٍٕٚبً ثبٌ
 ًُٔٙٛظب اٌٝ اٌمُلً ٠شفٟ اٌغ١ًٍ      ثفزِؼ اٌفزِٛػ  ِٚبما  ػ١َو                                                     

 } اٌلػٛح اٌٝ رؾو٠و اٌجالك ٚال ١ٍّّب ث١ذ اٌّملً {  المضمون الذي تمثله هذه األبٌات
 

َِ ثٙغزٗ قال ابن منٌر الطرابلسً : –ب  ُٗ ٚا٘زيَّ ِػْطفبُٖ       فزٌؼ أػبَك ػٍٝ اإلًٍل ُّ ََ ْج َِ  فبْفزوَّ 
 } رَغ١ً اإلٔزٖبهاد ، ٚاٌزٕٙئخ ثبٌفزٛؽبد اال ١ٍّّب فزؼ ث١ذ اٌّملً  {  المضمون الذي تمثله هذه األبٌات 

كان لمعركة عٌن جالوت صدى كبٌر فً الشعر العربً زمن الغزو المغولً ، وضح ذلك مستشهًدا بنصوص  – ٗ
٘ـ { ثم١بكح اٌٍَطبْ اٌّظفّو لطي ثلا٠خ رؾو٠و اٌجالك اإلٍال١ِخ  7٘ٙوخ ػ١ٓ عبٌٛد ٍٕخ } وبٔذ ِؼو  شعرٌة ؟ 

ِٓ اٌّغٛي ، ٚوبْ ٌٙنا اٌؾلس رؤص١وٖ اٌؼ١ّك فٟ ٔفًٛ ا١ٌٍَّّٓ ع١ًّؼب ، ٚوبْ أّّل فوًؽب ٚأػظُ رؤص١ًوا فٟ ٔفًٛ 

 ذلك هً : والنماذج الشعرٌة الدالة علىاٌْؼواء ، فزغّٕٛا ثٙنا إٌٖو اٌّئّىه ، 

 قال أحد الشعراء مصّوًرا مصٌر المغول ، ومشًٌدا بالسلطان قُُطز فً تحرٌر دمشق : -
َِ  ع آ ّْ َُ ثؼ ١ًّؼب     ـٍَََ٘ه ا ٌُىْفُو ثبٌ زََغل اإلٍال ٍْ ْٗ ـٚا ِٙ  َل ُكؽٛ

ٍ َّ ظَفِّو اٌ ُّ ١ٍِه  اٌ َّ ْٗ   ِه  األْه     ــثبٌ ِٙ َْٕل  ُٔٙٛ َِ ِػ ِع ١ٍِف اإلٍال َٚ 

     ٍَ ٍَ   ٚؽي ٌٍِه  عبَءٔب   ثِؼي ْٗ ـَُّــفبْػزََيْىٔب     ثِ     َِ ِٚ ِٖ     ٚثج١  و

ْىُو ماَن ػ١ٍٕب    ُّ ًَ   ٚاعج      أَٚعَت هللّا  ض ِِ ب   ًّ ْٗ ــكائ ِٙ  بد   فوٚ
 

ًّ صاحب حماة مع جنده إلى  - قال شرف الدٌن األنصاري فً قصٌدٍة ٌمدح فٌها الملك المنصور الثانً األٌوب
 نب المظفّر قُُطز فً معركة عٌن جالوت :جا

ًَّ ُػوّٚ َّ َْٕذ  ِّ َٚ ٌَم١زَٙب  ف    ٙب   ـُهْػَذ اٌِؼلا فَ ًَّ  ع١ّٛٙبــَٚ  ؤَفْنَد  فَ

 ِٙ ُُ ُؽطبَ َعو٠ْٙب      ُُ  ـكاهْد َهؽٝ اٌؾْوِة  اٌّيثْٛ َػ١ٍَْ ُٙ ٍُ  فََغَلْد ُهإٚ

َو  ف١َََْؼ ِواؽ ْٖ ِِ  ْٓ  َٓ   ثْووزٙب   ٚث١ٓ   ػو٠ْٙب ــِب ث١     ًٍ  ــ٠َٛٛٚذ َػ

ِِ        ب  ــؽزّٝ ؽفظَذ ػٍٝ اٌؼجبِك  ثالَك٘ ْٓ هٚ ٙب ـِِ ِّ  ٙب األلٖٝ اٌٝ أُؽجٛ
 

 : اقرأ األبٌات التالٌة ، ثّم أجب عن األسئلة التً تلٌها  - 5
 ِْ َّٓ ٛٛاهُق اٌَؾَلصب ِٙ  ٌَٙفٟ ػٍٝ رٍَِه اٌجوٚطِ ُٚؽَٕٙب       َؽفّْذ ثِ

ِٗ     ٌَٙفٟ ػٍٝ ٚاكٞ كِ  َك  ٌُْٚطفِ ْْ ِ      ِْ ِْ   ثبٌض١ّوا ِي    اٌِغْيال رَجَلُّ َٚ 

ب  هأْد        ّّ ِْ  ّٚىب اٌؾو٠َك فئاُك٘ب  ٌ  َٔٛه إٌّبِىِي  أُثِلٌْذ  ثُِلفب

، فمل ٍمطذ ِل٠ٕخ كِْك ػٍٝ ٠ل } ر٠ٖٛو ٍمٛٛ اٌّلْ {  . بٌن المضمون الذي تناولته األبٌات السابقة –أ 

ًَّ ثٙنٖ اٌّل٠ٕخ اٌلِبه ٚلزً إٌفًٛ ٚٔٙت األِٛاي ٚؽوق إٌّبىياٌمبئل اٌّغٌٟٛ   غبىاْ ، ٚؽ

ًّ حرارة العاطفة ، وّضح ذلك من خالل  –ب  ًّ والمملوك من الخصائص الفنٌة لشعر الجهاد فً العصرٌن األٌوب
اٙبفخ اٌٝ رؼج١واد رجلٚ فٟ األث١بد ؽواهح اٌؼبٛفخ ع١ٍّخ ، ؽ١ش ووه اٌْبػو وٍّخ } ٌٙفٟ {    .األبٌات السابقة

اٌْىٜٛ ٚاٌّٛاىٔخ ث١ٓ ؽبي كِْك لجً ٍمٛٛٙب ٚثؼلٖ ، ٚ٘نا ِّب ال رٖٕغ ف١ٗ ٚال ِغبي ف١ٗ ااّل ٌٍغل٠خ ٠ٚش اٌْىٜٛ 

 ٚاٌزفغغ 
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ىىىىىىىىىىىىدـــهىىىىىوـــطالىمطاذ(ىىىىىاألدتاذى:ىى1فىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّصىلجون(ىىىىىال0880توجوؼيىجولىالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىى

6 –  ًّ ًّ والمملوك   .بٌن دور األدب فً تسجٌل األحداث ومواكبتها فً العصرٌن األٌوب

عايش الشعر أحداث العصرين األيوبي والمملوكي ، وتفاعل معها بتصويرها ، واإلشادة ببطوالت قادتها من المسلمين وتبيان آثارها      
، ووصف النكبات التي ُمِنَي بها المسلمون ، وأهم مضامين الشعر } تصوير سقوط المدن بأيدي الصليبيين والمغول ، الدعوة إلى 

 ما فتح بيت المقدس { يما بيت المقدس ، تسجيل االنتصارات والتهنئة بالفتوحات وال سي  تحرير المدن وال س
 

  
 

ٌّة   مفهوم المدائح النبو

 

 ٌحفظ الطلبة خمسة أبٌات متمثلة بشعر الجهاد

ٌّة  (ٔ ٍْم١ّخ    .عرف المدائح النبو ٌٓ ّؼوٞ ٠ُؼٕٝ ثّلػ إٌجٟ ِؾّل ٍّٕٝ هللّا ػ١ٍٗ ٍٍُّٚ ٚرؼلاك ٕفبرٗ اٌُقٍُم١ّخ ٚاٌَق ف

ٚاظٙبه اٌْٛق ٌوإ٠زٗ ٚى٠بهرٗ ، ٚى٠بهح األِبوٓ اٌزٟ رورجٜ ثؾ١برٗ ، ٚموو ِؼغيارٗ اٌّبك٠خ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ ، ٚاإلّبكح 

 ثغيٚارٗ .
ٌّة مدًحا ال رثاًء . علل ذلك (ٕ ّْ  .سّمٌت المدائح النبو ٌّٟ فٟ  أل ّٟ ؽ ثوٍبٌزٗ ٍٕٚزٗ ِٚجبكئٗ اٌزٟ ثُؼش ِٓ  إٌفًٛإٌج

 أعٍٙب 

 
 

ٌّة   نشأة المدائح النبو

 ْٔؤ ٕله اإلٍالَ ، ٚاٍزّّو إٌَّْظُ ف١ٗ فٟ اٌؼٖو٠ٓ األِٛٞ ٚاٌؼجبٍٟ .  متى نشأ المدٌح النبوّي ؟ (ٔ

 والمملوكً .فً العصرٌن : األٌوبً متى تطور شعر المدٌح النبوي و أصبح ظاهرة ؟ (ٕ
ٌّة فً العصرٌن األٌوبً والملوكً ؟   أو (3 ٌّة ؟  لَم ازدهر شعر المدائح النبو  اذكر أسباب نشوء المدائح النبو

 ِب رؼبلت ػٍٝ ا١ٌٍَّّٓ ِٓ ٠ٚالد ِٖٚبئت ٚأؽياْ . – ٔ

َُ ، عؼٍزُٙ ٠ؼ١ْْٛ فٟ رؼت ٚٔىل فبٕخ ثؼل اٌٙغّبد اٌّززب١ٌخ : ا١ٌٍٖج١خ  – ٕ ِاللبح اٌىض١و ِٓ ّّلح ٚٛؤرٙب اٌمَٙو ٚاألٌ

 .، ٚاٌززو٠ّخ 

 ِب وبْ ِٓ اٌْؼواء ااّل اٌزٛعٗ اٌٝ هللا رؼبٌٝ  ٚاٌزٚوع ا١ٌٗ وٟ ٠ٕغ١ُٙ ِٓ اٌىوة . – ٖ

ًٍّ اٌٝ إٌجٟ ٍّٕٝ هللّا ػ١ٍٗ ٍٍُّٚ أْ  – ٗ ئت اٌزٟ وبكد أ رمٟٚ ػٍٝ ٠ىْٛ ّف١ًؼب ٌُٙ ػٕل هللّا وٟ ٠ٕغ١ُٙ ِٓ إٌٛااٌزٛ

 ٚعٛكُ٘ 

ْظم من المدٌح النبوّي وأقبل الناس علٌه بشغٍف ولهفٍة . علل ذلك  (ٗ ُٙ ٍٚؼبكرُٙ زألُٔٙ ٠غلْٚ ف١ٗ فوؽ     .كثر النَّ

 ػجبكرُٙ . ٕشلٚٔٗ فٟ ِغٍَُٙ ِٚؾبفٍُٙ ٚأِبو٠ٓٚهاؽزُٙ إٌف١َّخ  ، فؤفنٚا ٠زلاهٍٛٔٗ ٚ

 

 أشهر شعراء المدٌح النبوي 
 

 . اذكر أهم الكتب التً ألَّفْت فً المدٌح النبويّ  (ٔ

وٞ . – أ َٕ و ّٖ  ِؼبهط األٔٛاه فٟ ١ٍوح إٌجٟ اٌّقزبه ٌٍ

 ثْوٜ اٌٍّج١ذ ثنووٜ اٌؾج١ت الثٓ ١ٍل إٌبً ا١ٌؼّوٞ . – ة

 ِٕزقت اٌٙل٠خ فٟ اٌّلائؼ إٌج٠ّٛخ الثٓ ٔجبرخ اٌّٖوٞ . – ط

 فوائل األّؼبه فٟ ِلػ إٌجٟ اٌّقزبه الثٓ اٌؼطبه اٌل١َٔوٞ . – ك

 ّفبء اٌى١ٍُ ثّلػ إٌجٟ اٌىو٠ُ الثٓ ػوثْبٖ اٌلِْمٟ . – ٘ـ

ىثانًواى:ىالمدائحىالنبوٌوظىىىى
ى
ى
ى
ى
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ىىىىىىىىىىىىدـــهىىىىىوـــطالىمطاذ(ىىىىىاألدتاذى:ىى1فىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّصىلجون(ىىىىىال0880توجوؼيىجولىالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىى

 ؟ ة قٌلت فً المدٌح ومن هو مؤلفهاما هً أشهر قصٌد (ٕ
مغ فٟ ِئخ ٚاصٕز١ٓ ل١ٖلح " اٌجوكح " اٌّؼوٚفخ ثبٍُ } اٌىٛاوت اٌله٠ّخ فٟ ِلػ ف١و اٌجو٠ّخ { ٌٍْبػو اٌج١ٕٛوٞ ، ٚر  

َِ   : مطلعهاٍٚز١ٓ ث١زًب .  ْمٍٍَخ ثَِل ُِ  ْٓ ِِ ًؼب َعوٜ  ِْ َيْعَذ َك َِ         ُِ ٍَ ٍَ ٍْ ثِنٞ  ْٓ رَّنّوِو ع١وا ِِ  أ

 .ِٛظٛػبد شؼو اٌّلائؼ اموو (ٖ

 ِٕيٌخ اٌوٍٛي اٌوف١ؼخ . -ٕاٌزغٕٟ ثٖفبد اٌوٍٛي ١ٍٚبكرٗ ٚل١بكرٗ ٌٍؼوة ٚاٌؼغُ .             (ٔ

ٕٚف ِؼغياد اٌوٍٛي ، ال ١ٍّب ؽبكصخ اإلٍواء -ٍٗٚٛت اٌْفبػخ ِٕٗ ٌٍٕغبح ِٓ ػناة إٌبه .             اٌزًٍٛ ا١ٌٗ  (ٕ

 ٚاٌّؼواط .

 

 

  
 

ثصفبرٗ ١ٍٚبكرٗ ٚل١بكرٗ ٌٍؼوة ٚاٌؼغُ ٚؽبعخ إٌبً  ب١ً ٌٕجٟ صٍّٝ هللّا ػ١ٍٗ ٍٍُّٚ ِزغٕلبي اٌجٛص١وٞ ِبكًؽب ا -

 اٌٝ شفبػزٗ :
 

ِٓ  ٚاٌضَّم١ٍََْـــ   ١َْٔ ْٛ ٌل   ١ٍُّل   اٌَى ّّ َؾ ِٓ ٚاٌفَو٠م١َ      ُِ ُِ ـــــ ْٓ َػَغ ِِ َٚ ِٓ ِٓ ُػْوٍة  ١ْ 

َٛ اٌَؾج١ُْت اٌّنٞ رُوعٝ َشفبَػزُُٗ    ُ٘      َ٘    ًِّ مْ ـــــٌُِى ُِ ْ٘ٛاِي   َٓ   األ ِِ ٍي   ْٛ ُِ  زََؾ

َق  ٍبثَِؾٍخ      ْٛ ٌٍ  فَ َّ      ٠َُغوُّ  ثَْؾَو   َف١ّْ ٟ   ثِ ِِ ُِ ـــ٠َْو ٍزَِط ُِ َٓ  األثطبِي    ِِ ًط    ْٛ 

ْٓ  ثَِوٍِٛي  هللّا ُْٔصَورُُٗ     ْٓ  رَُى ِِ ٍْمَ       ٚ ْْ  رَ ُِ ـــــا ٙب  رَِغ ِِ ُل  فٟ   آعب ٍْ  ُٗ   األُ

 

لبي اٌشبة اٌظو٠ف ٠ج١ٓ ِٕيٌخ اٌوٍٛي صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ اٌوف١ؼخ ، ٚاٌزًٍٛ ا١ٌٗ ، ٚغٍت اٌشفبػخ ِٕٗ  -

 ٌٍٕغبح ِٓ ػناة إٌبه ، فب٢ِبي ِؼمٛكح ػ١ٍٗ : 
 

رَتِ  ٍِْك  ااّل  أَْشَوَف  اٌوُّ ِْٕيٌَخً       ٠ب أّْشَوَف  اٌَق َِ  ُٓ ؽّ َْ  ٠َْوظٝ ٌََه اٌوَّ  ِب وب

 َٟ ْٓ  ُمٔٛث ِِ ٌْٔت ٚافٌو  فََؼَ ٌٟ  َِٙت   ٝ      ـَم َٓ  اٌٍَّ ِِ ْٕغ١ٕٟ    شفبػخٌ   َِٕه   رُ

ًلا       ف َّ ْؼزَ ُِ َٚ ٍُْذ ُؽجََّه ٌٟ ُمفًوا   ِة ـَعَؼ َٛ ْٓ  ٔبِظِو  إٌُّ ِِ َْ  ٌٟ   ٔبِظًوا     ىب

َّْ اٌَّٛد فٟ اٌُؾُغتِ  ْٓ ثبِة ُعِٛكَن ا ُْٙذ آِبٌٟ فًل ُؽِغجَْذ       َػ عَّ َٚ   ا١ٌََِْه 
 

لبي أثٛ ىوو٠ب ٠ؾ١ٝ ثٓ ٠ٍٛف اٌّصوَصوٞ فٟ لص١لح رغبٚى ػلك أث١برٙب صّبّٔئخ ٚف١َّٓ ث١زًب ، ٚاصفًب  -

 ِؼغياد إٌجٟ فبّصخ ؽبكصخ اإلٍواء ٚاٌّؼواط  ٚصفًب ِفصًًل كل١مًب : 

 
 

 ِْ ٍطب َُّ ٍَُىٛد   ٚاٌ َّ َْ  مٞ اٌَغجَوٚد ٚاٌجُو٘بْ       ٚاٌؼيِّ   ٚاٌ  ٍُجؾب

ِْ ذ ــأٍوٜ ِٓ  اٌج١   اٌؾواَ ثٗ اٌٝ       ألصٝ اٌَّبعل ١ٌٌ ثبٌٍٕٛب

َُوػِخ  اٌط١ّواْ ْوَوٍت       ٠طٛٞ اٌمِفبه  ث َِ َْ أشَوَف   ِِ فؼًل اٌجُواَق ٚوب
 

ٖ ػجل اٌّطٍت ، ٚأشبه ماوًوا غيٚاد إٌجٟ ٚفع١ٍخ علّ  –ِؼبهًظب لص١لح وؼت ثٓ ى١٘و  –لبي اثٓ اٌَبػبرٟ  -

 اٌَّب٠ّٚخ :اٌٝ مووٖ ٚاٌضٕبء ػ١ٍٗ فٟ اٌىزت 
 

رَُٗ  األْفجبُه اْم َٔ  َّٛ ًُ ــــطَمَْذ      فََؾلَّصَْذ    َػْٕ ـثَضَّْذ ُٔجُ ِْٔغ١ْ  ُٗ     رَٛهاحٌ     ٚاِ

َُ َصْوػٝ وَ  اٌمَٛ َٚ ٍِت       طٍَّ ُِ ْٓ َػْجِل  ِِ َٛ  ِؤوٛيُ ـفَِع١ٍَخٌ ُػِوفَْذ  ْ٘ َٚ  َؼْصٍف 

ئٍِن      ِع١ـّهكَّْد أَػبك٠ َِ ْٛ َ٠ َٚ ًُ ـــــِٗ فٟ  ثَْلٍه   اٌط١َُّْو    األثبث١ َٚ  بُكُٖ   اٌمُتُّ    

 

  
 

ىنماذجىذطرٌوظىممثلظىلذطرىالمدائحىالنبوٌوظى
 
 



ىىىىىىىىىىىىىىى8988088870هـــدوـــطالىطاذاألدتاذى:ىمىىىصى(ىىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّىلجونالىىى(ىىىالغصلىاألولالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 ى

   ٕ8 

ىىىىىىىىىىىىدـــهىىىىىوـــطالىمطاذ(ىىىىىاألدتاذى:ىى1فىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّصىلجون(ىىىىىال0880توجوؼيىجولىالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىى

  ٌّّة لشعر المدٌح النبوي  ؟ اذكر الخصائص الفن

رجوى ف١ٙب اٌؼبٛفخ ٚرلفك اٌّْبػو رغبٖ إٌّجٟ ٍّٕٝ هللّا ػ١ٍٗ ٍٍُّٚ ػٕل اٌؾل٠ش ػٓ ّّبئٍٗ ِٚؼغيارٗ ٍٚٛت  – ٔ

 اٌْفبػخ .

 رز١ّي ثٛؽلح اٌّٛٙٛع ٚٛٛي اٌم١ٖلح . – ٕ

 رؤصود ِٚب١ِٕٙب ثبٌموآْ اٌىو٠ُ . – ٖ

َّبػبرٟ اٌزٟ ػبهٗ ثٙب ل١ٖلح وؼت ثٓ ى١٘و اٌزٟ ِطٍؼٙب :١ْ٠غ ف١ٙب اٌّؼبهٙبد ،  – ٗ  ِٚضبي مٌه ل١ٖلح اثٓ اٌ

ٌُ اْصو٘ب ٌُ ٠ُْفَل ِىجٛي  ز١َّ ُِ  ثبٔذ ٍؼبُك فمٍجٟ ا١ٌَٛ ِزجٛي      

 

   سئلة الدرس فً الكتاب المقّرر حل أ

ٌّة مدًحا ال رثاًء . علل ذلك  - 1   .سّمٌت المدائح النبو

ٌّٟ فٟ ٔفًٛ ا١ٌٍَّّٓ ثوٍبٌزٗ ٍٕٚزٗ ِٚجبكئٗ اٌزٟ ثُؼش ِٓ أعٍٙب .      ّٟ ؽ ّْ إٌج  أل

 .الكتب التً ألَّفْت فً المدٌح النبويّ  ثالثة من اذكر  - 2

وٞ ِؼبهط األٔٛاه ف –أ  َٕ و ّٖ ثْوٜ اٌٍّج١ذ ثنووٜ اٌؾج١ت الثٓ ١ٍل  –ة                ٟ ١ٍوح إٌجٟ اٌّقزبه ٌٍ

 إٌبً ا١ٌؼّوٞ .

ٟ اٌّقزبه الثٓ فوائل األّؼبه فٟ ِلػ إٌج –ك         ِٕزقت اٌٙل٠خ فٟ اٌّلائؼ إٌج٠ّٛخ الثٓ ٔجبرخ اٌّٖوٞ . –ط 

 اٌؼطبه اٌل١َٔوٞ 

 ٕجٟ اٌىو٠ُ الثٓ ػوثْبٖ اٌلِْمٟ ّفبء اٌى١ٍُ ثّلػ اٌ –٘ـ 

ٌّة ف لَم ازدهر شعر - 3  ً العصرٌن األٌوبً والملوكً ؟   المدائح النبو

 ِب رؼبلت ػٍٝ ا١ٌٍَّّٓ ِٓ ٠ٚالد ِٖٚبئت ٚأؽياْ .٠ؼٛك مٌه اٌٝ  –أ 

َُ ، عؼٍزُٙ ٠ؼ١ْْٛ فٟ رؼت ٚٔىل فبٕخ ثؼل اٌٙغّبد اٌ اللٝ –ة  ّززب١ٌخ : ا١ٌٍٖج١خ اٌىض١و ِٓ ّّلح ٚٛؤرٙب اٌمَٙو ٚاألٌ

 ، ٚاٌززو٠ّخ 

 ِب وبْ ِٓ اٌْؼواء ااّل اٌزٛعٗ اٌٝ هللا رؼبٌٝ  ٚاٌزٚوع ا١ٌٗ وٟ ٠ٕغ١ُٙ ِٓ اٌىوة . –ط 

ًٍّ اٌٝ إٌجٟ ٍّٕٝ هللّا ػ١ٍٗ ٍٍُّٚ أْ ٠ىْٛ ّف١ًؼب ٌُٙ ػٕل هللّا وٟ ٠ٕغ١ُٙ ِٓ إٌٛائت اٌزٟ وبكد أ رمٟٚ ػٍٝ  –ك  اٌزٛ

 ٚعٛكُ٘ .

 .ببعض الشواهد الشعرٌة  اذكر موضوعٌن من موضوعات شعر المدائح ، ومثل علٌهما - 4
، فب٢ِبي ِؼمٛكح ػ١ٍٗ ،  اٌزًٍٛ اٌٝ إٌجٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ، ٚغٍت اٌشفبػخ ِٕٗ ٌٍٕغبح ِٓ ػناة إٌبه  -أ 

 اٌظو٠ف : ث١مٛي 

ِْٕيٌَ  َِ  ُٓ ؽّ َْ  ٠َْوٙٝ ٌََه اٌوَّ رَتِ     خً    ـِب وب َوَف  اٌوُّ ّْ ٍِْك  ااّل  أَ َوَف  اٌَق ّْ  ٠ب أّ

  ْٓ ِِ ٌْٔت ٚافٌو  فَؼَ ٌٟ  َٟ َم َِت ـّ      َٝ   ــُمٔٛث َٓ  اٌٍَّٙ ِِ ْٕغ١ٕٟ    فبػخٌ   َِٕه   رُ

ًلا   َّ ْؼزَ ُِ َٚ ٍُْذ ُؽجََّه ٌٟ ُمفًوا   ِة ـفى         َعَؼ َٛ ْٓ  ٔبِظِو  إٌُّ ِِ َْ  ٌٟ   ٔبِظًوا     ب

ْٓ ث ُْٙذ آِبٌٟ فال ُؽِغجَْذ       َػ عَّ َٚ َّْ اٌّٛــا١ٌََِْه   َد فٟ اٌُؾُغِت بِة ُعِٛكَن ا

ٚصف ِؼغياد إٌجٟ فبّصخ ؽبكصخ اإلٍواء ٚاٌّؼواط  ٚصفًب ِفصًًل كل١مًب ، ف١مٛي أثٛ ىوو٠ب ٠ؾ١ٝ ثٓ ٠ٍٛف  –ة 

 اٌّصوَصوٞ :

َْ  مٞ اٌَغجَوٚد ٚاٌجُو٘ جؾب ِْ        بْ ـٍُ ٍطب َُّ ٍَُىٛد   ٚاٌ َّ  ٚاٌؼيِّ   ٚاٌ

ِْ ألٖٝ          ٗ اٌٝــأٍوٜ ِٓ  اٌج١ذ اٌؾواَ ث   اٌَّبعل ١ٌٌ ثبٌٍٕٛب

ْوَوٍت  َِ َْ أَّوَف  ِْ         فؼال اٌجُواَق ٚوب َُوػِخ  اٌط١ّوا  ٠طٛٞ اٌمِفبه  ث

ٌّة – ٘   .  مّثل على خصٌصة شٌوع المعارضات الشعرٌة فً المدائح النبو
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 : –معارًضا قصٌدة كعب بن زهٌر  –قول  ابن الساعاتً 
رَُٗ  األْفج َّٛ ًُ ــــفَؾَ   بُه اْم َٔطَمَْذ     ــثَضَّْذ ُٔجُ ِْٔغ١ْ ُْٕٗ     رَٛهاحٌ     ٚاِ صَْذ    َػ  لَّ

ْٓ َػج ِِ ١ٍَخٌ ُػِوفَْذ  ِٚ ٍِت    ـْ فَ طٍَّ ُِ ْوػ   ِل  َٕ  َُ اٌمَٛ َٛ  ِؤوٛيُ ـَٚ ْ٘ َٚ ٍف  ْٖ  ٝ َوَؼ

 َ٠ َٚ ِٗ فٟ  ثَْلٍه   ئٍِن   ـّهكَّْد أَػبك٠ َِ اٌط١َّْوُ ـــــِع١بُكُٖ   اٌ      ْٛ َٚ ًُ     مُتُّ      األثبث١

ٌُ اْصو٘ب ٌُ ٠ُْفَل ِىجٛي  وقد عارض بها قصٌدة كعب بن زهٌر التً مطلعها :  ز١َّ ُِ  ثبٔذ ٍؼبُك فمٍجٟ ا١ٌَٛ ِزجٛي      
 } تترك اإلجابة للطالب {   – ٙ
 استنتج الخصٌصة الفنٌة لشعر المدائح النبوٌة فً كلّ مما ٌلً : – 7

ًُ    –ا  ٌٍّشٙبكِح رغو٠ٌؼ ٚرؼل٠ َٚ ُِ٘لُٖ      َٛ اٌجَش١ُو إٌّن٠ُو اٌّؼْلُي شب ُ٘ 

 } ثوٚى اٌؼبٛفخ ٚرلفك اٌّْبػو رغبٖ إٌجٟ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ {  الخصٌصة هً      

 أٍوٜ ِٓ اٌج١ذ اٌؾواَ ثٗ اٌٝ      ألصٝ اٌَّبعل ١ٌٌ ثبٌٍٕٛبْ  –ة 

 {  -ؽبكصخ اإلٍواء ٚاٌّؼواط  –} رؤصو ِٚب١ِٕٙب ثبٌموآْ اٌىو٠ُ  الخصٌصة هً     

 لَم ُتعّد قصٌدة البردى للبوصٌري من أشهر قصائد المٌح النبوي ؟ –أ   – 8
اللجبي إٌبً ػ١ٍٙب ثْغف ٌٚٙفخ ، فُٙ ٠غلْٚ ف١ٙب فوؽزُٙ ٍٚؼبكرُٙ ٚهاؽزُٙ إٌف١َخ ، ٠ٚزلاهٍٛٔٙب ٠ْٕٚلٚٔٙب     

 ٚأِبوٓ ػجبكرُٙ . فٟ ِغبٌَُٙ ِٚؾبفٍُٙ

 لَم تمتاز قصائد المدائح النبوٌة بطولها ؟  –ب 
ثَجت رؼّلك ِٛٙٛػبرٙب : فٟٙ رزغٕٝ ثٖفبد إٌجٟ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ١ٍٚبكرٗ ٚل١بكرٗ ٌٍؼوة ٚاٌؼغُ ، ٕٚٚف   

 ِؼغيارٗ ، ٚفبٕخ ؽبكصخ اإلٍواء ٚاٌّؼواط ٕٚفًب كل١مًب ، ٚؽبعخ إٌبً اٌٝ ّفبػزٗ .

  
 

 

 

  اذكر أهم الفنون النثرٌة التً ازدهرت ًّ ًّ والمملوك  .فً العصرٌن األٌوب

ّٓ اٌوٍبئً  .       – ٕ            أكة اٌوؽالد .    – ٔ ّٟ . – ٗ        اٌقطبثخ .   –ٖ              ف  اٌزؤ١ٌف اٌٍّٛٛػ

 

 

  
 

 ٌُعدُّ أدب الرحالت من أبرز الفنون النثرٌة وأمتعها وأقربها إلى القارئ . علل ذلك ؟ (1
ثَجت اٌزٖبق  ٘نا اٌفٓ ثٛالغ إٌبً ٚؽ١برُٙ  ، ٚاِزياعٗ ثفْٕٛ أفوٜ وبٌمٖٔ ، ٚاٌّنوواد ، ٚاٌزواس اٌْؼجٟ ،     

 ٚا١ِٛ١ٌبد .

هؽبٌخ ِزٕٛػْٛ فٟ صمبفبرُٙ ٚػٍُِٛٙ ، ِّٓ  ؟ ) أكة اٌوؽًلد ( ِٓ رٌٛٝ اٌىزبثخ فٟ ٘نا إٌٛع ِٓ األكة (ٕ

 اٍزٙٛرُٙ اٌّغبِوح ٚاٌَفو ٚاٌزوؽبي
 

 اختلف الّرحالة فً اهتمامهم فً ما ٌنقلون من مشاهداتهم فً البالد التً جابوها . وّضح ذلك  ؟ (3

ٚصمبفخ ٌٚغخ ٚٛو٠مخ ػ١ِ ٚاٌّؼزملاد  وبْ اٌّوؽبٌخ ِزٕٛػ١ٓ فٟ صمبفبرُٙ ٚػٍُِٛٙ ، فُّٕٙ ِٓ ٔمً ػبكاد ٚرمب١ٌل    

ٕبفٙب ، ٚٚى٠غ  ُِ ُّ ثغغواف١خ اٌجالك اٌزٟ اهرؾً ا١ٌٙب ٚآصبه٘ب ٚ اٌفىو٠خ ٚاٌّن٘ج١خ ٌٍمَٛ اٌّن٠ٓ رؾّلس ػُٕٙ ، ُِٕٚٙ ِٓ ا٘ز

 ٍّىبٔٙب ٚٛج١ؼزُٙ ، ِٚؼبٌُّٙ اٌؾٚبه٠ّخ 

 

 .ٌعّد أدب الّرحالت ذو قٌمة علمٌة كبٌرة . علل ذلك  (4

 ألٔٗ ٠ملَ ٚصبئك عغواف١خ ٚربه٠ق١خ  ٚاعزّبػ١خ ٠ؼزّل ػ١ٍٙب ٌّؼوفخ أؽٛاي اٌجالك اٌّىب١ٔخ ٚاٌَىب١ٔخ .    

 

5)  ًّ ًّ والمملوك                           اثٓ ثطٛٛخ . ـ ٕ  اثٓ ُعج١وـ  ٔ .اذكر أشهر الّرحالة فً العصرٌن األٌوب

ىثرىفيىالطصرونىاألووبٌيىوالمملوكٌيالّنىقضاواىمن
ى

ىأوًلاى:ىىأدبىالرحالتى
 
 



ىىىىىىىىىىىىىىى8988088870هـــدوـــطالىطاذاألدتاذى:ىمىىىصى(ىىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّىلجونالىىى(ىىىالغصلىاألولالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 ى

   ٖٓ 

ىىىىىىىىىىىىدـــهىىىىىوـــطالىمطاذ(ىىىىىاألدتاذى:ىى1فىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّصىلجون(ىىىىىال0880توجوؼيىجولىالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىى

 

ىابنىُجبورى
 

ِغَف ثٙب ،   .عّرف بابن ُجبٌر  (ٔ ُّ ٘ٛ ِؾّل  ثٓ أؽّل ِٓ ثٕٟ ّٙوح ِٓ وٕبٔخ اٌّٚو٠خ اٌؼلٔب١ٔخ . كهً ػٍَٛ اٌل٠ٓ ٚ

 ٚثوى ١ٌِٛٗ فٟ ػٍُ اٌؾَبة ٚاٌؼٍَٛ اٌٍّغ٠ّٛخ ٚاألكث١ّخ ، ٚأظٙو ِٛا٘ت ّؼو٠ّخ ٚٔضو٠ّخ ِّىٕزٗ ِٓ اٌؼًّ وبرجًب .
 

حظاته فً ٌومٌات سمٌت   تذكرة باإلخبار دّون ابن ُجبٌر فً رحلته فً القرن السادس الهجرّي مشاهداته مال (ٕ
 . عن اتفاقات األسفار   . اذكر مضمون هذه الٌومٌات

ّٞ ٚكِْك ٚاٌؼواق ٚغ١و٘ب ِٓ اٌجٍلاْ ٚاٌّلْ اٌزٟ ىاه٘ب . – ٔ  ٕٚف اٌج١ذ اٌؾواَ ٚاٌَّغل إٌجٛ

ٚاإلعزّبػ١ّخ ٌَبوٕٟ اٌجٍلاْ اإللزٖبك٠ّخ ٚا١ٌَب١ٍّخ ٛاي ٚاألؽ ٚاٌؾْٖٛ ٕٚف األٍٛاق ٚاألٍٛاه ٚاٌّْبفٟ – ٕ

 اٌزٟ ِّو ثٙب  .

 رؾّلس ػٓ كهعخ االٍزمواه فٟ ٘نٖ اٌجٍلاْ . – ٖ

 

 رنووح ثبألفجبه ػٓ ارفبلبد األٍفبه"؟" اثٓ عج١و ِب اٍُ وزبة  (ٖ

 
 

  
 قا  
 

ٌّة إلى صقلٌّة : ُجبٌرل ابن   فً رحلته البحر
" ٚأصجؾٕب ٠َٛ األؽل اٌّنوٛه ٚاٌٙٛي ٠ي٠ل ، ٚاٌجؾو لل ٘بط ٘بئغٗ ، ِٚبط ِبئغٗ ، فوِٝ ثٍّٛط وبٌغجبِي ٠صلَ      

ا ف١ورفغ ٌٗ اٌّٛط اهرفبًػب ٠وِٟ  ًّٛ ِٗ رمٍُّت اٌغصٓ اٌّوغ١ت ، ٚوبْ وبٌَٛه ػٍ ِّ اٌّووت صلِبد ٠زمٍّت ٌٙب ػٍٝ ِػظَ

 َّٓ بَع ّّ ًُ اشزلَّ رًلغّٗ ، ٚصّىذ ا٢ماْ غّبِٗ ، ٚاٍزشوٜ ُػصُٛف اٌو٠ؼ  فٟ ٍٚطٗ شآث١ت وبٌٛاثً إٌَّىت . فٍ ا١ٌٍ

ًّ ِىبْ ، ٚظٕٕب أّٔب لل أُؽ١ػ  . فُؾطَِّذ اٌُشوُع .... ٚٚلغ ا١ٌؤً ِٓ اٌّل١ٔب ، ٚٚكػٕب اٌؾ١بح ثًَلَ ، ٚعبءٔب اٌّٛط ِٓ و

ْٟ ١ٍىْٛ اٌّ   : وقُلنا ثٕب  .... فبٍزٍَّٕب ٌٍمله ، ٚرغوػٕب ُغصص ٘نا اٌىله : ْٚ َهظ ِقػَ اٌَؼْجُل أ ٍَ         ْٟ  نٞ لُع
 

 

 

ىابنىبطوطظىىىى
 

 .عّرف بابن بطوطة  (1

 ٘ٛ ِؾّل ثٓ ػجل هللا اٌطٕغٟ ، ٌمّت ثؤ١ِو اٌّوؽبٌخ ا١ٌٍَّّٓ . -

 ٘ـ ( فطبف لبهرٟ آ١ٍب ٚأفو٠م١ب ٚثؼ٘ ثٍلاْ لبهح أٚهٚثب . 8ٕ٘فوط ِٓ ٕٛغخ ٍٕخ )  -

ب - ًِ  . اٍزغولذ هؽٍزٗ ِب ٠مبهة اٌضًلص١ٓ ػب
 

 اذكر مضمون كتاب  " تحفة النظار فً غرائب األمصار وعجائب األسفار " ّلبن بطوطة ؟  (ٕ
 

ٕٚف ف١ٗ اٌجٍلاْ اٌزٟ ىاه٘ب ِٚٛالؼٙب ٚاٌَّبفبد ث١ٕٙب ِٚظب٘و اٌؼّواْ ف١ٙب ، ٚؽىبِٙب ٚػبكاد أٍ٘ٙب ٚأٌجَزُٙ 

 و٠مخ ٕٕبػزٙب .ٚأٌٛأٙب ٚأّىبٌٙب ٚؽ٠ٛ١زٙب ٚكالٌزٙب ، وّب ٕٚف األٛؼّخ ثىً أٔٛاػٙب ٚٛ

 " رؾفخ إٌظبه فٟ غوائت األِٖبه ٚػغبئت األٍفبه " ِب اٍُ وزبة اثٓ ثطٛغخ؟(ٖ

 
 
 

ىًلىألدبىالرحالتىنموذجىنثرٌيىممٌث
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   ٖٔ 

ىىىىىىىىىىىىدـــهىىىىىوـــطالىمطاذ(ىىىىىاألدتاذى:ىى1فىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّصىلجون(ىىىىىال0880توجوؼيىجولىالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىى

 
 
 

 ذكر ابن بّطوطة عن جزٌرة سٌالن :
)) ٠ٛعل ا١ٌبلٛد فٟ ع١ّغ ِٛاٙؼٙب ، ٟٚ٘ ِزٍّّىخ . ف١ْزوٞ اإلَٔبْ اٌمطؼخ ِٕٙب ، ٠ٚؾفو ػٓ ا١ٌبلٛد ، ف١غل    

ْ ا١ٌبلٛد فٟ أعٛافٙب ، ف١ؼط١ٙب اٌؾىبو١ٓ ، ف١ؾىٛٔٙب ؽزّٝ رٕفٍك ػٓ أؽغبه  ّٛ أؽغبًها ث١ٚبء ِْؼجخ ، ٟٚ٘ اٌزٟ ٠زى

ْ ،  ا١ٌبلٛد ، فّٕٗ االؽّو ِٕٚٗ األٕفو ِٕٚٗ األىهق ّٛ ّٓ اٌمالئل ِٓ ا١ٌبلٛد اٌٍّ .... ٚع١ّغ إٌَبء ثغي٠وح ١ٍال ٌٙ

ب ِٓ األٍٛهح ٚاٌقالف١ً ... ٌٚل هأ٠ذ ػٍٝ عجٙخ اٌف١ً األث١٘ ١ٍؼخ أؽغبه  ًٙ َّٓ  ػٛ ِٙ ّٓ ٚأهُعٍِ ٠ٚغؼٍٕٗ فٟ  أ٠ل٠ٙ

ًّ ؽغٍو أػظُ ِٓ ث١ٚخ اٌلعبط ((  ِٕٗ ، و
 

 وصف ابن بّطوطة نهر النٌل  فقال :
)) ١ًٔٚ ِٖو ٠فًٚ أٔٙبه األهٗ ػنٚثخ ِناق ٚارَبع لطو ٚػظُ ِٕفؼخ . ٚاٌّلْ ٚاٌموٜ ثٚفز١ٗ ِٕزظّخ ،    

ّّٝ ثؾًوا غ١وٖ .  ١ٌٌ فٟ اٌّؼّٛه ِضٍٙب . ٚال ٠ؼٍُ ٔٙو ٠يهع ػ١ٍٗ ِب ٠يهع ػٍٝ ا١ًٌّٕ . ١ٌٌٚ فٟ األهٗ ٔٙو ٠َ

 ُِّ ب ٚ٘ٛ اٌجؾو (( لبي هللا رؼبٌٝ : " فؤما َفْفِذ ػ١ٍٗ فؤٌمََٗ فٟ ا١ٌّ ًّ بٖ ٠ ّّ  " فَ
 

  اذكر الخصائص الفنٌة ألدب الّرحالت. 

٠مزجٌ ِٓ ا٠٢بد اٌموآ١ٔخ أٚ األؽبك٠ش إٌج٠ّٛخ اٌْو٠فخ أٚ األّؼبه ، ِضً ِب ٚهك فٟ ٔٔ اثٓ ُعج١و : " ٚعبءٔب   - ٔ

ًّ ِىبْ ، ٚظٕٕب أّٔب لل أؽ١ٜ ثٕب "   اٌّٛط ِٓ و

طٛٛخ ا١ٌبلٛد فٟ عي٠وح ١ٍالْ ، ٚفٟ ٕٚف اثٓ ٠ؼزٕٟ ثبٌٕٛف ٚثنوو اٌزفب١ًٕ  ِٚضبي مٌه ٕٚف اثٓ ث – ٕ

 ُعج١و هؽٍزٗ اٌٝ ٕم١ٍخ ػٓ ٛو٠ك اٌجؾو.

 ١ّ٠ً اٌٝ اٌؼجبهاد اٌم١ٖوح اٌّزٕبغّخ ماد اإل٠مبع ا١ٌٍّٛمٟ .  – ٖ
 

  
 

 

.    اجتماعٌة -ٕ.     سٌاسٌة عوامل -1؟ والمملوكً األٌوبً العصرٌن فً الرسائل فن ازدهار أسباب ما (ٔ
 . علمٌة-ٖ

 .اذكر العوامل السٌاسٌة التً ساعدت على ظهور فن الرسائل (2

 وضوح كٚا٠ٚٓ اٌلٌٚخ اٌزٟ الزٚذ اٌؾبعخ اٌٝ وزّبة اٌوٍبئً ٌز١١َو األِٛه . – ٔ

ؽبعخ اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ اٌو١ٍّخ اٌزٟ ػبّٙب اٌَال١ٛٓ ٚاألِواء ٚاٌغٕل  ِٓ ٍٍُ ٚؽوة اٌٝ اٍزقلاَ اٌوٍبئً  – ٕ

 إلٕلاه أٚاِو اٌزؼ١١ٓ أٚ اٌؼيي أٚ ر١ٛٛل اٌؼاللبد ِغ اٌجٍلاْ .

 

 .اذكر العوامل االجتماعٌة التً ساعدت على ظهور فن الرسائل  (3

ّٛ ِٕيٌخ ُوزّبة اٌوٍبئً ػٕل اٌَال١ٛٓ ٚاٌٍّٛن ، ؽ١ش لبهثذ ِٕيٌخ اٌٛىهاء ٚوجبه اٌمٖبح . – ٔ  ػٍ

 ارقبم اٌوٍبئً ١ٍٍٚخ رٛإً اعزّبػٟ فىبٔذ رَزقلَ فٟ اٌزٕٙئخ ٚاٌّلػ ٚاٌزؼي٠خ ٚاٌّٛاٍبح ٚاٌْىو . – ٕ
 

ٌّة التً ساعدت على ظهور فن الرسائل  (4  .اذكر العوامل العلم

ْبء ِٚب ٚٙغ ِٓ ّوٚٛ ػٍٝ ِٓ ٠و٠ل أْ ٠زقن اٌىزبثخ ٕٕؼخ ٌٗ ، ِغ وضوح اٌّىبرجبد اٌزٟ وبٔذ ك٠ٛاْ اإلٔ – ٔ

 رقوط ِٕٗ أٚ رؼٛك ا١ٌٗ ِٓ ِجب٠ؼبد ٚػٙٛك .

 ب اٌوٍبئً .هغجخ اٌُىزّبة فٟ اظٙبه صمبفزُٙ ٚثواػزُٙ فٟ اٌىزبثخ فٟ فْٕٛ إٌضو اٌّقزٍفخ ِٕٚٙ – ٘

 . عّرف دٌوان اإلنشاء (٘
ّٞ فٟ اٌلٌٚخ ، ٠ٚؼٕٟ ثزٕظ١ُ اٌؼاللبد اٌقبهع١خ ٌٍلٌٚخ ، وبٔذ رؾوه ف١ٗ اٌىزت ٘ٛ أؽل أُ٘  ِىٛٔبد اٌغٙبى اإلكاه

 اٌزٟ ٠وٍٍٙب اٌٍَطبْ اٌٝ اٌٍّٛن ٚاألِواء .

 

ىنماذجىنثرٌوظىممثلظىلرحالتىابنىبطوطظى
 

ىثانًواى:ىفٌنىالردائلىفيىالطصرونىاألووبٌيىوالمملوكٌيى
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 ى

   ٖٕ 

ىىىىىىىىىىىىدـــهىىىىىوـــطالىمطاذ(ىىىىىاألدتاذى:ىى1فىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّصىلجون(ىىىىىال0880توجوؼيىجولىالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىى

6)  ًّ ًّ والمملوك   .اذكر أشهر ُكّتاب الرسائل فً العصرٌن األٌوب

 ػالء اٌل٠ٓ ثٓ غبُٔ . – ٖ           ِؾ١ٟ اٌل٠ٓ ثٓ ػجل اٌظب٘و . – ٕ         بًٙ .اٌمبٟٙ اٌف – ٔ

 . "فو٠لح اٌمٖو ٚعو٠لح اٌؼٖو فٟ موو ّؼواء اٌؼٖو  "اٌؼّبك األٕفٙبٟٔ ٕبؽت وزبة  – ٙ

 

 
 

ىالػاضيىالغاضلى  
 

 .عّرف بالقاضً الفاضل (ٔ
 ٘ٛ اثٛ ػٍٟ ػجل اٌوؽ١ُ ثٓ ػٍٟ اٌج١َبٟٔ . -

 كهً اٌؼٍَٛ اٌْوػ١ّخ ٚك٠ٛاْ اٌؾّبٍخ . -

ّٓ اٌىزبثخ ،  - ّٟ .رؼٍُّ ف  ٚػًّ فٟ ك٠ٛاْ اإلْٔبء ىِٓ ٕالػ اٌل٠ٓ األ٠ٛث

 .اذكر األلقاب التً كانت تطلق على القاضً الفاضل  (2

 اٌمبٟٙ اٌفبًٙ . – ٖ                  ِغ١و اٌل٠ٓ .  – ٕ                 ِؾ١ٟ اٌل٠ٓ .  – ٔ

ٖ)  ًّ ًّ . علل ذلكٌعّد القاضً الفاضل أهم أعمدة ُكّتاب الرسائل فً العصرٌن األٌوب  . والمملوك

ّْ وزّبة ػٖوٖ ٍبهٚا ػٍٝ ٔٙغٗ       ٟ اٌىزبثخ ؛ٚوبٔذ هٍبئٍٗ ٚٛو٠مزٗ فٟ اٌىزبثخ ٔٙظ ٌىزّبة اٌٙلا٠خ اٌؼٖو٠ٓ فأل

ّٟ ٚاٌ ّٟ ِٚؾفيح ٌُٙ ػٍٝ اإلثلاع األ٠ٛث  ٍّّٛو

 
 

  
 

ّٟ إٌّبصو وزت اٌمبظٟ  ّٟ ِٛعٙخ اٌٝ اٌق١ٍفخ اٌؼجبٍ اٌفبظً فٟ فزؼ ث١ذ اٌّملً ػٍٝ ٌَبْ صًلػ اٌل٠ٓ األ٠ٛث

 ٌل٠ٓ ّلل :
ًّ لو٠ت ُِٕٙ ٚثؼ١ل ؛      ًّ ّو٠ٍو ُِٕٙ ٚٛو٠ل ، ٚاػزُٖ ثّٕؼزٙب و ب ٌُ ٠جَك ااّل اٌملً ، ٚلل اعزّغ ا١ٌٙب و ّّ ٌٚ ،....((

ب ٔبىٌٙب اٌقبكَ هأٜ ثًٍلا وجالك ، ٚعًّؼب و١َٛ اٌزٕبك ، ٚػيائُ لل رؤٌّجذ ػٍٝ اٌّٛد  ّّ فظٕٛا أّٔٙب ِٓ هللا ِبٔؼزُٙ ،.... فٍ

َّٛاه ، فٕيٌذ ثؼوٕزٗ ، .... فيٚا ِػَوحٌ غو٠مخٌ ، ٌٍٚٛه لل أؼطف ػطف اٌ َٚ ي اٌجٍل ِٓ عبٔت فبما أٚك٠خٌ ػ١ّمخٌ ، ٌَُٚغٌظ 

ٌط ، ٌٍٚق١ً ف١ٙب ِزٌٌّٛظ ،  ُِؼوَّ ٚأْثِوَعخٌ لل ٔيٌذ ِىبْ اٌٛاٍطخ ِٓ ػمل اٌّلاه ، فؼلي اٌٝ عٍٙخ أفوٜ وبْ ٌٍّطبِغ ػ١ٍٙب 

َّٛه ثؤوٕبفٗ ، ٚلبثٍٙب ، فٕيي ػ١ٍٙب ، ٚأؽبٛ ثٙب ، ٚلوثخ ِٕٙب ،ٚٙوثذ ف١ّ َّالػ ثؤٛوافٗ ، ٠ٚياؽّٗ اٌ زٗ ثؾ١ش ٠ٕبٌٗ اٌ

خً اهرمت ثؼل٘ب ثؼل٘ب اٌفزؼ ، ٕٚلع أٍ٘ٙب  ّّ ٙب ٙ ّّ ُّ ٔبعي٘ب ، فٚ ُّ ثبهى٘ب ، ٚؽبعي٘ب ص ُّ لبرٍٙب ، ٚٔيٌٙب ٚثوى ا١ٌٙب ص ص

فؼ ، فواٍٍٖٛ ثجني لط١ؼخ اٌٝ ّٖ ّلٍح ،  فبما ُ٘ ال ٠ٖجوْٚ ػٍٝ ػجٛك٠ّخ اٌغّل ػٓ ػزك اٌ ِّ ِّلٍح ، ٚلٖلٚا ِٔظوحً ِٓ 

ْٕغ١ٕمبِد اٌزٟ رزٌّٛٝ ػمٛثبد اٌؾْٖٛ ػ١ّٖٙب  َّ ٚأزظبًها ٌٕغلٍح ، فؼوفُٙ فٟ ٌؾٓ اٌمٛي ، ٚأعبثُٙ ثٍَبْ اٌطٛي ، ٚلّلَ اٌ

َّٛه فبما ٍٙ ّٙب ِٚؽجبٌٙب ، ٚأٚرو ٌُٙ ل١َٙب اٌزٟ رٚوة فال رفبهلٙب ٍٙبِٙب ، ٚال ٠فبهق ٍٙبِٙب ٖٔبٌٙب ، فٖبفؾذ اٌ

َّّبن ، فّْظ  ٖ اٌٝ اٌ َّٛ فٟ صٕب٠ب ّوفبرٙب ٍٛاٌن ، ٚلّلَ إٌّٖو ًَٔوا ِٓ إٌّغ١ٕك ٠قٍل افالكٖ اٌٝ األهٗ ، ٠ٚؼٍُٛػٍُ

َّٛه ِٓ ا١ٌَّبهح ، ٚاٌؾوة ِٓ إٌّظّبهح ،  ِواكع أثُوعٙب ، ٚأٍّغ ٕٛد ػغ١غٙب ، ٚهفغ ٍزبه ػغبعٙب ، فؤفٍٝ اٌ

 ، ٚأْ ٠ُؼ١ل اٌؾغو اٌٝ ١ٍورٗ ِٓ اٌزّواة (( فؤِىٓ إٌّمبة أْ ٠َفو ٌٍؾوة إٌّمبة 

 
 

ىمحويىالدونىبنىربدىالظاهرى   
 

 .عّرف بمحًٌ الدٌن بن عبد الظاهر (ٔ
 ٘ٛ اٌمبٟٙ ِؾ١ٟ اٌل٠ٓ أثٛ اٌفًٚ ، ٌٚل فٟ ث١ذ ػٍُ ٚك٠ٓ . -

 كهً اٌزبه٠ـ ٚا١ٌَو ٚاألكة . ثوع فٟ اٌىزبثخ إٌضو٠ّخ . -

 ف١ًٍ .٘و ث١جوً ٚلالْٚٚ ٚاثٕٗ األّوف رٌّٛٝ ك٠ٛاْ اإلْٔبء فٟ ػٖو اٌظّب -

ىلىالردائلىالدووانوظىالتيىكتبؼاىالػاضيىالغاضلىىنموذجىومٌث
 



ىىىىىىىىىىىىىىى8988088870هـــدوـــطالىطاذاألدتاذى:ىمىىىصى(ىىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّىلجونالىىى(ىىىالغصلىاألولالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 ى

   ٖٖ 

ىىىىىىىىىىىىدـــهىىىىىوـــطالىمطاذ(ىىىىىاألدتاذى:ىى1فىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّصىلجون(ىىىىىال0880توجوؼيىجولىالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىى

 .اذكر أهم مؤلفات محًٌ الدٌن بن عبد الظاهر  (2

        اٌوٚٗ اٌيا٘و فٟ ١ٍوح اٌٍّه اٌظب٘و . – ٔ

 ٚاٌؼٖٛه فٟ ١ٍوح اٌٍّه إٌّٖٛه .رْو٠ف األ٠بَ  – ٕ   

 

 

 

ح ع١ش اٌؼلٚ ثبٌجَبٌخ ٌزؤو١ل ل١ّخ  ٙٙٙوزت ِؾ١ٟ اٌل٠ٓ فٟ فزؼ اٌّظفو لطي ٌٍشم١ف ٍٕخ )  ّٛ ٘ـ ( ٠صف ف١ٙب ل

ب ٚلؼًٛكا ٚػٍٝ عٕٛثُٙ ، إٌصو اٌّنٞ أؽوىٖ اٌٍَّّْٛ :  ًِ )) ٕٚبهٚا ِغ ػلَ موو هللا ثؤفٛاُ٘ٙ ٚلٍٛثُٙ ، ٠مبرٍْٛ ل١ب

ُْ ِٓ ّغبٍع أٌَٖك ظٙوٖ اٌٝ ظٙو ٕبؽجٗ ٚؽبِٝ  ٍُ ِب ٍٍُّ لٍٛٗ ؽزّٝ ٌُ ٠جَك فى ، ٚٔبًٙ ٚهاِٝ  ، ٚوُ ف١ُٙ ِٓ ّٙ

مبي فّب عٍٝ ِؾبكصخً ؽزّٝ رىٍُّ ،  ّٖ ٍّٓ ٛبهػ ثٗ فّب ٛوؽٗ ؽزّٝ رضٍُّ ، ٚمٞ ١ٍف ؽبكصٗ ثبٌ ٌُ ، ٚمٞ ٍ فٟ وٕبٔزٗ ٍٙ

ًٍ فٟ اٌؾوة أث١خ  (( .   ٚأثبٔٛا ػٓ ٔفٛ

 ر أو الخصائص ضل ، و محًٌ الدٌن بن عبد الظاهاذكر الخصائص الفنٌة  الواردة فً رسالتً القاضً الفا
 .الفنٌة  للرسائل فً العصرٌن األٌوبً والمملوك

وّب ٚهك فٟ هٍبٌخ اٌمبٟٙ اٌفبًٙ : ) فؼوفُٙ فٟ ٌؾٓ اٌمٛي ( ، ٚفٟ هٍبٌخ اثٓ ػجل رزؤصّو ثبٌموآْ اٌىو٠ُ  – ٔ

 اٌظب٘و : ) ٠مبرٍْٛ ل١بِبً ٚلؼٛكاً ٚػٍٝ عٕٛثُٙ (.

 رئّهؿ اٌوٍبٌخ ألؽلاس اٌؼٖو ، ٚرؼلُّ ٍغاًل ربه٠ق١ًب وّب  فٟ هٍبٌخ اٌمبٟٙ اٌفبًٙ فٟ فزؼ ث١ذ اٌّملً . – ٕ

 ، ) فؤِىٓ إٌَّمبة أْ ٠َفو ٌٍؾوة إٌّمبة (  رىضو فٟ اٌوٍبٌز١ٓ اٌّؾَٕبد اٌجل٠ؼ١خ ، وبٌغٕبً – ٖ

 لؼٛكاً(ثّٕؼزٙب وً لو٠ت ُِٕٙ ٚثؼ١ل ، ٠مبرٍْٛ ل١بِبً ٚ ) ٚاػزُٖٚاٌطجبق 

  

ب اثٓ ػجل رّزبى هٍبٌخ اٌمبٟٙ اٌفبًٙ ثغواثخ ثؼ٘ األٌفبظ ِضً  – ٗ ِّ َّّبن  ، ِواكع ، ِزٌّٛظ ،ٚغ١و٘ب( ٚأ ) اٌ

اٌظّب٘و فمل ِبي اٌٝ اٍزقلاَ األٌفبظ اٌٍَٙخ فٟ هٍبٌزٗ ) فىُ ِٓ ّغبٍع أٌٖك ظٙوٖ اٌٝ ظٙو ٕبؽجٗ ٚؽبِٝ ، 

 ٚٔبًٙ ٚهاِٝ ( 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 

ٌّة فً العصرٌن (1 ًّ . علل ذلك  تعّد الخطابة من أهم الفنون النثر ًّ والمملوك أو بٌن أهمٌة الخطابة فً   .األٌوب
ًّ ؟ ًّ والمملوك  العصرٌن األٌوب

 أٍُٙ فٟ ػ١ٍّخ اٌلفبع ػٓ اٌم١ُ اٌفبٍٙخ ، ٚالٕبع اٌغّب١٘و ثؤفىبه ٚآهاء ١ٍب١ٍخ  .  ألٔٗ     

2)  ًّ ًّ والمملوك   .اذكر عوامل ازدهار الخطابة فً العصرٌن األٌوب

ثُٜ . – ٔ  رمو٠ت اٌَال١ٛٓ ٌٍقطجبء ٚهفغ ِٕيٌزُٙ . – ٕ            ْٔبٛ ؽووخ ثٕبء اٌَّبعل ٚاٌيٚا٠ب ٚاٌوُّ

 ِٚؾفيارٙب وبٌغيٚ ا١ٌٍٖجٟ ٚاٌغيٚ اٌّغٌٟٛ  .رٛافو كٚاػٟ اٌقطبثخ  – ٖ

ًّ . علل ذلك (ٖ ًّ والمملوك  . ازدهرت الخطابة السٌاسٌة والخطابة الدٌنٌة فً العصرٌن األٌوب
 ثَجت اٌغي٠ٚٓ ا١ٌٍٖجٟ ٚاٌّغٌٟٛ ، ٚ اٌظوٚف ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌؼَىو٠خ ٚاٌغي٠ٚٓ ٚا١ٌٍٖجٟ  ٚاٌّغٍٟ .   

ًّ ؟    َمن (ٗ ًّ والمملوك  ِؾ١ٟ اٌّل٠ٓ ثٓ اٌيوٟهو أشهر خطباء العصرٌن األٌوب

 

 

 

ىلىلكتابظىمحويىالدونىفيىفٌنىالردائلىنموذجىممٌث
 

ىثالًثاى:ىالخطابظىفيىالطصرونىاألووبٌيىوالمملوكٌيى

 



ىىىىىىىىىىىىىىى8988088870هـــدوـــطالىطاذاألدتاذى:ىمىىىصى(ىىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّىلجونالىىى(ىىىالغصلىاألولالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 ى

   ٖٗ 

ىىىىىىىىىىىىدـــهىىىىىوـــطالىمطاذ(ىىىىىاألدتاذى:ىى1فىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّصىلجون(ىىىىىال0880توجوؼيىجولىالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىى

 
 

ىكيىمحويىالدونىبنىالٌز  
 

 

 ًعّرف بمحًٌ الدٌن بن الّزك. 

 ٘ٛ أثٛ اٌّؼبٌٟ ِؾّل اٌموّٟ ،  اٌٍّمّت  ثّؾ١ٟ اٌل٠ٓ ، اٌّؼوٚف ثبثٓ ىوٟ اٌّل٠ٓ. -

-  ّٟ ٠ٚؼل أٚي ِٓ فطت  فم١ٗ فط١ت أك٠ت ، ؽَٓ اإلْٔبء ، وبٔذ ٌٗ ِٕيٌخ هف١ؼخ ػٕل اٌٍَطبْ ٕالػ اٌّل٠ٓ األ٠ٛث

 . فٟ اٌغّؼخ األٌٚٝ ثؼل رؾو٠وٖ ثبٌَّغل األلصٝ

 
 

نموذج من خطبة محًٌ الدٌن بن زكً التً ألقاها فً الجمعة األولى بعد تحرٌر المسجد األقصى ، وتعّد هذه 
ٌّة  :الخطبة  )) أ٠ّٙب إٌبً أثْوٚا ثوٙٛاْ هللا اٌّنٞ ٘ٛ اٌغب٠خ اٌمٖٜٛ ، ٚاٌلهعخ اٌُؼ١ٍب  أنموذًجا على الُخطب الدٌن

٘ب ِٓ اإلٍالَ ، ثؼل اثزناٌٙب  ٘ب اٌٝ ِموِّ بٌخ ِٓ األِخ اٌٚبٌخ ، ٚهكِّ ّٚ َّوٖ هللا ػٍٝ أ٠ل٠ىُ ِٓ اٍزوكاك ٘نٖ اٌ ؛ ٌّب ٠

ُٗ ، ... فٙٛ ِٛٛٓ أث١ىُ   فٟ أ٠لٞ اٌّْوو١ٓ لو٠جًب ِٓ ِئخ ػبَ ُّ ، ٚرط١ٙو ٘نا اٌج١ذ اٌنٞ أمْ هللا أْ ٠ُوفغ ف١ٗ اٍ

اثوا١ُ٘ ، ِٚؼواط ٔج١ىُ ِؾّل ػ١ٍٗ اٌٖالح ٚاٌَالَ ، ٚلِجٍزىُ اٌزٟ وٕزُ رٍّْٖٛ ا١ٌٙب فٟ اثزلاء اإلٍالَ ، ٚ٘ٛ ِموُّ 

ٙجٜ اٌٛؽٟ ، ِٕٚيي  َِ ٚ ، ًٍُ لفٓ اٌوُّ َِ َِمٖل األ١ٌٚبء ، ٚ ثٗ ٠ٕيي األِو ٚإٌّٟٙ ، ٚ٘ٛ فٟ أهٗ اٌّؾْو األٔج١بء ، ٚ

ٕٚؼ١ل إٌّْو ، ٚ٘ٛ فٟ األهٗ اٌّملٍخ اٌزٟ موو٘ب هللا فٟ وزبثٗ اٌّج١ٓ ، ٚ٘ٛ اٌَّغل األلٖٝ اٌّنٞ ٍّٕٝ ف١ٗ 

مّوث١ٓ ، ٚ٘ٛ اٌجٍل اٌنٞ ثؼش هللا ا١ٌٗ ػجلٖ ٚهٌٍٛٗ ٚوٍّزٗ اٌزٟ أٌمب٘ب ُّ اٌٝ  هًٍ هللا ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُّٚ ثبٌّالئىخ اٌ

رٗ ، ٌُٚ ٠يؽيؽٗ ػٓ ُهرجِخ ػجٛك٠زٗ ، فمبي رؼبٌٝ : " ٌٓ  ّٛ ِو٠ُ  ، ٚهٚؽٗ ػ١َٝ اٌّنٞ وّوِٗ ثوٍبٌزٗ ّّٚوفَُٗ ثٕج

مّوث١ٓ "((  ُّ َْ ػجًلا ّلل ٚال اٌّالئىخ اٌ  ٠َزٕىف ا١ٌَُّؼ أْ ٠ىٛ

 اذكر الخصائص الفنٌة ألسلوب ابن زكً فً الخطابة . 
خ ػٕل ثوٚى اٌؼبٛفخ اٌل١ٕ٠ّخ ف١ٙب فب – ٔ  اٌزّض١ً ثبٌموآْ اٌىو٠ُ  .ّٕ

 . األٌفبظ اٌٛاٙؾخ ماد اٌّؼبٟٔ اٌٍَٙخرزؤٔك فٟ افز١به  – ٕ

ب ١ٍِٛم١ًب ، ِضبي رٛظف اٌٖٛه اٌج١ب١ٔخ ٚاٌّؾَٕبد اٌجل٠ؼ١خ وبٌَغغ ٚاٌغٕبً ِٚب ٠ٚفٟ ػٍٝ اٌقُ  – ٖ ًٍ طت عو

َِمٖل األ١ٌٚبء اٌَغغ ِب ٚهك فٟ اٌؼجبهاد : ) ٙجٜ اٌٛؽٟ ، ِٕٚيي ثٗ ٚ٘ٛ ِموُّ األٔج١بء ، ٚ َِ ٚ ، ًٍُ لفٓ اٌوُّ َِ ٚ ،

بٌخ ِٓ األِخ اٌٚبٌخ( . أِب اٌغٕبً: )٠ٕيي األِو ٚإٌّٟٙ ّٚ  .(اٍزوكاك ٘نٖ اٌ

 

 

 

 

 

 

 ــ ٚظؼ اٌؼٛاًِ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ أٍّٙذ فٟ اىك٘به فٓ اٌوٍبئً فٟ اٌؼصو٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚاٌٍّّٛوٟ.ٔ

ّوٚٛبً ِٓ ٠و٠ل أْ ٠زقن اٌىزبثخ ٕٕؼخ ، ِغ وضوح اٌّىبرجبد اٌزٟ وبٔذ رقوط ِٕٗ أٚ رؼٛك ا١ٌٗ ٚٙغ ك٠ٛاْ اإلْٔبء  . أ

 ِٓ ِجب٠ؼبد ٚػٙٛك ، ٚغ١و مٌه.

 هغجخ اٌُىزّبة فٟ اظٙبه صمبفزُٙ ٚثواػزُٙ فٟ اٌىزبثخ فٟ فْٕٛ إٌضو اٌّقزٍفخ ِٕٚٙب اٌوٍبئً. . ة

 

َُ ُػلَّ اٌمبظٟ اٌفبظً أُ٘ أػّلح ُوزّزت إٌ ّْ ُوزّبة اٌوٍبئً فٟ وٍبئً فٟ اٌؼصو٠ٓ : األ٠ٛثٟ ٚاٌٍّّٛوٟ؟ ــ  ٌِ أل

ػٖوٖ ٍبهٚا ػٍٝ ٛو٠مزٗ فٟ اٌىزبثخ فىبٔذ هٍبئٍٗ ٚٛو٠مزٗ فٟ اٌىزبثخ ٔٙظ اٌٙلا٠خ ٌُىزّبة اٌؼٖو٠ٓ : األ٠ٛثٟ 

 ٚاٌٍّّٛوٟ ،  ِٚؾفيح ٌُٙ ػٍٝ اإلثلاع.

 وٍبٌخ فٟ اٌؼٖو٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚاٌٍّّٛوٟ:ــٛاىْ ث١ٓ اٌوٍبٌز١ٓ ا٢ر١ز١ٓ ِٓ ؽ١ش اٌقٖبئٔ اٌف١ٕخ ٌٍٖ

 حل أسئلة الكتاب المقرر



ىىىىىىىىىىىىىىى8988088870هـــدوـــطالىطاذاألدتاذى:ىمىىىصى(ىىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّىلجونالىىى(ىىىالغصلىاألولالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 ى

   ٖ٘ 

ىىىىىىىىىىىىدـــهىىىىىوـــطالىمطاذ(ىىىىىاألدتاذى:ىى1فىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّصىلجون(ىىىىىال0880توجوؼيىجولىالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىى

 ٕٚف ػالء اٌل٠ٓ ثٓ غبُٔ فٟ هٍبٌخ ٌٗ اؽلٜ اٌمالع:

} ماد أٚك٠خ ِٚؾبعو ال روا٘ب اٌؼ١ْٛ ٌجؼل ِوِب٘ب اال ّوىاً ، ٚال ٠ٕظو ٍبوٕٙب اٌؼلك اٌىض١و اال ٔيهاً ٚال ٠ظٓ 

)٘نا ػنة فواد فٕلق ٠ؾفٙب وبٌجؾو اال أْ ٔبظو٘ب اال أٔٙب ٛبٌؼخ ث١ٓ إٌغَٛ ثّب ٌل٠ٙب ِٓ األثواط ، ٌٚٙب ِٓ اٌ

 فواد ٚ٘نا ٍِؼ أعبط (.

 ٚهّك إٌبٕو لالْٚٚ ػٍٝ ِؾّٛك غبىاْ اٌنٞ ٍٛت ِٕٗ اٌٍٖؼ ثوٍبٌخ ِٕٙب:

ا١ٌٕب ِٓ فٛآ كٌٚزه هعً ٠ىْٛ  ) ٚال ٠ؾ١ك اٌّىو اٌَٟء اال ثؤٍ٘ٗ ( ف١وًٍ} ِٓ ًٍ ١ٍف اٌجغٟ لزً ثٗ ، 

 ػٕلوُ ِّٓ اما لطغ ثؤِو ٚلفزُ ػٕلٖ{

 

 اٌقٖبئٔ اٌف١ٕٗ 

 ــ اٌزؤصو ثبٌموآْ اٌىو٠ُ ) ٘نا ػنة فواد ٚ٘نا ٍِؼ أعبط ( إٌٔ االٚي

 ــ اٍزقلاَ اٌّؾَٕبد اٌجل٠ؼ١خ ، وبٌَغغ ) ّيهاً ، ٔيهاً ، أثواط ، أعبػ (

 ٌٚٙب ِٓ اٌفواد فٕلق ٠ؾفٙب وبٌجؾوــبٍزقلاَ اٌزْج١ٙبد ، ِٚضبٌٙب : 

 ــ اٌللخ فٟ إٌٛف

 

 ـ اٌزؤصو ثبٌموآْ اٌىو٠ُ ) ٚال ٠ؾ١ك اٌّىو اٌَٟء اال ثؤٍ٘ٗ ( إٌٔ اٌضبٟٔ

 ـ رؤه٠ـ اٌوٍبٌخ ألؽلاس اٌؼٖو 

 ٕٝ ٌٍٚٙٛخ األٌفبظ ٕٚواِخ األٍٍٛةــ ٚٙٛػ اٌّؼ
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 ى

   ٖٙ 

ىىىىىىىىىىىىدـــهىىىىىوـــطالىمطاذ(ىىىىىاألدتاذى:ىى1فىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّصىلجون(ىىىىىال0880توجوؼيىجولىالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىى

  
 
 
 

 . عّرف الموسوعة (ٔ
ٟ٘ وزبة ٠غّغ ِؼٍِٛبد ّزّٝ ِٓ اٌؼٍَٛ ٚاٌّؼبهف فٟ ِقزٍف ١ِبك٠ٓ اٌّؼوفخ ، أٚ ١ِبك٠ٓ ِٕٙب ، ِورجخ رور١جًب    

 ٘غبئ١ًب .

 اٌٙغوٞ فٟ اٌؼٖو اٌؼجبٍٟ فٟ اٌموْ اٌضبٌشِزٝ ثلأ اٌزؤ١ٌف اٌٍّٛٛػٟ ؟  (ٕ

 .اذكر أهم المؤلفات الموسوعٌة التً ظهرت فً العصر العباسً  (3

ّٟ .وزبة األغبٟٔ ألثٟ فوط  – ٕ       وزبة اٌؾ١ٛاْ ٌٍغبؽع . – ٔ  األٕفٙبٔ

4)  ًّ ًّ والمملوك  .اذكر العوامل التً ساعدت على نشاط التألٌف الموسوعً فً العصرٌن األٌوب

 اٌغيٚ ا١ٌٍٖجٟ ٚ اٌّغٌٟٛ ِٚب أؽلصبٖ ِٓ رل١ِو صمبفٟ ٚفىوٞ ٌّملهاد األِخ اإلٍال١ِّخ فٟ اٌؼواق ٚاٌْبَ . – ٔ

 ك٠ٛاْ اإلْٔبء  ِٚب ٠زطٍجٗ ِٓ ٍِٛٛػ١خ اٌّؼوفخ ٌلٜ وً ِٓ ٠ؼًّ ف١ٗ . – ٕ

 اٌّىزجبد اٌٚقّخ اٌزٟ أٚلِفذ ٌقلِخ ٍٛجخ اٌؼٍُ ٚؽٛد ٔفبئٌ اٌىزت ٚاٌّقطٛٛبد .أزْبه  – ٖ

 ٓ ِٓ ألطبه أفوٜ .اٍزمطبة ِٖو ٚاٌْبَ ٌٍؼٍّبء اٌّٙبعو٠ – ٘

 

ما دور الغزوٌن الصلٌبً و  أو .عمل الغزو الصلٌبً والمغولً على نشاط التألٌف الموسوعً . وّضح ذلك  (5
  المغولً فً ازدهار الموسوعات ؟

وبْ اٌغيٚ اٌّغٌٟٛ ٚا١ٌٍٖجٟ ِلًِوا ٌٍضمبفخ ٚاٌفىو ٌّٚملهاد األِخ اإلٍال١ِّخ ، ٚمٌه  أٌٙت غ١وح ػٍّبء األِخ    

 ػٍٝ ؽٚبهرٙب ٚربه٠ق١ٗ ٚرواصٙب ، فؾضّذ اٌُقطٝ ٚأٌُّفَْذ اٌٍّٛٛػبد ٌزؼ٠ٛ٘ ِب فَو . 

 ؟ اٌٍّّٛوٟ اٌؼصو فٟ اٌٍّٛٛػبد اىك٘به فٟ اإلٔشبء ك٠ٛاْ كٚه ِب (ٙ

 ثبٌؼٍَٛ كها٠خ ػٍٝ ٠ىٛٔٛا أْ ف١ٗ اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ ٚعت فمل ف١ٗ ٠ؼًّ ِٓ وً ٌلٜ اٌّؼوفخ ٍِٛٛػ١خ ِٓ ِب٠زطٍجٗ

 ...ٚاألكة ٚاٌزبه٠ـ اٌْوػ١خ
 

ًّ . وّضح ذلك عمل دٌوان اإلنشاء على تنشٌ (7  .ط التألٌف الموسوع

ّْ أّٙو وزبة اٌٍّٛٛػبد وبٔٛا هإٍبء  ٌٙنا اٌل٠ٛاْ أٚ وزّبثًب ف١ٗ .      مٌه ثؤ

8)  ًّ ًّ والمملوك  .اذكر أشهر ُكّتاب الموسوعات فً العصرٌن األٌوب

 اٌّمو٠يٞ . –ط         ٕالػ اٌّل٠ٓ اٌٖفلٞ . –ة        اٌمٍمْٕلٞ . –أ 

ًّ . اعملت المكتبات  (9  .وّضح ذلكلضخمة على نشاط التألٌف الموسوع

   . ّٟ ُّ اٌزؤ١ٌف اٌٍّٛٛػ ع اٌّؼبهف ٚوضورٙب ، ِٚٓ ص ّٛ  مٌه ثؤّٔٙب أربؽذ اٌّغبي ٌزٕ

 . وضح دور هجرة العلماء فً ازدهار الموسوعات التألٌفٌة (ٓٔ
ب ِزٕٛػخ ، ٚوبْ ٌٙنا اٌزّبىط كٚه وج١و فٟ ل١بَ ٔٙٚخ ػ١ٍّخ      ًِ ّْ اٌؼٍّبء اٌّٙبعو٠ٓ وبٔٛا ٠ّزٍىْٛ ػٍٛ مٌه أ

 ٚأكث١خ ِز١ّيح .

 

 

 

 

ىرابًطاى:ىالتألوفىالمودورٌيىفيىالطصرونىاألووبٌيىوالمملوكٌيى
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 ى

   ٖ7 

ىىىىىىىىىىىىدـــهىىىىىوـــطالىمطاذ(ىىىىىاألدتاذى:ىى1فىفيىاللعظىالطربٌوظى)ىتخصُّصىلجون(ىىىىىال0880توجوؼيىجولىالػضاواىاألدبٌوظى)ىىىىىىىىىىىىىىى

11)  ًّ ًّ والمملوك  .اذكر أشهر الموسوعات فً العصرٌن األٌوب

٘ـ ( .. ٚ٘ٛ ِٓ أٍٚغ وزت اٌزواعُ ، ٠مغ فٟ ٔؾٛ صًلر١ٓ  7ٙٗاٌٛافٟ ثبٌٛف١بد ٌصًلػ اٌل٠ٓ اٌصفلٞ ) د  – ٔ

 ِغًٍلا .

٘ـ ( .. ٚ٘ٛ وزبة ٠مغ  7ٔ8غوه اٌقصبئص اٌٛاظؾخ ٚػوه إٌمبئص اٌفبظؾخ ٌغّبي اٌّل٠ٓ اٌٛغٛاغ ) د  – ٕ

ٕٙب ّّ ًّ ثبة ِٕٙب ػٍٝ ٍزخ فصٛي ظ  ِقزبهاد ِٓ إٌضو ٚاٌشؼو . فٟ ٍزخ ػشو ثبثًب ، ٠شزًّ و

ِغًٍلا  ٍٛػخ رمغ فٟ صًلص١ٓ٘ـ ( .. ٟٚ٘ ِٛ 7ٖٖٔٙب٠خ األهة فٟ فْٕٛ األكة ٌشٙبة اٌّل٠ٓ ا٠ٌٕٛوٞ ) د  – ٖ

َّّذ فَّخ ألَبَ .. اٌَّبء ٚا٢صبه اٌؼ٠ٍّٛخ ، ٚاألهض ٚاٌّؼبٌُ  ، ٚاٌؾ١ٛاْ  اٌَف١ٍّخ ، ٚاإلَٔبْ ِٚب ٠زؼٍك ثٗل

 ٠ـ ِٓ ثلء اٌق١ٍمخ اٌٝ ػصوٖ . هاٌصبِذ ، ٚإٌجبد ، ٚاٌزب

٘ـ ( .. ٚ٘ٛ وزبة ٠مغ فٟ أوضو ِٓ  7ٗ9َِبٌه األثصبه فٟ ِّبٌه األِصبه الثٓ فعً هللا اٌؼّوٞ ) د  – ٗ

 ػشو٠ٓ عيًءا ؽبفٍخ ثبٌفٛائل اٌم١ّّخ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌٛاٍؼخ فٟ اٌزواعُ ٚاٌزبه٠ـ ٚاٌغغواف١ب .

١َُو أػًلَ إٌّجًلء ٌٍن٘جٟ ) د  – ٘  ( ٚ٘ٛ وزبة ظقُ ٠مغ فٟ صًلص١ٓ ِغًٍلا فٟ رواعُ اٌّوعبي ٚاألػًلَ . ٘ـ 7ٗ8ٍِ

٘ـ ( ٚ٘ٛ وزبة ظقُ ٠ؾزٛٞ ِمّلِخ  8ٕٔصجؼ األػشٝ فٟ صٕبػخ اإلٔشٝ ألثٟ اٌؼجبً اٌمٍمشٕلٞ ) د  – ٙ

رٙب اإلٔشبء ٚلٛا١ٕٔٗ ، ٚربه٠ـ اٌىزبثخ ٚرطٛهاٚػشو ِمبالد فٟ فعً اٌىزبثخ ٚصفبد اٌىزّبة ، ٚاٌزؼو٠ف ثل٠ٛاْ 

 ، ٚأٔٛاع اٌوعبي ِٓ ا١ٌَف اٌمٍُ ... ٚغ١و مٌه .

اٌطج١ؼخ ٘ـ ( .. ٚ٘ٛ وزبة ٠مغ فٟ ٔؾٛ صًلص١ٓ فصًًل فٟ ٚصف  ١َٔ779ُ اٌصجب ٌجله اٌل٠ٓ اٌؾٍجٟ ) د  – 7

٘بٚاألفًلق ٚاألكة ٚغ١و
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 ى

1 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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  ًوزؼ٠ اُؾبٍ .ٝٓ٘ٚ: اَُخجَش ٝا٩ٗشبء ، .عرف علم المعان ُٓ ٍُ اُِلع اُؼشث٢ّ اُز٢ ثٜب ٣ُطبثِن  ٌْ رُؼَشف ثٚ أؽٞا ٛٞ ػِ

طَ . َٞ ش ، ٝا٣٩غبص ٝا٩ؽ٘بة ، ٝاُلَظَ ٝاُ ًْ  ٝاُزّوذ٣ْ ٝاُزّؤخ٤ش ،ٝاَُؾْزف ٝاُزِّ

 ثؼُؼٚ كبئذح ٛزا اُؼِْ اُٞهُٞف ػ٠ِ ا٧عشاس اُّز٢ ٣شرو٢ ثٜ  اذكر الفائدة من علم المعانً ؟ َُ ُٕ ا٬ٌُّ ٣َٝلُؼ ب شؤ

 ثؼًؼب ،ثٔٞاكوزٚ ُٔشاد أُزٌِّْ ٝؽبٍ أُخبؽَت ، ٝٓشاػبرٚ ُوٞاػذ اُِّـخ ٝ أطُٜٞب ٝأػشاكٜب .

 اذكر أهم األبواب التً ٌبحث فٌها علم المعانً ؟ 

طَ .اَُخجَش ٝا٩ٗشبء ، ٝاُزّوذ٣ْ ٝاُزّؤخ٤ش ، ٝاَُؾزف ٝاُزًِّش ، ٝا٣٩غبص ٝا٩ؽ٘بة ، ٝاُلَظَ ٝا  َٞ ُ 

 

لجملة داللٌة خاصة وفيو معًنى ليس في اآلَخر ، وأّي تغيير يطرأ على الجملة بتقديم أو تأخير أو حذف في الًكّل ترتيب      ملحوظة 
 .أو ِذكر يؤدي إلى تغيير في المعنى حسب مراد المتكّلم بما يوافق مقتضى حال المخاَطب ،مثل: ثقافتو ،ومكانتو، وبيئتو التي يعيش فيها 

 

 نموذج توضٌحً لتقدٌم الكلمة وتأخٌرها بما ٌوافق مقتضى حال المخاطب   
 

 ِٚ أثًذا {ضإٔ ٣ؤرٞا ثٔضَ ٛزا اُوشإٓ ُٖ ٣ؤرٞا ثٔ ٠ِػ ٝاُغٖ ا٩ٗظ} هَ ُئٖ اعزٔؼذ  قال تعالى : 

إ اعزطؼزْ إٔ ر٘لزٝا ٖٓ أهطبس اُغٔبٝاد ٝا٧سع كبٗلزٝا ٫ ر٘لزٕٝ ا٫َ  ٝا٩ٗظ اُغٖ} ٣ب ٓؼشش  قال تعالى : 

 ثغِطبٕ { 

ّٕ ًِٔخ  فً اآلٌة األولى :        ّٖ "روّذٓذ ػ٠ِ ًِٔخ " اإلٗظ"ٗالؽع أ ّٕ ع٤بم ا٣٥خ ٣ز٘بٍٝ ٓٞػٞع " ؛ اُِغ أل

 ّٖ ؽ اٌُالّ ٝاُجَشُش ٓؼ٤ّٕ٘ٞ ثزُي أًضش ٖٓ ِاُغ ْٞ ّٕ  ًِٔخ " اُغٖ "    ٌة الثانٌة :أّما فً اآل.   اُجالؿخ ٝع ٗالؽع أ

ُّٖ أهَذُس  روّذٓذ ػ٠ِ ًِٔخ " اإلٗظ " ؛ ألٕ ع٤بم ا٣٥خ  ٣ز٘بٍٝ ٓٞػٞع اَُّ٘لبر ٖٓ أهطبس اُغٔبٝاد ٝاألسع ٝاُِغ

 ػ٠ِ رُي .
 

 

 
  
َُ كبئذح ٛزا اُؼِْ اُٞهُٞف ػ٠ِ األعشاس اُّز٢  وضح الفائدة من علم المعانً ؟ – ٔ ُٕ اٌُالّ ٣َٝلُؼ ٣شرو٢ ثٜب شؤ

 . ٝٓشاػبرٚ ُوٞاػذ اُِّـخ ٝ أطُٜٞب ٝأػشاكٜب ثٔٞاكوزٚ ُٔشاد أُزٌِّْ ٝؽبٍ أُخبؽَت ،؛ ب ثؼُؼٚ ثؼؼ  

 

 رؼت . ًِّٜب اُؾ٤بح  قد ٌقول أحدنا متذمًرا : – ٕ

 ك٢ اصد٣بِد  ٜب اُؾ٤بح كٔب أػـ       ـغت اّّل ٖٓ ساؿت  رؼت ًِّ  لكن المعري ٌقول :

 ما داللة تقدٌم كلمة تعب على نفس الشاعر ؟ -

ش اُؾ٤بح ػ٠ِ اُشوبء ٝاُزؼت ٓز٘بع٤ًب ٓب ك٤ٜب ٖٓ ساؽخ ٝعشٝس ظَ د٫ُخ رُي اُ٘ظشح اُزشبإ٤ٓخ ُذٟ أُؼش١ ، كوذ هَ   

 ٝعؼبدح .

 

ِْ أ " ٌقول الجرجانً : – ٖ ِِ ٌَ ْٕ رٞاُذ أُلبظٜب ك٢ اُ٘طن ، ثَ إ ر٘بعوذ د٫ُزٜب ٝر٬هذ ٤ُظ اُـشع ث٘ظْ اُ

 ؟ وضح المقصود بهذا القولٓؼب٤ٜٗب ػ٠ِ اُٞعٚ اُز١ اهزؼبٙ اُؼوَ " ، 

 

ّٕ ٗظْ اٌُالّ ٝرشر٤جٚ ٣ٌٕٞ ؽغت ٓشاد أُزٌِْ ٝأُؼ٠٘ اُز١ ٣ش٣ذ ا٣ظبُٚ ا٠ُ أُخبؽت ، ٓغ ٓشاػبح        أ١ أ

 ؽبٍ أُخبؽت ٝهٞاػذ اُِـخ ٝأطُٜٞب ٝأػشاكٜب .

ػاضوحدةػاألوضؼػ:ػرضمػاضططاظؽ
 

ػظــاألدئضػ  
 

ػأوّضاػ:ػطغؼومػرضمػاضططاظؽ   
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 مفهوم الخبر (ٔ
 

 } ؟  عّرف الخبر } الجملة الخبرٌة ٍٍ ٍّ أٝ هٞ ٬ً  َّ ْٕ ًبٕ ٓطبثوًب اَُخجَُش ً َ اُظذَم أٝ َػَذّ اُظذم ، كب ِٔ ٣َؾز

 ُِٞاهغ ًبٕ طبدهًب ،ٝإ ًبٕ ؿ٤َش ٓطبثن ُِٞاهغ ًبٕ ؿ٤ش طبدم .
 :مثال على الجملة الخبرٌة   

زّبة األسد٤ّ٤ٖٗ"      ٌُ اهَغ   "َؽؼَش ٝاُذ١ أٓغ٤ِخ  شؼش٣خ ك٢ ساثطخ اُ َٞ  رؼّذ ٛزٙ اُغِٔخ  خجش٣ّخ ّلؽزٔبٍ ٓطبثوخ ٓؼٜٔٞٗب اُ

 .أٝ ٓخبُلزٚ

 

 ػشة اػظبس ه١ٞ ع٘ٞة اُّٞل٣بد أُزؾذح األٓش٤ٌ٣خ. :ٓضبٍ

 

 
 

 الفعلٌة و الجملة االسمٌة :الجملة  (ٕ
 

ّٕ اُغِٔخ رُوغْ هغ٤ٖٔ: كؼ٤ِّخ           ُْ أ لَشد ، ٝرؼَِ ُٔ ّٕ األعبط اُز١ ٣َجؾش ك٤ٚ ػِْ أُؼب٢ٗ ٛٞ اُغِٔخ ٤ُٝظ اُِّلعَ اُ ا

 ، ٝاع٤ّٔخ .

ٌّة -  :رل٤ذ  الجملة الفعل

 ع٘خ ....اُخ{ ،  ارا دٍ ػ٤ِٜب صٖٓ ٓضَ } ا٥ٕ، ؿذاّ، أٓظ ، ػبّ  اُزّغذد ٝاُُؾذٝس ك٢ صٖٓ ٓؼ٤ّٖ أ. -

 

 أػذاد اُغ٤بػ ك٢ األسدٕ ػبٓب  ثؼذ ػبّ رضداد،    ــ ٓضبٍ :    اُطِّجخُ ا٥ٕ ك٢ ٓغبثوخ  أدث٤ّخ. ٣ُشبسىُ   :ٓضبٍ ــ

َُ  ــ ٓضبٍ: َِّ ػبّ .   ٣ؾزل َٖ ٖٓ أ٣بَس ٖٓ ً  األسد٤ّٕٗٞ ثؼ٤ذ اّلعزوالٍ ك٢ اُخبٓظ ٝاُؼشش٣

  اُغبثوخ ع٤ٔؼٜب كؼ٤ِخ أكبدد اُزغذد ٝاُؾذٝس ك٢ صٖٓ ٓؼ٤ٖ ألٗٚ دٍ ػ٤ِٜب صٖٓ إٔ اُغَِٔٗؾع 

 

                                     

 إذا لم ٌدل علٌها زمن  تفٌد الّتجدد واالستمرارب. 
 التً تحتها خط فً قول المتنّبًِ:كالجملة  

                    ُْ َِ اَُؼْضّ رؤر٢ اَُؼضائِ ْٛ ُّ  َػ٠ِ هَْذِس أ ٌبس َٔ ٌِشاّ اُ رؤر٢ ػ٠ِ هَْذِس اُ َٝ 
 

 ــ ٓضبٍ: رجو٠ اُجالد رؾذ رؤص٤ش أُ٘خلغ اُغ١ٞ   ،     ــ ٓضبٍ: رضداد ؽبّلد كب٣شٝط ًٞسٝٗب ك٢ ثش٣طب٤ٗب

  ذٍ ػ٤ِٜب ص٣ٖٓ ُْ ألٗٚ ٝاّلعزٔشاسِٗؾع إٔ اُغِٔخ اُغبثوخ ع٤ٔؼٜب كؼ٤ِخ أكبدد اُزغذد 

 

 
 

ٌّة  -  .ٖٓ ؿ٤ش اسرجبؽ ثضٖٓ ٓؼ٤ّٖ  { اُضّجٞد } كزل٤ذ أّما الجملة االسم

ُض دساعبد أُشأح ك٢ اُغبٓؼخ األسد٤ّٗخ ٓزخظض ك٢ شئٕٝ أُشأح ٝهؼب٣بٛب ": ٓضبٍ - ًَ  ."ٓش

 مثال: وحدة اإلنسان خٌر من جلٌس السوء  ــ        ,          الخٌر أساس المحبة إنّ  :مثال -
 مثال: مركز الوطنً للسكري متخصص بكافة التخصصات -
 مثال: السٌف أصدق إنباًء من الكتب. -

 

ػثاظّغاػػ:ػاضخبرػ       
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ٌِّز الجملة التً أفادت التجدد  من الجملة التً أفادت الثبوت فً كلٍّ مّما ٌأتً:       م

َِّ كشٍد.  - ٔ   } رل٤ذ اُضجٞد { اُِؾلبظ ػ٠ِ اُج٤ئخ ٓغئ٤ُّٝخُ ً

ؾبكَ اُذ٤ُّٝخ .  ػؽوّوذ أُشأحُ ا٧سد٤ّٗخ ػ٠ِ ٓذٟ ا٧ػٞاّ اُو٤ِِخ أُب - ٕ  َٔ  } رل٤ذ اُزغذد { ٤خ ؽؼًٞسا ٓز٤ًّٔضا ك٢ اُ

 } رل٤ذ اُضجٞد { ٌٓبٗخُ أُشء ثُؾْغٖ أخ٬هٚ .   - ٖ 

 } رل٤ذ اُزغذد { شاس .  ط٣زؾوُّن اُّ٘غبػ ثبُؼض٣ٔخ ٝا٩ِ   - ٗ 

َِّ ػبّ .  - ٘  َٖ ٖٓ أ٣بَس ٖٓ ً َُ ا٧سد٤ّٕٗٞ ثؼ٤ذ ا٫عزو٬ٍ ك٢ اُخبٓظ ٝاُؼشش٣  } رل٤ذ اُزغذد {  ٣ؾزل

 

  ُربػاضخبرػ:أِض  (ٖ
 

 أضرب الخبر ثالثٌة , هً :

ْٕ ٣ؤر٢َ اُخجش خب٤ًُب ٖٓ أدٝاد اُز٤ًّٞذ ، ٣ُِٝو٠ ػ٠ِ خب٢ُ اُّزٖٛ . اّلثزذائ٢ّ : – 1   أ

 ــ ٓضبٍ: ؽِوخ ا٤ُّٞ ػٖ أػشاس اُزذخ٤ٖ .

 ــ ٓضبٍ: ٣ٞعذ خ٤ٍٞ ك٢ اُظٞسح.

 ــ ٓضبٍ: اُؼذٍ أعبط اُؾٌْ.

 ــ ٓضبٍ: أػِ٘ذ ٝصاسح اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ ٗزبئظ آزؾبٕ اُضب٣ٞٗخ اُؼبٓخ.

 ٖٓ ه٘طبس ػالط. ــ ٓضبٍ: دسْٛ ٝهب٣خ خ٤ش

 

 ٕاُغبثوخ عَٔ خجش٣خ ر٘ٞػذ ث٤ٖ اُغِٔخ اّلع٤ٔخ ٝاُلؼ٤ِخ } ٝع٤ٔؼٜب عبءد خب٤ُخ ٖٓ  اُغَٔ ِٗؾع أ

 أُئًذاد كبُؼشة اُز١ عبءد ػ٤ِٚ ٛٞ ػشة اثزذائ٢ .

  .أُئًذاد ٝأُو٢ ػ٠ِ خب٢ُ اُزٖٛ.ػَِ. ٓغ٢ء اُخجش ػشثٚ اثزذائ٤ب  ك٢ اُغَٔ اُغبثوخ ٖٓ ٍٍ  ٧ٗٚ خب

 

 

ِٝ اُشبىِّ . اُطِج٢ّ : – 2  د أ ًذا ثؤداح ر٤ًٞذ ٝاؽذح ، ٣ُِٝو٠ ػ٠ِ أُزشدِّ ًَّ ْٕ ٣ؤر٢َ اُخجش ٓئ  أ

 

 أكِؼ أُئٕٓ٘ٞ{ هذ هُٞٚ رؼب٠ُ } ــ ٠ُ أث٤٘ب ٓ٘ب {     ،  ا٤ٞعق ٝأخٞٙ أؽُت ُــ هُٞٚ رؼب٠ُ } 

 هذ اُز٢ رل٤ذ اُزؾو٤ن                                                           ٫ّ ا٫ثزذاء                     

 هبٍ اُشبػش: ــ 

 عجؾذ أ١ عجبؽخ هذ أٗب ٣ب رٞٗظ اُغ٤ِٔخ ك٢ ُّظ          اُٜٟٞ
 .أروَ٘ذ ػَِٔي أَؽجْجزَٚ ٓبارا : ٓضبٍــ 

ّٕ ــ هُٞٚ رؼب٠ُ } ،        ؽٌْ اُؾب٤ًٖٔ {ثؤــ هُٞٚ رؼب٠ُ } أ٤ُظ هللا   {. أُ٘بكو٤ٖ ًبرثٕٞ  ا

 

 ًَّذ ِٗؾع إٔ اُغَٔ اُغبثوخ عَٔ خجش٣خ ر٘ٞػذ ث٤ٖ اُغِٔخ اّلع٤ٔخ ٝاُلؼ٤ِخ } ٝع٤ٔؼٜب عبءد ثؤداح ر٤ًٞذ  حٓئ

 . ؽِج٢ّ كبُؼشة اُز١ عبءد ػ٤ِٚ ٛٞ ػشة  ٝاؽذح

  ًٚذا ثؤداح ر٤ًٞذ ٝاؽذح ، ٝاُخجش عبء  ٧ٗٚ ب  ك٢ اُغَٔ اُغبثوخ. ؽِج٤ّ ػَِ. ٓغ٢ء اُخجش ػشث ًَّ ػ٠ِ أُزشدِّد أُو٢ ٓئ

ِٝ اُشبىِّ   .أ

 

 

 

 

ػاألدئضظػػػػػػ
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ًذا ثؤدار٢َ ر٤ًٞذ أٝ أًضش ، اإلٌٗبس١ّ : – 3  ًَّ ْٕ ٣ؤر٢َ اُخجش ٓئ ٌ٘ش . أ ُٔ  ٣ُِٝو٠ ػ٠ِ اُ

ّٕ  أّلــ هبٍ رؼب٠ُ }   ٔشعِٕٞ{َُ ا٤ٌُْ اَٗب ــ هبٍ رؼب٠ُ }              ؽضة هللا ْٛ أُلِؾٕٞ { ا

ّٕ ــ هبٍ رؼب٠ُ } ٝ                        أط٘بٌْٓ {ّٕ  أل٤ًذ ربهللــ هبٍ رؼب٠ُ }   ظالّ ُِؼج٤ذ{ثهللا ٤ُظ أ

 ؽشف عش صائذ                                        أعِٞة هغْ             ٕٗٞ اُز٤ًٞذ اُضو٤ِخ                 

 ــ هبٍ اُشبػش:

 ٛٔخ         رغٔٞ ا٠ُ أُغذ ّٝل رلزش خٞأل٢ اّٗ  ٝهللا

 ٫ّ أُضؽِوخ         

 ــ هبٍ اُشبػش :

ْٚ  هذ             ا٢ِّٗششػز٢ ُؽجُِي اُؼ٤ٔن ٝ ٙ ٝهشاؽ  رزٝهذ ٓشَّ

 

 ي كبئض ُٔضبثشري.اّٗ  أٓب ــ ٓضبٍ :

 

 ًَّذ ِٗؾع إٔ اُغَٔ اُغبثوخ عَٔ خجش٣خ ر٘ٞػذ ث٤ٖ اُغِٔخ اّلع٤ٔخ ٝاُلؼ٤ِخ } ٝع٤ٔؼٜب عبءد ثؤدار٢َ ر٤ًٞذ أٝ  حٓئ

 . اٌٗبس١كبُؼشة اُز١ عبءد ػ٤ِٚ ٛٞ ػشة أًضش 

ًذا ثؤدار٢َ ر٤ًٞذ أٝ أًضش ، ٧ٝٗٚ  عبء ػَِ. ٓغ٢ء اُخجش ػشثٚ اٌٗبس٣ب  ك٢ اُغَٔ اُغبثوخ.  ًَّ ػ٠ِ أُو٢ اُخجش ٓئ

ٌ٘ش ُٔ  اُ

 

 

 

 

 

 

 

  
 حدد ضرب الخبر فً كّل مما ٌلً : – ٔ

َّٕ  ":  قال تعالى –أ         { إنكاريّ }        ٞ اُوظض اُؾّن "    َُٜٛزا  ا
 

  زؼذٍ صِش اُوشإٓ " َُ ب اّٜٗ،  ٝاُّز١ ٗلغ٢ ث٤ذٙ:" هبٍ اُ٘ج٢ ط٠ِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ك٢ كؼَ عٞسح ا٩خ٬ص –ة      

 {  إنكاريّ }  

 

 

 

ػاألدئضظ     
 

دات كثٌرة من أشهرها :    المؤكِّ

إنَّ , وأنَّ , والم االبتداء , والالم الُمزحلَقة , ونونا الّتوكٌد: الّثقٌلة , والخفٌفة , والقسم  }    

, واألحرف الزائدة ,مثل: ما فً قول  (أال , وأَما  ), وقد التً تفٌد الّتحقٌق , وأحرف الّتنبٌه 

 {"لٌس" أحدهم: " إذا ما أتقنَت عملَك أَحبْبَته " , وباء الجر الزائدة فً خبر
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 قال عبد الرحمن شكري : –ج      
َّٕ اُشؼش ٝعذإ   { إنكاري}                     أ٫ ٣ب ؽبئش اُلشدٝ                 ط ا

 

ُّٕ ٝؽٖ ؽش٣ٍخ ٝاثذاٍع . –د        { ابتدائً}                  ا٧سد

 ٛــ ــ هبٍ ؽ٤ذس ٓؾٔٞد:    

ب اُٞؽٖ     كؤٗذ خبكو٘ب ٝاُشٝػ ٝاُجذٕ       } اثزذائ٢{                                                   ػ٠ِ ٛٞاى اعزٔؼ٘ب أ٣ُّٜ
 

 قالت مٌسون بنت بحدل : - و     
  { طلبً}                                ج٤ٌذ رخلن ا٧سٝاػ ك٤ٚ       أؽتُّ ا٢َُّ ٖٓ هظٍش ٤ِ٘ٓق َُ           
 

لَزم من تغٌٌر: - ٕ ٌَ ا ما  ًٌ ًٌّا ، مجر ا ومّرة إنكار ًٌ ًّ فً الجملة اآلتٌة مّرة طلب  اجعل الخبر االبتدائ
   . ٌَ ُٕ عٜ  ا٫ٓزؾب

َ  :  طلبً        ّٕ اّلٓزؾبٕ عٜ َ  :  إنكاري                   ا ّٕ اّلٓزؾبٕ عٜ   أّل ا

ااقرأ اآلٌات الكرٌمة اآلتٌة ،وبٌنِّ سبب م -  ٖ    ًٌّ ًٌّا ومجًء الثانً إنكار   جًء الخبر األّول المخطوط تحته طلب

اْػِشْة َُُْٜ ٓ"   قال تعالى :         َٝ َٕ ْشَعُِٞ ُٔ ُْ ُْوَْش٣َِخ اِْر َعبَءَٛب ا ب  ﴾ٖٔ﴿ ض٬ًَ أَْطَؾبَة ا َٔ زَّثُُٞٛ ٌَ ِٖ كَ ُْ اْص٤َْ٘ ِٜ َِْ٘ب ا٤َُِْ اِْر أَْسَع

ْصَٗب ثِضَبٍُِش كَوَبُُٞا  َٕ كََؼضَّ ْشَعُِٞ ُّٓ  ٌُْ ْْ ا٫َِّ   ﴾ٗٔ﴿ اَِّٗب ا٤َُِْ ْٕ أَٗزُ ٖ َش٢ٍْء اِ ِٓ  ُٖ ـ َٔ ْؽ ٍَ اُشَّ ب أََٗض َٓ َٝ ْضَُِ٘ب  ِّٓ ْْ ا٫َِّ ثََشٌش  ب أَٗزُ َٓ هَبُُٞا 

 َٕ ِزثُٞ ٌْ ُْ  ﴾٘ٔ﴿  رَ َٕ هَبُُٞا َسثَُّ٘ب ٣َْؼَِ ْشَعُِٞ ُٔ َُ ْْ ٌُ  " ﴾ٙٔ﴿ اَِّٗب ا٤َُِْ

َٕ "  عبء اُخجش ك٢ اُغِٔخ األ٠ُٝ    ْشَعُِٞ ُّٓ  ْ ٌُ  ألن التكذٌب ٌقع فً منزلة التردد والشك .؛  ؽِج٤ّ ب"  اَِّٗب ا٤َُِْ

َٕ "  عبء اُخجش اٌٗبس٣ ب ك٢ اُغِٔخ اُضب٤ٗخ  ْشَعُِٞ ُٔ َُ ْْ ٌُ  ألّن التكذٌب وقع فً منزلة اإلنكار .؛  اٌٗبس٣ ب"  اَِّٗب ا٤َُِْ

 الخبر : عّبر عن مضمون الخبر اآلتً بضرٍب مناسب له من أضرب  – ٗ
 اثؼش ا٧َٓ ك٢ ٗلظ شبٍة ٣ئظ ٖٓ ؽظُٞٚ ػ٠ِ كشطخ ػَٔ        

  } أّل اّٗي عزغذ ػٔال  ثؼذ طجشى ٝثؾضي  {  الجواب         

ًَ للكاتب أحمد أمٌن من مقالة له بعنوان  - ٘  ، ثم أجب عّما ٌلٌه: " االبتهاُج بالحٌاة" اقر النص اآلت
َّْ عجت ك٢ ا٫ثزٜبط "     َّٕ أٛ ُّ ا ِٜزَّة ٣َؼِشُف ٤ًق ٣َغزٔزُِغ ثبُؾ٤بح ، ٤ًٝق ٣َؾزش ٓ ٌْ ٌم ع٤ِ ْٝ َٕ ُ٪ٗغبٕ َر ثبُؾ٤بح إٔ ٣ٌَٞ

َُ اُّغشَٝس ػ٠ِ أٗلغْٜ . ِـُّض ػ٤ِْٜ ، ثَ ٣ُٝذخ كبُّزُٝم اُّغ٤ِْ هبدٌس ػ٠ِ اعزغ٬ة اُوِِٞة ،  شؼَٞس اُّ٘بط ٫ٝ ٣ُ٘

ٖ َؽَُُٞٚ  َٓ ِٚ َْٝٗلظ   . ٝادخبٍ اُغُّشٝس ػ٠ِ َْٗلظ طبؽجِ

ََّ كشٍد ك٤ٜب ٣زغُّ٘ت َعْشَػ اؽغبِط ؿ٤شٙ ثؤ١ّ ُلٍع أٝ أ١ّ ػَٔ ٣َؤثبُٙ       ْس أعشحً عبد ك٤ٜب اُّزُٝم اُّغ٤ِْ ، ٗشٟ ً َّٞ رَظ

ََ اُظّش٣ق اُّز١ ٣ُذِخَ اُغشٝس ػ٠ِ أكشاد أعشرٚ . ّٕ رٝهَٚ ٣َشكُؼٚ ا٠ُ ؽذِّ أّٗٚ ٣َزخ٤ُّش أٌُِخَ اُِط٤لخ ٝاُؼٔ  اُّزُٝم ، ثَ ا

َٖ اُزّشر٤ت ، ٝا٫عزٔزبَع ثغٔبٍ       َّ ُٝؽْغ َْ ك٢ اُج٤ذ ٤ََُؤْث٠ اُ٘ضاَع ، ٣ٝؤث٠ ِؽّذح اُـؼت ،٣ٝزطُِّت اُّ٘ظب ّٕ اُزَٝم اُّغ٤ِ ا

ّٕ ُسه٢َِّ اُّزٝم أًضُش أصًشا ك٢ اُّغؼبدح ٖٓ  جبُِـ٤ٖ ارا هِ٘ب: ا ُٓ َّ ش٢ء ك٢ اُج٤ذ ، كِغ٘ب  ً ٍِ ٍِ اُّ٘ظبكخ ٝعٔب ٛٞس َٝعٔب اُضُّ

َِ  ُسه٢ِّ   .   "اُؼو

ًّ ، واإلنكارّي . -أ   ًّ ، والّطلب  استخرج من الّنص مثاًل على كلٍّ من الخبر: االبتدائ
 : كبُزٝم اُغ٤ِْ هبدٌس ػ٠ِ اعزغ٬ة اُوِٞة . االبتدائً     

      ًّ َٕ سه٢ّ اُزٝم أًضش أصًشا ك٢ اُغؼبدح ٖٓ سه٢ّ اُؼوَ . الّطلب  : أ

ّٕ اُزٝم اُغ اإلنكاريّ        ٤ِْ ك٢ اُج٤ذ ٤َُؤث٠ اُّ٘ضاع .: ا

د أم الثبوت" اُّزُٝم اُّغ٤ِْ هبدس  ػ٠ِ اعزغالة اُوِٞةِ "  أُتفٌد جملة:  -ة    و ضح إجابتك.؟ الّتجدُّ

 . رل٤ذ اُضجٞد ؛ ألّٜٗب عِٔخ اع٤ٔخ           

 ط ــ ٣زشى ُِطبُت.
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 :  طغؼومػاإلظذاء (ٔ

  { عّرف اإلنشاء} الجملة اإلنشائٌة .   . ٚ َٓ َ ٓؼُٔٞٗٚ اُظذَم أٝ َػَذ ِٔ  ٛٞ ا٬ٌُّ اُز١ ٫ ٣َؾز

 

 

 

 
 

 
 

 ة  أمثلة توضٌحٌة للجملة اإلنشائٌّ 
 

  لِؼ اُؼذٝإ" اَُؼزَجبد"َٛ هشأَد سٝا٣خ ُٔ  ؟ ُ

 . اُؾذ٣ش َٖ ُْ ُؽْغ َٖ اّلعزٔبع ًٔب رزؼَِّ ْْ ُؽْغ  رؼَِّ

 ! َس اُزٌّبكَ ك٢ ٝؽ٢٘ َٞ ََ ع  ٓب أعٔ

 ػ٠ِِ ٗظبكِخ ث٤ئز٢ َّٖ  . ٝهللاِ ، ألُؽبكِظَ
 

ا ، كل٢ اُغِٔخ األ٠ُٝ     ّٖٔ اخجبس  ّل ٗغزط٤غ ٛ٘ب إٔ َٗظَق ٓؼب٤ٖٓ اُغَٔ اُّغبثوخ ثبُظذم أٝ َػَذٓٚ ؛ ار ّل رزؼ

ِْ ُؽغٖ اّلعزٔبع ، ٝك٢ اُضّبُضخ ٣زؼّغت ٖٓ عٔبٍ ُ  ٣غزؼِْ اُّغبئَ ػٖ هشاءح اُّشٝا٣خ ، ٝك٢ اُضّب٤ٗخ ٣َطِت اُوبئَ رؼِّ

س اُزٌبكَ ك٢ ٝؽ٘ٚ ، ٝك٢ األخ٤شح َٞ  .   ٣ُوغْ ػ٠ِ أُؾبكظخ ػ٠ِ ٗظبكخ ث٤ئزٚ ع

 
 

 :  دطاػاإلظذاءِش (ٕ

 : هما قسمٌن  إلىٌُقسم اإلنشاء
ٔ -  ًّ  ٝٛٞ اُز١ ٣غزذػ٢ ٓطِٞثًب ؿ٤ش ؽبطَ ٝهذ اُطِّت.     : اإلنشاء الطلب

 ، ٜٓ٘ب : } ا٧ٓش ، ٝا٢ُّٜ٘ ، ٝا٫عزلٜبّ ، ٝاُّ٘ذاء ، ٝاُز٢ّ٘ٔ { . / ؽشم ُٝ٪ٗشبء اُطِج٢ ػذح أعب٤ُت

 
   

ٌُحكم علٌها بأنها جملة    ملحوظة  إنشاء طلبًالجملة التً تحتوي على أحد األسالٌب التالٌة 
 { . اُز٢ّ٘ٔ، ٝ اُّ٘ذاء، ٝ ّلعزلٜبّ، ٝا ا٢ُّٜ٘، ٝ األٓش} 

 

 أٝ اعْ كؼَ ا٧ٓش ػٖ كؼَ األٓش األٓش: عٞاء  ثلؼَ األٓش أٝ أُظذس اُ٘بئت . أ

 اُضًبح {   ٝآرٞا اُظالح  ٝأه٤ٔٞاــ هُٞٚ رؼب٠ُ } 

 اُ٘بط ثخِن  ؽغٖ خبُنْ ــ ٓضبٍ:  

ْْ  ــ ٓضبٍ: َٖ اُؾذ٣ش . رؼَِّ ُْ ُؽْغ َٖ اّلعزٔبع ًٔب رزؼَِّ  ُؽْغ

 { اؽغبٗب  ــ هُٞٚ رؼب٠ُ } ٝثبُٞاُذ٣ٖ 

 
 

ػثاضّثاػػ:ػاإلظذاءػػ
 

 أسالٌب اإلنشاء:

 { اُوغْ ، ٝاُزّؼغت ، اُز٢ّ٘ٔ، ٝ اُّ٘ذاء، ٝ ّلعزلٜبّ، ٝا ا٢ُّٜ٘، ٝ األٓش} 

 



 8988088870ػدــــػغـــاألدتاذػططاذػاضطػػػػسؽػاضضعظػاضطربّغظػ)ػتخصُّصػ(ػػاضضُّجغنػػػػ(ػاضبالزظػواضظَّػدػػ)ػاضغصلػاألول 
 

8 

 ػػـــدغــططاذػاضطاألدتاذػػػػػػسؽػاضضعظػاضطربّغظػ)ػتخصُّصػ(ػػػاضضُّجغنػػػ(0880جغلػتوجغؼؽػ)ػػوػاضظَّػداضبالزظػ

 

 

 .( اُ٘ب٤ٛخا٢ُٜ٘: ٣ٌٕٞ ثلؼَ أُؼبسع أُغجٞم ثــ )ّل  . ة

 ــ ٓضبٍ: هُٞٚ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ : } ّل رشعؼٞا ثؼذ١ ًلبسا  {.

 .ــ ٓضبٍ: ّل رَ٘ٚ ػٖ خِن ٝرؤر٢ ٓضِٚ 

 ــ ٓضبٍ : ّل رظبؽت ٖٓ ك٢ هِجٚ عٞء.

 

 ط. اإلعزلٜبّ: 

 ــ ٓضبٍ: ًْ عبػخ  هؼ٤ذ ك٢ اُ٘بد١ اُش٣بػ٢؟ 

 أد سٝا٣خ اُؼزجبد ُٔلِؼ اُؼذٝإ؟شــ ٓضبٍ: َٛ ه

 ٍ: أ١ األػٔبٍ أؽت ا٠ُ هللا؟ــ ٓضب

 

 د. اُ٘ذاء:

 ث٢٘ ، اٗزجٚ ُذساعزي.أ١ْ ــ ٓضبٍ: 

 ّل رششى ثبهلل {. ٣ب ث٢٘ــ هُٞٚ رؼب٠ُ } 

 ــ ٓضبٍ: ٣ب ٝؽ٢٘،ؽٔبى هللا.

 

 اُز٢٘ٔ }  ٤ُذ  {.ٛــ . 

 ــ هبٍ ػشاس:

 ٤ُذ اُٞهٞف ثٞاد١ اُغ٤ش اعجبس١        ٤ُٝذ عبسى ٣ب ٝاد١ اُشزب عبس١

 اُشبػش:ــ هبٍ 

 ك٤ِزي رؾِٞ ٝاُؾ٤بح ٓش٣شح                    ٤ُٝزي رشػ٠ ٝاألٗبّ ؿؼبة

      
 

 
 

ٕ -   ًّ  ٝٛٞ ٓب ٫ ٣غزذػ٢ ٓطِٞثًب .     :  اإلنشاء غٌر الّطلب
 

 . اُزّؼغت، ٝ اُوغُْٝ٪ٗشبء ؿ٤ش  اُطِج٢ ػذح أعب٤ُت ، ٜٓ٘ب :  

ٌُحكم على اإلنشاء بأّنه     ملحوظة  إنشاء غٌر طلبًالجملة التً تحتوي على أحد األسالٌب التالٌة 

 { اُوغْ ، ٝاُزّؼغت} 

  
 
 القسم: . أ

 ــ قوله تعالى } والعصر إّن اإلنسان لفً خسر {.
 ــ مثال: وهللا ألدافعنَّ عن المظلوم.

 .ٌم هللا ألحافظن على بٌئة وطنًــ مثال: ا
 

 القٌاسً  والسماعً:التعجب بقسمٌه  . ب

ََ  ــ مثال : َس اُزٌّبكَ ك٢ ٝؽ٢٘ !طٓب أعٔ َٞ     

 ــ ٓضبٍ : هلل دس اُؼشث٤خ ُـخ اُوشإٓ !

 ــ ٓضبٍ: أًشّ ثبُشعَ طبدهب  !

 ــ هبٍ اُشبػش: ث٘لغ٢ رِي األسع ٓب أؽ٤ت اُشث٠        ٝٓب أؽغٖ أُظطبف ٝأُزشثؼب !
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 فً كّل مما ٌلً إلى خبر أو إنشاء : صّنف ما تحته خط -ٔ 
ًّ صلى هللا علٌه وسلم :  –أ  ؼخا٫ رٌٞٗٞا  "قال النب ّٕ أؽغٖ اُّ٘بط أؽغّ٘بروُٕٞٞ :  ّٓ ْٕ ظِٔٞا ظِٔ٘ب ،  ا ٌُٖٝ ٝا

 "  ٝؽُّ٘ٞا أٗلغٌْ

  { ءإنشا}  ّل رٌٞٗٞا

ْٕ أؽغٖ اُ٘بط أؽغّ٘ب   { خبر}  ا

ٞا أٗلغٌْ   { ء}  إنشا ٌُٖٝ ٝؽ٘ 
 

 قال إٌلٌا أبو ماضً حٌن زار وطنه لبنان بعد غربة طوٌلة : –ب 
 ؟  ٖٓ أٗب أرزًشُ ؽّذم       أٗب ٛ٘بٝؽٖ اُ٘غّٞ   

  { خبر}  أٗب ٛ٘ب

  { ءإنشا}   أرزًش

  { ءإنشا }  ؟ٖٓ أٗب
 

ْٕ رشوّٜب ثغ٤لي .ي زُشنَّ ؽش٣وي ثبثزغبٓ –ط   خ٤ٌش ُي ٖٓ أ

 { ءإنشا }ُشنَّ ؽش٣وي ثبثزغبٓي   
 

 قال حٌدر محمود : –د  
ٍُ اُل٤بك٢   ُٖ أث٘بُء اُّز٣ٖ اٗؾْ٘ذ ُْٜ     ِسٓب  ٝاٗؾ٠٘ ُْٜ اُظخش ٗؼْ ، ٗؾ

 { خبر} ٝاٗؾ٠٘ ُْٜ اُظخش   
 

 قال حبٌب الزٌودّي فً حّب األردن : –هـ 
ُٜب       ٣ب أ٣ّٜب اُّشؼش    ْٖ َْٗخ٬ً ٣ُظَِِِّ ْٖ أٓبًٗب ًُ ًُ  ٝؽجًّب ك٢ ٤ُب٤ُٜب ٝ

 { ءإنشا} ٣ب أ٣ّٜب اُّشؼش     
ْٖ أٓبٗ ب          ًُ  { ءإنشا} ٝ
 

 قال عبد الرحٌم محمود فً قصٌدة موت البطل : –و 
ٍّ شذ٣ِذ ٫ ٣ؾ٤ؾ اُّشؼُش   ك٢ ٓب ك٤ي ٖٓ      ُخٍُِن صاٍى ٖٝٓ ػْض

    خبر{} ّل ٣ؾ٤ؾ اُّشؼُش 
 

ٌّز اإلنشاء  – ٕ  فً كّل مما ٌلً ، محّدًدا أسلوب اإلنشاء : الطلبً من اإلنشاء غٌر الطلبً فً ما تحته خطم
ْْ اُظ٬ح ٣ب ث٢ّ٘  "هبٍ رؼب٠ُ :  –أ  ّٕ رُي ٖٓ ػضّ ا٧ٓٞس اطجش ػ٠ِ ٓب أطبثي ش ٝٝاَٗٚ ػٖ أٌُ٘ ٝأٓش ثبُٔؼشٝف أه ا

َّ ٓخزبٍ كخٞس " . طذم هللا اُؼظ٤ْ  ٫ٝ رِٔش ك٢ ا٧سِع ٓشًؽب ٫ٝ رُظّؼش خّذى ُِ٘بط*  ّٕ هللا ٫ ٣ؾتُّ ً  ا

 } األٓش { إنشاء طلبً     }اُ٘ذاء {            ٝاطجش ػ٠ِ ٓب أطبثي          طلبً ٗشبءا        ٣ب ث٢ّ٘                   

ْْ اُظالح            } ٢ٜٗ { إنشاء طلبً           } األٓش {            ّٝل رُظّؼش خّذى ُِ٘بط          إنشاء طلبً         أه

ب       طلبً إنشاء           ٝأٓش ثبُٔؼشٝف    } ٢ٜٗ { إنشاء طلبً       } األٓش {           ّٝل رِٔش ك٢ األسِع ٓشؽ 

 } األٓش {  إنشاء طلبً         ٝاَٗٚ ػٖ أٌُ٘ش    

 قال المتنّبً ٌصُف الحّمى : –ب 
َّ ثٍ٘ذ     ِّ أثَ٘ذ اُّذٛش ػ٘ذ١ ً َٖ اُّضؽب ِٓ ِِْذ أِٗذ   } اّلعزلٜبّ { إنشاء طلبً ؟   ك٤ٌَق ٝط

 

 قال الشاعر : –ج 
ْغذَ  َٔ ِْؼَن اُّظجشا      ٫ رْؾَغِت اُ ْغَذ ؽز٠ّ رَ َٔ ًُُِِٚ     ُٖ رَجَُِؾ اُ ًشا أٗذ آ ْٔ  } ٢ٜٗ {إنشاء طلبً رَ

ػاألدئضظػ    
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 } اُزؼغت {إنشاء غٌر طلبً !       ٓب أثذَع اٗشبدى اُّشْؼَش  –د 

 
 

 ِزْحلة اللبنانٌة :قال أحمد شوقً مخاطًبا مدٌنة  -هـ 
َّ ٖٓ رًشاى     ٣ب عبسحَ اُٞاد١  } اُ٘ذاء {إنشاء طلبً ؽَِشْثُذ ٝػبد٢ٗ    ٓب ٣شجٚ ٧ؽ٬

 

 قال مصطفى وهبً التل : –و 
شؽجب  َٓ  } اّلعزلٜبّ {إنشاء طلبً شٌٞ هِجَِي اُوُِجب         أ؟    هلل  أٌٛزا ؽز٠ّ ٫ٝ 
 

 هاِت من إنشائك مثااًل على كّل من :  – ٖ
  ٓبرا ٣خغش ا٩ٗغبٕ ؽ٤ٖ ٣جزغْ ك٢ ٝعٚ ا٥خش٣ٖ؟:  {اّلعزلٜبّ  }اإلٗشبء اُطِج٢ّ  –أ 

ّْ ثب٩ثبء ُخُِوبً : {اُزؼغت  }اإلٗشبء ؿ٤ش اُطِج٢ّ  –ة   !أًش

َّٕ اُغؼبدح ك٢ اُؼطبء.:  {اُوغْ  }اإلٗشبء ؿ٤ش اُطِج٢ّ  –ط   ٝهللا ، ا

 راري ٝهذسري ثبُؼِْ.اؽشص ػ٠ِ رط٣ٞش :  {األٓش  }اإلٗشبء اُطِج٢  –د 
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 .ُلؼَ ػ٠ِ ٝعٚ ا٩ُضاّ ٝا٫عزؼ٬ءٛٞ ؽِت ا : األمر

 
 

٘ضُخ  ٓأػ٠ِ ش ثٔؼ٘بٙ اُؾو٤و٢ ارا ًبٕ ا٥ٓش ُز١ ٣ٌٕٞ ثبُٔؼ٠٘ اُؾو٤و٢ ، ٣ٌٕٝٞ األٓاٛزا اُزؼش٣ق ُألٓش  ملحوظة :

 . ًبألٝآش ٖٓ هللا ُؼجبدٙ ٖٝٓ اُٞاُذ٣ٖ ألث٘بئْٜ ٖٝٓ أُؼِْ ُطالثٚ ٖٝٓ أُذ٣ش ُٔٞظل٤ٚ ٌٝٛزا ٖٓ أُؤٓٞس

 
 

ػػأطثضظػتوضغحغظػضألطرػباضططظؼػاضحػغػّؽ
 
 

 سثٌْ اُز١ خِوٌْ ٖٓ ٗلظ ٝاؽذح " . طذم هللا اُؼظ٤ْ  اروٞا٣ب أ٣ّٜب اُ٘بط  " قال تعالى : – ٔ

ّٕ اُطِت } ا٥ٓش { ٛٞ هللا رؼب٠ُ ٝٛٞ      ّٕ اُ٘بط ٌِٓلٕٞ روٟٞ هللا ، ٧ٝ عبء ا٧ٓش ٛ٘ب ثبُٔؼ٠٘ اُؾو٤و٢ ، ٝرُي ٧

 أػ٠ِ ٓ٘ضُخ ٖٓ أُؤٓٞس } اُ٘بط { ، ٝا٧ٓش ػ٠ِ ٝعٚ ٣ل٤ذ ا٩ُضاّ ٝاُز٤ٌِق .
 

  ك٢ ٌٓبٜٗب . ٝػْؼٜبأؿشاػي ،  سرّتْ  قالت األّم البنها : – ٕ

ّٕ اُطِت } ا٥ٓش { ٢ٛ ا٧ّ  ٢ٛٝ أػ٠ِ ٓ٘ضُخ ٖٓ أُؤٓٞس } اثٜ٘ب { ،       عبء ا٧ٓش ٛ٘ب ثبُٔؼ٠٘ اُؾو٤و٢ ، ٧ٝ

 ٝا٧ٓش ػ٠ِ ٝعٚ ٣ل٤ذ ا٩ُضاّ ٝاُز٤ٌِق .
 

 ِجخ .اُلشٝم اُلشد٣خ ث٤ٖ اُط ساػٞا قال المدٌر للمعلمٌن : – ٖ
ّٕ اُطِت } ا٥ٓش { ٛٞ أُذ٣ش ٝٛٞ أػ٠ِ ٓ٘ضُخ ٖٓ أُؤٓٞس } أُؼ٤ِٖٔ { ،        عبء ا٧ٓش ٛ٘ب ثبُٔؼ٠٘ اُؾو٤و٢ ، ٧ٝ

 ٝا٧ٓش ػ٠ِ ٝعٚ ٣ل٤ذ ا٩ُضاّ ٝاُز٤ٌِق .

 

 ؽٔب٣خ ٝؽٌْ٘. ْــ ٓضبٍ:  ٣وٍٞ هبئذ ُغ٘ٞدٙ : ػ٤ٌِ

 

 

ػغغػاألطرػِص   
 

 ٣ؤر٢ األٓش ػ٠ِ ط٤ؾ ػّذح رذٍ ػ٤ِٚ ٜٓ٘ب : 
 

 أ١ إٔ ٣شد األٓش ثبعزخذاّ كؼَ أٓش طش٣ؼ ٓجبشش .      : فعل األمر – ٔ
 

 "  ػجبَد هللا اخٞاٗ ب ًٝٞٗٞاّل رجبؿؼٞا ّٝل رؾبعذٝا ، : "  "هللا علٌه وسلّم ىصلّ "النبً  مثال ذلك  قول
 

 .} كؼَ ا٧ٓش {الصٌغة التً جاء علٌها هً } كؼَ أٓش { / كونوا 

 ـ ٓضبٍ: اّدخش ٝهزي.

 ــ ٓضبٍ :} ٝأؽ٤ؼٞا هللا ٝأؽ٤ؼٞا اُشعٍٞ {

 

 

ػاإلظذاءػاضطضبّؽػ  
  

ػرـــــاألطاضططاظؽػاضبالزغظػاضتؽػغخرجػإضغؼاػػ
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 ّلّ األٓش + كؼَ ٓؼبسع                     الفعل المضارع المقترن بالم األمر – ٕ

 
 

: ًّ ْٖ زُِ  مثال ذلك قول قائد فرٌق الكشافة للمشاركٌن فً المخٌم الكشف   ٓضبّل  أػ٠ِ ٣ؾزز٣ٚ اُّ٘بط ك٢ األخالم اُؾ٤ٔذح ٌُ

 ْٖ ٌُ ٝاُلؼَ أُؼبسع ارا اهزشٕ ثالّ األٓش كبّٗٚ { ٌتكون هذا التركٌب من : الم األمر لِـ + الفعل المضارع نكْن }   َُِ٘

ا رٌٕٞ ط٤ـخ األٓش ٛ٘ب ٢ٛ } اُلؼَ أُؼبسع أُوزشٕ ثالّ األٓش {  ٍَ ػ٠ِ األٓش ، ار   ٣ذ

 

 ٠ُ } ٤ُ٘لن رٝ عؼخ ٖٓ عؼزٚ {.ــ هُٞٚ رؼب

 ــ ٓضبٍ: ُزوَ خ٤شا  أٝ ُزظٔذ .
 

 . فعل األمراسم  – ٖ
 

َّْ ، ا٤َُي ، ػ٤َِي ،}  هً أسماء فعل األمر   ٚ  ، آ٤ٖٓ ، ؽ٢َّ ، ٛبإّ ، ٛبَى ، ٤ّٛب ، ِٛ ْٚ ، ط ٚ  ، ط  {   ، ؽزاس ٌٓبٗي  ا٣
 

 ٗ٘ظق ؽذ٣وخ أُ٘ضٍ {   ٤ّٛب}   مثال ذلك جملة
 

  } اعْ كؼَ األٓش { وجاء األمر على صٌغة/  ّل على األمررذ ٤ّٛب

 ٖٓ اُ٘ٔبّ. ؽزاسِ ــ ٓضبٍ: 

 سٝا٣زي. ٛبىــ ٓضبٍ:  

 ٖٓ ًضش ًالٓٚ ًضش عوطٚطٚ ــ ٓضبٍ: 

 أٗلغٌْ ّل ٣ؼشًْ ٖٓ ػَ ارا اٛزذ٣زْ { ػ٤ٌِْــ هُٞٚ رؼب٠ُ } 

 ػ٠ِ اُلالػ " ؽ٢ــ ٓضبٍ : ٣٘بد١ اأُ٘بد١  ا٠ُ اُظالح " 
  

 منون بتنوٌن الفتح ) مصدر صرٌح ( اسم نكرة                        :المصدر النائب عن فعل األمر  – ٗ
 

ٍّ ػ٠ِ أٓش ك٢ رؤ٣َٝ اُغِٔخ ؛        أ١ إٔ ٣شد ك٢ اُغِٔخ ٓظذس طش٣ؼ ٣ٌٕٝٞ ٛزا أُظذس اُظش٣ؼ ٣ذ
 

  " اؽغبٗ ب" ٝثبُٞاُذ٣ٖ :  مثال ذلك قول هللا  تعالى
 

، نجد أّن } أؽغ٘ٞا ا٠ُ ٝاُذ٣ٌْ {  لكن عندما نؤول الجملة نجد تأوٌلها،  هً المصدر} اؽغبًٗب {  نجد هنا أن      
 } أؽغ٘ٞا {  قد ناب عن فعل األمر} اؽغبًٗب {  المصدر

 اًرا ٣ٌٕٞ أُظذس } اؽغبًٗب { دا٫ً ػ٠ِ ا٧ٓش / ٝعبء ا٧ٓش ػ٠ِ ط٤ـخ أُظذس اُ٘بئت ػٖ كؼَ ا٧ٓش .     

 طجشا  آٍ ٣بعش    أ١ اطجشٝاــ ٓضبٍ: 

 ــ ٓضبٍ : ًلبؽب  ُِٞطٍٞ ا٠ُ ٛذكي   أ١ ًبكؾٞا

 ـ ٓضبٍ: دساعخ  ؽز٠ اُ٘غبػ    أ١ ادسعٞا
 

ػظػاضتؽػغخرجػإضغؼاػاألطرػاضططاظؽػاضبالزّغ
 

 ٌخرج األمر إلى معانً بالغٌة تفهم من سٌاق الجملة وهذه المعانً هً :
اُجالؿ٢ } اُّذػبء { ارا ًبٕ األٓش ٖٓ األد٠ٗ ٓ٘ضُخ ا٠ُ األػ٠ِ ٓ٘ضُخ ، ّٝل  ٣خشط األٓش ا٠ُ ٓؼ٘بٙ  : الّدعاء – 1

ٚ  ٣ل٤ذ اإلُضاّ ٝاُز٤ٌِق .  ٣ٌٕٞ األٓش ٛ٘ب ػ٠ِ ٝع
َّْ ، ٓظشَف اُوِِٞة ، "  مثال ذلك  قول النبً صلى هللا علٌه وسلم :   هِٞث٘ب ػ٠ِ ؽبػزي " طّشفْ اُِٜ

ّٕ كؼَ ا٧ٓش ٛٞ } طّشف { ، ٝعبء ا٧ٓش ٖٓ ا٧د٠ٗ ٓ٘ضُخ } اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ { ا٠ُ ا٧ػ٠ِ   ٬ٗؽع ٛ٘ب أ

ّٕ ا٧ٓش ٣ٌٕٞ هذ خشط ا٠ُ ٓؼ٠٘ اُذػبء ٓ٘ضُخ } هللا رؼب٠ُ {   ٝارا ًبٕ ا٧ٓش ٖٓ ا٧د٠ٗ ٓ٘ضُخ ا٠ُ ا٧ػ٠ِ ٓ٘ضُخ كب

 ك٢ اُذ٤ٗب ؽغ٘خ    آر٘بــ ٓضبٍ : سث٘ب 

  ٢ُ ٖٓ ُذٗي رس٣خ ؽ٤جخ { ْٛتهُٞٚ رؼب٠ُ } سِة ــ 

 ٫ٝ رؼغش ٣غشْ ــ ٓضبٍ : سِة 
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 ٣خشط األٓش ا٠ُ ٓؼ٘بٙ اُجالؿ٢ } اُز٢٘ٔ { ارا ًبٕ أُؤٓٞس ؿ٤ش ػبهَ .  : الّتمنً – 2

 } إٔ رؤٓش عٔبد أٝ ؽ٤ٞإ {

َِ     ثظجؼ  ٝٓب اإلطجبػ ٓ٘ي ثؤٓضَ     مثال ذلك قول امرؤ القٌس :  أّل أ٣ّٜب ا٤َُِّ اُط٣َّٞ أّل اٗغ
 

ّٕ اُشبػش ٣ؤٓش ا٤َُِ اُز١ ٛٞ ؿ٤ش ػبهَ  ،       َِ { ، ًٔب أّٗ٘ب ٬ٗؽع أ  ٬ٗؽع ٛ٘ب ٝعٞد كؼَ ا٧ٓش } اٗغ

ّٕ ا٧ٓش ٣ٌٕٞ هذ خشط ا٠ُ ٓؼ٠٘ اُز٢٘ٔ       ٝارا ًبٕ أُؤٓٞس ؿ٤ش ػبهَ كب

 ٤ٓخبئ٤َ ٗؼ٤ٔخ:ــ هٍٞ 

 عوق ث٤ز٢ ؽذ٣ذ سًٖ ث٤ز٢ ؽغش

 ٣ب شغش اٗزؾت٣ب س٣بػ ٝ كبػظل٢

 

 هبٍ ػ٢ِ ٓؾٔٞد ؽٚ ك٢ رًشٟ ٝػذ ثِلٞس أُشئّٝ : –

ُْٜت ؿُ  ًُل٢ّك٤ب شُٔظ     ٍك٢ د٣بع٤ش آعب ٞس١ػٖ ٓذاِسِى ٝاْخٔذ١       ٣ٝب ُش

 

ًّ مخاطًبا دٌار المحبوبة :قال عنترة   العبس
ب داَس ػجِخَ  ٝاْع٢ِٔ         ٣ب داس ػجِخ ثبُغٞاء ر٢ٌِّٔ       ِٝػ٢ٔ طجبؽ 

 
 

َّ أٓش ٣زؼٖٔ ٓؼ٠٘ اُ٘ظ٤ؾخ ٝأُٞػظخ ٝاإلسشبد . : واإلرشاد النصح –ٖ ً ٞٛٝ 

 } ٌكون الخطاب موجه لعامة الناس فً األغلب {

: ًّ جان ْٕ ًَ٘ذ ٖٓ أَٛ أُشٞسادِ  مثال ذلك قول الشاعر األُر  ب ٝا  ٓ  شبْٝس ِعٞاَى ارا ٗبثزَي ٗبئجخ       ٣ٞ
 

ّٕ ا٧ٓش ٛ٘ب عبء ػ٠ِ  ٣خبؽت اُشبػش ٛ٘ب اُغبٓغ ٗبطًؾب ا٣بٙ إٔ ٣شبٝس ا٥خش٣ٖ ارا ؽِِّذ ثٚ ٓظ٤جخ .       ك٬٘ؽع أ

 عج٤َ اُ٘ظؼ ٝا٩سشبد .

 

 هبٍ طل٢ّ اُذ٣ٖ اُؾ٢ِّ : –

ا     ب  ع٠٘   طجش  ّٔ ْٕ ُٟٞ        كؼغبُٙ  ٣ُظجُؼ  ربئج ب  ٓ  ػ٠ِ ٝػذ اُّضٓبٕ ٝا

 

 ــ ٣وٍٞ أؽٔذ شٞه٢:

 سّة ػبّ أٗذ ك٤ٚ ٝاعذ                       كبّدخش ك٤ٚ ُؼبّ ّل رغذ

  

ػغض ٣خشط األٓش ا٠ُ ٓؼ٘بٙ اُجالؿ٢ } اُزؼغ٤ض { ارا ؽُِت ٓب ّل ٣وٟٞ كؼِٚ ، ٣ٝظٜش ثٚ اظٜبس   : التعجٌز – 4

 أُؤٓٞس ٝػذّ هذسرٚ ػ٠ِ كؼَ ٓب ٣طِت ٓ٘ٚ .

ْٕ ً٘زْ ك٢ س٣ت  ٓٔب ٗضُ٘ب ػ٠ِ ػجذٗب كؤرٞا ثغٞسح ٖٓ ٓضِٚ ٝادػٞا شٜذاءًْ ٖٓ  "ومثال ذلك قول هللا تعالى :  ٝا

  صدق هللا العظٌمدٕٝ هللا إ ً٘زْ طبده٤ٖ " . 
 

ٔؤٓٞس٣ٖ { إٔ ٣ؤرٞا ثٔضَ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ، ٝٛزا ٓب ٬ٗؽع ٛ٘ب ٝعٞد كؼَ ا٧ٓش } كؤرٞا { ٝأُطِٞة ٖٓ أُشش٤ًٖ } اُ

٫ ٣وٟٞ أُششًٕٞ ػ٠ِ كؼِٚ ، كبهلل رؼب٠ُ أساد إٔ ٣ظٜش ػذّ هذسح أُؤٓٞس } أُشش٤ًٖ { ػ٠ِ ا٩ر٤بٕ ثٔضَ اُوشإٓ ، 

 ك٤ٌٕٞ ا٧ٓش ٛ٘ب هذ خشط ا٠ُ ٓؼ٠٘ اُزؼغ٤ض 

 . ٛبِد ٢ُ اٗغبٗ ب ًبٓال   : ٌعٌب الناس قال أحدهم مخاطًبا آخر: مثال ــ 

 عٞاد ا ٓبد ْٛضّل  ُؼ٢ِّ٘    أسٟ ٓب رش٣ٖ أٝ ثخ٤ال  ٓخِّذا   أس٢٘٣:هبٍ ؽبرْ اُطبئ٢ ــ 

  ٓبرا خِن اُز٣ٖ ٖٓ دٝٗٚ {   كؤس٢ٗٝـ هُٞٚ رؼب٠ُ : } ٛزا خِن هللا ـ

ًالٛٔب ٖٓ ٓ٘ضُخ ٝاؽذح ، ًؤٕ ٣خشط األٓش ا٠ُ ٓؼ٘بٙ اُجالؿ٢ اّلُزٔبط ، ارا ًبٕ ا٥ٓش ٝأُؤٓٞس   : االلتماس – ٘

ا ، أٝ إٔ ٣ؤَٓش طذ٣ن  طذ٣وَٚ ، أٝ إٔ ٣ؤٓش عبس  عبَسٙ ، ٌٝٛزا ......   ٣ؤَٓش ٓذ٣ش  ٓذ٣ش 
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ش  ومثال ذلك قول  أحدهم مخاطًبا جاره ، وقد رأى الثلوج أمام مسكنٌهما َٔ َٔ :" عبػْذ٢ٗ ك٢ اصاُخ ٛزٙ اُضِٞط ٖٓ اُ

"  
٢ { ، ٬ٗٝؽع إٔ ا٥ٓش ٝأُؤٓٞس ٬ًٛٔب ٖٓ ٓ٘ضُخ ٝاؽذح ، كٜ٘ب ٣ؤٓش اُغبُس عبَسُٙ ٬ٗؽع ٛ٘ب ٝعٞد ا٧ٓش } عبػْذٗ   

 ، ك٤ٌٕٞ أُؼ٠٘ اُز١ خشط ا٤ُٚ ا٧ٓش ٛ٘ب ٛٞ ا٫ُزٔبط .

 

 هبٍ ٓظطل٠ ٝٛج٢ اُزَ :ــ 

 ٛزا ِػشاه٢  ٝرُي  شآ٢ٓ   كذػٞا ٓوبٍ اُوبئ٤ِٖ عٜبُخ        

ٌْ ثِشٝاؽظ األؽالّ َٓ ًُٞا  ثؤث٢  ٝأ٢ٓ   أٗزْ       أسؽب  ٝرذاس

 

 ٣وٍٞ آشإ اُو٤ظ ُخ٤ِ٤ِٚ ) أطؾبثٚ(:

 َِ       هلب ٗجِي ٖٓ رًشٟ ؽج٤ِت ٝٓ٘ضٍ       ثغوؾ اُِٟٞ ث٤ٖ اُذَّ خٍٞ كَؾٞٓ

 

 

 

  
ٌّز – ٔ  األمر الحقٌقً من األمر الذي خرج إلى معًنى بالغً فً كّل مما ٌلً : م
ّٕ هللا ٬ٓٝئٌزٚ ٣ظِّٕٞ ػ٠ِ اُّ٘ج٢ ٣ب أ٣ّٜب اُّز٣ٖ آٓ٘ٞا طِّٞا ػ٤ِٚ ٝعِّٔٞا رغ٤ِٔب " . طذم هللا "  قال تعالى : –ا  أ

 اُؼظ٤ْ .

 } أٓش ؽو٤و٢ { 

 ّي :معرقال أبو العالء ال –ب 
ُشُٙ        كبؽشػ أرا ا٧ُٓش  أ٣غُش ٓٔب    ِٔ ََّ ٓب طُؼجب   أَٗذ ٓؼ  } أٓش ثالؿ٢ {ى ٣ّٝغش ً

ًّ مخاطًبا دٌار المحبوبة :قال عنترة  –ج   العبس
 } أٓش ثالؿ٢ {٣ب داس ػجِخ ثبُغٞاء ر٢ٌِّٔ       ِٝػ٢ٔ طجبًؽب داَس ػجِخَ  ٝاْع٢ِٔ       

 } أٓش ؽو٤و٢ { اًزْت ٢ُ روش٣ًشا ػٖ اٗغبصاري اُشٜش اُؾب٢ُّ ك٢ اُششًخ . قال مدٌٌر ألحِد موظفٌه : –د 

َّ صب٤ٗخ ك٤ٚ .   قال معلٌم ألحد طلبته : -هـ  ْْ ٝهزي ، ُٝزغزلْذ ٖٓ ً  } أٓش ثالؿ٢ {ُِزَُ٘ظِّ

ّْ أُخطّؾ ك٢ ر٘ل٤ز أُششٝع .  قال صاحب المشروع  للمهندس المنفِّذ : –و    } أٓش ؽو٤و٢ { اُزض

 } أٓش ثالؿ٢ {ٛبِد ٢ُ اٗغبًٗب ًب٬ًٓ .  : ٌعٌب الناس قال أحدهم مخاطًبا آخر -ز 

 

ًّ الدٌن الحلًّ : –ح   قال صف
ب  ع٠٘        ّٔ ْٕ ُٟٞ        كؼغبُٙ  ٣ُظجُؼ  ربئجًب  ٓ  } أٓش ثالؿ٢ {طجًشا ػ٠ِ ٝػذ اُّضٓبٕ ٝا

 

ٌّن المعنى البالغً الذي خرج إلٌه األمر فً كلٍّ مما ٌلً : – ٕ  ب
" سةِّ اؿلش ٢ُ ُٝٞاُذ١ّ ُٖٝٔ دخَ ث٤ز٢ ٓئًٓ٘ب ُِٝٔئ٤ٖ٘ٓ ٝأُئٓ٘بد  قال تعالى على لسان نوح ، علٌه السالم : –أ 

 " 

 عبء األٓش ثٔؼ٘بٙ اُجالؿ٢ } اُذػبء {              

 قال علً محمود طه فً ذكرى وعد بلفور المشؤوم : –ب 
ُْٜت ُؿٞس١ ك٢ د٣بع٤ش آعبٍ    ل٢ّ ػٖ ٓذاِسِى ٝاْخٔذ١       ٣ٝب ُش ًُ  ك٤ب شُٔظ 

 عبء األٓش ثٔؼ٘بٙ اُجالؿ٢ } اُز٢٘ٔ {          

ِٚ قال طرفة بن العبد : –ج  ب ٫ٝ رِٞط ًٔ َْ ؽ٤ٌ  ارا ً٘ذ ك٢ ؽبعٍخ ٓشع٬ً    كؤسع
 عبء األٓش ثٔؼ٘بٙ اُجالؿ٢ } اُ٘ظؼ ٝاإلسشبد {          

 } اُزؼغ٤ض {  أس٢٘٣ عٞاًدا ٓبد ْٛض٫ً ُؼ٢ِّ٘    أسٟ ٓب رش٣ٖ أٝ ثخ٬ً٤ ٓخِّذا قال حاتم الطائً : –د 

 

 

ػاألدئضظ     
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 قال مصطفى وهبً التل : -هـ 
 كذػٞا ٓوبٍ اُوبئ٤ِٖ عٜبُخً       ٛزا ِػشاه٢  ٝرُي  شآ٢ٓ

ٌْ ثِشٝاؽظ ا٧ؽ٬ّ       َٓ ًُٞا  ثؤث٢  ٝأ٢ٓ   أٗزْ       أسؽب  عبء األٓش ثٔؼ٘بٙ اُجالؿ٢ } اّلُزٔبط {ٝرذاس

 

 وّضح ما ٌلً : – ٖ
ْٖ  }خشٝط األٓش  –أ   ك٢ هٍٞ اُشبػش أث٢ اُلزؼ اُجُْغز٢ّ ا٠ُ اُ٘ظؼ ٝاإلسشبد : {أؽغ

      ُٕ َٕ اؽغب ُْ           كطبُٔب اعزؼجََذ ا٩ٗغب ْٖ ا٠ُ اُّ٘بط رْغزَْؼجِْذ هُِٞثَُٜ  أؽغ

  ٖ َ  َؽَغ  ألّٗٚ ٣خبؽت اُ٘بط ػ٠ِ عج٤َ اُ٘ظ٤ؾخ ، ٝاُ٘ظ٤ؾخ ّل رٌٕٞ ػ٠ِ ٝعٚ ٣ل٤ذ اإلُضاّ ثَ اإلسشبد ا٠ُ كؼ
 

 ك٢ هٍٞ اُطّـشائ٢ّ ا٠ُ ٓؼ٠٘ اُزؼغ٤ض : {ارِّخْز  }خشٝط األٓش  –ة 

ِٚ        ػٖ أُؼب٢ُ ٣ُٝـش١ أُشَء ثبٌُغَ    َّْ    طبؽج  ُؽتُّ اُّغ٬ِٓخ ٣َض٢٘    ٛ

    ٍِ ِّٞ كبػزض ب ك٢ اُغ ًٔ ْٕ  ًعًْ٘ؾَذ  ا٤ُٚ كبرّخز  َٗلَوًب  ك٢       ا٧سع أٝ ُعَِّ  كب

 ٝ ك٢ اُغٔبء ألّٗٚ ٣ش٣ذ اظٜبس ػذّ هذسح اإلٗغبٕ ٝػغضٙ ػٖ اػزضاٍ اُ٘بط ٝاُؼ٤ش ٝؽذ٣ ب ك٢ ثبؽٖ األسع أ  
 

 ّخ٤ِّب٢ٗ { ا٠ُ ٓؼ٠٘ اّلُزٔبط ك٢ هٍٞ اُجبسٝد١ّ : }خشٝط األٓش  –ط 

َْٜذ اُّشجبِة          ٣ب َخ٢َِ٤َِِّ َخ٤ِّب٢ٗ ٝٓب ث٢      أٝ أَػ٤ذا ا٢َُّ ّػ

ّٕ اُشبػش ٣خبؽت طذ٣و٤ٚ ٝٛٔب ٖٓ ٓ٘ضُزٚ ٗلغٜب ، ٝاألٓش ٛ٘ب ٖٓ ّٗذ ا٠ُ ٗذٍّ ٤ُظ ك٤ٚ اعزؼالء .    ّل
 

بٕ ا٠ُ اُز٢٘ٔ ك٢ هٍٞ ػجذ أُؼ {رََخطّش١ ، ّطلّو٢ ، اعزجشش١  }خشط األٓش  –د  ّٔ  ْ٘ اُشكبػ٢ ٓخبؽج ب ٓذ٣٘خ ػ

 رخطّش١ كؤطبثي اُـغُّ ٓ٘غشٌػ        ٣ؼل٢ ػ٠ِ اُّظجؼ ِٓ٘ي اُلز٘خ اَُؼَغجب  

َٖ  اُُؾتِّ  ٓب  ُج٠ّ   ٝٓب   َؿَِ   ِٓ َشًؽب ٝاعزجشش١  كََشًؽب       كٌْ   َٓ  جب ٝطلّو٢ 

بٕ . ّٔ  ألّٗٚ ٣خبؽت ؿ٤ش ػبهَ ، ٢ٛٝ ٓذ٣٘خ ػ

 خشٝط األٓش } ٣ّغش { ك٢ اُوٍٞ ا٥ر٢ ا٠ُ اُّذػبء : سةِّ ٣ّغش ّٝل رؼّغْش  -ٛـ 

ّٕ األٓش ّٓٞعٚ ٖٓ اإلٗغبٕ األد٠ٗ ٓ٘ضُخ ا٠ُ هللا رؼب٠ُ   األػ٠ِ ٓ٘ضُخ ، ػ٠ِ عج٤َ ؽِت اُز٤غ٤ش . ) عال ٝػال (  أل
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.  : االستفهام َُ ب ٖٓ هَْج ًٓ  ٛٞ ؽُِت اُِؼِْ ثش٢ٍء ُْ ٣ٌٖ ٓؼِٞ

 " أ٣ٖ روُغ دائشح أٌُزجخ اُٞؽ٤ّ٘خ ؟ " ففً قول أحد األشخاص

 ــ ٓضبٍ : ٤ًق ٣زٌٕٞ اُِئُئ اُؾو٤و٢ ؟

٠ّٔ ٛزا اّلعزلٜبّ  كبّٗٚ ٣طُِت اُِؼِْ ثٔب ٛٞ ٓغٍٜٞ ُذ٣ٚ ، ب"٣ُٝغ  ٓ  . "ؽو٤و٤ّ ب اعزلٜب
 

 
 

 ،منها: والمعانً البالغٌّة التً ٌخرج إلٌها االستفهام كثٌرةٌ 

 .َمَحلّها نفًٍ  أداة إحالل ٌمكن ،أيْ  للّنفً االستفهام أداة َتجًء حٌن وٌكون:  الّنفً – ٔ
 

 

 

 } َٛ عضاُء ا٩ؽغبٕ ا٫ّ ا٩ؽغبٕ  {      ذلـك قوله تعالى:ومثال 

ـخ عضاٌء ُ٪ؽغبٕ ا٫ ا٩ؽغبٕ ، كغبءد       ّٔ كب٫عزلُٜبّ ٛ٘ب ٤ُظ ؽو٤و٤ًّب ، ٝاٗٔب رؼ٢٘ ا٣٥خ اٌُش٣ٔخ ٗل٢َ إٔ ٣ٌٕٞ صَ

 ، كخشط ا٫عزلٜبّ ثزُي ا٠ُ ٓؼ٠٘ اُّ٘ل٢  . "ٓب"ٛ٘ب ثٔؼ٠٘ " َٛ"

 

 ــ ٓضبٍ:َٛ اُذٛش اّل ؿٔشح ٝاٗغالإٛب

 

ْٖ أظِْ ٖٓٔ ٓ٘غ ٓغبعذ هللا إٔ ٣زًش ك٤ٜب اعٔٚ {ـ َٓ  ـ هُٞٚ رؼب٠ُ: } ٝ

 

 هبٍ أثٞ اُؼالء أُؼّش١ : –

ْٕ عؤَُذ ثٜب ًض٤ش      ٝأ١ُّ اُّ٘بط ٤ُظ ك٤ٚ ػ٤ُٞة ؟   ػ٤ٞث٢ ا

ـَشٍع ٖٓ ا٧ؿشاع .  : التقرٌر – ٕ َُ أُخبؽَت ػ٠ِ ا٩هشاس ثٔؼٕٔٞ ا٫عزلٜبّ ُ ْٔ  ٝٛٞ َؽ
 

 

 وذلك نحو قول َجرٌر فً مدح الخلٌفة األموّي عبد الَملِك بن مروان:

طب٣ب  َٔ ًَِت اُ ْٖ َس َٓ ْْ َخ٤َش  َٕ ساِػ ؟       أَُْغزُ َٖ ثُطٞ ْٗذٟ اُؼب٤َُٔ أَ َٝ  
َِ ، ٝاُغٞد ،  ػ٤ِٚ ،ٌُّ٘ٚ أٝسد اُج٤ذ ثؤعِٞة ا٫عزلٜبّ ؛ ٤َُْؾَٔ  كوذ أساد اُشبػش ٓذػ اُخ٤ِلخ ثبؽ٬م طلز٢: اُلؼ

 َٚ أُٔذٝػ ػ٠ِ ا٩هشاس ثبرّظبكٚ ثٜبر٤ٖ اُّظلز٤ٖ ، ٝػ٤ِٚ ، خشط اعزلٜبّ ٖٓ ٓؼ٘بٙ اُؾو٤و٢ّ ا٠ُ ٓؼ٠ً٘ ث٬ؿ٢ّ ث٤َّ٘

 اُغ٤بُم ٛٞ اُزّوش٣ش .

ر من عدم وجود فُْرصة عمل له بعدــ  تخّرجه : مثال ذلك أًٌضا قول أَب البنه الذي ٌتذمَّ

ْْ رُِظشَّ أَٗذ ػ٠ِ دساعخ ٛزا اُزّخظض ؟        أُ

أساد ٧ة ٛ٘ب ثؤٕ ٣وّش اث٘ٚ ثؤّٗٚ ٛٞ اُز١ أطّش ػ٠ِ اخز٤بس رخظظٚ اُز١ دسعٚ ك٢ اُغبٓؼخ ، كب٫ثٖ ٓوشٌّ ثزُي     

 ، ك٤خشط ٧ٓش ٛ٘ب ا٠ُ ٓؼ٠٘ اُزوش٣ش 

ػامــاالدتغؼػػػػػػػػػػػػ
 

 ( طرٌقة الكشف: وضع مكان أدة اإلستفهام حرف نفً ) ما , ال , لٌس

 غالباً ٌكون ) أ + حرف نفً ( } ألٌس  ,  ألم , أ ال {طرٌقة الكشف: 
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 {ــ هُٞٚ رؼب٠ُ : } أ ُْ رَش ٤ًق كؼَ سثي ثِؼبد

 {ٗششػ ُي طذسىرؼب٠ُ : } أ ُْ ــ هُٞٚ 

 ــ ٓضبٍ : أ ُْ رَش ط٤٘ؼ٢ ثبُخبئٖ.

َُ اُزّؼغَت ٖٓ أٓش  ٓب.  : الّتعجب – ٖ  ٣ٌٕٞ ؽ٤ٖ ٣َوظُذ اُغبئ
 

 

 الَمنفى:ٌقول أحمد سوقً فً الحنٌن إلى َبلَده ِمسر وهو فً 
 ٌَ ِّْ ، ٓب أثِٞى ثَخ٤ ْ٘غٍ َٝؽْجِظ؟   ٣ب اثَ٘خَ ا٤َُ َٔ  ٓب ُُٚ ٌَُٓٞغ ث

َُ ػ٤ِٚ اُجؾُش ثبُؼٞدح ا٠ُ ثالدٙ ٝأُؼشٝف ػٖ اُجؾش       َْ ٣َجَخ ج ب : ُِ ّْ {  ٓزؼغِّ كبُّشبػش ٣خبِؽت اُّغل٤٘خ } اثَ٘خ ا٤َُ

ُّ ؟  كخشط اّلعزلٜبّ ثزُي ا٠ُ ٓؼ٠٘ اُزّؼّغت  . َش ٌَ  اُغُٞد ٝاُ

ٌّةاوِمث ٌّدة بعد استماعها لبرنامج ٌتناول إنجازات المرأة األردن فً عهد جاللة الملك عبد هللا الّثانً  ُل ذلك قول س
 ٤ًق ٝطَِذ أُشأحُ األسد٤ّٗخُ ا٠ُ ٛزٙ اإلٗغبصاد ك٢ ّٓذح  ٝع٤ضح ؟:

ت ٖٓ هذسح أُشأح األسد٤ٗخ ٝر٤ٔضٛب .      َِٜٚ ، ٝاٗٔب رزؼغَّ َٛ٘ب ّل رغؤٍ ػٔب رَغ  كبُغ٤ّذح 

 

 ــ هٍٞ أُز٘ج٢ ك٢ ٝطق ٓشع اُؾ٠ٔ:

 أ ث٘ذ اُذٛش ػ٘ذ١ ًَ ث٘ذ         ك٤ٌق ٝطِِذ أِٗذ ٖٓ اُضؽبّ؟ 

ش ثؼذ ٛٔضح اّلعزلٜبّ . : اإلنكار – ٗ ٌَ ْ٘ ُٔ ا ،٣ٝوغ ٛزا اُ ش  ٌَ ْ٘ ُٓ َْٜ ػ٘ٚ  ُٔغزل  ٣ٝؤر٢ ؽ٤ٖ ٣ٌٕٞ األُٓش اُ
 

 

 

ْٕ ً٘زْ ػ٠ِ ث٤ّ٘خ ٖٓ سث٢ّ ٝآرب٢ٗ سؽٔخ  ٖٓ   هللا تعالى عن سٌدنـا نوح ،علٌه السـالم:ٌقـول   } هبٍ ٣ب هّٞ أسأ٣زْ ا

٤َْذ ػ٤ٌِْ أِٗضٌٓٔٞٛب ٝأٗزْ ُٜب ًبسٕٛٞ { ّٔ ٌُٓٔٞٛب  "ك٢ اّلعزلٜبّ  -ػ٤ِٚ اُغالّ -ك٘ٞػ   ػ٘ذٙ كُؼ ٌْ٘ش " أِِٗض ُ٣

ْٜ ٣ُٝشِؿٜٔ ُٓ  ْ ػ٠ِ اإل٣ٔبٕ ثشعبُزٚ ْٝٛ ًبسٕٛٞ ػ٠ِ هٞٓٚ ٓب ٣ذَّػٕٞ أٗٚ ع٤ُِِض
 

ُم ؿ٤َشَى ػٖ اُغ٤َّْش ك٢ اُطش٣ن ؟" :  وِمثلُ ذلك قول أحدهم لمن أوقَف سٌارته فً طرٌق الناس     ِّٞ ،  "أَرَُؼ

ٌِش كؼ٬ً سآُٙ ٝٛٞ ا٣وبف اُغ٤بسح ك٢ ؽش٣ن اُ٘بط ، ٝاعزخذّ ُِزّؼج٤ش ػٖ ٛزا أُوظٞد أعِٞة ا٫عزلٜبّ  ْ٘ كبُوبئَ ٣ُ

ٌَش ٝهغ ثؼذ ٛٔضح ا٫عزلٜبّاُز١  ْ٘ ُٔ ّٕ ا٧ٓش اُ َِْؾع ٛ٘ب أ  . خشط ا٠ُ ٓؼ٠٘ ا٩ٌٗبس . ٣ُٝ

 

 ــ ٓضبٍ: أ رَٜٔ دسٝعي أ٣ٜب اُطبُت؟

َُ رش٣ٞن أُخبؽَت ا٠ُ أٓش  ٖٓ األٓٞس .   : التشوٌق – ٘ ٌّٕٞ ؽ٤ٖ ٣َوظُذ اُّغبئ ٣ٝ 
 

 

ٌُْ "  ٌقول رسول هللا , صلّى هللا علٌه وسلّم : ّل أَُدُُّ َٝ ٘ٞا ؽز٠ّ رَؾبثّٞا ، أَ ِٓ ٘ٞا، ّٝل رئ ِٓ َٕ اَُغّ٘خَ ؽز٠ّ رُئ ّل رَذُخِٞ

َّ ث٤ٌَْ٘  . "  ػ٠ِ ش٢ء  ارا كَؼِزُُٔٞٙ رَؾبثَْجزْ ؟ أَْكشٞا اُغَّال

إٔ ٣ُض٤َش كؼٍٞ اُ٘بط ا٠ُ ٓؼشكخ عجت اُزّؾبّة ك٢ أُغزٔغ أُغِْ  -هللا ػ٤ِٚ ٝعِّْ ط٠ِ  –كوذ أساد اُشعٍٞ     

ّْ ، ؽضْٜ ػ٠ِ اُزضاّ ٛزا ا٧ٓش ، كخشط ا٫عزلٜبّ ثزُي ػٖ ٓؼ٘بٙ اُؾو٤و٢ ا٠ُ ٓؼ٠٘  ٝٛٞ اكشبء اُغ٬ّ ، ٖٝٓ صَ

 ث٬ؿ٢ ٛٞ اُزش٣ٞن ثذ٫ُخ اُغ٤بم.

 ووجود األداة ) كٌف( غالباً  طرٌقة الكشف: ٌمكن أن نضع كلمة ) أتعجب ( قبل السؤال

 ٌدل على شًء سلبًٌبدأ االستفهام بــ ) أ ( بدون حرف نفً + فعل مضارع  طرٌقة الكشف:

 هل ادلكم , أوال أدلكم , أال أدلكم {طرٌق الكشف: ٌبدأ االستفهام غالباً )بحرف استفهام + أدل( } 
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ْٗظ ؟ " وِمْثلُ ذلك قولُ صدٌٍق لصدٌقه : ْطَش ُس ثٜب ٜٓبسرََي ك٢ ُُْؼجخ اُشِّ ِّٞ ، كبُظذ٣ن "  َٛ أَُدَُُّي ػ٠ِ ؽش٣وخ  رُطَ

ْٗظ  ، كخشط ا٫عزلٜبّ  ْطَّش س ثٜب ٜٓبسرٚ ك٢ ُؼجخ اُشِّ ِّٞ أساد اصبسح كؼٍٞ طذ٣وٚ ٝرش٣ٞوَٚ ا٠ُ ٓؼشكخ اُطش٣وخ اُز٢ ٣ُط

 ثزُي ا٠ُ ٓؼ٠٘ اُزّغ٣ٞن .

 

 {.ضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بٌت ٌكفلونهــ قوله تعالى} وحرمنا علٌه المرا

 

َُ اظٜبَس اُزَّؾّغش ػ٠ِ أٓش  ٓب .   : التحّسر – ٙ   ٣ٌٕٝٞ ؽ٤ٖ ٣َوظُذ اُغبئ
 

 

 

ٍُ شٔظ اُّذ٣ٖ اٌُٞك٢ ٖٝٓ رُي هٞ
 
ا ؽغشرَٚ ٝأََُٔٚ ٝؽضٗٚ ُٔب  - ِٜش  ظ ُٓ ـٍٞ ، ٝ َٔ ثب٤ً ب ثـذاد ؽ٤ٖ عوطذ ك٢ ٣ذ اُ

ٍَ ا٤ُٚ ؽبُُٜب :   آ

ُِْٜٛب             ٍِ أَطجَؾْذ ٫ أَ ٘بص َٔ ٢ِْٛ ٫ٝ ٓب ُِِ  ع٤شاُٜٗب ع٤شا٢ٗ ؟  أَ

 أساد اُشبػش ٛ٘ب إٔ ٣ظٜش ؽغشرٚ ػ٠ِ ٓب آُذ ا٤ُٚ ٓذ٣٘خ ثـذاد ثؼذ عوٞؽٜب ثؤ٣ذ١ أُـٍٞ .   

 

 هبٍ اُخ٘غبء ك٢ سصبء أخ٤ٜب طخش : -

٢ّٓ    أ٣ظجُِؼ ك٢ اُّؼش٣ؼ ٝك٤ٚ ٣ُٔغ٢ ؟  ك٤ب ُٜل٢ ػ٤ِٚ ٣ٝب ُٜق أ

 

 ــ ٝاؽغشربٙ ٓز٠ أػٞد ا٠ُ ٝؽ٢٘؟

 

 

  
 
ٌّز االستفهام  - ٔ ًّ فً كّل مما ٌلً :م  الحقٌقً من االستفهام الذي خرج إلى معًنى بالغ
بٕ ؟ –أ  ّٔ ِط اُشٝٓب٢ّٗ ك٢ ػ ذسَّ ُٔ   } اعزلٜبّ ؽو٤و٢ {              عؤٍ أؽذ اُغ٤بػ ٓٞاؽً٘ب أسد٤ًٗب : ٤ًق أطَ ا٠ُ اُ

ُّ ؟    هبٍ طبُؼ ػجذ اُوُّذٝط : –ة  ِٚ ٝؿ٤ُشَى ٣ِٜذ َ٘ذ رج٤٘ ًُ ُٚ     ارا  َٓ ب رٔب ًٓ ٞ٣ ُٕ ز٠ ٣جُُِؾ اُج٤٘ب   } اعزلٜبّ ثالؿ٢ {َٓ
ْْ أؽّزْسَى ٖٓ اُزّؤّخش ػٖ اُؼَٔ ؟ هبٍ أؽذ أُٞاؽ٤ٖ٘ ُض٤ِٓٚ ثؼذ  –ط   رٌشاس رؤّخشٙ ػٖ اُؼَٔ ٝرؾز٣شٙ أُغزّٔش : أُ

 } اعزلٜبّ ثالؿ٢ { 

 بٌن المعنى الذي خرج إلٌه االستفهام فً كّل مما ٌلً : – ٕ
ُّ َٛ أدُّي ػ٠ِ شغشح اُُخِذ ِٝٓي ٫ ٣ج٠ِ  " قال تعالى : –أ  ُٕ هبٍ ٣ب آد  .  "كٞعٞط ا٤ُٚ اُش٤طب

  } اُزش٣ٞن { المعنى البالغً الذي خرج إلٌه االستفهام هو     
 

 قال أبو العالء المعّري : –ب 
ْٕ عؤَُذ ثٜب   ػ٤ُٞة ؟  ُٚ ًض٤ٌش     ٝأ١ُّ اُّ٘بط ٤ُظػ٤ٞث٢ ا

  } اُ٘ل٢ { المعنى البالغً الذي خرج إلٌه االستفهام هو     
 

 قال الشاعر : –ج 
ِّ أُخشٟ ٤ًَق ٣ِزو٤بٕ ؟         ا٠ُ هللا أشٌٞ ثبُٔذ٣٘خ ؽبعخً           ٝثبُّشآ

  } اُزؼغت { المعنى البالغً الذي خرج إلٌه االستفهام هو     

 
 

 األسئلة   
 

 طرٌقة الكشف: السؤال ٌتضمن مشاعر الحزن والحسرة ) الحزن (
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 قال محمود دروٌش : –د 
 أك٢ ٓضَ ٛزا اُّضٓبٕ رظّذُم ِظَِّي ؟ 

  } اإلٌٗبس { المعنى البالغً الذي خرج إلٌه االستفهام هو     
 

 قال الخنساء فً رثاء أخٌها صخر : -هـ 
٢ّٓ    أ٣ظجُِؼ ك٢ اُّؼش٣ؼ ٝك٤ٚ ٣ُٔغ٢ ؟  ك٤ب ُٜل٢ ػ٤ِٚ ٣ٝب ُٜق أ

  } اُزّؾغش { هام هوالمعنى البالغً الذي خرج إلٌه االستف     
 

 ٌقول عامر بن ُطفٌل : –و 
ُُْق عبئُش ؟  ِس ٫ أٗوبُد ٝا٩ ْٞ  أُْ رؼ٢ِٔ أ٢ّٗ ارا ا٩ُُق هبّد٢ٗ     ا٠ُ اَُغ

 } اُزوش٣ش { المعنى البالغً الذي خرج إلٌه االستفهام هو     
 

 وّضح ما ٌلً : – ٖ
ْ ٖٓ ٣ب أ٣ّٜب اُز٣ٖ آٓ٘ٞا َٛ أدٌُّْ ػ٠ِ رغبسح ر٘غ٤ٌ "خشٝط اّلعزلٜبّ ا٠ُ ٓؼ٠٘ اُزش٣ٞن ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ :  –أ 

 ػزاة أ٤ُْ " . طذم هللا اُؼظ٤ْ .

ّٕ هللا رؼب٠ُ أساد إٔ ٣ض٤ش كؼٍٞ اُ٘بط ا٠ُ ٓؼشكخ ٗٞع اُزغبسح اُز٢ ر٘غ٤ْٜ ٖٓ اُؼزاة .      ٧ 
  

ح : أُغَذ ٖٓ اخزشَع خشٝط اّلعزلٜبّ ا٠ُ ٓؼ٠٘ اُزوش٣ش ك٢ عئاٍ أُز٣غ ُشبّة  ٓٞٛٞة اخزشع أداح ٓل٤ذ –ة 

 ٛزٙ ا٥ُخ ؟ .

ّٕ أُز٣غ ٣وظذ ؽَٔ اُشبة ػ٠ِ ا٩هشاس أٓبّ أُغزٔؼ٤ٖ أّٗٚ اخزشع ٛزٙ ا٥ُخ .    ٧ 

ب آُٜخ ا٢ّٗ  "خشٝط اّلعزلٜبّ ا٠ُ ٓؼ٠٘ اإلٌٗبس ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ :  –ط   ٓ ٝار هبٍ اثشا٤ْٛ ألث٤ٚ آصس أرزّخز أط٘ب

 اُؼظ٤ْ .. طذم هللا  "أساى ٝهٞٓي ك٢ ػالٍ ٓج٤ٖ 

ّٕ ع٤ذٗب اثشا٤ْٛ ٣ٌ٘ش ػجبدح أث٤ٚ ٝهٞٓٚ ٨ُط٘بّ ٣ٝشكؼٜب ، ٝهذ ٝهغ ا٧ٓش أٌُ٘ش ثؼذ ٛٔضح ا٫عزلٜبّ .    ٧ 
 

 اقرأ النص اآلتً لجبران خلٌل جبران ، ثّم أجب عن األسئلة التً تلٌه : – ٗ
ب ٓب ، ُزُي أْػِؾ ٓ٘ٚ    ًٓ َّ ٓب رٌِٔٚ ا٤ُّٞ ع٤زلّشم ٣ٞ ً ّٕ ْٕ  رَْغزَجو٤َٚ َُْ٘لِغَي . ا " ُؼٔش١ ، ٤ُظ ك٢ صشٝري ش٢ٌء روِذُس أ

َٕ ؛ ٤ٌُٕٞ كظَ اُؼطبء ٖٓ كظٍٞ ؽ٤بري . ٝؽبُٔب عٔؼزَُي روٍٞ : " ا٢ّ٘ٗ أؽتُّ إٔ أػط٢ ، ٌُٖٝ أُغزؾو٤ٖ  ا٥

 ّٕ ا٧شغبس ك٢ ثغزبٗي ٫ روٍٞ هُٞي ؟ ٝٓضِٜب اُوطؼبٕ ك٢ ٓشاػ٤ي ؟ " كوؾ " . ك٤ٌق ر٘غ٠ ، ٣ب طبِػ ، أ
 

 وّضح كاّلً مما ٌأتً : – ٔ
ب ٓب  "رٔضَّ عِٔخ  –أ   ٓ َّ ٓب رٌِٔٚ ا٤ُّٞ ع٤زلّشم ٣ٞ ً  ّٕ ا ؽِج٤ ب "ا ٧ّٜٗب رؼٔ٘ذ ٓئًًذا ٝاؽًذا ٝٛٞ اُؾشف ؟  خجش 

 } ّٕ  } ا
 

ا اثزذائ٤ ب  "ٝؽبُٔب عٔؼزي روٍٞ  "رٔضَّ عِٔخ  –ة   ٧ّٜٗب رخِٞ ٖٓ أُئًذاد   خجش 
 

 } ُؼٔش١ {؟     استخرج من النص أسلوب إنشاء غٌر طلبً – ٕ
 

ّٕ األشغبس ك٢ ك٤ٌق ر٘غ٠ ، ٣ب طبِػ ،  "ٓب أُؼ٠٘ اُجالؿ٢ اُز١ خشط ا٤ُٚ اّلعزلٜبّ ك٢ اُؼجبسح :  – 3 أ

  } اُزؼّغت {المعنى البالغً ثغزبٗي ّل روٍٞ هُٞي ؟ ٝٓضِٜب اُوطؼبٕ ك٢ ٓشاػ٤ي ؟ " ؟ 
 

 ُي أػِؾ ٓ٘ٚ ا٥ٕ " ؽو٤و٢ أّ ؿ٤ش ؽو٤و٢ ؟ ّٝػؼ اعبثزي .ُز "َٛ األٓش ك٢ اُؼجبسح اُٞاسدح ك٢ اُ٘ض  – 4

ا٧ٓش ك٢ اُؼجبسح ؿ٤ش ؽو٤و٢ ، ك٤ِظ ك٤ٚ اُضاّ ٝر٤ٌِق ، ثَ ٛٞ ػ٠ِ عج٤َ ا٩سشبد ٝاُزٞع٤ٚ ُِ٘بط ، أ١ أّٗٚ أكبد    

 اُ٘ظؼ ٝا٩سشبد . 
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 م األولـصــفــي انــاألدت نقــذــًا: انراتــع
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ًّ مّما كان علٌه فً العصور السابقة (ٔ ٌّز النقد األدبً فً العصر العباس  اذكر األسباب التً أدت إلى تم

 

 ٝاعؼٍخ اشزِٔذ عٞاٗت اُؾ٤بح عٔؼ٤ٜب . رؤصشٙ ثٔب شٜذٙ اُؼظش ٖٓ ٜٗؼخٍ  – ٔ

ُٔؾذس ٖٓ اُشؼش آٗزاى . – ٕ  رؤصشٙ ثؾشًخ اُزغذ٣ذ ك٢ اُشؼش اُؼشث٢ ٝٓب آصبَسْرُٚ ٖٓ ؽٞاساد ٗوذ٣ّخ ؽٍٞ اُوذ٣ْ ٝاُ

 رّٞعغ آكبهٚ ٓغ اؽ٬ّع ًض٤ش ٖٓ اُ٘وبد ػ٠ِ اُضوبكبد ٓضَ : اُٜ٘ذ٣ّخ ، ٝاُلبسع٤ّخ ، ٝا٤ُٞٗب٤ّٗخ . – ٖ

ًّ نقًدا ُمَمْنَهًجا " (ٕ  . وّضح المقصود بعبارة " لقد أصبح النقد فً العصر العباس
 أ١ ُٚ هٞاػذٙ ٝأطُٞٚ اُؼ٤ِّٔخ اُز٢ ٣وبط ثٜب  ، ٝأُّلذ ًزت ٗوذ٣ّخ ر٘ٞػذ آساء اُ٘وبد ك٤ٚ .    

ٖ)  ًّ ٌّة التً أُلَّفْت فً العصر العباس  .اذكر أهم الكتب النقد

 ع٬ّّ اُُغٔؾ٢ّ .٫ثٖ ؽجوبد كؾٍٞ اُشؼشاء  – ٔ

 ُِغبؽع اُج٤بٕ ٝاُزج٤٤ٖ  – ٕ

 ٫ثٖ هز٤جٚ .اُّشؼش ٝاُشؼشاء  – ٖ

 ٫ثٖ ؽجبؽجب ػ٤بس اُشؼش  – ٗ 

 ُوُذآخ ثٖ عؼلش ٗوذ اُشؼش  – ٘

 ٦ُٓذ١ّ أُٞاصٗخ ث٤ٖ أث٢ رٔبّ ٝاُجؾزش١  – ٙ

 ٫ثٖ سش٤ن اُو٤شٝا٢ّٗ اُؼٔذح ك٢ ط٘بػخ اُشؼش ٝٗوذٙ  – 7

 ُؼجذ اُوبٛش اُغشعب٢ّٗ .د٫ئَ ا٩ػغبص  – 8

 ٢ٛ ٓؾب٫ٝد ثؼغ اُشؼشاء اُزغذ٣َذ ك٢ شٌَ اُوظ٤ذح اُؼشث٤ّخ أٝ ٓؼٜٔٞٗب أٝ أعِٞثٜب .. عّرف حركة التجدٌد (ٗ
 

 

 عْ صالصخ ٖٓ اٌُزت اُ٘وذ٣خ ك٢ اُؼظش اُؼجبع٢ ، ٝاٗغجٜب ُٔئُل٤ٜب ؟ -1

 "ؽجوبد كؾٍٞ اُشؼشاء"  اثٖ ع٬ّ اُغٔؾ٢ / "اُج٤بٕ ٝاُزج٤٤ٖ"   اُغبؽع   /   "اُشؼش ٝاُشؼشاء   اثٖ هز٤جخ

 

 ٝػؼ اُؼجبسح ا٥ر٤خ : أطجؼ اُ٘وذ ك٢ اُؼظش اُؼجبع٢ ٗوذا  ٜٓٔ٘غب  ؟ -2

 

 هٞاػذٙ ٝأطُٞٚ اُؼ٤ِٔخ اُز٢ ٣وبط ثٜب ٝأُلذ اٌُزت اُ٘وذ٣خ ٝر٘ٞػذ آساء اُ٘وبد ك٤ٜب .أ١ ُٚ 

 

 ػَِ : ر٤ٔض اُ٘وذ األدث٢ ك٢ اُؼظش اُؼجبع٢ ٓٔب ًبٕ ػ٤ِٚ ك٢ اُؼظٞس اُغبثوخ ؟ -3

 رؤصشٙ ثٔب شٜذٙ اُؼظش ٖٓ ٜٗؼخ ٝاعؼخ شِٔذ عٞاٗت اُؾ٤بح ع٤ٔؼٜب . -1

اُؼشث٢ ، ٝٓب أصبسرٚ ٖٓ ؽٞاساد ٗوذ٣خ ؽٍٞ اُوذ٣ْ ٝأُؾذس ٖٓ اُشؼش آٗزاى  رؤصشٙ ثؾشًخ اُزغذ٣ذ ك٢ اُشؼش -ٕ

. 

 رٞعغ آكبهٚ ٓغ أؽ٬ع ًض٤ش ٖٓ اُ٘وبد ػ٠ِ اُضوبكبد : اُٜ٘ذ٣خ ، ٝاُلبسع٤خ ، ٝا٤ُٞٗب٤ٗخ . -ٖ

  اُوؼب٣ب اُز٢ ر٘بُٜٝب اُ٘وذ اُؼجبع٢ ؟ ٢ٛ  ٓب 

ُشؼش٣خ ،اُظذم ٝاٌُزة ك٢ ُِلع ٝأُؼ٠٘ ، اُغشهبد ااُلؾُٞخ اُشؼش٣خ ، ٝٗظش٣خ اُ٘ظْ ، اُطجغ ٝاُظ٘ؼخ ، ا

 اُشؼش .

سؤال    يأتياحفظ الكتاب واسم المؤلف ؛   
 بالوزارة أنسب المؤلف ات التالية إلى مؤلفيها  

ػظػدػاألدبّؽػسؽػاضطصرػاضطبادّؽاضوحدةػاضثاظغظػ:ػاّضػػ
ػ
ػ

 

 المقررحل اسئلة الكتاب 
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ٌّة  (1  ٢ٛ هذسح اُشبػش اُل٤ّ٘خ ٝر٤ّٔضٙ .  .عرف الفحولة الشعر

ٌّة (ٕ  . اذكر الوسائل والطرق التً ٌصل بها الشاعر إلى الفحولة الشعر
 ؽلع أشؼبس اُؼشة ٝسٝا٣زٜب . – ٔ

ُُ٘ٚ ٖٓ ؽشػ أُؼب٢ٗ أُخزِلخ . – ٕ ٌّ ٣ّٞخ ٝاعؼخ رٔ ـَ  آز٬ى صشٝح ُُ

ٜ٘ب ك٢ شؼشٙ ثٔذػ أٝ رّ . – ٖ ّٔ  ا٩ُٔبّ ثٔ٘بهت اُوجبئَ ٝٓضبُجٜب ٤ُؼ

ٌّة (ٖ  . اذكر المعاٌٌر التً ٌحكم بها لشاعر بفحولته الشعر

ُّ اُشبػش اُز١ ٣زظق شؼشٙ ثبُغٞدح ػ٠ِ اُشبػش اُز١ ٣ٌ جودة الشعر : – ٔ ٕٞ دٝٗٚ ك٢ رُي ، ػٖٔ ٣ُوَّذ

 ٓوب٤٣ظ ٝػؼٜب اُ٘وبد ُغٞدح اُشؼش .

َُ اُشبػش أُزؼذد ا٧ؿشاع ػ٠ِ اُشبػش أُؾذٝد ا٧ؿشاع . تعّدُد األغراض : – ٕ  ٣ُلَؼَّ

ََ ػٖ اُشبػش  وفرة القصائد الّطوال : -  ٖ ّٕ ا٧طٔؼ٢ّ ؽ٤ٖ ُعئِ ُّ اُشبػش رٝ اُوظبئذ اُطٞاٍ ، ٖٝٓ رُي أ ٣ُوَذَّ

 اُغب٢ِّٛ اُؾبدسح أعبة : " ُٞ ًبٕ هبٍ خٔظ هظبئذ ٓضَ هظ٤ذرٚ ٌُبٕ كؾ٬ً " . 

 . اذكر المقاٌٌس التً وضعها النقاُد العباسٌون لجودة الشعر (ٗ
ْجُن  –ة               عضاُخ اُِلع . –أ  ُٖ اُزظ٣ٞش ٝاُزشج٤ٚ  –ط               ك٢ أُؼ٠٘ .اُغَّ  ُؽْغ

ٌّر عزة على جمٌل بثٌنة فً الشعر. علل ذلك (٘ ٌّة .  .قّدَم الّنقاد العباسٌون ُكث  لتفوقه علٌه فً األغراض الشعر

ًّ عن الشاعر األعشى : (6 ِٛغبء  ،  قال ابن َساّلم الُجَمح ب ، ٝ " ٝهبٍ أطؾبة األػش٠ : ٛٞ أًضش اُشؼشاء ٓذؽ 

ؾ٢ّ  ُألػش٠ ك٢ هُٞٚ ٛزا ؟ َٔ َُّ رُي ػ٘ذٙ ". ٓب أُؼ٤بس اُلؾُٞخ اُز١ أهّشَّ ثٚ اثٖ َعاّلّ اُُغ ا ، ٝٝطل ب ، ً  ٝكخش 

د ا٧ؿشاع "أُؼ٤بس اُز١ أهشَّ ثٚ ٛٞ  . "رََؼذُّ

 ر العرب  ورواٌتها وسٌلة إلى الفحولة ؟فً رأٌك, لم عّد النقاد العباسٌون حفظ أشعا (7

       

ٌّٖ اُشبػش ٖٓ ا٫عزلبدح ٖٓ اُزغبسة اُشؼش٣خ ٦ُخش٣ٖ ؛ ك٤زؼِْ عضاُخ ُِلع   ٧ٕ ؽلع ا٧شؼبس ٝسٝا٣زٜب ٣ٔ

دٛب ٣ٝؤر٢ ثـ٤شٛب ، ٣ٝزؼِْ ؽغٖ اُزظ٣ٞش ٝاُزشج٤ٚ ٝٛزٙ ا٧ٓٞس ٖٓ ٓو٤بط  ّٞ ٣ٝزؼشف أُؼب٢ٗ اُز٢ عجوٞٙ ثٜب ك٤غ

 اُلؾُٞخ اُشؼش٣خ .

 

 

 

 

 هذسح اُشبػش اُل٤٘خ ٝر٤ٔضٙأُوظٞد ثبُلؾُٞخ اُشؼش٣خ ؟ٓب  -1

 

 ك٢ سأ٣ي، ُْ ػذ اُ٘وبد اُؼجبع٤ٕٞ ؽلع أشؼبس اُؼشة ٝسٝا٣زٜب ٝع٤ِخ ا٠ُ اُلؾُٞخ اُشؼش٣خ؟ -2

اُزغبسة اُشؼش٣خ ٦ُخش٣ٖ ،ك٤زؼِْ عضاُخ اُِلع ٝ ٣زؼشف أُؼب٢ٗ اُز٢ عجوٞٙ ا٤ُٜب  رٌٖٔ اُشبػش ٖٓ ا٫عزلبدح ٖٓ

 ك٤غٞدٛب ٝ ٣ؤر٢ ثـ٤شٛب ٣ٝزؼِْ ؽغٖ اُزظ٣ٞشٝ اُزشج٤ٚ ٝٛزٙ ا٧ٓٞس ٖٓ ٓوب٤٣ظ اُلؾُٞخ

 

هبٍ اثٖ عالّ اُغٔؾ٢ ػٖ اُشبػش األػش٠: " ٝهبٍ أطؾبة األػش٠: ٛٞ أًضشْٛ ) أ١ اُشؼشاء ( ٓذؽب  -3

ا ٝٝطل ب،ًَ رُي ػ٘ذٙ" ٓب ٓؼ٤بس اُلؾُٞخ اُز١ أهش ثٚ اثٖ عالّ اُغٔؾ٢ ُألػش٠؟ٝٛغبء    .رؼذد ا٧ؿشاعا ٝكخش 

 

 

 

 

ػأوّضاػ:ػاضغحوضظػاضذطرّغظػ 
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ْبع والّصنعة عند نظرتهم إلى الشاعر أو الكاتب . علل ذلك ؟ (ٔ  تناول الّنقاد العباسٌون قضٌة الطَّ

ٍْ ثبُو٤ٔخ ػ٤ِٜب .     ثُـ٤خ اطذاس ؽٌ

ْبع والّصنعة فً قسمٌن . اذكرهما ؟ (ٕ  كان األدباء من حٌُث الطَّ

 . الصنعة أدباء. ٕ.         الطبع أدباء. ٔ
 

  ُأدباُءػاضطَّْبعػ)ػاضّدضغػظػ( – ٔ
 

ْبع ) السلٌقة ( (ٔ  ؟ وّضح المقصود بأدباء الطَّ
ْٛ ا٧دثبء اُّز٣ٖ ٣ٌِٕٔٞ أُٞٛجخ ٫ٝ ٣جبُـٕٞ ك٢ ٓشاعؼبد ٗظٞطْٜ ، ار ٣جٕ٘ٞ اُ٘ظٞص ث٤ُْغٍش ٫ٝ     

 ٣ؼزٔذٕٝ أُشاعؼبد اُّذائٔخ ٝؽٍٞ اُ٘ظش ك٢ ٓب ٣٘ظٕٔٞ أٝ ٣ئُلٕٞ .

 

ْبع ) السلٌقة ( فً التألٌف والّنْظم ؟ (ٕ  اذكر صفات أدباء الطَّ

 ٣جٕ٘ٞ اُ٘ظٞص ث٤ُِْغٍش . –ة             ٫ ٣جبُـٕٞ ك٢ ٓشاعؼبد ٗظٞطْٜ . –أ 

ِْٜ ٝرؤ٤ُلْٜ . –ط  ِٔ  ٫ ٣ؼزٔذٕٝ أُشاعؼبد اُّذائٔخ ٝؽٍٞ اَُّ٘ظَش ك٢ َْٗظ
 

 ُأدباءػػػاضّصظطظػػ  – ٕ
 

 .وّضح المقصود بأدباء الّصنعة  (ٔ

ٞا ٝأَُّلُٞا ٖٓ أعَ ا٫سروبء ث٘زبعْٜ ا٧دث٢ّ ُٝسثّٔب ٣غزـشهٕٞ    ُٔ ْٛ اُشؼشاء اُّز٣ٖ ٣ٌِٕٔٞ أُٞٛجخ ٣ٝشاعؼٕٞ ٓب َٗظَ

 ك٢ اُزؤ٤ُق صًٓ٘ب ؽ٬ً٣ٞ 

 ٖٓ أعَ ا٫سروبء ث٘زبعْٜ ا٧دث٢ّ .  ؟ أدباء الّصنعة ٌراجعون ما َنَظُموا وألّفُوا . علل ذلك (ٕ
 

ْبِع ) السلٌقة ( ؟  (ٖ ٌّزت أدباء الّصنعة على أدباء الطَّ  اذكر السمة التً م

 ر٤ّٔض أدثبء اُّظ٘ؼخ ػ٠ِ أدثبء اُطَْجغ ثبُزؤ٢ّٗ أُج٢٘ ػ٠ِ اُ٘ظش اُؼو٢ِّ .    

٢ٛ اُوظبئذ اُز٢ ٣ٔؼ٢ اُشبػش ػبٓبً ًب٬ًٓ ك٢ ٗظٜٔب ك٤وِّت ك٤ٜب سأ٣ٚ ٝٗظشٙ هجَ إٔ ٣خشعٜب   .عرف الحولٌات (ٗ

 ا٠ُ اُ٘بط.
 

 .الشعر وتألٌف الُخَطب . علل ذلك تحّدث الّنقاد العباسٌون عن العوامل التً ُتعٌن األدباء على َنْظم  (٘

 ُِٞطٍٞ ا٠ُ اُ٘زبط ا٧دث٢ّ اُغ٤ذ .   
 

ٙ)  ًّ  .أو  اذكر العوامل التً ُتعٌن األدباء على َنْظم الشعر وتألٌف الُخًطب   .اذكر حوافز اإلبداع األدب

ٖٝٓ رُي ٓب هبُٚ أثٞ رٔبّ ٓٞط٤ًب اُجُؾزش١ ثٔب ٣ُؼ٤٘ٚ ػ٠ِ َْٗظْ اُشؼش اُغ٤ّذ : " رََخ٤ّش  اُجٞاػش اُ٘لغ٤ّخ : – ٔ

ْٕ ٣وظذ ا٩ٗغبٕ  ُزؤ٤ُق ش٢ٍء  ّٕ اُؼبدح ك٢ ا٧ٝهبد أ ا٧ٝهبد ٝأٗذ ه٤َِ أُُّٜٞ ، طلش ٖٓ أُّٜٞ ، ٝاػِْ أ

ّٕ اُ٘لَظ هذ أخزد ؽظّٜب ٖٓ اُشاؽخ  ٝهغطٜب ٖٓ اُّّ٘ٞ "  أٝ ٣ؾلظٚ ك٢ ٝهذ اُغََّؾش ، ٝرُي أ

 ، ٓضَ : أٗغبة اُ٘بط ، ٝاُجشاػخ ك٢ ػِْ اُّ٘ؾٞ . اُغؼ٢ ا٠ُ رؾظ٤َ أُؼبسف أُز٘ٞػخ – ٕ

 ا٩ًضبس ٖٓ ٓٔبسعخ اُزؤ٤ُق ا٧دث٢ّ . – ٖ

 

ٌّز نوع الحافز إلى اإلبداع فً كلّ مما ٌلً (7  :  م
 ٝاعبثزٜب ا٣بى "  " ُخْز ٖٓ ٗلغي عبػخ ٗشبؽي ، ٝكشاؽ ثبُيهٍٞ ثش٤ش ثٖ أُؼزٔش :  –أ 

 ٗٞع اُؾبكض ُِزؤ٤ُق ٛٞ : } اُجٞاػش اُ٘لغ٤ّخ { 

ػُعػواضّصظطظػ:ػاضَطْبػظّغاثاػػػػ
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ََ ٧ؽذ اُُخطجبء : –ة   " اّٗي َُزٌُضش ، كوبٍ : أًُضش ُزٔش٣ٖ اُِّغبٕ " ه٤ِْ

 .ٗٞع اُؾبكض ُِزؤ٤ُق ٛٞ : } ا٩ًضبس ٖٓ ٓٔبسعخ اُزؤ٤ُق ا٧دث٢ّ {

 

 

 

 

 ٓب أُوظٞد ثٌَ ٖٓ : أدثبء اُطجغ ، أدثبء اُظ٘ؼخ ؟ (1

ْٛ ا٧دثبء اُّز٣ٖ ٣ٌِٕٔٞ أُٞٛجخ ٫ٝ ٣جبُـٕٞ ك٢ ٓشاعؼبد ٗظٞطْٜ ، ار ٣جٕ٘ٞ اُ٘ظٞص  :أدثبء اُطجغ 

 ث٤ُْغٍش ٫ٝ ٣ؼزٔذٕٝ أُشاعؼبد اُّذائٔخ ٝؽٍٞ اُ٘ظش ك٢ ٓب ٣٘ظٕٔٞ أٝ ٣ئُلٕٞ .

 

ٞا ٝأَُّلُٞا ٖٓ أعَ ا٫سروبء ث٘زبعْٜ   :أدثبء اُظ٘ؼخ ُٔ ْٛ اُشؼشاء اُّز٣ٖ ٣ٌِٕٔٞ أُٞٛجخ ٣ٝشاعؼٕٞ ٓب َٗظَ

 زـشهٕٞ ك٢ اُزؤ٤ُق صًٓ٘ب ؽ٬ً٣ٞ ا٧دث٢ّ ُٝسثّٔب ٣غ

 ٝٗظشٙ سأ٣ٚ ك٤ٜب ك٤وِّت ٗظٜٔب ك٢ ًب٬ًٓ  ػبٓبً  اُشبػش ٣ٔؼ٢ اُز٢ اُوظبئذ ٢ٛ .( ػشف اُوظبئذ اُؾ٤ُٞبد 2

 .اُ٘بط ا٠ُ ٣خشعٜب إٔ هجَ

 ( ٤ٓض ٗٞع اُؾبكض ا٠ُ اإلثذاع األدث٢ ك٢ ًَ ٓٔب ٣ؤر٢ :3

 } اُجٞاػش اُ٘لغ٤ّخ {هٍٞ ثشش ثٖ أُؼزٔش :"خز ٖٓ ٗلغي عبػخ ٗشبؽي ٝكشاؽ ثبُي ٝاعبثزٜب ا٣بى". 

 .ا٩ًضبس ٖٓ ٓٔبسعخ اُزؤ٤ُق ا٧دث٢ّ { } ه٤َ ألؽذ اُخطجبء: "اٗي ُذ ًضش، كوبٍ: أ ًضش ُزٔش٣ٖ اُِغبٕ". .

 
 

 
 

 

ٔ)  ًّ  . اذكر آراء النّقاد حول قضٌة الّلفظ والمعنى فً العصر العباس
ّٕ اُو٤ٔخ اُغٔب٤ُّخ ٝاُل٤ّ٘خ ُِ٘ض ا٧دث٢ رٌٖٔ ك٢  أُلبظٚ أًضش ٖٓ ٓؼب٤ٗٚ .   ٔ  سأٟ اُغبؽع أ

ِْٜظ اثٖ   ٕ ، كَؼذَّ اُِلع ٝأُؼ٠٘ ش٤ئًب ٝاؽًذا ، ٫ٝ ٣ٌٖٔ اُلظَ ث٤ٜ٘ٔب  ؽجبؽجبعبس اثٖ سش٤ن اُو٤شٝا٢ّٗ ػ٠ِ َٗ

. ٍٍ  ثِؾب

 ٣شٟ اثٖ ؽجبؽجب اَُؼ١ِّٞ اُؼ٬هخ ث٤ٖ اُِلع ٝأُؼ٠٘ ػ٠ِ ٗؾٞ اُؼ٬هخ ث٤ٖ اُشٝػ ٝاُغغذ .  ٖ

 رؾّذس اثٖ هز٤جخ ػٖ اُِلع ٝأُؼ٠٘ ٓغزٔؼ٤ٖ ك٢ اُشؼش ، ٝٝػؼ أهغبٜٓٔب .   ٗ

 ك٢ أُلبظٚ أًضش ٖٓ ٓؼب٤ٗٚ .ك٢ اُ٘ض ٖٓ ٝعٜخ ٗظش اُغبؽع ؟أ٣ٖ رٌٖٔ اُو٤ٔخ اُغٔب٤ُخ  (ٕ

 ؟ اُغبؽع ٗظش ٝعٜخ ٖٓ أُؼ٠٘ ك٢ رٞاكشٛب ٣غت اُز٢ ا٤ُٔضاد ٢ٛ ٓب(  (3

 

 . ا٤ُٚ ٝر٘غزة اُ٘لٞط روجِٚ ًش٣ٔبً  شش٣لبً  أُؼ٠٘ ٣ٌٕٞ إٔ

 
 

ٌّة للنص األدبً تكمن فً  ألفاظه أكثر من معانٌه . علل ذلك  (ٗ ة والفن ٌّ  .رأى الجاحظ أّن القٌمة الجمال

ب ا٧ُلبظ كزخزِق ك٢ ٓغزٞاٛب ٝه٤ٔزٜب ٖٓ أد٣ت ا٠ُ آخش     ّٓ ّٕ أُؼب٢ٗ ٓؼشٝكخ ٝٓشزشًخ ث٤ٖ ا٧دثبء ، أ ٧

 ثؾغت أعِٞة ا٧د٣ت ٝهُذسرٚ ٝصوبكزٚ اُِـ٣ّٞخ . 

 فٌما ٌخّص اللفظ والمعنى :ٌقول الجاحظ 
 

" أُؼب٢ٗ ٓطشٝؽخ ك٢ اُطش٣ن ٣ؼشكٜب اُؼغ٢ٔ ٝاُؼشث٢ ٝاُجذ١ٝ ٝاُوش١ٝ ٝأُذ٢ٗ ، ٝاّٗٔب اُشؤٕ ك٢ اهبٓخ اُٞصٕ   

جي " .  رََخ٤ُّش اُِلع ٝثغُٜٞخ أُخشط ًٝضشح أُبء ، ٝك٢ طّؾخ اُطَْجغ ٝعٞدح اُغُّ َٝ 

 

 

  :ػاّضضغظػواضططظؼػثاضّثاػػػػػ
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 اهتم الجاحظ بالصٌاغة اللفظٌة فهل ٌعنً هذا أّنه أهمل المعنى تماًما ؟  (٘

ب رَْوجَُُِٚ اُ٘لٞط ٝر٘غزة ا٤ُٚ ، كبرا     ًٔ ًّذ ػشٝسح إٔ ٣ٌٕٞ أُؼ٠٘ شش٣لًب ًش٣ ب ، ثَ أ ًٓ ٫ ُْ ٣َٜٔ أُؼ٠٘ رٔب

 اعزٔغ ك٢ ا٧دة ششف أُؼ٠٘ ٝث٬ؿخ اُِلع ًبٕ أعٞد ٝأًضش هَج٫ًٞ ُذٟ أُزِو٢ّ .
 

 متى ٌكون النص األدبً أكثر َقبواًل لدى المتلّقً ؟ (ٙ

 ٣ٌٕٞ اُ٘ض ا٧دث٢ أًضش هج٫ًٞ ُذٟ أُزِو٢ّ ارا اعزٔغ ششف أُؼ٠٘ ٝث٬ؿخ اُِلع .   
 

 اذكر أقسام اللفظ والمعنى التً وضعها ابن قتٌبة ؟ (7

َٖ ُلظُُٚ ٝعبَد ٓؼ٘بٙ . –  َػْشٌة َؽُغ

–  َٖ  ُلظُُٚ ٝؽ٬ ، كبرا كَزّْشزَُٚ ُْ رغذ كبئذح ك٢ أُؼ٠٘ . َػْشٌة َؽُغ

 َػْشٌة عبَد ٓؼ٘بٙ ٝهَّظشد أُلبظُُٚ  –

 َػْشُة رؤّخش ُلظُُٚ . –
 

ٌَُخصُّ اللفظ والمعنى : ًّ فٌما   ٌقول ابن رشٌق القٌروان
 

رٚ "      ّٞ ٌْ ٝسُٝؽُٚ أُؼ٠٘ ،ٝاسرجبؽٚ ًبسرجبؽ اُشٝػ ثبُغغذ ، ٣ؼؼق ثؼؼلٚ ، ٣ٝوٟٞ ثو  " اُِلعُ عغ

 

هل ٌختلف رأي ابن قتٌبة عن رأي كل من : ابن طباطبا , وابن رشٌق , فً النظرة إلى قضٌة اللفظ والمعنى ؟  (8
 .وضح إجابتك

ّٕ اثٖ ؽجبؽجب ٝاثٖ سش٤ن ٗظشا اُ       ٠ اُِلع ٝأُؼ٠٘ ػ٠ِ أّٜٗب ٝؽذح ٓزٔبعٌخ ػ٠ِ ٗؾٞ اُؼ٬هخ ٗؼْ ، رخزِق ؛ ٧

ب اثٖ هز٤جخ كوّغْ اُشؼش ك٢ ٓب ٣زؼِن ثوؼ٤خ اُِلع ٝأُؼ٠٘  ّٓ ث٤ٖ اُغغذ ٝاُشٝػ ٫ٝ ٣ٌٖٔ اُلظَ ث٤ٜ٘ٔب ثؾبٍ ، أ

را كزشزٚ أسثؼخ أهغبّ ، ٣ٝظٜش ٜٓ٘ب أّٗٚ ٫ ٣ؼذٛب ٝؽذح ٓزٔبعٌخ ، كٖٔ أهغبّ اُشؼش ُذ٣ٚ ػشُة ؽغٖ ُلظٚ ٝؽ٬ كب

 ُْ رغذ ٛ٘بى كبئذح ك٢ أُؼ٠٘ .
 

 ٌرى الجاحظ أن الشعر إذا ترجم إلى لغة أخرى بطل, ما السبب إلً دفعه إلى هذا الحكم فً ظل ما درست ؟  (9

ّٕ اُو٤ٔخ اُغٔب٤ُخ ٝاُل٤٘خ ك٢ اُ٘ض رٌٖٔ ك٢ أُلبظٚ أًضش ٖٓ ٓؼب٤ٗٚ،  ٝرشعٔخ اُ٘ض ا٠ُ ُـخ أخشٟ رؼ٢٘    ٧

ث٢ ٝؿ٤شٙ ، ٝعززـ٤ش اُِـخ ٝٓب ٣زجؼٜب شكوؾ ، ٝأُؼب٢ٗ ك٢ ٗظش اُغبؽع ٫ كشم ك٤ٜب ث٤ٖ اُؼاُؾلبظ ػ٠ِ أُؼ٠٘ 

 ٖٓ اهبٓخ اُٞصٕ ، ٝرخ٤ش اُِلع ػ٘ذ اُزشعٔخ ث٬ شّي .
 

 هل تجد لكل من : اللفظ , والمعنى , مّزٌة على اآلخر فً األدب؟ وضح رأٌك  (ٓٔ

 ٫ ٓض٣ّخ ٧ؽذٛٔب ػ٠ِ ا٥خش ، ك٬ ٣ٌٖٔ كظَ اُو٤ٔخ اُل٤٘خ ث٤ٖ اُِلع ٝأُؼ٠٘ ، ًَٝ ٜٓ٘ٔب اٗؼٌبط ٦ُخش . 
 
 

 ؟( هل ٌختلف رأي ابن قتٌبة عن رأي كل من : ابن طباطبا , وابن رشٌق , فً النظرة إلى قضٌة اللفظ والمعنىٔ

طباطبا و ابن رشٌق نظرا للفظ و المعنى على أنهما وحدة متماسكة على نحو العالقة بٌن نعم هناك اختالف فابن 

 الروح والجسد فهما شٌئ واحد وال ٌمكن الفصل بٌنهما بحال .

فمن أقسام  أما ابن قتٌبة فقسم الشعر فٌما ٌتعلق باللفظ و المعنى إلى أربعة أقسام وهو ال ٌعدهما وحدة متماسكة 

 . حسن لفظه وحال فإذا فتشته لم تجد هناك فائدة فً المعنى الشعر لدٌه ضرب

 ٌرى الجاحظ أن الشعر إذا ترجم إلى لغة أخرى بطل , ما السبب الذي دفعه إلى هذا الحكم فً ظل ما درست ؟  (ٔ

أن القٌمة الجمالٌة والفنٌة فً النص تكمن فً ألفاظه أكثر من معانٌه وترجمة النص  السبب أن الجاحظ رأى

إلى لغة أخرى تعنً الحفاظ على المعنى فقط و المعانً ٌعرفها العجمً والعربً ، و أما اللغة و ما ٌتبعها من 

 إقامةالوزن وغٌرها من األمورفستتغٌر بال شك .

ٌّة على اآلخر فً األدب ؟ هل تجد لكل من : اللفظ , والمعنى , (ٕ  رأٌك وضحمز

 ال مزٌة ألحدهما على اآلخر فال ٌمكن فصل القٌمة الفنٌة بٌن اللفظ والمعنى ، وكل منهما انعكاس لآلخر.

 

 حل أسئلة الكتاب المقرر
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  سارت آراء الّنقاد العباسٌٌن فً مفهوَمً الصدق والكذب فً الشعر نحو مبدأٌن . اذكرهما. 
 

َزثُُٚ { المبدأ األول : ًْ   } أػَزُة اُّشْؼِش أ
 

ٛٞ ػذّ ٓطبثوخ اُظٞسح ا٧دث٤خ ُٔب ٣٘بعجٜب ك٢ اُٞاهغ ، ٝػذّ اُزو٤ّذ ثٔؼب٤٣ش اُؼوَ   .عّرف الكذب فً الشعر  (ٔ

 ػٖٔ دائشح اُخ٤بٍ أُوجٍٞ اُز١ ٣ش٢ٓ ا٠ُ اؽذاس اُٞهغ اُؾغٖ ٝاُزؤص٤ش ك٢ ٗلظ أُزِو٢ .ٝأُ٘طن ، ٓغ اُجوبء 
 

َب : ٌْ َِ  ومثال ذلك ما قاله البحترّي مادًحا الّش ْْ ٣ُْظوَ ُ  ّ َؿ٠ ٖٓ طبس َٞ َّ اُ ُٖ ؽبَُخ            ٣ٞ ٍُ أؽَغ ُّ أُظوٞ  ٝاُظبس

 
َٖ ٓذَػ اُّش٤َْت ، كشجُّٜٚ ٖٓ ٗبؽ٤ِخ إُِٞ ثبُغ٤ق  جؾزش١ّ خبُق اُ :      شرح البٌت   ٛ٘ب اُٞاهغ ٝؽذٝد أُ٘طن ، ؽ٤

ِٕ هبؽًؼب كبػ٬ً ك٢ عبؽخ أُؼشًخ ، ٝٛزٙ اُظٞسح ٓغ ٓخبُلزٜب ُِٞاهغ ٝخشٝعٜب  َُ ك٤ٌٕٞ أث٤َغ اُِٞ اُز١ ٣ُظوَ

ْهغ اَُؾَغٖ ٝاُزؤص٤ش ك٢ ٗلظ  ػٖ أُ٘طن رَجو٠ ػٖٔ دائشح اُخ٤بٍ أُوجٍٞ ، اُز١ ٣ش٢ٓ ثٚ اُشبػش ا٠ُ اؽذاس َٞ اُ

ْٕ ٓذَػ اُّش٤َْت كبّٗٚ ك٢ اُٞهذ ٗلغٚ ُْ ٣ٔ٘غ أُزِو٢ّ ٖٓ  أُزِو٢ّ ، ٝٛٞ ٓب ِٗٔغٚ ؽ٤ٖ ٗوشأ اُج٤ذ . ٝاُشبػش ٝا

 اُزل٤ٌش ك٢ أُظبٛش اُغِج٤خ ُٚ .
  

َُ          ومثال ذلك أًٌضا ما قاله المتنبً مادًحا : ْْ  رِِش٢ِٗ    ًل٠ ثِِغغ٢ٔ ُٗؾّٞل  أ٢ّ٘ٗ سع ُٓخبؽجز٢  ا٣ّبَى  ُ  ُّٞل  
ب     شرح البٌت أخز اُ٘وبد ػ٠ِ أُز٘ج٢ ك٢ ث٤زٚ ٛزا أٗٚ رغبٝص ؽذٝد اُخ٤بٍ أُؼوٍٞ ٝسأٝا ك٢ ٓضَ ٛزا اُج٤ذ اكشاؽ ب خبسع 

 ػ٠ِ اُؾو٤وخ 

 ذلك ؟ دعا الّنقاد العباسٌون الشعراَء إلى استخدام أدوات تقّرب المبالغة إلى نفس المتلّقً . علل (ٕ
ّٕ اعزخذاّ ا٧دٝاد ٓضَ } ُٞ ، ٣ٌبد ، .... { ٣ٔ٘غ رغبٝص ؽذٝد اُخ٤بٍ ٣ٝٔ٘غ ا٩كشاؽ اُ ز١ ٣ئد١ ا٠ُ اُخشٝط ٧

 ػ٠ِ اُؾو٤وخ 
 

 مثال شعري اسُتخدمت فٌه ألفاظ تقّرب المبالغة إلى نفس المتلّقً 
ُْ   قال شاعٌر مادًحا : ِْ ارا ٓب عبَء ٣َْغزَِِ ُٖ اَُؾِط٤ ًْ ِٚ           ُس َٕ ساَؽزِ ٌُُٚ ِػشكب  ٣ٌبُد ٣ُِٔغ

 

٣ؼجّش اُشبػش ػٖ ًشّ أُٔذٝػ ثٔؾبُٝخ اُغذاس آغبى ٣ذٙ ، ٝك٢ ٛزا ٓجبُـخ هّشثٜب ثبعزخذاّ اُِلع "        شرح البٌت

 ٣ٌبد " . 
 

ُة اُّشؼِش أطَذهُُٚ {  المبدأ الثانً  } أْػز 
 

ٛٞ إٔ رٌٕٞ اُظٞسح اُشؼش٣ّخ ٓؼجّشح ػٖ رغشثخ شؼش٣ّخ ؽو٤و٤ّخ ٣ٝغزخذّ ك٤ٜب اُشبػش   . عّرف الّصدق فً الشعر (ٔ

 اُخ٤بٍ أُوجٍٞ اُوش٣ت اُز٘بٍٝ ٖٓ ؿ٤ش اُخشٝط ػ٠ِ ؽذٝد أُ٘طن .
ٌّة :   لِ ٌَ ب   ومثال ذلك ما قالته لٌلى األَْخ  ٓ َٖ   ُٗغٞ ِْ َِ ٝعؾَ ث٤ٞرْٜ         ٝأِعّ٘خ    ُصْسم    ٣َُخ ّ  ِسثبؽُ اُخ٤  هٞ

 

ٍَ ٝعؾَ اُج٤ٞد ثب٤َُِ ٝاُّشٓبػ اُضسهبء ث٘غّٞ ا٤َُِ ، ٢ٛٝ طٞسح ٓوجُٞخ      البٌت شرح طٞسد ٠ِ٤ُ ا٧َْخ٤َِ٤ّخ اُخ٤ٞ

 ٫ خشٝط ك٤ٜب ػٖ ؽذٝد أُ٘طن .
 

 الّصدق والكذب الذي ٌّتفق مع مضمون كلّ من البٌتٌن التالٌٌن :ما المبدأ النقدّي فً موضوع  (ٕ

ّْٗشْذرَُٚ  َطَذهب  حسان بن ثابت :قال  –أ  ٍُ ارا أ َٖ ث٤ذ  أَٗذ هبئُُِِٚ           ث٤ذ  ٣ُوب ّٕ أؽغ  } أػَزُة اُّشؼِش أطّذهُُٚ {   ٝا
 

ِزثُُٚ  قال الُبحترّي : –ب  ًَ  ِٚ ْْ           ٝاُّشْؼُش ٣ٌل٢ َػٖ ِطْذهِ ٌُ ِْ٘طوِ  } أػَزُة اُّشؼِش أًزثُُٚ {      ًِّْلزُٔٞٗب   ُؽذَٝد    ٓ
 

ِش  قال ابن المعتز :  (ٖ ْٛ ُِْذ ُٜب :        ٛزا ُؿجبُس ٝهبئِِغ اُّذ ِشْجَذ ، هُ َٝ جُْشَد  ًَ  هبَُْذ : 
 شجٚ اُشبػش اُش٤ت ك٢ سأعٚ ثـجبس اُؾشٝة اُز١ ٣ؼِٞ اُشأط . . وّضح الصورة الفنٌة الواردة فً هذا البٌت -

 
 

 :دقػواضصذبػسؽػاضذطرػ:ػاضّصػرابّطا 
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 إْن  كنت ناقًدا , فهل ترى البٌت هنا من باب الكذب أم الصدق؟ وضح إجابتك . (ٗ

أػزة اُشؼش أًزثٚ ، ٧ٕ اُشبػش خشط ػ٠ِ ٓؼب٤٣ش اُؼوَ ٝأُ٘طن كبُظٞسح كِْ رٌٖ ٓطبثوخ ُِٞاهغ ، كبُش٤ت ك٢    

 ّ ك٢ اُغٖ .اُؼشف ػ٬ٓخ ػ٠ِ اُزوذّ 

 

 

 

 ( ٓب أُوظٞد ثٌَ ٖٓ :1

 ٓغ ، ٝأُ٘طن اُؼوَ ثٔؼب٤٣ش اُزو٤ّذ ٝػذّ ، اُٞاهغ ك٢ ٣٘بعجٜب ُٔب ا٧دث٤خ اُظٞسح ٓطبثوخ ػذّ ٛٞ :اٌُزة  ك٢ اُشؼش

 . أُزِو٢ ٗلظ ك٢ ٝاُزؤص٤ش اُؾغٖ اُٞهغ اؽذاس ا٠ُ ٣ش٢ٓ اُز١ أُوجٍٞ اُخ٤بٍ دائشح ػٖٔ اُجوبء

 اُخ٤بٍ اُشبػش ك٤ٜب ٣ٝغزخذّ ؽو٤و٤ّخ شؼش٣ّخ رغشثخ ػٖ ٓؼجّشح اُشؼش٣ّخ اُظٞسح رٌٕٞ إٔ ٛٞ.   :اُظذم ك٢ اُشؼش

 . أُ٘طن ؽذٝد ػ٠ِ اُخشٝط ؿ٤ش ٖٓ اُز٘بٍٝ اُوش٣ت أُوجٍٞ

 

 ( ٓب أُجذأ اُ٘وذ١ ك٢ ٓٞػٞع اُظذم ٝاٌُزة اُز١ ٣زلن ٓغ ٓؼٕٔٞ ًَ ٖٓ اُج٤ز٤ٖ ا٥ر٤٤ٖ:2

 

 هبٍ ؽغبٕ ثٖ صبثذ : ٝإ أؽغٖ ث٤ذ أٗذ هبئِٚ       ث٤ذ ٣وبٍ ارا أٗشذرٚ : طذهب          -أ

 { اُشؼشأطذهٚ} أػزة 

 

 هبٍ اُجؾزش١ :  ًِلزٔٞٗب ؽذٝد ٓ٘طوٌْ               ٝاُشؼش ٣ٌل٢ ػٖ طذهٚ ًزثٚ. -ة

 } أػزة اُشؼش أًزثٚ {

 

 هبٍ اثٖ أُؼزض : -3

 ٛزا ؿجبس ٝهبئغ اُذٛش                    هبُذ ًجشد ٝشجذ ، هِذ ُٜب : 

 

 طٞس اُشبػش اُش٤ت ك٢ سأعٚ ثـجبس اُؾشٝة اُز١ ػِٞ اُشأط.. ٝػؼ اُظٞسح اُل٤٘خ ك٢ اُج٤ذ  -أ

 

 إ ً٘ذ ٗبهذ ا، كَٜ رشٟ اُج٤ذ ٛ٘ب ٖٓ ثبة اٌُزة أّ اُظذم ؟ ٝػؼ اعبثزي -ة

اُظٞسح كِْ رٌٖ ٓطبثوخ ُِٞاهغ ، كبُش٤ت ك٢ ٖٓ ثبة اٌُزة ٧ٕ اُشبػش خشط ػ٠ِ ٓؼب٤٣ش اُؼوَ ٝأُ٘طن ك٢ 

 اُؼشف ػ٬ٓخ ػ٠ِ اُزوذّ ك٢ اُغٖ.

 

 

 

 

 

 

 

ػ

 حل اسئلة الكتاب المقرر
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ػ
 عّرف المذهب األدبً (ٔ

ٛٞ عِٔخ ٖٓ اُخظبئض اُل٤ّ٘خ اُز٢ رَْظجُُؾ ٗزبًعب أدث٤ًب ٓب ثِِظْجـٍخ ؿبُجخ ر٤ُّٔض رُي اُ٘زبط ٖٓ ؿ٤شٙ ك٢ كزشح ٓؼ٤٘خ ٖٓ   

 اُضٓبٕ .
 

ٌّة فً بداٌاتها ؟ (ٕ  اُـشة . ذظٜشد أُزاٛت ا٧دث٤خ ك٢ ثذا٣برٜب ػ٘    أٌن ظهرت المذاهب األدب

 
 كٌف ومتى وصلت المذاهب األدبٌة إلٌنا ؟ (ٖ

ؼشث٤خ ا٠ُ أدث٘ب اٗزوِذ أُزاٛت ا٧دث٤ّخ ٝرؤص٤شٛب ثلؼَ ا٫رظبٍ اُضوبك٢ّ ٝؽشًخ اُزشعٔخ ك٢ ثذا٣خ ػظش اُٜ٘ؼخ اُ     

 اُؼشث٢ اُؾذ٣ش 

ٌّة فً العصر الحدٌث ؟ (ٗ  اذكر أهم المذاهب النقد

 أُزٛت اُشٝٓبٗغ٢ّ  -ٖ  أُزٛت ا٬ٌُع٢ٌّ٤ ) ٓذسعخ ا٩ؽ٤بء ٝاُٜ٘ؼخ (  - ٔ

 أُزٛت اُشٓض١ّ  -ٗ       أُزٛت اُٞاهؼ٢ّ  - ٕ

 

 

 
 

٣طِن ػ٠ِ اُؾشًخ اُشؼش٣ّخ اُز٢ ظٜشد ك٢ أٝائَ اُؼظش اُؾذ٣ش   على من ٌطلق اسم مدرسة اإلحٌاء والنهضة ؟ (ٔ

. 
 

ٕ)  ًّ اُؾشًخ اُشؼش٣خ اُؼشث٤خ اُز٢ ظٜشد ك٢ أٝائَ اُؼظش اُؾذ٣ش ، ٝاُزضّ ك٤ٚ شؼشاإٙ   .عّرف المذهب الكالسٌك

َْ ػ٠ِ ٜٗظ اُشؼشاء ك٢ ػظٞس اصدٛبس اُشؼش اُؼشث٢ .   اَُّْ٘ظ
 

ًّ ؟ (ٖ  ٣َُؼّذ ٓؾٔٞد عب٢ٓ اُجبسٝد١ّ سائذ أُزٛت ا٬ٌُع٢ٌّ٤ .   من هو رائد المذهب الكالسٌك
 

ًّ فً مصر  (ٗ  { ػ٢ِ اُغبسّ ،  ؽبكع اثشا٤ْٛ ،  اؽٔذ شٞه٢ }   .اذكر أشهر شعراء المذهب الكالسٌك
 

ًّ فً العراق  (٘ ، ٓؼشٝف  ع٤َٔ طذه٢ اُّضٛب١ّٝ ، ػجذ أُؾغٖ اٌُبظ٢ّٔ  } .اذكر أشهر شعراء المذهب الكالسٌك

 { ٓؾٔذ ٜٓذ١ اُغٞاٛش١  اُّشطبك٢  ، 
 

ًّ فً األردن  (ٙ  ػجذ أُ٘ؼْ اُشكبػ٢ .   .اذكر أشهر شعراء المذهب الكالسٌك
 

ًّ فً (7 ٢ِّ    .سورٌا  اذكر أشهر شعراء المذهب الكالسٌك ًْ َس  خ٤ش اُذ٣ٖ اُضِّ
 

 على من ٌطلق مصطلح عصر النهضة العربٌة ؟  (8

ػ٠ِ اُلزشح اُز٢ ثذأد ثؾِٔخ ٗبث٤ِٕٞ ػ٠ِ ٓظش ك٢ أٝاخش اُوشٕ : ٣طِن ٓظطِؼ ػظش اُٜ٘ؼخ اُؼشث٤خ   

اُضبٖٓ ػشش ٝآزذد ا٠ُ أٝاخش اُوشٕ اُزبعغ ػشش ٝثذا٣خ اُوشٕ اُؼشش٣ٖ ٝٓب ساكوٜب ٖٓ ارظبٍ ث٤ٖ اُششم 

 ٝاُـشة أّدٟ ا٠ُ اسروبء ا٥داة اُؼشث٤ّخ ثؼذ رذٛٞس أؽٞاُٜب ك٢ اُؼظش اُؼضٔب٢ّٗ . 
 

 ظٜشد ك٢ أٝسٝثب ثؼذ ؽشًخ اُجؾش اُؼ٢ِّٔ اُز٢ ثذأد ك٢ اُوشٕ اُخبٓظ ػشش ا٬٤ُٔد١ّ . ٌّة ؟أٌن ومتى ظهرت الكالسٌك (9
 

ٌّة فً اٌطالٌا ونمت وازدهرت فً فرنسا . علل ذلك (ٓٔ  ٩ؽ٤بء اُضوبكخ ٝا٥داة ا٤ُٞٗب٤ّٗخ ٝا٬ُر٤٘٤ّخ .  . ظهرت الكالسٌك

 

 ٤ٓ٫خ اُجبسٝد١ اُز٢ ٣ؾب٢ً ك٤ٜب اُوظ٤ذح اُغب٤ِٛخ. ٓب ٢ٛ أشٜش اُوظبئذ اُؼشث٤خ أُزٔضِخ ُٔذسعخ اإلؽ٤بء.؟ (ٔٔ

 

 
 

ػاضوحدةػاضثاضثظػ:ػاضطذاعبػاألدبّغظػسؽػاضطصرػاضحدغث
 

ػأوّضاػ:ػاضطذعبػاضصالدغصّؽػ)ػطدردظػاإلحغاءػواضظؼضظػ(ػ
 



 8988088870ػدــــػغـــاألدتاذػططاذػاضطػػػػسؽػاضضعظػاضطربّغظػ)ػتخصُّصػ(ػػاضضُّجغنػػػػ(ػاضبالزظػواضظَّػدػػ)ػاضغصلػاألول 
 

29 

 ػػـــدغــططاذػاضطاألدتاذػػػػػػسؽػاضضعظػاضطربّغظػ)ػتخصُّصػ(ػػػاضضُّجغنػػػ(0880جغلػتوجغؼؽػ)ػػوػاضظَّػداضبالزظػ

ًّ التً وردت فً قصٌدة ) الالمٌة ( لمحمود سامً البارودي (ٕٔ  .اذكر أهم معالم المذهب الكالسٌك

ٌّة  – ٔ ار ٣خبؽت ك٢ ٓوذٓزٚ سك٤وٚ ك٢ اُغلش ٣ٝطِت ا٤ُٚ اُوبء اُزؾ٤خ ػ٠ِ د٣بس ٓؾجٞثزٚ   : اختٌار المقدمة الطلل

 اُز٢ خِذ ٜٓ٘ب ٖٝٓ هٜٞٓب ٝرـ٤ش ؽبُٜب كؤطجؾذ أؽ٫ً٬ رذٝس ك٤ٜب اُظجبء .

 وما ٌمثل هذا المعلم قوله :
              ٍِ ِْ أُ٘بص ْٕ  ٢ٛ  ُْ  رشعْغ  ث٤   أ٫  ؽ٢ّ   ٖٓ  أعٔبء َسْع َِ بًٗ ــــٝا  ب    ُغبئ

َِ ــػ٤ِٜب  أٛبػ٤ت  اُـ٤    خ٬ٌء  رؼلّزٜب  اُّشٝآظ  ٝاُزَوَْذ               ّٞ    اُؾٞاك

 ِظ   شبؿ٢ِ ـــأسا٢ٗ  ثٜب  ًٝبٕ  ثب٧ٓ     ِْ        ـك٣٨ًب ػشكُذ  اُّذاَس  ثؼَذ   رشعُّ      

َِ ـَؿَْ٘ذ ٢ٛٝ ٓؤٟٝ ُِِؾغ      َؿَذد ٢ٛٝ ٓشًػ٠ ُِظجبِء ٝؽبُٔب              بٕ  اُؼوبئ

ُٖ  ٜٓ٘ب  ثؼذ  رض٣بٍ أِٛ      َِْؼ٤ْ ٍٍ   ً       ٜب      ــكََِ َِ ــٓؼبسُف   أؽ٬  ٞؽ٢  اُشعبئ

َِ ـــٖٓ  اُذِٓغ ٣غ           ٍق  ــكؤعَِجَِذ  اُؼ٤٘بٕ  ك٤ٜب ثٞاً       ش١  ثؼَذ  َعّؼ  ثٞاث

 ٢  ٫ػغبد  اُج٬ثَ ـٝأؿشهَْذ  ثوِج           د٣بُس اُّز٢ ٛبَعْذ َػ٢ََِّ َطجَبثَز٢           
 

 
ٌّة – ٕ ِٚ  : االنتقال إلى موضوع آخر بعًٌدا عن الوحدة الموضوع ٍِ ٖٓ ٣ِٞٓٚ ػ٠ِ ُؽجّ ٣ش٤ش اُشبػش ك٢ ٤ٓ٫زٚ ا٠ُ ػْز

 ٝٓب آُذ ا٤ُٚ ؽبُٚ .

غٌِٞة  ا٢َُّ سعبئ٢ِ ــــرََؼِّْوزُ  ل هذا المعلم قوله : وما ٌمثّ  َٓ  ٜب   ك٢   اُؾ٢ِّ   ٢ٛٝ   ؽلِخٌ         ٝار أٗب  
ب اعزوّش اُؾتُّ ك٢ اُوِِت ٝاٗغِذ                                            ّٔ  ؿ٤بثزُُٚ  ٛبعْذ  َػ٢ََِّ ػٞار٢ُ    كِ

 

 االنتقال إلى الموضوع الرئٌس : – ٖ
 أُٞػٞع اُشئ٤ظ ُِجبسٝد١ ك٢ ٤ٓ٫زٚ ٛٞ اُلخش ثوٞٓٚ اُّز٣ٖ أدسًٞا ٖٓ أُغذ ٝاُلؼبئَ اُؾ٤ٔذح ؽظًّب ٝاكًشا .    

غَذ  ا٫ّ  داخِ   وما ٌمثل هذا المعلم قوله : َٓ ْغُذْٛ ٖٓ ِشٔبُْٜ         ٫ٝ  َٓ  ٌَ ك٢ اُشٔبئَ ــٖٓ  اُوّٞ ثبٍد 
ٍح         ػ٠ِ  َػغَ ـارا ٓب دػَٞد أُشَء ٜٓ٘                                                     َٞ َِ ــــْ َُِذْػ  ٍَ   َُجّبَى  َؿ٤َش   عبئِ

ٌُٕٞ  َػشبَء  اُّضاِد آخِ                                                       َِ  ــ٣ ًِ ِٖ أ       َش  آ َّ اخز٬ِف اُطّْؼ ٞ٣ٝ َِ ِٓ ٍ  ؽب ّٝ 
 

 فقد التزمت قصٌدة البارودي بالقافٌة الواحدة  على نهج القدماء .، من حٌث القافٌة   –ٗ
 ، ٓضَ : ) رؼلّٜب ، اُّشٝآظ ، أٛبػ٤ت (  فقد استخدم البارودي األلفاظ الجزلة،  من حٌث األلفاظ –٘

ٓضَ :  ، فقد استخدم البارودي معانً وموضوعات مستمّدة من المعانً والموضوعات القدٌمة من حٌث المعانً –ٙ

ٛب ٖٓ أِٜٛب ، اُلخش ثبُوّٞ  ّٞ ) اٗذصبس اُذ٣بس ثلؼَ اُش٣بػ ٝٓب رؾِٔٚ ٖٓ ؿجبس اُزشاة ، اُظّجبء اُز٢ رشػ٢ اُذ٣بس ثؼذ خِ

 ٝٓغذْٛ ٝكؼبئِْٜ ( 

ٌّة المألوفة لدى – 7  .ذات الطابع الحسً المادي القدماء  استعمال الصورة الشعر
َِ    وما ٌمثل هذا المعلم قوله :              كؤعَِجَِذ  اُؼ٤٘بٕ ك٤ٜب  ثٞاًٍق         ٖٓ اُذِٓغ ٣غش١ ثؼَذ َعّؼ ثٞاث

 

ٖٔ)  ًّ ًّ الحدٌث  اذكر خصائص المذهب الكالسٌك  .فً األدب العرب

 ٓؾبًبح اُوذٓبء ك٢ ث٘بء اُوظ٤ذح اُؼشث٤خ ٖٓ ؽ٤ش رؼذد أُٞػٞػبد . – ٔ

 اُزضاّ اُوبك٤خ اُٞاؽذح . – ٕ

 أُؾبكظخ ػ٠ِ ع٬ٓخ ا٧ُلبظ ٝعضاُزٜب ٝكخبٓزٜب ٝاُؾشص ػ٠ِ كظبؽخ اُزشا٤ًت ٝا٧عب٤ُت اُِّـ٣ّٞخ . – ٖ

 ٣ّخ ، ٝأُٞاصٗخ ث٤ٖ اُؼوَ ٝاُؼبؽلخ .ا٫ثزؼبد ػٖ اُخ٤بٍ اُغبٓؼ ثبعزخذاّ اُظٞس اُشؼش٣ّخ اُؾغ٤ّخ أُبد –ٗ

 
 

 المعنى المصطلح

 عٔغ اُّشآغخ ٢ٛٝ اُش٣ؼ اُز٢ رض٤ش اُزشاة ٝرذكٖ ا٥صبس  الّروامس

 عٔغ أٛؼٞثخ ٢ٛٝ أُطشح اُذائٔخ اُؼظ٤ٔخ اُوَْطش  أهاضٌب 

 عٔٚ ػو٤ِخ ٢ٛٝ اُغ٤ذح اٌُش٣ٔخ  العقائل 

 اُذٓغ اُـض٣ش  واكف من الدمع 

 اشزؼِذ ٗبس اُٜٟٞ ٝاُشٞم ك٢ هِج٢  أغرَقْت بقلبً العجات البالبل
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ًّ الحدٌث ؟ (ٗٔ  كٌف استطاعت مدرسة اإلحٌاء إضافة شًء جدٌد لألدب العرب
َُ ك٢ اُشؼش اُؼشث٢ ، رُي ثٔب ٣٘بعت – أ ػظشْٛ كبعزغّذ ك٤ٚ ظشٝف  اعزخذٓٞا أؿشاع شؼش٣ّخ عذ٣ذح ُْ رٌٖ ٓؼشٝكخ ٖٓ هج

 ٝأؽذاس 

اعزخذاّ ٓٞػٞػبد عذ٣ذح رؼجّش ػٖ ا٧ؽذاس كظٜش اُشؼش اُٞؽ٢ّ٘ ، ٝاُشؼش ا٫عزٔبػ٢ّ ، ٝاُشؼش أُغشؽ٢ّ ،  – ة

 ٓغ أُؾبكظخ ػ٠ِ اُخظبئض اُل٤٘خ اُز٢ ٜٗظ ػ٤ِٜب اُشؼشاء اُوذا٠ٓ .  ٌُٖ

ًّ ؟  (٘ٔ  ما رأٌك فً إطالق اسم " مدرسة اإلحٌاء " على المذهب الكالسٌكً فً األدب العرب
٢ٛ رغ٤ٔخ ٓ٘بعجخ ، ٧ّٜٗب رٔضَ ٓب ٣غؼ٠ ا٤ُٚ ٛزا أُزٛت ٝٛٞ اػبدح اُؾ٤بح ا٠ُ اُشؼش ٝثؼضٚ ٖٓ عذ٣ذ ثؼذ إٔ أصوِٚ       

 ٗوطخ اٗط٬م ٗؾٞ اُشؼش أُؼبطش  اُؼؼق ٝاُظ٘ؼخ ك٢ اُؼظٞس أُزؤخشح ، ثبرخبر ٜٓ٘ظ اُشؼش اُؼشث٢ اُوذ٣ْ ا٧ط٤َ

 
 

قً فً وصف مدٌنة دمشق حٌن زارها ، معارًضا أبً البقاء الرندّي فً اقرأ األبٌات التالٌة للشاعر احمد شو (ٙٔ
 رثاء المدن فً األندلس التً مطلعها : 

       ُٕ شُّ ثط٤ِت اُؼ٤ِش اٗغب ـَ ُٕ        ك٬ ٣ُ َّْ ُٗوظب َّ ش٢ٍء ارا ٓب ر ٌُ 

ٌّة فً األدب العربً الحدٌث :  ثم استخلص منها مالمح الكالسٌك
ْْ  ٗبِط  ِعِّنَ       ُٕ  هُ ِْ أؽذاٌس ٝأصٓب َشْذ ػ٠ِ اُّشْع َٓ ٖ ثبُٗٞا             َٓ  َْ  ٝاُٗشْذ َسْع

ُْ  ًزبٌة   ٫  ًلبَء  ُٚ            سسُّ اُظؾبئق  ث      ُٕ ــٛزا   ا٧د٣  بٍم  ٓ٘ٚ   ػ٘ٞا

ِٕ ـ٫ُٞ   دٓشُن  ٓب  ًبٗذ    ؽ٤ُِِطَِخٌ            ٫ٝ  َصَْٛذ  ثِج٢َ٘   اُ        ؼجّبط   ثـذا

ُٕ ـهبٍ   اُشكبم   ٝهْذ  َٛجّْذ  خٔبئُِِٜب            ا٧سُع داٌس ُٜ       ب ) اُل٤ؾبء ( ثُغزب

      ْٔ َدحٌ             ٝاُّش شُّ ُٓ ِْزُٜب     َٝؽٞاش٤ٜب        ُص ُٕ ـــَدَخ ِٖ    ِػو٤ب  ُظ   كٞم   ُُغ٤

      ّٕ ِّ ، شًٌشا ٫ اٗوؼبء ُٚ            ُٞ أ ُٕ    ٣ب كِز٤َخَ اُّشب  اؽغبٌَْٗ  ٣غض٣ٚ   ُشٌشا

      ُٕ ُِي   َؿْشٌط   ٝرغذ٣ٌذ    ٝث٤٘ب ُٔ َٖ دُٝزٜب            كبُ ًْ  َش٤ُِّذٝا   أَُِي  ٝاث٘ٞا  ُس

ٍٖ            رَلَّشهَْذ   ك٤      ْٕ  رز٬هٞا  ك٢  ٟٛٞ ٝؽ ُِْي  أ ُٔ ُٕ ــاُ  ٚ    أع٘بٌط    ٝأد٣ب

 :أهم المالمح الكالسٌكٌة فً األبٌات  (7ٔ

٣ظٜش ك٢ اُوظ٤ذح ثذا٣خً ٓؾبًبح اُوذٓبء ، ار ٣خبؽت اُشبػش اُشك٤ن ػ٠ِ ػبدح اُشؼشاء اُغب٤٤ِٖٛ ، ٣ٝوق ػ٠ِ     

ا٧ؽ٬ٍ ، ًٔب أّٗٚ ٣ِزضّ ٝؽذح اُوبك٤خ ك٢ اُوظ٤ذح ، ٣ٝؾشص ػ٠ِ اعزخذاّ ا٧ُلبظ اُغضُخ اُلظ٤ؾخ ، ٝع٬ٓخ 

ّٕ أُؼب٢ٗ أُؤُٞكخ ٝاُ ب اُظٞسح اُشؼش٣خ عبءد ؽغ٤ّخ ِٓٔٞعخ ا٧عب٤ُت اُِـ٣ٞخ ، ٝٗغذ أ ّٓ شبئؼخ ُذٟ اُوذٓبء ، أ

 رؾزٌْ ا٠ُ اُؼوَ . 

 

 

 

 ــ ٝػؼ أُوظٞد ثٌَ ٖٓ :1

ٛٞ عِٔخ ٖٓ اُخظبئض اُل٤ّ٘خ اُز٢ رَْظجُُؾ ٗزبًعب أدث٤ًب ٓب ثِِظْجـٍخ ؿبُجخ ر٤ُّٔض رُي اُ٘زبط ٖٓ ؿ٤شٙ   أُزٛت األدث٢:

 ك٢ كزشح ٓؼ٤٘خ ٖٓ اُضٓبٕ .

َْ ػ٠ِ  أُزٛت اٌُالع٢ٌ٤: اُؾشًخ اُشؼش٣خ اُؼشث٤خ اُز٢ ظٜشد ك٢ أٝائَ اُؼظش اُؾذ٣ش ، ٝاُزضّ ك٤ٚ شؼشاإٙ اَُّْ٘ظ

 صدٛبس اُشؼش اُؼشث٢ . ٜٗظ اُشؼشاء ك٢ ػظٞس ا
 
 

 ٓب سأ٣ي ك٢ اؽالم اعْ " ٓذسعخ اإلؽ٤بء ٝاُٜ٘ؼخ" ػ٠ِ أُزٛت اٌُالع٢ٌ٤ ك٢ األدة اُؼشث٢؟ -2
ا٤ُٚ ٛزا أُزٛت ٝٛٞ اػبدح اُؾ٤بح ا٠ُ اُشؼش ٝ ثؼضٚ ٖٓ عذ٣ذ ثؼذ إٔ أصوِٚ اُؼؼق ٝ اُظ٘ؼخ ك٢  ٓ٘بعجخ ألٜٗب رٔضَ ٓب ٣غؼ٠رغ٤ٔخ 

 .ٜٓ٘غبُشؼش اُؼشث٢ اُوذ٣ْ ٗوطخ اٗطالم ٗؾٞ اُشؼش أُؼبطشاُؼظٞس أُزؤخشح ثبرخبر 

 

 

 
 

 أسئلة الكتاب المقررحل 
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 َٛ اعزطبػذ ٓذسعخ اإلؽ٤بء ٝاُٜ٘ؼخ اػبكخ ش٢ء عذ٣ذ ُألدة اُؼشث٢؟ -3
،ثٔب ٣٘بعت  كوذ اعزؾذس أرجبػٜب أؿشاػب  شؼش٣خ عذ٣ذح ُْ رٌٖ ٓؼشٝكخ ٖٓ هجَ اُشؼش اُؼشث٢  ٗؼْ أػبكذ ش٤ئب  عذ٣ذا  ُألدة اُؼشث٢ 

كظٜشاُشؼش اُٞؽ٢٘، ٝاُشؼش اّلعزٔبػ٢، ٝاُشؼش أُغشؽ٢ ٌُٖٝ ٓغ أُؾبكظخ ػ٠ِ  ٝأؽذاس  ػظشْٛ ٝ ٓب اعزغذ ك٤ٚ ٖٓ ظشٝف

 .اُخظبئض اُل٤٘خ اُز٢ ٜٗظ ػ٤ِٜب اُشؼشاءاُوذا٠ٓ
 

 ٝػؼ اُخظبئض اُل٤٘خ ُٔذسعخ اإلؽ٤بء ٝاُٜ٘ؼخ. -4
ؽ٤ش رؼذد أُٞػٞػبد ك٘غذ ك٢ اُوظ٤ذح أُوذٓخ اُط٤ِِخ ٝ اُؾذ٣ش ػٖ أُؾجٞثخصْ  ٣ؾب٢ً اُوذٓبء ك٢ ث٘بء اُوظ٤ذح اُؼشث٤خ ٖٓ-أ

 اُلخش ثبُوّٞ

 ٣ِزضّ اُلبه٤خ اُٞاؽذح كؤرجبع أُذسعخ ُْ ٣خشعٞا ػ٠ِ ٝؽذح اُوبك٤خ-ة

ظبئذٛٔؤُلبظب ٣ؾبكع ػ٠ِ عالٓخ األُلبظ، ٝعضاُزٜب، ٝكخبٓزٜب، ٣ٝؾشص ػ٠ِ كظبؽخ اُزشا٤ًت ٝاألعب٤ُت اُِـ٣ٞخ كال ٗغذ ك٢ ه-ط

 ػب٤ٓخ أٝ رغبٛال ك٢ اُِـخ ٝ هٞاػذٛب

٣زجؼذ ػٖ اُخ٤بٍ اُغبٓؼ ثبعزخذاّ اُظٞسح اُشؼش٣خ اُؾغ٤خ ٝأُبد٣خ، ك٤ٞاصٕ ثزُي ث٤ٖ اُؼوَ ٝاُؼبؽلخ كٖٔ طٞسْٛ رشج٤ٜبُذٓغ -د

 ثبُٔطش ٢ٛٝ طٞسح ٓبد٣خ ؽغ٤خ ثؼ٤ذح ػٖ اُخ٤بٍ اُغبٓؼ
 

ك٢ ٝطق ٓذ٣٘خ دٓشن ؽ٤ٖ صاسٛب، ٓؼبسػب ثزُي هظ٤ذح اُشبػش  اهشأ األث٤بد ا٥ر٤خ ُِشبػش أؽٔذ شٞه٢ -5

 األٗذُغ٢ أث٢ اُجوبءاُشٗذ١ ك٢ سصبء ٓذٕ األٗذُظ اُز٢ ٓطِؼٜب:

 ٌَُ ش٢ء ارا ٓب رْ ٗوظبٕ كال ٣ـش ثط٤ت اُؼ٤ش اٗغبٕ

 صْ اعزخِض ٜٓ٘ب أْٛ ٓالٓؼ اٌُالع٤ٌ٤خ ك٢ األدة اُؼشث٢ اُؾذ٣ش:

 ػ٠ِ اُشعْ أؽذاس ٝأصٓبٕ هْ ٗبط عِن ٝاٗشذ سعْ ٖٓ ثبٗٞا ٓشذ

 ٛزا األد٣ْ ًزبة ّل ًلبء ُٚ سس اُظؾبئق، ثبم ٓ٘ٚ ػ٘ٞإ

 ُّٞل دٓشن ُٔب ًبٗذ ؽ٤ِِطخّٝل صٛذ ثج٢٘ اُؼجبط ثـذإ

 س ُٜب اُل٤ؾبء ثغزبٕاألسع دا هبٍ اُشكبم ٝهذ ٛجذ خٔبئِٜب:

 دخِزٜب ٝؽٞاش٤ٜب صٓشدح ٝاُشٔظ كٞم ُغ٤ٖ أُبء ػو٤بٕ

 اٗوؼبء ُٚ ُٞ إٔ اؽغبٌْٗ ٣غض٣ٚ شٌشا٣ٕب كز٤خ اُشبّ شٌشا ّل 

 شذٝ ُٜب أُِي ٝاث٘ٞا سًٖ دُٝزب كبُِٔي ؿشط ٝرغذ٣ذ ٝث٤٘بٕ

 أُِي إٔ رزالهٞا ك٢ ٛٞا ٝؽٖ رلشهذ ك٢ أع٘بط ٝأد٣بٕ

 
 اُوظ٤ذح. ٓؾبًبح اُوذٓبء ار ٣خبؽت اُشبػش سك٤وٚ عش٣ب ػ٠ِ ػبدح اُشؼشاء اُغب٤٤ِٖٛ ٝ ٣وق ػ٠ِ األؽالٍ ٣ِٝزضّ ٝؽذح اُوبك٤خ ك٢ 1

 . اعزخذاّ األُلبظ اُغضُخ ك٢ اُوظ٤ذح : ٜٝٓ٘ب:ثبٗٞا ، اُشعْ ، ؽٞاش٤ٜب2

 . اعزخذاّ ٓؼب٢ٗ ٝ ٓٞػٞػبد ٓغزٔذح ٖٓ أُؼب٢ٗ ٝأُٞػٞػبد اُوذ٣ٔخ، ٓضَ اُذػٞح ا٠ُ اُؾشص ػ٠ِ اُؼض3

 . اعزؼٔبٍ اُظٞسح اُشؼش٣خ راد اُطبثغ اُؾغ٢ أُبد١ ًوُٞٚ :ٝاُشٔظ كٞم ُغ٤ٖ أُبء4

 ثبُزٛت  كبثزؼذ ػ٘بُخ٤بٍ اُغبٓؼ أشؼخ اُشٔظشجٚ  

 

 
 

  
 

ٔ)  ًّ ٛٞ ٓزٛت أدث٢ أُؽَِن ػ٠ِ اُشؼشاء اُز٣ٖ ٗبدٝا ثؼشٝسح اُزؾشس ٖٓ اُوٞاػذ     .عّرف المذهب الرومانس

ٝا٧طٍٞ اُز٢ ٗبدد ثٜب ا٬ٌُع٤ٌ٤ّخ ، كؤؽِوٞا اُؼ٘بٕ ٝاُؼبؽلخ ٝاُخ٤بٍ ٝطجّٞا اٛزٔبْٜٓ ػ٠ِ اُؾذ٣ش ػٖ ٓشبػش 

 ا٩ٗغبٕ ٝٛٔٞٓٚ ، ٝٝظلٞا اُطج٤ؼخ ُِزؼج٤ش ػٖ رِي ُٔشبػش ٝٗوِٜب ا٠ُ ا٥خش٣ٖ . 
 

ًّ عن مشاعر اإلنسان وهمومه ؟كٌف  (ٕ  ٖٓ خ٬ٍ رٞظ٤ق اُطج٤ؼخ .   عّبر المذهب الرومانس

ٌّة . اذكر هذه (ٖ ًّ عّدة جماعات ومدارس أدب  .الجماعات  ٌضم المذهب الرومانس
 

 جماعة الدٌوان : – ٔ
 

 ػجذ اُشؽٖٔ  –ط       اثشا٤ْٛ أُبص٢ّٗ . –ة       ػجبط ٓؾٔٞد اُؼوّبد . –أ    .اذكر أهم شعراء جماعة الدٌوان

 شٌش١ 

ثاظّغاػ:ػاضطذعبػاضروطاظدّؽػػػػػ
ػ:
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 شعراء المهجر : –   ٕ
 

 اذكر أهم شعراء المهجر. 

 ٗغ٤ت ػش٣وخ . –ط       ا٤ِ٣ب أثٞ ٓبػ٢ . –ة       عجشإ خ٤َِ عجشإ . –أ 

 

 جماعة أبولّو : – ٖ
 
 { اثشا٤ْٛ ٗبع٢ ،  ٓؾٔذ ص٢ً أثٞ شبد١  }  .اذكر أهم شعراء جماعة أبولّو (ٔ
 . تجمع هذه الجماعات والمدارس ) الدٌوان / المهجر / أبولّو (اذكر الروابط التً  (ٕ

 ٣غٔغ ٛزٙ أُذاسط ٝاُغٔبػبد اُزؾّشس ٖٓ اُوٞاػذ ٝا٧طٍٞ  اُز٢ ٗبدد ثٜب ا٬ٌُع٤ٌ٤ّخ .     

 ًبٗذ رخزِق ك٢ ا٫ٛزٔبٓبد ٝأُؼب٤ٖٓ ٝا٧عب٤ُت . بماذا كانت تختلف هذه الجماعات ؟ (ٖ

 ًّ  نموذج شعري ٌوّضح ُبنٌة القصٌدة عن أصحاب المذهب الرومانس
 قال الشاعر المهجرّي إٌلٌا أبً ماضً فً قصٌدته ) فلسفة الحٌاة ( :

 أ٣ّٜب    اُشب٢ً ٝٓب ثي ٖٓ  داٍء             ٤ًق رـذٝا ار ؿذٝد ػ٬٤ِ ؟         

َِ سؽ٬٤           ََ    اُّشؽ٤ ّٕ ششَّ  اُغ٘بح  ك٢  ا٧سع  ٗلٌظ            رزٞه٠    هج  ا

ْٕ رشٟ  كٞهَٜب  اُ٘ذٟ ا٬٤ًِ            ٝرشٟ  اُّشٞى  ك٢  اُٞسد   ٝرَؼ٠ٔ           أ

زلبإٍ ٝاّلعزٔزبع ثبُ٘ظش ا٠ُ ث٤٘خ اُوظ٤ذح كوذ  ثذأ اُشبػش ثٔٞػٞع اُوظ٤ذح ٓجبششح  ، ٝٛٞ اُذػٞح ا٠ُ اُ    

ّٖٔ ٣شٌٞ اُؾ٤بح ٖٓ ؿ٤ش ػِّخ ًٖٔ ّل ٣شٟ ٖٓ اُٞسد اّّل اُشٞى ، ٓجزؼذ ا ػٖ أُظٜش  ثبُؾ٤بح ، ار رغبءٍ ٓزؼّغج ب ٓ

 اُزو٤ِذ١ّ ك٢ ٓوذٓخ اُوظ٤ذح اٌُالع٤ٌ٤ّخ ، كِْ ٣وق ػ٠ِ األؽالٍ .

َّٞ            ػ٤ِٜب  ٝا            ٠ّ٘  ٝاُظوُش  هذ  ِٓي   اُغ ـَ  ُظبئذٕٝ  اُغج٬٤ رَزَ

٠ّ٘   ٝهذ   سأد  ثؼَؼٜب   ٣ُئ            َخُز ؽ٤ًّب ٝاُجؼُغ ٣وؼ٢ هَز٬٤             ـَ  رَزَ

ٍّ             أكزج٢ٌ ٝهذ  رؼ٤ُش  ؽ٬٣ٞ ؟            ُشٛب    ثؼَغ    ػب ْٔ ٠ّ٘   ُٝػ ـَ  رَزَ

ْْ    ُؽتَّ   اُطج٤ؼِخ    ٜٓ٘ب             ٝارشِى اُوبٍ  ُِٞسٟ  ٝاُو٬٤             رَؼِّ َٝ 

٣ئًذ اُشبػش ٛ٘ب كٌشرٚ ، ٝٓضجز ب طّؾزٜب ثؤدُّزٚ اُز٢ رخبؽت اُٞعذإ ٝاُؼبؽلخ ، ٓٞظل ب ػ٘بطش اُطج٤ؼخ     

 ٢ إٔ ٣ؾزز٣ٚ اإلٗغبٕ .اُغ٤ِٔخ ُزؤ٤ًذ أكٌبسٙ ، ك٤زؾّذس ػٖ اُط٤ٞس ك٢ عًِٜٞب ٓضبّل  ٣٘جـ

ْٖ   ٛضاًسا   ك٢   ُػشّ           ـَ ــًُ جْ ــِٚ    ٣َزَ ٌَ َغ    اُ َٓ َٝ ٌُج٫ٞ ـــ٠ّ٘               َِ ٫   ٣ُجب٢ُ   اُ

ب ك٢ ا٤ُِّـ٫ ُؿشاثًب  ٣ُطبسُد   اُ          ًٓ  َ ٣ج٢ٌ  اُظِّٞٓب ــّذَٝد ك٢   ا٧س             ِع ٝثٞ

ْٖ َؿذ٣ًشا            ٘جبرٚ   اُُؾو٫ٞ ـو٢  ٖٓ  عــًم  ك٤غ            ٣غ٤ش  ك٢  ا٧سِع سهشا  ًُ

َغ اُلغِش ٗغٔخً ر       َٓ  ْٖ ّٔ ــًُ  بسحً      روج٬٤ ـب     ٝرــــً ِٞعُغ ا٧ص              ٛبَس     ش

َِ   ًًٞجًب   ٣ئُِٗظ  اُـ       َغ  ا٤ُِّ َٓ  غ٫ٜٞ ـٝاُ   ب             ثبِد   ٝاُُّٜ٘ش   ٝاُّشث٠ـَٝ

 ٣غزٔش اُشبػش ك٢ اُزؼج٤ش ػٖ كٌشرٚ ثبُٜ٘ظ ٗلغٚ ، داػ٤ ب ا٠ُ اُزلبإٍ ٝػذّ اّلعزغالّ ُّٜٔٞ اُؾ٤بح .     

زا اُشب٢ً ٝٓب ثَي   ٓ         ْٖ   ع٬ً٤ٔ    رََش   اُٞعَٞد  ع٬٤ٔ ـــًً        ٖ داٍء      ـأ٣ُّٜ

 ، كزٌزَٔ اُٞؽذح أُٞػٞػ٤ّخ ُِوظ٤ذح . ٢ٜ٘٣ اُشبػش هظ٤ذرٚ ثبُلٌشح ٗلغٜب اُز٢ ثذأ ثٜب

 ماضً ) فلسفة الحٌاة ( من حٌث : وحلل قصٌدة إٌلٌا أب (ٗ
 غْ ث٘بء اُوظ٤ذح ثبُٞؽذح أُٞػٞػ٤ّخ .ارّ  : بناء القصٌدة – أ

 اُزضّ اُوبك٤خ اُٞاؽذح ، ٌُّ٘ٚ رؾّشس ٜٓ٘ب ك٢ هظبئذ أخشٟ ٓضَ هظ٤ذح اُغٔبء . : القافٌة – ب

 اعزخذّ ا٧ُلبظ اُغِٜخ راد اُجُؼذ اُؼبؽل٢ ثٔب ٣ز٘بعت ٓغ رٞعٜبد اُشٝٓبٗغ٤٤ٖ . : األلفاظ والمعانً – ج

 اعزّٔذ اُشبػش أكٌبسٙ ٝطٞسٙ ٖٓ اُطج٤ؼخ اُؾ٤ّخ . : استمداد األفكار – د

ٌّة التً أحسن توظٌفها . علل ذلك ؟ (٘  استمّد إٌلٌا أبو ماضً صوره من الطبٌعة الح
 ُزؼجّش ػٖ أكٌبسٙ ٝٓشبػشٙ ٝػبؽلزٚ اُغ٤ّبشخ ، كغؼِٜب ًبئً٘ب ٣ل٤غ ثبُؾ٤بح .       
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ٌّة المبثوثة فً قصٌدة إٌلٌا أبو ماضً ) فلسفة  (ٙ ٌّة الكل كٌف امتزجت عناصر الطبٌعة وصورها بالتجربة الشعر
ّٕ اُشبػ الحٌاة ( ؟  ش أؽِن اُؼ٘بٕ ُخ٤بُٚ اُشؼش١ّ آزضعذ ٖٓ خ٬ٍ اعزٔذاد اُشبػش طٞسٙ ٖٓ اُطج٤ؼخ اُؾ٤ّخ ، ٝأ

 ٝػبؽلزٚ ، كؾَِّن ثبُٔزِو٢ّ ك٢ أعٞاء اُطج٤ؼخ اُز٢ ارخزٛب أداح رُؼ٤ُُ٘ٚ ػ٠ِ اُزؼج٤ش ػٖ أكٌبسٙ ٝأؽبع٤غٚ ٝٓشبػشٙ . 
7)  ًّ ًّ فً األدب العرب  .اذكر خصائص المذهب الرومانس

 ا٫ثزؼبد ػٖ اُزوب٤ُذ أُٞسٝصخ ك٢ ث٤ُ٘خ اُوظ٤ذح . – ٔ

 سكغ اُشٝٓبٗغ٤ٕٞ اُوٞاػذ ٝا٧طٍٞ ، كوذ دػب أرجبع اُشٝٓبٗغ٤ّخ ا٠ُ اُزؾشس ٖٓ ه٤ٞد اُوبك٤خ . – ٕ

 ، كوذ ٝظق اُشٝٓبٗغ٤ٕٞ اُطج٤ؼخ ٝاٗذٓغٞا ثٜب اؽ٬م اُؼ٘بٕ ُِؼبؽلخ ٝاُخ٤بٍ  – ٖ

 ثبُؾ٤بح .اُشؼش٣ّخ ٖٓ اُطج٤ؼخ اُز٢ ٗظش ا٤ُٜب اُشٝٓبٗغ٤ٕٞ ػ٠ِ أّٜٗب ًبئٖ ؽ٢ ٣٘جغ اعزٔذاد اُظٞسح  – ٗ

ٌّة . علل ذلك   (8 ٌّة ودخلوا فً موضوعهم مباشرة والتزموا الوحدة الموضوع  .هجر الرومانسٌون المقدمة الّطلل

 ثغجت اثزؼبدْٛ ػٖ اُزوب٤ُذ أُٞسٝصخ ك٢ ث٤ُ٘خ اُوظ٤ذح اُؼشث٤خ اُز٢ رجذأ ثبُٔوّذٓخ اُط٤ِِّخ . 

 رُؾذُّ ٖٓ اثذاع اُشبػش ٜب٧ّٗ . القافٌة . علل ذلكرفض الرومانسٌون القواعد واألصول , ودعوا إلى التحّرر من  (9

 
 

ٌّة من حٌث :  وازنْ (  ٓٔ ٌّة والرومانس ٌّةو،  بناء القصٌدةبٌن الكالسٌك  ؟ لغة الشعرو،  الصورة الشعر

 

ٌّة بناء القصٌدة #  العاطفة  لغة الشعر الصورة الشعر

ٌّة
ٌك
س
ال
لك
ا

 

تلتزم البناء التقليدي للقصيدة ، 
إذ تبدأ بالمقدمة الطللّية ، وتتعدد 

الموضوعات التي تتناولها 
 القصيدة ، وتلتزم وحدة القافية   

تعتمد على الصورة الحّسية 
 والماديّة المألوفة و الشائعة 

استخدم األلفاظ الجزلة 
الفخمة وتحرص على فصاحة 

 التراكيب اللغوية وقوتها  

إلى العقل وتبتعد عن تحتكم 
اإلسراف العاطفي والخيال 

 الجامح  

ة ٌّ
س
ان
وم
ر
ال

 

يبتعد عن المقدمة الططلّية وتبدأ 
بموضوع القصيدة مباشرة ، 

وتتسم القصيدة بالوحدة 
الموضوعية ، وال تلتزم بوحدة 

 القافية 

استمّدوا الصورة الشعريّة 
من الطبيعة الحّية للتعبير 
عن األفكار والعواطف ، 

فقد رأت الطبيعة كائًنا حيًّا 
 ينبض بالحياة 

استخدموا األلفاظ السهلة 
ذات البعد العاطفي ، وتميل 

إلى التراكيب واألساليب 
 الرقيقة العذبة  

يطلق العنان للخيال 
 والعاطفة 

  وتهتّم بالفرد ومشاعره

ٔٔ  ) ًّ ٌّة فً األدب العرب اقرأ األبٌات اآلتٌة للشاعر أبً القاسم الّشابً ، ثّم استخلص منها أهم خصائص الرومانس
 الحدٌث :

ؤ أساَد   اُؾ٤ ًٓ ْٕ  ٣غزغ٤َت اُــارا اُّشؼُت ٣ٞ  وََذسْ ـبحَ            ك٬ ثُذَّ  أ

ْ٘غَ  َ٣   ْٕ َِ  أ ْٕ   ٢ِِ٣            ٫ٝ  ـــــ٫ٝ   ثُّذ   ٤ُِّ ِغْش ـثُذَّ  ُِو٤ِذ  أ ٌَ ٘ 

ْْ  ٣ُؼبْٗوُٚ  شُٞم  اُ ُ ْٖ َٓ ٛـَٝ ّٞ  ب  ٝاٗذصَْش ــؾ٤بِح             رجّخَش   ك٢    ع

 ب   أَُغزِْش ـبُد            ٝؽّذص٢َ٘     سُٝؽَٜ ـــًزَُي  هبُْذ  ٢َُ  اٌُبئ٘

ٍِ ٝرَْؾَذ اُّشَغْش  كََٞم اُِغجب َٝ َٖ اُلَِغبطِ              ِذ  اُّش٣ُؼ ث٤ َٓ َذ ْٓ َد َٝ 

ْؾُذ  ا٠ُ  ؿب٣ َٔ ٠٘  ٝٗغ٤ُذ  اَُؾَزْس ـــارا   ٓب  ؽَ ُٔ  ٍخ             سًجُذ اُ

ػَٞس   اُّشؼ ُٝ ْْ  أرََغّْ٘ت   جّخَ   اُِّٜـُٝ ًُ ْغزَِؼْش ــــبِة            ٫ٝ   ُٔ  ِت  اُ

َٖ  اُجََشْش ؟  ٝهبُذْ  ٤ِْٛ َش ٌْ َّّ  َٛ  رَ ب عؤُُذ :           أ٣ب أ ّٔ  ٢َُ ا٧سُع ُ

ًَُٞة  اَُخطَْش  ْٖ ٣َْغزَِِزُّ  ُس َٓ َٝ ََ اُطِّٔٞػ               أُثبسُى ك٢ اُ٘بِط أٛ

ُٕ  ؽ٢ٌّ  ٣ُِؾتُّ اَُؾ٤َ  َٞ اٌُٞ ٤ْ ـُٛ َٔ ٣َؾزَوُِش  اُ َٝ جُْش ـــبحَ              ًَ ٜٔب    َٓ  َذ  

ْٕ ٣َغزَ ارا  َؾْذ  ُِؾ٤بِح اُُّ٘لُٞط             ك٬ ثُذَّ أ َٔ  ِغ٤َْت اُوََذْس ــؽَ
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 الواردة فً القصٌدة :  خصائص الرومانسٌةأهم 

اُز٢ دسط ػ٤ِٜب ا٬ٌُع٤ٌ٤ٕٞ ك٢ ثذء هظبئذْٛ ٝدخَ ثبُٔٞػٞع ٓجبششح ، ٝٛٞ  رشى اُشبػش أُوذٓخ اُط٤ِِّخ     

اعزٜ٘بع اسادح اُشؼت ُزؾو٤ن ٝعٞدٙ ٝرِج٤خ ؽٔٞؽٚ ، ٝرٔؼ٢ اُوظ٤ذح ا٠ُ آخشٛب ِٓزضٓخ اُٞؽذح أُٞػٞػ٤خ . ًٔب 

بء ،ك٘غذ اُظٞسح اُشؼش٣خ ٗشٟ ك٢ اُوظ٤ذح ا٧ُلبظ اُغِٜخ اُؼبؽل٤خ ، ٝٗشٟ اُؼبؽلخ اُغذ٣ذح ؿ٤ش أُؤُٞكخ ُذٟ اُوذٓ

 أُغزٔذح ٖٓ اُطج٤ؼخ أػؾذ ًبئً٘ب ؽ٤ًّب ُذٟ اُشبػش .

 

 

 
 

 

ٔ)  ًّ  ٛٞ أُزٛت اُز١ ٣ُؼ٠٘ أطؾبثٚ ثٞطق اُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُّخ ًٔب ٢ٛ ٖٓ ؿ٤ش أ٣ِّخ ٓضب٤ُّخ .  . عّرف المذهب الواقع

 
 

ًّ بٌن سبب ظهور المذهب الواقعً فً األدب  (ٕ  .  العرب
ظٜش أُزٛت اُٞاهؼ٢ ك٢ ا٧دة اُؼشث٢ ُزظ٣ٞش اُٞاهغ اُؼشث٢ ثٔش٬ٌرٚ ا٫عزٔبػ٤خ ٝهؼب٣بٙ اُغ٤بع٤خ ، كؤثشص    

سٝا ٓظبٛش اُؾشٓبٕ ٝاُجئط هظذ ا٩ط٬ػ .  ّٞ  ا٧دثبء ػ٤ٞة أُغزٔغ ، ٝط

 

 ما المأخذ الّذي أخذه الواقعٌون على الرومانسٌٌن فً أشعارهم ؟ (ٖ

ٕ ػ٠ِ اُشٝٓبٗغ٤٤ٖ ٓجبُـزْٜ ك٢ اُخ٤بٍ ، ٝسأٝا أّْٜٗ اثزؼذٝا ػٖ ؽ٤بح اُ٘بط اُٞاهؼ٤ّخ ٝاُؾذ٣ش ػٖ أخز اُٞاهؼ٤ٞ 

 ٓش٬ٌرْٜ ْٜٝٛٔٞٓ ا٤ٓٞ٤ُخ 

ٌّة ؟ ) استوحى ( من أٌن ٌستمّد  (ٗ ًّ مادته األدب ا٫عزٔبػ٤ّخ ،  ٚٔش٬ٌرث اعزٞؽبٛب ٖٓ اُٞاهغ اُؼشث٢  الشاعر الواقع

 .ٝهؼب٣بٙ اُغ٤بع٤خ
ٌّة تصوًٌرا ممزوًجا بنفِس األدٌب وقدراته الفنٌة . علل ذلك  (٘  .ُتعّد الواقع

َّٕ اٌُبرت اُٞاهؼ٢ّ ٣غزّٔذ ٓبدرٚ ا٧دث٤خ ٖٓ ٓش٬ٌد اُؼظش ا٫عزٔبػ٤خ .        ٧ 

 .المذهب الواقعً فً األدب العربً ل ظهور اذكر المواضٌع التً ضمنها الواقعٌون فً كتاباتهم ؟  أو  علّ  (ٙ

 اُؾذ٣ش ػٖ اُٞاهغ اُؼشث٢ّ ثٔش٬ٌرٚ ا٫عزٔبػ٤ّخ ٝهؼب٣بٙ اُغ٤بع٤ّخ . – أ

 اثشاص ػ٤ٞة أُغزٔغ . – ة

 رظ٣ٞش ٓظبٛش اُؾشٓبٕ ٝاُجئط هَْظَذ ا٩ط٬ػ . – ط
 

7)  ًّ  .اذكر أهم المؤلفات التً تنتمً للمذهب الواقع

ؼّزثُٕٞ ك٢ ا٧سِع  – ٔ ُٔ  } ٝٓئُلٜب ؽٚ ؽغ٤ٖ { اُ

 } ٝٓئُلٜب رٞك٤ن اُؾ٤ٌْ { سٝا٣خ ٤ٓٞ٣بد ٗبئت ك٢ ا٧س٣بف  – ٕ

ُظ اُغٕ٘ٞ } ٝٓئُلٜب ٗغ٤ت ٓؾلٞظ {   - ٖ ْٔ َٛ 

 } ٝٓئُلٜب ٣ٞعق ادس٣ظ { اُؾشاّ  – ٗ

 ػجذ اُشؽٖٔ اُششهب١ّٝ {} ٝٓئُلٜب ا٧سع  – ٘

ًّ المذهب اذكر اتجاهات  (8  .وعرف كال منها  .الواقع

ًّض ثشٌَ ًج٤ش ػ٠ِ عٞاٗت اُشّش  اُٞاهؼ٤ّخ اُ٘وذ٣ّخ :  - 1  ٢ٛٝ اُٞاهؼ٤خ رز٘بٍٝ ٓش٬ٌد أُغزٔغ ٝهؼب٣بٙ ، ٌُّٜٝ٘ب رش

 ٝاُلغبد ك٤ٚ ٝروّٞ ثبٗزوبدٙ ٝاظٜبس ػ٤ٞثٚ ٝرغ٤ِؾ اُؼٞء ػ٤ِٜب ، ٝرٌزل٢ ثزُي ٖٓ ؿ٤ش ا٣غبد ؽٍِٞ .

ب ػ٠ِ رظ٣ٞش اُظشاع ث٤ٖ  اُٞاهؼ٤ّخ اّلشزشا٤ًخ : – ٖ ًٔ ٢ٛٝ اُٞاهؼ٤خ اُز٢ رغؼَ اُؼَٔ ا٧دث٢ هبئ

ؽجوخ اُؼٔبٍ ٝاُل٬ؽ٤ٖ ٖٓ عٜخ  ٝؽجوخ اُشأعٔب٤٤ُٖ ٝاُجشعٞاص٤٣ٖ ٖٓ عٜخ أخشٟ ، ٝرغؼَ ؽجوخ 

اُشأعٔب٤٤ُٖ ٝاُجشعٞاص٤٣ٖ ٓظذًسا ُِشّش ك٢ اُؾ٤بح ، كزذ٣ٜ٘ب ٝرٌشق ػ٤ٞثٜب ، ٝر٘ظش اُل٬ؽ٤ٖ 

بٍ ٝرُظُٜش  ّٔ عٞاٗت اُخ٤ش ٝا٩ثذاع ك٤ْٜ .ٝاُٞاهؼ٤خ ا٫شزشا٤ًّخ  روّذّ ؽ٫ًِٞ ُِٔش٬ٌد اُز٢ ٝاُؼ

 رز٘بُٜٝب .

سؤال    يأتيواسم المؤلف ؛   الروايةاحفظ  
 بالوزارة أنسب المؤلف ات التالية إلى مؤلفيها  

 : ثاضّثاػ:ػاضطذعبػاضواشطّؽ
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 ما الفرق بٌن الواقعٌة النقدٌة والواقعٌة االشتراكٌة ؟ (9

ًّض ثشٌَ ًج٤ش ػ٠ِ عٞاٗت اُشش ٝاُلغبد ك٢ أُغزٔغ ، ٝروّٞ ثبٗزوبدٙ ٝاظٜبس ػ٤ٞثٚ ٝرغ٤ِؾ  اُٞاهؼ٤خ اُ٘وذ٣خ : رش

 ٜب ، ٝرٌزل٢ ثزُي ٖٓ ؿ٤ش ا٣غبد ؽٍِٞ .اُؼٞء ػ٤ِ

س اُظشاع ث٤ٖ ؽجوخ اُؼٔبٍ ٝاُل٬ؽ٤ٖ ٖٓ عٜخ ، ٝؽجوخ اُشأعٔب٤٤ُٖ ٝاُجشعٞاص٤٣ٖ ٖٓ  اُٞاهؼ٤خ اّلشزشا٤ًخ : ّٞ رظ

عٜخ صب٤ٗخ ، كز٘زظش ٠ُٝ٨ُ } اُؼٔبٍ ٝاُل٬ؽ٤ٖ { ٝرظٜش عٞاٗت اُخ٤ش ٝا٩ثذاع ك٤ٜب ، ٝرُذ٣ٖ اُضب٤ٗخ } 

 عٞاص٤٣ٖ { ٝرٌشق ػ٤ٞثٜب ٝرغؼِٜب ٓظذًسا ُِّشش . ٝروّذّ ؽ٫ًِٞ ُِٔش٬ٌد اُز٢ ر٘بُٝزٜب اُشأعٔب٤٤ُٖ ٝاُجش

ًّ أمٌن فارس َمْلَحس قصة بعنوان " نظرةٌ ِملُؤها األمُل " قال فٌها :  كتب القاصُّ األردن
ٍ ك٢ اُؾ٢ّ اُّز١ أهُ٘ؾُ ك٤ٚ ٓ٘بد٣ًب ػ٠ِ ثؼبػزٚ ٖٓ اُخؼشاٝاد ، ًبُج٘ذٝسح ، ٝاٌُٞعب            ّٞ " اسرلغ طٞد اُجبئغ أُزغ

ب ٝطَِْز٢٘ اُؼشثخ  ّٔ ، ٝاُجبرٗغبٕ ، ٝاُوشٗج٤ؾ ، ٝأُِلٞف  . خشعُذ ٖٓ اُجبة ٢ٌُ اٗزو٢ ٓب ٣ؾِٞ ٢ُ ٖٓ خؼشاٝارٚ ، ُٝ

ثَز٤ٖ ا٠ُ ً َّٞ ٞٓخ اُخؼبس رجؾضبٕ ػٖ أؽغٖ ؽجّخ ث٘ذٝسح ، ٝأسشن ًٞعب٣خ ، ٝأشّذ صٔشح ثبرٗغبٕ اعٞداًدا ، ًبٗذ ػ٤٘ب١ ٓظ

ٝأًضش أُِلٞف اُزلبكًب ، ٝأ٣٘غ هشٗج٤طخ ُٗظًٞػب . ٝسكؼذ سأع٢ ُِجبئغ ٢ً أعؤُٚ اُغئاٍ أُؼٜٞد : ثٌْ ؟ كٞهؼذ ػ٤٘ب١ 

ب ٣جِؾ اُؼشش٣ٖ ٖٓ ػٔشٙ ، ٝرلّشْعُذ ك٢ ٝ ّٔ َّ ػ٠ِ ٝعٚ شبّة طـ٤ش ُ ََ ا٥ٕ ؟ ػ٠ِ ً عٜٚ ، أرُشا٢ٗ أػشف ٛزا اُٞعٚ هج

 َّْ ٍٍ ٓب٢ُ ٝٓبُٚ . ٝأًججذ ػ٠ِ اُؼشثخ ٢ً أششع ك٢ ا٫ٗزوبء ، ٢ٌُّ٘٘ٝ ُٔؾذ ػ٠ِ شلز٤ٚ ٓششٝع اثزغبٓخ خل٤لخ ، ٝٗ ؽب

َُ ؟ ػ٠ِ ا٣ّ  خ ؽبٍ ُذ٤ٗب ٤ُٓٝغ ؿش٣ت ك٢ ػ٤٘٤ٚ ػٖ شؼٞس ؽبُٚ شج٤ًٜب ثشؼٞس١ أٗب ٗؾٞٙ . أرُشاٙ هذ سآ٢ٗ ٛٞ ا٥خش ٖٓ هج

ُذ إٔ أؽِٜٔب ك٢ عِّز٢ ا٠ُ داخَ ث٤ز٢ ٝار ثٚ ٣٘بد٢٘٣ هبئ٬ً : ٣ب أعزبر ، ٗغ٤َذ  ْٔ َٔ ٝاعؼخ ٝاَُخِن ًض٤ش . ٝاٗزو٤ذ َششٝر٢ َٝٛ

اٌُٞعب٣بد ، ٝاعزذسد ٢ٌُ أِٝدَػٜب عِّز٢ كٞهغ ثظش١ ّٓشح صب٤ٗخ ػ٠ِ ٝعٜٚ ٝاثزغبٓزٚ ٝػ٤٘٤ٚ . ػذُد ا٠ُ داخَ ث٤ز٢ ٝأٗب 

ٌّش ثبطشا ِٖ اُؾعّ ، كوذ أك س ٝػ٘بٍد أس٣ُذ إٔ أعزؼ٤ذ أ٣ٖ سأ٣ذ ٛزا اُّشبة . َِٝٗشجَْذ أُؼشًخ ، ٝهذ ًبٗذ ٓؼشًخ هظ٤شح ُُؾغ

ُٓخ٤ِّز٢ ًؤّٜٗب اُّشش٣ؾ اُغ٤٘ٔبئ٢ ك٢ ٝػٞؽٜب ٝع٬ئٜب ، ٌُّٜٝ٘ب أششع ٓ٘ٚ ًض٤ًشا .  رزبثؼذ اُّظٞس ك٢ 

 إٔ ػشكزٚ ٓؼشكخ ع٤ذح .ٗؼْ ، ُوذ عجن إٔ سأ٣ذ ٛزا اُّشبة ، ٫ ثَ ُوذ عجن    

ً٘ذ أصٝس ؽج٤جًب ٖٓ أطذهبئ٢ ك٢ اُؼ٤بدح أُّغب٤ٗخ اُز٢ ٣ؼَٔ ك٤ٜب ٓٞظلًب ، ٝاُز٢ ٣زشّدد ػ٤ِٜب أكشاد اُّشؼت ٖٓ ٓخزِق    

اُطجوبد ،                ٝعبء دٝس شبّة طـ٤ش ٣ؾَٔ ك٢ ٣ذٙ أٝساهًب ػشكذ ك٤ٜب رِي اُ٘ٔبرط اُز٢ رغزؼِٜٔب ٓخزجشاد 

ب : اُزؾ٤َِ ،  ًٔ جزغ ُٓ ّْ سكغ ثظشٙ ا٠ُ اُّشبة اُٞاهق أٓبٓٚ ، ٝهبٍ   كز٘بُٜٝب اُطج٤ت ٓ٘ٚ ، ٝأخز ٣ٔؼٖ  اُ٘ظش ك٤ٜب ، ص

 أّٛ٘ئَُي ٣ب اث٢٘ ، ًَ ش٢ء ػ٠ِ ٓب ٣شاّ ، ٝطّؾزي ٓٔزبصح .

 ٢ٌُّ٘٘ٝ ٓش٣غ ، ٣ب دًزٞس ، ٓش٣غ ، أإًذ ُي أ٢ّ٘ٗ ٓش٣غ . -

ب  ك٢ اُشأِط ، ٝٓغ رُي هُٔذ ثلؾِظَي كؾًظب  اَّٗي ٣ب ث٢ُ٘ ، ُغذ ٓش٣ًؼب ، اّٗي أر٤ذ ٢ُ ك٢ - ًٔ أُّشح أُبػ٤خ ٫ رشٌش ا٫ّ أُ

رَُي ا٠ُ ٓخزجش اُزؾ٤َِ ، ٝٛب ٢ٛ ٗز٤غخ اُزؾ٤َِ رُش٤ ّٞ ْْ أًزِشْق ك٢ أ١ِّ عٜبٍص ٖٓ أعَٜضرَِي َخَِ ، ُْٝ أًزَِق ثزَُي كؾ ُش ده٤وًب كِ

ُٓؼبك٠ ، َٛ كٜٔذَ   ٌْ  ؟ ػششاد أُشػ٠ ؿ٤ُشى ٣٘زظشٕٝ دٝسْٛ ، ٓغ اُغ٬ٓخ .  ثٔب ٫ ٣ذع ٓغب٫ً ُِّشيِّ أّٗي ع٤ِ

ِٚ كبٗلغش ك٢ ٝعٚ اُطج٤ِت طبئًؾب :     ُٚ ؽز٠ّ اػزشد اُّشبَة ٗٞثخٌ ػظج٤خٌ أكوذْرُٚ اُّغ٤طشحَ ػ٠ِ ٗلِغ َٓ ّْ اُطج٤ُت ٬ً ْٕ أر  ٝٓب أ

ٌْ أٗزْ ؟ اٌّْٗ ٢ٌُّ٘٘ٝ ٓش٣ٌغ ، أٗب ٓش٣غ ، َٛ أٗذ أدسٟ ٢ّ٘ٓ ثغغ٢ٔ ؟ أٗب اُّز١ أُؽظُّ ثب٧     ُّٔ ِْ ٫ أَٗذ . ٓبرا ٣ُٜ ُ

 روجؼٕٞ سٝارجٌْ اُّؼخٔخ ، ٌٌُّْٝ٘ ٫ رشؼشٕٝ ثٔظبئت اُ٘بط .

َُّ ٓب ٛ٘بى أّٗي رش٣ذ إٔ  - ٌَ ػٖ اُؼَٔ ، ًٝ ّٕ ٓشٌِزي ٤ُغذ ك٢ عغٔي ، اّٜٗب ك٢ ٗلِغَي ، اّٗي شبةٌّ ٓزؼطّ اعٔغ ٣ب ث٢ُّ٘ ، ا

ُ ٣ُغرشزـَ ٫ٝ رغُذ ا٠ُ رُي عج٬ً٤ ، كؤٗذ ارً  ٌّ ثبُؾ٤بح ، ؽبهٌذ ػ٠ِ ٗلِغَي ٝػ٠ِ اُ٘بط أعٔؼ٤ٖ ، ٝٛزا ًُِّٚ جُِّت ٝعغ ا ثَِش

 اُشأط اُّز١ رشٌٞ ٓ٘ٚ 

ْٖ ّٓغْزُٚ ػًظب عؾش٣ّخ ، كؤخزْد ػؼ٬ُد عغٔٚ أُزٞرّشح رزشاخ٠ ، ٝرذاػ٠     َٔ ًَ ٝٓب عٔغ اُّشبُة ٛزا ا٬ٌُّ ؽز٠ّ أػؾ٠ 

 ، ٝأخل٠ سأعٚ ث٤ٖ ٣ذ٣ٚ ٝأعَٜش ك٢ ثٌُبٍء طبٍٓذ .ؽغٔٚ أُزشّ٘ظ ػ٠ِ اٌُشع٢ّ ُدكؼخً ٝاؽذح 

زؤّعٌق عًذا ٣ب دًزٞس ، ٫ رُئاخز٢ٗ ، أسعٞى . ُٓ  أٗب 

 ٫ ثؤَط ػ٤ِي ٣ب ث٢ُّ٘ . -

ب صبَة ا٤ُٚ ٝػ٤ُُٚ ًٝلٌق دَٓؼُٚ سكغ سأعٚ ، ٝهبٍ ث٘جشٍح ؽض٣ٍ٘خ ٝاػؾٍخ ٛبدئٍخ :     ّٔ ُٝ 

أسعٞ أُؼزسح ٣ب دًزٞس ، أٗب شبةٌّ أًُِٔذ دساعز٢  اُضب٣ّٞٗخ ، ٝٗغؾُذ ٗغبًؽب ثبًٛشا ك٢ ا٫ٓزؾبٕ ، ٝؽظُِذ ػ٠ِ اُّشٜبدح ، 

ّٕ أٓضب٢ُ ٣َُؼّذٕٝ  ٌَّٖ أُشٌِخ أ َُ اُٞؽ٤ُذ ُؼبئِز٢ اُلو٤شح اُّز٢ ًبٗذ ر٘زظُش شٜبدر٢ ٝرٞظ٤ل٢ ثلبسِؽ اُّظجِش ، ُٝ ٝأٗب ا٧ٓ

 َّ  ٛزٙ ا٧ُٞف أُئَُّلخ رش٣ذ اُٞظ٤لخ . ثب٧ُُِٞف ، ًٝ

َُ إٔ رٞعذ أُُٞف اُٞظبئِق اُشبؿشح ؟ اعٔغ ٣ب ث٢ُّ٘ ، ٓب دَٓذ هذ ٗغؾَذ ك٢ ا٫ٓزؾبٕ ٛزا اُّ٘غبػ اُجبٛش كٜزا  - ٝخَ ٣ُؼو

 ٣ؼ٢٘ أّٗي ر٢ًٌّ أ٣ًؼب ، ٝػوِي ع٤ِْ .

 أعٞ رُي ، ٝأشٌشى . -
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 اًرا ٗؾٖ ٓزّلوبٕ . -

 ؽجًؼب ، ؽجًؼب . -

 ؽٍذ ، ٝٛٞ َٛ أَٗذ ٓش٣ُغ أّ ٫ ؟ا٫ّ ك٢ ش٢ٍء ٝا -

زّلوبٕ ٣ب دًزٞس ،        ُٓ  ُٖ ٝاسرغٔذ ػ٠ِ شلز٢ّ اُّشبّة اثزغبٓخ ػٞعبء ، ٝؽؤؽؤ سأعُٚ خغ٬ً ٝٛٞ ٣وٍٞ : ٝك٢ ٛزٙ أ٣ًؼب ٗؾ

 أٗب ُغذ ٓش٣ًؼب . 

ٌْ ٤ٓٝذإ اُؾ٤بح ٝاعٌغ كغ٤ؼ ٣ب ث٢ُّ٘ ، َٛ كٜٔذ ؟  - ٌَ ع٤ِ ٌْ ٝػو ٌْ ع٤ِ  ػبٍ ، ػبٍ ، عغ

 ُٔذ . ٜٝٗغ ػٖ ًشع٤ٚ كظبكََؼ اُطج٤َت ٝشٌشٙ ٝاعزؤرٕ ٝاٗظشف "ٗؼْ ، كٜ
 

م ، ٫ٝ ٣غُذ   ما الموضوع العام لهذه القصة ؟  (ٕٔ ّٞ رزؾذس ػٖ هظخ شبة كو٤ش ، ٌُّٝ٘ٚ ر٢ً ٝأ٠ٜٗ دساعزَُٚ ثزل

٬ًٔ  ػ

 من أٌن استمّد الكاتُب معانً قّصته وأحداثها وشخصٌاتها ؟  (ٖٔ

 اعزٔذٛب اُوبصُّ ٖٓ ؽ٤بح اُ٘بط اُٞاهؼ٤ّخ ، ٖٓ ؿ٤ش اؿشام ك٢ اُؼبؽلخ ٝاُخ٤بٍ .         

 

 
 

صّور الكاتب فً قصته شًٌئا من الصراع بٌن طبقة الفالحٌن وطبقة الرأسمالٌٌن البرجوازٌٌن . دلّل على  (ٗٔ
 ذلك بجملة من القّصة ؟

ٌْ أٗزْ ؟ اٌّْٗ روجؼٕٞ سٝارجٌْ اُّؼخٔخ ، ٌٌُّْٝ٘ ٫ رشؼشٕٝ ثٔظبئت اُ٘بط   ُّٔ ٍّ ػ٠ِ رُي هُٞٚ :" ٓبرا ٣ُٜ اُغِٔخ اُز٢ رذ

 " 
 

 ر٘ز٢ٔ ا٠ُ اُٞاهؼ٤ّخ ا٫شزشا٤ًّخ   إلى أيِّ نوٍع من أنواع الواقعٌة تنتمً هذه القصة ؟ (٘ٔ
 

 عرضها فً قصته أم ال . وّضح إجابتك ؟هل وضع الكاتب حاًل للمشكلة االجتماعٌة التً (  ٙٔ

ٗؼْ ، ٝػغ اٌُبرت ؽ٬ً ُِٔشٌِخ ا٫عزٔبػ٤خ ، ٝرٔضَّ رى ك٢ ػذّ اٗزظبس اُّشبة ُِٞظ٤لخ ، ُٝغٞئٚ ا٠ُ ٜٓ٘خ            

 ثبئغ اُخؼشاٝاد ، كـ٤ّش ثزُي ٝاهؼخ ا٠ُ ٝاهٍغ أعَٔ .

ًّ ؟ (  7ٔ ًّ فً األدب العرب  اذكر خصائص المذهب الواقع

س اُٞاهغ ٣ٝجزؼذ ػٖ اُؼٞاؽق ٝاُخ٤بٍ . – أ ّٞ  ٣ظ

ًّض ػ٠ِ اُوؼب٣ب ا٫عزٔبػ٤خ ٣ٝؼشػٜب ػشًػب ٓٞػٞػ٤ًّب ثؼ٤ًذا ػٖ اُزار٤ّخ ، ك٤٘وذ أُغزٔغ ، ٣ٝجؾش ػٖ  – ة ٣ش

 ٓشٌِزٚ ، ٣ٝوزشػ ثؼغ اُؾٍِٞ أُ٘بعجخ .
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 المعانً األلفاظ المذهب

 
 ًّ
قع
وا
ال

  
 

رظ٣ٞش ؽ٤بح اُ٘بط اُٞاهؼ٤خ ٝاُؾذ٣ش ػٖ  ٣غزٔذ ا٧ُلبظ ٝاُزشا٤ًت ٖٓ ُـخ اُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ

 ْٜٛٔٞٓ ا٤ٓٞ٤ُخ  ٖٓ ؿ٤ش أُجبُـخ ك٢ اُخ٤بٍ 

 
 ًّ
س
ان
وم
ر
ال

 

٣غزخذّ ؿ٤ش أُؤُٞكخ اُز٢ رشّغ ثبُؼبؽلخ  ٣غزخذّ ا٧ُلبظ اُغِٜخ اُؼبؽل٤خ 

ٝاُخ٤بٍ ، ٝا٫ٛزٔبّ ثٔشبػش ا٩ٗغبٕ 

  ٚٓٞٔٛٝ 

 لم كانت القصة والرواٌة والمسرحٌة أكثر الفنون األدبٌة تمثٌال للمذهب الواقعً فً رأٌك؟ (ٙٔ

ثؼ٤ًذا ػٖ اُخ٤بٍ ، ٓوبسٗخ ٧ّٜٗب ا٧هذس ٖٓ خ٬ٍ ث٘بئٜب اُل٢ّ٘ ػ٠ِ رظ٣ٞش ٝاهغ اُ٘بط ٝؽ٤برْٜ ا٤ٓٞ٤ُخ ٝٓش٬ٌرْٜ 

 ثبُلٕ٘ٞ ا٧دث٤ّخ ا٧خشٟ ًبُشؼش ٓض٬ً .

 تخٌل نهاٌة أخرى لقصة أمٌن فارس التً درستها لتصبح ممثلة للواقعٌة النقدٌة ؟(7ٔ
 إٔ ٣٘زظش اُشبة اُٞظ٤لخ ٝرجو٠ ؽ٤برٚ ًٔب ٢ٛ .
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 ٛٞ ٓزٛت أدث٢ّ ٣ؼزٔذ ا٣٩ؾبءاد ك٢ اُزؼج٤ش ػٖ أُؼب٢ٗ اٌُبٓ٘خ ك٢ ٗلِظ ا٧د٣ت . . عّرف المذهب الرمزيّ  (ٔ
 

  . علل . كثرة استخدام الرمز لدى أتباع المذهب الرمزيّ   (ٕ
ّٕ اُزؼج٤ش ػٖ ا٧ش٤بء ؽغت رؤص٤شٛب ك٢ ٗلٞع٘ب أدمُّ ٖٓ ٓؾبُٝخ اُزؼج٤ش ػٜ٘ب ك٢ رارٜب .          ٧ْٜٗ ٣شٕٝ أ

 

 اُخبّطخ ثب٣وبع اُشؼش ٝٓٞع٤وزٚ  ػ٘ب٣زْٜ  ة التً تساعد على تكثٌف اإلٌحاءات عند الرمزٌٌن ؟ما هً األداة الفنٌّ  (ٖ
 

ٌّة فً االرتقاء بمستوى النص األدبً ؟ (ٗ  كٌف تسهم الرمز

ِخ ثؤكٌبس ٝد٫٫د  أًضش           ّٔ ٖٓ خ٬ٍ ٓب رئد١ ا٤ُٚ ٖٓ أ٣غبد ُـٍخ عذ٣ذٍح رزغبٝص ٓؼ٘بٛب أُؼغ٢ٔ ، ٝرٌٕٞ ٓؾ

 ػٔوًب ، ٝص٣بدح كبػ٤ِخ اُ٘ض ، ٝعؼِٚ أًضش رش٣ٞوًب ا٠ُ ٗلظ أُزِو٢ .
 

ٌّة (٘  . اذكر أهم شعراء شعر التفعٌلة الّذٌن طهرت عندهم الرمز

 أد٤ٗٝظ . – ٗ      ٓؾٔٞد دس٣ٝش .  – ٖ     ط٬ػ ػجذ اُّظجٞس . – ٕ     ثذس شبًش اُّغ٤ّبة . – ٔ

 

 نموذج شعرّي ٌوّضح المذهب الرمزّي فً الشعر 

ٌّاب فً قصٌدته " َرَحَل الّنهاُر " :   قال الشاعر بدر شاكر الّس
َٕ ٗبْس  َّٛظ دٝ َٞ ْٗطَلَؤْْد ُرثبُزَُٚ ػ٠ِ أُكٍُن رَ  ٛب اُّٗٚ ا

َٖ اُّغلبْس  ِٓ ِْ٘ذثَبَد  َدحَ ِع ْٞ َٖ َػ  َٝعِْغِذ ر٘زَِظش٣

سائِِي ثبَُؼٞاِطِق ٝاُّشػٞدْ  َٝ  ٖ ِٓ  ٝاُجَْؾُش ٣َْظُشُؿ 

ْٖ ٣َؼْٞد ، ُ َٞ ٛ 

ِذ ثِؤُّٗٚ أََعَشْرُٚ آُِٜخُ اُجِؾبْس  ْٔ ب َػِِ َٓ َٝ  أَ

ؾبْس ؟ َٔ ِّ ٝاُ ٖ اُّذ ِٓ ِْؼٍخ عٞداَء ك٢ ُعُضٍس   ك٢ هَ

ْٖ ٣َؼْٞد ، ُ َٞ ٛ 

ََ ا بْس َسَؽ َُّٜ٘ 

ْٖ ٣َؼْٞد  ُ َٞ  كَِزَْشَؽ٢ِ ، ٛ

ٌّاب قصٌدته هذه ؟(  ٔ  أُلٜب ؽ٤ٖ اشزّذ ثٚ أُشع ك٢ أؽذ ٓغزشل٤بد ا٣ٌُٞذ ٓخبؽجًب ك٤ٜب آشأح بٌن سبب تألٌف بدر شاكر الّس
 

ًٌّة فً هذه القصٌدة . حّدد هذه الرموز وبٌن  ما ٌوحً إلٌه كل رمز ؟(  ٕ ٌّاب رموًزا إٌحائ  استخدم الّس
ََ اُّٜ٘بس " ا٣ؾبٌء ثلوذإ ا٧َٓ ثبُّشلبء ٝا٤ُؤط ٖٓ اُؼٞد ا٠ُ اُٞؽٖ ٝا٧ؽجّخ . – أ  " َسَؽ

 " اُجؾش اُز١ ٣ظشؿ ثبُؼٞاؽق " ا٣ؾبٌء ثّٜٔٞ اُؾ٤بح ٝأؽضاٜٗب ٝآ٫ٜٓب ٝرؾّذ٣برٜب َٝػوَجبرٜب . – ة

ؾبس " ا٣ؾبء ثبُٔشع اُز١ أػؾ٠ – ط َٔ عْغً٘ب ٣ؼ٤ش ك٤ٚ اُشبػش ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ ٝؽ٘ٚ  " اُوِؼخ اُّغٞداء ، اُُغُضس ، اُّذّ ، اُ

 ٝأِٛٚ 
 

ٌّة باالرتقاء بالقٌمة الفنٌة لهذه القصٌدة ؟(  ٖ  كٌف أسهمت الرمز
ب ٣ـٞس ك٢ أؿٞاس ٗلغٚ  - أ ّٔ  ٖٓ خ٬ٍ اػلبئٜب ػٔوًب ِد٤ُ٫ًب ، ٓٔب صاد ٖٓ هذسح اُشبػش ػ٠ِ اُزّؼج٤ش ػ

ّٕ اُّظٞس عبءد ٓشًجخ ؽبكِخ ثبُذ٫٫د ا٣٩ؾبئ٤ّخ اُز٢ رؼٌظ ٗلغ٤ّخ اُشبػش ٝٓب ٣ؼب٤ٗٚ .  - ة  ٝأ
 

ٌّة لكّل مما ٌلً :(  ٗ  وّضح الصورة اإلٌحائ
 ٫ ٣زٞهق ػ٠ِ رشج٤ٚ اُّٜ٘بس ثبٗغبٕ ٣شؽَ ، ٝاّٗٔب عبء ٓٞؽ٤ًب ثلوذإ ا٧َٓ ٝا٤ُؤط . "سؽَ اُّٜ٘بس  " – أ

٫ ٣زٞهق ػ٠ِ رشج٤ٚ اُجؾش ثبٗغبٕ ٣ظشؿ ، ٝاّٗٔب رزغبٝص رُي ا٠ُ هغٞح اُؾ٤بح ػ٠ِ اُشبػش  "اُجؾش ٣ظُشُؿ  " – ة

 ٝػ٤وٜب ٝطؼٞثزٜب . 

ا ٌوحً بدالالت غنٌة متنوعة . علل ذلك ؟(  ٘ ًٌ ٌّاب جًوا رمز  نجد فً قصٌدة الّس
 خ ٓغ ثؼؼٜب اُجؼغ . ثغجت رؼبكش ا٧ُلبظ ٝاُّظٞس ا٣٩ؾبئ٤خ ك٢ اؽبس شجٌخ اُؼ٬هبد أُزشاثط          

 

 : رابّطاػ:ػاضطذعبػاضرطزّي
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 ؟ اذكر خصائص المذهب الرمزيّ (  ٙ

 اعزخذاّ اُزّؼج٤شاد اُشٓض٣ّخ ا٣٩ؾبئ٤ّخ ثْٞطلٜب أداح كبػِخ ُِزؼج٤ش . – ٔ

 ا٫ػز٘بء اُلبئن ثبُٔٞع٤و٠ اُشؼش٣ّخ  أُ٘جضوخ ٖٓ اخز٤بس ا٧ٝصإ ٝا٧ُلبظ اُخبّطخ . – ٕ

 ، علّل .ٌرى الرمزٌون أّن التعبٌرات الرمزٌة أداة فاعلة للتعبٌر (  7

ب ك٢ اُ٘لظ ٖٓ أكٌبس ٝٓشبػش .          ّٔ ّٕ اُِـخ اُؼبد٣خ  ٫ رغزط٤غ اُزؼج٤ش ثؼٔن ػ ٧ 

 علل كثرة استخدام الرمز لدى أتباع المذهب الرمزّي ؟(  8 

ّٕ اُزؼج٤٤ش         ّٕ أرجبػٚ ٣شٕٝ أ  ػٖ ا٧ش٤بء ؽغت رؤص٤شٛب ك٢ ٗلٞع٘ب أدّم ٝأًضش ػٔوًب ٖٓ ٓؾبُٝخ اُزؼج٤ش ػٖ رارٜب  ٧
 

 ن ما توحً به األلفاظ والتراكٌب التً تحتها خط فً كّل منها مستعًٌنا بالسٌاق :اقرأ المقطعٌن اآلتٌٌن ، ثّم بٌّ (  9

ػ٠ِ  –ط٠ِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعِّْ  –هبٍ ؽ٤ذس ٓؾٔٞد ػٖ اُٜبش٤٤ٖٔ ، ٝدٝسْٛ ػجش اُزبس٣خ ، ٝكؼَ ع٤ذٗب ٓؾٔذ  –أ 

 اُجشش٣ّخ :

 ٛبِش٤ّٕٔٞ :

ظَ أ٣ْوَظُٞا  ْٔ َظ سٓض ُِٜذا٣خ ٝاُؼضح  {      ك٤٘ب           اُشَّ ْٔ  } اُشَّ

ٍِ ُسهبِد  رخِظذ ٖٓ اُّؼ٬ٍ اُز٢ ػبشذ  {                   كبْعزَلبهَذْ  ْٖ ثَْؼِذ ؽُٞ ِٓ  } كبْعزَلبهَْذ 

ٍِ ُسهبِد  ْٖ ثَْؼِذ ؽُٞ  ك٤ٚ كزشح ؽ٣ِٞخ هجَ ظٜٞس ا٩ع٬ّ  { }        ..           ِٓ

ْعَٚ اَُؾ٤بِح ، َٝ  ٝأَػبدٝا 

 ا٤َُِْٜب ...٤ٌَُِٞٗب ًٓؼب ػ٠ِ ٤ٓؼبِد 
 

ًّ : فدوى طوقان فً نضال الّشعبقالت  –ب   الِفلَسطٌن
 ِٕ ٤ذا َٔ ْ٘ذاَػ ك٢ اُ َ٣ ْٖ ُٝ 

ِٛ٘ب اُزََّؼتُ   كََٞم ِعجب

ْٖ َٗشربَػ  ْٖ َٗشربَػ ، ُ ُٝ 

 } ا٧شجبػ سٓض ٤ُِٜٞد {              ا٧شجبػَ ؽز٠ّ َْٗطُشَد 

ٝ َٕ شثب ـِ خْ ٝ اُ َٔ ِْ  ظِْ ٝاُوٜش  {} اُـشثبٕ سٓض ٤ُِٜٞد { ، } اُظِٔخ  أُؾزِٕٞ اُظٜب٣٘خ ، ٝ اُ                اُظُّ

ٌّاب وهو فً الغربة :   والَبْحُر دوَنَك ٌا ِعراْق (  ٓٔ  وازن بٌن معنى " البحر " فً قول الّس
ُٓطشإ :  ٝٓؼ٠٘ " اُجؾش " ك٢ هٍٞ خ٤َِ 

ِٚ       اَُٜٞعبِء         شبٍى ا٠ُ اُجؾِش اْػِطشاَة َخٞاِؽش١         ك٤َُغ٤ج٢ُ٘    ثِش٣بِؽ

 اُجؾش ػ٘ذ اُغ٤ّبة  ا٣ؾبء ثبُؼٞائن ٝاُظؼبة اُز٢ رؾٍٞ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ اُؼٞدح ا٠ُ ٝؽ٘ٚ  -

 أٓب اُجؾش  ػ٘ذ خ٤َِ ٓطشإ اعزخذاّ سٝٓبٗغ٢ ٝٛٞ ٓظٜش ٖٓ ٓظٜش اُطج٤ؼخ ٣شبسًٚ أُٔٚ ٝؽضٗٚ  -

ٌَرحل " ، ٌصُف فٌه إحساسه باأللم والّشعور بالضٌاع ( ٔٔ اقرأ النص التالً من قصٌدة تٌسٌر سبول " شتاٌء ال 
ٌّن أهم مالمح المذهب الرمزّي فٌه :  ٌّر حاله إلى الفرح والّسعادة ، ثّم ّتّب  وتفاؤله بتغ

           ّٞ٤ ـُ َٔط٠ّ اُ  آثخ ٝاُؼ٤بع {} اُـ٤ّٞ سٓض اُؾضٕ ٝاٌُ      َػ٠ِ أُْكوِ٘ب رَزَ

} رزٔط٠ ، رغٞة ثجؾء ....  ا٣ؾبء ثٔض٣ذ ٖٓ اُؼ٤بع ٝاُشؼٞس ثب٧ُْ     رَغُٞة ثِجُْؾٍء رُخّٞ اُّغٔبء             

 ٝاُؼ٤ن { 

َّٕ اُّشزبَء             ُظ أ ِٔ ْٜ  } اُشزبء  ٣جو٠ سًٓضا ُِخ٤ش ٝاُؼطبء {   ٝرُِٞشُي رَ

 رَ٘ب٠ٛ 

٘ب َٓ ّدَع أ٣ّب َٝ ٝ 

٘ب             َٓ } ٝخِق ك٢ ا٧سع أؽ٬ٓ٘ب سٓض  ُزلبإٍ  اُشبػش ثبُخ٤ش ٝاُلشػ       َٝخَِّق ك٢ ا٧سِع أَؽ٬

 ٝاُغؼبدح { 

ػًٞدا  } " خظت " ٝ " ؽت " ا٣ؾبء ثب٧َٓ ٝاُلشػ ٝاُغؼبدح ٝاُخ٤ش {                       ثِخْظت ُٝ

 ُُِؾتّ صِٔبًسا 

طَش َٔ ػبَٙ َػ٤ُٔش اُضّشٟ ٝاُ  } أُطش سٓض ُِزلبإٍ ٝاُخظت ٝاُؼطبء {                   َٝ
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 : هً السابقة بٌاتاأللمذهب الرمزّي التً تظهر فً مالمح ا -

ِٜب د٫٫د أًضش ػٔوًب ٝؿ٠ّ٘       ّٔ ٣ظٜش ك٢ اُ٘ض إٔ اُشبػش أػل٠ ػ٠ِ أُلبظٚ ٝرشا٤ًجٚ  ثُؼًذا سٓض٣ًب ا٣ؾبئ٤ًب ، كؾ

د٫٫رٜب أُؼغ٤ٔخ ػ٠ِ ٗلغ٤زٚ ٝٓشبػشٙ ٝأكٌبسٙ ؛ ٝٓب ٣شرو٢ ثبُ٘ض ٣ٝغؼِٚ أًضش هج٫ٞ ُذٟ أُزِو٢ كـ " اُـ٤ّٞ " 

ٞؽ٢ ثؤ٣ّبّ اُشزبء ُجبسدح اُخب٣ٝخ ًٔب ٣شٟ اُشبػش ، ٝؽ٤ٖ ٣غؼِٜب اُشبػش " ا٣ؾبء ثبُشؼٞس ثبُؼ٤بع ٝا٧ُْ ؛ ٧ٜٗب ر

رزٔط٠ " ٝ " رغٞة ثجؾء رخّٞ  اُغٔبء " ا٣ؾبء ثٔض٣ذ ٖٓ اُؼ٤بع ٝاُشؼٞس ثب٧ُْ ٝاُؼ٤ن ، ٌُٖ " اُشزبء " ٣جو٠ 

ٓب رٞؽ٢ ثٚ عِٔخ " ٝخِق ك٢ سًٓضا ُِخ٤ش ٝاُؼطبء ، كٖٔ هِت أُؼبٗبح ٣زلبءٍ اُشبػش ثبُخ٤ش ٝاُلشػ ٝاُغؼبدح ، ٝٛٞ 

ّْ ، رٞؽ٢ ًِٔزب " خظت " ٝ " ؽت " ثب٧َٓ ٝاُلشػ ٝاُغؼبدح ٝاُخ٤ش .  ا٧سع أؽ٬ٓ٘ب " ٖٝٓ ص

 

 

ػ
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