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        ُيطلب الكورس من املكتبات اآلتية املنتشرة يف  كاّفة أحناء اململكة 

  طبربور - مكتبة الموتس - مقابل الينيني ىاتف  ٖٖٖٖٜٜٓ٘ٚٓ
 الجاردنز - مكتبة الجاردنز - مقابل البنك االسالمي   ٜٜٗٓ٘ٓٙ٘ٚٓ

 ضاحية الحج حسن - مكتبة أبو طوق -   ٖٜٔٔ٘ٙٗٙٚٓ
 جبل عمان - مكتبة الحكيم -  ٖٜ٘٘ٔ٘٘٘ٚٓ
  جبل الحسين - مكتبة الطالب  ٘ٛٚٔٔٚٛٛٚٓ

 جبل الحسين - مكتبة جبل الحسين - ٖٖٜٛ٘ٓٓ٘ٚٓ
  جبل الحسين - مكتبة الكتوعة - ٙٓ-ٜٖٕٔ٘ٙٗ

 بيادر وادي السير - مكتبة النرجس ٖٖٖٜٗٚٙ٘ٚٓ - ٜٜٜٜٜٙٓٛٚٓ
  بيادر وادي السير - مكتبة اقرأ-  ٕٜٙ٘ٚٚٚٚٚٓ

  المدينة الرياضية - مكتبة المدينة  ٜ٘ٙٚٚٚٔ٘ٚٓ
 خمدا - مكتبة آية - دوار المعارف – ٖٜٛٗٔ٘٘
 تالع العمي - مكتبة زيد الخير -  ٖ٘٘ٓٙ٘٘ٙٓ

 البقعة - مكتبة الجاحظ - ٖٕٗٔٛٚٛٛٚٓ
   البقعة - مكتبة االمين - ٜٖٕٜٜٚٙٙٚٓ
 ٛٔٚٚٚٗٚٚٚٓالسمط : مكتبة عبودكو     

ٕٖٖٜٚٙٚٚٚٚٓ السمط : مكتبة المقداد اإلسالمية   
 السمط : مكتبة أمين العناسوة - ٕٓٚٓٛٚٚٚٚٓ

ٜٕٕٙٔٚٓٚٚٓ -السمط : مكتبة معاذ    
ٜٖٜٜٙٔٙٚٚٓالسمط  : مكتبة مجدالوي     

ٚٚٓٓٚٓ٘ٚٚٓمكتبة األحباب   –السمط   
 ٜٜٚٔٓٓٗ٘ٚٓ - صويمح - مكتبة صويمح

   ابو نصير - مكتبة العمم نور ٕٜٔٚٔٚ٘٘ٚٓ
   أبو نصير – مكتبة السالم

  شفا بدران – مكتبة الزمردة -  ٖٖٕٗ٘٘ٙ
  الجبيية – مكتبة المستقبل

  الفحيص – مكتبة ىدايا زيد - ٕٕٕٛٓٓٚٚٚٓ
   االشرفية - مكتبة االسراء ٖٜٜٓٓٙٔٙٚٓ

  أم نوارة – مكتبة المسكاوي -  ٖٜٗٚٗٔٓ٘ٚٓ
  الياشمي الشمالي - مكتبة الزنبق ٜٜٔٛٔٔٛ٘ٚٓ

 الياشمي الشمالي - مكتبة المنفمو طي ٕٖٛٙٓٓ٘ٛٚٓ
  جبل النصر - مكتبة الجعبري ٕٜٕٜٚٚ٘ٙٚٓ

 الوحدات  - األوابين ٕٜٔٛٔٔٗٙٚٓ
 الوحدات – مكتبة البراق - ٙٓ-ٖٓٙٓ٘ٚٗ

  الوحدات – مكتبة حمزة

 المقابمين - مكتبة أم العرى ٕٕٚٙٛٗ٘ٛٚٓ
ٜٜٚٓٓٚٛٓٚٓ -الخواجا  –المقابمين   

  مرج الحمام - مكتبة أم القرى ٕٜٜٛٛٔ٘ٛٚٓ
   حي نزال - مكتبة طارق بن زياد ٕٕٕٜٖٙٗٙٓ

  حي نزال - مكتبة حي نزال  ٜٜٜٔٓٚٓ٘ٚٓ
  الذراع الغربي : مكتبة ابو لبة

 النزىة : مكتبة عدي فميفل - ٕٕٜٓٙ٘ٓٚٚٓ
 النزىة : مكتبة حسان - ٕٖٜٜٜٚ٘٘ٚٓ
 سحاب : مكتبة جياد – ٕٜٚٙٔٗٚٚٚٓ

  ماركا الشمالية – مكتبة العوايشة ٕٖٜ٘ٚٓٗ٘ٚٓ
 ياجوز : مكتبة صناع الحياة  ياجوز - ٜٜٛٚٔٓٛٛٚٓ 

ٖٖٖٚ٘ٚٓ-ٓ٘ 
 المشيرفة : مكتبة جمال - ٘ٙ٘ٓٛٙ٘ٛٚٓ

  الزرقاء - مكتبة الوسام - مجمع السعادة ٜٜٗ٘ٙٚٙٗٚٓ
ٕٜٜٗٓٗٚٚٓ –الزرقاء : مكتبة حمودة   
  المفرق – مكتبة أحمد

 مادبا - مكتبة شومان ٖٖٗٔ٘٘ٚٚٚٓ ٜٕٜٜ٘٘٘ٛٚٓ
  اربد : مكتبة اليقين ، مركز نوبل الثقافي - ٜٗٙٔٓٛٙ٘ٚٓ

 اربد : مكتبة البتراء -ٜٙٛٗ٘ٛٙٚٚٓ
 الرمثا: المكتبة األولى - ٖٖٕٕٜ٘٘٘ٚٓ
 عجمون : مكتبة الدلتا - ٕٖٖٖٜٙٙٙٚٓ

  جرش : مكتبة اإليمان  ٖٜٙ٘ٙٚٚٚٚٓ
 جرش : عالم الرياضة ٜٓٓ٘ٔٙٚٚٚٓ

 الكرك : رم – الرفاتي .
 مؤتة : الثائر .

 المزار : الفايز .
 معان :  البشير - ندى الورد .

  الطفيمة :  اإلسالمّية .
 العقبة : الرسالة – عطّية – أم القرى .
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 41ٕٕٕٙٗٔٗٓ صويمح أكاديمية محمــــد النجار)الجوىرة(  ٔ

 46ٖٙٓٓٙٓ4ٓ طبربور مركز المعيــــــن  ٕ

 44ٖٙ4ٖ٘ٔٗٓ السمط مركز سما األوائل  ٖ

( ٕأكاديمية محمـــــد النجار )المعين ٗ  41ٕٖٙ٘ٓٙٓٓ دوار الّداخمية 

 41ٙ٘٘6ٙ1ٓٓ الوحدات مركز الرسالـــــة  ٘

 4144ٖٕٗ٘٘ٓ خريبة السوق  مركز الرسالـــــــة  ٙ

 4166ٓ6ٕٖٕٓ ماركا الشمالية مركز الراية  ٚ

 466ٖٗٗ6ٙٓٓ الرصيفة مركز أولى القبمتين  ٛ

 41ٙ٘ٙٔ4ٔٙٓ الياشمي الشمالي مركز األنـــــــــوار  ٜ

 ػػ 46٘4ٖٖٗٗٔٓ البقعة مركز األقصــــــى  ٓٔ
 اضطراجعػاضتيػتٌمػاالرتطادػرضغنا

أسئمة الكتاب : تّم اعتماد الحّل من دليل المعّمم  .  - ٔ  
أسئمة الوزارة : تّم اعتماد  الحّل من اإلجابات النموذجية الوزارّية.  – ٕ  

 

  

  اضظحوػواضؿرف

 ٖ كٌؾ أدرس النحو والصرؾ

 ٘ البدل

 ٕ٘   عمل المصادر والمشتمات

 ٕ٘ التعّجب

 1ٙ النسب 

 1٘ التصؽٌر

دؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾاضظم  ٕٔٔ 

غااؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾاضمـ  ٖٔٗ 
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( .عالمة ) السؤال األول والثاني  ُٓٗيخّصص لمنحو والصرف   
وحدات :  خمسكتاب النحو والصرف مكّون من  – ٔ  
التصغير -النسب         ه  –التعّجب        د  –ج                . عمل المصادر والمشتقات –ب         . البدل –أ   
عمى األسئمة . ال ُيطمب في األسئمة تعريف معّين، فالقواعد الموجودة ُيطمب فيميا بشكل جّيد؛ لكي تستطيع اإلجابة  -ٕ  
:  –عادة  –يأتي قطعة من خارج الكتاب وُيطمب  -         – ٖ  

بداًل ) مطابقًا أو بعض من كل أو اشتمال (   -      استخرج   -أ                                   
.أسموب تعجب ) قياسي  أو سماعيّ    -                                                      
و فاعاًل ) السم الفاعل  أومفعواًل بو ) لممصدر أو السم الفاعل (، أ -                                                      

               فاعل السم المفعول . المشبية( أو نائب فةلمص                                                          
اسمًا منسوبًا .   -                                                      

اسمًا مصغَّرًا . -                                                      
       

. في النّص  أعرب ما تحتو خط –ب                                   
 

تية :وُيطمب بعد القطعة عّدة أسئمة تتراوح بين الصيغ اآل  -              
...؟ ما الضبط الصحيح ألخر الكممة المخطوط تحتيا -                                           

مع الضبط التاّم . انسب إلى كممة )      (  –                                            
التاّم .صّغر كممة )     ( مع الضبط   -                                             

عّمل كالِّ مّما يأتي .  -                                             
صّوب الخطأ في ما تحتو خطأ                              .  -                                             

ا . أعرب ما تحتو خّط إعرابًا تامِّ  -                                              
لتوّسع في االمتحان الوزاري يتّم التقّيد بما َوَرَد في كتابك، و الكتاب ىو المرجع الرئيسّي لألسئمة؛ فال تتعب نفسك بالبحث ىنا وىناك، وا – ٗ

 بشكل سمبّي .
وضعُت لك األسئمة الوزارية كاممة مع حّميا ؛ لتوفير عناء البحث في األسئمة الوزارية . – ٘  
.ليتاح تصويرىا بشكل أسرع  -فقط ليذه الدورة  –ضيق الوقت قمت بتنزيل الدوسية عمى موقع األوائل نظرًا ل – ٙ  

سوف أقوم بتنزيميا عمى صفحتي الشخصية عمى الفيس بوك ) ماىر أبو بكر ( وعمى اليوتيوب الحقًا أواًل بأول .الفيديوىات فأما   
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 أػ-ػاضجزءػاضطحذوفػطنػدرسػ)ػرطلػاضطؿادرػواضطذتٓماتػ(ػ:ػ
.عمل صٌؽة المبالؽة  

 

 بػ-ػاِّجزاءػاضطحذوسقػطنػدرسػػػ)ػاضٓظَدبػ(ػ:ػ

األسماء المختومة بٌاء.    -ٔ  
األسماء التً لبل آخرها ٌاء مشدّدة مكسورة. -ٕ  

األسماء المجموعة والمثنّاة . -ٖ  
 

 جػ-ػاِّجزاءػاضطحذوسقػطنػدرسػػ)ػاضتؿكغرػ(:ػ

تصؽٌر األسماء الثالثٌّة المحذوفة الالم أو الفاء .  -ٔ  
تصؽٌر األسماء الخماسٌّة التً رابعها حرؾ علّة . -ٕ  

.تصؽٌر الجموع -ٖ  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 شطرةػاضططرػتحلرػسيػاضؿخر،ػضغسػباضفظفػوػضصنػباضتصرار.
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 تعرٌفه إعرابه ألسامه

 المطابك االشتمال بعض من كلّ 
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:ػػػػؿغكقػاضوزارةػ  

. و بدل اشتمالبدل بعض من كّل أ دالً مطابماً أومن النص باستخرج  – ٔ   
أعرب الكلمة المخطوط تحتها . – ٕ   
. طصّوب الخطؤ فً ما تحته خ – ٖ   

  ٗ – اضبط بالشكل أخر الكلمة المخطوط تحتها .) اْتب٘ : إذا انتهت الكلمة بضمٌر فٌجب أن  تضبط الحرؾ الذي لبل الضمٌر ، مثل : معظــمـــه( 

 

ٍُ يػ١ّ َ ضر، علٌه الّسالم لِعَوض؛ من ذلن لوله تعالى على لسان الخِ لَُؾ واالخَ  :ايبد ْنهُ َزَكاةً َوأَْلَرَب َرْدنَا أَن ٌُْبِدلَُهَما َرب  }فَؤ ًٌْرا ّمِ ُهَما َخ

 .[18الكهف:ُرْحًما{]

ً  :  اصطالحّا  ايبدٍ  .هاو عن انكالوانهّبس واإلب ، وإسانت انًبد ل ينهل ينه بال بىاسطت ، ويعًم عهى إيضاح بد  تابع يقصىد بانحكى يتبع ان
 

 

زغًدػػػػػػػػػػػاضطاضُبػػػػػػػػجاءػ  

البدل   المبدل منه             

منه منصوباً كان البدل منصوباً ،  أي أّن البدل ٌتبع المبدل منه فً الحكم اإلعرابً ، فإذا كان المبدل منه مرفوعاً كان البدل مرفوعاً، وإذا كان المبدل :تابع  -أ 

ً  ) زٌدٌ (. وانتبه إلى أّن المبدل  ً  ) الطالبُ  (؛ لذلن جاء البدل مرفوعا وإذا كان المبدل منه مجروراً كان البدل مجروراً  ، وهنا - فً مثالنا -   جاء المبدل منه مرفوعا
 منه ٌُ عرب حسب مولعه فً الجملة .

 
رفوع وعالمة رفعه الضمة .الطالب ) المبدل منه ( : فاعل م  

 زٌدٌ : بدل ) مطابك ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة .

أثناء اإلعراب ال ٌُطلب تحدٌد نوع البدل؛ فــنوع البدل ٌُطلب فً سإال مستمّل . َالحع١ :  

 

. ب ( فما هو إال تمهٌد للبدل، أّما المبدل منه  ) الطالً المجًءف  - تحدٌداً  – الممصود البدل ) زٌد ( هو : أي أنّ  َكصٛد باحلهِ -ب  

؛ فال ٌوجد مثالً واو أو فاء أو ؼٌر ذلن .؛ أي ال ٌوجد حروؾ عطؾبدل والمبدل منه واسطةأي ال ٌوجد بٌن ال بال ٚاضط١ : -ج   

 

جاء الطالُب ، هنا ال نعرؾ من هو  أي  أّن كلمة ) زٌد ( أزالت الؽموض عن المبدل منه ) الطالب (؛ فعندما نمول : ي١ ايًٖبظ ٚايػُٛض :اإش اإلٜطاح ٚ -د

 الطالب بالتحدٌد؛ لذلن نحتاج إلى كلمة ) زٌد ( للتوضٌح وتحدٌد اسم الطالب .
 

مكان المبدل  هُ لن إذا أردت التؤكد من البدل فَضع؛ لذ ، وهً صحٌحةسّمً بدالً ؛ ألن البدل ٌمكن أن ٌحّل مكان المبدل منه، فتصبح الجملة : جاء زٌدٌ  :َالحع١ 

نه؛ فّذا صّح المعنى كان بدالً . م  
 

(، ألنّها ستفٌدن وستعرؾ من خاللها كٌؾ تتعامل مع  ٗال تنس أن تمرأ المعلومات فً ممدمة الكورس، وعنوانها ) كٌؾ أدرس النحو والصرؾ م َالحع١ :

 المادة.
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ٌٓ مج١ً ٚبػهٌ َبٓطط (أَجًــــــــــــــــــ١ :  ) ضٝتِ الحكّا ايتعٓسف ع٢ً طسٜك١ نػـ ايبدٍ ٚاملبدٍ َ ٓ٘ يف ن  
رطاَنػػػػػػػػػاضفاؿطَقػػػػػػػػػزرظاػ  

البدل     المبدل منه              
 

هأدظاظػػػضفالجػػػخاضٍدػػػػػذعبُتػإضىػاضطبغِبػ  
البدل  المبدل منه                 

 

اضطتظٌبيػػأحلظػػػأبغاتّاػػػضضذارٔرػػ  
لالبد    المبدل منه                       

 

«ػاضٌدغنػاضظؿغحق:ػ»ػػؿضىػاضضهػرضغهػودضمػػػػطحطًدػػػػػػػػػػشالػاضظبيُّ  
  البدل      المبدل منه     

 

 

1 - ) ٌٓ ٌٓ َٔ ن بدٍ َطابل ) ن  

2 - ) ٌٓ بدٍ ) بعض َٔ ن  

بدٍ االغتُاٍ – 3  

 

 

لمٌب وكنٌةٌ ومهنةٌ مفصلةٌ تفصٌلبن الخطاب له  عمر ة إلى أنّ كّرر ال بدّ من اإلشارأ   املؿتاح :  

بدل التفصٌل   بعد المهنة     بعد الكنٌة    بعد اللمب             ) بن ( بٌن علمٌن      بعد اسم اإلشارة    اسم مكّرر           

الطالب (  نفسه؛ أي ) زٌد ( و ) الطالب ( متطابمان . سّمً مطابماً ؛ ألّن  ) زٌد( فً عبارة ) جاء الطالُب زٌدٌ (  هو ) َالحع١ :  

 وسّمً ) كّل من كّل (؛ ألّن ) زٌد ( كلّه  متطابك تماماً مع ) الطالب ( كلّه .
ػ.االضِ املعٓسف بأٍ بعد اضِ اإلغاز٠ -ػ1  

هإالء. –هاتان  –هذان  -تلن  –ذلن  –هذه  –أسماء اإلشارة : هذا   

 

 شالػتفاضىػ:ػ»ػذضكػػػػػػػػػاضصتاُبػػػػالػرغبػػػػسغهػػػعدّىػػػضضطٌتمغنػ#

بدل مطابك مرفوع وعالمة رفعه الضمة .   المبدل منه                    

ػبٔ ( إذا ٚقعت بني امسني عًُنين١ًُ ) ػ-ػ2  

 خاضُدػػػػػػػػػػػػػػػبُنػػػػػػػػاضوضغِدػػػػبطًلػطمداًم
ة .بدل مطابك مرفوع وعالمة رفعه الضم  المبدل منه   

اضِ عًِ بعد ايًكبػ-ػ3  
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.إربد .. هو اسم إنسان أو بلد أو حٌوان أو نبات، وما ٌهّمنا هنا هو اسم إنسان، مثل : خالد ، محّمد ،... ،  و اسم بلد،، مثل : المدس، عّمان،ػ:اضِ ايعًِ   

( ... األعرج، ،  الجاحظ –المتنبًّ  –الفاروق  -ٌر الوز -المائد  –البطل  –األمٌر   -الخلٌفة  –هو وصؾ للمدح  أو الذّم ) الملن  ايًكب :  

 حٌررػػػاضبطُلػػػػػػػػػؿالُحػػػػاضٌدغنػػػػبغَتػػػاضطمدَّسػ.

  .مرفوع وعالمة رفعه الضمة (مطابك)بدل   المبدل منه      

ػاضِ عًِ بعد ايه١ٝٓ -ػ4  

أخت ...( –أخ  -بنت  –ابن  –أم  –) أب  ـاسم مسبوق ب ايه١ٝٓ :  

بنت الصدٌك ...  –ابن الخطاب  –أم الحسن  –أبو خالد مثل :   

 أبوػػػػحلٕصػػػػػػػػػرطُرػػػػػػػطنػػػػػػأردلػػػػاضخضلاءػ.
.مرفوع وعالمة رفعه الضمة ( مطابك)بدل       المبدل منه   

 

.بدل منه هو كلمة ) أبو ( : الم َالحع١  

 أمُّػػػاضحدنػػػػػػػػساططُقػػػػػبظُتػردولػػاضضهػؿضىػاضضهػرضغهػودضمػ.
مرفوع وعالمة رفعه الضمة (مطابك)بدل       المبدل منه   

ػايٓٓذاز ... -املعًِٓ  –اضِ عًِ بعد امل١ٓٗ ، َجٌ : ايطبٝب  -ػ5  

 رأغُتػػػػػاضلٓضاَحػػػػػػػػػطحطودّاػػػػػغحرثػػػاِّرض
  منصوب وعالمة نصبه الفتحة . (مطابك)بدل   المبدل منه           

 

 وؿلػػػػػاضخٌباُزػػػػػػػػػحاتًمػػػػإضىػرطضهػػػػطبٌصرّا

مرفوع وعالمة رفعه الضمة. ( مطابك)بدل   المبدل منه             

ػاضِ َهٓسز ) األٍٚ َعٓسف بأٍ ٚايجاْٞ بال أٍ ( . -ػ6  

 $ اعدظاػػػػاضؿراَطػػػػاضطدتمغمػ،ػػػؿراَطػػػػاضذغنػػػأظفطتػػػرضغنمػ#
منصوب وعالمة نصبه الفتحة . (مطابك)بدل                   المبدل منه              

 

 »ػصٓضاػػػضئنػػػضمػػػغظتِهػػػػػَضظدلَفْنػػػػباضظاؿغِقػ،ػػػػػػػظاؿغٍقػػػػصاذبٍقػػػػخاطئٍقػ#

مجرور وعالمة جّره الكسرة . ( مطابك)بدل      المبدل منه                                                    

ػيتؿصٌٝ :بدٍ اػ-ػ7  

.  دون نمصان هو أن ٌُذكر المبدل منه ثّم ٌتّم تفصٌل جمٌع ألسامه بدٍ ايتؿصٌٝ :  

لبل البدل نمطتان رأسٌتان ) : (  -عادةً  –ٌُوضع  طسٜك١ نػؿ٘ :  

 

 أطاطكػػػػػطرغمانػػػػ:ػػػػػػػػػطرغُقػػػػػػػخغٕرػػوػػػطرغُقػػػػذرؽػ.
مرفوع وعالمة رفعه الضمة . (تفصٌل)  كمطاببدل      المبدل منه                 

كلمة الحظ هنا أّن ) طرٌك خٌر وطرٌك شّر ( هً تفصٌل للمبدل منه ) طرٌمان ( ، لكن الذي ٌؤخذ اإلعراب هو الكلمة األولى ) طرٌك (  فمط ، ف َالحع١ :  

 ) طرٌك ( الثانٌة تعرب اسماً معطوفاً مرفوعاً وعالمة رفعه الضمة . 
 
 

 وؿلػػػػػػػػاثظانػ:ػػػػػػػػػػحاطًدػػػػوػػػػػػطازًنػ.

( مرفوع وعالمة رفعه الضمة . تفصٌل)  مطابكبدل    المبدل منه                
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 أصضتػػػػػاضتلاحَقػػػػػػػظؿَلنا
بدل بعض من كلّ           المبدل منه                 

 
. ، وٌمكن فصل نصؾ التفاحة؛ فالنصؾ هو جزء حمٌمً مادي محسوس من التفاحة ٌمكن فصله ،البدل جزء حمٌمً مادّي من المبدل منه – ٔ  

 ٕ– فً الؽالب ٌتصل ضمٌر بالبدل ٌعود على المبدل منه، وٌسّمى الرابط .  ) نصفـــــها : ها : تعود على المبدل منه وهو التفاحة (
لشكل اآلتً : للتؤّكد ٌمكن أن نضع البدل لبل المبدل منه؛ أي على ا – ٖ  

 
أكلُت نصَؾ التفاحة.                                أكلت التفاحةَ نصفَها  

 

 تفجبظيػػػػػػاضذجرُةػػػػػأزعاُرعا

  باإلضافة . جرّ مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والهاء : ضمٌر متصل مبنً فً محل ( بعض من كلّ  ) بدل     المبدل منه              

بؤي اسم فإنه ٌُعرب فً محّل جّر مضاؾ إلٌه ) أو جّر باإلضافة ( وعادة ٌُطلب إعراب الكلمة دون الضمٌر؛ أي ٌضعون خّطاً تحت  الضمٌر صلإذا ات َالحع١ :

والخط ال ٌشمل الضمٌر .الكلمة   
 

 شرأُتػػػاضجرغدَةػػػػػػؿلحَتناػػػاِّوضى

باإلضافة.  الفتحة، والهاء :  ضمٌر متصل مبنً فً محل جرّ ( منصوب وعالمة نصبه  بعض من كلّ  ) بدل    المبدل منه          
 

يف االضتجٓا٤ ايتاّ املٓؿٞ ) غري املٛدب ( .  (بعض َٔ نٌ)ميهٔ االضتػٓا٤ عٔ ايطُري يف بدٍ   
 

 طاػجاءػػػاضطالُبػػػػإالػػػػػػػخاضًدػ
  ال ٌوجد ضمٌر ( :  ْتب٘ا )مرفوع وعالمة رفعه الضمة. بدل بعض من كلّ       المبدل منه       

  ) الحظ أن البدل بعض من كّل؛ ألّن خالد هو جزء حمٌمً من الطالب(                        
 

:ػاالضتجٓا٤ ايتاّ املٓؿٞػػػػػتٛضٝح :  

          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطاػػػحـرػػػػػػاػضطدرٌوونػػػػػػإالػػػػػػػػػػػػػػحداًمػ
المستثنى  –د       إال . –ج        المستثنى منه . -ب           أداة نفً –أ      َٜٔتأيـ   

.(  بضمٌر للم ٌتصالحظ أنّه ، وعرب بدل بعض من كلٌُ  المستثنى : هنا )                    (المبدل منه  )هو                                                       

 

 أحترمػػاضطاضَبػػػتنذغَبه
( منصوب وعالمة نصبه الفتحة، والهاء : ضمٌر متصل مبنً فً محل جّر باإلضافة.  اشتمال ) بدل      المبدل منه                

 
ب .، فالتهذٌب جزء معنوي من الطالب ولٌس مادٌّاً ، وال ٌمكن فصله عن الطالوّي من المبدل منه ال ٌمكن فصلهالبدل جزء معن –ٔ  

 ٕ – فً الؽالب ٌتصل ضمٌر بالبدل ٌعود على المبدل منه، وٌسّمى الرابط ، )تهذٌبــه ( : الهاء : ضمٌر متصل ٌعود على المبدل منه ) الطالب ( .
.وٌبمى المعنى صحٌحاً للتؤّكد ٌمكن أن نضع البدل لبل المبدل منه  – ٖ  
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الطالب.  هذٌبَ أحترم ت                       هتهذٌبَ  ترم الطالبَ أح  

 أشٌدرػػػػاضطدؤوَلػػػػػإخالَؿه
منصوب وعالمة نصبه الفتحة ، والهاء : ضمٌر متصل مبنً فً محل جر باإلضافة .  ( اشتمال)بدل      المبدل منه            

 

     دٌرظيػػػػاضطاضُبػػػػػػػػػظجاُحه.

ة ، والهاء : ضمٌر متصل مبنً فً محل جر باإلضافة . مرفوع وعالمة رفعه الضم (اشتمال ) بدل   المبدل منه              
 

 

ٜٓٛب عٓ٘ ) أٍ ( ايتعسٜـ .عٓدٖا  يف بدٍ االغتُاٍ قد ٜهٕٛ ايطُري َكٓدزّا ) يٝظ ظاٖسّا ( ٚ  
 

 أعذبين    ايهتاُب    األضًُٛب   املُتع .
  .وعالمة رفعه الضمة  مرفوع (اشتمال)بدل    المبدل منه               

أّن الضمٌر ) الهاء ( فً  البدل ) األسلوب ( ممدّرة ؛ أي ؼٌر  ظاهرة ؛ لذلن تم وضع ) أل ( مكانها ، فؤصبحت ) األسلوب (   الحغ  
 ٚايتكدٜس :

  أعجبنً الكتاب أسلوبه الممتع . 

: 1 َالحع١  

.امسّا ظاٖسّا  جيٛش إٔ ٜهٕٛ املبدٍ َٓ٘ ضُريّا ٚايبدٍ  

 َجاٍ  : وؿضؾؾؾؾؾواػػػػػػػػػػػػػػاضفطاُلػػػػػػػػػػػسيػػػػػاضؿباح
( ؛ أي لٌس ضمٌراً بدل  مطابك ) اسم ظاهر   ) ضمٌر متصل (المبدل منه        

إلى أّن المبدل منه هو  ٚاْتب٘( للتوضٌح . فعندما للنا : ) وصلوا (،  ولعنا فً ؼموض، فمن هم الذٌن وصلوا ؛ فواو الجماعة  ال توضح؛ فجاءت كلمة )العمال

.ضمٌر متصل ) واو الجماعة (، والبدل : اسم ظاهر ) العمال (، وهذا ٌجوز  

  . إّكد أّن ) العمال ( هو البدل ، وهذا ٌاح، فالجملة تصبح : وصل العمال فً الصبدل ٌمكن أن ٌحّل مكان المبدل منهكما تعلم أن الب نػـ ايبدٍ يف ٖرا املجاٍ : 

:  2َالحع١   

دلازا٠ّ يًُبدٍ َٓ٘ . ْؿط٘ ;  ٓساجل جيٛش إٔ ٜتصٌ ايبدٍ عسفعسف دٓس ،  إذا نإ املبدٍ َٓ٘ دلسٚزّا  
ػهً التوافك والمشابهة؛ أي حتى ٌكون البدل متشابهاً ومتوافماً مع المبدل منه (ػ: اجملازا٠ )ػ  

  قًُت يًطًب١ٔ  ألزبع١ٕ َِٓٗ : إْٓهِ تطتخكٕٛ اجلا٥ص٠ .

  (الطلبةبعض من كل( مجرور وعالمة جّره الكسرة . ) األربعة جزء من  ) بدل     المبدل منه                

(بهذه الالم  ) للطلبة (   المبدل منه مجروراً ف حتى ٌكون متوافماً ومجارٌاً للمبدل منه ؛ وجاز ذلن أربعة ( )  اتصل بالبدل (الالم )  الحظ أن حرؾ الجر )   

  روراً، وإنّما بدٌل .الالم الوالعة فً كلمة ) ألربعة ( هً توكٌد لفظً للالم األولى الوالعة فً كلمة ) للطلبة (؛ لذلن ال نعتبر كلمة ) أربعة ( اسماً مج : اْتب٘
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 : 3َالحع١ 
 ّا يف ايٛقت ْؿط٘ .ال جيٛش إٔ ْبدٍ ضُريّا َٔ ضُري; أٟ ال جيٛش إٔ ٜهٕٛ ايبدٍ ضُريّا ، ٚإٔ ٜهٕٛ املبدٍ َٓ٘ ضُري –أ 

 ففً عبارة ) لمُت أنا ( ال ٌجوز أن ألول :  الضمٌر ) أنا ( بدل من التاء فً ) لمُت (، بل نعرب ) أنا ( توكٌداً لفظٌاً .
  

 ال جيٛش إبداٍ ضُريّا َٔ ظاٖس ; أٟ ال جيٛش إٔ ٜهٕٛ ايبدٍ ضُريّا ، ٜٚهٕٛ املبدٍ َٓ٘ امسّا ظاٖسّا يف ايٛقت ْؿط٘ . –ب 
 .إٌّاه (  )ضمٌراً زٌداً ( والبدل  )اسماً ظاهراً المبدل منه  ٌكونارة ) أكرمُت زٌداً إٌاه ( فاسدة وؼٌر صحٌحة ؛ ألنّه ال ٌجوز أن فعب

 مالحظة : ) إٌّاه ، إٌّانا ، إٌّان ... ( هً ضمائر نصب منفصلة .

 

 ) حّل األسئلة موثَّق من دليل املعّلم (

 1ط ْػا

 عني ايبدٍ ٚاملبدٍ َٓ٘ يف َا ٜأتٞ:
 [ٙٔ-٘ٔ}َكالَّ لَئِن لَّْم ٌَنتَِه لَنَْسفَعًا بِالنَّاِصٌَة * نَاِصٌٍَة َكاِذبٍَة َخاِطئَة{]العلك:لال عز وجل :  -ٔ
 لال النابؽة الجعدّي: -ٕ

 جو فوق ذلن َمْظَهرابلْؽنا السماَء مجدُنا وسناإنا              وإنا لَنَر                          
 لال الفََرْزدق: -ٖ

بٌَع أبا مرواَن لد َحَضَرا                           الفَتُْح ِعْكِرَمةُ البَكري  خبََّرنا                  أنَّ الرَّ

 1حٌ ْػاط 

 ايبدٍ املبدٍ َٓ٘
 ناصٌة الناصٌة .

  مجدنا . ) نا ( فً كلمة ) مجدنا (

 وعه : بدل اشتمال؛ ألّن المجد جزء معنوي من ) نا ( فً كلمة ) بلؽنا (:البدل  هنا ناْتب٘ 

 عكرمة .                           ) لمب (   الفتح

 أبا . ) لمب (  الربٌع

 

  2ْػاط 

 عني ايبدٍ املطابل، ٚاملبدٍ َٓ٘ يف َا ٜأتٞ: -1
ٌَْت اْلَحَراَم  - أ َماَواِت َوَما فًِ لٌَِاًما لِّلنَّاِس َوالشَّْهَر اْلَحَراَم َواْلَهْدَي َواْلمَالَئِدَ ذَِلَن ِلتَْعَلُمواْ أَنَّ اّلّلَ ٌَْعلَُم َما فًِ السَّ لال تعالى: }َجعََل اّلّلُ اْلَكْعبَةَ اْلبَ

ٍء َعِلٌم{]المائدة: ًْ  [14األَْرِض َوأَنَّ اّلّلَ بُِكّلِ َش
 

 لال البحتري: -ب     
 فً العٌِن أذَهبُها فً الجّوِ إْصعادا        إن النجوَم نجوَم اللٌل أصؽُرها

 
 الجدٌداِن : اللٌُل والنهاُر، آٌةٌ من آٌات هللا تعالى فً هذا الكون. -ج     
 

 بذي النورٌِن. –رضً هللا عنه  –لُمَِّب الخلٌفةُ عثماُن بُن عفّاَن  -د     
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 احرف املبدٍ َٓ٘ يف اجلٌُ ايتاي١ٝ: -2
 مثال    

  ُمن العشرة المبشرٌن بالجنة. –رضً هللا عنه  – عمرُ  الخلٌفة 
  : رضً هللا عنه من العشرة المبشرٌن بالجنة. –عمر تصبح 

 الكرٌم هو دستور األمة. المسلمٌن المرآنُ  كتابُ  -أ
 المدائن. زهرةُ  المدسُ  فلسطٌنَ  عاصمةُ  -ب
 .األحرارِ  مصرَ  من أبناءِ  الشعراءِ  شولً أمٌرُ  أحمدُ  -ج

 2حٌ ْػاط 

ٔ-  

 ايبدٍ املطابل املبدٍ َٓ٘ 
 البٌت الكعبة

 نجوم النجوم

 ) انتبه : بدل مطابك ، تفصٌل (  اللٌل الجدٌدان

 عثمان الخلٌفة

 بن عثمان

 

ٕ-  

 أمٌر الشعراء من أبناء مصر األحرار. -المدس زهرة المدائن.                     ج  -المرآن الكرٌم هو دستور األمة.         ب  -أ

 3ْػاط 

 عني بدٍ بعض َٔ نٌ، ٚاملبدٍ َٓ٘ يف َا ٜأتٞ:

 [14مَاُم إِْبَراِهٌَم َوَمن دََخلَهُ َكاَن آِمنًا{]آل عمران:فٌِِه آٌَاٌت بٌَِّـنَاٌت مَ }لال تعالى:  -ٔ

ٌَْل إِالَّ لَِلٌالً ولال عز وجل:  -ٕ  [ٖ-ٕ* نِْصفَهُ أَِو انمُْص ِمْنهُ لَِلٌالً{]المزمل }لُِم اللَّ
 ال لٌس بن الملوح: ل -ٖ

ً وابُن خالً وخاِلٌا  لمد المنً فً حّبِ لٌلى ألاربً       أبً وابُن عّمِ
 لرأُت الجرٌدةَ صفحتَها األولى. -ٗ
 ما تخلََّؾ المدعّوون إال واحد. -٘

ٌٓ ْػاط   3ح

ٌٓ ( املبدٍ َٓ٘  بدٍ ) بعض َٔ ن
  ممام آٌات

 . ـهمإبراهٌم منـــالضمٌر الرابط محذوؾ وتمدٌره ) ممام  َالحع١ :

 نصفه اللٌل

صٌل؛ ألنّه لم ٌذكر جمٌع : النعتبر هذا البدل بدل تف َالحع١أبً ) ألاربً

 ألاربه ، وأٌضاً الضمٌر تمدٌره : أبً وابن عّمً وابن خالً وخالٌا 
 (هم ــ) من

 (هاـ)صفحت الجرٌدة

 نفً () تّم االستؽناء عن الضمٌر؛ ألن االستثناء تام م واحد المدعوون
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 4ْػاط 

 عني بدٍ االغتُاٍ، ٚاملبدٍ َٓ٘ يف َا ٜأتٞ:
 [.4ٕٔلال تعالى: }ٌَْسؤَلُونََن َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم لِتَاٍل فٌِِه لُْل لِتَاٌل فٌِِه َكبٌٌِر{]البمرة: -ٔ
 [.٘-ٗ ولال تعالى: }لُتَِل أَْصَحاُب األُْخدُود * النَّاِر ذَاِت اْلَولُود{]البروج -ٕ
 ال األخطل:ل -ٖ

ها وَرواَحها              تَركْت َهوزاَن مثَل لَْرِن األْعَضِب     ) َكْبٌش أعضب : مكسور أحد لرنٌه(  إنَّ السٌوَؾ ؼدوَّ
 ُسئِل ُمرّبٍ فاضٌل عن أكثر شًء ٌُعجبه فً الطالب، فمال: ٌعجبُنً الطالُب أدبُه. -ٗ

ٌٓ ْػاط   4ح

 بدٍ االغتُاٍ املبدٍ َٓ٘
 ( هفٌـــلتاٍل : محذوؾ وتمدٌره : الضمٌر الرابط  َالحع١اٍل ) لت الشهر 

 ( هفٌــ النار  : الضمٌر الرابط محذوؾ وتمدٌره :َالحع١ النار )   األخدود

 ( ها)  ؼدوّ  السٌوؾ

 أدبه الطالب

 5ْػاط 

 اضتدسج ايبدٍ ٚاملبدٍ َٓ٘ يف َا ٜأتٞ، َبٝٓا ْٛع ايبدٍ:

ِ َعَلى  - ٌِْه َسبٌِالً{]آل عمران:لال تعالى: }َوّلِلّ ٌِْت َمِن اْستََطاَع إِلَ  [.14النَّاِس ِحج  اْلبَ
اِهِدٌن{]ٌوسؾ: -  [ٕٓولال تعالى :  }َوَشَرْوهُ بِثََمٍن بَْخٍس دََراِهَم َمْعدُودٍَة َوَكانُواْ فٌِِه ِمَن الزَّ

َن السََّماء تَ }ولال عز وجل:  - ٌْنَا َمآئِدَةً ّمِ اِزِلٌن{]المائدة:َربَّنَا أَنِزْل َعلَ ٌُْر الرَّ نَن َواْرُزْلَنا َوأَنَت َخ ِلنَا َوآِخِرَنا َوآٌَةً ّمِ َوَّ  [ُٗٔٔكوُن لَنَا ِعٌداً أّلِ

 : ةزَّ عَ  رُ ٌِّ ثَ لال كُ  -
 تِ لَّ شَ فَ  ى فٌها الزمانُ مَ رَ  لٍ جْ ورِ           حٌحةٍ صَ  لٍ جْ رِ  ٌنِ لَ جْ ذي رِ كَ  وكنتُ  -

ٌٓ ْػاط   5ح

 ْٛع٘ ايبدٍ املبدٍ َٓ٘
؛ ألّن من ٌستطٌع الحج هو جزء من بدل ) بعض من كّل ( (بمعنى الذيَمن  ) اسم موصول  الناس

 . ـهم: أّن الضمٌر محذوؾ تمدٌره : منــ اْتب٘الناس، و

والتمدٌر : وهلل على الناس حّج البٌت َمن استطاع إلٌه سبٌالً 
 . هممن

 بدل مطابك دراهم ثمن

 ل مطابك ) تفصٌل (  .بد ألول )نا ( )نا( فً )  لنا(

 بدل مطابك ) تفصٌل ( رجل رجلٌن

 

 

 

  صضطقػواحدةػطٌغبقػغطصظناػأنػتكٌغرػذخؿّاػضألسـل



9000909770ماهر أبو بكر           واتس أب   

 

 يحّق لك أن ترتقي ٗٔ

 

 6ْػاط 

 اضبط آخس نٌ َٔ: ايبدٍ، ٚاملبدٍ َٓ٘، حٝح أَهٔ، يف َا ٜأتٞ:
 لال ابن الوردي: -ٔ

 هإالء الموم ٌا لوُم مضوا              ما تبمَّى منهُم إال األلَلَّ 
 ولال شاعر: -ٕ

 ى     وال ٌْستوي الملبان: لاس وراحمأداوي جحودَ الملِب بالبّرِ والت م
 أبو بكر الصدٌُك عبد هللا بن أبً لُحافه خلٌفةُ المسلمٌن األوُل. -ٖ
 أَعدَّت الكاتبة مٌسون البحث ممدّمته. - ٗ
 ٌعجبنً أهل البادٌة فِراستهم وحسن أخاللهم. -٘

ٌٓ ْػاط   6ح
 ايبدٍ املبدٍ َٓ٘ 
 هإالءِ  ٔ

  هْم فً ) منهْم (            
 المومُ 
 األللِّ 

: لاٍس : بدل مرفوع بالضمة الممدرة على الٌاء  تٛضٝح)  لاٍس  : الملبان :  فاعل مرفوع باأللؾ؛ ألنَّه مثنى ( تٛضٝح)   الملبانِ  ٕ

) ًٌ  المحذوفة؛ ألنّه اسم منموص؛ فؤصل الكلمة : لاس

 أبو  ٖ
 عبدُ ) هللِا (

 عبدُ ) هللا (
 بنُ 

 الكاتبةُ  ٗ
 البحثَ 

 ميسونُ 
 نضبط الحرف قبل الضمير (  اْتب٘ :)   مقّدمَت ) ـو(

 فراسُت ) هم ( أهلُ  ٘

 

 

 7ْػاط 

 اضتدسج اخلطأ ايٛازد يف إعساب ايبدٍ يف َا ٜأتٞ، ثِ صٓخخ٘، َبّٝٓا ايطبب:

 ُعِرؾ سٌُؾ هللا المسلوُل خالِد بِن الولٌِد بشجاعته. -ٔ
 المستطَرؾ فً كّلِ فّنٍ ُمْستَْظَرؾ.لرأت فً عطلتً كتابٌن: كتاِب األنساب، وكتاِب  -ٕ

ٌٓ ْػاط   7ح

 ايطبب ايصٛاب اخلطأ 
 ألّن المبدل منه ) سٌؾ ( مرفوع خالدُ بُن الولٌدِ  خالِد بِن الولٌدِ  ٔ

 كتاِب األنساب ٕ
 كتاِب المستطَرؾ

 كتاَب األنساب
 كتاَب المستطَرؾ

 ّن المبدل منه ) كتابٌن ( منصوب ) مفعول به (أل
 ب ( الثانٌة اسم معطوؾ )منصوب (ألّن ) كتا

 

 

 

 8ْػاط 

 اضطأداةػضغسػردمػتحمغقػاالعداف، بلػردمػوجودػأعدافػطنػاِّداس
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ٌٓ َٔ األضًٛبني:  ادعٌ ايبدٍ ايٛازد يف اجلٌُ اآلت١ٝ َطاؾّا، ٚاملبدٍ َٓ٘ َطاؾّا إيٝ٘، ٚغٝٓس َا ًٜصّ، ثِ ٚاشٕ بني مجاٍ ن

 كّرم وزٌُر التربٌِة والتعلٌِم خرٌجً الثانوٌِة العامة أوائلَهم. -ٔ
 العمل.ألدُّر المسإوَل إخالَصه فً  -ٕ
 أعدّْت أمٌرةُ الكتاَب خّطتَه. -ٖ

 صّوَت النّواُب ثمُثيم لرفِض القرار. - ٗ

 ٌٓ  8ْػاط ح

 كّرم وزٌر التربٌة والتعلٌم أوائَل خرٌجً الثانوٌة العامة. -ٔ
 ألدّر إخالَص المسإوِل فً العمل. -ٕ
 أعدّْت أمٌرةُ  خّطةَ الكتاِب . -ٖ
 .صّوَت ثلُث النّواِب لرفِض المرار -ٗ

 من المالحظ أّن الجمل التً تضّمنت بدالً بدَْت أجمل فً أسلوبها وأكثر تؤثٌراً فً المتلمًّ؛ فؤنت تذكر الشًء على عمومه أوالً؛ مّما املٛاش١ْ :

 ٌجذب المتلمًّ وٌثٌر اهتمامه، ثّم تلجؤ إلى توضٌحه وبٌانه .

ٌٓ ْػاط                                                                                9ْػاط   9ح

 َجٌ يف مجٌ َؿٝد٠ َٔ تعبريى ملا ٜأتٞ:
 بدل مطابك ٌكون مرفوعاً. -ٔ
 بدل بعض من كل ٌكون مرفوعاً. -ٕ
 بدل تفصٌل ٌكون منصوباً. -ٖ
 بدل اشتمال ٌكون مجروراً. -ٗ

 على المرتبة األولى . خالدٌ حصل الطالُب  -ٔ
 اء المعركة .أثن سالُحهسمط الجندي   -ٕ
فَتٌن :  -ٖ  واألمانةَ . الصدقَ أحّب الّصِ
 . ذكائِهأُعِجبُت الطالِب  -ٗ
 

 10ْػاط 

 ضع دا٥س٠ حٍٛ زَص اإلداب١ ايصخٝخ١ يف َا ٜأتٞ:

 اجل١ًُ اييت تطُٓت بدٍ اغتُاٍ َٔ اجلٌُ اآلت١ٝ، ٖٞ: -1

ًّ فً المإتمر.              -أ      شارَن األطباُء نصفُهم فً المإتمر. -ب  أفرَحنً األطباُء إنجاُزهم الّطب
 شارن األطباُء أطباُء األردّنِ فً المإتمر. -أسهم هإالِء األطباُء فً اإلعداد للمإتمر.                  د -ج    

َّ املسادعنَي "، ٖٞ: -2  احلاي١ االعساب١ٝ يًبدٍ يف مج١ً " ُتِؿَتُح املؤضط١ُ أبٛابٗا ّٜٛ ايطبٔت أَا

 الجزم -النصب                      د -الجر             ج -رفع                    بال -أ    

 ن١ًُ )قًَب٘( يف قٛيٓا: " ؾخَص ايطبُٝب املسَٜض قًَب٘"، ٖٞ: -3

 بدل اشتمال -بدل تفصٌل              د -بدل بعض من كل                ج -بدل مطابك               ب -أ   

 اييت ميهٓٓا إٔ ْطتػين ؾٝٗا عٔ املبدٍ َٓ٘، ٖٞ: اجل١ًُ -4

ً  معظمُ  -أ     ً   الشعبُ  اعتصمَ  -األلصى.             ب ه فً انتفاضةِ انتفَض الشعُب الفلسطٌن  ألمم المتحدة.اه أمام ممّر  ه ونساإُ أطفالُ  الفلسطٌن
ًَّ فً دفاعه عن ممدَّساته.      -ج      شعبَنا الفلسطٌنً تضحٌته فً سبٌل لضٌته. ألدرُ  -د       أبارن شعبَنا الشعَب الفلسطٌن

ٌٓ يف مج١ً " قُُت اي١ًًَٝ ...."، ٖٞ: ايه١ًُ اييت تصٓح إٔ تهٕٛ بدٍ بعضٕ -5  َٔ ن

 ثمَثيا -ثمِثيا            د -ثمَثو                 ج -ثمُثيا                ب -أ    
 

 

ٌٓ ْػاط   10ح
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 د -٘ج        -ٗب      -ٖأ      -ٕأ         -ٔ

أبارن شعبنا ...،  والسبب أّن البدل هنا مطابك ) الشعب (،   –: الجملة التً ٌمكن أن نستؽنً فٌها عن المبدل منه هً : د  4تٛضٝح يًؿسع 

 مكان المبدل منه ) شعبنا ( دون أن ٌختّل المعنى .البدل ) الشعب ( وبالتالً ٌمكن أن ٌحّل 

 11ْػاط 

 العمل فً مجموعة، ُعْد أنت وزمالإن إلى مرجعٌن من مراجع النحو المتٌّسرة فً مكتبة مدرستن، وابحث فً موضوع البدل؛ ِلتُِعدَّ تمرٌراً من خالل 
ناً تمرٌرن الشواهد والحجج والبراهٌن الالزمة.  توازن فٌه بٌن بدل بعض من كل، وبدل االشتمال، ُمضّمِ

 ُٜرتى يًطايب .
 12ْػاط 

ٗٓاقسأ ايٓص   َعٓاٙ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘: ُّااآلتٞ َتؿ
هذا الشاهد  ه؛ إذ إنّ له، وتعجبنا رجولتَ دْ نا الشاهد ِص ه. فنحن ٌسر  عَ ا رآه وسمِ مَ الشاهد؛ شاهد المضٌة، أمام الماضً بالحك لِ  ًَ لِ دْ أن ٌُ  من المهمِّ 
 بَ ، واضعٌن نصمن توعٌة الناس بؤن ٌشهدوا بالصدقِ  ه ال بدَّ . ومن هنا فإنّ ٌنِ مَ حكما ًعادال بٌن المتخاِص  رَ صدِ الماضً على أن ٌُ  ٌعٌنُ  الصادقَ 

ًَ بعضهم ٌنسحب من ؼٌر أن ٌُ  –فً لضٌة ما  –الشهود  علٌهم ٌوم المٌامة. ولد نسمع أحٌانا أنَّ  أعٌنهم أن هللا شهٌدٌ  بشهادته ألسباب متعددة؛  دل
كان؛ لال تعالى: }َوالَ تَْكتُُمواْ الشََّهادَةَ َوَمن  من أن نكتم شهادتنا ألي سببٍ  – وجلّ  عزّ  –رنا هللا كتهدٌده بالمتل، أو إؼرائه بالمال، إلخ. ولد حذَّ 

 [.6ٖٕ]البمرة: ٌَْكتُْمَها فَِإنَّهُ آثٌِم لَْلبُهُ َواّلّلُ بَِما تَْعَملُوَن َعِلٌم{

ٍّ اضتدسج ايبدٍ، ٚاملبدٍ َٓ٘ َٔ ايٓص، ثِ اضبط آخس -أ -1  ٝح أَهٔ.َُٓٗا ح ن
 .بني ْٛع ايبدٍ يف اجلٌُ اييت اضتدسدتٗا -ب   

 الحّل : أ + ب

 ْٛع ايبدٍ ايبدٍ املبدٍ َٓ٘
 مطابق شاىدُ  الشاىدُ 
 اشتمال صدُقو الشاىدُ 

 مطابق الشاىدَ  ىذا
 بعض من كل بعَضيم يودَ الش

 

فاً البدل بؤنواعه، مع الضبط اكتب فمرة حول مباراة كرة لدم دولٌة؛ تصؾ فٌها براعة العبً فرٌمن ا -أ -2 لمفضل فً حدود أربعة أسطر،   موّظِ

 التام حٌث أمكن.
 إذا أردت أن تذكر لزمٌلن أنن حفظت من معلمة امرئ المٌس األبٌات الخمسة األولى، فماذا تمول له، موظفاً ما تعلمته فً درس البدل؟ -ب   

ٌٓ يًطايب  ٜرتى احل
    

 

  دْرَكػطظنمػَدتمابلػاضضهػوحدك
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 ) َأخٛذ َٔ ايهتاب( منٛذج يف اإلعساب: -أ   -3
ٍُ خًؿا٤ٔ بين أ١ََٝ. ٓٚ َٕ أ ُٔ أبٞ ضؿٝا  َعا١ُٜٚ ب

 .معاوٌة: مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة 
 .بن: بدل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاؾ 
 .أبً: مضاؾ إلٌه مجرور، وعالمة جره الٌاء؛ ألنه من األسماء الخمسة، وهو مضاؾ 
 مجرور، وعالمة جره الفتحة الظاهرة؛ ألنه ممنوع من الصرؾ. سفٌان: مضاؾ إلٌه 
 .أول: خبر المبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاؾ 
 .خلفاء: مضاؾ إلٌه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاؾ 
 بنً: مضاؾ إلٌه مجرور، وعالمة جره الٌاء؛ ألنه ملحك بجمع المذكر السالم، وهو مضاؾ. 
 .أمٌة: مضاؾ إلٌه مجرور، وعالمة جره الفتحة الظاهرة؛ ألنه ممنوع من الصرؾ 

 نوع البدل ال ٌُطلَب أثناء اإلعراب . –أ َالحع١ : 

 البدل تحدٌداً ، فال ٌُطلب إعراب مضاؾ إلٌه أو ؼٌره .اإلعراب فً االمتحان ٌكون عن  –ب              
 ٜأتٞ: أعسب َا حتت٘ خط يف َا -ب            

 أطٌُب عندَ هللِا من رٌح المسن ".   فٌهِ عندَ لماِء ربِّه. ولََخلوُؾ  فرحتاِن: فرحةٌ عندَ فطِره، وفرحةٌ لال رسول هللا، ملسو هيلع هللا ىلص: " ....للصائم  -
 "4ٖٗ،ص ٖٕٔٔ" رٌاض الصالحٌن، رلم الحدٌث : ) فٌه : أي فمه (            

 .الحاسوَب شاشتَهأصلحُت  -
 .نً العطُر أرٌُجهأنعشَ  -

: ٌٓ  احل
 فرحتان : مبتدأ مإّخر مرفوع، وعالمة رفعِه األلؾ؛ ألنّهُ مثنى .

 فرحة : بدل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. 

 ( : عبارة ) وهو مضاؾ( ال ٌخسر علٌها الطالب أّي عالمة إذا تركها ) َالحع١عند : ظرؾ زمان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة، وهو مضاؾ.  
 فطره: مضاؾ إلٌه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاؾ، والهاء : ضمٌر متصل مبنً فً محل جّر مضاؾ إلٌه. 

 وفرحة: الواو :حرؾ عطؾ ،  فرحة : اسم معطوؾ  مرفوع، وعالمة  رفعه الضمة الظاهرة .
 وهو مضاؾ، والهاء : ضمٌر متصل مبنً فً محل جّر مضاؾ إلٌه.  فٌه : مضاؾ إلٌه  مجرور ، وعالمة جّره الٌاء؛ ألنه من األسماء الخمسة،

 ( ، فٌه(، وتجّر بالٌاء ) فٌن ، فاه) فو ( بمعنى ) فم ( من األسماء الخمسة، وهً ترفع بالواو ) فون، فوه ... (، وتنصب باأللؾ ) فان َالحع١ :

 الحاسوب :  مفعول به منصوب، وعالمة نصبه  الفتحة الظاهرة .
 : بدل منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاؾ،  والهاء : ضمٌر متصل مبنً فً محل جّر مضاؾ إلٌه.شاشته 

  أنعشنً : أنعش :  فعل ماض مبنً على الفتحة الظاهرة ، والنون للولاٌة ، وٌاء المتكلم : ضمٌر متصل مبنً  فً محل نصب مفعول به ممدم .
 المة رفعه الضمة   الظاهرة  . العطر :  فاعل  مإخر  مر فوع، وع

 أرٌجه :  بدل  مرفوع،  وعالمة رفعه  الضمة الظاهرة ، والهاء : ضمٌر متصل مبنً فً محل جّر مضاؾ إلٌه.
؛ ألنّه ٌُطلب تحدٌداً فً االمتحان . ًّ  مالحظة : للتذكٌر مرة أخرى، علٌن االهتمام بإعراب البدل بشكل أساس

 

أوالً بؤول على لناتً على الٌوتٌوب ) ماهر أبو بكر ( وعلى صفحتً الشخصٌة على الفٌس   ٗنزٌل فٌدٌوهات للنحو والصرؾ مسؤلوم بت – ٔ
 بون .

ٌمكنكم االستفادة من خالل متابعة صفحتً على الفٌسبون وهً صفحة تفاعلٌة مع الطالب تستطٌعون من خاللها التواصل معً وطرح   - ٕ
( بشكل ٌومً مع حلّها والتعلٌك علٌها .بالؼة  –نحو وصرؾ )  ضافة إلى أنّنً ألوم بتنزٌل أسئلةاألسئلة بشكل مباشر إ  

 https://www.facebook.com/maherarabicتوجٌهً مهارات االتصال        
 https://www.facebook.com/profile.phpالصفحة الشخصٌة : ماهر أبو بكر 

https://www.facebook.com/maherarabic
https://www.facebook.com/maherarabic
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اضبط باحلسنات أٚاخس ايهًُات اييت حتتٗا خٓط يف َا ٜأتٞ : - 1  

 أ - إّن الفاروق عمر  خلٌفة راشد .
 ب – تّم إعمار المسجد األلصى محرابـــه .

ىل :اضتدسج ايبدٍ ٚاملبدٍ َٓ٘ ٚاذنس ْٛع ايبدٍ يف قٛي٘ تعا - 2  
«وهلل على الناس حّج البٌت َمن استطاع إلٌه سبٌال »   

ُُّٓا جل١ًُ ) اضتكاّ اخلطٝب ...( ٖٞ : - 3 ايه١ًُ اييت تصٓح إٔ تهٕٛ بداّل َت  
.لساِنو  -لساَنو .        د -لساُنو .         ج –لسانًا .     ب  –أ   

 

ٌٓ مٓما  - 1 ٜأتٞ :اضتدسج ايبدٍ ، ٚاذنس ْٛع٘ يف ن  

جنّبن هللا األمّرٌن : الجوع والعري . –أ   

ا(: ذا : اسم إشارة؛  الممصود : هذا الزمان تٛضٝح)  صحب الناُس لبلنا ذا الزمانا . –ب   

استمتعت باللوحة تناسك ألوانها . –ج   

 2 - احلسن١ املٓاضب١ آلخس ايه١ًُ املدطٛط حتتٗا يف مج١ً : )آطًعت ع٢ً املعذِ ايٛضٝط َكدَتـــ٘ (
 

ِٓ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايٓٓص اآلتــٞ، ث
» لال حكٌم ٌوصً ولده أي بنً إنّ  هذه الحٌاة مٌدان طبٌعً للعمل فال ٌذلل عمباها إال كل من كان رحبا صدره مستٌمظا.جالس العلماء والتدِ  بؤهل  

عتماد على اال فلله درّ  .نفسن  من ؼٌر عمل  ًنّ مكن نمً السرٌرة والتتكل على األمانً وتت ؛تنل حمٌمة األمور وباٌن أهل الشر ؛الخٌر أخاللهم 
!«النفس   

بدل اشتمال.    أ( اضتدسج َٔ ايٓٓص :  

 ب( أعسب َا حتت٘ خٓط يف ايٓٓص.

ٌٓ مٓما ٜأتٞ : (ج اضتدسج ايبدٍ ٚاذنس ْٛع٘ يف ن  

«ٌّاً ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نب» لال تعالى :  –أ   
حفظت المصٌدة أجمل أبٌاتها . –ب   

#دعٌ اهلل ايهعب١ ايبٝت احلساّ قٝاَّا يًٓأع $    تعسب ن١ًُ ) ايبٝت ( يف قٛي٘ تعاىل : – (د  
بدل مطابك . –بدل اشتمال .             ب  –أ   
بدل بعض من كل . –بدل تفصٌل .            د  –ج   

 

ٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :اقسأ ايٓٓص اآلتـــ (ٔ  

 ،إلى حاجتن أكثر من الدعاء هلل وكن مفتاحا للخٌر وال تستعن إال بمن ٌوصلن ال تعتذر إال لمن ٌجد لن عذراً  ،أي بنً : لال أحد الكتاب ٌوصً ولده» 
 ولٌعجبن اإلنسان خلمه، فلله درّ  األخالق الحسنة ، وإذا اعتذر إلٌن معتذراً   فاستمبله بوجه إنسانً، وعاود ودّ ه؛ ألن اتماءن األذى أهون من الصبر 

« علٌه  

َ٘ا   .أعسب َا حتت٘ خٓط يف ايٓٓص إعسابّا تا  
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ٌٓ مٓما ٜأتٞ :ٕ   ( اضتدسج ايبدٍ ، ٚاذنس ْٛع٘ يف ن

«.  اهدنا الصراط المستمٌم ، صراط الذٌن أنعمت علٌهم » لال تعالى :  -أ  
أعدّ الباحث البحَث ممدّمته . -ب   

ٌٓ  –( ايه١ًُ اييت ٜصٓح إٔ تهٕٛ  3 يف مج١ً : )قسأت ايهتاب ...( :  –بدٍ بعض َٔ ن  
ٌْعَهُ .  -ُربعَهُ .       د –ُربٌعُهُ .      ج  –ُرْبعُهُ   .    ب  –أ  ُربَ  

 

 اقسأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :
وذلن فً ضبطها   ؛عامال مإئراً  عدّ تُ  إذ  ؛ركن عظٌم دوره فً تكوٌن العاللات البشرٌة  فً المجتمعات  ،عاونوالت ة،األمان: مثل؛ جتماعٌة اال المٌم» 
سلوكهم منطلما  هٌ موجِّ  فهو ؛اسالنّ  هرؼبُ ٌ كال منها نموذجٌ  ألنّ  ؛وبٌن الجماعة والجماعات  األخرى  ،جتماعً  بٌن أفراد المجتمععملٌة التفاعل اال 

!«شًء بمدر الذي  خلك كلّ  هللاِ الخالِك فسبحان  .هممن دٌنهم وثمافت  

بدالً مطابماً .   : اضتدسج َٔ ايٓٓص( 1  

ٌٓ مٓما ٜأتٞ  َبّٝٓٓا ْٛع٘ : (ٕ اضتدسج ايبدٍ يف ن  

«وارزق أهلَه من الثمرات َمْن آمن منهم باهلل والٌوم اآلخر » لال تعالى :  –أ   
ولّوةٌ . لصدٌمً صفاٌت ثالٌث : شجاعةٌ، وإلداٌم، –ب   

ايبدٍ يف مج١ً : ) قًُت يًطًب١ٔ ألزبع١ٕ َِٓٗ : إْٓهِ تطتخكٕٛ املهاؾأ٠ ( ( ٖ  
الضمٌر ) هم ( .     –الطلبة .                       ب  –أ   
أربعٍة . –الضمٌر ) كم (.                د  -ج  

 

:اقسأ ايٓٓص اآلتــــــــٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘   

 . همخفً صمودهم  ورسو لٌ ثَ هم مَ إنَّ ! أهلها  هلل در   . وٌتعلك بها الباذلون نفوسهم من أجلها ،تهفو إلٌها الملوب  مشاعرها ،المدس مدٌنة األنبٌاء» 
ًّ   .لكنهم ثبتوا فً وجه  الشرّ   ،ٌتهمحرّ  ولفوا مؤسورةً   « ؟ ن ممامهاوالبٌّ  ة الحزٌن مسجدهانفً هذه المدٌ فماذا عسانا نمدم لألخ الممدس  
استخرج من النّص : بدل اشتمال.( ٔ  

 ٕ( اضبط آخس ايه١ًُ اييت حتتٗا خٓط يف مج١ً :    ) أُعِجبُت بالمتحِؾ تنظٌمه( 

ٌٓ مٓما ٜأتٞ ، َبّٝٓٓا ْٛع٘ :( ٖ اضتدسج ايبدٍ يف ن  
«جعل هللاُ الكعبة البٌَت الحراَم لٌاماً للناس » لال تعالى :  –أ   
للٌل نصفَهُ .لمُت ا –ب   

 

 ٔ( أعسب َا حتت٘ خط يف َا ٜأتٞ :     لرأُت الجرٌدةَ صفحتَ ها األولى .

ٌٓ مٓما ٜأتٞ ، َبّٝٓٓا ْٛع ايبدٍ :( ٕ   عٝٓٔ ايبدٍ ٚاملبدٍ َٓ٘ يف ن

« .لُتَِل أصحاُب األخدود ، الناِر ذات الولود » لال تعالى :  –أ   
اللِة الملِن عبِدهللِا الثانً .أُنِشئَِت الحدائُك فً عهِد ج –ب   

ٟٓ يف َا حتت٘ خٓط :( ٖ ٛٓب اخلطأ ايًػٛ ص  

 لرأُت فً العطلة كتابٌن : كتابِ  األنساب ، وكتاِب المستطرؾ .
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ٌٓ يف َا ٜأتٞ ٖٞ : ( ٗ ُٓٔ بدٍ بعض َٔ ن اجل١ًُ اييت تتط  
رّحب بنا مسإول الحّراس . –أ   
رّحب بنا الحّراُس مسإولُهم  . -ب   
ب بنا الحّراس أجمل ترحٌب .رحّ  –ج    
رّحب بنا المسإول ترحٌباً . -د  

 

            اقسأ ايٓص اآلتـــٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :

ًّ . ثم زرنا مسجدَ الحسٌن لبل ؼروب الشمس؛  فرالنا المسجدُ بهاإه، »  ْلنا بٌن مرافك الحدٌمة؛  فشاهدنا متحؾ السٌارات الملَك وتمتَّعنا  تجوَّ
 برإٌتِنا ساحاته الكبرى  وأعمدتَه. وعند منتهى هذه  الرحلة  كنَّا لد شاهْدنا الحدٌمةَ معظمها.  فؤنِعْم بِه من  مكاٍن باهٍر َجمالُه«       

بدل اشتمال .      اضتدسج َٔ ايٓٓٓص :(  1  

اضبط آخس َا حتت٘ خٓط يف ايٓٓص .             ( 2  

يف َا ًٜٞ إعسابّا ٚاؾّٝا : أعسب َا حتت٘ خٓط (ٖ  

 الجدٌداِن : اللٌلُ  والنهارُ ، آٌةٌ من آٌاِت هللا .             

ُٓٔ  بداّل َطابكّا ٖٞ : ( ٗ اجل١ًُ اييت تتط  
أصلحُت الحاسوب شاشتَه .    –أ   
نا الشاهدُ ِصْدلُه . –ب  ٌَُسر   
احِ أمٌُن األّمة . –ج  أبو عبٌدةَ عامر بن الجرَّ  
األطبَّاُء نِْصفهم فً المإتمر . شارنَ  –د   

 

اقسأ ايٓص اآلتــٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘:   

ةَ ُعَزٌَِّزةً،  وٌبنً البلدَ نهضته، وٌعمل  دائما  بروحٍ إٌجابٌٍّة   ٌِّهم  وتحض رهم . والمحمودةُ سٌرته من   ٌحفظ األُمَّ » حّب الناِس وطنهم عنواُن رل
تِه  من أجل  َؼٍد أفضل   على  هناءتهِ  «وسعادة أهلِه. فاهللَ هللاَ للمهتدي إلى حّبِ دٌنِه وبلدِه وأُمَّ  

َ٘ا . أ(  أعسب َا حتت٘ خٓط يف ايٓٓص إعسابّا تا  

ٛٓب األخطا٤ ايًػ١ٜٛ يف َا حتت٘ خٓط :  ب( ص  
 جاء زمالئً ثالثةً  منهم .

 ج( عٝٓٔ ايبدٍ يف ايعباز٠ اآلت١ٝ، َبِّّٓا ْٛع٘:
«تلَن الفتٌاُت ٌُتِمنَّ مهاراِت التّواصل »   

 

 اقسأ ايٓص اآلتــٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘:
ةَ تمدَّمها ال ٌتحمُّك إالَّ من خالِل  انتماء  أبنائها ؛ بتؽلٌبهم  مصلحة الجماعِة على المصلحة الفردٌة،  واحترام  ا» لموانٌن الضابطة عمل إنَّ األمَّ

ًّ األّمة . فما أحوَجنا إلى لحٌظِة تؤّمل نالمإسسا لتمس فٌها ِت واألفراد ، وحفظ ممدَّرات الوطن . ولمد أرست شرٌعتُنا السَّْمحة كّل ما من شؤنه ُرل
شد واإلٌثاَر؛ لٌرلى الوطُن  «الر   

بدل اشتمال .     اضتدسج َٔ ايٓص :( ٔ  

ٛٓب اخلطأ ايًػٟٛ يف َا حتت٘ خٓط يف ايٓٓص : 2 (  ص  
 لرأُت عن سٌرِة البطل خالدُ  بِن الولٌد .

َ٘ا :ٖ ( أعسب َا حتت٘ خٓط يف َا ٜأتٞ إعسابّا تا  
 » فٌه آٌاٌت بٌِّناُت ممامُ  إبراهٌَم « 
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 اقسأ ايٓص اآلتٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :
» من أفضِل األخالق مالطفتُن إْخوتََن .  فما أجمَل األخ ُخلمه  حٌن ٌنادي  بعد أن ٌدخَل ُمنٌزلهُ : تعاَل، ٌا نُعٌماُن،  فمد أحضرُت لن الكرةَ  التً  

«طلبَت،  وهلل دره ! إذ ٌُخاطُب  أختَه  لَبِماً  وناشراً االبتسامة : إلٌِن،  ٌا دعاُء، هذِه الحاسبة  

بدالً مطابماً . اضتدسج َٔ ايٓٓص :( 1  

ايٓٓص.  ( اضبط باحلسن١ املٓاضب١ آخس َا حتت٘ خٓط يف2  

ٟٓ يف َا حتت٘ خٓط يف ايعباز٠ : ( ٖ ٛٓب اخلطأ ايًػٛ ص  
َت النّواب ثلثَ هم لتؤٌٌد المراِر «  » صوَّ

 

 اقسأ ايٓٓص اآلتٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :
ع الخلوُق محمودٌ كالمه، و ما أكرَم المرء حٌن ٌحفظُ »  ٌاضة ذوٌق وأخالق، فالمشّجِ لسانَه ! ٌعجبنً هذا الشخُص أدبه، وأحب   فٌه  تشجٌعَُن الّرِ

«نفسه الطٌبةَ وروَحه المثالٌةَ وطبعه النَّبٌل   

بدل اشتمال .  ( اضتدسج َٔ ايٓٓص ايطابل :1  

 2( أعسب َا حتت٘ خٓط يف ايعباز٠ ) اتَّبْعنا النَّهج السلٌم نهج الحّكِ (
فهم فً تدرٌِب العاملٌن () شارن الخبراُء نص( عٝٓٔ املبدٍ َٓ٘ يف ايعباز٠ 3  

 

 اقسأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :
دَ مطالعةَ دواوٌنِه أؼلبها ! إنَّ تداُرَسنا األدَب الجاهل»  ِ ! وأْنعْم بالدَّارِس الذي تَعوَّ ًّ ًَّ ٌصمُل  ذولَنا، وٌُسهُم فً ما أمتع المراءة فً األدِب الجاهل

موهوِب منَّا . نَماء لدرات ال  
«فاهلل هللا ! إنَّه أدٌب كثٌٌر نْفعه،  فما لارٌئ  األدب نادمٌ   

بدل بعض من كّل . اضتدسج َٔ ايٓٓص :( ٔ  

( أعسب ايه١ًُ املدطٛط حتتٗا يف َا ٜأتٞ :ٕ  
 ساعةَ الش روِق ٌتجلَّى المنظُر رْوعته .

( عِّٔ املبدٍ َٓ٘ يف ايعباز٠: ٖ  
«، والذَّهاُب، فاختَْر ما شئَت لدٌن خٌاران : البماءُ »   

 

اقسأ ايٓص اآلتٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :   

ماِء، وعندم»  ًَ مَن المدِن الساحِر جمالُها، المنحوتِة بٌوتُها  مَن الصخوِر الصَّ ٌْعٍَة، فه ا ٌشاهدُ الزائُر البتراَء ٌمر  بَن الٌوُم فً البتراِء مثل ُسَو
«مدٌنةً وردٌَّةً ٌموُل فً نفِسِه : هلِل در   َمْن بَنَْوها ! ونَْحتُهم الصخر دلٌٌل  على عزٌمتِهم،  وأَْعظم بها من عزٌمة ! جعلَْت مَن الصخوِر خزنتَها،   

بدل بعض من كّل .  اضتدسج َٔ ايٓٓص :( 1  

أعسب َا حتت٘ خٓط يف َا ٜأتٞ :(  2  
 المرُء بؤصؽرٌِه : للبِ ه ولسانِه .

ِّب اخلطأ يف َا ٜأتٞ:( صٖ  
م الوزٌُر خرٌجً الثانوٌِة أوائِِلهم .  كرَّ
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 اقسأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :
ً  أمٌر عظٌٌم دوره فً الحفاِظ على الوطِن ممتلكاتِِه،  وذلن عن طرٌِك ضبِطِه سلوَن األفراِد فً المجتمعِ، وتوجٌهِ »  لحراسِة ؼِدِه  ِهماالنتماُء الوطن

«. فِللَِّه در  الُمحبٌَّن للوطِن الباذلٌَن نفوسهم من أجِل بمائِِه أِمناً   

بدل بعض من كّل.   اضتدسج َٔ ايٓٓص :( 1  

 2 ( أعسب َا حتت٘ خط يف ايعباز٠ ) َعدََل الخلٌفةُ عمرُ (
ِّب اخلطأ يف َا حتت٘ خٓط :           أعجبَنا المتحُؾ تنظٌَمه   ٖ( ص

 

ِٓ أدِب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايٓٓص اآلتٞ، ث
، ما أجملَها من عبارٍة لاَلها الملُن عبدُ هللِا الثانً!»  ًّ تُعجبُنً العبارةُ بالؼتُها،  فاألردن  الوطُن الباهُر جمالُه العظٌُم شؤنه  ارفْع رأَسَن  فؤنَت أردن

« ا إكراُم أهِل األردّنِ الزائَر إالَّ دلٌل شهامٍة وأصالٍة ، لائماً على أمنِه واستمراِرهموهوٌب مَن هللِا المّوة والعزٌمة، وم  

بدالً مطابماً . اضتدسج َٔ ايٓص :( 1   

( أعسب َا حتت٘ خٓط يف َا ٜأتٞ :2  
 أمتَعَنً الكتاُب أسلوبُ ــهُ  الجمٌُل . 

ٌٓ مٖما ٜأتٞ :ٖ ِّب اخلطأ يف َا حتت٘ خٓط يف ن ( ص  
 أ – لرأُت الجرٌدةَ صفحتِها األولى .

 ب- أماَمَن طرٌماِن : طرٌكَ  خٌٍر وطرٌك شّرٍ .

 

:األض١ً٦ اييت تًٝ٘  ٔثِ أدب ع ،اقسأ ايٓص اآلتٞ  

ما أروعيا وىي تذّكُرنا بِنَعم هللِا! )هلِل درُّ حّباِت المطِر! إّنيا تغسُل النفَس ىموَميا، قطراُتُو الفاتنُة أرواحنا ُتحيي بدفِئيا الشتائيِّ ُبَرّيَق األمِل،  
.واإلنساُن الموىوُب نعمًة عميِو أْن يحمَد هللا عمييا (  

بدل اشتمال  أ(اضتدسج َٔ ايٓص:  

ٌٓ َا حتت٘ خٓط مٓما ٜأتٞ ب( ٛٓب اخلطأ يف ن :ص  

ُر المسإوَل إخالُصهُ فً العمِل.  ألدِّ

ٌٓ مٓما ٜأتٞ ج(  أعسب َا حتت٘ خٓط يف : ن  

 شاهْدنا الحدٌمةَ معظَمها .

 

ِٓ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايٓص، ث
)إّن الكوَن نجوَمه كانَت محطَّ أنظاِر الناِس، فمنذُ فَُجٌِر التارٌخِ كاَن الناُس مالِحظٌَن النجوَم تشكٌالتها، وأطلموا على كّلِ  تشكٌلٍة منها اسماً، 

 لموالعِ النجوِم فً فصوِل السنِة المختلفِة،  وما أشبَهها بخرٌطِة سطحِ األرِض المرسومِة تفاصٌلها بعناٌٍة!(.ورسموا الخرائ
َط السماوٌّةَ  

بدل بعض من كلّ   اضتدسج َٔ ايٓص :  أ(  

)تػهٝالت( املدطٛط حتتٗا يف ايٓصٓ  ؟ ١َُا ايطبط ايصخٝح آلخس نً ب(  
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ٌٓ َا حتت٘ خج  ٛٓب اخلطأ يف ن :ٓط مٓما ٜأتٞ ( ص  

ًَّ فً العاصمِة عّمانِ  .  لصدُت المدّرَج الرومان
 د( اعسب َا حتت٘ خط يف نٌ مما ٜأتٞ إعسابّا تاَّا:     سمعُت نشرةَ األخباِر موجَزها.

 

ِٓ ،اقسأ ايٓص  : أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ ث  

ًَّ عنواُن الصَحة الجٌّدِة، فهو ٌ . والواجُب على كّل كبٌرةٌ  وله لٌمةٌ ئِفه وظا مً من األمراض معظمها، وهو باهٌر أثره فً الجسمِ ) إّن التوازَن الؽذائ
ٌْمة تمد  جسمه بالطالِة، فٌا للطعاِم من لذَّ ةٍ  فً الصّحِة! وما أسوأ طعمه عند المرِض!(.  شخٍص أن ٌكون معتدالً فً تناوِلِه الطعامَ ، وحسُب المرء لُمَ

بدل بعض من كل .  أ(اضتدسج َٔ ايٓٓص:  

ٛٓب اخلطأ يف نٌ َا حتت٘ خط يف َا ٜأتٞ :   رالنا البحُر جوَّ ه .  ب(  ص

ٌٓ مٓما ٜأتٞ إعسابّا تاَّا:  حضَر أخوَن زٌدٌ .  ج(أعسب َا حتت٘ خٓط يف ن

 

: ٌٓ  احل

2012صٝؿٞ   
بدل اشتمال : تمد م ) تَمد مها ( -ٔ  
رخالِد او خالٍد ، أو الكسرة أو تنوٌن الكس -ٕ  
رفعه الضمة الظاهرة على آخره وعالمةممام : بدل مرفوع  -ٖ  

2008غتٟٛ    

محرابِه  -بعمَر     -أ ( ٔ  
النوع: بعض من كل              المبدل منه: الناس    ( البدل: َمنْ ٕ  
لسانُه  -( بٖ  

2013غتٟٛ   
الحاسبة -ٔ   
خلَك    -ٕ  
     ثلثُهم  -ٖ

2008 صٝؿٞ  
نوعه: مطابك على التفضٌل       البدل : الجوع   -أ ( ٔ  
الزمانا              نوعه: مطابك  البدل:  -ب       
البدل: تناسك              نوعه: اشتمال  -ج      
الكسرة( ٕ  

2013صٝؿٞ   
أدب/ أدبه-ٔ  
نهج: بدل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره -ٕ  
الخبراءُ  -ٖ  

2009غتٟٛ   
  أ( أحالمهم         

الحٌاة : بدل مطابك منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ب(  
بدل مطابك البدل : هارون         نوعه: -ٔ -ج(    
البدل: أجمل           نوعه: بعض من كل -ٕ         

)ب( بدل مطابك           (د  

2014غتٟٛ   
أؼلب )أؼلبها( -ٔ  
لظاهرة روعة : بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ا -ٕ  
المبدل منه: خٌاران -ٖ  

2009صٝؿٞ   
  وهو ه، ة رفع الضمة الظاهرة على آخرمخلمه: بدل اشتمال مرفوع وعال - ٔ

 مضاؾ والهاء ضمٌر متصل فً محل جر مضاؾ إلٌه .
نوعه : مطابك / كل من كل   البدل : صراط     ،        -أ( ٕ  
عض من كلالبدل : ممدمته         ،       نوعه : ب -ب      
)ج( ُرْبعَه                  -ٖ  

2014صٝؿٞ   
أو بدل بعض من كل : خزنة /  -ٔ  
للِب: بدل مجرور وعالمة جره الكسرة -ٕ  
أوائِلَهم -ٖ  

2010غتٟٛ   
هللا -ٔ  
بدل بعض من كل : البدل :)َمْن(      ،       نوعه -أ( ٕ  
كل من كل أو مطابك/أو  البدل )شجاعة(      ،       نوعه : بدل تفصٌل/ -ب      
أربعة     - ( دٖ  
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2015غتٟٛ   
ممتلكاته/ ممتلكات -ٔ  
عمُر : بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة-ٕ  
تنظٌُمه -ٖ  

2010صٝؿٞ   
تنظٌِمه   -(ٕ             بدل اشتمال : مشاعُرها (ٔ  
نوعه: مطابك أو كل من كل    البدل: البٌَت   ،    -أ( ٖ  
،     نوعه: بعض من كل    البدل: نصفَه    -ب      

2015صٝؿٞ   

عبدُ أو َعْبدهللُا / -ٔ  
. بدل اشتمال مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره -ٕ  

  .: كلمة ) اشتمال ( لم ٌُخّصص لها أي عالمة َالحع١

طرٌُك أو الضمة  -ب         صفحتَها أو الفتحة -أ  -ٖ  

2011غتٟٛ   
صبه الفتحة الظاهرة .صفحة: بدل منصوب وعالمة ن -ٔ  
اشتمال البدل : النار ، المبدل منه: األخدود ، نوع البدل: -أ( ٕ  
البدل: عبد هللا ، المبدل منه : الملن ، نوع البدل : مطابك )كل من كل ( -ب  
ب (ٗ                         تاَب   ك( ٖ  

2016غتٟٛ   
هموم/ همومه.           -ٔ  
إِخالَصه -ٕ  
دل منصوب وعالمة نصبه الفتحة.معظَم: ب -ٖ  

  2011 صٝؿٞ
( معظمَ ٕ              بهاإه   ( ٔ  
ٌل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةصاللٌل: بدل مطابك على التف( ٖ  

النهاُر: اسم معطوؾ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة         

2016صٝؿٞ   
تشكٌالِت  -ٕ         نجوَمه -ٔ  

ألنّه ممنوع من الصرؾ؛ ٌجر بالفتحة عوضاً عن  : تٛضٝح،  عمانَ  -ٖ

 الكسرة
موجَز: بدل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره -ٗ  

2012غتٟٛ   
( نهضته : نهضة :بدل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاؾأ  

 الهاء: ضمٌر متصل مبنً على السكون فً محل جر مضاؾ إلٌه
نوع البدل : مطابك او كل من كل   دل : ) الفتٌاُت(البج(         ثالثةٌ ب(   

2017غتٟٛ   
.جوُّه أو الضّمة – ٕمعظم / أو معظمه .              -ٔ  

زٌدٌ : بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة . -ٖ  

 

 

عصٜصٟ ايطايب

مى إّن حضورك  الدورة المكّثفة التي ُتعَقد في المراكز التي أتشّرف بالتدريس فييا يساعدك ع
استعادة وفيم كّل ما درستو خالل الفصل بطريقة سيمة ومبسطة وتؤّىمك لمحصول عمى أعمى 
العالمات ،عممًا أّن الدورات كّميا  ستكون باستخدام  شاشة العرض) الداتا شو ( تبدأ الدورات 

  ٗ/  ٕٓاعتبارًا من  
ية .وتكون مّدتيا يومين فقط  وتشمل النحو والصرف والنقد والقضايا األدب  

 أسماء المراكز مذكورة في الصفحة الثانية في بداية الدوسّية  .
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 عٌُ املصدز عٌُ املػتكات

ؾالمضا المصدر  اسم المفعول 

 اسم الفاعل الصفة المشبهة

 المصدر المنون
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ػعمل صٌؽة المبالؽةاضجزءػاضطحذوفػطنػاضدرسػ:ػ  

:ػػػػؿغكقػاضوزارةػ  

.مصدراً َعِمل َعَمَل فعله أو اسم فاعل عمل َعَمَل فعلة أو ..النص من استخرج  – ٔ   
أعرب الكلمة المخطوط تحتها . – ٕ   
. طصّوب الخطؤ فً ما تحته خ – ٖ   

  ٗ – اضبط بالشكل أخر الكلمة المخطوط تحتها .) اْتب٘ : إذا انتهت الكلمة بضمٌر نضبط الحرؾ الذي لبل الضمٌر ، مثل : معظــمـــه(
  علّل : عمل ) اسم المصدر أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبّهة (  َعَمَل فعله فً عبارة ...  -٘

 

اضِ ٜدٍ ع٢ً احلدخ دلٓسدّا َٔ ايصَٔ . – 1  
 

غايبّا ٜكبٌ دخٍٛ ن١ًُ ) ع١ًُٝ ( عًٝ٘ . – 2  
استعمال –جتماع ا –إخالص  –صدق  –صبر  َجٌ :  

 الحغ :
كلها أسماء تدل على الحدث لكن دون زمن . – ٔ  

ًّ او مستمبل .  مثال : الصبر : مصدر ٌدل على حدث ) حدوث الصبر ( لكن دون تحدٌد زمن ماٍض أو حال
. ؼالباً  كلها تمبل دخول كلمة  ) عملٌة ( علٌها – ٕ  

عملٌة االجتماع ... –فنمول : عملٌة الصبر   

: ٓٞ  املصدز ايصسٜح : ٜعٌُ عٌُ ؾعً٘ بػسط أضاض
. المصدر  الصرٌح انٌة أن ٌحّل المصدر المإول مكانإمك  

.العمل = أن ٌعمل / الصدق : أْن ٌصدق / اإلخالص = أن ٌخلص ، وهكذا                   : المصدر المإول ٌتؤلّؾ من : أْن + الفعل المضارع يًترنري  

ٕٓ املصدز ٜعٌُ عَََإذا حتٓكل ايػسط األضا ٞٓ ؾإ ؾعً٘ يف حايتني : ٌََََُض  

(، وسٌتم التوضٌح الحماً أمثلة الكتاب ٌُضاؾ إلى فاعله كلّ : فً  اْتب٘)  .إضافته تكون إلى فاعله أو مفعولهأن ٌكون مضافاً ) وهو األشهر ( ، و –ا   

أن ٌكون منّوناً ) وهو نادر ( . – ٕ  

 ظحنػالػظخذىػاضؿفابػطاضطاػطفظاػرٌبػاِّرباب
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 شوُضَكػػػػػػػػػػػػػػػػاضؿدَقػػػػػػػغدٌلػػػػػػرضىػػػػدطٌوػػػػأخالشكػ.
الصرٌح ) لول (، وعالمة نصبه الفتحة . مفعول به للمصدر     مصدرصرٌح  

 

ٛٓ أخالقو . ٍٓ ع٢ً مس  إٔ تكٍٛ ايصدم ٜد
 مصدر مإول .

 

 التوضيح :
لول : هو مصدر صرٌح؛ فٌمكنن المول : عملٌة المول . -أ  

 ب-  المصدر )لول( ٌمكن أن نضع مكانه مصدر مإول : أن تمول الصدَق ...
.؛ أي أن الكاؾ ٌعبّر الفاعل الذي لام بالمول ّن الكاؾ كان فً األصل هو الفاعلالمصدر ) لول ( جاء مضافاً إلى فاعله ) الكاؾ (، بمعنى أ -ج  
ًّ وهو إمكانٌة وضع مصدر مإول مكانه  -د  َعَمَل فعله، ولكً تعرؾ ماذا عمل المصدر ، وبالتالً ٌعملوجاء مضافاً  المصدر تحمك فٌه الشرط األساس  
ٌدّل على سمّو أخاللن " بالضبط ؟ انظر إلى هذه العبارة " أن تمول الصدقَ    

.وعالمة نصبه الفتحة للمصدر الصرٌح  مفعول به منصوب :  ما إعراب ) الصدق ( ؟  إعرابها   

ب مفعوٍل به دائماً، فال تتعْب نفسن .هو نصالوزارة َعَمُل اسم الفاعل فً كّل أمثلة الكتاب و ؾا٥د٠ َسحي١ :  
 الفمرة )ج( شرحتها للفهم فمط، فال تشؽل نفسن كثٌراً بها؛ فإذا اتصل المصدر بؤّي ضمٌر، فاعتبر المصدر أضٌؾ إلى فاعله، دون الؽوص فًَالحع١ : 

 التفاصٌل .

: السإال األهم هو : علل َعَمل المصدر الصرٌح َعَمَل فعله :ؾا٥د٠   

ً  –ب                    . مضاؾ المصدر الصرٌح  نمول :  ألن   ،إذا اتصل بضمٌر  –أ     منّون . المصدر الصرٌح  نمول : ألنّ ،  إذا كان منّونا

 إحراًجػػػػػػػػػػػػػػؿدغَمكػػػػػغفظيػػػأٓظكػػػالػػػتفرفػػػطفظىػػػاضؿداشقػ.
مفعول به للمصدر    مصدرصرٌح  

  (جاء منّوناً ( 

) التعلٌل : ألنّه جاء منّوناً ( .راج ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة ) إحالصرٌح مفعول به للمصدر : ( ى ـ)صدٜك  

: ال ٌُطلب إعراب الضمٌر المتصل (َالحع١ )   

 ايتكدٜس   : إٔ حتسج  صدَٜكو ٜعين أْٓو ال تعسف َع٢ٓ ايصداق١ . 
مصدر مإول                

 غرغحظيػشوُضكػاضحقَّػ.

 ٌرٌحنً أن تمول الحّك .
      .المصدر العامل عمل فعله : لول  

: مفعول به ل لُ مَ عَ  .منصوب وعالمة نصبه الفتحة  الصرٌح لمصدرالمصدر : الحكَّ  
(أو ألنه مضاؾ إلى ضمٌر ) وهو األسهل  (مضاؾ إلى فاعله فً المعنى ) الكاؾ المصدر الصرٌح  التعلٌل : ألن  

 بِفِذَرِتكػاضصراَمػُتَفدُّػطظنمػ.

 بـــؤن تعاشر الكرام تُعد  منهم .
.وعالمة نصبه الفتحةمنصوب  الصرٌح عمل المصدر : الكراَم : مفعول به للمصدر  المصدر العامل : ِعشرة       

أو ألنه مضاؾ إلى ضمٌر . (مضاؾ إلى فاعله فً المعنى ) الكاؾ المصدر الصرٌح  التعلٌل : ألن  

 صدوْةػسمغرّاػغمٌربكػإضىػاضضهػ.

 أن تكسو فمٌراً ٌمّربن إلى هللا .
.وعالمة نصبه الفتحةمنصوب الصرٌح  ألنه منّون (            عمل المصدر : فمٌراً : مفعول به للمصدرالتعلٌل :  المصدر العامل : كسوةٌ )   

 إراظُتكػاضطحتاَجػغجفضكػتدتحٌقػاالحترامػ.ػ
 أن تُ عٌن المحتاج ٌجعلن تستحّك االحترام .

  منصوب وعالمة نصبه الفتحة . الصرٌح (   عمل المصدر : المحتاَج : مفعول به للمصدر إلى الضمٌر  ألنه مضاؾالتعلٌل : )  المصدر العامل : إعانة
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َُصٓػسّا . -1 أال ٜهٕٛ   

ح األرَض إعماٌر للكون ) خاطئة؛ ألّن ُزرٌ ٌْث ...( ع (رْ زَ  للمصدر  ع تصؽٌرُزَرٌُع الفالَّ ) وزن التصؽٌر الذي ٌهّمنا هو : فُعٌَل ، مثل : ُضَرٌب، ُحَر  
حِ  األرَض إعماٌر للكون   الصواب : زْرُع الفالَّ  

) املؿعٍٛ ب٘ ( عًُ٘  ٚ أٖيا ُٜٛصـ قبٌ إٔ ٜؤٖدٟ عًُ٘ يف اجل١ًُ ; أٟ ال تؿصٌ ايصؿ١ بني املصدز  – 2  

نُع إخوانن   ) خاطئة ؛ لوجود الصفة ) الممنع ( بٌن المصدر ومفعوله (بلؽَنا نصُحَن المم  
؛ أي نضع الصفة بعد المفعول به.إخوانن الممنعُ الصواب : بلؽنا نصُحَن   

َؾِع١ًَ ( ٚشْٗا :  أٓيا  ٜهٕٛ دايًّا ع٢ً املس٠ ) -ٖ  

(: َرْمٌَةرمٌتُن السهَم سدٌدةٌ )خاطئة؛ ألّن المصدر داالا على المّرة   
؛ أي نستبدل مصدر المرة ) رمٌة ( بالمصدر الصرٌح ) َرْمً (الصواب : رمٌُن السهَم سدٌدٌ   

 

مثل المصدر ٌدل على الحدث لكن حروفه ألل من المصدر. اضِ املصدز :  

لذلن نعتبر ) عطاء ( اسم مصدر  الفعل ) أعطى ( مصدره )إعطاء(؛  
دره ) إعانة (، فنعتبر ) عون ( اسم مصدر .الفعل ) أعان ( مص  

 الفعل ) اؼتسل ( مصدره ) اؼتسال ( ، فنعتبر ) ؼُْسل ( اسم مصدر.

 رطاؤكػػػػػػاضطحتاَجػػػػؿدشْق

منصوب وعالمة نصبه الفتحة . مفعول به السم المصدر  اسم مصدر  

 روُنػاإلظدأنػػػاضلمغَرػغمٌربهػإضىػاضضه.

.منصوب وعالمة نصبه الفتحة السم المصدرمفعول به       اسم مصدر  

 

أٌضاً اسم ٌدّل على الحدث مجّرداً من الزمن وٌبدأ بمٌم زائدة . املصدز املُٝٞ :  

ًّ على وزن ) َمْفعَل – َمْفِعل (  مثل : موِضع – َمخَرج – َمْوِعد   ٌُصاغ من الفعل الثالث

ن ٌحّل محلّه مصدٌر صرٌٌح .ٌمكن أ طسٜك١ نػؿ٘ :  

 َظَنَجػرطُرػبُنػربدػاضفزغزػَطِظَنَجػجٌدهػرطرػبنػاضخٓطاب،ػودضكػَطْدَضَصهػ.
 ً () َمْنَهجاً ( ٌمكن أن ٌحّل محلّها المصدر الصرٌح ) نَْهجا  

 )َمْسلن( ٌمكن أن ٌحّل محلّها المصدر الصرٌح ) سلون (؛ أي) نهج نهجه ، وسلن سلوكه( 

ََِؿَطد٠ قد ُتصاد ايتا ًََِٗه١  –٤ املسبٛط١ ع٢ً املصدز املُٝٞ ، َجٌ :  َِٝطَس٠ . -ََ ََ  

 َطْفِذَرُةػاإلظدأنػػؿاحَبهػدالضْقػرضىػتفٓمضهػ.
منصوب وعالمة نصبه الفتحة، والهاء : ضمٌر متصل مبنً فً محّل جّر مضاؾ إلٌه . للمصدر المٌمًمفعول به مٌمً     مصدر  

 َطَحبَُّقػاإلظدأنػػاضخغَرػطنػؿلاتػاضطؤطظغن
وعالمة نصبه الفتحة، والهاء : ضمٌر متصل مبنً فً محّل جّر مضاؾ إلٌه للمصدر المٌمًمفعول به مٌمً     مصدر  

 

 

 

  

 جطاُلػاضٌروحػعوػاضٖذيءػاضوحغدػاضذيػغدتطغعػاِّرَطىػأنػغَراه.
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 1ْػاط 

ٌَ ؾعً٘، َبٝٓا عًُ٘ يف َا ٜاتٞ: َُ  اضتدسج املصدز ايعاٌَ َع

 [ْٕٔ٘عٍض لَّفََسدَِت األَْرُض َولَـِكنَّ اّلّلَ ذُو فَْضٍل َعَلى اْلعَالَِمٌن{]البمرة:}َولَْوالَ دَْفُع اّلّلِ النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَ لال تعالى:  -ٔ
 لال المتنبً:  -ٕ

 ٌا من ٌَِعز  علٌنا أن نُفارلهم                   ِوجدانُنا كلَّ شًٍء بعدُكْم َعدَمُ 
 من األمور المستََحبَّة ٌوم الجمعة تَْظِهٌٌر الفَم بالّسوان. -ٖ

 2ْػاط 

ٌَ ؾعً٘ صخِّح اخلطأ ايٛازد يف نٌ مٓم َُ  ا ٜأتٞ:بٓا٤ ع٢ً َا تعٓسؾت َٔ غسٚط املصدز ايعاٌَ َع

 .ممتعٌ  الدرسَ  نَ حُ ٌْ رَ شُ  -ٔ
 للحمٌمة. كشؾٌ  الصدقَ  نَ تُ لولَ  -ٕ
 كم المجاهدٌن.إخوانَ  كم المتواصلُ دعمُ  الشعبَ  أفرحَ  -ٖ

 3ْػاط 

 ًٝ٘:اقسأ ايٓص اآلتٞ دٝدّا، ثِ أدب عُا ٜ
فً ظهور  كبٌرٌ  تها نتٌجة النشاط البشري لها دورٌ ناخها وبٌئالتؽٌرات التً تجري على سطح األرض، وعلى مُ  من الباحثٌن إلى أنَّ  ل مجموعةٌ توصّ 

 البرنِ  ، وتجفٌؾِ السدودَ ها ، وبنائِ الطرقَ  الحكوماتِ  كِّ شَ ل بِ ض حٌاة اإلنسان للخطر. وهذه التؽٌرات تنمثّ عرِّ ؛ األمر الذي ٌُ جدٌدةٍ  وبائٌةٍ  أمراٍض 
 ٌة التً تنتشر بٌن الناس.عدِ الفرصة لظهور العشرات من األمراض المُ  تٌحُ ذلن ٌُ  ، إلخ. كل  الؽاباتِ  وحرقِ 
آلثارها  حلٍّ  ل إلىا بضرورة تعاون المسإولٌن والباحثٌن للتوص  وْ عن مثل هذه التؽٌرات، وأوصَ  الناجمَ  الخطرَ  الناِس  م تعرٌؾَ هُ دَ مصَ د الباحثون مَ وأكَّ 

 ة فً صحة اإلنسان.السلبٌّ 
 بتصرؾ عن الشبكة العالمٌة للمعلومات " –" المإلفون 

 اضتدسج َٔ ايٓص َا ٜأتٞ: -1
 مصدرا ًلفعل ثالثً مزٌد بحرؾ. -أ
 فعله، وبٌن عمله. لَ مَ عَ  عامالً  مصدراً  -ب
 فعله، وبٌن عمله. لَ مَ مصدرا مٌمٌا عامال عَ  -ج

 خ٘.خِّ"، ثِ َصَجري٠ْ ايهس٠َ اهلدأف ١ُـًَـِنيف ايكٍٛ: " َزعني اخلطأ ايٛازد  -2
 4ْػاط 

  ضع دا٥س٠ حٍٛ زَص اإلداب١ ايصخٝخ١ يف َا ٜأتٞ: -1
 . الجملة التً تتضمن مصدراً عامالً فً ما ٌؤتً، هً:ٔ            

 دعاُإَن هللاَ فً جوؾ اللٌل مجاٌب بإذنه تعالى. -أ                
 اشتمُت لوطنً اشتٌالاً كبٌراً. -ب                

 
 . الجملة التً تتضمن اسم مصدر ؼٌر عامل فً ما ٌؤتً، هً:ٕ            

 ة.نَّ ه ٌوم الجمعه من الس  جسدَ  هُ لُ سْ ، وؼُ ضرورةٌ  المرءِ  اؼتسالُ  -أ                 
ً لْ سَ  الشاةِ  جلدُ  انسلخَ  -ب                    .خا

ٖٛ ٌ يف مج١ًَجِّ -2  ٕ ٜٓصب َؿعٛال ب٘.َؿٝد٠ ملصدز َٓ
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ٌٓ ْػاط  1ح  

 المصدر عمله التعلٌل

المصدر  الصرٌح ) دفع ( أضٌؾ إلى فاعله فً المعنى ) هللا( فنصب 
مفعوالً به . ومعنى أّن ) هللا ( فاعل فً المعنى؛ أي أن هللا هو الفاعل لو 

 أخذنا المصدر المإول ) أن ٌدفع هللا الناَس ، هللا : فاعل ( 

الناس : مفعول به منصوب للمصدر الصرٌح ) دفع ( 
 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة

 دَْفع

أضٌؾ المصدر الصرٌح  ) وجدان ( إلى فاعله فً المعنى ) نا ( فً 
 كلمة ) وجداننا ( فنصب مفعوالً به .

 

كّل : مفعول به منصوب للمصدر الصرٌح  ) وجدان ( 
وهو مضاؾ .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة،   

عبارة ) وهو مضاؾ ( ال ٌُحاسب علٌها َالحع١ : 

 الطالب عادة .

وجدان ) نا (    

 ألّن المصدر الصرٌح منّون .
 
الفم  : مفعول به منصوب للمصدر الصرٌح ) تطهٌر ( 

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
 تطهٌرٌ 

ٌٓ ْػاط  2ح  

: ألّن ُشَرٌح : تصؽٌر ) شرح ( فال ٌجوز أن ٌعمل عمل فعله .ايتٛضٝح َشْرُحن الدرَس ممتٌع                            -ٔ  

ألّن ) لَْولَة( مصدر مّرة ؛ فال ٌجوز أن ٌعمل عمل فعله . ايتٛضٝح :لولَُن الصدَق كشٌؾ للحمٌمة .                  -ٕ  

أفرَح الشعَب دعُمكم إخوانَكم المجاهدٌن المتواصُل.  -ٖ  

( هً صفة للمصدر الصرٌح العامل ) دعم ( ، فٌكون لد فصلت الصفة بٌن المصدر ) دعم ( وبٌن عمله ) إخوانكم (؛ لذلن  ) المتواصل ايتٛضٝح :

 نضع الصفة ) المتواصل ( بعد أن ٌإدّي المصدر عمله 

ٌٓ ْػاط  3ح  

مزٌد التضعٌؾ ) الشدّة( ألّن ) تجفٌؾ ( هو مصدر صرٌح للفعل ) جفّؾ ( ؛ أي هو فعل ثالثً  تٛضٝح :تجفٌؾ ،  –أ  – ٔ   

 
:   أضٌؾ المصدر الصرٌح ) شّك ( إلى فاعله فً المعنى ) الحكومات (، فنصب المفعول به ) الطرق (التعلٌل شّك ،  -ب       
الطرق : مفعول به منصوب للمصدر الصرٌح ) شّك (،  وعالمة نصبه الفتحة .عمله :                     

 
: أضٌؾ المصدر المٌمً ) ممصد ( إلى فاعله فً المعنى ) الضمٌر المتصل؛ هم  ( فً كلمة ) ممصدهم ( العائد على التعلٌلممصدهم،  -ج        

(باحثون ؛ فنصب المفعول به ) تعرٌؾال)             
تعرٌؾ : مفعول به منصوب للمصدر المٌمً ) ممصد (،  وعالمة نصبه الفتحةعمله :                              

          َرْكـُل "  الخطؤ فً كلمة ) َرْكلَة (؛ إذ تدّل على المرة، وٌُشترط فً المصدر العامل عمل فعله أاّل ٌدّل على المّرة؛ لذلن ٌجب أن نمول :  –ٕ

  الهداِؾ الكرةَ مثٌرةٌ" 

ٌٓ ْػاط  4ح  

لضمٌر الكاؾ (:  ألّن ) دعاإن( أضٌؾ إلى فاعله فً المعنى ) ا،  ايتٛضٝح أ      - ٔ       – ٔ  

ألّن اسم المصدر ) سلخاً ( لم ٌعمل ولم ٌنصب مفعوالً به كما هو مبٌّن فً الجملة، واعتبرنا ) سلخاً ( اسم مصدر ألّن حروفه ،    ايتٛضٝح : ب  -ٕ           

أّن حروفه أكثر من حروؾ ) سْلخ (. ألل من حروؾ المصدر الصرٌح للفعل ) انسلخ (؛ فالمصدر الصرٌح للفعل ) انسلخ ( هو ) انسالخ ( والحظ  
وأٌضاً الحظ  أّن اسم المصدر ) ُؼْسل ( فً الجملة ) أ ( لد عمل عمل فعله ونصب مفعوالً به ) جسدَه ( .      

ٕ – . ًّ إخراٌج العدوَّ من بالدنا واجٌب وطن  
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 اضِ ايؿاعٌ 
 ايصؿ١ املػٓب١ٗ 

 اضِ املؿعٍٛ
  ؾ١(صٝػ١ املبايػ١ ) ذلرٚ

 

 

  ( ُمحتِرف           فاعل)                  املؿتاح اضِ ايؿاعٌ :
 

عل ؼٌر الثالثًمن الف                    من الفعل الثالثً                                      
 

 
ٌُصاغ من الفعل الثالثً على وزن ) فاعل ( -ٔ  

 ذهب : ذاهب.
 وصل : واصل .

ب : كاتب كت  
) ُمحتِرؾ ( مٌم مضمومة فً أوله + كسر ما لبل اآلخر .  من الفعل ؼٌر الثالثً : -ٕ  

 تبادل : ُمتباِدل .

 أرسل : ُمرِسل .
 اجتمع : ُمجتِمع .

ؾعً٘ ؾريؾع ؾاعاّل إٕ نإ الشَّا ، ٜٚسؾع ؾاعاّل ٚ ٜٓصب َؿعٛاّل ب٘ إٕ نإ َتعٓدّٜا . ٌََُٜعٌُ اضِ ايؿاعٌ عََ     

.، ؾإْٓ٘ ٜعٌُ دٕٚ غسٚط ايتعسٜـ (أٍـ)إذا نإ اضِ ايؿاعٌ َعٓسؾّا ب - 1  

 اضطنظِدُسػاضُطَظلُِّذػاضطذروَعػُطجاًز
 اسم الفاعل : المنفّذ .

، ودائماً اعتبر الفاعل  هو : ضمٌر مستتر تمدٌره ) هو (المشروع : مفعول به السم الفاعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة  
. التعرٌؾ الفاعل ألنه معّرٌؾ بؤل التعلٌل : َعِمل اسم  

 لمعرفة إعراب االسم الذي ٌمع بعد اسم الفاعل، أهو فاعل أم مفعول به، علٌن أن تضع ) الذي أو التً أو الذٌن ... + الفعل (  مكان اسم طسٜك١ نػـ اإلعساب :

 الفاعل، وبعدها ٌنكشؾ إعراب االسم المطلوب .

َُذاْش املٗٓدع:  تصبح العبارة  فً مثالنا   ايرٟ ٜٓٓؿر املػسَٚع 

 الحظ أن فاعل ) ٌنفذ( ضمٌر مستتر تمدٌره هو ، وكلمة ) المشروع ( هً مفعول به .

 »ػسوغًلػضضمادغِقػشضوُبنمػطنػذصرػاضضهػ«

 اسم الفاعل : الماسٌة .
مطلوب () ال داعً إلعراب الضمٌر فهو ؼٌر   : فاعل السم الفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة. (همـ)للوبُ   

. التعرٌؾ َعِمل اسم الفاعل ألنّه معّرٌؾ بؤل ايتعًٌٝ :  

هم ؛ للوبهم : فاعل؛ ألنّها هً التً تمسو .: فوٌٌل للذٌن تمسو للوبُ يًهػـ   

 وهذا نطبمه على جمٌع األمثلة .

ضمة فهً فاعل . فً آخرها  وإذا كان تعتمد على ضبط الكلمة المطلوبة ؛ فإذا كان فً آخرها فتحة فهً مفعول به ، ٖٚٓاى طسٜك١ أخس٣ ضسٜع١  
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ْٛٓ أٟ نإ  إذا نإ اضِ ايؿاعٌ غري َعٓسف بأٍ ) - 2 (، ؾإْٓ٘ ٜعٌُ بػسطني : ّآَ  

ٍٓ ع٢ً احلاٍ )  -أ ايعاّ املكبٌ ...(  –ضبٛع ايكادّ األ –اآلٕ ( أٚ االضتكباٍ ) غدّا إٔ ٜد  

 اضماطرةػظازًلػرصاُبناػػاآلنػ
 اسم الفاعل : نازل .

: فاعل السم الفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضّمة.( ها ـ)ـركابُ   
، بدلٌل وجود كلمة ) اآلن ( دالٌّ على الحال منّون و سبب العمل : ألنّه   

 حداًمػظاؿًّّػزطالَءهػػزدّا 

 اسم الفاعل : ناصح .
. هو(والفاعل : ضمٌر مستتر تمدٌره ) زمالءه: مفعول به السم الفاعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة،   

) ؼداً (دالٌّ على االستمبال  منّون وسبب العمل : ألنّه   

اضتؿٗاّ أٚ ْؿٞ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َعتُدّا ) َطبٛقّا (   – ب  

خربّا أٚ صؿ١ّ اٚ حااّل  (َٓاد٣ أٚ أٚ إٔ ٜهٕٛ اضِ ايؿاعٌ )   

 َطبٛم باضتؿٗاّ 

 أُطظِجًزػورَدكػػػأمػالػ؟
 اسم الفاعل : منجز .

.والفاعل : ضمٌر مستتر تمدٌره ) أنت (الفاعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة، وعدن : مفعول به السم   
استفهام . ُمعتمد على  سبب عمله : ألنّه منّون و  

 َطبٛم بٓؿٞ

 طاػسارًلػاضخغَرػظادًمػ.
 اسم الفاعل : فاعل .

) هو(، والفاعل : ضمٌر مستتر تمدٌره الفاعل منصوب وعالمة نصبه الفتحةالخٌر : مفعول به السم   
نفً . و ُمعتمد علىسبب عمله : ألنّه منّون   

 اضِ ايؿاعٌ َٓاد٣
 غاػداطفّاػاضظداَء،ػأجْب.

 اسم الفاعل : سامعاً .
، والفاعل : ضمٌر مستتر تمدٌره ) هو(لفاعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة النداء : مفعول به السم ا  
. ومنادىسبب عمله : ألنّه منّون   

ٕٓ ٚأخٛاتٗا( اضِ ايؿاعٌ خرْب ) خ رب ملبتدأ أٚ خرب نإ ٚأخٛاتٗا أٚ إ  

 أظاػذاصًرػسـَضكػ.
 اسم الفاعل : شاكٌر .

.، والفاعل : ضمٌر مستتر تمدٌره ) أنا(فضلن : مفعول به السم الفاعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة  
 سبب عمله : ألنّه منّون وخبٌر.

أنا ( : اسم الفاعل ) شاكٌر ( ولع خبراً للمبتدأ )  تٛضٝح  

 اضِ ايؿاعٌ صؿ١ .
 إٓظهػبغًتػباعًرػجطاُضه.
 اسم الفاعل : باهٌر .

: فاعل السم الفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضّمة . (هـ)ـجمالُ   
  سبب عمله : ألنّه منّون وصفةٌ.
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ألّن اسم الفاعل ) باهر ( ٌُعَرب صفةً لكلمة ) بٌت ( تٛضٝح :  

 اضِ ايؿاعٌ حاٍ
 جاءػحاطاّلػاضخبَرػ.

الفاعل : حامالً . اسم  
، والفاعل : ضمٌر مستتر تمدٌره ) هو(لفاعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الخبَر : مفعول به السم ا  

 سبب عمله : ألنّه منّون وحال.

 تٛضٝح : اسم الفاعل ) حامالً ( جاء حاالً ، نسؤل عن الحال بـ ) كٌؾ ( ، كٌؾ جاء ؟ الجواب : حامالً  الخبر .
5ْػاط   

 اضِ ايؿاعٌ يف َا ٜأتٞ، َبٝٓا عًُ٘: اضتدسج

َكاةَ َواْلُمْإِمنُوَن بِاّلّلِ َواْلٌَْوِم اآلِخِر أُْولَـئَِن َسنُ  -ٔ الَةَ َواْلُمْإتُوَن الزَّ  [ٕٙٔ]النساء:  ْإتٌِِهْم أَْجًرا َعِظًٌما{لال تعالى: َواْلُمِمٌِمٌَن الصَّ

ٌِْه َكنٌز أَْو َجاء َمعَهُ َملٌَن إِنََّما أَنَت نَ ولال تعالى: }فَلَعَلََّن تَاِرٌن بَْعَض َما ٌُ  -ٕ ٌَْن َوَضآئٌِك بِِه َصْدُرَن أَن ٌَمُولُواْ لَْوالَ أُنِزَل َعلَ ِذٌٌر َواّلّلُ َعلَى ُكّلِ وَحى إِلَ
ٍء َوِكٌل{]هود: ًْ  [َٕٔش

َ أَنَزَل ِمَن السََّماء َماء فَؤَْخرَ  -ٖ ْختَِلٌؾ أَْلَوانَُها َوَؼَرابٌُِب ولال عز وجل: }أَلَْم تََر أَنَّ اّللَّ ْختَِلفًا أَْلَوانَُها َوِمَن اْلِجبَاِل ُجدَدٌ بٌٌِض َوُحْمٌر م  ْجَنا بِِه ثََمَراٍت م 
 [4ُٕسود{]فاطر:

 لال عنترة بن شداد: -ٗ
 ًمِ ما دَ هُ لمَ ا مَ إذا لَ  نِ ٌْ رَ ما                والناذِ هُ مْ تٌ ضً ولم أشْ رْ ً عِ مَ الشاتِ           

) أي أصبحت  ت همزة المطع من أولهالَ هِّ المهما: أصلها )ألماهما(؛ جزمت بؤداة الجزم )لم(؛ فحذؾ حرؾ العلة األلؾ من آخرها، ثم سُ  تٛضٝح :

 ملت حركتها الى مٌم )لم(؛ مراعاة للوزن الشعري.ونُ  همزة وصل (

 ولال شاعر: -٘
ً عَ ا ظَ وْ وَ سلمى أن نَ  لومُ  نٌ ألاطِ            انَ طَ ن لَ مَ  ٌشُ عَ  جٌبٌ عَ نوا فَ عَ ظْ ٌَ  إنْ             نا  

 ٌٓ 5ْػاط ح  

اسم الفاعل : الممٌمٌن.        - ٔ  
. .، وال تنَس أن تمول دائماً : والفاعل : ضمٌر مستتر تمدٌره ) هم ( المة نصبه الفتحة الصالة : مفعول به السم الفاعل منصوب وع  

التعرٌؾ . (ألـ)عّرٌؾ بم اسم الفاعل : ألن) التعلٌل (  السبب   
 

 اسم الفاعل : المإتون.       
، والفاعل : ضمٌر مستتر تمدٌره ) هم (لفاعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الزكاة : مفعول به السم ا  

التعرٌؾ . (ألـ)معّرٌؾ ب اسم الفاعل ألنالسبب :   
 

 اسم الفاعل : المإمنون 
د مفعول به . الفاعل : ضمٌر مستتر تمدٌره ) هم( وال ٌوج  

اسم الفاعل : تارٌن.        - ٕ   
، والفاعل : ضمٌر مستتر تمدٌره ) أنت (حة بعض : مفعول به السم الفاعل منصوب وعالمة نصبه الفت  

منّون وخبر . اسم الفاعل ألنالسبب :   
 

 اسم الفاعل : ضائٌك.       
. ) ال ٌُطلب إعراب الضمٌر (تصل مبنً فً محّل جّر مضاؾ إلٌه: ضمٌر م صدرن : فاعل السم الفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة. والكاؾ  

.) لعّل( منّون و اسم معطوؾ على خبر  اسم الفاعل ألنالسبب :   
اسم الفاعل : مختلفاً.        - ٖ  

.ٌضعوا إعراب الضمٌر  () ال داعً إلعراب الضمٌر ، وفً دلٌل المعلم لم ألوانها : فاعل السم الفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.  
.منصوبة لـ ) ثمرات (منّون وصفة  اسم الفاعل ألنالسبب :   

 
اسم الفاعل : الناذرٌن.        - ٗ  
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) منع من ظهورها اشتؽال المحّل بالحركة المناسبة للٌاء وهً  مفعول به السم الفاعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الممدّرة على ما لبل ٌاء المتكلم دمً :
. لكسرة( ا  

.التعرٌؾ (ألـ)معّرؾ ب اسم الفاعل ألنالسبب :   
اسم الفاعل : لاطٌن.        -٘  

 لوم : فاعل السم الفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة. 
استفهام.ومعتمد على منّون  اسم الفاعل ألنالسبب :   

ًّ  ايصؿ١ املػٓب١ٗ : َشْهم . –كبٌر  –الالزم ، وٌدّل على صفة ثابتة، مثل : كرٌم اسم مشتّك ٌُصاغ من الفعل الثالث  

:املطًٛب١ األٚشإ   

ثوبه أبٌض وعمامته سوداء     عظٌم    بََطل   َشْهم    طاهر   سٌفان   خالد بن الولٌد  املؿتاح :  

فعالء              أفعل            النعْ فَ    فاعل     فَْعل    فَعَل     فعٌل                                  

سٌفان : هو الرجل الطوٌل الممشوق كالسٌؾ . َالحع١ :  

: 1َالحع١   

 )أفعل( مإنثه )فعالء( : ٌختّصان باأللوان والعٌوب والحلٌة .
خرساء  –عرجاء / أخرس  –: أعرج  عٌوب                        صفراء . -خضراء / أصفر  –ألوان : أخضر   
هٌفاء.  –كحالء / أهٌؾ  –حلٌة : أكحل   

: 2َالحع١   

 الوزن ) فاعل ( ٌكون صفة مشبّهة بشرط أن ٌدّل على صفة ثابتة .
 للبه طاهر – جبل شامخ – رجٌل فاضل .

 أّما إذا كانت مإلّتة فهً اسم فاعل، مثل : زٌد لائم ) زٌد لن ٌبمى لائماً بشكل دائم ( 

 

ّْ .ؾعًٗا ؾرتؾع  ٌََُتعٌُ ايصؿ١ املػٓب١ٗ َع ٕٓ ؾعًٗا الش ؾاعال ؾكط أل  

 وهً تعمل بنفس الشروط المذكورة بعمل اسم الفاعل تماماً.
 تعمل عمل فعلها بحالتٌن :

فتعمل دون شروط. (ألـ )إذا كانت معّرفة ب – ٔ  

 
إذا كانت منّونة فإنّها تعمل وفك ما ٌؤتً : – ٕ  
تدّل على الحال أو االستمبال . –أ   
نفً.مسبولة باستفهام أو  –ب   
خبراً او صفةً أو حاالً .منادى أو تكون  -ج  

ؾإْٓٗا تعٌُ ) تسؾع ؾاعاّل ( دٕٚ غسٚط. ،ايتعسٜـ (أٍـ )إذا ناْت  ايصؿ١ املػٓب١ٗ َعسؾ١ ب  

 زرُتػاضطدجَدػاضصبغرَةػداحُتهػ.

 الصفة المشبّهة : الكبٌرة.
: فاعل للصفة المشبّهة مرفوع وعالمة رفعه الضمة. (هـ)ـساحت  

   .التعرٌؾ  (ألـ )ا : ألنّها معرفة بسبب عمله

 اضصرغطُقػأسفاُضهػغحبُّهػاضظاُسػ.
 الصفة المشبّهة : الكرٌمة.

: فاعل للصفة المشبّهة مرفوع وعالمة رفعه الضمة. (هـ)ـأفعال  
.التعرٌؾ ( ألـ )سبب عملها : ألنّها معرفة ب  
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ْٛٓ أٟ) ايتعسٜـ  ( أٍـ )إذا ناْت ايصؿ١ املػٓب١ٗ غري َعٓسؾ١ ب (، ؾإْٓٗا تعٌُ بػسطني : ١َٓ  

ٍٓ ع٢ً احلاٍ ) اآلٕ( أٚ االضتكباٍ ) غدّا  -1   ايعاّ املكبٌ ...( –االضبٛع ايكادّ  –إٔ تد

.ػاآلنػاضكروبػجطغًلػطظظُرهػ  

.جمٌل الصفة المشبّهة :   
: فاعل للصفة المشبّهة مرفوع وعالمة رفعه الضمة. (ه)منظر  

.ل )  اآلن ( ل على الحاا : ألنّها منّونة وتدسبب عمله   

 اضطؤطنػرظغًمػشدُرهػػغومػاضحداِبػ.
 الصفة المشبّهة : عظٌم.

: فاعل للصفة المشبّهة مرفوع وعالمة رفعه الضمة.(ه)لدر  
. ) ٌوم الحساب(  سبب عملها : ألنّها منّونة وتدل على االستمبال  

(خربّا أٚ صؿ١ّ اٚ حااّلَٓاد٣ أٚ هٕٛ ايصؿ١ املػٓب١ٗ ) أٚ إٔ ت اضتؿٗاّ أٚ ْؿٞ ع٢ً (  إٔ تهٕٛ َعتُد٠ّ )َطبٛق١ّ – 2  

 َطبٛق١ باضتؿٗاّ 

 أبفغًدػبغُتكػطنػعظاػ؟
 الصفة المشبّهة : بعٌد.

: فاعل للصفة المشبّهة مرفوع وعالمة رفعه الضمة.(نـ)ـبٌت  
استفهام. معتمدة على سبب عملها : ألنّها منّونة و  

  َطبٛق١ بٓؿٞ

 طاػدضغًمػشضُبػاضطظاسٔق.
 الصفة المشبّهة : سلٌم.

 للب: فاعل للصفة المشبّهة مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
نفً.معتمدة على سبب عملها : ألنّها منّونة و  

  ايصؿ١ املػٓب١ٗ َٓاد٣ 

 غاػجطغاّلػؿوُته،ػادطفظاػوأطربظا.
 الصفة المشبّهة : جمٌالً.

: فاعل للصفة المشبّهة مرفوع وعالمة رفعه الضمة.(هـ)ـصوت  
.ومنادى بب عملها : ألنّها منّونة س  

ٕٓ ٚأخٛاتٗا(  خرب ايصؿ١ املػٖب١ٗ خرْب ) خرب ملبتدأ أٚ خرب نإ ٚأخٛاتٗا أٚ إ  

 إٖظهػَرْذًبػؿوُته.
ب.ذْ الصفة المشبّهة : عَ   

: فاعل للصفة المشبّهة مرفوع وعالمة رفعه الضمة.(هـ)ـصوت  
) خبر إلّن( سبب عملها : ألنّها منّونة وخبر.  

يصؿ١ املػٓب١ٗ صؿ١ ) ْعت ( .ا  
 ؿدغميػرجًلػرزغزْةػظلُدهػ.
 الصفة المشبّهة : عزٌزة.

: فاعل للصفة المشبّهة مرفوع وعالمة رفعه الضمة. (هـ)ـنفسُ   
 سبب عملها : ألنّها منّونة وصفة .

 توضٌح : الصفة المشبهة ) عزٌزة ( صفة لـ ) رجٌل (.

/ أو  معرفة + معرفة      الثانً : صفة ) بشرط أن ٌصؾ االسم الثانً   ن بنفس التنوٌن          الثانً = صفة .اسم منون + اسم منوّ  طسٜك١ نػـ ايصؿ١ :

 لألول (
 دخل  طالٌب نشٌطٌ  ، نشٌط : صفة .     /  دخل الطالُب النشٌُط    ،   النشٌط ُ : صفة . 
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 ايصؿ١ املػٓب١ٗ حاٍ
 دخلػاضذاٌبػَحَدظّاػوجُنهػ.

هة : حسناً.الصفة المشبّ   
: فاعل للصفة المشبّهة مرفوع وعالمة رفعه الضمة.( هـ)ـوجه  

، ) حسناً : تعرب حاالً(سبب عملها : ألنّها منّونة وحال  
 

ذلرٚف ; ألْٓ٘ تابع يًصؿ١ املػٓب١ٗ . 6ْػاط   

7ْػاط   

 اضتدسج ايصؿ١ املػب١ٗ يف َا ٜأتٞ، َبٝٓاّ  عًُٗا:
 لال األعشى: -ٔ

ِ لد ُسْربِلَت                   َهٌفاَء ِمثَل الُمْهرِة الّضاِمرِ َعْهدي بها فً الحَ  ًّ 

 ولال العشارّي: -ٕ
لِ  راِز األوَّ  بٌُض الوجوِه َكرٌمةٌ أْحسابُُهم                                ُشم  األُنوِؾ ِمن الّطِ

 .مُ ظلِ ه ال ٌَ الماضً الطاهرةُ سرٌرتُ  -ٖ

 6نشاط 

 بتدٓبس، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًُٝٗا: اقسأ ايٓصني اآلتٝني
 إىل ٜصٜد بٔ أبٞ ضؿٝإ: –زضٞ اهلل عٓ٘  –نتب عُس بٔ اخلطاب  -

تُن أجنادَ الشام كلِّه، وكتبُت إلٌهم أن ٌَسمعوا لن، وٌُطٌعوا، وأاّل ٌُخالفوا لن أمراً. فاخرْج فعْسِكر بال مسلمٌن، ثم ِسْر إلى " أما بعد: فمد ولٌَّ
ما التحمتم من أرِض االشاِم مع ُممام أهِل َلٌسارٌّة فٌها، وهم  افتتاح، فانزْل علٌها، ثم ال تُفارْلها حتى ٌفتَحها هللاُ علٌن، فإّنه ال ٌنبؽً لٌَساِرٌّة

ً فً الشام ما بمً فٌها أحدٌ من أهل طاعته منٌعاً. ولو لد فتحتموها لََطعَ  اعا من جمٌع رجاءه هللاُ  عدّوكم وإلى جانبكم، وإنّه ال ٌزال لٌصر ّطمَّ
 للمسلمٌن إن شاء هللا تعالى". ذلن، وصانعٌ  فاعلٌ  –عّز وجّل  –الشام، وهللاُ 

- ٓٞ كره ، ٌَ هُ كرُ ذِ  وذب جمٌلٌ شُ  بنُ  هللا األمٌر، حبٌبُ  سلٌمان بالمدٌنة، فمال: أصلحَ  بنِ  على جعفرِ  ب األسديَ وذُ شُ  بنُ  "دخل حبٌبُ  :قاٍ األصُع

 ة".لَّ مِ المُ  الزٌارةَ 

 اضتدسج َٔ ايٓصني: -1
 الفعل ) محذوؾ( لَ مَ صٌؽة مبالؽة عاملة عَ  -الفعل                        ب لَ مَ صفة مشبهة عاملة عَ  -أ               

 فاعل ذلن"، اسم اشارة مبنً فً محل نصب مفعول به، علل ذلن. -عز وجل –كلمة )ذلن( فً جملة: " وهللا  -ٕ

ً أعرب ما تحته خط إع -ٖ ً  رابا  .تاما

 من: ؾ فً جملة مفٌدة من تعبٌرن مثاال على كلٍّ وظّ  -ٗ
 فعلها  ) محذوؾ ( لَ مَ صٌؽة مبالؽة عاملة عَ  -فعله                              ب لَ مَ اسم فاعل عامل عَ  -أ
 فعلها لَ مَ صفة مشبهة عاملة عَ  -ج

ٌٓ ْػاط  7ح  

الصفة المشبّهة: هٌفاء.        - ٔ  
ٌر مستتر تمدٌره هً .الفاعل : ضم    
ن هنا؛ ألنّها ممنوعة من الصرؾ ) ُمنِعْت من الصرؾ؛ أي السبب : ألنّها حال   التنوٌن ؛ ألنّها صفة على وزن فعالء (من ، وهً لم تنوَّ  
     

(تّم اعتبار ) الضامر ( صفة مشبّهة ؛ ألنّها تدل على صفة ثابتة) الصفة المشبّهة : الضامر                

لفاعل : ضمٌر مستتر تمدٌره هً .ا    
     .(  التعرٌؾألـ)السبب : ألنّها معّرفة ب  
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الصفة المشبّهة: كرٌمة.        - ٕ  
هم: فاعل للصفة المشبّهة مرفوع وعالمة رفعه الضمة.ـ(أحساب ) 

)خبر لمبتدأ محذوؾ تمدٌره :  هم ( السبب : ألنّها منّونة و خبر.  

  (تّم اعتبار ) الطاهرة ( صفة مشبّهة ؛ ألنّها تدل على صفة ثابتة)    رة.      الصفة المشبّهة: الطاه - ٖ

.لمشبّهة مرفوع وعالمة رفعه الضمة: فاعل للصفة ا (هـ)ـسرٌرت  
.التعرٌؾ ( ألـ)السبب : ألنّها معّرفة ب  

ٌٓ ْػاط  8ح  

جمٌل . –أ  – ٔ  

ٕ –  ً   (، فعمل َعَمَل فعله ونصب مفعوالً به .خبراً لـ ) هللا و اسم الفاعل ) فاعٌل ( ولع  منّونا
 ذلن : اسم إشارة مبنً فً محل نصب مفعول به السم الفاعل ) فاعٌل( 

افتتاح : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة . – ٖ  
رجاَءه : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة، والهاء : ضمٌر متصل مبنً فً محل جّر مضاؾ إلٌه .      

هو حامٌل أعباَء أسرته . – أ -ٗ  
الرٌاح شدٌدٌ تؤثٌُرها .   -ب        

 

.ُمشتَرك                   مفعول اضِ املؿعٍٛ : املؿتاح :         

 
من الفعل الثالثً                من الفعل ؼٌر الثالثً                                                          

  
  ل(مفعو)ٌُصاغ من الفعل الثالثً على وزن  -أ 

 ضرب: مضروب /  كتب : مكتوب / حصد : محصود .
+ فتح ما لبل اآلخر . فً أوله مضمومة مٌم:  ) ُمشتَرن (   من الفعل ؼٌر الثالثً -ب  

 استخرج : ُمستخَرج / أنجز : ُمنَجز / تبادل: ُمتبادَل.
 

.ؾعً٘ ؾريؾع ْا٥ب ؾاعٌ ؾكط; ألْ٘ ُٜصاؽ َٔ ايؿعٌ املبين يًُذٍٗٛ ٜعٌُ اضِ املؿعٍٛ عٌُ   

 ٖٚٛ ٜعٌُ بٓؿظ ايػسٚط املرنٛز٠ بعٌُ اضِ ايؿاعٌ ٚايصؿ١ املػٓب١ٗ  متاَّا.

 ٌعمل عمل فعله بحالتٌن :
ٌعمل دون شروط.إنَّه التعرٌؾ ف (ألـ ) إذا كان معّرفاً ب – ٔ  

 
ٌؤتً : إذا كان منّوناً فإنّه ٌعمل وفك ما – ٕ  
ٌدّل على الحال أو االستمبال . –أ   
مسبوق باستفهام أو نفً . –ب   
ٌكون منادى أو خبراً او صفةً أو حاالً . -ج  
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ايتعسٜـ ؾإْٓ٘ ٜعٌُ ) ٜسؾع ْا٥ب ؾاعٌ( دٕٚ غسٚط. ( أٍـ) إذا نإ  اضِ املؿعٍٛ َعسؾّا ب  

 اضطدضوُبػحٗمهػطظضوًم.
 اسم المفعول : المسلوب.

.لمفعول مرفوع وعالمة رفعه الضمة : نائب فاعل السم ا (هـ)ـحمّ   
التعرٌؾ. (ألـ)سبب عمله : ألنّه معرٌؾ ب  

 اضطفضِّطُقػرلافػاضططظوحُقػوداَمػاضتطٌغزػتدتحقُّػاضتمدغرػ.
 اسم المفعول : الممنوحة .

وعالمة نصبه الفتحة .  منصوب السم المفعول  وسام: مفعول به ثان  

)وسام ( : مفعول به ثان .، نائب فاعل وهو  ضمٌر مستتر تمدٌره ) هً (إلى  ( متعدٍّ إلى مفعولٌن ، المفعول به األول تحّول: الفعل ) منح  َالحع١  

التعرٌؾ . (لـ)أسبب عمله : ألنّه معرٌؾ ب  

   

ٕٛٓ (، ؾإْٓ٘ ٜعٌُ بػسطني :  إذا نإ اضِ املؿعٍٛ غري َعٓسف بأٍ ) َٓ

ٍٓ ع٢ً احلاٍ ) اآلٕ ( أ -1 ايعاّ املكبٌ ...(  –االضبٛع ايكادّ  –ٚ االضتكباٍ ) غدّا إٔ ٜد  

 اضحادوُبػُطدنًَّلػادتخداُطهػاآلنػضضجطغعػ.
 اسم المفعول : مسّهل .

: نائب فاعل السم المفعول مرفوع وعالمة رفعه الضّمة. (هـ)ـاستخدام  
دالٌّ على الحال.و سبب العمل : ألنّه منّون   

 اضصدوُلػُطدَودٌّػوجُنهػبفدػاضظتائجػػ.
. ُمسودّ اسم المفعول :   

.: نائب فاعل السم المفعول مرفوع وعالمة رفعه الضّمة (هـ)ـوجه  
. ) بعد النتائج( دالٌّ على االستمبالو  سبب العمل : ألنّه منّون  

 

(١ّ اٚ حااّل  اضتؿٗاّ أٚ ْؿٞ أٚ إٔ ٜهٕٛ اضِ املؿعٍٛ ) َٓاد٣ أٚ خربّا أٚ صؿع٢ً ٕ ٜهٕٛ َعتُدّا ) َطبٛقّا (  أ – 2  

 َطبٛم باضتؿٗاّ 

 أطوعوبْقػخدغجُقػجائزّةػضتلٌوشناػ؟
 اسم المفعول : موهوبة .

 خدٌجةُ : نائب فاعل السم المفعول مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
. ةالفتح المفعول منصوب وعالمة نصبه جائزة : مفعول به ثان السم  

ب ( وهو متعدّ لمفعولٌن ، ونائب الفاعل ) خدٌجة ( حّل محّل المفعول به األول .اسم المفعول ) موهوب ( ِصٌػ من الفعل ) وه َالحع١ :  

استفهام . عتمد على سبب عمله : ألنّه منّون وم  
 

 َطبٛم بٓؿٞ

 طاػطمبوًلػرذُرػاضطتخاذضغنػاضغومػ.
 اسم المفعول : ممبول .

 عذر : نائب فاعل السم المفعول مرفوع وعالمة رفعه الضّمة  .
نفً .معتمد على : ألنّه منّون وسبب عمله   

.نائب الفعل ) عذر ( هنا سدَّ مسدّ الخبر؛  أي ال داعً لذكر خبر؛ ألّن نائب الفاعل سدَّ مكانه  َالحع١ :  
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 ٚقع َٓاد٣

 غاػطبرورّاػِحجُّه،ػعظغئّاػضه.
 اسم المفعول : مبروراً.

: نائب فاعل السم المفعول مرفوع وعالمة رفعه الضّمة. (هـ)ـحجّ   
 سبب عمله : ألنّه منّون وولع منادى.

 

ٕٓ ٚأخٛاتٗا(   اضِ املؿعٍٛ خرْب ) خرب ملبتدأ أٚ خرب نإ ٚأخٛاتٗا أٚ إ

 اضوطُنػُطفٖظًمػشدُره.
 اسم المفعول : ُمعظَّم.

: نائب فاعل السم المفعول مرفوع وعالمة رفعه الضّمة. (ه)لدر  

. (الوطن ( خبر المبتدأ  )  ) سبب عمله : ألنّه منّون وخبرٌ   

 

 اضِ املؿعٍٛ صؿ١ .

 زغظُبػستاْةػطحطوًدػُخُضُمنا.
 اسم المفعول : محمود.

: نائب فاعل السم المفعول مرفوع وعالمة رفعه الضّمة. (هاـ)ـخلم  

  (محمود : صفة لـ ) فتاة (  )  سبب عمله : ألنّه منّون وصفةٌ 

 

.حاٍ  املؿعٍٛاضِ   
 دخلػاضجظوُدػاِّراـيػاضطحرَّرةػطرسورّقػرؤوُدنم.

 اسم المفعول : مرفوعة.
: نائب فاعل السم المفعول مرفوع وعالمة رفعه الضّمة. (همـ)ـرإوس  

 سبب عمله : ألنّه منّون وحال  ) كٌؾ دخل الجنود ؟  مرفوعة ...(

 

 9ْػاط 

 : البٓ٘، ٚبني عٌُ اضِ املؿعٍٛ يف ايكٍٛ -زضٞ اهلل عٓ٘ –عد إىل ْص تأبني عُس بٔ عبد ايعصٜص  -1

 ".لً مسروراً  هللاُ  نَ بَ هَ ذ وَ "وما زلُت مُ 

 عًُ٘: ؾعً٘ يف َا ٜأتٞ، َبّٝٓا ٌََُٔ اضِ املؿعٍٛ ايعاٌَ َعـعِّ -2
َلاِب وَ لال تعالى:  -أ ٌَْها َواْلُمَإلَّفَِة لُلُوبُُهْم َوفًِ الّرِ دَلَاُت ِلْلفُمََراء َواْلَمَساِكٌِن َواْلعَاِمِلٌَن َعَل ؽَاِرِمٌَن َوفًِ َسبٌِِل اّلّلِ َواْبِن السَّبٌِِل فَِرٌَضةً الْ }إِنََّما الصَّ

َن اّلّلِ َواّلّلُ َعِلٌٌم َحِكٌم{]التوبة:  [.ّٓٙمِ
 لال المتنبً: -ب

 لِ لَ بالعِ  سامُ األجْ  تِ حَّ ما صَ بَّ فرُ                        هُ بُ والِ عَ  حمودٌ مَ  نَ بَ تْ عُ  لَّ عَ لَ                    

 :لال الشاعر -ج
 موتامْ مَ  ن  نفَ ما ٌَ  ؾَّ الكَ  والجامدُ                 هُ مُ الئِ خَ  حبوبٌ مَ  فً الناِس  حُ مْ السَّ                    
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 10ْػاط 

 اضبط آخس َا حتت٘ خط يف َا ٜاتٞ باحلسن١ املٓاضب١:
 لال المتنبً فً لصٌدة له ٌمدح بها كافوراً اإلخشٌدي: -ٔ

با         لَفاَرْلُت َشٌبً ُموَجَع ُخِلْمُت أَلوفاً لو رَ        باِكٌا المَْلبَجعُت إلى الّصِ

 .هللاما معبودٌ بحّكٍ إال  -ٕ

 علٌه أن ٌَحَمدَ هللا علٌها. نعمةاإلنساُن الموهوُب  -ٖ

 11ْػاط 

ُّٗٓا َعٓاٙ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘:  اقسأ ايٓص اآلتٞ َتؿ
 الس كرّي، عافانا هللا وإٌاكم منه، وهو مرض ٌجعل الجسم ؼٌَر لادٍر على االستفادِة من الس ّكِر الُمْمتّصِ من األمراض الشائعِة فً عصرنا مرُض 

 ه.طرُ عظٌم خَ  الجسم إلى ضررٍ  ض أنسجةَ عرِّ ما ٌُ  ر فً الدم؛كّ السّ  نسبةِ  ارتفاعُ  مَّ ن ثّ م، ومِ فً الدّ 
ً  وِ ال لُ ، والعامِ الوزنِ  : زٌادةُ ريّ كّ السّ  مرِض  ومن أسبابِ  على إنتاجه  لادرةعود )األنسولٌن( فً الجسم ال تَ  ـل جةِ الخالٌا المنتِ  بعض نَّ إ ، إذْ راث

 منه. المزٌدِ  على إفرازِ  البنكرٌاسَ  زةً من )األنسولٌن(؛ تكون محفِّ  كمٌةً  تناول  إلى  فً الدم، وهنا ٌلجؤ المرٌضُ  كرُ ب السّ فٌترسَّ  ما؛ لسببٍ 

 والمدمٌن. أصابع الٌدٌنِ  فً أطراؾِ  بالؽثٌان، ونمنمةٌ  ، واإلحساسُ والعطِش  بالتعبِ  الشعورُ ؛ منها: أعراضٌ  ريّ ولمرض السكّ 
 اءُ األطبّ  علٌه، بإذن هللا تعالى. وٌنصحُ  فً معالجته والمضاءِ  األطباءَ  ٌساعدُ  راً مبكّ ؾ المكتشَ  ؛ فالمرضُ وريّ الفحص الدّ  أهمٌةَ  د األطباءُ وٌإكّ 
ًّ الصّ  الؽذاءِ  بتناولِ  الناسَ  ًّ  بشكلٍ  ٌاضةَ مارسوا الرّ رٌعة، وأن ٌُ السّ  ما الوجباتِ ، ال سٌّ مةِ سِ الدّ  عن األطعمةِ  بتعادِ ، واالح  .ٌوم

 استخرج من النص: -ٔ
ً  مصدراً  -أ       ً  مفعوالً  -ب                                        عامالً  صرٌحا  السم فاعل به منصوبا
ً  فاعالً  -ج        اسم مفعول عامالً  -د                                لصفة مشبهة مرفوعا

 بٌن المولع اإلعرابً لما تحته خط. -ٕ

 فعله، مع الضبط التام. لَ مَ عَ  عاملٍ  صرٌحٍ  ه إلى مصدرٍ لْ ، وحوّ مإوالً  هات من النص مصدراً  -ٖ

 ل ما ٌؤتً:علّ  -ٗ
 .فاعلٍ  فعله، نائبَ  لَ مَ ب االسم المرفوع، بعد اسم المفعول العامل عَ عرَ ٌُ  -أ     
 فعلها برفع فاعل. لَ مَ هة العاملة عَ فة المشبّ اكتفاء الصّ  -ب     

 

ٌٓ ْػاط   9ح

 ولع اسم المفعول ) مسروراً ( خبراً لـ ) ما زال (، و جاء منّوناً؛ فعمل َعَمَل فعله، ونائب الفاعل ضمٌر مستتر تمدٌره ) أنا( . -1
ٕ-  
     اسم المفعول : المإلّفة.    -أ 

: نائب فاعل السم المفعول مرفوع وعالمة رفعه الضّمة.  (همـ)للوبُ   
. التعرٌؾ (ألـ )معّرٌؾ ب اسم المفعول  السبب : ألن  

اسم المفعول : محمود.        -ب   
.: نائب فاعل السم المفعول مرفوع وعالمة رفعه الضّمة (ه ـ)ـعوالب  

. لعّل( خبر  ) ن وخبرمنوّ  اسم المفعول السبب : ألن  
اسم المفعول : محبوٌب.        -ج   

..: نائب فاعل السم المفعول مرفوع وعالمة رفعه الضّمة  ـ)ـه(خالئم  
. منون وخبر اسم المفعول  السبب : ألنّ   
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 10ْػاط حٌ 

 الملِب  -ٔ

 نّه لم ٌحمك الشروط المطلوبة .: الملب: مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة / ولم ٌعمل اسم المفعول ) ُموجع ( ؛ ألتٛضٝح  

 هللاُ .

 وعالمة رفعه الضمة .السم المفعول ) معبود(  مرفوع  : هللاُ : لفظ الجاللة نائب فاعل تٛضٝح

 نعمةً 

 نعمةً : مفعول به ثان السم المفعول منصوب وعالمة نصبه الفتحة . تٛضٝح :

، ( حّل محّل المفعول به األول  ضمٌر مستتر تمدٌره هو( وهو متعدّ لمفعولٌن ، ونائب الفاعل ) موهوب ( ِصٌػ من الفعل ) وهب الاسم المفعول )  َالحع١ :

 و ) نعمة ( مفعول به ثان .

 11ْػاط حٌ 

 نائب الفاعل ضمٌر مستتر تمدٌره هو( اْتب٘:المكتَشؾ )  -د       خطر      -البنكرٌاس .         ج -كمٌة ...   ب تناولٍ  –أ  -ٔ

 : نعت / بعض : اسم إّن /  لادرة : حال / المكتشؾ : نعت . عظٌم -ٕ

ٖ- " ًّ  المصدر المإول : " وأن ٌمارسوا الرٌاضة بشكٍل ٌوم
    . " ًّ  المصدر الصرٌح العامل : " وممارسٍة الرٌاضةَ بشكٍل ٌوم

 رفع نائب فاعل .ألّن اسم المفعول ٌشتّك من الفعل المبنً للمجهول، وٌعمل عمل هذا الفعل، فٌ –أ    -ٗ
 ألّن الصفة المشبّهة ال تُصاغ  إال من الفعل الالزم ، وتعمل عمله . - ب

 

 

ِٓ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايٓٓص اآلتــٞ، ث
» خلك هللا األرض وهٌَّؤها لحٌاة تموم على تواُزن دلٌك، وجعل السالمة البٌئٌة مرهونةً نتائجها بالحفاظ على التواُزن، فحفظُ  اإلنسان الطبٌعة من التلّوث مهّم 

لكون، فهو وحده الفعّال ِلما الستمرار الحٌاة كما أرادها هللا عّز وجّل، فما أعظم الخالَك الذي تجلّت لدرته فً بدٌع صنعه، وسبحان هللا المتصّرؾ بُجزٌئات هذا ا
«ٌرٌد   

: اسم مفعول . ج َٔ ايٓٓٓصاضتدس – 1  

َ٘اتأعسب َا حتت٘ خط إعسابّا  – 2 ا  

اضبط باحلسنات أٚاخس ايهًُات اييت حتتٗا خط يف َا ٜأتٞ :  -ٖ  

 أ – حذٌر أمور الشبهات ورٌبِها .
 ب – الكون دلٌٌك نظامه .

ُتعسب ن١ًُ يؿغ اجلالي١ ) اهلل ( يف مج١ً : ) ذنسى اهلل َُٜط٦ُٔٔ قًبو ( : - 4  
فاعالً مرفوعاً للمصدر . –مفعوالً به منصوباً للمصدر .      ب  –أ   
مفعوالً به منصوباً لصٌؽة المبالؽة . –فاعالً مرفوعاً للصفة المشبّهة . د  –ج   

ّْ زأٜ٘ ( ٖٛ :           – 5 ََٔ ٜؿٓهس يف عٛاقب األَٛز ؾإْٓ٘ حاش املػتل ايرٟ عٌُ يف مج١ً : )   
صٌؽة المبالؽة .    –ب    الصفة المشبّهة .  –أ      
اسم المفعول . –اسم الفاعل .         د  –ج     
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ِٓ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايٓٓص اآلتــٞ، ث
، إنًِّ مشفٌك علٌن فاعلم أّن الحكمة فً هجرن األم»  ًّ ور التافهة، وعلٌن بالصدٌِك المحمود لبل أن ٌؽادر الجندي بٌته دعا إلٌه أكبر أبنائه وخاطبه لائالً : ٌا بن

ن ٌا أبً، ما أعظَم حٌاة الجندٌّة وما أسماها   «  فْعله، وكن صبوراً. إنًِّ سؤتَّجه اآلَن إلى مٌادٌن الشرؾ والتّضحٌة. فمال ابنه: هلل در 

اضتدسج َٔ ايٓٓص :  - 1  
  - . ًّ مصدراً عامالً عمل فعله . -                                     اسم فاعل لفعل رباع  

َ٘ا . – 2 أعسب َا حتت٘ خٓط إعسابّا تا  

ٌٓ مٓما ٜأتٞ : – 3 ِٛٓب٘ يف ن ِٓ ص عٝٓٔ اخلطأ، ث  

نهُر الٌرموِن عذٌب ماءه . –أ   
ما حامدٌ السوِق إاّل َمْن ربَح . -ب  

اجل١ًُ اييت تػتٌُ ع٢ً َصدز عاٌَ عٌُ ؾعً٘ :  -ٗ  
لولن جمٌٌل . –لولن لوٌل مختصر .        ب  –أ   
لولن ؼٌر واضح . -لولن الصدَق منجاةٌ .      د –ج   

 

ِٓ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايٓٓص اآلتــٞ، ث
ً .جالس العلماء والتدِ  بؤهل  الخٌر  » لال حكٌم ٌوصً ولده أي بنً إن هذه الحٌاة مٌدان طبٌعً للعمل فال ٌذلل عمباها إال كل من كان رحباً صدره مستٌمظا

!«عتماد على النفس اال فلله درّ  .نفسن  من ؼٌر عمل  ًنّ متكن نمً السرٌرة والتتكل على األمانً وت ؛تنل حمٌمة األمور وباٌن أهل الشر ؛أخاللهم   

اضتدسج َٔ ايٓٓص :  ( 1  
مصدراً لفعل ؼٌر ثالثً .  -   
اسم فاعل لفعل ؼٌر ثالثً . –   

. ( أعسب َا حتت٘ خٓط يف ايٓٓص2  

ٌٓ مٓما ٜأتٞ : – 3 ٛٓب اخلطأ يف ايهًُات اييت حتتٗا خٓط يف ن ص  

 أ – بعشرتن الكرامُ  تُعَدّ منهم .   
 ب – ألدُّر الطالب حمٌدة أخاللَ ه .
  ج – أفاعٌل الخٌرِ  نادٌم ؟       

 د – السَّْمح فً الناس مسموعة نصائَحه .

ٌٔ َا٤َ ٚدٗ٘(;  ألْ٘: ٜعٌُ املصدز عٌُ ؾعً٘ يف مج١ً : ) أؾطٌ املسٚ – 4 ٠ٔ٤ اضتبكا٤ُ ايسد  

صفة . -مضاؾ .    د –حال .      ج  –نكرة .    ب  –أ   

5 –  : ٌٓ ِٔ زبح ( يف ذل ََ ِٔ ( يف مج١ً : ) َا حاَْد ايطٛم إٓيا  ََ ُتعَسب ن١ًُ )   
رفع فاعل . –رفع بدل .             ب  –أ   
نصب مستثنى .  –نصب مفعول به .    د  –ج   

 

 اقسأ ايٓٓص اآلتـــٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :
ولٌعجبن   ،إلى حاجتن أكثر من الدعاء هلل وكن مفتاحا للخٌر وال تستعن إال بمن ٌوصلن ال تعتذر إال لمن ٌجد لن عذراً  ،أي بنً : لال أحد الكتاب ٌوصً ولده» 

 اإلنسان خلمه، فلله درّ  األخالق الحسنة ، وإذا اعتذر إلٌن معتذراً   فاستمبله بوجه إنسانً، وعاود ودّ ه؛ ألن اتماءن األذى أهون من الصبر علٌه «

اضتدسج َٔ ايٓٓٓص : - 1  
 -   . ًّ مصدراً لفعل ؼٌر ثالث  
صفة مشبّهة . –   

َ٘ا .2  ( أعسب َا حتت٘ خٓط يف ايٓٓص إعسابّا تا  
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ٌٓ مٓما ٜأتٞ : اضبط أٚاخس ايهًُات اييت حتتٗا خٓط باحلسنات املٓ -3  اضب١ يف ن

 أ – لً صدٌك منطلٌك لسانه .
 ب – أفضل المعرفة معرفة الرجل نفسه .

 ج – اإلنسان الموهوب نعمة علٌه أْن ٌحمد هللا علٌها .
 د – جاء المائد حامالً خبر النّصر .

ٜعٌُ املصدز عٌُ ؾعً٘ يف مج١ً : ) احرتاّ ايطايب َعًُٓٝ٘ ٚادْب (; ألْٓ٘ :  - 4  
مبتدأ .  -نكرة .        د –مضاؾ .         ج  –بدل .         ب  –أ   

 

اقسأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :   

» المٌم االجتماعٌة ؛ مثل : األمانة، والتعاون،  ركن عظٌم دوره فً تكوٌن العاللات البشرٌة  فً المجتمعات؛  إذ تُ عدّ  عامال مإئراً ؛  وذلن فً ضبطها  عملٌة 
التفاعل االجتماعً  بٌن أفراد المجتمع،  وبٌن الجماعة والجماعات  األخرى؛ ألنّ  كال منها نموذجٌ  ٌرؼبُ ه النّ اس؛ فهو موجِّ هٌ  سلوكهم منطلما من دٌنهم وثمافتهم. 

!«شًء بمدر الذي  خلك كلّ  هللاِ الخالِك فسبحان   

مصدر .مفعوالً به منصوباً لل  ( اضتدسج َٔ ايٓٓص:1  

ٌٓ َٔ ايهًُتني ) دٚز ، ضًٛى (، نُا ٚزدتا يف ايٓٓص .2 ( اضبط بايػهٌ آخس ن  

اضتدسج املػتكات يف َا ٜأتٞ، ٚبٝٓٔ عًُٗا، َع ايتعًٌٝ :  ( ٖ  

يا كريمًا ُخُمُقو، أِغْث من َدعاَك . –أ   
.البحُث الموثََّقُة مصادُرُه يناُل الّثقة  -ب  

أتٞ :أعسب َا حتت٘ خٓط  يف َا ٜ ( ٗ  

 لال الشاعر :
 بَِضْرٍب بالّسٌوِؾ رإوسَ  لوٍم         أَزْلنا هامهّن عن الممٌِل .

 

اقسأ ايٓٓص اآلتــــــــٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :   

ولفوا   . همخفً صمودهم  ورسو لٌ ثَ هم مَ إنَّ ! ا أهله هلل در   . وٌتعلك بها الباذلون نفوسهم من أجلها ،تهفو إلٌها الملوب  مشاعرها ،المدس مدٌنة األنبٌاء» 
ًّ  فً هذه المدٌنة الحزٌن مسجدها والبٌّ ن ممامها ؟ «  مؤسورةً  حرّ ٌتهم،  لكنهم ثبتوا فً وجه  الشرّ .  فماذا عسانا نمدم لألخ الممدس

ًّ . اضتدسج َٔ ايٓٓص : - 1 اسم فاعل عامالً لفعل ثالث  

َ٘ا.أعسب َا حتت٘ خط يف ايٓٓص إعس  - 2 ابّا تا  

اضبط آخس ايه١ًُ اييت حتتٗا خٓط يف مج١ً : ( ٖ  

 ) عوُن المرء الناَس دلٌُل نْبله .( 

ٌٓ مٓم ( ٗ ٌَاذنس ْٛع املػتٓل ايرٟ حتت٘ خٓط يف ن ِٓ بٝٓٔ ضبب عًُ٘ عُ ؾعً٘ : ا ٜأتٞ، ث  
 أ – المإمُن صادقٌ  الوعدَ .

 ب – الماضً الطاهرةُ  سرٌرتُه ال ٌَظلم .

 

اقسأ ايٓٓص اآلتــــــــٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :   

 « ً له : دَْعَوتَُن ، فسؤلتُه عن سبب حزنِه، فؤخبرنً أنّه دعا جاَرهُ هشاماً إلى الؽداء، ولد جلس ٌنتظره ساعةً فلم ٌَِؾ بالِعدَِة، ولم ٌعتذر. فملُت جاءنً نبٌل حزٌنا
، إاّل ألنَّه من الس  نَِّة أْن ٌلتمَس الدَّاعً ألخٌه المسلِم عُذراً، فما أجمل اإلنسان لَبِماً ٌراعً ظروَؾ األَُصٌحاب !  وال سٌِّما الحافظوَن العهد «. ًّ  جاَرن أمٌر ُخلُِم

مفعوالً به منصوباً للمصدر. اضتدسج َٔ ايٓٓص :( 1  

( اضبط آخس َا حتت٘ خٓط يف ايٓٓص .2  

ٛٓب اخلطأ ايًػٟٛ يف َا حتت٘ خط يف َا ( ٖ ٜأتٞ : ص  

ٌل استخدامَ ه اآلَن للجمٌع .  الحاسوُب ُمَسهَّ
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ُتعسب ن١ًُ ) أحطاب ( يف قٍٛ ايػاعس :( ٗ  
ٍٔ ٓٚ ِٓ األْٛٔف َٔ ايطسأش األ ٙٔ نسمي١ْ أحطابِٗ       غ  بُٝض ايٛدٛ

مفعوالً به للمصدر . –فاعالً للصفة المشبّهة .        ب  –أ   
نائب فاعل السم المفعول . –مفعوالً به السم الفاعل .       د  –ج   

املصدز ايصسٜح ايعاٌَ عٌُ ؾعً٘ يف ايكٍٛ : (  ٘  
#َغٗل احلهَٛأت ايطسم ي٘ أثْس نبري يف ايب١٦ٝ $   
شّك . –أثٌر .      د  -البٌئة .     ج –الطرق .    ب  –أ   

 

            اقسأ ايٓص اآلتـــٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ : 

ًّ .تج»  ْلنا بٌن مرافك الحدٌمة؛  فشاهدنا متحؾ السٌارات الملَك وَّ  
 ثم زرنا مسجدَ الحسٌن لبل ؼروب الشمس؛  فرالنا المسجدُ بهاإه،  وتمتَّعنا برإٌتِنا ساحاته الكبرى  وأعمدتَه. وعند منتهى هذه  الرحلة  كنَّا لد شاهْدنا الحدٌمةَ 

     « مالُهمعظمها.  فؤنِعْم بِه من  مكاٍن باهٍر جَ 

فاعالً السم الفاعل . اضتدسج َٔ ايٓٓٓص : - 1  

اضبط آخس َا حتت٘ خٓط يف ايٓٓص . -2  

ٌٓ مٓما ٜأتٞ : (ٖ بٝٓٔ ضبب عٌُ املػتل ايرٟ حتت٘ خٓط يف ن  

ً  ُخلُمه، أِؼْث من دعاَن .  أ – ٌا كرٌما
 ب – السَّْمُح فً النَّاِس محبوبٌ  َخالئِمهُ .

ٌٓ مٓما ٜأتٞ، َع بٝإ ايطبب :اضبط آخس َا حتت٘ خط  (ٗ يف ن  
ا ٌُستََحب  للمسلِم تطهٌٌر الفم بالسوان .  أ – ممَّ

ُجل أخاه الفمٌَر واجٌب .  ب – عطاُء الرَّ

 

اقسأ ايٓص اآلتــٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘:   

ةَ عَُزٌَِّزةً،  وٌبنً البلدَ نهضته، وٌعمل  دائما  بروحٍ إٌجابٌٍّة  على  هناءتِه  حّب الناِس وطنهم عنواُن رلٌِّهم  وتحض رهم . والمحمودةُ سٌرته من   »  ٌحفظ األُمَّ
تِه  من أجل  َؼٍد أفضل  «وسعادة أهلِه. فاهللَ هللاَ للمهتدي إلى حّبِ دٌنِه وبلدِه وأُمَّ  

اضتدسج َٔ ايٓٓص : ( 1  
( مفعوالً به للمصدر .   أ  
. ( نائب فاعل السم المفعول ب  

ٛٓب األخطا٤ ايًػ١ٜٛ يف َا حتت٘ خٓط :2  ( ص  
 مَن الس نَِّة إكراٌم الضٌؾِ .

«النَّاس كثٌرةٌ أشؽالهم »  عًٌ : عًُت ايصؿ١ املػٓب١ٗ ) نجري٠ ( عٌُ ؾعًٗا يف ايعباز٠ : (ٖ  

َٔ غسٚط إعُاٍ اضِ ايؿاعٌ عٌُ ؾعً٘ ٚقٛع٘ : (ٗ  
منادى . –ب              فً ابتداء الكالم .                       –أ   
تمٌٌزاً . –مجروراً بحرؾ الجّر .                             د  -ج   

 

اقسأ ايٓص اآلتــٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘:   

ةَ تمدَّمها ال ٌتحمُّك إالَّ من خالِل  انتماء  أبنائها ؛ بتؽلٌبهم  مصلحة الجماعِة على المصلحة الفردٌة،  واحترام  الموانٌن الضابطة عمل المإسساِت  »إنَّ األمَّ
شد واإلٌثاَر؛ لٌرلى واألفراد، وحفظ ممدَّرات الوطن ًّ األّمة. فما أحوَجنا إلى لحٌظِة تؤّمل نلتمس فٌها الر  «الوطُن . ولمد أرست شرٌعتُنا السَّْمحة كّل ما من شؤنه ُرل  

الفاعل . مفعوالً به السم    اضتدسج َٔ ايٓص :(  1  

  

َ٘ا .( 2 أعسب َا حتت٘ خٓط يف ايٓص إعسابّا تا  
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َ٘ا : ( ٖ أعسب َا حتت٘ خٓط يف َا ٜأتٞ إعسابّا تا  
 ِمن الواجِب على اإلنسان لوٌل الصدق.

َٕ َسؾٛع١ّ زؤُٚضِٗ $ ٜعٌُ اضِ املؿعٍٛ عٌُ ؾعً٘ يف : ( ٗ ٌَ اجملاٖدٕٚ املٝدا ; ألْٖ٘ ٚقع :#دخ  

صفة . –حاالً .     د  –منادى .     ج  –خبراً .      ب  –أ   

ِّ غدٕص ْعـٕٝ ًَبُط٘ $ االضِ املػتل ايعاٌَ عٌُ ؾعً٘ يف :  ( 5  ٌُ ايٖٓؿُظ إىل ن # : َتُٝ  
ملبس. –شخٍص .    د  –نظٌؾ .   ج  –النفس .    ب  -أ    

 

 اقسأ ايٓص اآلتٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :
التً  طلبَت،  وهلل دره !  خالق مالطفتُن إْخوتََن .  فما أجمَل األخ ُخلمه  حٌن ٌنادي  بعد أن ٌدخَل ُمنٌزلهُ : تعاَل، ٌا نُعٌماُن،  فمد أحضرُت لن الكرةَ من أفضِل األ» 

 إذ ٌُخاطُب  أختَه  لَبِماً  وناشراً االبتسامة : إلٌِن،  ٌا دعاُء، هذِه الحاسبة«

الً به للمصدر .مفعو ( اضتدسج َٔ ايٓٓص :1  

( اضبط باحلسن١ املٓاضب١ آخس َا حتت٘ خٓط يف ايٓٓص. 2  

( أعسب َا حتت٘ خٓط يف َا ٜأتٞ :ٖ  
 الرجُل الكرٌمةُ صفاته ٌموُل خٌراً .

ٌَ ؾعً٘ يف ايعباز٠  ( ٗ َُ ٌَ املصدز ) اضتكباٍ ( َع ُٔ عًٌ : َع  

«من الس نَِّة استمباٌل المبلة عندَ الد عاء »   

ٍٓ ع٢ً املاضٞ أّ احلاٍ أّ االضتكباٍ إذا :ٜعٌُ  (٘ ٌَ ؾعً٘ َطًكّا; ضٛا٤ّ أد اضِ املؿعٍٛ عُ  
ًّ .       ب –أ  فاً ب)أل( التعرٌؾ . -كان مشتماا من فعل ثالث جاء معرَّ  
ولع مفعوالً به . –ولع بدالً .                         د  –ج   

ٌَ ؾعً٘ يف ا ( ٙ ٌَ اضِ ايؿاعٌ ) باٖس ( عُ ُٔ ; ألْٓ٘ : #َسزُت ببٕٝت باٖٕس مجاي٘ $ يعباز٠ ع  
اعتمد على االستفهام . –ولع منادى .             ب  –أ   
ولع صفة . –اعتمد على نفً .       د  –ج   

 

اقسأ ايٓٓص اآلتٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :   

ع الخلوُق محمودٌ كالمه، و ما أكرَم المرء حٌن ٌحفظُ لسانَه ! ٌعجبنً هذا الشخُص أدبه، وأحب   فٌه نفسه الطٌبةَ  ٌاضة ذوٌق وأخالق، فالمشّجِ » تشجٌعَُن الّرِ
«وروَحه المثالٌةَ وطبعه النَّبٌل   

( اضتدسج َٔ ايٓٓص ايطابل :  1  
اسم مفعول عامالً عمل فعله . –                                            اسم فاعل . –   

باحلسن١ املٓاضب١ آخس ن١ًُ ) ايسٜاض١ ( اييت حتتٗا خط يف ايٓص .( اضبط 2  

ًَُٔت ايصؿ١ املػٓب١ٗ ) ايطاٖس ( عٌُ ؾعًٗا يف ايعباز٠ ( ٖ عًٌ : َع  

«أحترُم الطاهَر للبُه »   

َٔ غسٚط عٌُ املصدز عٌُ ؾعً٘ إٔ ٜهٕٛ : ( ٗ  
مبنٌاا . –د    منّوناً .  –دااّلً على المّرة .     ج  –مصؽَّراً .   ب  -أ    

#:ٜا ضاَعّا ايٓٓدا٤، أٔدِب $ ُتعسب ن١ًُ ) ايٓدا٤ ( يف ايعباز٠  ( ٘  
خبراً مرفوعاً . –فاعالً مرفوعاً .                         ب  –أ   
مفعوال به منصوباً . –مفعوالً معه منصوباً .                 د  –ج   

 

 

 

 رظدطاػتتفرضػإلداءةػسالػتلٌصرػسيػأشوىػرٌدػ،ػبلػسٌصرػسيػأحدنػردػ؛ػادسعػباضتيػعيػأحدن.
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ب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :اقسأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أد   

دَ مطالعةَ دواوٌنِه أؼلبها ! إنَّ تداُرَسنا األدَب الجاهل»  ِ ! وأْنعْم بالدَّارِس الذي تَعوَّ ًّ ًَّ ٌصمُل  ذولَنا، وٌُسهُم فً نَماء لدرات ما أمتع المراءة فً األدِب الجاهل
 الموهوِب منَّا .  فاهلل هللا ! إنَّه أدٌب كثٌٌر نْفعه،  فما لارٌئ  األدب نادمٌ «

( اضتدسج َٔ ايٓٓص : 1  
فاعالً للصفة المشبّهة . -  
اسم مفعول .  -  

( اضبط  باحلسن١ املٓاضب١ آخس َا حتت٘ خٓط يف ايٓٓص .2  

ٌَُ ؾعً٘ يف ايعباز٠  3 ٌَ املصدز ) َتداُزع ( َع ُٔ ( عًٌٓ : َع  

 « ًَّ ...«إنَّ تداُرَسنا األدَب الجاهل  

ٌٓ مٓما ٜأتٞ :( أعسب َا حتت٘ خٓط يفٗ   ن
ُب العالُل من ضْرٍب األطفال .  أ – ٌتعجَّ

 ب – أُمٌَسٌَّر أْمرن فً عملَن ؟

 

 اقسأ ايٓص اآلتٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :
ماِء، وعندما يشاىُد الزائُر البتراَء خزنَتيا، يقوُل في يمرُّ بَك اليوُم في البتراِء مثل ُسَوْيَعة ، فيَي مَن المدِن الساحِر جماُليا، المنحوتِة بيوُتيا  مَن الص»  خوِر الصَّ

 نفِسِو : هلِل درُّ  َمْن َبَنْوىا ! وَنْحُتيم الصخر دليٌل  عمى عزيمِتيم،  وَأْعظم بيا من عزيمة ! جعَمْت مَن الصخوِر مدينًة ورديًَّة «
. المفعولنائب فاعل السم   ( اضتدسج َٔ ايٓٓص :1  

باحلسن١ املٓاضب١ آخس َا حتت٘ خٓط يف ايٓٓص .اضبط  (  2  

ًَ مَن المدِن الساحرِ  جمالُها ( ٌَ ؾعً٘ يف عباز٠ ) فه َُ ٌَ اضِ ايؿاعٌ املدطٛط حتت٘ َع ُٔ  3( عًٌٓ : َع

ٌٓ مٓما ٜأتٞ :ٗ ( أعسب َا حتت٘ خٓط يف ن  
ً  كرٌماً َطْبعُ هُ .  أ – ٌُعجبُنً العرب
 ب – أَمْمنوٌح المتفّوُق جائزةً  ؟

 

اقسأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :   

ً  أمٌر عظٌٌم دوره فً الحفاِظ على الوطِن ممتلكاتِِه،  وذلن عن طرٌِك ضبِطِه سلوَن األفراِد فً المجتمعِ، وتوجٌِهِهم لحراسِة ؼِدِه . فِللَِّه در    » االنتماُء الوطن
 الُمحبٌَّن للوطِن الباذلٌَن نفوسهم من أجِل بمائِِه أِمناً «

ًّ َعِمَل َعَمَل فعِلِه .   ( اضتدسج َٔ ايٓٓص :1  اسم فاعل لفعل ثالث  

ٌٓ َٔ ايهًُتني ) دٚز ، ْؿٛع ( املدطٛط حتتُٗا يف ايٓٓص ؟2  ( َا احلسن١ املٓاضب١ يه  

ٌَُ ؾعً٘ يف عباز٠ ) عن طرٌك ضبِطهِ  سلونَ  األفراِد ( . ٌَ املصدز املدطٛط حتت٘ َع ُٔ  ٖ( عًٌٓ : َع

ٌٓ مٓما ٜأتٞ :ٗ ( أعسب َا حتت٘ خٓط يف ن  
 ما ممبوٌل عذرُ  الؽائبٌن الٌوَم .

ٛٓب اخلطأ يف َا حتت٘ خٓط يف َا ٜأتٞ :٘ ( ص  
 لَْولتً الصدَق فضٌلةٌ .

 .اةػ،ػَشْبَلػَأْنػَغْدٔرَقػاضُفطرػَأْجَطلػَدظواتػَحغاِتُصمَحَغػِطَنػاضُفطٔر اْدرشواػػ

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B3%D9%92%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%A7?source=feed_text&story_id=479119042295805
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ِٓ أدِب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايٓٓص اآلتٞ، ث  

، ما أ»  ًّ جملَها من عبارٍة لالَها الملُن عبدُ هللِا الثانً!ارفْع رأَسَن  فؤنَت أردن  
تُعجبُنً العبارةُ بالؼتُها،  فاألردن  الوطُن الباهُر جمالُه العظٌُم شؤنه موهوٌب مَن هللِا المّوة والعزٌمة، وما إكراُم أهِل األردّنِ الزائَر إالَّ دلٌل شهامٍة وأصالٍة ، لائماً 

« على أمنِه واستمراِره  

َعِمَل َعَمَل فعِلِه . اً مصدر سج َٔ ايٓص :( اضتد1  

٠ٓٛ ( املدطٛط حتتُٗا يف ايٓٓص ؟2 ٌٓ َٔ ايهًُتني ) غإٔ ، ايك ( َا احلسن١ املٓاضب١ يه  

ٌَ ؾعً٘ يف عباز٠( ٖ َُ ٌَ اضِ ايؿاعٌ َع ُٔ ) فاألردن  الوطُن الباهُر جمالُه(عًٌٓ : َع  

ٌٓ مٓما ٜأتٞ :ٗ ( أعسب َا حتت٘ خٓط يف ن  
 مساعدتُ ك المحتاجَ  مبعُث ارتياحي .

ٛٓب اخلطأ يف َا حتت٘ خٓط يف َا ٜأتٞ :٘ ( ص  

 ما فاعٌل الخٌرُ  نادٌم .

 

:األض١ً٦ اييت تًٝ٘  ٔثِ أدب ع ،اقسأ ايٓص اآلتٞ  

 )هلِل درُّ حّباِت المطِر! إّنيا تغسُل النفَس ىموَميا، قطراُتُو الفاتنُة أرواحــــنا ُتحيي بدفِئيا الشتائيِّ ُبَرّيَق األمِل، ما أروعيا وىي تذّكُرنا بِنَعم هللِا! 
.عميِو أْن يحمَد هللا عمييا ( واإلنساُن الموىوُب نعمةً   

.ل فعلهمَ اسم مفعول َعِمَل عَ   (اضتدسج َٔ ايٓص:1  

)أزٚاح( املدطٛط حتتٗا يف ايٓص؟ن١ًُ (  َا ايطبط آلخس 2  

ٌَ املصدُز ) دع٠ٛ( ع( عًٌٓ : 3 ُٔ ()دعوُتَك جاَرَك من السنَّةِ   ٌُ ٔؾعً٘ يف مج١ً :َع  

ٌٓ َا حتت٘ خٓط مٓما ٜأت4ٞ ٛٓب اخلطأ يف ن :(ص  

ٌُْع الفاّلحِ األرَض إعماٌر للكوِن.                  ٕ-الماضً الطاهرةُ سرٌرتَهُ ال ٌَظلُم.  ٔ-  ُزَر

ٌٓ مٓما ٜأتٞ :    ٌا سامعاً النداَء أجب  5(  أعسب َا حتت٘ خٓط يف ن
 

ِٓ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايٓص، ث
  تشكٌلٍة منها اسماً، )إّن الكوَن نجوَمه كانَت محطَّ أنظاِر الناِس، فمنذُ فَُجٌِر التارٌخِ كاَن الناُس مالِحظٌَن النجوَم تشكٌالتها، وأطلموا على كلِّ 

 لموالعِ النجوِم فً فصوِل السنِة المختلفِة،  وما أشبَهها بخرٌطِة سطحِ األرِض المرسومِة تفاصٌلها بعناٌٍة!(.
 ورسموا الخرائَط السماوٌّةَ

اسم فاعل َعِمَل َعَمَل فعله . (اضتدسج َٔ ايٓص :1  

؟)تؿاصٌٝ( املدطٛط حتتٗا يف ايٓصٓ   ن١ًُ(َا ايطبط ايصخٝح آلخس 2  
ًَُٔت ايصؿ١ املػب١ٗ عٌُ ؾعً (عًٌٓ:3 .) العالُم جميمٌة صفاُتُو( ٗا يف مج١ًَع  

ٌٓ َا حتت٘ خٓط مٓما ٜأتٞ 4 ٛٓب اخلطأ يف ن :( ص  

 أ- معذرُة المرِء صاحِبِو داللُة  تعّقمو.
 ب- أسعَدنا إكراُمَك السخيُّ إخواَنكَ 
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ِٓ ،اقسأ ايٓص  : أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ ث  

ًَّ عنواُن الصحَ ة الجٌّدِة، فهو ٌمً من األمراض معظمها، وهو باهٌر أثره فً الجسمِ  وظائِفه وله لٌمةٌ  كبٌرةٌ . والواجُب على كّل  ) إّن التوازَن الؽذائ
ٌْمة تمد  جشخٍص أن ٌكون معتدالً فً تناوِلِه الطعامَ  فً الصّحِة! وما أسوأ طعمه عند المرِض!(. ةٍ بالطالِة، فٌا للطعاِم من لذَّ  سمه، وحسُب المرء لُمَ  

.مصدراً َعِمل َعَمَل فعله   :اضتدسج َٔ ايٓٓصأ(  

ٌٓ َٔ ايهًُتني )أثس( املدطٛط حتتٗا يف ايٓص؟  ب( َا ايطبط ايصخٝح ألخس ن
ٌَُ ؾعً٘ يف مج١ًج( عًٌٓ :  .رأُيُو( )الكبيُر مسموعٌ  عٌُ اضِ املؿعٍٛ )َطُٛع( ع  

ٛٓب اخلطأ يف نٌ َا حتت٘ خط يف َا ٜأتٞ :  قولُتك الصدَق َكشْ ٌف لمحقيقة.  د(ص

ٌٓ مٓما ٜأتٞ إعسابّا تاَّا (ٙ  :أعسب َا حتت٘ خٓط يف ن  

 ٔ-الناُس يحبوَن كلَّ شخص  لطيف  تعاممُ ُو.
 ٕ- لَعلَّ ُعتبَك محموٌد عواِقبُ ـــو   َفُرَبما صّحِت األجساُم بالِعملِ 

 

ٌٓ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــاحل  
2008غتٟٛ   

اسم مفعول: مرهونة-ٔ  
نتائجها: نائب فاعل مرفوع السم المفعول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاؾ( ٕ  

 الطبٌعة : مفعول به منصوب للمصدر وعالمة نصب الفتحة الظاهرة
نظاُمه     -أموَر           ب -(أٖ  
مفعوالً به منصوباً للمصدر -أ ( ٗ  
اسم الفاعل -ج ( ٘  

2008صٝؿٞ   
كاسم الفاعل: ُمْشفِ   (ٔ  

 المصدر العامل عمل فعله: هجرن
ًّ فً محل جّر مضاؾ إلٌه. (ٕ فعلُه: نائب فاعل مرفوع السم المفعول وعالمة رفعه الضمة، وهو مضاؾ و الهاء : ضمٌر متّصل مبن  
ماإه : : ماَءه         الصواب الخطؤ-(أٖ  
: السوقَ  السوِق        الصواب : الخطؤ-ب     
لولن الصدق منجاة -( ج ٗ  

2009تٟٛ غ  
( االعتماد  / مستٌمظاً ٔ  
(الحٌاة : بدل مطابك منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.ٕ  

 صدره: فاعل مرفوع للصفة المشبهة وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاؾ والهاء ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاؾ إلٌه.
نصائُحه -الخٌَر        د-ج            أخاللُه-الكراَم            ب-أ( ٖ  
)ج( مضاؾ(  ٗ  
رفع فاعل -ب  (٘  
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2009صٝؿٞ   
الحسنة-اتماءن   (ٔ  
األذى :مفعول به منصوب للمصدر وعالمة نصبه الفتحة الممدرة على آخره منع من ظهورها التعذر.(ٕ  

خبَر )الفتحة( -تح(          د)تنوٌن الف نعمةً  -ج         نفَسه)الفتحة( -لسانُه )الضم(            ب -( أٖ  

)ب( مضاؾ(  ٗ   

2010غتٟٛ   

عملٌّةَ        -ٔ  
دوُر  ،    سلونَ   -ٕ  
التعلٌل : ألنها منونة وولعت مولع المنادى.         العمل: رفعت الصفة المشبهة الفاعل )خلمه(        المشتك : الصفة المشبهة -أ  -ٖ  
التعلٌل : ورود اسم  المفعول معرفاً بـ)أل ( التعرٌؾ   العمل : َرفََع اسم المفعول نائب الفاعل )مصادره(                       المشتك: الموثّمة-ب  
رإوس : مفعول به للمصدر منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاؾ -ٗ  

2010صٝؿٞ   
اسم فاعل لفعل ثالثً: الباذلون -ٔ  
حرٌة: نائب فاعل مرفوع السم المفعول وعالمة رفعه الضمة . -ٕ  

 مسجد: فاعل مرفوع للصفة المشبهة وعالمة رفع الضمة الظاهرة .
المرِء   -ٖ  
نوع المشتك : اسم الفاعل -أ  -ٗ  

ولع اسم الفاعل خبراً وجاء منوناً  سبب العمل:  
ابتان (صفة مشبهة أو اسم الفاعل ) لُِبلت اإلج : نوع المشتك -ب  

: جاءت الصفة المشبهة أو اسم الفاعل  معّرؾ بـ )أل( التعرٌؾ سبب العمل  

2011غتٟٛ   

جاَر او جاَره -ٔ  
العهدَ أو الفتحة  -ٕ  
استخداُمه      -ٖ  
أ   -ٗ  
د -٘  

2011صٝؿٞ  
َجمالُهُ    -ٔ  
ساحاِت   -ٕ  
فاعل )ُخلُك(ولعت الصفة المشبهة )كرٌماً( منادى، وجاءت منّونة ، فرفعت ال -( أٖ  
ولع اسم المفعول ) محبوٌب ( خبراً ، وجاء منّوناً، فرفع نائب الفاعل )خالئُك( -ب  
الفَم، ألنه مفعول به للمصدر-(أٗ  
الرُجِل ، ألنه مضاؾ إلٌه-ب  

2012غتٟٛ   
سٌرته      -بوطنهم     -أ(  ٔ  
( الّضٌَؾ    ٕ  
وجاءت منّونة ت خبراً ( عملت الصفة المشبهة )كثٌرةٌ( عمل فعلها ألنها ولعٖ  
ب ) منادى((  ٗ  

2012صٝؿ١ٝ   
مفعول به السم الفاعل : عَمل (ٔ  
وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره . للمصدر ( مفعول به منصوبٕ  
وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره للمصدر الصرٌح مفعول به منصوب : الصدق( ٖ   
  نظٌؾ - ( ب٘                   )حاالً( -( ج ٗ
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2013غتٟٛ   
إِْخوة / إخوتن(ٔ  
االبتسامةَ ( ٕ  
وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ) للصفة المشبّهة ( (  فاعل مرفوعٖ  
( التعرٌؾل)أمن  اً ( جاء منوناً أو مجرد ألن المصدر ) استمبالٌ ( ٗ  
( ب)جاء معرفاً ب)أل( التعرٌؾ(٘  
)ولع صفة( -د ( ٙ  

2013صٝؿٞ   
محمود -                     المشجّعِ   -( ٔ  

( الرٌاضةَ أو الفتحٕ   
الصفة المشبّهة جاءت معّرفة بـ ) أل ( التعرٌؾ .( ألن ٖ  
منّوناً  (ٗ  
مفعوالً به منصوب(٘  

2014غتٟٛ   
الموهوب ) الموهوب منّا( -                 نفع ) نفعه((  ٔ  
( األدبَ ٕ  
بسبب اإلضافة(  أو ً المعنى )فإلى فاعله  ( ألن المصدر جاء مضافاً ٖ  
وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  للمصدر األطفال : مفعول به منصوب( ٗ  

2014صٝؿٞ   
بٌوتهاأو نائب فاعل السم المفعول : بٌوت  (ٔ  
ْخَر ) فتحة(-ٔ( ٕ الصَّ  
التعرٌؾ ( ألنه جاء معّرفاً ب)أل(ٖ  
ى آخره.طبُع : فاعل للصفة المشبهة مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عل -أ( ٗ  
جائزةً: مفعول به السم المفعول منصوب وعالمة نصبه الفتحة -ب  

2015غتٟٛ   
( الباذلٌن/باذلٌنٔ  
هم(( )دوُر/ دوُره( ، )نفوَس/ نفوسَ ٕ  
(ألنه مصدر صرٌح مضاؾٖ  
مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاؾ السم المفعول(عذُر: نائب فاعل ٗ  
( لَْوِلً . ٘  

2015صٝؿٞ   
إْكرامُ ( ٔ  
شؤُن أو الضمة (ٕ  

 المّوةَ أو الفتحة
)أل(  التعرٌؾـ(ألنه معّرؾ  بٖ  
مفعول به للمصدر منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره(ٗ  
الخٌَر أو الفتحة( ٘  

2016غتٟٛ   

( الموهوبٔ  
( أوراَح / أرواَحنا / الفتحةٕ  
ألنه مضاؾ إلى فاعله فً المعنى( ٖ  
سرٌرتُه -ٕ       َزْرعُ  -ٔ(ٗ  
منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره . (  النداَء: مفعول به السم الفاعل٘  
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2016صٝؿٞ   
( مالحظٌن أو المختلفةٔ  
تفاصٌلُ ( ٕ  
ولعت خبراً منّونة وألنها (ٕ  
صاحبَه -( أ ٖ  
ً   -ب أسعَدَنا إكراُمن إِخوانَن السخ  

2017غتٟٛ   
( تناول أو تناوله .ٔ  
( أثُر .ٕ  
ن وولع خبراً .( ألنّه منوّ ٖ  
( لولُن .ٗ  
( تعامل : فاعل للصفة المشبهة مرفوع وعالمة رفعه الضمة .٘  
عوالب : نائب فاعل السم المفعول مرفوع وعالمة رفعه الضمة .     

 

 

 

 

 

 

 

 

ر ( وعلى صفحتً الشخصٌة على الفٌس أوالً بؤول على لناتً على الٌوتٌوب ) ماهر أبو بك  ٗسؤلوم بتنزٌل فٌدٌوهات للنحو والصرؾ م – ٔ
 بون .

ٌمكنكم االستفادة من خالل متابعة صفحتً على الفٌسبون وهً صفحة تفاعلٌة مع الطالب تستطٌعون من خاللها التواصل معً وطرح   - ٕ
لٌك علٌها .( بشكل ٌومً مع حلّها والتعبالؼة  –نحو وصرؾ )  األسئلة بشكل مباشر إضافة إلى أنّنً ألوم بتنزٌل أسئلة  

 https://www.facebook.com/maherarabicتوجٌهً مهارات االتصال        
 https://www.facebook.com/profile.phpالصفحة الشخصٌة : ماهر أبو بكر 

 

 

 

 

 

ظتائجػاضكدػطتواجدةػسيػأسصارػػوصلػػ، مأزعارػاضكدػطتواجدةػسيػبذورػاضغوصلػ
 .سمطػتفضمػصغفػتفتظيػبنا ،اضغوم

https://www.facebook.com/maherarabic
https://www.facebook.com/maherarabic
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ٓٞ ٞٓ ايتعٗذب ايطُاع  ايتعٗذب ايكٝاض

!ما أْفَعَمُو   َأْفِعْل ِبِو ! 

ن ! هلل در   سبحان هللا ! 

 ٌا لن ! ما شاء هللا !

 هللا هللا !
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 :ػػػػؿغكقػاضوزارةػ

ًّ النص  من  استخرج – ٔ ًّ أو سماع جملة تعّجب لٌاس  
أعرب الكلمة المخطوط تحتها . – ٕ   
. طصّوب الخطؤ فً ما تحته خ – ٖ   

  ٗ – اضبط بالشكل أخر الكلمة المخطوط تحتها .) اْتب٘ : إذا انتهت الكلمة بضمٌر نضبط الحرؾ الذي لبل الضمٌر ، مثل : معظــمـــه(

 

 ي٘ صٝػتإ قٝاضٝٓتإ :

ما أفعله ، مثل : ما اروع الشهٌد! -ٔ  
أعظْم بالشهٌِد  أفِعْل به ، مثل : -ٕ  
! 

 

 ي٘ صٝؼ مساع١ٓٝ، َٓٗا :

ن !  هلل در 
 سبحان هللا !
 ما شاء هللا !

 ٌا لن  !
 هللا هللا !

 

 

ٌَ ايسبَٝع !             َا أمج  

ْٛٓاتٗا ( أزناْٗا    ) حؿغ (  :) َه
ما التعّجبٌة . – ٔ   
ً  وفاعله مستتر( الفعل الماضً الجامد ) أجمل  – ٕ تمدٌره ) هو ( . وجوبا  

الفعل الذي ال مضارع وال أمر له . : هوالفعل الجامد َالحع١ :   

ب منه ) الربٌع ( .تعجَّ المُ  – ٖ  
 

(حؿغ)  إعسابٗا :  
ًّ  على السكون فً محّل رفع مبتدأ .  ما :  ) التعّجبٌة (،  اسم مبن
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 أجمل : فعل ماٍض جامد؛ إلنشاء التعّجب، مبنً على الفتحة، وفاعله الضمٌر المستتر وجوباً تمدٌره ) هو (، ٌعود على ) ما ( التعّجبٌة.

(.معنى ) مستتر وجوباً ( ؛ أي ٌجب أن ٌكون الفاعل مستتراً )مختفٌاً(  وتمدٌره ) هو  َالحع١ :  

  الربٌَع : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
 الجملة الفعلٌّة المكونة من الفعل ) أجمل ( + فاعله المستتر :  فً محّل رفع خبر ) ما (

ب منه ضمٌراً متصالً، مثل : ما أجمله ! ) الهاء : ضمٌر متصل مبنً فً محل نصب مفعول به  َالحع١ : (لد ٌكون الُمتعجَّ  
 

 

فً ) ما ( معت ٌجب أن  عّجبٌة هً اسم ُمبَهم بمعنى ) شًء ( أو) أمر ( ُمدِهٌش مجهوٌل مثٌٌر للتعّجب ، وله حّك الصدارة ) أي) ما ( الت َالحع١ :

 أول الجملة ( . 
)ما أجَمَل الممَر! ( تعنً ) شًٌء أجمَل الممر ( بمعنى  ) شًء جعل الممر جمٌالً (عبارة   

 

رنس ضامل ؾإْٓ٘ ُٜٓصب بايٝا٤ .إذا نإ املتعٓذب َٓ٘ َج٢ٓٓ أٚ مجع َ  
ٌِْن !       ) مثنى ( َم  ما أنبَل المعلِّ

 المعلمٌِن : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الٌاء ألنه مثنى . 
 

ٌَْن !       ) جمع مذكر سالم ( ِم  ما أنبَل المعلِّ
 المعلمٌَن : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الٌاء ألنه جمع مذكر سالم . 

 

 ترنري : 
: ٌُرفع باأللؾ وٌُنَصب وٌجّر بالٌاء . لمثنىا  

: ٌُرفَع بالواو، وٌُنَصب وٌجّر بالٌاء .جمع المذّكر السالم   
 

 َا ايؿسم بني :

ٌُ ايطُا٤ٔ ؟ ٌَ ايطُا٤َ !    ٚ      َا أمج  َا أمج
 

ٌَ ايطُا٤َ !    مٓت إعسابٗا ضابكّا . ) صٝػ١ تعٗذب (         َا أمج
 

ٌُ ايطُا٤ٔ ؟   ٌُ يف ايطُا٤ ؟( ( اضتؿٗاّ) صٝػ١ َا أمج   مبع٢ٓ ) َا ٖٛ ايػ٤ُٞ األمج

 ما : اسم استفهام مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ .
 أجمُل : خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة .

 السماِء: مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جّره الكسرة.
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ٌِ بايسبٝٔع                ُٔ ! أِد  

ْٛٓاتٗا (أزناْٗا    ) حؿغ ( :) َه
فعل التعّجب الجامد ) أجمْل( . – ٔ   
حرؾ الجّر الزائد ) الباء ( . – ٕ  
المتعّجب منه ) الربٌع ( ، ولد ٌكون ضمٌراً، كالهاء فً ) أجمْل به(.  – ٖ  

) حؿغ ( إعسابٗا :  
ًّ  على السكون.  أجمْل: فعل ماٍض جامد  جاء على صٌؽة األمر؛ إلنشاء التعّجب ، مبن
 الباء :  حرؾ جر زائد ، مبنً على الكسرة، ال محل له من اإلعراب  )ٌفٌد التوكٌد(.

 الربٌعِ : فاعل لفعل التعجب مرفوع، وعالمة رفعه ضمة ممدرة، منع ظهورها اشتؽال المحلّ  بحركة الكسرة المناسبة لحرؾ الجر الزائد.

. عٌن؛ ألّن هذا الحرؾ منشؽل بالكسرة المناسبة لحرؾ الجر: بمعنى أّن الضمة ممدرة على حرؾ ال تٛضٝح    

)أْسِعْد بالفائز ! ( تعنً َسِعدَ الفائز بشكل كبٌر أثار الدهشة، وبَعََث على التعجب . َالحع١ :  

 

ِّ ب٘!  أنس
ب منه هو  .لفعل التعّجب: ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل  ، وٌُعرب الهاءالمتعجَّ  

َُ ِّ باملعًٓ نٔي ! ) َج٢ٓٓ (أنس  

ٌِْن : فاعل مرفوع، وعالمة رفعه األ حرؾ الجر الزائد. لكً تناسب  ؛لؾ، منع ظهورها الٌاءالمعلَّم  

ُٔنَي ! ) مجع َرٓنس ضامل ( ِّ باملعًٓ  أنس
ٌَْن : فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الواو، منع ظهورها الٌاء ُمناَسبَةً لحرؾ الجر الزائد.  المعلِّم

ِّ بأبٝو !  (: تسؾع بايٛاٚ ، ُٚتٓصب باأليـ ٚجتٓس بايٝا٤ ) َٔ األمسا٤ اخلُط١أنس  
 أبٌن : فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الواو، منع ظهورها الٌاء ُمناسبة لحرؾ الجر الزائد.

 

أْكِرْم بالضيِف !           و              أْكِرِم الضيَف     ؟     َا ايؿسم بني :  

 
ـٔ ! ) صٝػ١ تع ِّ بايطٝ ذب (أنس  

ًّ على السكون .  أكرْم: فعل ماٍض جامد  جاء على صٌؽة األمر؛ إلنشاء التعّجب ، مبن
 الباء :  حرؾ جر زائد ، مبنً على الكسرة، ال محل له من اإلعراب  )ٌفٌد التوكٌد(.

 الضٌؾِ : فاعل لفعل التعجب مرفوع، وعالمة رفعه ضمة ممدرة، منع ظهورها اشتؽال المحل بحركة الكسرة المناسبة لحرؾ الجر الزائد.
 

ـَ ) صٝػ١ أَس ( . ّٔ ايطٝ  أنس
ًّ عل السكون ) وُكِسر لمنع التماء الساكنٌن (، والفاعل ضمٌر مستتر تمدٌره أنت .  أكرم : فعل أمر مبن

 الضٌؾ : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
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  ٓٞ  أي ال شكل واحد لها (، تُفهم بمرٌنة السٌاق ) أي تُكَشؾ من خالل سٌاقط لها )ػ كثٌرة، ال ضواب:له ِصٌَ  ايتعٓذب ايطُاع

 الجملة
) حؿغ ( َٔ صٝؼ ايتعٓذب ايطُاعٞ :  

ن !تبارن الرحمن  – ! هللا هللا ٌالَروعِة !   –! ٌا لن  – ! ما شاء هللا –! سبحان هللا  – ! هلل در   

 
 ولد ٌكون على شكل استفهام ، مثل :

 أحماا نِلْ َت المرتبة األولى ؟ ) أي أّن  الحصول على المرتبة األولى ٌدعو إلى التعّجب (
تحمٌك هذا اإلنجاز الرائع ٌدعو إلى التعّجب ( أّن  كٌؾ تسنّى لن تحمٌك هذا اإلنجاز الرائع ؟ ) أي  

 كم حاَجٍة أْنَجْزَت إبراَزها!                     تَباَرَن الرحمُن! ما أطَوَعْن!
جة أنجزت إبرازها !  ) كم : خبرٌة تكثٌرٌة؛ أي ٌتجب من كثرة الحاجات التً أنجزها (كم حا  

 تبارن الرحمن !   ) صٌؽة تعجب سماعٌة (
 أّما ) ما أطوعن ! ( فهً صٌؽة تعجب لٌاسٌة تحدثنا عنها سابماً .

 

 1ْػاط 

ُ٘!(، يف بَٝت  ٞ األَري عبد اهلل بٔ ذلُد األْديطٞ اآلتٝني:عني اجلٌُ اييت ٚزدت ؾٝٗا صٝػ١ ايتعذب ايكٝاضٞ )َا أؾعًَ

 !نْ ما أسرعَ  والتبلٌػِ  دِّ ها               بالرَّ ظِ حْ من لَ  نِ ٌْ العَ  وٌا رسولَ 

 !نْ ! ما أطوعَ الرحمنُ  ها!                تبارنَ إبرازَ  تَ زْ جَ أنْ  كم حاجةٍ  

 2ْػاط 

 سبٗا:َٝص )َا ايتعٓذب١ٝ( َٔ غريٖا يف األبٝات اآلت١ٝ، ثِ أع
 لال أبو العتاهٌة: -ٔ

 لُكّلِ ما ٌُإذي وإْن لَلَّ أَلَْم                     ما أطوَل اللٌَل على َمْن لْم ٌَنَمْ                      

 لال المعتمد بن َعبَّاد: -ٕ
دُ طو                      َل الدّهِر ثُْكَل أبً َعمِروولَْبلَُكما ما أُوِدَع الملُب َحْسَرةً                   تَُجدِّ

 لال أحمد رامً فً ترجمته رباعٌات الخٌّام: -ٖ
َر فً األعماِر ُطوُل السََّهرْ                         فما أطاَل النوُم ُعْمراً وال                      لَصَّ

 3ْػاط 

 :تاَّا أعسب َا حتت٘ خط إعسابّا
 م:جّ ة العّ فً المٌّ  ً  رائِ ؽْ لال الط  

 ! لِ جُ بالرَّ    اإلفالسَ  و فرَ الكُ   حَ بَ ا      وألْ عَ مَ تً إذا اجْ  والدنٌا نً ٌْ الدِّ  لَ مَ ما أجْ 
 

 ! لِ األمَ  ةُ حَ سْ لوال فُ  ٌشَ العَ  ما أضٌكَ ها              بُ لُ رْ أَ  باآلمالِ  سَ فْ النَّ  لُ لِّ عَ أُ     
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 4ْػاط 

ٔٔ( ظًُتني; َس٠ بصٝػ١  ّٔ امُلِخٔط ٘ٔ!(، ثِ أعسب نًتا اجلًُتني إعسابّا تاَّا.تعٓذِب َٔ )َنَس ٌِ ٔب ُ٘!(، ٚأخس٣ بطٝػ١ )أؾع  )َا أؾعًَ
 5ْػاط 

ٞٓٔ أضًٛب ايتعٓذَِّع  ت١ٝ:يف األبٝات اآل ب ايطُاع
 لال امرإ المٌس: -ٔ

 !لِ بُ ذْ ٌَ بِ  تْ دَّ شُ  لِ تْ الفَ  ؽارِ مُ  لِّ كُ بِ             هُ ومَ جُ نُ  نَّ ؤَ كَ  لٍ ٌْ لَ  نْ مِ  نَ فٌا لَ                   

 لال المتنبً:  -ٕ
 ؟حامِ الزِّ  نَ مِ  أنتِ  تِ لْ صَ وَ  ٌؾَ فكَ              تٍ نْ بِ  ل  ندي كُ عِ  رِ هْ الدَّ  تَ نْ أبِ                   

 لال الجواهري: -ٖ
 ٌال!دِ هَ  مامُ الحَ  حهُ طارِ ٌُ  رٍ سْ نَ                  وادعٍ  ٌبٍ هِ مَ  نْ مِ  نَ ر  هلل دَ                   

 6ط ْػا

.ٓٞ ٞٓ، َٚا تططتطٝع َٔ صٝؼ ايتعذب ايطُاع  انتب ؾكس٠ تصـ ؾٝٗا َٓعسّا طبٝعّٝا، َٛظؿّا صٝػيت ايتعذب ايكٝاض
ٌٓ يًطايب   ٜرتى احل

 7ْػاط 

 اقسأ احلها١ٜ اآلت١ٝ:
ًّ لالت له ٌوماً: ٌا أبِت، ما أجمُل السماِء؟  ٌُحكى أنَّ ابنةَ أبً األسود الدَّإِل

 نجوُمها.فمال: أْي بُنٌََّةُ، 
 لالت: إنّنً لم أُِرْد أي  شًٍء منها أجمُل، إنَّما تعّجبُت ِمن َجماِلها.

 لال: إذْن لوي: "ما أجمَل السماَء!".

 َا ايرٟ دعٌ أبا األضٛد ايدؤيٞ ٜؿِٗ إٔ ابٓت٘ تتطا٤ٍ؟ -1
ُٓٗا -2  ، إعسابّا تاَّا.أعسب مج١ً اب١ٓ أبٞ األضٛد" َا أمجٌ ايطُا٤" ع٢ً ٚدٗٝٗا: بؿتح الّ )أمجٌ(، ٚض

 8ْػاط 

ُٓا ًٜٝ٘ َٔ أض١ً٦:  تأٌَ ايٓص اآلتٞ، ثِ أدب ع
وُعنفاً، سبحاَن هللا ! أال  تناهْت إلى َمساِمعً َطَرلاٌت على نافذِة ُحجرتً، تُرى َمِن الطارُق على نافذتً فً هذا الولِت الباكِر؟ازدادِت الطََّرلَاُت سرعةً 

 الً؟ٌمِكُن لهذا الزائِر أْن ٌنتظَر للٌ
 نهضُت من فراشً ُمتثالالً، حدَّلُت من خالِل النافذِة فلم ألمْح أحداً، ولكْن ٌا لََروَعِة ما رأٌت !

ٌْتَهُ ٌُِعٌُر للوبَ كاَن الثلُج ٌفترُش حدٌمةَ المنزِل والط ُرلاِت واألسطَح المجاورةَ، ما أشدَّ بٌاَض لونِه ! وما أنمى ِرداَءه ! أْكِرْم بِِه من  البشِر  زائٍر! ل
 بعَض نمائِِه.

 ولم أجْد مناصاً من العودة إلى فراشً وأنا أرى حبَّاِت البََرِد تُوالً تسالَُطها بِؽزارة.

 َا َصدُز ايٖطَسقات ع٢ً ايٓاؾر٠ٔ؟ -1
2- .ٓٞ ُٔ َع٢ٓ ايتعٗذٔب ايطُاع ُٖ  اضتدسج ايعبازات اييت تتط
ْٛٓاتٗا،  -3  ثِ أعسبٗا إعساباّ تاَاّ .حًٌٓ مج١ً: " َا أْك٢ زدا٤َٙ!" إىل َه
 ٚزدت مج١ً تعذب قٝاضٞ ع٢ً صٝػ١ )أؾعٌ ب٘ !(، اضتدسدٗا، ثِ أعسبّٗا تاَّا. -4
ٌٔ اخَلَبَس" ؟ -5 ُٔ ٌِ باخلرٔب!"، ٚ " َأِد ُٔ  َا ايؿسم يف املع٢ٓ ٚاإلعساب بني اجلًُتني اآلتٝتني: " أِد
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 9ْػاط 

، ٚاضتدسدٛا ْٓصّا أدبّٝا عسبّٝا، ٚتعاْٚٛا ع٢ً تعٝني َا ؾٝ٘ َٔ صٝؼ ايتعذب عد أْت ٚشَالؤى إىل ايػبه١ ايعامل١ٝ يًُعًَٛات
.ٓٞ ٞٓ ٚايطُاع  ايكٝاض

 ُٜرتى يًطايب .

ٌٓ األْػط١   ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌٓ ْػاط   1ح

 ما أسرعن !       ما أطوعن! 

 

ٌٓ ْػاط   2ح

 " ما أطول اللٌَل ! "

 ما : ما ) التعّجبٌة (، اسم مبنً على السكون فً محّل رفع مبتدأ .

 
ٌٓ ْػاط   3ح

ػ"ػطاػأجطَلػاضدؼغَنػواضٌدظغاػ!ػ"

 ما : ما ) التعّجبٌة (، اسم مبنً على السكون فً محّل رفع مبتدأ .

أجمل : فعل ماٍض جامد؛ إلنشاء التعّجب، مبنً على الفتحة، وفاعله الضمٌر 
، ٌعود على ) ما ( التعّجبٌة.هو (المستتر وجوباً تمدٌره )  

  الدٌّن : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة .

فً محّل رفع :  المكونة من الفعل ) أجمل ( + فاعله المستتر الجملة الفعلٌّة 
 (خبر ) ما

 و : حرؾ عطؾ .

 مدرة على آخره الدنٌا : اسم معطوؾ منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة الم

 ) األلؾ (، منع من ظهورها التعذّر .

ػ"ػطاػأـغقػاضفغَشػ!ػ"

 ما : ما ) التعّجبٌة (، اسم مبنً على السكون فً محّل رفع مبتدأ .

أضٌك : فعل ماٍض جامد؛ إلنشاء التعّجب، مبنً على الفتحة، وفاعله 

ة.، ٌعود على ) ما ( التعّجبٌهو (الضمٌر المستتر وجوباً تمدٌره )  

  العٌش : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة .

فً محّل :  المكونة من الفعل ) أضٌك ( + فاعله المستتر الجملة الفعلٌّة 

 (رفع خبر ) ما

 

ٌٓ ْػاط   4ح

ػ"ػطاػأصرَمػاضُطحِدَنػ!ػ"

 ما : ما ) التعّجبٌة (، اسم مبنً على السكون فً محّل رفع مبتدأ .

أكرمَ  : فعل ماٍض جامد؛ إلنشاء التعّجب، مبنً على الفتحة، وفاعله 

، ٌعود على ) ما ( التعّجبٌة.هو (الضمٌر المستتر وجوباً تمدٌره )  

  المحسنَ  : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة .

فً :  المكونة من الفعل ) أكرم ( + فاعله المستتر الجملة الفعلٌّة 

 (محّل رفع خبر ) ما

 

ػ"ػ"ػأْصٔرْمػباضُطْحِدٔنػ!

 ًّ أكرمْ : فعل ماٍض جامد  جاء على صٌؽة األمر؛ إلنشاء التعّجب ، مبن

 على السكون.

الباء :  حرؾ جر زائد ، مبنً على الكسرة، ال محل له من اإلعراب  

.(ٌفٌد التوكٌد)  

: فاعل لفعل التعجب مرفوع، وعالمة رفعه ضمة ممدرة،  المحسنِ 

ناسبة لحرؾ الجر بحركة الكسرة الم منع ظهورها اشتؽال المحلّ 

 الزائد
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ٌٓ ْػاط   5ح
 فٌا لن من لٌٍل !          -ٔ

: ٌتعّجب من وصول تٛضٝح فكٌؾ وصلت أنت من الزحام ؟  ) -ٕ

 الحمى من بٌن زحام األمراض الكثٌرة(
ن !  -ٖ  هلل در 

 

ٌٓ ْػاط   7ح

ألنّها ضبطْت ) أجمُل ( بالضّمة ، و ) السماء ( بالكسرة، فً  -ٔ

 ) ما أجمُل السماِء (؛ مّما جعل الجملة استفهامٌّة . جملة

 ) صٌؽة تعّجب ( ػطاػأجطَلػاضدطاَءػ! -ٕ

ًّ على السكون فً محّل رفع مبتدأ .  ما :  ) التعّجبٌة (،  اسم مبن

أجمل : فعل ماٍض جامد؛ إلنشاء التعّجب، مبنً على الفتحة، وفاعله 

على ) ما ( التعّجبٌة. ، ٌعودالضمٌر المستتر وجوباً تمدٌره ) هو (  

  السماءَ  : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة .

فً :  المكونة من الفعل ) أجمل ( + فاعله المستتر الجملة الفعلٌّة 

 (محّل رفع خبر ) ما

 

 طاػأجطُلػاضدطاِءػ؟  ) صٌؽة استفهام ( 

 ما : اسم استفهام مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ .

أجمُل : خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو 

. مضاؾ  

 الظاهرة . مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جّره الكسرةالسماِء: 

 

ٌٓ ْػاط   8ح
 حبّات البََرِد التً تسالطْت بؽزارة . -ٔ
 تُرى َمِن الطارُق على نافذتً فً هذا الولِت الباكِر؟ - ٕ
 سبحاَن هللا !    
 ٌالَروعة ما رأٌت !      
 

  "ػطاػأظمىػرداَءهػ!ػ" -ٖ

ػاضطصوظاتػ:ػ
ما التعّجبٌة . – أ  
ً  وفاعله مستتر(  أنمى) الفعل الماضً الجامد  – ب تمدٌره ) هو ( . وجوبا  
 ( رداءهب منه ) تعجَّ المُ  – ج

 اإلعراب :
ًّ على السكون فً محّل رفع مبتدأ .  ما :  ) التعّجبٌة (،  اسم مبن

أنمى : فعل ماٍض جامد؛ إلنشاء التعّجب، مبنً على الفتحة الممدّرة، منع من 
، ٌعود على ) وجوباً تمدٌره ) هو (، وفاعله الضمٌر المستتر ظهورها التعذّر
 ما ( التعّجبٌة.

رداَءه : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة، وهو مضاؾ، والهاء : 
  ضمٌر متصل مبنً فً محّل جّر مضاؾ إلٌه.

فً محّل رفع :  المكونة من الفعل ) أنمى ( + فاعله المستتر الجملة الفعلٌّة 
 (خبر ) ما

 

 "ػأصرْمػبِهػ!ػ" -ٗ

ًّ على  أكرمْ : فعل ماٍض جامد  جاء على صٌؽة األمر؛ إلنشاء التعّجب ، مبن
 السكون.

الباء :  حرؾ جر زائد ، مبنً على الكسرة، ال محل له من اإلعراب  )ٌفٌد 
.(التوكٌد  
 ضمٌر متصل مبنً على الكسرة فً محّل رفع فاعل لفعل التعّجب .:  الهاء

اعاػ:ػػاضتفٌجبػطنػجطالػ؛ػػطفظ!ػ)ػؿغكقػتفجبػأجطْلػباضخبٔرػ -٘
(ػاضخبرػػ  

ًّ على  أجملْ : فعل ماٍض جامد  جاء على صٌؽة األمر؛ إلنشاء التعّجب ، مبن
. السكون  

الباء :  حرؾ جر زائد ، مبنً على الكسرة، ال محل له من اإلعراب  )ٌفٌد 
.(التوكٌد  

الخبرِ : فاعل لفعل التعجب مرفوع، وعالمة رفعه ضمة ممدرة، منع ظهورها 
شتؽال المحل بحركة الكسرة المناسبة لحرؾ الجر الزائد.ا  
 

،ػطفظاعاػ:ػأطرػاضطخاطبػبأنػغذصرػاضخبرػ)ػؿغكقػأطرػأجطٔلػاضخبَر
.(ػػُطجطاّلػالػُطلٌؿاّلػػ  

ًّ عل السكون ) وُكِسر لمنع التماء الساكنٌن (، والفاعل  أجمل: فعل أمر مبن
 ضمٌر مستتر تمدٌره أنت .

 الظاهرة . وب وعالمة نصبه الفتحةمفعول به منص : الخبرَ 
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ِٓ أدب عٔ األض١ً٦ اي يت تًٝ٘ :اقسأ ايٓٓص اآلتــٞ، ث  

الطبٌعة من خلك هللا األرض وهٌَّؤها لحٌاة تموم على تواُزن دلٌك، وجعل السالمة البٌئٌة مرهونةً نتائجها بالحفاظ على التواُزن، فحفُظ اإلنسان » 
التلّوث مهّم الستمرار الحٌاة كما أرادها هللا عّز وجّل، فما أعظم الخالَك الذي تجلّت لدرته فً بدٌع صنعه، وسبحان هللا المتصّرؾ بُجزٌئات هذا 

«الكون، فهو وحده الفعّال ِلما ٌرٌد   

أسلوب تعّجب سماعً . اضتدسج َٔ ايٓٓٓص : –أ   

َ٘ا –ب  . أعسب َا حتت٘ خط إعسابّا تا  
  ) أخمق بذي المّب إذا قال فعل (اذنس عٓاصس صٝػ١ ايتعٓذب يف اجل١ًُ اآلت١ٝ :  -ج

 

ِٓ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :اقسأ ايٓٓص اآلتــٞ،  ث  

، إنًِّ مشفٌك علٌن فاعلم أّن الحكمة فً هجرن األمور التاف»  ًّ هة، وعلٌن بالصدٌِك لبل أن ٌؽادر الجندي بٌته دعا إلٌه أكبر أبنائه وخاطبه لائالً : ٌا بن
ن ٌا أبً، ما أعظَم حٌاة الجندٌّة وما أسماها   «  المحمود فْعله، وكن صبوراً. إنًِّ سؤتَّجه اآلَن إلى مٌادٌن الشرؾ والتّضحٌة. فمال ابنه: هلل در 

صٌؽة تعجب سماعٌة.  اضتدسج َٔ ايٓٓص : -1  

َ٘ا . – 2 أعسب َا حتت٘ خٓط إعسابّا تا  

ٞٓ يف اجل١ًُ اآلت١ٝ : – 3 بٝٓٔ عٓاصس أضًٛب ايتعٓذب ايكٝاض  

 هلل دّر بنً ُسلٌم ما أحسن فً الهٌجا لماءها !

ِِ بايٛطٔ !إعساب نً –4 ١ُ ) ايٛطٔ ( يف مج١ً : أعع  
اسم مجرور لفظاً ومحالً.     –أ   
اسم مجرور لفظاً مرفوع محالً )فاعل( . –ب   
اسم مجرور لفظاً منصوب محالً ) مفعول به(. –ج   
اسم مرفوع لفظاً ومحالً ) فاعل ( . -د  

 

ِٓ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘  :اقسأ ايٓٓص اآلتــٞ، ث  

ً .جالس العلماء والتدِ  بؤهل   » لال حكٌم ٌوصً ولده أي بنً إن هذه الحٌاة مٌدان طبٌعً للعمل فال ٌذلل عمباها إال كل من كان رحباً صدره مستٌمظا
عتماد على اال فلله درّ  .نفسن  من ؼٌر عمل  ًنّ متكن نمً السرٌرة والتتكل على األمانً وت ؛تنل حمٌمة األمور وباٌن أهل الشر ؛الخٌر أخاللهم 

!«النفس   

!( ؟عتماد على النفس اال هلل درّ )  َا صٝػ١ أضًٛب ايتعٓذب يف مج١ً( ٔ  

) أخلْك بذي اللّبِ ، إذا لال فعل ( . ( بٝٓٔ عٓاصس أضًٛب ايتعٓذب يف مج2١ً  

 ػرظدطاػغؿلػاضمضقػإضىػطرحضقػاِّرقػرظدعاػُرْدػسورّاػإضىػربؼػاضلضق.
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 يحّق لك أن ترتقي ٔٙ

 

 

 الرأ النّص اآلتـــً، ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
 ،إلى حاجتن أكثر من الدعاء هلل وكن مفتاحا للخٌر وال تستعن إال بمن ٌوصلن ال تعتذر إال لمن ٌجد لن عذراً  ،أي بنً : لدهلال أحد الكتاب ٌوصً و» 
ألن اتماءن األذى أهون من الصبر  ؛هوعاود ودّ  ،فاستمبله بوجه إنسانً  وإذا اعتذر إلٌن معتذراً ، األخالق الحسنة  فلله درّ  ،ولٌعجبن اإلنسان خلمه 
« ٌهعل  

ًّ .   اضتدسج َٔ ايٓٓٓص :( 1 صٌؽة تعّجب سماع  

( بٝٓٔ عٓاصس أضًٛب ايتعٓذب يف قٍٛ ايػاعس : 2   
 أعلّل النّفس باآلمال أرلُبُها         ما أضٌك العٌش لوال فسحةُ األمل .

ٌٖ امُلعَتٔبس ! ( :ٖ ( ُتعسب ن١ًُ ) ائعَبس( يف مج١ً : ) َا أنجس ائعَبس َٚا أق  
مفعوالً به . –خبراً .         د  -مضافاً إلٌه .     ج –.     ب  بدالً  –أ   

 

 اقسأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :
» المٌم االجتماعٌة ؛ مثل : األمانة، والتعاون،  ركن عظٌم دوره فً تكوٌن العاللات البشرٌة  فً المجتمعات؛  إذ تُ عدّ  عامال مإئراً ؛  وذلن فً 

ضبطها  عملٌة التفاعل االجتماعً  بٌن أفراد المجتمع،  وبٌن الجماعة والجماعات  األخرى؛ ألنّ  كال منها نموذجٌ  ٌرؼبُ ه النّ اس؛ فهو موجِّ هٌ  سلوكهم 
!«شًء بمدر الذي  خلك كلّ  هللاِ الخالِك فسبحان  .منطلما من دٌنهم وثمافتهم  

ًّ .  اضتدسج َٔ ايٓٓص:( 1 صٌؽة تعّجب سماع  

ٌٓ مٓما ٜأتٞ :( 2 أعسب َا حتت٘ خط يف ن  

 أ – أكرْم بخالٍد زائراً !
 ب – ما أجمل السماء فً لٌالً الصٌؾ ! 

ٛٓب األخطا٤ ايًػ١ٜٛ يف َا حتت٘ خٓط يف َا ٜأتٞ :  ( 3 ص  

 ما ألدمُ  مبانً المدٌنة !

ب َٓ٘ يف مج١ً ) َا أْبٌ ايسدٌ إذا ٚاؾل يطاُْ٘ عًُ٘ ! (، ٖٛ : املتعٖذ ( 4  
لسانُه .  -الرجل .   د –عمله .      ج  –أنبل .     ب  –أ   

 

 اقسأ ايٓٓص اآلتــــــــٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :
 همخورسو  فً صمودهم لٌ ثَ هم مَ إنَّ ! أهلها  هلل در   . وٌتعلك بها الباذلون نفوسهم من أجلها ،تهفو إلٌها الملوب  مشاعرها ،المدس مدٌنة األنبٌاء» 
ًّ   .لكنهم ثبتوا فً وجه  الشرّ   ،ٌتهمحرّ  ولفوا مؤسورةً   . « ؟ ن ممامهاة الحزٌن مسجدها والبٌّ نفً هذه المدٌ فماذا عسانا نمدم لألخ الممدس  

ًّ .اضتدسج َٔ ايٓٓص : ( 1 صٌؽة تعّجب سماع  

( اضبط أٚاخس ايهًُات اييت حتتٗا خٓط يف َا ٜأتٞ :2  
ٌن والدنٌا إذا اجتمعا !  ما أجمل الدِّ

. إىل َهْٛاتٗا) أسِعْد بالفائز !(  حًٌٓ مج١ً ايتعٓذب : ( 3  

ُتعسب ن١ًُ ) َا ( يف قٛيٓا : ) َا أغٖد احلٖس ! (، امسّا َبّٓٝا يف ذلٌ :  (4  
نصب مفعول به . –رفع خبر .                 ب  –أ   
رفع مبتدأ .  –نصب على الظرفٌة .    د  –ج   
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 يحّق لك أن ترتقي ٕٙ

 

 

 اقسأ ايٓٓص اآلتــــــــٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :
، فسؤلتُه عن سبب حزنِه، فؤخبرنً أنّه دعا جاَرهُ هشاماً إلى الؽداء، ولد جلس ٌنتظره ساعةً فلم ٌَِؾ بالِعدَِة، ولم ٌعتذر. فملُت جاءنً نبٌل حزٌناً » 

، إاّل ألنَّه من  ًّ !  وال نَِّة أْن ٌلتمَس الدَّاعً ألخٌه المسلِم ُعذراً، فما أجمل اإلنسان لَبِماً ٌراعً ظروَؾ األَُصٌحاب الس  له : دَْعَوتَُن جاَرن أمٌر ُخلُِم
«.سٌِّما الحافظوَن العهد   

جملة تعّجب لٌاسً . اضتدسج َٔ ايٓٓص :( 1  

( أعسب َا حتت٘ خٓط يف َا ٜأتٞ :2  

 أكِرْم بخالٍد من زائٍر !

ٛٓب األخطا٤ ايًػ3ٜٛ ١ يف َا حتت٘ خٓط يف َا ٜأتٞ : ( ص  
بةً : ما أجمَل السماءِ  !  لالت فتاةٌ متعّجِ

( ؾعٌ ايتعٓذب يف قٛيٓا : ) َا أزٚع احرتاّ ايرات حني ٜتصاحل اإلْطإ َع ذات٘ !( :4  
اإلنسان . -ٌتصالح .    د –احترام .    ج  –أروع .     ب  –أ   

 

األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :            اقسأ ايٓص اآلتـــٞ، ثِ أدب عٔ  

ًّ . ثم زرنا مسجدَ الحسٌن لبل ؼروب الشمس؛  فرالنا المسجدُ بهاإه،  و»  ْلنا بٌن مرافك الحدٌمة؛  فشاهدنا متحؾ السٌارات الملَك تمتَّعنا تجوَّ
     « ها.  فؤنِعْم بِه من  مكاٍن باهٍر َجمالُهبرإٌتِنا ساحاته الكبرى  وأعمدتَه. وعند منتهى هذه  الرحلة  كنَّا لد شاهْدنا الحدٌمةَ معظم

ًّ .اضتدسج َٔ ايٓٓٓص : ( 1 جملة تعّجب لٌاس  

( حًٌٓ مج١ً ايتعٓذب اآلت١ٝ إىل َهْٛاتٗا :2  

 ما أفضَل العلَم مَع التواضعِ !

( أعسب َا حتت٘ خٓط يف َا ٜأتٞ : 3  
 أْكِرْم بــالمعلِّمٌنَ  ! 

 

ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘: اقسأ ايٓص اآلتــٞ،  

ةَ ُعَزٌَِّزةً،  وٌبنً البلدَ نهضته، وٌعمل  دا»  ٌِّهم  وتحض رهم . والمحمودةُ سٌرته من   ٌحفظ األُمَّ ئما  بروحٍ إٌجابٌٍّة  حّب الناِس وطنهم عنواُن رل
«تِه  من أجل  َؼٍد أفضل على  هناءتِه  وسعادة أهلِه. فاهللَ هللاَ للمهتدي إلى حّبِ دٌنِه وبلدِه وأُمَّ   

ًّ . اضتدسج َٔ ايٓٓص :( 1 جملة تعّجب سماع  

َ٘ا .) ما ألطَؾ الجّو ! (  ( أعسب ايعباز٠ :2 إعسابّا تا  

3 : ٓٞ ( ٚاحد٠ َٔ اجلٌُ اآلت١ٝ مج١ً تعٓذب قٝاض  
ِل الخبَر           ب  –أ  أْجِمِل الخبَر  –َجّمِ  
ْل بالخبِر        أَْجمِ  –َجُمَل الخبُر          د  –ج   

 
 ﴿ػإٓظاػصٌلػذيٍءػخضمظاهػبَمَدرػ﴾

 طخاوسكػ،ػأحزاظكػ،ػوصٌلػطتاربكػعيػبمَدر؛ػضذاػضنػتطول،ػػاطألػشضبكػغمغظّا،ػواطٔضػطططئظّا،ػسصٌلػأشدارػاضضهػخغر
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 يحّق لك أن ترتقي ٖٙ

 

 

 اقسأ ايٓص اآلتــٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘:
ةَ تمدَّمها ال ٌتحمُّك إالَّ من خالِل  انتماء  أبنائها ؛ بتؽلٌبهم  مصلحة الجماعِة على المصلحة الفردٌة،  واحترام  ا» لموانٌن الضابطة عمل إنَّ األمَّ

ًّ األّمة . فما أحوَجنا إلى لحٌظِة تؤّمل نلتمس فٌها المإسساِت واألفراد ، وحفظ  ممدَّرات الوطن . ولمد أرست شرٌعتُنا السَّْمحة كّل ما من شؤنه ُرل
شد واإلٌثاَر؛ لٌرلى الوطُن  «الر   

ًّ .    اضتدسج َٔ ايٓص :( 1 جملة تعّجب لٌاس  

َ٘ا :( 2 أعسب َا حتت٘ خٓط يف َا ٜأتٞ إعسابّا تا  

 أَ ْنِعمْ  بالطالِب النَّجٌِب !

٘ٔ َٔ زدٌٕ نسِٜٕ َعطا٤ٕ ! (:3 ِِ ب ( املتعٖذب َٓ٘ يف : ) أِعٔع  
رجل .     –الضمٌر الهاء .          ب  –أ   
معطاء. –كرٌم .                   د  –ج   

 

 اقسأ ايٓص اآلتٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :
.  فما أجمَل األخ ُخلمه  حٌن ٌنادي  بعد أن ٌدخَل ُمنٌزلهُ : تعاَل، ٌا نُعٌماُن،  فمد أحضرُت لن الكرةَ  التً   من أفضِل األخالق مالطفتُن إْخوتَنَ » 

«طلبَت،  وهلل دره ! إذ ٌُخاطُب  أختَه  لَبِماً  وناشراً االبتسامة : إلٌِن،  ٌا دعاُء، هذِه الحاسبة  

ًّ . ( اضتدسج َٔ ايٓٓص :1 جملة تعّجب سماع  

أعسب َا حتت٘ خٓط يف َا ٜأتٞ :(  2  

 ما أطوَع الولدَ ألبٌِه !

ٞٓ يف قٛيٓا : 3 ( حٓدد ايعباز٠ ايٓدآي١ ع٢ً ايتعٓذب ايكٝاض  
 ) سمعُت َطَرلاٍت متالحمةً على الباِب؛ فملُت : سبحاَن هللا ! أعِجْل بِه من طارٍق ! ( .

ٚٔب; ؾُا أزَٚع املٓعس ٚقَت٦ٕر !( :( املتعٖذب َٓ٘ يف ايعباز٠ ) َتسُٚقين ايػُُظ ضاع١ ايػس4  
ولتئٍذ . –ساعة .   د  -المنظر .     ج –الشمُس .    ب  –أ   

 

 اقسأ ايٓٓص اآلتٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :
ع الخلوُق محمودٌ كالمه، و ما أكرَم المرء حٌن ٌحفُظ لسانَه !»  ٌاضة ذوٌق وأخالق، فالمشّجِ ٌعجبنً هذا الشخُص أدبه، وأحب   فٌه  تشجٌعَُن الّرِ

«نفسه الطٌبةَ وروَحه المثالٌةَ وطبعه النَّبٌل   

(ما أكرَم المرء حٌن ٌحفُظ لسانَه ! )حٓدد ؾعٌ ايتعٓذب ٚاملتعٓذب َٓ٘ يف ايعباز٠ ( 1  

ٞٓ يف ايكٍٛ :2   ( حٓدد ايعباز٠ ايٖداٖي١ ع٢ً ايتعٓذب ايطُاع

ابنها المدرسٌَّة؛ فمالت : ما شاء هللا ! ما أحسَن العالماِت ! ( .) اطَّلعِت األم  على نتائجِ   

3 ) : ٌٓ ٌَ ايٛزد٠ ! ( يف ذل ُتعسب ) َا ( يف ايعباز٠ ) َا أمج  
رفع مبتدأ . –رفع فاعل .                 ب  –أ   
نصب مفعول فٌه . –نصب مفعول به .         د  –ج   

ِّ ( يف ايعباز ( 4 ِّ باآلبا٤ ايرٜٔ ُٜخطٕٓٛ ايٖتسب١ٝ ! ( :ؾاعٌ ايؿعٌ ) أنٔس ٠ ) أنٔس  
الذٌّن .      –اآلباء .                            ب  -أ    
الضمٌر المستتر ) هم ( . –الضمٌر المتّصل ) الواو ( .     د  –ج   
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 يحّق لك أن ترتقي ٗٙ

 

 

 اقسأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :
ًَّ ٌصمُل  ذولَنا، وٌُ سهُم فً  دَ مطالعةَ دواوٌنِه أؼلبها ! إنَّ تداُرَسنا األدَب الجاهل ِ ! وأْنعْم بالدَّارِس الذي تَعوَّ ًّ » ما أمتع المراءة فً األدِب الجاهل

 نَماء لدرات الموهوِب منَّا . 
«فاهلل هللا ! إنَّه أدٌب كثٌٌر نْفعه،  فما لارٌئ  األدب نادمٌ   

ًّ . جملة تعّجب اضتدسج َٔ ايٓٓص :( 1 سماع  

( اضبط  باحلسن١ املٓاضب١ آخس َا حتت٘ خٓط يف ايٓٓص .2  

ٌٓ مٓما ٜأتٞ :3 ( أعسب َا حتت٘ خٓط يف ن  

 ما أطول اللٌل على َمْن لم ٌَنَْم !

ْٛٓاتٗا .) أصِدْق بالّرجِل ! (  ( حًٌٓ مج١ً ايتعٓذب :4 إىل َه  

 

٘ :اقسأ ايٓص اآلتٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ  

ماِء، وعندم»  ًَ مَن المدِن الساحِر جمالُها، المنحوتِة بٌوتُها  مَن الصخوِر الصَّ ٌْعٍَة، فه ا ٌشاهدُ الزائُر البتراَء ٌمر  بَن الٌوُم فً البتراِء مثل ُسَو
 خزنتَها، ٌموُل فً نفِسِه : هلِل در   َمْن بَنَْوها ! ونَْحتُهم الصخر دلٌٌل  على عزٌمتِهم،  وأَْعظم بها من عزٌمة ! جعلَْت مَن الصخوِر مدٌنةً وردٌَّةً «

ًّ .  ( اضتدسج َٔ ايٓٓص :1 جملة تعّجب سماع  

اضبط  باحلسن١ املٓاضب١ آخس َا حتت٘ خٓط يف ايٓٓص . (2  

) ما أضٌَك العٌَش لوال فُسحةُ األمِل ! ( . حٓدد نًٖا َٔ ؾعٌ ايتعٓذب ٚاملتعٓذب َٓ٘ يف عباز٠( 3  

ٌٓ مٓما ٜأتٞ :( أعسب َا 4 حتت٘ خٓط يف ن  
 ما أجمَل الصدَق ! 

 

 اقسأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :
ً  أمٌر عظٌٌم دوره فً الحفاِظ على الوطِن ممتلكاتِِه،  وذلن عن طرٌِك ضبِطِه سلوَن األفراِد فً المجتمعِ، وتوجٌهِ »  ِهم لحراسِة ؼِدِه االنتماُء الوطن
!«ِللَِّه در  الُمحبٌَّن للوطِن الباذلٌَن نفوسهم من أجِل بمائِِه آِمناً . ف  

ًّ .   ( اضتدسج َٔ ايٓٓص :1  تركٌباً ٌدّل على التعّجب السماع  

) أكِرْم بالمعلّمٌَن ! ( . ( حٓدد نًٖا َٔ ؾعٌ ايتعٓذب ٚاملتعٓذب َٓ٘ يف عباز2٠  

ٌٓ مٓما ٜأتٞ : 3 ( أعسب َا حتت٘ خٓط يف ن  

 ما أروَع التعاون !

ٛٓب اخلطأ يف َا حتت٘ خٓط يف َا ٜأتٞ :4 ( ص  
 ما أطوَل  الميلِ  عمى َمن لم َيَنْم ! 

 الػتغأسػسُربَّطاػصاظتػضحظقػاضغأسػعيػضحظقػاضوؿول.
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ِٓ أدِب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايٓٓص اآلتٞ، ث
، ما أجملَها من عبارٍة لاَلها الملُن عبدُ هللِا الثانً ! تُعج»  ًّ بُنً العبارةُ بالؼتُها،  فاألردن  الوطُن الباهُر جمالُه العظٌُم شؤنه ارفْع رأَسَن  فؤنَت أردن

« موهوٌب مَن هللِا المّوة والعزٌمة، وما إكراُم أهِل األردّنِ الزائَر إالَّ دلٌل شهامٍة وأصالٍة ، لائماً على أمنِه واستمراِره  

ًّ .اضتدسج َٔ ايٓص : ( 1  جملة تعّجب لٌاس  

ٌٓ مٓما ٜأتٞ : ( أعسب َا حتت٘ خٓط2 يف ن  

 أْسِعدْ  بالفائِز !

ٛٓب اخلطأ يف َا حتت٘ خٓط يف َا ٜأتٞ :3 ( ص  
ٌاا !  أَحبِْب بؤخانَ  ُمرب

 

:األض١ً٦ اييت تًٝ٘  ٔثِ أدب ع ،اقسأ ايٓص اآلتٞ  

 )هلِل درُّ حّباِت المطِر! إّنيا تغسُل النفَس ىموَميا، قطراُتُو الفاتنُة أرواحنا ُتحيي بدفِئيا الشتائيِّ ُبَرّيَق األمِل، ما أروعيا وىي تذّكُرنا بِنَعم هللِا! 
.واإلنساُن الموىوُب نعمًة عميِو أْن يحمَد هللا عمييا (  

. جملة تعّجب سماعً (اضتدسج َٔ ايٓص:1  

. )أزٚع( املدطٛط حتتٗا يف ايٓصن١ًُ (  َا ايطبط آلخس 2  
ٌٓ َا حتت٘ خٓط مٓما ٜأتٞ :   ما أضٌَك العيشِ ! ٛٓب اخلطأ يف ن  3(ص

ٌٓ مٓما ٜأتٞ : أكرْم بٌوِم النصِر!  4(  أعسب َا حتت٘ خٓط يف ن

 

ِٓ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايٓص، ث
ّلِ  تشكٌلٍة منها اسماً، ورسمواالنجوَم تشكٌالتها، وأطلموا على ك)إّن الكوَن نجوَمه كانَت محطَّ أنظاِر الناِس، فمنذُ فَُجٌِر التارٌخِ كاَن الناُس مالِحظٌَن   

 لموالعِ النجوِم فً فصوِل السنِة المختلفِة،  وما أشبَهها بخرٌطِة سطحِ األرِض المرسومِة تفاصٌلها بعناٌٍة!(.
 الخرائَط السماوٌّةَ

. أ(اضتدسج َٔ ايٓص : ًّ جملة تعّجب لٌاس  

 ب( اعسب َا حتت٘ خط يف نٌ مما ٜأتٞ إعسابّا تاَّا:    ٔ- ما أعظَم عاطفةَ األمومِة!                ٕ-أكرم بالمعلَّمٌنِ !

 

ِٓ ،اقسأ ايٓص :أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘  ث  

ًَّ عنواُن الصَحة الجٌّدِة، فهو ٌمً من األمراض معظمها، وهو باهٌر أثره فً الجسمِ  . والواجُب على كّل كبٌرةٌ  لٌمةٌ وله ئِفه وظا ) إّن التوازَن الؽذائ
ٌْمة تمد  جسمه بالطالِة، فٌا للطعاِم من لذَّ ةٍ  فً الصّحِة! وما أسوأ طعمه عند المرِض!(.  شخٍص أن ٌكون معتدالً فً تناوِلِه الطعامَ ، وحسُب المرء لُمَ

. (اضتدسج َٔ ايٓٓص:1 ًّ جملة تعّجب سماع  

ط حتتٗا يف ايٓص؟)طعِ( املدطٛن١ًُ ( َا ايطبط ايصخٝح ألخس 2  
ٛٓب اخلطأ يف نٌ َا حتت٘ خط يف َا ٜأتٞ : ما أروع    المطرَ !  3(ص

ٌٓ مٓما ٜأتٞ إعسابّا تاَّا:   أكرْم بها من امرأة.  4(أعسب َا حتت٘ خٓط يف ن
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 ٌٓـــــــــــــــــاحل

2008غتٟٛ   
 أ( أسلوب تعجب سماعً : سبحان هللا المتصرؾ لجزٌئات هذا الكون

ًّ على السكونجاء على صٌؽة األمر؛ إلنشاء التعّجب ،  عل ماٍض جامد فب( أعظم :  مبن  
فعل التعجب الجامد: أّْخلك -ٔ( ج  
حرؾ الجر الزائد: الباء -ٕ  
ب منه: ذي اللبتعجَّ المُ -ٖ  

2008صٝؿٞ   
صٌؽة التعّجب السماعٌّة: هلل دّرن -ٔ  
حٌاة: مفعول به منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة . - ٕ  
ما )اسم التعجب( -ٖ  

 أحسن )فعل التعجب(
ب منه(لماَءها)المتعجَّ   

ب اسم مجرور لفظاً مرفوع محاّلً )فاعل( -ٗ  

2009غتٟٛ   
صٌؽة التعجب : سماعً (ٔ  
أخلك: فعل التعجب ( ٕ  

 الباء : حرؾ جر زائد
 ذي اللب : المتعجب منه

2009صٝؿٞ   
هلل دّر األخالق-ٔ  
ب منهتعجَّ العٌش : المُ            أضٌك: فعل التعجب       ما/ التعجبٌّة : أداة التعجب -ٕ  
)د( مفعوالً به-ٖ  

2010غتٟٛ   
سبحان الخالك هللا !أو   سبحان الخالك/-ٔ  
جاء على صٌؽة األمر ،مبنً على السكون د؛ إلنشاء التعّجب، أكرم: فعل ماض جام -( أ ٕ  

إلعرابله من ا محلّ  الباء : حرؾ جر زائد مبنً على الكسرة ال  
 خالٍد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الممدرة منع من ظهورها اشتؽال المحل بحركة الكسرة المناسبة لحرؾ الجر الزائد .

فً محل رفع مبتدأ ما: اسم مبنً على السكون -ب   
أَلدَم )فتح المٌم(( ٖ  
ج الرجل( ٗ  

2010صٝؿٞ   
! جملة تعجب سماعً : هلل در  أهلها -ٔ  
ٌنَ لدّ أجمَل، ا-ٕ  
فعل التعجب  )أَسِعد( -أ ( ٖ  
الباء : حرؾ الجر الزائد -ب  
الفائز  : ب منه المتعجَّ -ج  
( دٗ  

2011غتٟٛ   
ٔ-  ً ما أجمل اإلنسان لبما  
مبنً على السكون ، جامد ؛ إلنشاء التعّجب، أكرم:فعل ماض-ٕ  

رةكسالباء: حرؾ جر زائد ٌفٌد التوكٌد مبنً على ال : بخالد  
الزائد جرّ وع وعلى رفعه الضمة الممدّرة منع من ظهورها اشتؽال المحل بحركة الكسرة المناسبة لحرؾ الخالد: فاعل مرف  

السماءَ -ٖ  
أ -ٗ  
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2011صٝؿٞ  
أَْنِعْم به من مكان-ٔ  
مكونات جملة التعجب " ما أفضَل العلَم مع التواضع"  - ٕ  
ما التعجبٌة-ٔ  
فعل التعجب )أفضَل(-ٕ  
ب منه )العلَم(المتعجَّ -ٖ  

بة لحرؾ الجر الزائدد(المعلمٌن: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو منع من ظهورها الٌاء مناسَ   

2012غتٟٛ   
هللا هللا-ٔ  
ٕ- ! ما أَلَطَؾ الجوَّ  

 ما: اسم مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ.
والفاعل ضمٌر مستتر تمدٌره هو . ،مبنً على الفتحة الظاهرة ،أَلطؾ: فعل ماض جامد  

ة الفعلٌة فً محل رفع خبر مبتدأوالجمل  
 الجّو : مفعول به منصوب عالمة نصبه الفتحة الظاهرة .

د ) أَْجِمْل بالخبِر( -ٖ  

2012صٝؿٞ   
لة تعجب لٌاسً: ما أحوجنا  إلى تؤّملمج -ٔ  
إلنشاء التعجب ؛ة األمرصٌؽجاء على  ،مبنً على السكون ،أَْنِعْم: فعل ماض جامد -ٕ  
أ )الضمٌر الهاء( -ٖ  

2013غتٟٛ   
ه -ٔ ! هلل دَر   
ما: اسم مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ -ٕ  

مبنً على الفتحة والفاعل ضمٌر مستتر تمدٌره )هو( ، والجملة الفعلٌة من الفعل والفاعل فً محل رفع خبر مبتدأ ،أطوع: فعل ماض جامد  
أعِجْل به -ٖ  
ب  )المنظر( -ٗ  

2013صٝؿٞ   
فعل التعجب: أكرمَ  -ٔ  
لمتعجب منه : المرءا  
ما شاء هللا ! -ٕ  
رفع مبتدأ -ب  -ٖ  
اآلباء / باآلباء-ٗ  

2014غتٟٛ   
هللا هللا -ٔ  

القراءةَ  -ٕ  
.إلنشاء التعجب ؛مبنً على الفتحة الظاهرة ،أطول: فعل ماض جامد  -ٖ  

أْصِدْق )فعل التعجب(-ٗ  
الباء ) حرؾ جر زائد(  -  
ب منه (الرجل ) المتعجَّ -  
 

2014صٝؿٞ   

أو)هلل دّر( جملة تعّجب سماعً : هلل دّر من بنوها -ٔ  
( أَعِظْم  ) السكون -ٕ  
فعل التعجب )أضٌك( -ٖ  

 المتعجب منه )العٌش(
ما: اسم مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ -ٗ  
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2015غتٟٛ   

للوطن نبٌّهلل در  المح -ٔ  
ب منه: المعلمٌنالمتعجَّ  .    ب : أْكِرمفعل التعج   -ٕ  
: اسم مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأما -ٖ  
اللٌلَ  -ٗ  

2015صٝؿٞ   
 السإال الثالث :

ما أجملَها -ٔ  
.إلنشاء التعجب ؛جاء على صٌؽة األمر ،مبنً على السكون ،فعل ماض جامد -ٕ  
بؤخٌن -ٖ  

2016غتٟٛ   

هلل دّر حبات المطر -ٔ  
أروَع / أروَعها / الفتحة -ٕ  
العٌشَ  -ٖ  
إلنشاء التعجّب . ؛جاء على صٌؽة األمر ،مبنً على السكون ،جامدأكرم: فعل ماض  -ٗ  

2016صٝؿٞ   
ما أشبهها بخرٌطة سطح األرض المرسومة تفاصٌلها بعناٌة !أ(   
عاطفة : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره . -ٔب(   
ٌْنِ -ٕ الزائد جرٌاء مناسبةً لحرؾ ال: فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلؾ منع من ظهورها الالمعلَّم  
( طعَم .ٕ  
( أروَع .ٖ  
( الهاء : ضمٌر متصل  مبنً على الكسرة . فً محل رفع فاعل .ٗ  

2017غتٟٛ   
! ( ٌا للطعام من لذة فً الصحةٔ  
( طعَم .ٕ  
( أروَع .ٖ  
( الهاء : ضمٌر متصل  مبنً على الكسرة  فً محل رفع فاعل .ٗ   

 

 

 

 

 

 

 

 اضفمولػصاضطظالتػالػتفطلػإالػرظدطاػُتلتّّ. 
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         طرائق النسب                                                                                 النسب مفهوم 

 إلى األسماء                                                                                   وفائدته       

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                          

 النََّسب

 َؿّٗٛ ايَٖٓطب طسا٥ل ايَٖٓطب إىل األمسا٤

الممصورة 

والنموصة 

 والممدودة

 النََّسب

بَؿّٗٛ ايَٖٓط طسا٥ل ايَٖٓطب إىل األمسا٤  

المختومة بتاء 

 التؤنٌث

 المرّكبة

الثالثٌة المحذوفة 

 الالم

الثالثٌة المكسورة 

 العٌن

التً على وزنًَ : 

 َفعيمة وُفعيمة
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 بــــــَـــــــسالنَّ  

 اِّجزاءػاضطحذوسقػطنػاضدرسػ:ػ
األسماء المختومة بٌاء.    -ٔ  
األسماء التً لبل آخرها ٌاء مشدّدة مكسورة. -ٕ  

األسماء المجموعة والمثنّاة .  -ٖ  

 :ػػػػؿغكقػاضوزارةػ

اسماً منسوباً . من  استخرج – ٔ  
. انسب إلى كلمة )    (  مع الضبط التام  – ٕ   
.)     ( ما االسم المنسوب فً كلمة  -ٖ  
.علّل : ننسب إلى  كلمة )     ( فنمول :  )    (   – ٗ   
ط. صّوب الخطؤ فً ما تحته خ – ٘   

 

فٌد التخصٌص واإلٌجاز فً التعبٌر .: ٌُ  ايَٖٓطب  

.(الٌاء + كسر ما لبل ) تُسّمى ٌاء النََّسب( إلى آخر االسم المنسوب وٌكون بزٌادة ) ٌاء مشدّدة  
 

  املٓطٛب              املٓطٛب إيٝ٘      

كتاِبيّ                       كتاب        
وطِنيّ                       وطن       
عمَّاِنيّ                        عمَّان      
مركِزيّ                       مركز       
انً ، فذلن ٌدّل على أن ال: تٛضٝح  ٌنتمً إلى عّمان وٌختص بهذه العاصمة .شخص النسب ٌفٌد التخصٌص ؛ أي عندما نمول : عمَّ  

ًّ ( تفٌد االختصار، فبدالً من لول : األدب المنسوب إل   ًّ ( فً عبارة ) األدب العرب ى العرب، نمول : النسب ٌفٌد اإلٌجاز فً المعنى ؛ أي كملة ) العرب
. ًّ  األدب العرب
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 1ْػاط 

  ايٓص:بني املٓطٛب إيٝ٘ يف نٌ َٔ االمسني ايٛازدٜٔ يف -1
 البكري:............الوصفً:..............

  اْطب إىل األمسا٤ اآلت١ٝ: -2
  عمان: ................. بٌروت:.................الحاسوب:..................
 المركز:.................العراق:................. الصٌن:......................

ٌٓ ْػاط  1ح  

ؾ.صْ ر ، وَ كْ بَ  -ٔ  
ٕ-  ًّ ًّ / الصٌنِ ًّ / المركِزّي / العرالِ ًّ / الحاسوبِ ًّ / بٌروتِ عمانِ  

 

هً التاء المربوطة التً تمع فً آخر االسم، مثل : مدرسة، معرفة، ِكندة .تا٤ ايتاْٝح :   
ٞٓ                                     َدزض١ َدزٔض  

 

. ؾ التاء  عند النََّسبنحذايطسٜك١ :   

 ٚدا٥ُا يف ْٗا١ٜ أٟ ع١ًُٝ ْصٜد ٜا٤ ايٖٓطب ) ايٝا٤ املػٓدد٠ ( + نطس َا قبًٗا .
 

ًّ :    فاطمة فاطِم  
ورِديّ :    وردة  
ًّ ة :  معرف معرفِ  
شجِريّ :   شجرة  

 ثمرة :    ثمِريّ 
  

 2ْػاط 

 ٖات مخط١ أمسا٤ رلت١َٛ بتا٤ ايتأْٝح، ثِ اْطب إيٝٗا.
 جابة من خالل األمثلة السابمة .تَمت اإل

 

 

 

 

 حاذاهػأنػغرٌدػشضبّاػباضغمغنػشدػظاداه.
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متخّرك ) كَندا(ثانيها ساكن ) سِلنى(                     ثانيها                                                                           

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

، َع ايتعًٌٝ :اْطب إىل ايهًُات اآلت١ٝ  
 االضِ ايٓطب ايتعًٌٝ

+ كسر ما لبلها فً آخر  الكلمة نحذؾ التاء + نضٌؾ ٌاء النسب ؛ لذلن االسم مختوم بتاء التؤنٌث   زىرة زىِريّ  
كسر ما لبل الٌاء .فً آخر  الكلمة +  ضٌؾ ٌاء النسب ثالثة ؛ لذلن نملبها واواً + ن اسم ممصور ألفه  فتى فتِويّ  
+ كسر ما فً آخر  الكلمة متحّرن ؛ لذلن نحذؾ األلؾ + + نضٌؾ ٌاء النسب  رابعة + ثانٌه اسم ممصور ألفه

 لبل الٌاء . 
 بردى برِديّ 

لؾ واواً أو نبمً األلؾ ونزٌد ساكن؛ لذلن ٌجوز أن نحذؾ األلؾ  أو نملب األ رابعة + ثانٌه اسم ممصور ألفه
 واواً 

 وفً كل الحاالت نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاء 

 أْعشى أعِشّي أو أعشِوّي أو أعشاِويّ 

سادسة؛ لذلن نحذفها + نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاء  اسم ممصور ألفه  أمريكا أمريِكيّ  
ثالثة ؛ لذلن نملبها واواً + نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاء فهاسم ممصور أل العُ  ُعَمِويّ    

 ورقة ورِقيّ  االسم مختوم بتاء التؤنٌث ؛ لذلن  نحذؾ التاء + نضٌؾ ٌاء النسب فً آخر  الكلمة + كسر ما لبله
خر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاءخامسة ؛ لذلن نحذفها + نضٌؾ ٌاء النسب  فً آ اسم ممصور ألفه  

 
 مصطفى مصطِفيّ 

  ) ْٓعس إىل األيـ(   

 

ثقثاضإذاػصاظتػػػ ْٔ سرظداػ(ػ)ػػػػػػخاطدقػسأصثر رابفقػ   

 ُتمَضبػاِّضفػواوّا

عصِويّ  : رؿا  

بَِويرِ :    ٔربا  

 غجبػحذسنا

) رابعها ألؾ + ثانٌها متحّرن ( :     داصَظ

) نحذؾ األلؾ( كنِديّ             

ًّ ) األلؾ خامسة (:   سرظدا ) نحذؾ  فرنِس

 األلؾ (

 

 1ػ(ػغجوزػحذسنا
 2ػ(ػأوػػشضبناػواوّا

 3ػ(ػأوػإبماءػػاِّضفػوزغادةػوإوػبفدعا

:  دِضطى  

 أ- سْمِميّ  )حذفنا األلؾ( 
 ب - أو سممِويّ  ) لُِلبت األلؾ واواً (

  ج - أو سمماِويّ   ) إبماء األلؾ +                
زٌادة واوا بعدها(       
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ساكن؛ لذلن ٌجوز أن نحذؾ األلؾ  أو نملب األلؾ واواً أو نبمً األلؾ ونزٌد  رابعة + ثانٌه اسم ممصور ألفه
 واواً 

 وفً كل الحاالت نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاء

ِويّ اياِفّي  أو يافِوّي أو ياف  يافا 

متحّرن ؛ لذلن نحذؾ األلؾ + + نضٌؾ ٌاء النسب فً آخر  الكلمة + كسر ما  رابعة + ثانٌه سم ممصور ألفها
 لبل الٌاء .

 حَبكا حَبِكيّ 
سادسة؛ لذلن نحذفها + نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاء اسم ممصور ألفه  ألمانيا ألماِنيّ  
اواً أو نبمً األلؾ ونزٌد ساكن؛ لذلن ٌجوز أن نحذؾ األلؾ  أو نملب األلؾ و رابعة + ثانٌه اسم ممصور ألفه

نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاء+ واواً   
 ُسْعدى ُسعِدّي أو ُسعدِوّي أو ُسعداِويّ 

 

3ْػاط   

ننسب إلى ) َحَكما ( : ... -ٔ  

..... أو ........ٌجوز أن ننسب إلى ) بُْصرى ( : ......... أو .. -ٕ  

ومثل ذلن النسب إلى الرمثا : .............. أو ......... أو ........   

ٌكون النسب إلى ) َمَها ( بملب  ............. ؛ فتصبح  ............ -ٖ  

ومثل ذلن النسب إلى ) َرنا ( : .......................    

ًّ (، و) الًممتدِ  -ٗ ( هً أسماء منسوبة إلى : .......... وإلى ........ وإلى ........األسماء : ) المنتِه ًّ ّي(، و ) الموسٌِم  

ٌٓ ْػاط  3ح  

 ٔ-         ًّ ًّ أو الرمثِوّي أو الرمثاِوّي  -َٕحَكِم بُصِرّي  أو بُْصرِوّي أو بُْصراِوّي         الرمثِ  
المنتهى ، الممتدى ، الموسٌمى .  -  ٗ          بملب األلؾ واواً ، فتصبح َمَهِوّي /  َرنَِوّي        -ٖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايٝا٤

خاطدقػسأصثرػػ رابفق  

ػغجوزػحذسناػػ(ػ1  
أوػشضبناػواوّاػ+ػستّّػطاػػ(ػ2

اضواوػشبل   
ًّ أو  الداَعِويّ                 الداعي :  الداِع
ًّ  أو الثانَِويّ                   الجاني :    الثانِ

                                                 
                         

 غجبػحذسنا

 املهتِدي :  المهتِديّ 

 ًّ   املستخفي :  المستخِف
لٌاء المشدّدة هً ٌاء هذه ا اْتب٘ :

 النسب ؛ أما الٌاء األصلٌة فمد ُحِذفت 
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، َع ايتعًٌٝ :اْطب إىل ايهًُات اآلت١ٝ  
 االضِ ايٓطب ايتعًٌٝ

+ فتح ما لبل الواو رابعة؛ لذلن ٌجوز أن نحذفها                 أو                  نملبها واواً اسم منموص ٌاإه   
. نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاء+   

  الرامي  الراِمّي أو الراَمِويّ 
+ نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاء . خامسة؛ لذلن نحذؾ الٌاء  اسم منموص ٌاإه  المنتيي المنتِييّ  
+ نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاء .  سادسة؛ لذلن نحذؾ الٌاء اسم منموص ٌاإه  المسترخي المسترِخّي  
رابعة؛ لذلن ٌجوز أن نحذفها               أو                 نملبها واواً + فتح ما لبل الواو  اسم منموص ٌاإه  

  .نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاء+ 
ِويّ الغازّي أو الغازَ   الغازي  

 المشتكي المشتِكيّ   + نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاء خامسة؛ لذلن نحذؾ الٌاء  اسم منموص ٌاإه
رابعة؛ لذلن ٌجوز أن نحذفها           أو                 نملبها واواً + فتح ما لبل الواو  اسم منموص ٌاإه  

.لكلمة + كسر ما لبل الٌاءنضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  ا+   
 القاضي   القاِضّي أو القاَضِويّ 

+ نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاء سادسة؛ لذلن نحذؾ الٌاء  اسم منموص ٌاإه  المستقصي المستقصيّ  
 

 4ْػاط 

 بعد ايعباز٠ اخلاط١٦ يف َا ٜأتٞ:)×( ( بعد ايعباز٠ ايصخٝخ١، ٚإغاز٠ √ضع إغاز٠ ) 
 ننسب إلى )الهادي(: الهاِدَي. )     ( -ٔ

 )المعتِدّي( اسم منسوب إلى )المعتدي(. )     ( -ٕ

 )الُمشتكوّي( اسم منسوب إلى )الّمشتكً(. )      ( -ٖ

ٌٓ ْػاط  4ح  

خطؤ  - ٖصح /  - ٕصح /  - ٔ  

 

 

عصٜصٟ ايطايب

شّرف بالتدريس فييا يساعدك عمى إّن حضورك  الدورة المكّثفة التي ُتعَقد في المراكز التي أت
استعادة وفيم كّل ما درستو خالل الفصل بطريقة سيمة ومبسطة وتؤّىمك لمحصول عمى أعمى 
العالمات ،عممًا أّن الدورات كّميا  ستكون باستخدام  شاشة العرض) الداتا شو ( تبدأ الدورات 

  ٗ/  ٕٓاعتبارًا من  
الصرف والنقد والقضايا األدبية .وتكون مّدتيا يومين فقط  وتشمل النحو و   

 أسماء المراكز مذكورة في الصفحة الثانية في بداية الدوسّية  .
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، َع ايتعًٌٝ :اْطب إىل ايهًُات اآلت١ٝ  
ِاالض ايٓطب ايتعًٌٝ  

نضٌؾ ٌاء النسب  للتؤنٌث ؛ ألّن الجذر ) حمر ( ال ٌنتهً بحرؾ علة أو همزة؛ لذلن نملب الهمزة واواً + اسم ممدود همزته 
  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاء

 حمراء حمراِويّ 
آخر  الكلمة + كسر ما + نضٌؾ ٌاء النسب  فً  أصلٌة؛ ألّن الجذر ) مأل ( ؛ لذلن تبمى الهمزة كما هً اسم ممدود همزته

 لبل الٌاء .
 امتالء امتالِئيّ 

منملبة ؛ ألّن الجذر ) دعو ( ؛ أي الهمزة منملبة عن واو؛ أي أصلها واو ؛ لذلن ٌجوز إبماء الهمزة أو  اسم ممدود همزته
+ نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاء .للبها واواً   

 دعاء دعاِئّي أو دعاِوّي 
نضٌؾ ٌاء النسب  للتؤنٌث ؛ ألّن الجذر ) حور ( ال ٌنتهً بحرؾ علة أو همزة؛ لذلن نملب الهمزة واواً + سم ممدود همزته ا

  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاء
 حوراء  حوراِوي 

ٌجوز إبماء الهمزة أو منملبة ؛ ألّن الجذر ) َكَسو ( ؛ أي الهمزة منملبة عن واو؛ أي أصلها واو ؛ لذلن  اسم ممدود همزته
+ نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاءللبها واواً   

 

 كساء كساِئّي أو كساِوي 

 اهلُص٠

 ضضتأظغث
جذر الكلمة  صذفػعطزةػاضتأظغثػ:طرغمقػ

. ) ا، و ، ي( وال همزة ال ٌنتهً بحرؾ علّة  

 خضراء : خضر./ صحراء : صحر

 أؿضغق
        صذفػاضنطزةػاِّؿضغقػ:طرغمقػ

.  جذر الكلمة ٌنتهً بحرؾ بالهمزة    

.إنشاء : نشأ. /  إقراء : قرأ           

 

 طظمضبقػرنػأؿلػوعوػػاضواوػأوػاضغاء

)ػأيػاضنطزةػصذفػاضنطزةػاضطظمضبقػطرغمقػ
:طظمضبقػرنػواوػأوػغاءػ(  

  
جذر الكلمة ٌنتهً بحرؾ بالواو أو الٌاء.   

 سماء : سمو. / بناء   : بنً .

 

 
                          كشؾ الهمزة األصلٌة :

جذر الكلمة ٌنتهً بحرؾ                      

.                                           بالهمزة

إنشاء : نشؤ. /  إلراء : لرأ.      

 

 ُتكًَب اهلُص٠ ٚاّٚا

خضراء  : خضراِويّ                

  صخراء:  صحراِويّ 

 

تبك٢ ع٢ً حاهلا    

                ًّ إنشاء  :   إنشائِ

 ًّ  إقراء  : إلرائِ

جيٛش إبكاؤٖا أٚ 

 قًبٗا ٚاّٚا

ًّ  أو  سماِوّي   مساء : سمائِ

ًّ أو بناِوّي   بناء  :  بنائِ
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+ نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما  أصلٌة؛ ألّن الجذر ) بدأ ( ؛ لذلن تبمى الهمزة كما هً اسم ممدود همزته
.لبل الٌاء  

 

ابتداِئيّ    ابتداء 

منملبة ؛ ألّن الجذر ) جلو ( ؛ أي الهمزة منملبة عن واو؛ أي أصلها واو ؛ لذلن ٌجوز إبماء الهمزة أو  مدود همزتهاسم م
+ نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاءللبها واواً   

 جالء جالِئّي أو جالِويّ 
نضٌؾ ٌاء النسب  لة أو همزة؛ لذلن نملب الهمزة واواً + للتؤنٌث ؛ ألّن الجذر ) سود ( ال ٌنتهً بحرؾ عاسم ممدود همزته 

 فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاء
 سوداء سوداِويّ 

+ نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما  أصلٌة؛ ألّن الجذر ) جزأ( ؛ لذلن تبمى الهمزة كما هً اسم ممدود همزته
.لبل الٌاء  

 اجتزاء اجتزاِئيّ 
نضٌؾ ٌاء النسب للتؤنٌث ؛ ألّن الجذر ) خرس ( ال ٌنتهً بحرؾ علة أو همزة؛ لذلن نملب الهمزة واواً +  اسم ممدود همزته

فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاء   
 خرساء خرساِوي 

للبها  ؛ لذلن ٌجوز إبماء الهمزة أو ٌاء؛ أي أصلها ٌاء( ؛ أي الهمزة منملبة عن شفًمنملبة ؛ ألّن الجذر ) اسم ممدود همزته
+ نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاءواواً   

 شفاء شفاِئّي أو شفاِويّ 
+ نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما  أصلٌة؛ ألّن الجذر )وضؤ( ؛ لذلن تبمى الهمزة كما هً اسم ممدود همزته

 لبل الٌاء
 وّضاء وضاِئيّ 

 5ْػاط 

 مسّا َٓطٛبّا اىل اضِ ممدٚد ُٖصت٘ َٓكًب١ عٔ أصٌ، َٔ غري األمسا٤ ايٛازد٠ يف املدازض١.اضتدسج َٔ ايٓص ايس٥ٝظ ا -1
 كت ع٢ً االضِ املٓطٛب )االبتدا١ٝ٥( ايٛازد يف ايٓص ايس٥ٝظ، َطتخطسا حاٍ اهلُصٙ ؾٝ٘.بني قاعد٠ ايٓطب اييت ُطبِّ -2
 اقسأ ايٓص اآلتٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘: -3

ًّ على ا ٌؽلبُ  ً  الءِ فً جِ  استثنائً؛ ولذا، فإنّ  ؾٍ رْ بظّ  لد مرّ  –فً مرحلة من حٌاته  –أن ٌكون  لشخص االنطوائ ما إذا ما ، ال سٌّ كبٌراً  هذه المرحلة نفعا
ً م العالج المناسب لهذا نه أن ٌمدِّ مكِ ؾ، فعند ذلن ٌُ مبة السوداء التً ولع فٌها الظرْ ج بذكائه أن ٌجتزئ تلن الحِ عالِ استطاع المُ  فً  الداء، وأن ٌكون سببا

 الشفاء.

َّيف ايٓص امسإ َٓطٛبإ، بِّ -أ  ؟ْطب نٌ َُٓٗا ٔ إال
 اضتدسج األمسا٤ املُدٚد٠ ايٛازد٠ يف ايٓص، ثِ اْطب إىل نٌ اضِ َٓٗا. -ب
 ٖات َصدز ايؿعٌ )جيتصئ(، ثِ اْطب إيٝ٘. -ج

ٌٓ ْػاط  5ح  

ٔ – . ًّ الرثائِ  

؛ لذلن تبمى الهمزة على حالها عند النسب . ) جذره :  بدأ (زة أصلٌة ) االبتدائٌِّة ( اسم منسوب هم -ٕ  

ًّ : منسوب إلى ) االنطواء( -ٖ ) أ ( االنطوائِ  

ًّ : منسوب إلى ) استثناء (          استثنائِ  

ًّ أو ِجالِوّي.      : الهمزة منملبة عن واو ) الجذر : جلو (  تٛضٝح      )ب ( ِجالء : ِجالئِ  

ًّ أو ذكاِوّي .           : الهمزة منملبة عن واو ) الجذر : ذكو ( تٛضٝح        ذَكاء : ذكائِ  

: الهمزة للتؤنٌث ) الجذر : سود ( تٛضٝح          السوداء : السوداِوّي .             

            ًّ : الهمزة أصلٌة ) الجذر : دوأ ( تٛضٝح                     الداء : الدائِ  

ًّ أو شفاِوّي .            : الهمزة منملبة عن ٌاء ) الجذر : شفً(                  تٛضٝح     شفاء : شفائِ  

     . ًّ ) ج (  اجتزاء : اجتزائِ
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( ذلرٚؾ١ 10+  9+  8+  7+  6أْػط١  )   
) جزء منه محذوؾ؛ ما ٌخّص االسم المختوم بالٌاءالمشددة( 11ْػاط   

.املػٓٓٞ –ايػٓا٤  –ايتذٓٓٞ  –اآلت١ٝ : ايسدا٤  اْطب إىل األمسا٤  

 الحّل : 

ًّ أو الرداِوّي .  الرداء : الردائِ

 ًّ  التجنًّ : التجنِّ

ًّ أو الؽناِوّي .  الؽناء : الؽنائِ

 ًّ المؽنًّ : المؽنِّ

َفعيلة و ُفعيلة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ُفَعيمة -َفِعيمة 

اضحرفػاضثاظيػواضرابعػأيػإذاػصانػاالدمػػطـٌفلّاػ)ػػ(ػػ1
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.ػ،ػطثلػ:ػحمغمقػ(ابنانطتذ  

(.ػػ،ػطثلػ:ػطوغضقأوػطفتٌلػاضفغنػ)اضحرفػاضثاظيػواوػ(ػ2  

 

االدمػػطـٌفلّاػ.ػضمػغصنػإذاػػ(ػػ1  
 
طفتٌلػاضفغنػ)اضحرفػاضثاظيػضغسػواوّاػ(.ػالوػػ(ػ2ػ  

ػطثلػ:ػشبغضقػ.  

 
 ظحذفػتاءػػَسفغضقػوػُسفغضقػػػ

                               ًّ حقيقة   : حمٌِم

 طويلة  : طوٌِلً                             

  ُهريرة  : ُهرٌريّ                            
                                          

)ػظلتّّػاضحرفػظحذفػاضغاءػواضتاءػوظلتّّػاضفغن
)َسَفِضٌي(ػأيػتؿبّّػاضصضطقػرضىػوزن؛ػاضثاظيػ(  

ًّ :  قبيلة لبَِل  

جَزِريّ :   جزيرة  

ًّ :   ُجهينة ُجَهنِ  
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َع ايتعًٌٝ :، اْطب إىل ايهًُات اآلت١ٝ  

 االضِ ايٓطب ايتعًٌٝ
؛ لذلن  ؼٌر مضعّؾ ) أي الحرؾ الثانً والرابع ؼٌر متشابهٌن ( وال معتّل العٌن ) أي الحرؾ الثانً لٌس حرؾ علة( ) َفعيمة (وزن 

  نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاء+ نحذؾ الٌاء والتاء + نفتح العٌن ) الحرؾ الثانً ( 

 جميمة جَمِمّي 

+ نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما  نحذؾ الٌاء والتاء + نفتح العٌنؼٌر مضعّؾ  وال معتّل العٌن؛ لذلن  ) ُفعيمة (وزن 

 لبل الٌاء .

 ُحذيفة ُحَذِفيّ 

سب  فً آخر  الكلمة + كسر ما + نضٌؾ ٌاء الن مضعّؾ ) أي الحرؾ الثانً والرابع متشابهان(؛ لذلن نحذؾ التاء   ) َفعيمة (وزن 

 لبل الٌاء .

 جميمة  جميِمي

نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاء +  معتل العٌن؛ لذلن نحذؾ التاء  ) ُفعيمة (وزن   قويمة قويِميّ  
النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما  + نضٌؾ ٌاء ؼٌر مضعّؾ  وال معتّل العٌن؛ لذلن نحذؾ الٌاء والتاء + نفتح العٌن ) ُفعيمة (وزن 

 لبل الٌاء

 ُردينة ُرَدِني

نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ؼٌر مضعّؾ  وال معتّل العٌن  ؛ لذلن نحذؾ الٌاء والتاء + نفتح العٌن  +  ) َفعيمة (وزن 

 ما لبل الٌاء

 حديقة حَدِقي

+ نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما  ذؾ الٌاء والتاء + نفتح العٌنؼٌر مضعّؾ  وال معتّل العٌن؛ لذلن نح ) ُفعيمة (وزن 

 لبل الٌاء

 ُسكينة ُسَكِنيّ 

+ نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاءمضعّؾ؛ لذلن نحذؾ التاء   ) َفعيمة ( وزن   شديدة شديِدي 
+ نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما  الٌاء والتاء + نفتح العٌن ؼٌر مضعّؾ  وال معتّل العٌن؛ لذلن نحذؾ ) ُفعيمة (وزن 

 لبل الٌاء

ِديّ ُرفَ   ُرفيدة 

+ نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاءمضعّؾ ؛ لذلن نحذؾ التاء    ) ُفعيمة (وزن   ُىريرة ُىريِريّ  
ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاء نضٌؾمعتل العٌن؛ لذلن نحذؾ التاء  +  ) ُفعيمة (وزن   ُخويمة ُخويميّ  
. + نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاءمضعّؾ؛ لذلن نحذؾ التاء    ) َفعيمة (وزن   عزيزة عزيِزيّ  

 12ْػاط 

  اقسأ ايٓص اآلتٞ، ثِ أدب عُا ًٜٝ٘:
هُ النّص     ًّ أن تكونً َوَسُن مرشدةٌ تربوٌةٌ، تَُوّجِ َح إلى الّطالبات بٌن حٌٍن وآخَر، فكان من حدٌثها إلحداهّن ذاَت مّرٍة: بُنٌََّتًِ ُسَكٌنةُ، إنَّه أمٌر بَدَِه

تن، واذكري عفٌفة النفس، طاهرة السرٌرة، ُمحِسنَة الظّن باآلخرٌن، ولكن، مَع هذا، أنِت محتاجةٌ إلى شًٍء مَن الَحذَر فً اختٌار صاحبتِن وخلٌل
 ائماً لول الشاعر:د

َن أْدنى َمن وثِْمَت بِِه             فَحاِذِر الناَس واْصَحْبهم على دََخلِ               أْعدى َعدُّوِ
 استخرج من النص اسما منسوبا، وبٌِّن المنسوب إلٌه. -ٔ

 فً النص. )َفعيمة( أو )ُفعيمة(انسب إلى األسماء التً جاءت على وزن  -ٕ

ٌٓ ْػاط  12ح  

ًّ : منسوب إلى بدٌهة .  -ٔ بَدَِه  
ٕ-  . ًّ ًّ / سرٌرة : سرٌِرّي / خلٌلة : خلٌِل ًّ / عفٌفة : عفٌِف ُسكٌنة : ُسَكنِ  
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َفِعل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َؾٔعٌ

عٓد ايٓطب) احلسف ايجاْٞ( ُتؿَتح ايعني   

ًّ         لِبق : لَبِقّي ًّ        كِتف : كتَِف  َمِلم : ملَِك

 

ٞٓ ذلرٚف ايالّ  اضِ ثالث

عٓد ايٖٓطب َهطٛز٠ْسٓد احلسف احملرٚف ٚاّٚا   

 أب : أبِوي               يد : يدِوي             سنة :  سَنِوّي

              
  من حرفٌن + تاء مربوطة ) ُكرة ، لُؽة (  ٌد ، دم ( أو  ٌتؤلّؾ من حرفٌن )طسٜك١ نػـ االضِ ايجالثٞ احملرٚف ايالّ : 

 معنى محذوؾ الالم : أي أّن الحرؾ األخٌر األصلً محذوؾ ، مثال : أب : أصلها أبو/ دم : أصها دمً ...
 

ألنّها مإلفة من حرفٌن + تاء  ال نعاملها معاملة االسم المختوم بتاء التؤنٌث ، وإنّما معاملة االسم الثالثً المحذوؾ الالم ،؛اْتب٘ : نس٠ : 

  مربوطة
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، َع ايتعًٌٝ : ايهًُات اآلت١ٝاْطب إىل  

 االضِ ايٓطب ايتعًٌٝ
 نِمر   نَمِريّ   . نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاءاسم ثالثً مكسور العٌن؛ لذلن نفتح العٌن ) الحرؾ الثانً ( + 

. لكلمة + كسر ما لبل الٌاءنضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  ااسم ثالثً محذوؾ الالم؛ لذلن نضٌؾ واواً مكسورة +      دم دَمِويّ  
.نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاءاسم ثالثً محذوؾ الالم؛ لذلن نضٌؾ واواً مكسورة +      أخ  أَخِوي  

 َكِسل َكَسِمي  . لٌاءنضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل ااسم ثالثً مكسور العٌن؛ لذلن نفتح العٌن ) الحرؾ الثانً ( + 
.نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاءاسم ثالثً محذوؾ الالم؛ لذلن نضٌؾ واواً مكسورة +      ُلَغة لَغِويّ  
 غد غَدِويّ   نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاءاسم ثالثً محذوؾ الالم؛ لذلن نضٌؾ واواً مكسورة +    

. نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاءم ثالثً مكسور العٌن؛ لذلن نفتح العٌن ) الحرؾ الثانً ( + اس  َبِطر بَطِريّ  
.نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاءاسم ثالثً محذوؾ الالم؛ لذلن نضٌؾ واواً مكسورة +      ُكَرة  كَرِويّ  
.نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاءوؾ الالم؛ لذلن نضٌؾ واواً مكسورة +  اسم ثالثً محذ    َشَفة   شَفِوي  
.نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاءاسم ثالثً محذوؾ الالم؛ لذلن نضٌؾ واواً مكسورة +     فم  فمِوّي  

. نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاء) الحرؾ الثانً ( +  اسم ثالثً مكسور العٌن؛ لذلن نفتح العٌن  َفِطن فَطِنيّ  
.نضٌؾ ٌاء النسب  فً آخر  الكلمة + كسر ما لبل الٌاءاسم ثالثً مكسور العٌن؛ لذلن نفتح العٌن ) الحرؾ الثانً ( +   َحِذر   َحّذِريّ  

  13ْػاط 
 اْطب إىل األمسا٤ اآلت١ٝ :

 ...............بَِطر: ...................َكِسل:.................فَِطن:............................. نَِمر:
 14ْػاط 

 اْطب إىل األمسا٤ اآلت١ٝ:
...........ؼدٌ:.............................لٌؽة:..............................ُكرة:........................شفةٌ:...................  

ٌٓ ايٓػاطني )   ( ضُٔ األَج١ً ايطابك١ . 14+  13مٓت ح

 اضطواشفػسمطػطنػتزرعػبظاػأذخاصػوػتمتضعػطظاػآخرغن.
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 ظظدبػضضجزءػاِّولػ

 )ػاضؿدر(ػإذاػأِطنػاضٖضبسػ

 

 ظظدبػضضثاظيػ)ػاضَفُجزػ(ػػ

 إذاػحدثػَضْبسػطعػاِّول.

 

 شدػُغظدبػضضجزأغنػطفّاػ

)ػذواذ(،ػإذاػحدثػَضْبسػطعػ
 اضظدبػضألولػأوػاضثاظي

 
                     ؾ الهمزة األصلٌة :كش

جذر الكلمة ٌنتهً                           

.                              بحرؾ بالهمزة

إنشاء : نشؤ. /  إلراء :                  

 لرأ.

 

 صالح الّدين  : صالِحً

. ًّ  تاج الّدين :  تاِج

       نور الدِّين : نوِريّ  .

ء نسبنا إلى الجز تٛضٝح :

األول ) صالح (؛ ألنّنا نؤمن اللّبس 

والؽموض، فعندما نمول : 

ًّ ، نعلم مباشرة أنّنا ننسب  صالِح

 إلى صالح الدٌن . 

 

ؾعيػاِّدطاءػاضتيػتبدأػب  
ربد(ػ–ابنػػ–)ػأبوػ  

.  ًّ  أبو حنيفة : حنِف

.  ًّ  ابن حنبل : حنبِل
 عبد القادر : لادِرّي .

الجزء : نسبنا إلى تٛضٝح 

الثانً؛ ألّن الجزء األول ٌولعنا 
والؽموض ، فكثٌر من فً اللبس 

األسماء تبدأ بـ ) ابن ، أبو ، عبد( 
وال نستطٌع أن نعرؾ من 

  الممصود

 

 

 

 

 

 

 عيػأدطاءػذاٌذةػ
 )ػُتحلظػػصطاػعيػ(
      عبد الّدار : عبدِريّ  .
.  ًّ  عبد مشس : عبشِم

.  ًّ  عبداهلل : عبدلِ 

 ًّ  امرؤ القيس : مرلَِس
هذه أسماء شاذة ننسب  تٛضٝح :

إلى الجزأٌن معاً ، مثالً : عندما 
ننسب إلى عبد شمس ، نمول : 
ًّ ، فنكون لد أخذنا من  عبشِم

لكلمة األولى ) عب ( ومن الكلمة ا
الثانٌة ) شم ( وهذه الحاالت تحفظ 

 كما هً . 
 

 

 

 

 
 
 
 

(  اهلل ، َجٌ : عبدايجاْٞ َطاف إيٝ٘اجلص٤ األٍٚ َطاف ٚ اجلص٤املسٓنب اإلضايف )   
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فإنّنا نطبك لواعد النسب التً درسناها سابماً، مثالً عندما ننسب إلى ) أبو حنٌفة ( اتفمنا أن  عندما ننسب إلى الجزء األول أو الثانً،َالحع١ : 

ت معنا الجزء الثانً فمط ) حنٌفة (؛ ألّن ) أبو ( تولعنا فً اللّبس، وهنا علٌنا عند النسب إلى ) حنٌفة ( أن نطبك لاعدة ) فعٌلة ( التً مرّ  إلى  ننسب
() حنَفِ  عند النسب صبحٌو ًّ  

 15ْػاط  

 اقسأ ايٓص اآلتٞ، ثِ اضتدسج َٓ٘ األمسا٤ املسنب١ تسنٝبّا إضاؾّٝا ٚاُْطب إيٝٗا:
رستها. والالفت فً أمر هذه تؽرٌدُ معلمةٌ موهوبةٌ، تهوى المطالعة، ثّم هً فوق ذلن فنانه تشكٌلٌة، أبدعْت عدداً من اللوحات الموجودة فً َمْرَسِم مد

فً وسطها سٌؾ الدولة  األعالم المشهورٌن؛ فمنها لوحةٌ  رِ ٌَ ل مناظرها من خالل لراءتها فً النصوص األدبٌة وسِ ، تتمثّ رٌخٌةٌ تا ات أنها لوحاتٌ اللوح
ٌ مْ الحمدانً مُ  ًّ ه، ومن خلفه المتنبً وأبو فراس الحمْ امَ سَ حُ  تشما  ه فً أرض األندلس.خاطبا نخلتَ أخرى لعبد الرحمن الداخل مُ  ، ولوحةٌ دان

ٌٓ ْػاط  15 ح  

 سيف اندونت : سيِفّي / أبى فزاس : فزاِسّي / عبد انزحًن : رحًاِنّي ) انتبه إنى األنف بعد انًيى تعىد  وتكتب (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ّاشرغبػاسنظاكػرضىػحاسقػاضطرغقػإذراشقػأطلػوسرحػباتػاضوؿولػاضغن  م؛بتدا
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بػاضطزجيػػاضطرصَّ  

 

اضطرصَّبػاإلدظاديػػ  

 

قػواحدةػ.عوػطرصبػُطٔزجػجزآهػوأؿبحاػصضط  

َمْعِد َيْكِرب. –َعْمَرَويو  –أفغانستان   
 

 عوػطرٌصبػغتصٌونػطنػ)طدظدػوطدظدػإضغه(ػ

عيػوعذهػزاضباػغصونػاضجزءػاِّولػأؿضهػسفلػ،ػ
:ػ)ػاحلظناػ(ػسمطػاِّطثضقػاضواردةػسيػاضصتاب  

شاَب قرناىا –جاد المولى  –تأبَّط شرِّا   

َبَرَق َنْحُرهُ  -َذرَّى َحبِّا  

 
 

  

 ظظدبػإضىػاضجزءػاِّولػ)ػاضؿدرػ(

 

 

إضىػاضجزءػاِّولػ)ػاضؿدرػ(ػظظدب  

 

ًّ لْد ٌنسب  َالحع١ :  :  ورد مثاالن ) حفظ ( إلى الجزأٌن معاً إذا ِخٌؾ اللَّبس، المرّكب المزج  

 ًّ ًّ                            حضرموت : حضرموتِ بعلبّن : بعلبّكِ          

 .  
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، َع ايتعًٌٝ :اْطب إىل ايهًُات اآلت١ٝ  

 االضِ ايٓطب ايتعًٌٝ
: الجزءان ) أفؽان + ستان ( تٛضٝح.    مرّكب تركٌباً مزجٌّاً؛ لذلن ننسب إلى الجزء األول ) الصدر (اسم   أفغانستان أفغاِنيّ  

. اسم مرّكب تركٌباً مزجٌّاً؛ لذلن ننسب إلى الجزء األول ) الصدر (     مْعِد َيْكِرب َمْعِديّ  
: الجزءان ) َعْمر + وٌه ( تٛضٝح .إلى الجزء األول ) الصدر ( اسم مرّكب تركٌباً مزجٌّاً؛ لذلن ننسب   َعْمَرويو َعْمِرّي  

: الجزءان ) نفط + وٌه ( تٛضٝحاسم مرّكب تركٌباً مزجٌّاً؛ لذلن ننسب إلى الجزء األول ) الصدر (    ِنْفَطَوْيو ِنْفِطيّ  
صدر (اسم مرّكب تركٌباً مزجٌّاً؛ لذلن ننسب إلى الجزء األول ) ال    ُكْرِدستان ُكْرِديّ  

 بعمبكّ  بعمبكِّيّ   حالة خاصة ، ننسب إلى الجزأٌن معاً فً هذا االسم المرّكب تركٌباً مزجٌاً؛ ألنّه ٌُخَشى اللّبس .  
. اسم مرّكب تركٌباً إسنادٌاا؛ لذلن ننسب إلى الجزء األول ) الصدر(  تأبَّط شرِّا تأبَِّطّي  

.دٌاا؛ لذلن ننسب إلى الجزء األول ) الصدر(اسم مرّكب تركٌباً إسنا    جاد المولى جاِديّ  
 شاَب قرناىا   شاِبيّ  اسم مرّكب تركٌباً إسنادٌاا؛ لذلن ننسب إلى الجزء األول ) الصدر(  

.اسم مرّكب تركٌباً إسنادٌاا؛ لذلن ننسب إلى الجزء األول ) الصدر(    َذرَّى َحبِّا  ذرِّيّ  
 ً .(إسنادٌاا؛ لذلن ننسب إلى الجزء األول ) الصدر اسم مرّكب تركٌبا  َبَرَق َنْحُره َبَرِقيّ  

 

 16ْػاط 

 اْطب إىل األمسا٤ املسنب١ اآلت١ٝ:
 ردستان:................ا:........................كُ با ى حَ رَّ فطوٌه:.......................ذَ :.................نِ بعلبنّ 

ٌٓ يف األَج١ً  ايطابك١ . مٓت احل

 ) ذلرٚف(  17ْػاط 

 ٖرٙ حاالت غآذ٠ ُتخؿغ  نُا ٖٞ، ٚال ُٜكاع عًٝٗا :

 اضطظدوب اضطظدوبػإضغه  اضطظدوب اضطظدوبػإضغهػ
 صنعاِنيّ  َصنعاء  َسميِقيّ  سميقة
 ِبْصِريّ  الَبصرة  طبيِعيّ  طبيعة
ماِنيّ يَ  اليمن  ُدْىِريّ  َدْىر  
 َبَدِويّ  بادية  َمْرَوِزيّ  مْرو
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18ْػاط   

 اْطب ايػعسا٤ اآلت١ٝ أمساؤِٖ يف ايعُٛد األٍٚ إىل قبا٥ًِٗ اييت يف ايعُٛد ايجاْٞ :

اضظٌدبػاالدمػبفد اضمبغضق اضذارر  
 الُيذِليّ  بنو ُىذيل أبو ُذؤيب

 أَسِديّ  بنو َأَسد بشر بن أبي خازم
 محذوف غِنّي   دمحم بن كعب 

 تميِميّ  تميم الَفَرْزَدق
  

  19ْػاط 

 أل ايؿساغات مبا ٜٓاضبٗا يف اجلدٍٚ اآلتٞ:اَ

 ايتػٝري قبٌ إحلام ٜا٤ ايٓطب، ٚضبب ايتػٝري املٓطٛب املٓطٛب إيٝ٘

ًّ  ةكَّ مَ   حذؾ التاء من آخره؛ ألنه مختوم بتاء التؤنٌث َمّكِ

 إبماء الهمزة أو للبها واواً؛ ألنه اسم ممدود همزته منملبة عن أصل . يّ أو صفاوِ  ًّ صفائِ  صفاء

ًّ أو حٌفِوّي أو حٌفاِويّ  ٌفاحَ  ٌجوز حذؾ األلؾ أو للبها واواً أو إبماء األلؾ وزٌادة واو بعدها؛ ألّن حٌفا اسم  حٌِف
 ممصور ألفه رابعة + ثانٌه ساكن . 

 ٌجوز حذؾ الٌاء أو للبها واواً مع فتح ما لبلها ؛ ألنّه اسم منموص ٌاإه رابعة . يّ وِ أو الهادَ  يّ الهادِ  يالهادِ 

ًّ  هُ رُ حْ نَ  قَ رَ بَ   ؛ ألنه مركب إسناديننسب إلى الصدر بََرلِ

ًّ  ةٌمَ لِ دَ   نحذؾ التاء فمط؛ ألنّه مضعّؾ على وزن ) َفعٌلة ( دلٌِم

ًّ  ابن إٌاس  ننسب إلى العُجز ) الجزء الثانً (تجن باً للَّبس؛ ألنّه مرّكب إضافً . إٌاِس

  20ْػاط 

 :اقسأ األبٝات اآلت١ٝ، ثِ أدب عُا ًٜٝٗا
 لال البهاء زهٌر:

 ؟يَّ مَ عَ  رى من ذا الذي زادَ يا تُ                       هُ أين ما أعيدُ  بيبيحَ يا                     
 الَفّي: وهو الظل                 يّ فَ  ىا العشاقُ من حرِّ  لم تجدْ             ىحَ الضُّ  شمُس  وِ من وجيِ  أشرقْت                   

 يّ كَ  ادَ ـــــــاألكب تِ وَ ري كَ مْ عَ ولَ                     ةٌ رَ مْ جَ  ومن الخدِّ في  ْت وبدَ                    
 يّ حَ  اقِ ــــــــالعش تُ يِّ ي مَ ونِ ئُ ىنِّ           و      بِ  في العشقِ  تُّ مُ  أنا من قدْ                   

 اْطب إىل األمسا٤ اييت حتتٗا خط.
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ٌٓ ْػاط   20ح

ٞٓ / ايطخ ٟٓ .حبٝٔب ٟٓ / مجٔس ٟٓ / اخلدِّ ٔٛ 
 21ْػاط 

 اقسأ أبٝات املتٓيب اآلت١ٝ، ثِ أدب عُا ًٜٝٗا:
 كولُ أَ  يوشِ لمجُ  روبٌ شَ  يٌ مِ يا        عَ ُض رْ وعَ  يوشِ الجُ  لُ طو مُ كُ رَّ أغَ                     

 قيلُ َص  ينِ تَ رَ فْ ماضي الشَّ  كَ ا       فإنّ يً واِض مَ  مَّ سَ تُ  لمْ  موكٌ مُ  كَ تْ دَ فَ                     
 جولُ تَ  يَّ فِ  واألفكارُ  لمفتى      وأىدأُ  بَّ الحُ  بُ عمى ما يوجِ  ىعادأُ                    

 

 يف ايٓص اضِ َكصٛز، اضتدسد٘ ثِ اْطب إيٝ٘.
ٌٓ ْػاط   21ح

 الفتى : الفتِوّي .

 

ِٓ أد ب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :اقسأ ايٓٓص اآلتــٞ، ث  

الطبٌعة من خلك هللا األرض وهٌَّؤها لحٌاة تموم على تواُزن دلٌك، وجعل السالمة البٌئٌة مرهونةً نتائجها بالحفاظ على التواُزن، فحفُظ اإلنسان » 
دٌع صنعه، وسبحان هللا المتصّرؾ بُجزٌئات هذا التلّوث مهّم الستمرار الحٌاة كما أرادها هللا عّز وجّل، فما أعظم الخالَك الذي تجلّت لدرته فً ب

«الكون، فهو وحده الفعّال ِلما ٌرٌد   

اسماً منسوباً .اضتدسج َٔ ايٓٓٓص :  – 1  

2 –  : ّٓ اْطب إىل ايهًُات اآلت١ٝ َع ايػهٌ ايتا  
الكون . –بدٌع   

ايٓطب إىل ن١ًُ ) َنٔتـ ( : – 3  

َكْتَفِييّ  -َكَتِفّي .      د  – َكْتَفِوّي .      ج –َكِتِفّي .     ب  –أ   
 

ّٓ :  ١اْطب إىل ايهًُ اآلت١ٝ َع ايطبط ايتا  

 ِحكمة.

 

ِٓ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايٓٓص اآلتــٞ، ث
 « ًّ ً  لال حكٌم ٌوصً ولده أي بن ًّ للعمل فال ٌذلل عمباها إال كل من كان رحبا ً  إن هذه الحٌاة مٌدان طبٌع بؤهل  والتدِ  جالس العلماء.صدره مستٌمظا
عتماد على اال فلله درّ  .نفسن  من ؼٌر عمل  ًنّ متكن نمً السرٌرة والتتكل على األمانً وت ؛تنل حمٌمة األمور وباٌن أهل الشر ؛الخٌر أخاللهم  

!«النفس   

اسماً منسوباً . اضتدسج َٔ ايٓٓص :( 1  
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ّٓ : ( اْطب إىل ايهًُات اآلت١ٝ َع ايطب2 حمٌمة . –مٌدان  ط ايتا  
اجل١ًُ اييت تػتٌُ ع٢ً االضِ املٓطٛب ٖٞ : (3  
ًّ . –احذر رأس الملم المبِرّي .               ب  –أ  سمطت ٌد الطفل فً ماء مؽِل  
ّي إلى العمبة .    د  –ج  ّي .مكوِ أحّب لبس الثوب ال –ما طول الطرٌك البّرِ  

 

، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :اقسأ ايٓٓص اآلتـــٞ  

ًّ  : لال أحد الُكتَّاب ٌوصً ولده»  إلى حاجتن أكثر من الدعاء  وكن مفتاحا للخٌر وال تستعن إال بمن ٌوصلن ال تعتذر إال لمن ٌجد لن عذراً  ،أْي بن
ًّ فاستمبل  وإذا اعتذر إلٌن معتذراً ، األخالق الحسنة  فلله درّ  ،ولٌعجبن اإلنسان خلمه  ،هلل ألن اتّماءن األذى أهون من  ؛هوعاود ودّ  ،ه بوجه إنسان

« الصبر علٌه  

اسماً منسوباً.   اضتدسج َٔ ايٓٓٓص :( 1  

 2 : ّٓ ( اْطب إىل ايهًُات اآلت١ٝ َع ايطبط ايتا  
الدعاء . –األذى  –ُودّ   

( ُٜٓطب إىل ن١ًُ ) َحَبَها ( :3  
ًّ .      ب  –أ  ًّ  -كِوّي .      د حبْ  –حْبكاِوّي .     ج  –حْبِك َحبَِك  

 

1 -  : ّٓ اْطب إىل ايهًُات اآلت١ٝ َع ايطبط ايتا  

األخرى . –الجماعة   

ٟٓ يف َا حتت٘ خط يف َا ٜأتٞ : – 2 ٛٓب اخلطأ ايًػٛ ص  
ْؤِليّ  أّول َمْن فتح باب العمل في النحو .  أبو االسود الدُّ

ٖ- : ٖٛ ) ٓٞ املٓطٛب إيٝ٘ يف االضِ ) َحكٝٔك  
َحمَّاِن . –ُحموٌق .      د  –َحكٌّ       ج   -َحمٌمةٌ .      ب  –أ   

 

 اقسأ ايٓٓص اآلتــــــــٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :
 . همخفً صمودهم  ورسو لٌ ثَ هم مَ إنَّ ! أهلها  هلل در   .وٌتعلك بها الباذلون نفوسهم من أجلها ،تهفو إلٌها الملوب  مشاعرها ،المدس مدٌنة األنبٌاء» 
ًّ   .لكنهم ثبتوا فً وجه  الشرّ   ،ٌتهمحرّ  ولفوا مؤسورةً   « ؟ ن ممامهاة الحزٌن مسجدها والبٌّ نفً هذه المدٌ فماذا عسانا نمدم لألخ الممدس  

اسماً منسوباً .اضتدسج َٔ ايٓٓص : ( 1  

2: ّٓ مدٌنة . ( اْطب إىل ايه١ًُ اآلت١ٝ َع ايطبط ايتا  

ٟٓ ( ٖٛ :( املٓطٛب 3 إيٝ٘ يف ن١ًُ ) ُدٖٔس  
ُمدِهٌر . –داِهٌر .      د  –دَْهٌر .      ج  –ِدْهٌر .    ب  –أ   

 اضحغاةػطدتطرةػدواءػـحصتػأمػبصغت،ػػالػُتحٌطلػظلدكػعطوطّاػضنػتدتلغدػطظنا
 شغلػ:ػ"ػاضمضقػالػغطظعػأضمػاضكد،ػوضصظهػغدرقػطتفقػاضغومػػ"
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 اقسأ ايٓٓص اآلتــــــــٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :
د جلس ٌنتظره ساعةً فلم ٌَِؾ بالِعدَِة، ولم ٌعتذر. فملُت ، فسؤلتُه عن سبب حزنِه، فؤخبرنً أنّه دعا جاَرهُ هشاماً إلى الؽداء، ولجاءنً نبٌل حزٌناً » 

، إاّل ألنَّه من الس   ًّ !  وال نَِّة أْن ٌلتمَس الدَّاعً ألخٌه المسلِم ُعذراً، فما أجمل اإلنسان لَبِماً ٌراعً ظروَؾ األَُصٌحاب له : دَْعَوتَُن جاَرن أمٌر ُخلُِم
«.سٌِّما الحافظوَن العهد   

اسماً منسوباً. ايٓٓص :اضتدسج َٔ  - 1  

2 -  : ّٓ اْطب إىل ايه١ًُ اآلت١ٝ َع ايطبط ايتا  
ًّ . –لَبِك .  الس نَّة  الدَّاِع  

 

 اقسأ ايٓص اآلتـــٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :           
ًّ . ثم زرنا مسجدَ »  ْلنا بٌن مرافك الحدٌمة؛  فشاهدنا متحؾ السٌارات الملَك الحسٌن لبل ؼروب الشمس؛  فرالنا المسجدُ بهاإه،  وتمتَّعنا تجوَّ

     « لُهبرإٌتِنا ساحاته الكبرى  وأعمدتَه. وعند منتهى هذه  الرحلة  كنَّا لد شاهْدنا الحدٌمةَ معظمها.  فؤنِعْم بِه من  مكاٍن باهٍر َجما

اسماً منسوباً . اضتدسج َٔ ايٓٓٓص : - 1   

ّٓ : اْطب إىل ايه١ًُ اآل - 2 ت١ٝ َع ايطبط ايتا  
ُمنتهى . -الحسٌن –الحدٌمة   

 

1 -  : ّٓ اْطب إىل ايه١ًُ اآلت١ٝ َع ايطبط ايتا  

َؼد. -المهتدي  –أهل   

ٟٓ ( اضِ َٓطٛب إىل :  – 2 ) َعِبَدٔز  
عبد الرحمن . -عْبد .    د -الدّار .     ج  –عْبد الدّار .     ب  –أ   

 

ٓص اآلتــٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘:اقسأ اي  

ةَ تمدَّمها ال ٌتحمُّك إالَّ من خالِل  انتماء  أبنائها ؛ بتؽلٌبهم  مصلحة الجماعِة على المصلحة الفردٌّة،  واحترام  » الموانٌن الضابطة عمل إنَّ األمَّ
ًّ األّمة . فما أحوَجنا إلى لحٌظِة تؤّمل نلتمس فٌها المإسساِت واألفراد ، وحفظ ممدَّرات الوطن . ولمد أرست شرٌعتُنا السَّمْ  حة كّل ما من شؤنه ُرل

شد واإلٌثاَر؛ لٌرلى الوطُن  «الر   

اسماً منسوباً .    اضتدسج َٔ ايٓص : -1  

ٟٓ يف َا حتت٘ خط يف َا ٜأتٞ : - 2 ٛٓب اخلطأ ايًػٛ ص  
 الجباُل األفؽانستانٌّة شاهمة .

 

ّٓ . –ٌٓ َٔ ) ايهس٠ اْطب إىل ن – 1 ايدعا٤ (، َع ايطبط ايتا  

2 – . ) ٓٞ عًٌٓ : ْٓطب إىل ن١ًُ ) َئبل ( بـ ) َيَبٔك  
ٟٓ ( اضِ َٓطٛب إىل : – 3 ) ُعَبٔد  
َعْبد . –َعبّاد .     د  –عابِد .     ج  –ُعبٌدَة .       ب  –أ   
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٘ :اقسأ ايٓٓص اآلتٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ  

ع الخلوُق محمودٌ كالمه، و ما أكرَم المرء حٌن ٌحفُظ لسانَه ! ٌعجبنً هذا الشخُص أدبه، و»  ٌاضة ذوٌق وأخالق، فالمشّجِ أحب   فٌه تشجٌعَُن الّرِ
«نفسه الطٌبةَ وروَحه المثالٌةَ وطبعه النَّبٌل   

اسماً منسوباً .اضتدسج َٔ ايٓٓص :  - 1  

ّٓ .اْطب إىل ن١ًُ ) ذٚم (، َ  -2 ع ايطبط ايتا  
3 – . ) ٓٞ عًٌٓ : ْٓطب إىل ن١ًُ ) عؿٝؿ١ ( بـ ) عؿٝٔؿ  

ٟٓ ( اضِ َٓطٛب إىل :   - 4 ٔٚ ًُِا ) َض  
َسالم . –ُسلّم .     د  –َسالمة .     ج  –سْلمى .   ب  -أ    

 

ٞٓ ( ؟ – 1 َا املٓطٛب إيٝ٘ يف االضِ ) اجلأًٖ  

ٟٓ ( .عًٌٓ : ْٓطب إىل االضِ ) من – 2 ٔٚ َُا ٞٓ  أٚ َْ َُا٥ٔ ا٤ ( بـ ) َْ  
ّٓ .اْطب إىل االضِ ) أبٛ حٓٝؿ١ ( ، َع اي – 3 طبط ايتا  
ٟٓ يف ضبط االضِ املٓطٛب املدطٛط حتت٘ يف ايعباز٠ : – 4 ٛٓب اخلطأ ايًػٛ «نهانا دٌنُنا عن أّي تعامٍل َربَِوّي »  ص  

 

؟َا املٓطٛب إيٝ٘ يف ن١ًُ ) ٚزٔد١ٜٓ (  – 1  

2 - . ) ٓٞ َََدْٔ عًٌٓ : ْٓطب إىل االضِ ) َد١ٜٓ ( بـ )   
3 – . ّٓ اْطب إىل ن١ًُ ) محسا٤ (، َع ايطبط ايتا  

ٛٓب اخلطأ يف َا ٜأتٞ :   زاَر األردّن وفدٌ فََرْنساِويّ  .  ٗ- ص
 

 اقسأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :
ً  أمٌر عظ»  ٌٌم دوره فً الحفاِظ على الوطِن ممتلكاتِِه،  وذلن عن طرٌِك ضبِطِه سلوَن األفراِد فً المجتمعِ، وتوجٌِهِهم لحراسِة ؼِدِه . االنتماُء الوطن

!«فِللَِّه در  الُمحبٌَّن للوطِن الباذلٌَن نفوسهم من أجِل بمائِِه آِمناً   

اسماً منسوباً.   ( اضتدسج َٔ ايٓٓص :1   

ٟٓ ( .( عًٌٓ : ْٓطب إىل ن2ً ٔٚ ١ُ ) َغد ( ؾٓكٍٛ: ) َغَد  
3ّٓ . ( اْطب إىل ن١ًُ ) َبِهس (، َع ايطبط ايتا  

( صٓخح اخلطأ يف َا حتت٘ خط يف َا ٜأتٞ :4  
.  ًّ  جو  األزرِق صحرائِ

 وضصنػدفقػشبورظاػبزغادةػطداحقػاضفطلػاضؿاضّّ؛ػضذا دفقػبغوتظاػبزغادةػطداحقػاِّرض،ػ
 "“َوتَزوَُّدواػَسٔإنَّػَخغَرػاضزَّاِدػاضتَّمَوى
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ِٓ أدِب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايٓٓص اآلتٞ، ث
، ما أجملَها م»  ًّ ن عبارٍة لاَلها الملُن عبدُ هللِا الثانً ! تُعجبُنً العبارةُ بالؼتُها،  فاألردن  الوطُن الباهُر جمالُه العظٌُم شؤنه ارفْع رأَسَن  فؤنَت أردن

« موهوٌب مَن هللِا المّوة والعزٌمة، وما إكراُم أهِل األردّنِ الزائَر إالَّ دلٌل شهامٍة وأصالٍة ، لائماً على أمنِه واستمراِره  

اسماً منسوباً . ايٓص : اضتدسج َٔ - 1   

2 – . ) ٓٞ عًٌٓ : ْٓطب إىل ن١ًُ ) بالغ١ ( ؾٓكٍٛ : ) بالٔغ  
ل (، َع ايطبط ايتاّ .َئب –اْطب إىل ايهًُتني : ) ايٓداعٞ  -3  

:األض١ً٦ اييت تًٝ٘  ٔثِ أدب ع ،اقسأ ايٓص اآلتٞ  

نا ُتحيي بدفِئيا الشتائيِّ ُبَرّيَق األمِل، ما أروعيا وىي تذّكُرنا بِنَعم هللِا! ــــقطراُتُو الفاتنُة أرواح )هلِل درُّ حّباِت المطِر! إّنيا تغسُل النفَس ىموَميا، 
.واإلنساُن الموىوُب نعمًة عميِو أْن يحمَد هللا عمييا (  

ً   (اضتدسج َٔ ايٓص:1 اسماً منسوبا  
.( اْطب إىل ن١ًُ ) ايٓؿظ ( ايٛازد٠ يف ايٓٓص2  

ٞٓ(ْ  ( عًٌٓ:3 .ٓطب إىل ن١ًُ )َئبل( ؾٓكٍٛ )َيَبٔك  

ٌٓ َا حتت٘ خٓط مٓما ٜأتٞ:4 ٛٓب اخلطأ يف ن (ص  
 ٗ-هذا َحْضِريٌّ من َحْضرَمْوت.

3 

ِٓ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايٓص، ث
ارٌخِ كاَن الناُس مالِحظٌَن النجوَم تشكٌالتها، وأطلموا على كّلِ  تشكٌلٍة منها اسماً، )إّن الكوَن نجوَمه كانَت محطَّ أنظاِر الناِس، فمنذُ فَُجٌِر الت

 لموالعِ النجوِم فً فصوِل السنِة المختلفِة،  وما أشبَهها بخرٌطِة سطحِ األرِض المرسومِة تفاصٌلها بعن
اٌٍة!(.ورسموا الخرائَط السماوٌّةَ  

اسماً منسوباً.  (اضتدسج َٔ ايٓص :1  

( اْطب إىل ن١ًُ ) ض١ٓ ( ايٛازد٠ يف ايٓٓص .2  
ُٖ (عًٌٓ:3 ُٖد٣( ؾٓكٍٛ ) ٟٓ(ْٓطب إىل ) ٔٚ َد  
ٟٓ(( َا 4 ؟املٓطٛب إيٝ٘ يف ن١ًُ )ُعَبٔد  
ٌٓ َا حتت٘ خٓط مٓما ٜأتٞ :5 ٛٓب اخلطأ يف ن ( ص  

 ِ ًّ ِ والمذهِب الَحنٌف ًّ  لارَن الباحُث بٌَن المذهِب الشافع

 شلػضضجطالػ:ػأظتػأشبّّػطنػاضمبّّػسيػزغابػاِّخالق.
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ِٓ ،اقسأ ايٓص  : أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ ث  

ًَّ عنواُن الصَحة الجٌّدِة، فهو ٌمً من األمراض معظمها، وهو باهٌر أثره فً الجسمِ  وظائِفه وله لٌمةٌ  كبٌرةٌ . والواجُب على كّل  ) إّن التوازَن الؽذائ
ٌْمة تمد  جشخٍص أن ٌكون معتدالً فً تناوِلِه الطعامَ  فً الصّحِة! وما أسوأ طعمه عند المرِض!(. ةٍ لِة، فٌا للطعاِم من لذَّ بالطا سمه، وحسُب المرء لُمَ  

اسماً منسوباً  أ(اضتدسج َٔ ايٓٓص:  

( اْطب إىل ن١ًُ )ايصٓخ١( ايٛازد٠ يف ايٓٓص َع ايٓطبط ايٓتاّ.ب  
ٟٓ(. ( عًٌٓ:ج ٔٚ ْٓطب إىل ن١ًُ )َٜد( ؾٓكٍٛ )ََٜد  
ٌٓد ٛٓب اخلطأ يف ن َا حتت٘ خط يف َا ٜأتٞ : (ص  

 لرأُت عن الحملة الفرنساوٌّة

ٌٓ  احل

2008غتٟٛ   
االسم المنسوب: البٌئٌّة -ٔ  
ٕ  -       ًّ ًّ  -بدَِع الكْونِ  
ٖ- ًَّ ج  َكتَِف  

2008صٝؿٞ   
   ًّ  ِحْكم

2009غتٟٛ   
ٔ-  ًّ طبٌع  
ٕ-     ًّ ٌْدانِ ًّ  -َم َحمٌِم  
يّ  - ٖ )ج( البَّرِ  

2009صٝؿٞ   
ٔ-     ًّ إنسان  
ّي      -   ٕ /الدُعاِويّ -ذَِوّي      األَ  -ُودِّ ًّ الدُعائِ  
ٖ- ًّ )د(حبَك  

2010غتٟٛ   
الجماعة: الَجماِعّي     األخرى: اأُلخِرّي، اأُلخَرِوّي، اأُلخراِويّ  -ٔ  
َؤلي )بفتح اليمزة(      -ٕ الدُّ  
أ حمٌمة   -ٖ  

2010صٝؿٞ   
ٔ- ِ ًّ اسماً منسوباً: الممدس  
ٕ-           ًّ مدٌنة: َمدَنِ  
ب     -ٖ  

2011غتٟٛ   
ٔ-  ًّ ُخلُم  
ًّ أو الدّاَعِويّ  -ٕ ًّ  ،   الدّاعً: الدّاع نِّ ًّ  ،  الس نَّة : الس  لَبَِك: لَبَِم  
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2011صٝؿٞ   
ٔ-  ًّ الملك  
ٕ-  ًّ ًّ  ، منتهى: ُمْنتَِه ٌْنِ ًّ  ،  الُحسٌن: الُحَس الحدٌمة: الَحدَلِ  

2012غتٟٛ   
ٔ-  ًّ أهل: أَْهِل  

 المهتدي: الُمْهتَِديّ 
يّ َؼد: َؼدَوِ   

2012صٝؿٞ   
ٌّةاسماً منسوباً : الفردِ -ٔ  
األَفؽانٌِّة-ٕ  

2011غتٟٛ     
ًّ أو دُعاِويّ  -ٔ الُكَرِوّي        ،  دُعائِ  
ألّن ) لَبِك( اسم ثالثً مكسور العٌن فتفتح عٌنه عند النسب -ٕ  
أ  ) ُعبٌدة( -ٖ  

2013صٝؿٞ   

ةَ   ٌّ المثالِ  -ٔ  
ٕ- ًّ ذَْولِ  
إضافة ٌاء النسب و )فعٌلة( وهو مضعّؾ فننسب إلٌه بحذؾ تاء التؤنٌث من آخرهألن )عفٌفة( اسم على وزن-ٖ  
َسلمى -ٗ  

2014غتٟٛ   
الجاهل )جاهل(-ٔ  
ألن )نماء( اسم ممدود همزته منملبة عن أصل فٌجوز عند النسب إبماء الهمزة على حالها أو للبها واواً -ٕ  
ٖ-  ًّ َحنَِف  
ِربَِويّ  -ٗ  

2014صٝؿٞ   

وردأو وردة   -ٔ  
ما لبل الٌاء المحذوفة ثم إضافة ٌاء النسب ٌمتضً حذؾ تاء التؤنٌث والٌاء مع فتح األنها جاء على وزن فعٌلة ؼٌر ُمَضعّفة وال معتلة العٌن مم -ٕ  
َحْمراِويّ  -ٖ  
ٗ-  ًّ فََرْنِس  

2015غتٟٛ   
ٔ- ًّ / وطن ًّ الوطن  
عند اننَّسبفنزدّ انحزف انًحذوف واواً يكسىرة ؛ ً محذوؾ الالمالثألنه اسم ث-ٕ  
بَْكِريّ  -ٖ  
صحراويّ  -ٗ  

2015صٝؿٞ   
ًّ دأر-ٔ ن  
ألنه اسم مختوم بتاء التؤنٌث ٌكون بحذؾ التاء من آخره وزٌادة ٌاء النسب ) الٌاء المشددة ( مع كسر ما لبلها-ٕ  
ًّ أو الدّاَعِويّ -ٖ ًّ /    الدّاِع لَبَِم  

2016غتٟٛ   
ٔ- ًّ ًّ النفسِ -ٕ                 الشتائ  
فتح عٌنه عند النسبها اسم ثالثً مكسور العٌن فتُ ألن  -ٖ  
ًّ  ًّ َحْضَرمِ  -ٗ أو حضرموتِ  
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2016صٝؿٞ   
السماوٌّة-ٔ  
يّ َسنَوِ  -ٕ  
)اسم ممصور ثالثه ألؾ (عند النسب الثالث فٌه ألؾ تملب واواً  حرؾألنّه اسم ممصور ال -ٖ     
ٌْدة  -ٗ دٌْ ُعبَ  أو ُعبَ  
ًّ فِ الَحنَ -٘  

2017غتٟٛ   
ٔ-  ًّ   الؽذائِ
ٕ-  ًّ الصّحِ  
ًّ محذوؾ الالم، فنردّ الحرؾ المحذوؾ واواً مكسورة عند النسب .  -ٖ ألنّه اسم ثالث  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الػتتدٓضقػشطمػاضجبالػضغراكػاضفاضم،ػتدٓضمناػضترىػأظتػاضفاضم
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 التصغيــــــــــــــــر

ايتصػريطسا٥ل   دالالت ايتصػري 

األسماء الثالثٌة 

 والرباعٌة

األسماء المرّكبة 

 تركٌباً إضافٌاً 
ما ثانٌه ألؾ زائدة 

 أو حرؾ علّة

األسماء الثالثٌّة 

مإنّثةال  

التً تُلحك األسماء  ما ثالثه حرؾ علّة

ًّ بالثالثً والرباع  
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 اِّجزاءػاضطحذوسقػطنػاضدرسػ:ػ
ٌّة المحذوفة الالم أو الفاء . تصؽٌر األسماء الثالث -ٔ  
تصؽٌر األسماء الخماسٌّة التً رابعها حرؾ علّة . -ٕ  

. تصؽٌر الجموع -ٖ  
 

 :ػػػػؿغكقػاضوزارةػ

اسماً ُمصؽّراً. من  استخرج – ٔ  
ر  – ٕ  . كلمة )    (  مع الضبط التام  صؽِّ  
ما ُمكبِّر كلمة )  (   -ٖ  
.)    (     علىكلمة )     (   نصؽّر علّل :  – ٗ   
ط. صّوب الخطؤ فً ما تحته خ – ٘   

 

 دالالت التصغري

 امُلهٖبس املصٓػس املجاٍ ايدالي١

لؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾاضتمضغ  أزور ُأَصْيحابي دائماً  
 ) أي عدد األصحاب قميل (

 أصحابي ُأَصيحاِبي

لؾؾؾؾؾؾاضتحٌببػواضتدضغ كان صمى هللا عميو وسّمم ينادي  
 السيدة عائشة : يا ُحَمْيراء

 َحمراء ُحَمْيراء

انؾؾشربػاضزطانػأوػاضطص وصمُت ُقَبيل الغروب  - انتظرتك  
 ُبَعْيد الحديقة .

ُبَعْيد  -ُقَبْيل   بعد -قبل    

مؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؿكرػاضحج  الجبل الُجَبْيل انظر إلى ذلك الُجَبْيل . 

َوْيِعر ال أقرأ ليذا الُشَوْيعر اضتحمغرػوتمضغلػاضذأن  الشاعر الشُّ
 

  

 1ْػاط 
 ٖات مج١ً َٔ عٓدى ؾٝٗا اضِ َصػس ٜدٍ تصػريٙ ع٢ً قسب املهإ.
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 2ْػاط 
 ٖات نًُتني َصػستني ٜدٍ ايتصػري يف نٌ َُٓٗا ع٢ً ايتخٓبب ٚايتديٌٝ.

 

1حٌ ْػاط   
ٌْد الحدٌمة  .ولفت بُعَ  

ٌٓ ْػاط  2ح  
ٌْمان  ٌْدَة  –نُعَ ُهنَ  

 

        

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تؿكغرػاالدمػاضثالثٌي

 

تؿكغرػاالدمػاضربارٌيػػػػػػػ  

 

 
رضىػؿغكقػ)ػُسَفْغلػ(ػػـمػاضحرفػ

اِّولػ+ػستّّػاضثاظيػ+ػغاءػ
 داصظق.

ٌْد  أسد : أَُس
ٌْط  ِقّط : لَُط
ٌْب  دّب : دُبَ

ٌْل  رجل : ُرَج
 

 

 

 

 

 رضىػؿغكقػ)ػُسَفْغِفلػ(

ـٌمػاضحرفػاِّولػ+ػستّّػاضثاظيػ+ػ
 غاءػداصظقػ+ػصدرػطاػبفدػاضغاء

ٌِْفر  جعفر : ُجعَ

ٌِْرد  ِمْبَرد : ُمبَ

ٌِْهد  ُهدُهد : ُهدَ

ٌْتِر   دفرت : دُفَ
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ّٓ صػِّس ايهًُات اآلت١ٝ : َع ايطبط ايتا  

 
 ُدَرْيِيم ِدْرىم  ُذَؤْيب ِذئب
 ُنَيْير َنْير  مَمْيِعب َمْمَعب
 ُمَسْيِرح َمْسرح  ُمَنْيِخل ُمْنُخل
 ُقَمْيم قمم  ُطَفْيل طفل
 ُمَنْيِزل َمْنزل  ُنَمْير َنمر
 ُغَصْين غصن  ُقَمْير قمر

  

 3ْػاط 

 صػس األمسا٤ اآلت١ٝ:

 أسد، لط، ملعب، منخل.

 4ْػاط 
 ت أَج١ً َٔ حٝاتو تتطُٔ أمسا٤ َصػس٠: ثالث١ٝ، ٚزباع١ٝ .ٖا

 ٌٓ  خالٍ األَج١ً ايطابك١ .يًٓػاطني مٓت احل
 

 

 

  اء ( –ى   –) ة  يقبل كممة ) ىذه ( قبمو      ال ينتيي بـ     أحرف ٖ                                               

   (اء –ى   –مبل ) هذه (، فنمول : هذه شمس + ال تنتهً بـ ) ة تاحرؾ +  ٖ مإلّفة من : ن١ًُ ) مشظ(  :  َجاٍ

     

 

 

 

 
 ُتِضَحقػبناػتاءػاضتأظغثػرظدػاضتؿكغر

 

اخلالي من عالمة التأنيح  املؤنح    تصغري االسم الجالثّي  
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 تصػريٙ االضِ
؛ أي  )ُشَمْيس + ـة (ُشَمْيسة شمس  

 ُأَذْينة ُأُذن
 ُنَفْيسة نفس
 ُىَنْيدة ىند
 ُدَعْيدة َدْعد
 ُعَيْينة َعْين

 

 5ْػاط 

 اخرت مخط١ أمسا٤ ثالث١ٝ َؤْج١ خاي١ٝ َٔ عال١َ ايتأْٝح .
 مٓت احلٌ َٔ خالٍ األَج١ً ايطابك١ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌٓ ٖٚٞ  ،اآلت١ٝ ُتصٓػس نُا ُٜصٖػس االضِ ايجالثٞاألمسا٤    :ن

 

ادمػثالثٌيػطزغدػ
 بتاءػاضتأظغثػ.

 

ادمػثالثٌيػطزغدػبأضفػ
اضتأظغثػػ)ػاضطمؿورةػ

 أوػاضططدودةػ(
 

ادمػثالثٌيػطزغدػ
 بأضفػوظونػ.

 

 

 جطعػرضىػوزن

 ػ)ػأسفالػ(

 

 

 

ٌْرة  شجرة : ُشَج

ٌْبة  ُلعبة  : لُعَ

 

 

ٌْراء  محراء : ُحَم

ٌْراء  صخراء : ُصَح

ٌْمى  َسِلَنى : سُلَ

ٌْلى  ُفْضلى : فَُض

 

 

 

 

ٌْمان  عجنان : عُ ثَ

ٌْمان  سِلنان : ُسلَ

 

 

 

 

 

 

ٌْجار  أشجار : أَُش

ٌْراس  أفراس : أُفَ
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ّٓ صػِّس ايهًُات اآلت١ٝ   َع ايطبط ايتا

فةُغَريْ  ُغرفة  ُنَخْيَمة نخمة  
 ُأَنْييار أنيار  ُخَضْيراء خضراء
 ُحَمْيدان َحْمدان  ُذَكْيرى  ِذكرى 
 ُيَسْيرى  ُيْسَرى   ُأَزْييار أزىار
 ُتَمْيَرة َتْمرة  ُنَعْيمان ُنعمان
 ُنَجْيالء نجالء  ُخَرْيساء خرساء

 6ْػاط 

 صػس األمسا٤ اآلت١ٝ:
 ى:.........................زهرة:.....................................أنهار:.........................ٌسر

 حمدان:........................نجالء:........................نخلة:......................................

ٌٓ ْػاط  6مٓت ح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َُٜصٖػس تصػري االضِ ايسباعٞ نٌ اضِ حلكت٘ بعد أزبع١ أحسف: 

 : 

 تاءػاضتأظغثػ. 

 

 أضفػاضتأظغثػػ
 اضططدودةػ.

 

 أضفػوظونػزائدتان.

 

 

 غاءػاضٓظدبػ.

 

 

 
ٌِْطرة  َقْنطرة : لُنَ

ٌْتِرة  عنرتة : ُعنَ

 

 

 

ٌْفران  َزْعَفران : ُزَع

ٌِْلبان  ُثْعُلبان : ثُعَ

 

 

 

 

ٌِْفِريّ   َجْعَفِرّي : ُجعَ

 ًّ ٌِْرلِ  َمْشِرِقّي : ُمَش

 

 

 

 

ٌِْرباء  َعِقَرباء : ُعمَ

ٌِْفساء  خنفساء : ُخنَ

 
 

 
 

 

ٌْل (، ثّم نضٌ ٖفً كل الحاالت السابمة نؤخذ أول  َالحع١ : ؾ بمٌة األحرؾ، فعند تصؽٌر حروؾ  ونطبك علٌها لاعدة تصؽٌر االسم الثالثً ) فُعَ

ٌَْرة  ٖ) شجرة( نؤخذ أول  ٌْر ( ثّم نضٌؾ ) ـة( = ُشَج .وهكذا بمٌة الحاالت، حروؾ ) شجر ( ونصؽّرها تصؽٌر االسم الثالثً؛ فتصبح ) ُشَج  
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ّٓ صػِّس ايهًُات اآلت١ٝ : َع ايطبط ايتا  

 ُمَيْيِرجان َمْيرجان  ُمَدْيِرسة َمدرسة
 ُأَرْيِبعاء أربعاء  ُقَرْيِفصاء ُقْرُفصاء
 ُمَسْيِطرة ِمْسطرة  ُتَرْيِجمان ُتْرُجمان
 ُعَسْيِكِريَ  َعْسَكريّ   ُعَبْيِقِريّ  َعْبقريّ 

مةُمسمِ   ُصَوْيِمجان َصولجان  ُمَسْيِممة 
 ُحَنْيِظمة َحْنَظمة  ُكَبْيِرياء كبرياء

 

 7ْػاط 

 صػس األمسا٤ اآلت١ٝ بعد جتسٜدٖا َٔ ايصٚا٥د، ثِ صػسٖا َع ايصٚا٥د، ٚالحغ ايعالق١ بني صٝػيت ايتصػري يف احلايني: 
، ثعلبان، عنترة، خنفساء. ًّ  مشرل

ٌٓ ْػاط  7ح  

دَع ايصٚا٥ ايعالق١  َٔ غري ايصٚا٥د 
ًّ على  نالحظ أّن التصؽٌر فً الحالتٌن التزم لاعدة واحدة هً لاعدة تصؽٌر الرباع

ٌِْعل(  وزن ) فُعَ
 ًّ ٌِْرلِ  ُمَشْيِرق  ُمَش
ٌِْلبان  ُثَعْيِمب ثُعَ
ٌْتِرة رْيتِ ُعنَ  ُعنَ  
ٌِْفساء  ُخَنْيِفس ُخنَ

 

 

 

 

 

 

ًّ حروؾ  ونطبك علٌها لاعدة تصؽٌر االسم  ٗفً كل الحاالت السابمة نؤخذ أول  َالحع١ : ٌْل (، ثّم نضٌؾ بمٌة األحرؾ، فعند تصؽٌر  الرباع ) فُعَ

ٌِْرب؛ فتصبح ) الرباعً( ونصؽّرها تصؽٌر االسم  عمربحروؾ )  ٗ( نؤخذ أول ) عمرباء ٌِْرباء( = اء( ثّم نضٌؾ )  ُعمَ .هكذا بمٌة الحاالت، وُعمَ  

 

 

 اِّطلػعوػتضكػاضظاسذةػاضؿكغرةػاضتيػطنطاػؿكرػحجطناػإٓضاػأظناػتلتّّػآساشّاػوادفقػسيػاضحغاة.
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 يحّق لك أن ترتقي ٔٓٔ

 

 

        

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

ّٓ صػِّس ايهًُات اآلت١ٝ : َع ايطبط ايتا  

 األلف أصميا ) واو( ؛ ألّن الجمع ) أموال( ُمَوْيل مال  األلف زائدة ُجَوْيِبر جابر
َوْيِجزمُ  ُموَجز  األلف زائدة ُقَوْيض   قاض   فتبقى كما ىي عند فالجذر ) وجز(؛ الواو أصمية؛  

 التصغير
 األلف زائدة ُعَوْيِرف عارف  األلف زائدة ُأَوْيِسن آِسن
 األلف زائدة ُكَوْيِتب كاتب  الياء أصميا ) واو (؛ فالجذر ) قوم( ُقَوْيَمة قيمة
 الياء أصميا ) واو (؛ فالمصدر  ُخَوْيَفة ِخْيَفة

 ) خوف (  
 األلف أصميا واو؛ ألّن المصدر ) ىول(  ُىَوْيَمة ىالة 

؛ فتبقى ) سار: يسير ( الياء أصمّية ُسَيْيرة ِسيَرة
 كماىي عند التصغير

 األلف زائدة ُرَوْيِفع رافع 

 8ْػاط 

 صػس األمسا٤ اآلت١ٝ :
 خٌفة، سٌرة، هالة، مال، موجز.

ٌٓ َٔ خالٍ األَج١ً ايطابك١ .  مٓت احل

 تؿكغرػطاػثاظغقػأضفػزائدة

ػطنػأؿلػاضصضطق(ػػسضغػ=ػاضحرفػاضثاظيػ+ػػ)اِّضف  

 

رنػحرفػرٓضقػآخرػ.ػقػطظمضًبتؿكغرػطاػثاظغهػحرفػرٓض  
 

 
 ُتمَضبػاِّضفػواوّاػرظدػاضتؿكغر

ٌْتِن  فاتن : فَُو
 األلؾ لٌست أصلٌة؛ ألّن الجذر) فتن (           
ٌِْمن .                                    آِمن  : أَُو

ٌِْلب .  طالب  : ُطَو

ٌِْضل .  فاِضل : فَُو
 

 

 ُغَرٌدػػحرفػاضفضقػإضىػأؿضهػرظدػاضتؿكغر.  
ٌْب )أصل األلؾ ٌاء؛ ألّن الجمع )أنٌاب( (  ناب: نٌَُ

ٌْب )أصل األلؾ واو؛ ألّن الجمع )أبواب( (  باب : بَُو
ٌْر ) أصل األلؾ واو؛ ألّن الجمع )أؼوار( (  غار : ُؼَو

ٌْدة ) أصل األلؾ ٌاء؛ ألّن المصدر )َؼٌَد( (  غادة : ُؼٌَ

ٌِْسر )أصل الواو ٌاء؛ ألّن الماضً )ٌََسَر( (  ُموِسر : ُمٌَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزيرة :  جَزِريّ 

 ًّ  ُجهينة :  ُجَهنِ
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ّٓ صػِّس ايهًُات اآلت١ٝ : َع ايطبط ايتا  

 ُشَديِّد شديد  ُعَزيِّز عزيز
 ُخُطيِّة خطوة  ُفَتيَّة َفْتوة
 ُرَحيَّة َرَحى  ُكَثيِّر كثير
يِّسُجمَ  جموس  ُرَفيِّع رفيع  
 ُحَميِّة ِحمى  ُفَتيَّة فتى
 ُغَزيَّة غْزوة  ُقَعيِّد قعود

 

 

 

عوػاضغاءػػػاضثاضثػحرفػاضفضق  

 

 

عوػاِّضفػأوػاضواو.ػاضثاضثحرفػاضفٓضق  

 ُتدَزمػغاؤهػبغاءػاضتؿكغرػ.
 

نبيل : ُنَبيِّ ل .                                   
ُرِقية  : ُرَقيِّة .                               

 مجيل  : ُجَميِّل .

 َرْمَية: ُرَميَّة .

 

                                                 

                 

ُتمَضبػاِّضفػأوػاضواوػغاء،ػثٌمػُتدزمػبغاءػ
 اضتؿكغر.

 

 عصا : ُعَصيَّة .

 حصوة : ُحَصيَّة .

 ندى : ُنَديَّة .
 ُهَدى : ُىَديَّة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الػتملػإنػاضدظغاػتفطغظيػظنرعاػػسرٌبطاػأظتػطنػغجضسػباضفصس.
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 9ْػاط 
 صؽّر كلمة ) عزٌزة ( 

ٌٓ ْػاط   9ح
 ُعَزٌِّزة

 

 

 

 

 

 

 

 َع ايطبط ايتاّ :   صػِّس ايهًُات اآلت١ٝ 

د عب
 الرحمن

) عبد ( اسم ثالثي؛ لذلك  ُعَبْيد الرحمن
 ُيصّغر عمى وزن ) ُفَعْيل(

ألف ) صالح ( ثالثة ؛ لذلك نقمبيا ياًء؛ وندغميا  ُصَميِّح الّدين صالح الّدين 
 مع ياء التصغير .

)بدر( اسم ثالثي؛ لذلك  ُبَدْير الّدين بدر الّدين
 ُيصّغر عمى وزن ) ُفَعْيل(

َميِّد الّدينعُ  عماد الّدين  ألف ) صالح ( ثالثة ؛ لذلك نقمبيا ياًء؛ وندغميا  
 مع ياء التصغير .

ولة ألف ) تاج ( ثانية ومنقمبة عن  ُتَوْيج الدولة تاج الدَّ
 واو؛ لذلك نرّدىا إلى الواو

واو )نور ( ثانية وأصمية ؛ لذلك تبقى كما ىي  ُنَوْير الّدين نور الّدين 
 عند التصغير.

 

 13ْػاط 

  اقسأ ايٓص اآلتٞ، ٚصػِّس األمسا٤ املسنب١ ايٛازد٠ ؾٝ٘:
ٌن، والذود عن ِحماه، ثم توالى بٌن زمن وآخر ظهور لادة  –رضً هللا عنهم جمٌعاً  –ضرب الصحابة وتابعوهم  أروع األمثلة فً االخالص لهذا الدِّ

نور الدٌن، ولن ٌنسى التارٌخ و ً المعتصم باهلل، والزنكٌٌن: عماد الدٌن، لم ٌؤلوا جهداً فً الدفاع عن حٌاض اإلسالم والمسلمٌن؛ كالخلٌفة العباس
 صالح الدٌن األٌوبً وتحرٌره األلصى من ٌد الصلٌبٌٌن.

ٌٓ ْػاط  13ح  

ٌْر الدٌّن / ُصلٌَِّح الدٌّن/   ُعَمٌِّد الدٌّن نَُو  
 

 

ْصػِّس اجلص٤ األٍٚ ) ايصدز (، ْٚطبِّل عًٝ٘ قٛاعد 

 ايتصػري،  ٜٚبك٢ اجلص٤ ايجاْٞ نُا ٖٛ .
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 16ْػاط 

 اقسأ ايٓصٛص اآلت١ٝ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝٗا:
االى: _ لال تع ِر الصَّ َن األََمَواِل َواألنفُِس َوالثََّمَراِت َوبَّشِ َن اْلَخوْؾ َواْلُجوعِ َونَْمٍص ّمِ ٍء ّمِ ًْ  [.٘٘ٔبِِرٌن{]البمرة:}َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِش

 _ لال أبو تمام :
ٌْرُ                ُربَّ للٌل جنى كثٌراً                       كم مطر بَدُإهُ ُمَط

 المتنبً ٌمدح سٌؾ الدولة: _ لال
ٌِْدِب   كما نُثَِرْت فوق العروس الدراهمُ                     نَثَْرةً نَثَْرتَُهُم فوق األَُح

 ولال ٌهجو كافوراً اإلخشٌدّي:
ٌِْمِك ٌا َحلٌمُ  ًَ لألَُح  أُِخْذُت بِمدِحِه فرأٌُت لَْهواً                       َمماِل

ًّ ولد توجه من دمشك إلى البلماء؛ لزٌارة صاحب له ٌُلمّب بـ)الشمس(، فلما وصل إلى البلماء وجده لد توجه إلى _ لال الشٌخ عالء الدٌ ن الوادع
 ُحسبان:

 أتٌت إلى البلماء أبؽً لماءكم                        فلم أَركم فازداد شولً وأشجانً                     
 ُحسبانلوام : َمن أنت لاصد                 لرإٌاه؟ للت: الشمس، لالوا : بفمالت لً األ                     

ر األسماء التً تحت كل منها خط فً النصوص السابمة. -ٔ  صؽِّ
 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فً ما ٌؤتً : -ٕ

 . تصؽٌر االسم )حلٌم( هو:ٔ         
ٌْم                        -أ           ُحلٌٌَِّم -ُحلٌَِّم                                   ج -ب             ُحلَ
 . تُصؽَّر كلمة )البلماء( تصؽٌر:ٕ        
.                               ب -أ          ًّ ًّ                                  ج -الثالث ًّ  -الرباع  الخماس
ٌِْدب( تصؽٌرٌ ٖ         السٍم:  . كلمة )األَُح
ًّ                                   ب -أ        ًّ                            ج -ثالث ًّ  -رباع  خماس
ٌِْمك( هً: - ٗ         داللة التصؽٌر فً كلمة )األَُح
 ملٌل الشؤنالتحمٌر و ت -ِصؽر الحجم                     ج -التحبّب والتدلٌل                       ب -أ       
 . داللة التصؽٌر فً بٌت أبً تمام هً:٘      
 ِصؽر الحجم -التحمٌر وتملٌل الشؤن                           ج -التملٌل                            ب -أ      

ْر كلمة )فوق( فً البٌت األول للمتنبً، وتبٌن داللة تصؽٌرها. -ٖ  َصؽِّ
 كلمة )ُحسبان(.من أي فن بدٌعً تُعَدّ  -ٗ
 ما نوع )كم( فً بٌت أبً تمام؟ -٘

 ٌٓ  18ْػاط ح

ٌْبان -ٔ ٌْرة ، ُحَس  نُثَ
.)أ(٘.)جـ(   ،ٗ.)ب(     ، ٖ.)أ(     ، ٕ.)ب(   ، ٔ -ٕ  

)لُرب المكان( ُفَوْيق -ٖ  

تورٌة -ٗ  

كم الخبرٌّة -٘  

 

 

 

 

  الػتفشػبفغدّاػرنػاضضهػوتطضبػاضدفادة
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 يحّق لك أن ترتقي ٘ٓٔ

 

  17ْػاط 

 دب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝٗا:اقسأ األبٝات اآلت١ٝ َٔ قصٝد٠ البٔ حذ١ احلُٟٛ، ثِ أ

َيْيرِ    ُطَرْيِفي ِمن ُلَيْيالِت الُيَجْيِر                                                          ُمَقْيريُح الُجَفْيِن من السُّ
 ي رِ يْ مَ دا جُ غَ  الحديدَ  مي                     ولكنّ يْ قَ َحياُء ُمَقْيَمَتْيِو َسبى عُ                               
 ريْ تَ ال وُ بِ  ِب يْ مَ في القُ  ض  يْ وَ مُ                      مٌ يْ يَ لو سُ  ُس يْ وَ القُ  ُبوُ جَ يْ وَ حُ                               

 رِ يْ عَ الشُ  يُّ دِ يْ عَ ي                       فقال أنا جُ عِ يْ مَ دُ  يوماً  الً ئِ يْ وَ سُ  أتاهُ                               
 رِ يْ يَ الشُّ  مثلُ  هِ رِ يْ جَ ىُ  ويومُ                       مٌ يْ وَ عندي يُ  وِ مِ يْ َص وُ  رٌ يْ يَ شُ                               

 استخرج من األبٌات ثالثة أسماء ؼٌر مصؽرة. -ٔ
 هات مكبر كل مصؽر فً األبٌات. -ٕ

ٌٓ ْػاط   17ح

. حٌاء ، الحدٌد، ٌوم -ٔ  

َُهٓبسٙ      امُلصٓػس   -2       
 ُطَريفي َطْرفي
 الُيَجْير اليجر
 الُجَفْين الَجفن
ير يير السَّ  السُّ
 ُمَقْيَمَتْيو ُمْقَمَتْيو
 ُعَقْيمي َعقمي
 ُجَمْيري  َجْمري 
 ُحُوْيِجبو حاِجبو
 الُقَوْيس الَقوس
 ُسَيْيم َسْيم
 ُمَوْيض ماض  
 الُقَمْيب الَقْمب
 ُوَتْير َوَتر

 ُسَوْيِئال سائال
 ُدَمْيعي َدْمعي
 ُجَعْيِديّ  َجْعِديّ 
ْعر َعْير الشَّ  الشُّ
 ُشَيْير َشْير
 ُوَصْيمو َوْصمو
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 يحّق لك أن ترتقي ٙٓٔ

 

 ُيِوْيم َيْوم
 ُىَجْيُره َىْجُره
ْير َيْير الشَّ  الشُّ

 

 

1 - : ّٓ صٓػس نًّا َٔ ايهًُتني اآلتٝتني َع ايطبط ايتا  

دلٌك . -ض األر  

تصػري ن١ًُ ) َؾَسع ( : – 2  
ٌْس .        ب  –أ  فَُرٌِّس .       –فَُر  
ٌْسة . –فَُرٌِّسة .      د  –ج  فَُر  

 

 : ّٓ  صٓػس نًّا َٔ ايهًُات اآلت١ٝ َع ايطبط ايتا

صدٌك. -بٌت  –أكبر   

 

 : ّٓ  صٓػس ايه١ًُ اآلت١ٝ َع ايطبط ايتا

 نفس .

 

1 -  : ّٓ صٓػس ايه١ًُ اآلت١ٝ َع ايطبط ايتا  

 حاجة .

ِٝٔسد ( تصػري الضِ : - 2 ن١ًُ ) امُلَب  
ًّ .      –ثالثً .       ب  –أ  خماس  
.     د  –ج  ًّ ًّ مزٌد . –رباع ثالث  

 

1 -  : ّٓ صٓػس نًّا َٔ ايهًُات اآلت١ٝ َع ايطبط ايتا  

عظٌم. -عاِمل  –ُركن   

ِٝـ ايٓدٚي١ ( بكٛيٓا : – 2 ُْصٓػس االضِ ) َض  
ٌْلة .       ب  –أ  ٌْؾ الد و ٌْلة .    –س ٌْؾ الد َو ُسٌَ  
ٌْؾ الدّولة .      د  –ج  ٌْؾ الدّولة . –ُسٌَ ُسَو  
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 يحّق لك أن ترتقي 4ٓٔ

 

 

 : ّٓ   صٓػس نًّا َٔ ايهًُتني اآلتٝتني َع ايطبط ايتا

َممام . -وجه    

 

ـــــٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :اقسأ ايٓٓص اآلتـــ  

، فسؤلتُه عن سبب حزنِه، فؤخبرنً أنّه دعا جاَرهُ هشاماً إلى الؽداء، ولد جلس ٌنتظره ساعةً فلم ٌَِؾ بالِعدَِة، ولم ٌعتذر. فملُت جاءنً نبٌل حزٌناً » 
، إاّل ألنَّه من الس   ًّ !  وال الدَّاعً ألخٌه المسلِم ُعذراً، فما أجمل اإلنسان لَبِماً ٌراعً ظروَؾ األَُصٌحاب نَِّة أْن ٌلتمَس له : دَْعَوتَُن جاَرن أمٌر ُخلُِم

«.سٌِّما الحافظوَن العهد   

اسماً ُمصؽَّراً . اضتدسج َٔ ايٓٓص : - 1  

2 -  : ّٓ صٓػس نًّا َٔ ايهًُتني اآلتٝتني َع ايطبط ايتا  
ُعذر. –نبٌل   

ّٓ : صٓػس نًّا َٔ ايهًُ - 1 تني اآلتٝتني َع ايطبط ايتا  

الُكْبرى. -الشمس   

ِٝد ايػسٚب (، ع٢ً : – 2 ٍٓ ايتصػري يف قٛيٓا : ) ٚصًُت ُبَع ٜد  
لرب الزمان .    –لرب المكان .    ب  –أ   
ِصؽَر الحجم . –التحب ب .        د  –ج   

 

ََُهٖبس ن١ًُ ) ُعَصَِّص٠ّ ( ؟ – 1 َا   

ّٓ : صٓػس ايه - 2 ١ًُ اآلت١ٝ َع ايطبط ايتا  
.ُأمَّة   

 

 اقسأ ايٓص اآلتــٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘:
ةَ تمدَّمها ال ٌتحمُّك إالَّ من خالِل  انتماء  أبنائها ؛ بتؽلٌبهم  مصلحة الجماعِة على المصلحة الفردٌّة،  واحترام  » الموانٌن الضابطة عمل إنَّ األمَّ

ًّ األّمة . فما أحوَجنا إلى لحٌظِة تؤّمل نلتم المإسساتِ  س فٌها واألفراد ، وحفظ ممدَّرات الوطن . ولمد أرست شرٌعتُنا السَّْمحة كّل ما من شؤنه ُرل
شد واإلٌثاَر؛ لٌرلى الوطُن  «الر   

اسماً ُمصؽّراً .    اضتدسج َٔ ايٓص : -1  

ّٓ : صٓػس نًّا َٔ ايهًُتني اآلتٝتني َع ايطبط ايت - 2 ا  
شد  َشرٌعة . –الر   

  اضذخصػاضطنمػسيػحغاتكػػضغسػاضذخصػاضذيػتذفرػبوجودهػ،ػوضصظهػاضذخصػاضذيػتذفرػبكغابه
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 يحّق لك أن ترتقي 6ٓٔ

 

 

 اقسأ ايٓص اآلتٞ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :
 لن الكرةَ  التً  من أفضِل األخالق مالطفتُن إْخوتََن .  فما أجمَل األخ ُخلمه  حٌن ٌنادي  بعد أن ٌدخَل ُمنٌزلهُ : تعاَل، ٌا نُعٌماُن،  فمد أحضرتُ » 

«ذ ٌُخاطُب  أختَه  لَبِماً  وناشراً االبتسامة : إلٌِن،  ٌا دعاُء، هذِه الحاسبةطلبَت،  وهلل دره ! إ  

. اضتدسج َٔ ايٓٓص :  - 1 ًّ اسماً مصؽّراً تصؽٌر الثالث  

2 – . ّٓ صػِّس ن١ًُ ) بِعد (، َع ايطبط ايتا  

ٕٓ ) ؾاضٌ( اضِ :  – 3 ِٜٔطٌ(; أل َٛ ُْصػِّس ن١ًُ ) ؾاضٌ ( ع٢ً ) ُؾ  
.     –أ  ًّ ًّ .     –ب               رباع ملحك بالرباع  
ثانٌه ألؾ منملبة عن أصل .  –ثانٌه ألؾ زائدة .      د  –ج   

 

1 -  : ّٓ صٓػس نًّا َٔ ايهًُتني اآلتٝتني َع ايطبط ايتا  

النَّبٌل .  -نْفس   

ُِٝإ ( .  - 2 عًٌٓ : ْصػِّس االضِ ) ضًُِإ ( ع٢ً ) ُضًَ  
 

ِٜٔدّ ( .عًٌٓ :  – 1 َٛ ُْصػِّس االضِ ) ْأدّ ( ع٢ً ) ُْ  

َا دالي١ ايتصػري يف ايه١ًُ اييت حتتٗا خٓط يف ايعباز٠ :  –ٕ  
ٌِْعٌر »  «لرأُت لصٌدةً ضعٌفةَ المستوى؛ فعرفُت أنَّ كاتبها ُشَو  

3 – . ّٓ صػِّس االضِ ) عبد املًو (، َع ايطبط ايتا  

ِ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :اقسأ ايٓص اآلتٞ، ث  

ماِء، وعندم»  ًَ مَن المدِن الساحِر جمالُها، المنحوتِة بٌوتُها  مَن الصخوِر الصَّ ٌْعٍَة، فه ا ٌشاهدُ الزائُر البتراَء ٌمر  بَن الٌوُم فً البتراِء مثل ُسَو
«على عزٌمتِهم،  وأَْعظم بها من عزٌمة ! جعلَْت مَن الصخوِر مدٌنةً وردٌَّةً   خزنتَها، ٌموُل فً نفِسِه : هلِل در   َمْن بَنَْوها ! ونَْحتُهم الصخر دلٌلٌ   

اسماً مصؽَّراً . أ( اضتدسج َٔ ايٓٓص :   

. ) دليل ( عمى ) ُدَليِّل (عًٌٓ : ُْصَػس االضِ ب (   

ِٝٔدب (  َُهٖبس ن١ًُ ) ُأُح .ج( ٖات   
 

ييت تًٝ٘ :اقسأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أدب عٔ األض١ً٦ ا   
ً  أمٌر عظٌٌم دوره فً الحفاِظ على الوطِن ممتلكاتِِه،  وذلن عن طرٌِك ضبِطِه سلوَن األفراِد فً المجتمعِ، وتوجٌهِ »  ِهم لحراسِة ؼِدِه . االنتماُء الوطن

!«فِللَِّه در  الُمحبٌَّن للوطِن الباذلٌَن نفوسهم من أجِل بمائِِه آِمناً   

ّٓ .( صػِّس ن١ًُ ) أَس 1  ( ايٛازد٠ يف ايٓٓٓص َع ايطبط ايتا  
.)آِمن ( عمى ) ُأَوْيِمن ( ( عًٌٓ : ُٜصػِّس االضِ 2  

َُهٖبس ن١ًُ ) ُحَص١ِّ (؟3 ( َا   
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 يحّق لك أن ترتقي 1ٓٔ

 

 

ِٓ أدِب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايٓٓص اآلتٞ، ث
، ما أجملَها من عبارٍة لاَلها الملُن عب»  ًّ دُ هللِا الثانً ! تُعجبُنً العبارةُ بالؼتُها،  فاألردن  الوطُن الباهُر جمالُه العظٌُم شؤنه ارفْع رأَسَن  فؤنَت أردن

« موهوٌب مَن هللِا المّوة والعزٌمة، وما إكراُم أهِل األردّنِ الزائَر إالَّ دلٌل شهامٍة وأصالٍة ، لائماً على أمنِه واستمراِره  

ّٓ .صػِّس ن١ًُ ) قا٥ِ ( ايٛازد٠ يف ايٓٓ – 1  ص، َع ايطبط ايتا  

.) دليل ( عمى ) ُدَليِّل ( عًٌٓ : عًٌٓ : ُٜصَػس االضِ  – 2  

َُهٓبس  -3 ) ُبَدْير الّديِن (؟َا   

:األض١ً٦ اييت تًٝ٘  ٔثِ أدب ع ،اقسأ ايٓص اآلتٞ  

نا ُتحيي بدفِئيا الشتائيِّ ُبَرّيَق األمِل، ما أروعيا وىي تذّكُرنا بِنَعم هللِا! ــــ)هلِل درُّ حّباِت المطِر! إّنيا تغسُل النفَس ىموَميا، قطراُتُو الفاتنُة أرواح 
.واإلنساُن الموىوُب نعمًة عميِو أْن يحمَد هللا عمييا (  

.اسماً مصؽراً   :أ(اضتدسج َٔ ايٓص  

صٓػس ن١ًُ )ايؿات١ٓ( ايٛازد٠ يف ايٓٓصب(    

.()َزْىَرة( عمى )ُزَىْيَرةُتطٓػس ن١ًُ  ( عًٌٓ:ج  

 

ِٓ أدب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايٓص، ث
  تشكٌلٍة منها اسماً، )إّن الكوَن نجوَمه كانَت محطَّ أنظاِر الناِس، فمنذُ فَُجٌِر التارٌخِ كاَن الناُس مالِحظٌَن النجوَم تشكٌالتها، وأطلموا على كلِّ 

لعِ النجوِم فً فصوِل السنِة المختلفِة،  وما أشبَهها بخرٌطِة سطحِ األرِض المرسومِة تفاصٌلها بعناٌٍة!(.ورسموا الخرائَط السماوٌّةَ لموا  

: اسماً مصؽّراً.أ(اضتدسج َٔ ايٓص   

( صٓػس ن١ًُ) خسٜط١ ( ايٛازد٠ يف ايٓٓص.ب  

َُهٓبس ن١ًُ ج )ُأَذْيَنة(؟(َا   

 

ِٓ ،اقسأ ايٓص  : ًٝ٘أدب عٔ األض١ً٦ اييت ت ث  

) إّن التوازَن الغذائيَّ عنواُن الصَحة الجّيدِة، فيو يقي من األمراض معظميا، وىو باىٌر أثر ه في الجسِم وظائِفو ولو قيمٌة كبيرٌة. والواجُب عمى كّل 
.في الصّحِة! وما أسوأ طعمو عند المرِض!(شخص  أن يكون معتداًل في تناوِلِو الطعاَم، وحسُب المرء ُلَقْيمة تمدُّ جسمو بالطاقِة، فيا لمطعاِم من لذَّة    

راً اسماً مصؽَّ   :أ(اضتدسج َٔ ايٓٓص  

( صٓػس ن١ًُ)ق١ُٝ( ايٛازد٠ يف ايٓٓص َع ايٓطبط ايٓتاّ.ب  

َِٔبَسد ( ع٢ً  ُْصٓػس ن١ًُ : ( عًٌٓج  ( َُ (ِٝ ٔسد(َب  

 

 إذاػصاظتػحغاتكػبحرّاػطنػاضنطومػساربْرعاػبماربػطنػاضؿبر 

 
.قػاضظاسػرزقػرظغمػطنػاضضهػ،ػوصظزػضغسػضهػثطنطحٌب  
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                                                                   ٌٓـــــاحل

2008غتٟٛ   
ٌَْضة       -ٔ ٌَْسة -ٕ                                كدُلٌَِّ -األَُر د فُر  

2008صٝؿٞ   

ُصَديِّق -ُٖبَيْيت          -ُٕأَكْيِبر     -ٔ  

2009غتٟٛ   
ٌْسة        نُفَ

2009صٝؿٞ   
ٌْجة   -ٔ )ج( رباعً               -ٕ                   ُحَو  

2010غتٟٛ   
ٌِْمل    ،   عظٌم: ُعَظٌِّم -ٔ ٌْن   ، عامل : ُعَو ج ُسٌٌؾ الدولة-ٕ                          ُركن:ُرَك  

2010صٝؿٞ   

ٌْه   ،      َممام: ُممٌَِّم  وجه:ُوَج

2011غتٟٛ   

ٌْرنبٌل:نُبٌَِّ  - ٕ                                             األُصٌحاب -ٔ ل ،  ُعْذر:ُعذَ  

  2011 صٝؿٞ
ٌْرى  -ٔ ٌَْسة   ،  الكبرى: الُكبَ َم ب  لرب الزمان -ٕ                                      الشَّمس: الش   

2012غتٟٛ   
ٌْمة( -ٕ                                        المكبَّر)َعزٌَزةً( -ٔ )أّمة( تصؽٌرها )أَم  

2012صٝؿٞ   
ٌْد -ٕ                 اسماً مصؽراً: لُحٌظةِ -ٔ َش شد: الر  عَةَشرٌعة : ُشَرٌِّ              الر   

2013غتٟٛ   
ٌْد -ٕ             نُعٌمانُ  -ٔ جـ  )ثانٌة الؾ زائدة( -ٖ                            بُعَ   

2013صٝؿٞ   
لؾ والنون فٌصؽّر تصؽٌر االسم الثالثًألن )َسْلمان( اسم ثالثً مزٌد باأل-ٕ                          ُنَفْيسة ، النَُّبيِّل -ٔ  

2014غتٟٛ   
ٌْدُ المِلن-ٖ                  التحمٌر ) تملٌل الشؤن ( - ٕ     ملب األلؾ واواً عند التصؽٌرألنه اسم ثانٌة ألؾ زائدة فتُ -ٔ ُعبَ  

2014صٝؿٞ   
ٌْعة -ٔ أَْحدَب -ٖ                          ألنه  اسم ثالثة ٌاء فتدؼم بٌاء التصؽٌر-ٕ      اسم مصؽّر : ُسَو  

2015غتٟٛ   
َحْصَوة-         ؛ فتملب األلؾ واواً عند النسب .ألنه اسم ثانٌه ألؾ زائدة-ٕ         ُأَمْير -ٔ  

2015صٝؿٞ   
ٌْئِم -ٔ  الدٌنبَْدر  -ٖ                   ألنّه  اسم ثالثه حرؾ ٌاء ، فتدؼم ٌاإه بٌاء التصؽٌر -ٕ           لَُو  

2016غتٟٛ   

ٌْتنة-ٕ            بُرٌّك -ٔ ألنها اسم ثالثً مزٌد بتاء التؤنٌث فتصّؽر تصؽر االسم الثالثً-ٖ               الفَُو  
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2016صٝؿٞ   
أُذُن  -ٖ                              ُخَرٌِّطة  -ٕ                   فُجٌر -ٔ  

2017غتٟٛ   

ٌَْمة.                         -ٕلُمٌَمة.               -ٔ ٌِْعل ( -ٖلَُو ألنه اسم رباعً؛ فٌصؽّر على وزن ) فُعَ  

 

  

 

 

 طحٌبقػاضظاسػرزقػرظغمػطنػاضضهػ،ػوصظزػضغسػضهػثطن.
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 من أسئلة الوزارة . لو السؤام اخلامس عالمة، خيّصص  20    : النقد األدبي         

 وحدات : 3الكتاب مكّون من  – 1
 املناهج النقدية – 1              
 املذاهب األدبية – 2             
 النقدية يف األردن  احلركة – 3             

 ال ُيطلب منك حفظ أن  بيت من أبيات  مادة النقد . -ٕ
 ال داعً لحفظ األعوام .  
فً الدورات األخٌرة لم ٌرد سؤال : انسب كتاباً معٌناً إلى مؤلّفه ، ومع ذلن احفظ أسماء  

ً مؤلّفً الكتب    .حتٌاطا

 وزارية ، وال ُيطَلب شرح األبيات . ال ُيطلب عادة معاني الكلمات، ومل ترد يف أن دورة –3

؛ فال تتعب نفسك وضعُت لك جبانب كل سؤام عدد املرات اليت ورد فيىا يف أسئلة الوزارة -4
 بالبحث يف أسئلة الوزارة ، وإذا كان من أسئلة الكتاب ذكرُت ذلك جبانب السؤام أيضًا .

 ال يوجد أن فقرة حمذوفة من كتاب النقد . – 5
 

أوالً بأول على لناتً على الٌوتٌوب ) ماهر أبو بكر ( وعلى صفحتً الشخصٌة على الفٌس   ٗسألوم بتنزٌل فٌدٌوهات للنحو والصرؾ م – ٔ
 بون .

ٌمكنكم االستفادة من خالل متابعة صفحتً على الفٌسبون وهً صفحة تفاعلٌة مع الطالب تستطٌعون من خاللها التواصل معً وطرح   - ٕ
 ( بشكل ٌومً مع حلّها والتعلٌك علٌها .بالؼة  –نحو وصرؾ )  سئلة بشكل مباشر إضافة إلى أنّنً ألوم بتنزٌل أسئلةاأل

 https://www.facebook.com/maherarabicتوجٌهً مهارات االتصال        
 https://www.facebook.com/profile.phpالصفحة الشخصٌة : ماهر أبو بكر 

 

 

 

.حفر البئر قبل أن تذطر بالططشا

https://www.facebook.com/maherarabic
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َّ اعتُد ايٓكد األدبٞ يف ايبدا١ٜ ؟  عال
 اعتمد النمد األدبً فً البداٌة على الملحوظات التأثٌرٌة التً تموم على استحسان أو استهجان العمل األدبً من ؼٌر تعلٌل. 

 ١ بايتبًٛز ؟َت٢ بدأت املٓاٖر ايٓكدٜ
 بظهور االتجاهات الفكرٌة والفلسفٌة الالحمة . 

 عّسف املٓٗر ايٓكدٟ .  ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (    
أدبً هو مجموعة من األدوات واإلجراءات التً ٌتبعها النالد األدبً فً لراء النص األدبً وتحلٌله وتفسٌره؛ إذ تتنوع المراءات النمدٌة لنص 

 ناهجهم النمدٌة. واحد بتنوع المّراء وم

 َا االدباٖإ ) ايعاَالٕ ( ايًرإ تٓدزز ذبتُٗا املٓاٖر ايٓكد١ٜ ؟   
ة النصوص أولهما ٌتعامل مع النص األدبً من خارجه؛ إذ تستٌعن المناهج النمدٌة التً تنتمً إلى هذا االتجاه بالعلوم اإلنسانٌة المتنّوعة لمراء -

 رٌخً والمنهج النفسً. األدبٌة وتحلٌلها، ومنها المنهج التا
لنص وثانٌهما ٌتعامل مع النص األدبً من داخله؛ إذ تستعٌن المناهج النمدٌة التً تنتمً  إلى هذا االتجاه باللؽة بوصفها المكون األساسً ل -

 األدبً، ومنها الشكالنٌة والبنٌوٌة والتفكٌكٌة. 
 

 صفحة السابمة ، ففٌها معلومات هامة .الرأ  ) كٌؾ أدرس مادة النمد األدبً ؟ (  فً  ال َالسظ١ ;

 

 

 

 3125غتٟٛ   - 3122صٝؿٞ             عسف املٓٗر ايتازخيٞ .
 هو منهج نمدي ٌموم على دراسة األعمال األدبٌة استنادًا إلى المؤثرات المتبادلة بٌن )األدٌب( و)الزمان والمكان(.

 يتازخيٞ ؟ َا ٖٞ األغٝا٤ ) األَٛز ( اييت ُٜع٢َٓ بٗا املٓٗر ا 
 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( -  3127صٝؿٞ    -3126غتٟٛ   - 3123صٝؿٞ   – :311 غتٟٛ 
 دراسة تأثر العمل األدبً أو مؤلفه بظروؾ العصر.  -ٔ
 دراسة المراحل التارٌخٌة لفن من الفنون ومعرفة التطورات الطارئة علٌه.  -ٕ
 التأكد من صحة النصوص األدبٌة ونسبتها إلى لائلٌها.  -ٖ
 ٌة بفهم النصوص األدبٌة فً سٌالها الزمانً والمكانً، وتوضٌحها لآلخرٌن من ؼٌر إصدار األحكام علٌها أو المفاضلة بٌنها. العنا -ٗ
 دراسة الظواهر األدبٌة من حٌث تأثرها بما سبمها وأثرها فً ما بعدها.  -٘

 مَب تأثس ايٓكد يف ايكسٕ ايتاضع عػس؟    
 تظهر بموة، خاصة بعد الثورة الصناعٌة التً أوجدت مناًخا جدٌدًا فً كل المجاالت.بالمنجزات العلمٌة التً بدأت   -أ 
إلى المنجزات العلمٌة فً مجال األجناس الحٌوانٌة والنباتٌة لد فتحت المجال أمام المنهج التارٌخً، الذي تأثر بمعطٌات تلن العلوم، وسعى   -ب

 اهج العلمٌة المتبعة فً تلن العلوم على األدب والنمد.االستفادة من إنجازاته، وذلن عن طرٌك تطبٌك المن

 ََٔ أبسش ايٓكاد املٓٗر ايتازخيٞ ؟
 "سانت بٌؾ" و "هٌبولت تٌن".  

 
 

الوحدة 

 الثالثة

 المنهج التارٌخً  أواًل 
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 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( - 3127غتٟٛ  َا ١َُٗ ايٓاقد َٔ ٚد١ٗ ْظس "ضاْت بٝـ" ؟ 
 لمتلمٌن، فالنمد حسب تعرٌفه " ٌعلِّم اآلخرٌن كٌؾ ٌمرؤون". فهم النص األدبً، ثم توصٌل هذا الفهم إلى ا 

 3128اذنس اضِ ايٓاقد ايرٟ متّجٌ ايعباز٠ اآلت١ٝ زأٜ٘ ايٓكدٟ .   غتٟٛ   
 " ّٕ  " ١َُٗ ايٓاقد ايس٥ٝط١ ؾِٗ ايٓص األدبٞ، ثِ تٛصٌٝ ٖرا ايؿِٗ إىل املتًكنيإ

 سانت بٌؾ

 3123صٝؿٞ   - 3119غتٟٛ     يبٛيٝظ ايطّسٟ. عًٌّ ; عسؾت طسٜك١ )بٝـ( ايٓكد١ٜ بطسٜك١ ا

ى ألنها تستند إلى البحث عن المؤثرات الخارجٌة فً األدٌب؛ كبٌئته، وعاداته الشخصٌة، ومذكراته، وسٌرته الذاتٌة معتمدًا فً ذلن كله عل
 االستمصاء والتحّري، وبذلن فهً تشبه )طرٌمة البولٌس السّري(. 

 يٓكد١ٜ ؟  مَب عسؾت طسٜك١ ضاْت بٝـ ا 
 طرٌمة البولٌس السري.

َّ ٜٗدف "ضاْت بٝـ" َٔ ٚزا٤ طسٜكت٘ ايٓكد١ٜ ؟  إال
 إلى الكشؾ عن طبٌعة األدٌب وشخصٌته، وأثر العوامل الخارجٌة فً أدبه. 

 َا ٖٞ ؾش٣ٛ ْظس١ٜ " ضاْت بٝـ " املعسٚؾ١ بـ " ايطبٝعٞ يف ؾصا٥ٌ ايؿهس"  ؟    
 فكٌر، وهذه هً فحوى نظرٌته المعروفة بـ "التارٌخ الطبٌعً فً فصائل الفكر" كل كاتب ٌنتمً إلى نوع خاص من الت 

 َا ايرٟ أزاد إٔ ٜؤضظ ي٘ " بٝـ " ؟
أن ٌؤسس ضوابط خاصة تشبه ضوابط العلوم األخرى، فمد أعلن صراحة أن عملة النمدي لٌس من الفن فً شًء، بل من العلم، ومنه أخذ النمّاد 

 مصطلح "علم النمد". 

 ٌ ; أخر ايّٓكاد َصطًح "عًِ ايٓكد" َٔ " ضاْت بٝـ ".عًّ
 ألنّه أعلن صراحة أن عملة النمدي لٌس من الفن فً شًء، بل من العلم .

 

 َا اضِ ايهتاب ايرٟ أصدزٙ ايٓاقد ايؿسْطٞ " ٖٝبٛيت تني " ؟    
 "تارٌخ األدب اإلنجلٌزي" 

  " اييت طسسٗا يف نتاب٘  "تازٜذ األدب انإزلًٝصٟ"  ؟َا أصٍٛ ْظس١ٜ " ٖٝبٛئ تني 
 شخصٌة األدٌب تتكون من مجموعة عوامل ومؤشرات تصبػ األدٌب بطابعها؛ لذا ال توجد شخصٌة أدبٌة تتكون من ذاتها. 

 3128اذنس اضِ ايٓاقد ايرٟ متّجٌ ايعباز٠ اآلت١ٝ زأٜ٘ ايٓكدٟ .   غتٟٛ   
 ع١ عٛاٌَ َٚؤغسات تصبؼ األدٜب بطابعٗا " " غدص١ٝ األدٜب تتهٕٛ َٔ دلُٛ

 .هٌبولت تٌن

 ال تٛدد غدص١ٝ أدب١ٝ تتهٕٛ َٔ ذاتٗا. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (عًٌّ ; 

 ألّن شخصٌة األدٌب تتكون من مجموعة عوامل ومؤشرات تصبػ األدٌب بطابعها.  

 3125صٝؿٞ   -3122غتٟٛ   -  :311 غتٟٛ اذنس ايعٛاٌَ  اييت تتهٕٛ َٓٗا غدص١ٝ األدٜب نُا ٜساٖا " ٖٝبٛيت تني " 
 الجنس / البٌئة / الزمن.

 َٔ ايعٛاٌَ اييت تتهٕٛ َٓٗا غدص١ٝ األدٜب نُا ٜساٖا " تني " عاٌَ " اجلٓظ " ، عّسؾ٘ .
  االستعدادات الفطرٌة الموروثة، التً ٌختص بها مجموعة من الناس دون ؼٌرهم، فلكل جنس خصائص وطبائع ٌتمٌز بها عن ؼٌره.

 عًٌّ ; ٜس٣ تني إٔ ٖرا عاٌَ اجلٓظ َٔ أق٣ٛ ايعٛاٌَ تأثرّيا يف اجلٓظ ايبػسٟ.     
 ألنه ٌحمل خصائص الجنس عبر الزمن، فهو ٌمثل خالصة تكوٌنه وصفاته المكتسبة التً تظهر فً نتاجه الفكري.  

 عّسف " ايب١٦ٝ" نُا ٜساٖا " ٖٝبٛيت تني " .

 ٌاسٌة واالجتماعٌة التً تحٌط بالجنس، وتؤثر فً تفكٌره. ٌمصد بها العوامل الطبٌعٌة والس 

 َا ايؿسم بني ايب١٦ٝ ٚاجلٓظ َٔ ٚد١ٗ ْظس " تني " ؟ ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (
 ٌفرق "تٌن" بٌن تأثٌر البٌئة والجنس فٌمول: "والبٌئة تؤثر فً الجنس من الخارج فً حٌن ٌنبعث تأثٌر الجنس فً األفراد من داخلهم".     
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 3127غتٟٛ   " ايصَٔ " نُا ٜساٙ " تني " ، ٖٚات َجااًل ع٢ً ذيو َٔ تساثٓا األدبٞ . عسف
 وٌمصد به المؤثرات الحاصلة فً الزمن الماضً وأثرها فً الزمن الحاضر.  

 ومثال ذلن فً تراثنا األدبً "ممامات الحرٌري"؛ حٌث استمى الحرٌري فكرتها من "الهمذانً" وسار على منواله.     

     

 

 َالَح املٓٗر ايتازخيٞ.  ابٔ ضالّ يف نتاب٘  "طبكات ؾشٍٛ ايػعسا٤" يف َا خيّص  األَٛز اييت ذنسٖا اذنس 
 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (  - 3121 غتٟٛ 
 الزمان وفٌه جرى وضع الشعراء فً فئتٌن: شعراء الجاهلٌة وشعراء اإلسالم.  -ٔ
 والطائؾ والٌمامة والٌمن" فً باب واحد. المكان وفٌه جرى وضع شعراء المرى "مكة والمدٌنة  -ٕ
 الجنس وفٌه وضع شعراء الٌهود فً طبمة خاصة بهم.  -ٖ

ّٟ بٔ شٜد " ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (       عًٌّ ; تؿطري ابٔ ضًّاّ ضٗٛي١ غعس " َعِد
 .له لٌن اللسان وسهل المنطكفسر ابن سالم سهورة شعر "عدي بن زٌد" بأنه أمٌر ٌعود إلى أثر البٌئة، فمالزمة الشاعر للحاضرة تجع

لشعر فً أدرن ابن ساّلم أثر البٌئة عندما عزا ) علّل : من أسئلة الكتاب (سهولة شعر "َعِدّي بن زٌد" إلى مالزمته الحاضرة ، وكذلن عزا للة ا
 بعض المرى إلى البٌئة .

ِّ َؤّيؿٝٗا يف األدب ايعسبٞ اي اذنس بعض ايهتب اييت ُتع٢ٓ بأخباز ايػعسا٤ ٚتسامجِٗ     ِّ ض  3122صٝؿٞ    - 3119غتٟٛ    . كدِٜ ث
 هـ" 7ٕٙكتاب "الشعر والشعراء" البن لتٌبة  "

 هـ" ٖٙ٘و"األؼانً" لؤلصفهانً "
 هـ"9ٕٗكتاب "ٌتٌمة الدهر فً شعراء أهل العصر" للثعالبً  "  

 هـ" 7ٖٙكتاب "المثل السائر"  البن االثٌر   "   

 " يألصؿٗاْٞ ؟َاذا  َُٜعّد نتاب "األغاْٞ
 ٌُعدّ من أبرز الكتب التً عنٌت بأخبار الشعراء، فمد اعتنى مؤلفه بدراسة الظروؾ المحٌطة بالشعراء وأثرها فً شعرهم.  

 َاذا ؾّطٌ ايجعاييب يف نتاب٘  "ٜت١ُٝ ايدٖس يف غعسا٤ أٌٖ ايعصس" ؟ ٚمَل ؟  
 ٌئة الشام .فّضل فٌه شعراء الشام على سائر البلدان، عازًٌا ذلن إلى ب 

 ; َٔ ديٌٝ املعًِ  ( دا٥ًُا  عًٌّ ; زبط ابٔ األثري إبداع املعاْٞ بايب١٦ٝ . ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب، ٚاحلٌ   
 ألنَّ الُملن اإلسالمً َعُظَم فً زمان الّشعراء المحدثٌن، فرأوا ما لم ٌره المتمدمون عندهم. 

 

 

 ؟ ٚأٜٔ ظٗس ذيو ؟َت٢  تأثس ايٓكد األدبٞ ايعسبٞ باملٓٗر ايتازخيٞ 
 فً بداٌات المرن الشعرٌن، وظهر ذلن فً كتاب جورجً زٌدان "تارٌخ اآلداب العربٌة".

 َاذا تٓاٍٚ نتاب دٛزدٞ شٜدإ "تازٜذ اآلداب ايعسب١ٝ"؟
 السٌاسٌة.  تناول فٌه أثر العوامل السٌاسٌة واالجتماعٌة والعلمٌة وااللتصادٌة فً األدب، ولّسَم األدب عصوًرا تبعًا للعوامل 

 َٚع إٔ ايعكاد نإ صاسب َٓٗر ْؿطٞ، إال أْ٘ قد تأثس باملٓٗر ايتازخيٞ ٚظٗست آثازٙ يف نتابات٘، بّٝٔ َظٗسٟ ٖرا ايتأّثس . 
  3124صٝؿٞ  

 كان ٌتعَرض لؤلحداث التارٌخٌة وأثرها فً الشخصٌات.  -أ  
 ل: "ومعرفة البٌئة ضرورٌة فً نمد كل شعر فً كل أمة، فً كل جٌل".وٌرى العماد أن معرفة البٌئة أمر ضروري للنمد؛ إذ ٌمو -ب     

 عًٌّ ; تأثس ايعكاد يف بعض نتابات٘ باملٓٗر ايتازخيٞ. ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (

 ألنَّه كان ٌتعرض لؤلحداث التارٌخٌة وأثرها فً الشخصٌات، وكان ٌرى أن معرفة البٌئة أمر ضروري للنمد .

 المدٌممالمح المنهج التارٌخً فً النمد العربً 

 الحدٌثالتارٌخً فً النمد العربً مالمح المنهج 

  .تطيب له الثمار كثيرًاوف دف بالبذور جيدًا من يطتِن
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 تأثسٚا باملٓٗر ايتازخيٞ . ٚاذنس أمسا٤ نتبِٗ .  ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (اذنس ايٓكاد ايرٜٔ    
 طه حسٌن،  وكتبه : "ذكرى أبً العالء" و "مع أبً العالء فً سجنه" و"فً األدب الجاهلً" -أ 
 العمّاد وكتابه . –ب   

 محّمد مندور و كتابه "النمد المنهجً عند العرب":  -ج 
ر الفنً فً المرن الرابع"، وسهٌر الملماوي فً كتابها "ألؾ لٌلة ولٌلة"، وأحمد أمٌن فً كتبه "فجر اإلسالم"، زكً مبارن و كتابه "النث -د  

و"ضحى اإلسالم"، و"ظهر اإلسالم"، وناصر الدٌن األسد فً كتبه "االتجاهات األدبٌة الحدٌثة فً فلسطٌن واألردن"، و "الشعر الحدٌث فً 
 دَس رائد المصة العربٌة الحدٌثة فً فلسطٌن".فلسطٌن واألردن"، و "خلٌل بٌَْ 

 مَب ُعين احملككٕٛ ايرٜٔ ظٗس املٓٗر ايتازخيٞ يف أعُاهلِ؟ ٚمَب قاَٛا ؟ اذنس بعض ٖؤال٤ احملككني . 
ا بالتراجم والتعرٌؾ ُعنوا بالتراث األدبً والفكري، ولاموا بتصحٌح الرواٌات والممابلة بٌنها، والتأكد من صحتها ونسبتها إلى أصحابها، واعتنَوْ 

بالشخصٌات األدبٌة والفكرٌة، ومن هؤالء عبدالسالم هارون، ومحمود محّمد شاكر، ومحّمد أبو الفضل إبراهٌم، وإحسان عباس، وؼٌرهم من 
 المحممٌن .

ُٚدِّٗت  إىل املٓٗر ايتازخيٞ ؟   ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( -  3126صٝؿٞ   - 3124غتٟٛ  َا  االْتكادات اييت 
هُ المنهج التارٌخً إلى األدٌب وما ٌتصل به، وإؼفال النواحً الفنٌة والجمالٌة فً العمل األدبً. تَو -ٔ  جُّ
التصار مهمة النالد فً المنهج التارٌخً على مالحظة تأثٌرات "المكان والزمان"، مما ٌجعل مهمته ألرب ما تكون إلى عمل  -ٕ

 المؤرخٌن. 
 بمرٌة إلى عوامل البٌئة والزمن، وإؼفال الموهبة الفردٌة والصفات الشخصٌة لؤلدٌب. إعادة المنهج التارٌخ مظاهر النبوغ والع -ٖ
إصدار أحكام لطعٌة فً لضاٌا تارٌخٌة، من ؼٌر استمصاء كامل وأدلة واضحة، مثل: الحكم على العصر العباسً بأنه عصر ماجن،  -ٗ

ٌن على الشعر الجاهلً بأنه منحول كلّه، مستندًا إلى أدلة ٌمكن استنادًا إلى لراءة شعراء المجون فً ذلن العصر، أو كما حَكَم طه حس
دحضها والرد علٌها. كما أن تداخل األجناس والتبادل الثمافً بٌن الشعوب، أدى إلى صعوبة تمٌٌز األصٌل من الدخٌل، فً ظل تارٌخ 

 سحٌك من تداخل األجناس وتبادل الثمافات.

 3121صٝؿٞ ٞ أقسب َا تهٕٛ إىل عٌُ املؤزخني.  عًٌّ ;  ١َُٗ ايٓاقد يف املٓٗر ايتازخي

 التصار مهمة النالد فً المنهج التارٌخً على مالحظة تأثٌرات "المكان والزمان"بسبب 

ُٚدِّ٘ يًُٓٗر ايتازخيٞ َٔ سٝح ْظستِٗ ملظاٖس ايٓبٛؽ ٚايعبكس١ٜ ؟   3119 غتٟٛ  َا ايٓكد ايرٟ 
 إلى عوامل البٌئة والزمن، وإؼفال الموهبة الفردٌة والصفات الشخصٌة لؤلدٌب. إعادة المنهج التارٌخ مظاهر النبوغ والعبمرٌة

َّ أّد٣ تداخٌ األدٓاع ٚايتبادٍ ايجكايف بني ايػعٛب ؟  إال
 صعوبة تمٌٌز األصٌل من الدخٌل، فً ظل تارٌخ سحٌك من تداخل األجناس وتبادل الثمافات.

 

 

 

 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (  - 3125صٝؿٞ   - 3122غتٟٛ   - 3121صٝؿٞ                عسف املٓٗر ايٓؿطٞ يف األدب . 
 ٌعنً االستفادة من ُمنَجزات علم النفس فً تحلٌل األعمال األدبٌة وتفسٌرها.

 َا األَٛز اييت ٜتٓاٚهلا املٓٗر ايٓؿطٞ يف ذبًٌٝ األعُاٍ األدب١ٝ ٚتؿطريٖا ؟ 
 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (  - 3128غتٟٛ   - 3126صٝؿٞ   - 3124صٝؿٞ  - 3122صٝؿٞ   – :311صٝؿٞ 
 دراسة عملٌة اإلبداع من حٌث كٌفٌة تولدها والظروؾ النفسٌة التً ترافمها.  -ٔ
 تعّرُؾ نفسٌِّة المبدع من خالل دالالت عمله األدبً.  -ٕ
 دراسة تأثٌر العمل األدبً فً نفسٌة المتلمً.  -ٖ

 عامل ؟ظٗست ايدزاضات ايٓؿط١ٝ احلدٜج١ ؟ ٚع٢ً ٜد أٟ َت٢     
 فً أواخر المرن التاسع عشر، على ٌد عالم النفس سٌجموند فروٌد. 

ِّ ذبّدخ ؟   َاذا َُٜعّد ضٝذُْٛد ؾسٜٚد ؟ ٚع
فروٌد ٌعدّ رائد مدرسة التحلٌل النفسً، وكان من أبرز ما جاء به حدٌثه عن الالشعور أو العمل الباطن، وفً سٌاق حدٌثه عن آلٌة األحالم رأى 

 مك فٌها الرؼبة بالنوم، فً الولت نفسه تسمح بإشباع رؼبات مكبوته، تظهر تفاصٌلها فً األحالم. أنها وسٌلة تتح

 

ثـانًٌـا

  ت

 المنهج النفسً 
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 المنهج النفسً فً النمد العربً الحدٌث

 

 

ّٟ صؿ١ دزضٗا ؟      َا األعُاٍ اييت قاّ "ؾسٜٚد" بدزاضتٗا ؟ ٚبأ
ا من أنماط السلون درس أعمال لمؤلفٌن وفنانٌن أمثال شكسبٌر ودستوٌفسكً ولٌوناردو دافنشً وبلزان وجوته، بصفتها سلوًكا كؽٌره

 الصادرة عن النفس البشرٌة، وهً بذلن تخضع لمعاٌٌر النفس التحلٌلً. 

 نٝـ ٜس٣ " ؾسٜٚد " ايؿٓإ ؟ ٚعًٌّ ذيو . ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (     
فً الولت نفسه ٌمتلن  توصل "فروٌد" إلى أن الفنان إنسان ُمْحبٌَط، ومرٌض ُعصابًٌّا، ٌسعى إلى تحمٌك الثورة والشهرة وحب اآلخرٌن، ولكنه

 المدرة على التسامً بتلن الرؼبات وتحمٌمها عبر أعماله الفنٌة. 

َِ٘ مبطُٕٛ ايعٌُ ايؿين.       عًٌّ ;  مل ٜهرتخ "ؾسٜٚد" بايٓٛاسٞ ايؿ١ٝٓ ٚاجلُاي١ٝ يف ايعٌُ األدبٞ، بكَدِز اٖتُا
  ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (

 وامل النفسٌة والنوازع الداخلٌة التً دفعت الفنان إلى إنتاج عمله الفنً. ألنّه بحث من خالل مضمون العمل الفنًّ عن الع

 عسف "ايطسٜاي١ٝ"     
ًّ ٌنشد الفن الذي ٌدعو إلى إشرالات العمل الباطن، دون االلتزام بأٌة معاٌٌر أو ضوابط، فال لٌمة للتسلسل، والترابط والتنا سك؛ فما منهج أدب

 لى سجٌتها، مستسلًما إلمالءات عمله الباطنً. على الفنان إال أن بترَن نفسه ع

 

 

 . ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (     َالَح املٓٗر ايٓؿطٞ يف ايٓكد ايعسبٞ ايكدِٜاذنس أبسش 
فمد ظهرت مالمح نفسٌة فً النمد العربً المدٌم عند أكثر من نالد، تناولت فً جلّها العوامل النفسٌة التً تتٌح للشاعر إنتاج نصه الشعري، 

ُروي عن عبد الملن بن مروان أنه سأل أرطأه بن سهٌّة الشاعر: هل تمول اآلن شعرا؟ فمال: كٌؾ وأنا ما أشرب وال أطرب، وال أضب، وإنما 
 ٌكون الشعر بواحدة من هذه. 

وق، والشَّراب، والّطرب، والؽضب، وأدرن ابن لُتٌبة هذا األمر حٌن لال: وللشعر دواعٍ تحّث البطًء وتبعث المتكلّؾ؛ منها: الطَّرح، ومنها: الشَّ 
ر وكذلن عبدالماهر الُجرجانً حٌن تحدث عن أثر التمثٌل فً النفس، والمرطاجنًّ الذي دعا إلى توافك التخٌٌل مع الؽرض الشعري؛ لٌكون أكث

العوامل النفسٌة التً تتٌح للشاعر  برزت مالمح نفسٌة فً النمد العربً المدٌم عند أكثر من نالد، تناولت فً جلّهاتأثًٌرا فً نفس المتلمً. 
 إنتاج نصه الشعري. 

  عٓد عبد ايكاٖس اجلسداْٞ يف نتاب٘ " أضساز ايبالغ١، ّٚضح ذيو . املٓٗر ايٓؿطٞظٗست َالَح 
 تحدث الجرجانً عن األثر النفسً الذي تحدثه الفنون األخرى كالرسم والنحت موازنًا بٌنهما وبٌن األثر النفسً للعمل .

   (َٓاٖر ايبًػا٤ ٚضساز األدبا٤; دع٠ٛ ايكسطادين إىل تٛاؾل ايتدٌٝٝ ٚايػسض ايػعسٟ يف نتاب٘ )   عًٌّ
 3127صٝؿٞ   - 3125غتٟٛ  

 لٌكون أكثر تأثًٌرا فً نفس المتلمً. 
   

 

 تأثس ايٓكد األدبٞ ايعسبٞ احلدٜح باملٓٗر ايٓؿطٞ، ّٚضح ذيو .
 لدراسٌة، فاطلع النماد على منجزات هذا المنهج وتأثروا به.ذلن من خالل الكتب المترجمة والبعثات ا 

ِّ َؤيؿاتِٗ .  اذنس بعض االدبا٤ ايعسب ايرٜٔ   تأثسٚا باملٓٗر ايٓؿطٞ ، ٚض
صدر كتاب عباس محمود العماد "ابن حمدٌس" و "ساعات بٌن الكتب"، و "سلسلة العبمرٌات" و "عمر بن أبً  ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (  -ٔ 

 "جمٌل بثٌنة" و "ابن الرومً" و "أبو نواس"، ولد أعلن العماد صراحة عن تبنٌّه هذا المنهج . ربٌعة" و
 طه حسٌن و مؤلفاته" تجدٌد ذكرى أبً العالء"، و"حدٌث األربعاء" و "مع أبً العالء فً سجنه " -ٕ
أحمد أمٌن" بالدعوة إلى المنهج النفسً، عن طرٌك وفً أواخر الثالثٌِنٌَات من المرن العشرٌن أخذ "محّمد خلؾ" و"أمٌن الخولً" و" - ٖ

 المحاضرات أو نشر المماالت. 

 الفن فً نظرٌة التحلٌل النفسً

 مالمح المنهج النفسً فً النمد العربً المدٌم
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 وفً بداٌة الخمسٌنٌّات صدر كتاب "إٌلٌّا حاو" "فً النمد واألدب" -ٗ
 عز الدٌن إسماعٌل  و كتابه "التفسٌر النفسً لؤلدب" -٘
 عاصر" و "فً األدب الحدٌث"  .عبد المادر المط وكتاباه  "االتجاه الوجدانً فً الشعر العربً الم -ٙ

   3119صٝؿٞ َا املٓٗر ايرٟ تبّٓاٙ ايعكاد يف ضًط١ً " ايعبكسٜات " ٚ " ضاعات بني ايهتب " ؟  
 المنهج النفسً .

 َاذا حبح ط٘ سطني يف نتاب٘ "َع أبٞ ايعال٤ يف ضذٓ٘" ؟
ن ٌلزم فٌها ما لم ٌلزم من الموانٌن، فٌنظم على الحروؾ بحث طه حسٌن عن الدوافع النفسٌة التً دفعت المعري فً "اللزومٌات" إلى أ

 جمٌعها، وٌجهد نفسه فً ذلن؛ لتخرج أشعاره فً ؼاٌة التكلّؾ والصنعة
     
وفً أواخر الثالثٌِنٌَات من المرن العشرٌن أخذ "محّمد خلؾ" و"أمٌن الخولً" و"أحمد أمٌن" بالدعوة إلى المنهج النفسً، عن طرٌك     

 أو نشر المماالت. المحاضرات 

 3127صٝؿٞ   - :311صٝؿٞ  - ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( عًٌّ ; اعتصاش عٓرت٠ بؿسٚضٝت٘ ٚغذاعت٘. 

 كان عنتره ٌُعانً من الّرق، مما عمّك فً نفسه اإلحساس بالظلم واالضطهاد، فجاء االعتزاز بالفروسٌة والشجاعة تعبًٌرا عن مشاعر النمص
 لدٌه. 

ّٞ ؟ َا االْتكادات       ُٚدِّٗت إىل املٓٗر ايٓؿط  اييت 
حٌث  لعّل أبرزها ما جاء على لسان محّمد مندور فً كتابه "المٌزان الجدٌد"انتمادات دمحم مندور (  ; 3128غتٟٛ   -  3126غتٟٛ  )  –أ 

الفنً وال عاللة له بعلوم النفس ٌمول : "إّن تطبٌك نظرٌات علم النفس ٌمتل األدب، وٌخرجه عن مساره الفنً؛ ألن األدب ٌستند إلى الذوق 
 ، ودعا مندور إلى النظر فً النص األدبً وجمالٌاته بعٌدًا عن نظرٌات العلوم األخرى . ) من أسئلة الكتاب ( واالجتماع والجمال". 

بالدراسات النفسٌة هو  وحذّر سٌد لطب فً كتابه "النمد األدبً" من المؽاالة فً الدراسات النفسٌة"    وٌرى لطب أن مجال االنتفاع -ب 
 تعرٌؾ األدباء بالطبائع اإلنسانٌة؛ لمساعدتهم على وصؾ الخلجات والبواعث اإلنسانٌة. 

 3125غتٟٛ                 َا اضِ ايهتاب ايرٟ اْتكد ؾٝ٘ ذلُد َٓدٚز املٓٗر ايٓؿطٞ ؟  
 المٌزان الجدٌد

 ، بّٝٔ أضباب ذيو . ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( سّرز بعض ايٓكاد ايعسب َٔ املػاال٠ يف ايدزاضات ايٓؿط١ٝ
وي فٌها ألنَّ ذلن ٌجعلنا ننسى أن وظٌفة النمد األدبً هً تموٌم العمل األدبً، وصاحبه من الناحٌة الفنٌة، ونندفع فً تطبٌماٍت وتحلٌالٍت تست

 داللة النّص الّرديء. 

 

 

 

 

) َٔ أض١ً٦  - 3128غتٟٛ   - 3127غتٟٛ   - 3125صٝؿٞ  - 3124   غتٟٛ - 3122غتٟٛ   عّسف ايػهال١ْٝ . َٚٔ أبسش زٚادٖا .  
 ايهتاب (

 اتجاه نمدي ٌدعو إلى االهتمام بشكل النص األدبً بعٌدًا عن أفكار النص ومضمونه. 
 ومن أبرز رواد هذا االتجاه "شكلوفسكً" و"رومان جاُكبسون" و "فالدٌمٌر بروب" و "باختٌن" . 

 

 

 َت٢ ْػأت ايػهال١ْٝ ؟
 م فً روسٌا، من خالل مجموعة من المماالت أصدرها النالد الروسً "بٌلً" بعنوان "رمزٌة". 9ٔٓٔبدأت الشكالنٌة بالظهور عام 
م إثَْر تكوٌن مجموعة من الطالب الجامعٌٌن حلمة موسكو األلسنٌّة، ثّم تالها جمعٌة "أوبوٌار" التً 9ٔ٘ٔوكانت البداٌة الحمٌمٌة عام 

 م، ومن هاتٌن الجمعٌتٌن ظهرت الشكالنٌة. 9ٔٙٔ"لٌنٌؽراد" عام تكونت فً مدٌنة 

 الشكالنٌــــة   ثالثًــا

 كالنٌةالش

 نشــــأتها
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 يحّق لك أن ترتقيٕٓٔ 

 

 

 

 َا ٖٞ أِٖ َبادئ ايػهال١ْٝ ؟
 آمن الشكالنٌون بأن شكل النص األدبً المتمثل فً صٌاؼته ولؽته هو الذي ٌعطٌه صفة األدبٌة.  -أ 

ٌن من لؽة األدب التً هً انحراؾ عن اللؽة االعتٌادٌة، وهً ومٌّز الشكالنٌون لؽة الحٌاة الٌومٌة التً ٌُمصدُ منها التواصُل مع اآلخر -ب 
 بذلن استخدام خاص للؽة. 

وبما أن األدبٌة تتحمك فً الشكل، فإن  (ما نظرة الشكالنٌة لكل من الشكل والمضمون فً النص ؟;   3126غتٟٛ   -3119صٝؿٞ )  –ج 

 اؼته، فهو الذي ٌكشؾ عن جمالٌّات النص األدبً. الشكالنٌة أهملت المضمون، وأْولَْت اهتماًما بأسلوب النص وصٌ

، فال عاللة للنص بوالع المجتمع، وال بمبدع  + َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( 3123 صٝؿٞ  ) عًٌّ ;رفضت الشكالنٌة المؤثرات الخارجٌة   -د

 النص، وال بمارئه، فالنص هو الذي ٌنبئن عن جمالٌّاته من خالل لؽته وصٌاؼته. 

ولٌس مطلوبًا من األدب أن ٌخدم أؼراًضا أخاللٌة أو اجتماعٌة، وإذا كان لؤلدب ما وظٌفة األدب حسب مبادئ الشكالنٌة ( ;3121غتٟٛ  )  –ه 

تجعل المارئ ٌشعر بالدهشة، ومن أجل تحمٌك ذلن دعت الشكالنٌة إلى االبتعاد عن الصور التملٌدٌة   ) عًٌّ (من وظٌفة فهً وظٌفة جمالٌة 

التً تشعر المارئ بالرتابة التً تفمده اإلحساس بالدهشة، ورأت أن مهمة األدٌب تكمن فً مماومة الصور  هتاب () عًٌ ; َٔ أض١ً٦ اي

 التملٌدٌة، ومحاربتها؛ لذا اعتنت الشكالنٌة بتراكٌب اللؽة الشعرٌة وبجرسها الموسٌمً .

 3126ٝؿٞ  ص      عًٌّ ; اعتٓت ايػهال١ْٝ برتانٝب ايًػ١ ايػعس١ٜ ٚٚدسضٗا املٛضٝكٞ .
 . رأت أن مهمة األدٌب تكمن فً مماومة الصور التملٌدٌةألنها 

 عّسف  األدب َٔ ٚد١ٗ ْظس "غهًٛؾطهٞ" زا٥د ايػهال١ْٝ .
 األدب: "حاصل جمع كل الوسائل األسلوبٌة التً ٌستخدمها". 

 3122صٝؿٞ  َا أبسش أضباب ضعـ ايػهال١ْٝ ٚاْكطاَٗا ؟ 
ّٕ ايػهالْ  ٝني ُطػ١ُ ؾاضد٠ يف اجملتُع ايسٚضٞ، بني أضباب ذيو . ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (أٚ زأت املازنط١ٝ أ

، الذي كان ٌؤمن أن لؤلدب وظٌفةً ٌنبؽً أن ٌؤدٌَه ًّ ا تجاه ولعّل من أبرز األسباب التً أدّت إلى ضعؾ الشكالنٌة وانمسامها االتجاَه الماركس
 ت مهمته تعرٌَؾ الناس بوالعهم، والعمَل على تؽٌٌره وإصالحه. المجتمع، وما األدب إال مرآة تعكس والع الحٌاة؛ لذا كان

  

 

 اذنس أضظ ايػهال١ْٝ .
 األسس الفلسفٌة / األسس العلمٌة

 أٚ نٝـ ٜس٣ ) ناْت (  خصا٥ص ايعٌُ ايؿين ٚداي١ٝ ايٓص األدبٞ  بأٟ ؾًطؿ١ تأثست ايػهال١ْٝ ؟ َٚاذا تس٣ ٖرٙ ايؿًطؿ١ ؟
 ( 3127صٝؿٞ  )

كالنٌة بفلسفة "كاْنْت" مؤسس المثالٌة األلمانٌة، الذي ٌرى أن خصائص العمل الفنً كامنة فً داخله، ولٌس لها ارتباط خارج تأثرت الش     
ر الفرد من خاللها بالمتعة الفنٌة ؼٌر مدفوع بمنافع أخرى، وؼاٌة ستند إلى الذوق الذاتً التً ٌشعالنص األدبً، وأن جمالٌة النص األدبً ت

 الجماُل فمط، أو كما عبّر عنه "كانت" بموله: "الؽائٌة بال ؼاٌة" فً الشًء الجمٌل. العمل الفنً 

، فاألعمال الفنٌة كالتصاوٌر والنحت ٌجذبن إلٌها شكلها الخارجً دون مضمونها،  ) عًٌّ (وٌرى "كاْنت" أن الجمال ٌتحّمك فً الشكل 

 اكٌبها. وكذلن األعمال األدبٌة ٌكون جمالها فً أسلوب صٌاؼتها وتر

 َٔ أضظ ايػهال١ْٝ  " األضظ ايع١ًُٝ " . ّٚضشٗا .
دّاّلِ تأثرت الشكالنٌة بمبادئ علم اللؽة، خاصةً مموالت "دوسوسٌر" اللؽوٌة، فمد تبنَّوا ثالثٌةَ "الداّل، والمدلول، المرجع"، واهتموا بال 

 والمدلول، وانصرفوا عن المرجع.
 وصٌة النص اللؽوٌة، بال نظر فً المؤثرات الخارجٌة كالمجتمع أو المبدع أو المارئ. وبناء على ذلن تعامل الشكالنٌون مع خص

 

 مبادئ الشكالنٌة 

 أسس الشكالنٌة 

 . له أثره الطائد في حياتك أم رلمَت مه جكلَتمته وتقّدمطروف قّد كّل
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 يحّق لك أن ترتقئٕٔ 

 

 

 

 ّٚضح أثس ايػهال١ْٝ يف ايٓكد .     
 رأت الشكالنٌة أن النص األدبً متعدد الدالالت، مما دفع "أمبسن" فً الؽرب إلى تألٌؾ كتابه "سبعة أنماط من الؽموض".   -أ     
ٌّات النّص األدبً متمثلة فً الشكل بعٌدًا عن ظهرت آراؤ -ب     هم كذلن فً "مدرسة النمد الجدٌد" فً شمال أمرٌكٌا، التً ترى أن جمال

 الظروؾ الخارجٌة المحٌطة بالنص. ) من أسئلة الكتاب (

ُٚدِّٗت يًػهال١ْٝ ؟ ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (      َا أبسش  االْتكادات اييت 
ٌمول "تروتسكً" فً كتابه "األدب والثورة" : ))إن العمل  (،3119صٝؿٞ ) ّٚضح ; ٌن الوالع والعمل األدبً لعّل من أبرزها الفصل ب -أ 

ٌَختزُل الظاهرة األدبٌة فً لضاٌا صرفٌة وبالؼٌة، وهو خالؾ ما  الفنً هو تمازج مع والعه االجتماعً، وأن االلتصار على جمالٌات الشكل 
 ذلن اتُّهمت الشكالنٌةُ بالهروب من الوالع االجتماعً وانعزالها عن المحٌط الذي تعٌش فٌه. علٌه الظاهرة األدبٌة((. ومن أجل 

 
ولعل هذا األمر هو الذي دفع بعض الشكالنٌٌن إلى المول بضرورة تمثٌل األدب للوالع االجتماعً، ومن أبرز هؤالء "باختٌن" الذي  -ب     

 مكن فْصله عن السٌالات المحٌطة به؛ لذلن رفض الفصل بٌن الشكل والمضمون. رأى أن الخطاب األدبً ظاهرة اجتماعٌة، وال ٌ
 

( حٌنما  + َٔ أض١ً٦ ايهتاب 3123+ صٝؿٞ   3121 صٝؿٞ  عًٌ ;وكذلن اتُّهمت الشكالنٌةُ بإهمال دَْوِر المارئ فً العملٌة األدبٌة)  -ج     

ًّ الذي ٌحدثه النص األدبً فً المتلمً، أعطت سلطةً مطلمةً للصٌاؼات اللؽوٌة، ؼٌَر مكترثٍة بفعل ا لمراءة، وهً بذلن تتجاهل األثر النفس
 والمعانً التً ٌمنحها المتلمً للنص األدبً، وتحصر آلٌّاِت التأوٌل ضمن السٌالات اللؽوٌة للنص األدبً .

 

 

 .ايػهال١ْٝ يف ايٓكد ايعسبٞ ايكدِٜاذنس َالَح 
) ٚضح رًزا عند النماد العرب المدامى، وكان الجاحظ من أبرز النماد العرب الذٌن لدّموا اللفظ على المعنى ٌُعدّ االهتمام باللفظ ملمًحا با -أ 

؛ إذْ رأى أن جودة الشعر تكون فً "إلامة الوزن، وتخٌّر َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( +  3125غتٟٛ  ; يف قط١ٝ ايًؿظ ٚاملع٢ٓ زأٟ اجلاسظ 

 ً صحة الطبع وجودة السبن". اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وف
 وذهب العسكري فً كتابه "الصناعتٌن" إلى أن المعّول فً جودة الشعر إنما ٌكون فً األلفاظ، فمال: "ولٌس الشأن فً إٌراد المعانً  -ب 

 ؛ ألن المعانً ٌعرفها العربً والعجمً، وإنما هو جودة اللفظ وصفاؤه وحسن بهائه". ) عًٌّ (

ِّ ٚاسدًا َٔ اي  3119ٓكاد ايعسب ايكدا٢َ ٜتؿل َع آزا٤ ايػهال١ْٝ ايٓكد١ٜ .   صٝؿٞ  ض
 الجاحظ أو    العسكري .

 َا َٛقـ املازنط١ٝ دباٙ ايػهال١ْٝ ؟     
 الماركسٌة عارضت الشكالنٌة، وأكدت الدور الذي ٌؤدٌه األدب تجاه المجتمع .

 َا َٛقـ ابٔ األثري َٔ املع٢ٓ ؟
 ٌته.دافع عن المعنى وبٌن أهم 

 اذنس األدبا٤ ايرٜٔ أغازٚا  إىل أ١ُٖٝ املٛا١َ٤ بني ايًؿظ ٚاملع٢ٓ. 
 ابن طباطبا، وبشر بن المعتمر، واألصمعً، وابن رشٌك المٌروانً. 

 

 

 

 

 الشكالنٌة وأثرها فً النمد

 مالمح الشكالنٌة فً النمد العربً المدٌم

 .ن يذرق الضوء آخر النفقأ البّد
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 يحّق لك أن ترتقئٕٕ 

 

                                   

    

 عّسف املرٖب األدبٞ . ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (
ا فً التأهو مجموعة من ا  وال ٌمنع اتباعُ  لٌؾ األدبً ٌؽلب على أدباء العصرلمبادئ واألسس التً تتشكل فً عصر معٌن ممثلة اتجاًها عامًّ

 أدب كل منهم بطابع خاص ٌمٌزه.  س التً تمثل اتجاًها معٌنًا اتّصاؾاألدباء المبادَئ واألس

 اذنس أِٖ  املراٖب األدب١ٝ .
 لوالعٌة، والرمزٌة. الكالسٌكٌة، والرومانسٌة، وا 

 

 

 َا أصٌ يؿظ١ " ايهالضٝه١ٝ " ؟
" التً كانت تطلك على الطبمة العلٌا فً المجتمع الرومانً، Classicus" اإلنجلٌزٌة من اللفظة الالتٌنٌة "Classicأخذت لفظة " -

ٌكتب للصفوة األرستمراطٌة )الطبمة الحاكمة لبل أن ٌستخدمها كاتب رومانً عاش فً المرن الثانً بعد المٌالد؛ للداللة على األدب الذي 
 والؽنٌة(، فً ممابل األدب الذي ٌكتب لطبمة البرولٌتارٌا )الطبمة العاملة الفمٌرة(.

 " للداللة على األدبٌن اإلؼرٌمً والرومانً. Classicalثم استخدمت اللفظة "  -
دبً الذي ظهر فً العصر الحدٌث إال بعد ظهور المذهب " داللته على المذهب األClassicismولم ٌتخذ مصطلح الكالسٌكٌة " -

الرومانسً، فكان مصطلح الكالسٌكٌة الدال على األدب الذي ساد فً أوروبا فً المرنٌن السابع عشر والثامن عشر مماباًل لمصطلح 
 الرومانسٌة الداّل على المذهب الجدٌد. 

 َت٢ ظٗس املرٖب ايهالضٝهٞ ؟    
كً فً المرن السادس عشر فً إٌطالٌا، ثم انتشر منها إلى بالً أوروبا، ولد تفاوتت مدة انتشار هذا المذهب من ظهر المذهب الكالسٌ 

الٌا منطمة إلى أخرى فً أوروبا حتى إن الكالسٌكٌة لم تدخل ألمانٌا إال فً نهاٌات المرن الثامن عشر مع زٌارة األدٌب األلمانً "ؼوته" إٌط
 م. 7ٙ8ٔعام 

 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( - 3123صٝؿٞ   -  3122صٝؿٞ اييت ضاعدت ع٢ً ظٗٛز املرٖب ايهالضٝهٞ ؟  َا ايعٛاٌَ 
التأثر بعصر النهضة التً بدأت فً أوروبا فً المرن السادس عشر، فساعدت على ظهور المذهب الكالسٌكً وتكرٌس مبادئه،  -ٔ

نهضة. والنهضة حركة إحٌاء واسعة فً العلوم واآلداب حتى إننا نستطٌع أن نعد المذهب الكالسٌكً مظهًرا من مظاهر تلن ال
والفنون، بدأت فً المرن السادس عشر فً إٌطالٌا، وانتشرت منها إلى بالً أوروبا، ولد اهتم رّوادها بالتراث الٌونانً 

 والرومانً، فأخذوا على عاتمهم نشره ودراسته. 
إلى ترسٌخ المذهب الكالسٌكً. ولد تجلّت هذه السٌادة للفلسفة العملٌة  أدت سٌادة الفلسفة العملٌة واالحتكام إلى العمل وتمجٌده -ٕ

 ( الذي رأى أن العمل هو الحمٌمة الوحٌدة فً الوجود.ٓٙٙٔ-9ٙ٘ٔبظهور الفٌلسوؾ "دٌكارت" )

 

 

 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( - 3126غتٟٛ  َا ٖٞ أِٖ َبادئ املرٖب ايهالضٝهٞ ؟  
( أن الفن ٌحاكً  3127صٝؿٞ   - 3124صٝؿٞ  – :311صٝؿٞ ألرسطو، وٌمصد بهذه النظرٌة ) آمن الكالسٌكٌون بنظرٌة المحاكاة  -ٔ

الوالع الخارجً، فإما أن ٌصور ما ٌمع بالفعل، أو ما ٌمكن ولوعه، ولد سمح أرسطو للفنان أن ٌنمل ؼٌر المحتمل ولوعه، واعتذر 
 عنه بموله إنه ٌنمل الشًء كما ٌجب أن ٌكون. 

ن الٌونانً والرومانً اللذٌن عدّهما الكالسٌكٌون مثاال ٌحتذى؛ ولد أدى ذلن إلى تبنًّ الكالسٌكٌٌن األنواع األدبٌة استٌحاء األدبٌَْ  -ٕ
 نفسها التً كانت شائعة لدى المدماء، وتعدُّ المسرحٌة والملحمة أكثر هذه األنواع شٌوًعا. 

ون أن إرخاء العنان للعاطفة فً كتابة األدب ٌؤدي إلى التطرؾ االحتكام إلى العمل، وعدم اإلسراؾ فً العاطفة؛ فالكالسٌكٌون ٌر -ٖ
 وعدم االتزان. 

الوحدة 

 الرابعة

 Classicism""الكالسٌكٌة  أواًل 

 وللمذهب الكالسٌكً مجموعة من المبادئ، أهمها:
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نظرة المذهب الكالسٌكً للؽة  ( االهتمام باللؽة واألسلوب: َحَرَص الكالسٌكٌون على فخامة اللؽة  ; 3127غتٟٛ   -3119صٝؿٞ )  -ٗ

، فابتعدوا عن استخدام العامٌة واللؽة المبتذلة، ورصانتها، وحافظوا على استخدامها ضمن المواعد واألصول المتعارؾ علٌها
ُرها.   وبخاصة المأساة التً تتخذ من الحكام ورجال الدولة شخصٌات تدٌر األحداث وتطّوِ

٘-    . ًّ   التزام المواعد واألصول التً استنبطت من األدب الٌونانًّ والّرومان

ِّ املرٖب األدبٞ ايرٟ متّجً٘ عباز٠ ) االٖتُاّ بانإْطا  3125ٕ بٛصؿ٘ نا٥ًٓا َجايًٝا ٜٓصاع إىل ايكِٝ أنجس َٔ ايٛاقع (.  صٝؿٞ  ض
 المذهب الكالسٌكً .

) َٔ  3124َا ايظٛاٖس اييت أضؿس عٔ ظٗٛزٖا َبدأ االستهاّ إىل ايعكٌ، ٚعدّ انإضساف يف ايعاطؿ١ يف األدب ايهالضٝهٞ ؟  
 أض١ً٦ ايهتاب (

ى األدب الكالسٌكً، فاألدب الكالسٌكً واضح سواء أكان ذلن فً التعبٌر األدبً، أم فً بناء ؼلبة الوضوح عل ; عًٌ ( 3121) غتٟٛ    -أ 

 العمل األدبً، فاألحداث فً المسرحٌة الكالسٌكٌة مثاًل متسلسلة ٌؤدي كل حدث منها إلى ما ٌلٌه. 
 تصلح لكل زمان ومكان.  تجنب تصوٌر ما هو شاذ أو ؼٌر معمول، واالتجاه إلى تصوٌر المضاٌا اإلنسانٌة التً -ب 
جعَل الكالسٌكٌون الواجب أهم من العاطفة فً أدبهم، فالشخصٌة فً المسرحٌة الكالسٌكٌة تضّحً بعواطفها لماء تأدٌة الواجب الذي  -ج 

 تفرضه المٌم واألعراؾ السائدة، فلؤلدب عند الكالسٌكٌٌن ؼٌة خلمٌة تربوٌة .

 األدب ايْٝٛاْٞ ٚايسَٚاْٞ ؟ اذنس األصٍٛ ٚايكٛاعد اييت اضُتٓبطت َٔ
 وهً: وحدة الفعل، ووحدة الزمان، ووحدة المكان، وٌمصد بوحدة الفعل عدد (  ; 3125غتٟٛ   - 3121صٝؿٞ  )  لانون الوحدات الثالث؛ -أ 

 تشعُّب، فال أن تدور أحداث المسرحٌة أو المصة حول موضوع واحد بال ما الممصود بوحدة الفعل ؟( ; 3126صٝؿٞ   - 3122غتٟٛ   ) 

ر األحداث التً تشكل حبكة العمل األدبً وترتبط بموضوع ر كلَّ ما ٌمكن أن ٌمع مع إحدى الشخصٌات فً الحٌاة الٌومٌة، وإنما تصّوِ ه. تصّوِ
حداث ولصد بوحدة الزمان أن ٌمع زمن المسرحٌة فً أربعة وعشرٌن ساعة أو أكثر من ذلن بملٌل، أما وحدة المكان فتعنً وجوب ولوع أ

 المسرحٌة فً مكان واحد. 

ولكل من هذٌن النوعٌن : لارن بٌن المأساة والملهاة  ...(  3128غتٟٛ   )وحدة النوع: للمسرحٌة نوعان هما: المأساة والملهاة،  -ب 

ؾ الهْزلٌّة، وتكون خصائصه، فالمأساة تسودها الموالؾ الجادة، وتكون شخصٌاتها من الطبمة األرستمراطٌة، أما الملهاة فتسودها الموال
 شخصٌاتها من عامة الناس، وتمتضً وحدة النوع أاّل ٌخلط الكاتب بٌن خصائص المأساة والملهاة فً المسرحٌة الواحدة. 

 

 

 َا ٖٞ ايٓٗط١ ايعسب١ٝ ؟ َٚا ايرٟ أظٗست٘ ؟ 
م( وتوّلً محّمد على 8ٓٔٔ-م798ٌٔون بونابارت )النهضة العربٌة هً الحركة الفكرٌة والثمافٌة التً لامت فً العالم العربً بعد حملة نابل

 م8ٓ٘ٔالحكم فً مصر عام 
 والنهضة العربٌة أدّت إلى ظهور المذهب الكالسٌكً فً األدب العربً الحدٌث.

 أِذَنت احل١ًُ ايؿسْط١ٝ ايعك١ًٝ ايعسب١ٝ، ٚخباص١ املصس١ٜ، ّٚضح ذيو . 
دة، منها إرسال بعثات الطالب بما حملته من مالمح المدنٌّة األوروبٌة الحدٌثة، و  عمل محّمد على من منجزات الحضارة الؽربٌة بوسائل متعدِّ

 إلى فرنسا وؼٌرها من البلدان الؽربٌة. 

َّ  أد٣ االستهاى بايػسب ٚتعّسف َٓذصات٘ ؟ َٚا ايرٟ دَعٛا إيٝ٘ ؟       إال
الؽرب، فدعوا إلى نهضة عربٌة تموم على التراث العربً وتستعٌن إلى ظهور عدد من الرواد الذٌن أحّسوا بالفجوة الحضارٌّة بٌن العرب و

 بممومات الحضارة الحدٌثة. 

 اذنس بعض األدبا٤ ٚايػعسا٤ ايرٜٔ دَعٛا إىل ْٗط١ عسب١ٝ تكّٛ ع٢ً ايرتاخ ايعسبٞ .
 إبراهٌم . حمود سامً البارودي  وإسماعٌل صبري وأحمد شولً  وحافظرفاعة الطهطاوي  وعبد الرحمن الكواكبً  وم

 الكالسٌكٌة فً األدب العربً

 . يكن لك تحت األرض كن للـه فوق األرض
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 ْاد٣ أصشاب املرٖب ايهالضٝهٞ، أٚ َا مّسٞ مبدزض١ "ايبعح ٚانإسٝا٤"، مبذُٛع١ َٔ املبادئ، اذنسٖا .
  ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (  

الشعر العربً المدٌم شعراء مدرسة ) البعث واإلحٌاء ( ٌظهر من خاللها اتخاذ اذكر اثنٌن من األمور التً لام بها ;  :311غتٟٛ   ) -ٔ

اتخاذ الشعر العربً المدٌم مثاًل أعلى فً الكتابة الشعرٌة، فمد عاد هؤالء الشعراء بالشعر إلى   (أعلى فً الكتابة الشعرٌةمثاًل 

دٌباجته المدٌمة ورونمه فً العصر العبّاسً، وللّدوا عددًا من الشعراء؛ مثل المتنبً، وأبً تّمام، والبحتري. كما كتبوا عددًا من 
 لتً عارضوا فٌها لصائد لدٌم، فشولً، وهو أشهرهم فً هذا الفن، عارَض سٌنٌة البحتري التً مطلعها: لصائد المعارضات؛ ا

 ُصنـُت نفسـً عّمـا ٌُـدَنِّـُس نفسـً     وتـرفّعُت عـن َجـدا كـّلِ جْبـــِس              
ن أهم العناصر الجمالٌة المشكلة له، وهذا ما دعا ( االهتمام بالجانب البٌانً فً الشعر، واالعتماد علٌه بوصفه عنصًرا م ٕٓٔٓ)  -ٕ

 بعض النماد إلى إطالق تسمٌة "مدرسة البٌان" على هؤالء الشعراء. 
 التفاعل مع األحداث السٌاسة واالجتماعٌة المعاصرة ألصحاب هذا المذهب. -ٖ
ربً، وجدّدوا تبَعًا لذلن فً الشعر العربً. التفاعل مع االتجاهات العالمٌة فً الفن؛ فمد اّطلع بعض هؤالء الشعراء على الشعر الؽ -ٗ

ومن أبرز من تمثّل ذلن أحمد شولً الذي طّوع الشعر العربً لفن المسرح، فألؾ عددًا من المسرحٌات الشعرٌة؛ مثل: "مجنون 
 لٌلى" و"لمبٌز"، و"عنترة". 

 3121سدد املرٖب ايرٟ تأثس ب٘ أدبا٤ ) َدزض١ ايبٝإ ( .   صٝؿٞ  
 سٌكً .المذهب الكال

 (3119غتٟٛ عًٌّ ; متّجٌ َطسس١ٝ " دلٕٛ ي٢ًٝ " إسد٣ مسات املرٖب ايهالضٝهٝؿٞ األدب ايعسبٞ . ) 
 ألنّها تمثّل نموذج لتفاعل الشعراء مع االتجاهات العالمٌة، ونموذج لتطوٌع الشعر لفن المسرح .

 

 

 

 َا أصٌ ن١ًُ ) ايسَٚاْط١ٝ ( ؟
فً األساس من لبل أعداء الرومانسٌة فً محاولة منهم لتملٌل من مكانتها وأهمٌتها  Romanticism""استخدمت مفردة الرومانسٌة  

التً تدل على المصة الخٌالٌة التً شاعت فً  Romance""بوصفها مذهًبا جدٌدًا فً األدب، ولد اشتمت هذه المفردة من مفردة رومانس 

النبٌلة معتمدة فً ذلن على المؽامرات والصدؾ واإلؼراق فً الخٌال والبعد عن  أوربا فً المرون الوسطى، فصورت بطوالت الفرسان وعواطفهم
 الوالع. ولد رضً الرومانسٌون بهذه المفردة فً ما بعد لتدل على مذهبهم األدبً. 

 َت٢ ظٗست تباغري املرٖب ايسَٚاْطٞ؟    
 فً منتصؾ المرن الثامن عشر.  

 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( - 3127غتٟٛ   - 3125صٝؿٞ ملرٖب ايسَٚاْطٞ ، اذنسٖا . ضاعدت دلُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ ع٢ً ظٗٛز ٖرا ا
نمّو الطبمة البرجوازٌة وصعودُها بعد لٌام الثورة الصناعٌة فً الثلث األخٌر من المرن الثامن عشر؛ إذ دعت هذه الطبمة التً  -ٔ

ردٌة، كما سعت إلى الظفر بحمولها السٌاسٌة تتألؾ من التجار وأصحاب رؤوس األموال إلى مبادئ جدٌدة مثل الحرٌة والف
واالجتماعٌة على حساب الطبمة األرستمراطٌة المسٌطرة. ولعل استعانة هذه الطبمة بأفكار المصلحٌن، مثل )جان جان روسو( و 

 )فولتٌر( أسهم فً تنمٌة لٌم الحرٌة والفردٌة.
 جعل الشعوب األوربٌة تحّس بذاتها وكٌانها المومً. م؛ مما 798ٔظهوُر الوعً المومً مع لٌام الثورة الفرنسٌة عام  -ٕ
الملُل من المٌود الكالسٌكٌة ولواعدها التً بدأت تضٌّك على األدباء؛ مما جعلهم ٌدعون إلى التحرر منها والتطلع إلى أدب جدٌد  -ٖ

 لٌس فٌه لٌود كمٌود الكالسٌكٌة. 

 Romanticism""الرومانسٌة   ثانًٌا

  .مكما وثقت بالناس أترك أدرارك لنفدك
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ّٞ ؟  ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (ذنس  مستني ...( ; ا 3124)صٝؿٞ    َا مسات األدب ) املرٖب ( ايسَٚاْط

( تمثل الفردٌة سمة عامة فً أدب الرومانسٌٌن. وتظهر هذه الفردٌة بأشكال مختلفة فً  ; أغهاٍ ايؿسد١ٜ :311صٝؿٞ )  -ٔ

ي أدبهم؛ فهم إّما ذاتٌّون فً أدبهم ٌتحدثون عن عواطفهم تجاه مشاهد مختلفة فً الطبٌعة كما هو الحال عند الشاعر اإلنجلٌز
"كٌتس"، أو أنهم دعاة تحرر من المٌود السٌاسٌة واالجتماعٌة، كما هو الحال فً مسرحٌة "برمٌثٌوس طلًٌما" للشاعر 

 اإلنجلٌزي "شٌلًّ".
تؽلٌُب العاطفة على العمل؛ فمد خضع الرومانسٌون لعواطفهم، وعدّوا العواطؾ طرٌك الوصول إلى الحمٌمة المطلمة، ولد  -ٕ

ل العاطفة أهم من الواجب فً أدبهم، فالشخصٌة فً المسرحٌة والرواٌة الرومانسٌة تّضحً بما أسفر هذا المبدأ عن جع
 ٌتطلبه الواجب لماء تلبٌة نداء العاطفة.

، فمد وجدوا فٌها مالذًا عذابًا ولعلَّ أهم ما ٌمٌّز عاللة الرومانسٌٌّن  ) عًٌّ (اللت الطبٌعة اهتماًما كبًٌرا عند الرومانسٌٌّن  -ٖ

مشاركتهم إٌاها فً عواطفهم، فهم ٌعكسون على  اذكر أهم ما ٌمٌز عاللة الرومانسٌٌن بالطبٌعة (  ; 3127صٝؿٞ  ) ةبالطبٌع

 الطبٌعة مشاعَرهم فتبدو حزٌنة إذا كانوا حزٌنٌن، وتبدو فرحة إذا كانوا فرحٌن.

;  ْظس٠  3121صٝؿٞ   – 3119صٝؿٞ ) هم، اتجه الرومانسٌون إلى البٌئة المحلٌَّّة فصّوروا ما فٌها من مناظر طبٌعة فً أدب -ٗ
 كما استخدموا لؽة سهلة بسٌطة ألرب إلى لؽة الناس فً أدبهم. املرٖب ايسَٚاْطٞ إىل ايًػ١ (

اذكر اثنٌن من مظاهر التحلل :  3128غتٟٛ   – 3122صٝؿٞ   - :311  غتٟٛالتحلل من األصول والمواعد الكالسٌكٌة، ) -٘

ل رفض الوحدات الثالث ووحدة النوع ، وجمع سمات المأساة والملهاة فً نوع واحد ُسّمً فن ...(ومن أبرز مظاهر هذا التحلّ 
 "الدراما"، الذي جمع بٌن اللذة واأللم، ولم ٌَتَمٌّد بالشعر لصٌاؼة المسرحٌة بل صٌؽت نثًرا.

ً مثال ٌكثر من رموز الكهؾ التعبٌر بالرمز الموحً الشفاؾ، ولد كان لكل واحد من الرومانسٌٌن رموزه الخاصة به، فشٌلّ  -ٙ
 والبرج والزورق، وكٌتس ٌكثر من رموز الممر والعندلٌب والمعبد.

 3124قازٕ بني ايهالضٝه١ٝ ٚايسَٚاْط١ٝ َٔ سٝح َٛقؿُٗا َٔ ايعكٌ ٚايعاطؿ١ يف نتاب١ األدب .   غتٟٛ  
 فؽلّبت العاطفة على العمل .نسٌة دعت الكالسٌكٌة إلى االحتكام إلى العمل وعد اإلسراؾ فً العاطفة ، أما الروما

 3126صٝؿٞ      اذنس اضِ املرٖب األدبٞ ايرٟ تػري إيٝ٘ ايط١ُ اآلت١ٝ ; " ايتشًٌ َٔ األصٍٛ ٚايكٛاعد ايهالضٝه١ٝ " .
 المذهب الرومانسً .

 

 

 

 ٘ ؟ َت٢  أتٝح يبعض ايػعسا٤ ٚايٓكاد ايعسب االطالع ع٢ً األدب ايسَٚاْطٞ يف أٚزٚبا؟ َٚا َٛقؿِٗ َٓ
 فً الثلث األول من المرن العشرٌن، وتأثروا بهذا األدب، وصاروا ٌدعون له. 

 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( - 3126غتٟٛ  َا ايعاٌَ ايرٟ  ضاعد ع٢ً قبٍٛ املرٖب ايسَٚاْطٞ ٚاْتػازٙ يف األدب ايعسبٞ احلدٜح ؟ 
ٌة تمّر بظروؾ صعبة ٌسودها الظلم والمسوة إثر االستعمار الظروؾ السٌاسٌة واالجتماعٌة التً كانت سائدة، فمد كانت األمة العرب

 األجنبً، فمثّلت الرومانسٌة بذلن مجااًل رْحبًا للتجدٌد والتؽٌٌر فً الوالع العربً. 

ُٚددت .  اذنس أبسش األدبا٤ ايسَٚاْطٝني يف األدب ايعسبٞ.ٚاذنس ايسٚابط اييت أضطٖٛا إٕ 
وعباس محمود العماد الذٌن أّسسوا مدرسة "الدٌوان"، نسبةً إلى كتاب "الدٌوان فً األدب  عبدالرحمن شكري، وعبدالمادر المازنً، 

 والنمد" الذي لام على تألٌفه المازنً والعماد، وؼلب على أصحاب هذه المدرسة تأثرهم بالرومانسٌّة اإلنجلٌزٌّة. 
من الشعراء الرومانسٌٌن؛ منهم إبراهٌم ناجً، وعلً عددًا  9ٖٕٔوضمت جماعة "أبولو" التً أعلن عنها أحمد زكً أبو شادي عام 

 محمود طه. 
وتمٌّز شعراء المهجر فً المارتٌن األمرٌكٌتٌن بتأثرهم بالرومانسٌّة عن لرب. ومن شعراء المهجر الرومانسٌٌن جبران خلٌل جبران، 

 لملمٌّة" فً الوالٌات المتّحدة األمرٌكٌّة.ومٌخائٌل نعٌمة، ونسٌب عرٌضة، وإٌلٌا أبو ماضً الذي اشتركوا فً تأسٌس "الرابطة ا
أما فً أمرٌكا الجنوبٌّة فمد تأسست العصبة األندلسٌّة التً انضّم إلٌها عدد من الشعراء الرومانسٌٌّن، ومنهم الشاعر "المروي" رشٌد  

 سلٌم الخوري، وإلٌاس فرحات، ومٌشال معلوؾ وؼٌرهم. 

 3123ديط١ٝ ؟   غتٟٛ  َا املرٖب ايرٟ تٓتُٞ إيٝ٘ ايُعصب١ األْ
 المذهب الرومانسً .

 الرومانسٌة فً األدب العربً



 
 9000909770ماهر أبو بكر   واتس أب  

 

 يحّق لك أن ترتقيٕٙٔ 

 

 3122َا املرٖب ايرٟ تٓتُٞ إيٝ٘ مجاع١ أبٛيٛ  ؟   غتٟٛ  
 المذهب الرومانسً .

 3126سّدد املرٖب ايرٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ األدٜب ) عبد ايسمحٔ غهسٟ ( .     غتٟٛ  
 المذهب الرومانسً .

 3125غتٟٛ   – :311ٖب ايسَٚاْطٞ ؟ َا املبادئ اييت دعا إيٝٗا مجاع١ " أبٛيٛ " يف املر
 الثورة على التملٌد، والبساطة فً التعبٌر، والتؽنً بالطبٌعة الرٌفٌّة. 

 

 

 

 َت٢ ذبّدد َديٍٛ َؿسد٠ ) ايٛاقع١ٝ ( ؟
ٌها المبادئ بإصدار كتاب ثم مجلة حملتا اسم الوالعٌة، ولد تبلورت من خالل الكتابات التً وردت فبعد أن لام كاتب لصصً هو شامفلوري 

 األولى للوالعٌة. 

  َت٢  اْتػس املرٖب ايٛاقعٞ؟     
 فً النصؾ الثانً من المرن التاسع عشر. 

 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (  - 3127صٝؿٞ   - 3126غتٟٛ    َا  ايعٛاٌَ ع٢ً ظٗٛز ٖرا املرٖب ايٛاقعٞ ؟ 
هروب من الوالع، واإلؼراق فً الذاتٌة التً تجنح إلى األحالم مؽاالة الرومانسٌة وؼٌرها من المذاهب كالفن للفن والتأثرٌة فً ال -ٔ

 والخٌال؛ مما دعا نفًرا من األدباء إلى االتجاه نحو الوالع. 

أدى التمدم العلمً الذي لام بناء على المنهج التجرٌبً فً العلوم إلى شٌوع النظرة دور التمدم العلمً ...(  ; 3119) صٝؿٞ   -ٕ

 لمجتمع؛ ولد كان األدب الوالعً مظهًرا من مظاهر هذه النظرة الموضوعٌة. الموضوعٌة إلى الحٌاة وا
تفّشً النظرة النفعٌة فً المجتمع الرأسمالً؛ ولد تبدّت هذه النظرة من خالل ؼلبة النزعة الفردٌة والجري وراء المال، بوصِفِه  -ٖ

َم األنجع لتحمٌك المصالح الشخصٌة فً مثل هذا المجتمع.   الممّوِ

  ت ايٛاقع١ٝ ايٓكد١ٜ ) ايٛاقع١ٝ األّ ( ؟ ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (َا مسا
انطلمت الوالعٌة من المجتمع والناس بمختلؾ فئاتهم وطبماتهم، ولد جاء اهتمامها باإلنسان فً إطار تعامله وتفاعله مع  -ٔ

ً اهتمت باإلنسان بوصفه كائنًا المجتمع الذي ٌتأثر به وٌؤثر فٌه، وهذا ما ٌجعلها مختلفة فً هذا المجال عن الكالسٌكٌة الت
مثالًٌّا ٌنصاع للمٌم أكثر من انصٌاعه للوالع، كما ٌمٌّزها عن الرومانسٌة التً أفسحت المجال لهروب اإلنسان من المجتمع 

 وتأثٌراته. 

ع جهة فالوالعٌون ٌتجهون إلى وصؾ المجتمع من ؼٌر أن ٌظهروا تعاطفهم م ) عًٌّ (>اتسم األدب الوالعً بالموضوعٌة  -ٕ

(؛  ; عًٌّ  3128غتٟٛ   - 3127غتٟٛ   – 3122غتٟٛ ) معٌنة، ومن هنا نالت الرواٌة النصٌب األوفى من أدب الوالعٌٌن 

لما تمتاز به من سعة تتٌح لهم تناول أزمان طوٌلة، وأماكن كثٌرة وشخصٌات ؼٌر محدودة، تظهر تؽٌرات المجتمع بدرجة 
أحد أظهر أعالم  –" Balzakفً األجناس األدبٌة األخرى. ولعل تمدٌم "بلزان" " من الموضوعٌة تفوق ما ٌمكن أن ٌتجلّى

 نفسه بوصفه سكرتٌر المجتمع ٌظهر مدى مٌل الوالعٌٌن للموضوعٌة. –الوالعٌة النمدٌة فً فرنسا 

على نحو  اهتم األدب الوالعً بمفهوم "العام والخاص"، الذي ٌتحمك من خالل كتابة األدب، (; ّٚضح  3119) غتٟٛ   -ٖ

ا باآلخرٌن، كما هو خاص بالكتاب أو الشخصٌة صاحبة التجربة فً الرواٌة أو المسرحٌة، وبذلن اتجهت الوالعٌة  ٌجعله خاصًّ
 إلى عدم اإلكثار من التفاصٌل التً تتعلك بالحٌاة الٌومٌة، فالتفاصٌل التً تتعلك بفرد لد التهّم آخر. 

فً المجتمع، وخص الوالعٌون بذلن الطبمة البرجوازٌة والرأسمالٌة، فأظهروا سعً أبرزت الوالعٌة النمدٌة الجانب السلبً  -ٗ
من ٌنضوون تحتها لمصالحهم الشخصٌة، وجرٌهم وراء المال متجّردٌن فً ذلن من المٌم . ومن هنا ظهرت فً الوالعٌة 

 نظرة تشاؤمٌة؛ مما دعا بعض النماد ألن ٌطلموا علٌها تسمٌة الوالعٌة التشاؤمٌة.

 3126( صٝؿٞ   مفهوم "العام والخاص"االهتمام ب )ذنس اضِ املرٖب األدبٞ ايرٟ تػري إيٝ٘ ايط١ُ اآلت١ٝ ; ا
 المذهب الوالعً .

ِّ املرٖب األدبٞ ايرٟ متّجً٘ عباز٠ ) االٖتُاّ بانإْطإ ٚتؿاعً٘ َع اجملتُع ايرٟ ٜتأثس ب٘ ٜٚؤّثس ؾٝ٘ (.  3125صٝؿٞ   ض
  المذهب الوالعً .

 Realism""الـوالـعـٌـــــة   ثالثـًا
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 يحّق لك أن ترتقي7ٕٔ 

 

 ست ايٛاقع١ٝ االغرتان١ّٝ ؟ َٚٔ أعًٔ تطُٝتٗا ؟َت٢ ظٗ
 . 9ٖٗٔمع بداٌات المرن العشرٌن وكان "مكسٌم ؼوركً"  لد أعلن هذه التسمٌة عام 

 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (+  3124  غتٟٛ - 3122صٝؿٞ  َا مسات  ايٛاقع١ٝ االغرتان١ٝ ؟  
 الرأسمالٌة بجهود الطبمة العاملة )البرولٌتارٌا(. تعمد الوالعٌة االشتراكٌة إلى إظهار الكفاح وصٌاؼته ضد عالم -ٔ
 سعت الوالعٌة االشتراكٌة إلى إظهار تأثٌر األفراد فً المجتمع لمٌادته نحو االشتراكٌة والسعادة. -ٕ

(، ولد نبع  :311 غتٟٛ  عًٌ ;اتسمت الوالعٌة االشتراكٌة بالدعائٌة فً كثٌر من األعمال األدبٌة التً انضوت تحتها )  -ٖ

رؤٌة أدٌب للوالع. وعلى أٌة  ن كون مثل هذه األعمال تنبع من الدعوة لسٌاسة دولة أكثر من كونها نابعة منذلن م

 ؛ لتكّون إرثًا عالمًٌّا ال ٌخّص دولة دون أخرى. ) عًٌّ (، فمد انتشرت الوالعٌة االشتراكٌة حال

َّا رل  ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (تًًؿا بايؿسد ٚتؿاعً٘ َع اجملتُع؟  نٝـ أبدت نٌ َٔ ايٛاقع١ٝ ايٓكد١ٜ ٚايٛاقع١ٝ االغرتان١ٝ اٖتُا
كٌة جاء اهتمام الوالعٌة النمدٌة باإلنسان فً إطار تعامله وتفاعله مع المجتمع الذي ٌتأثر به وٌؤثر فٌه، فً حٌن حاولت الوالعٌة االشترا

 إظهار تأثٌر األفراد فً المجتمع لمٌادته نحو االشتراكٌة والسعادة.

  

 

 ظٗست ايٛاقع١ٝ يف ايعامل ايعسبٞ؟ نٝـ 

ات ظهرت الوالعٌة فً األدب العربً الحدٌث فً أعماب الحرب العالمٌة الثانً إثر انتشار التعلٌم ونضج الوعً االجتماعً، إذ انتشرت المؤسس
ًٌّا، مما جعل رؤٌة االدٌب تموم على الربط بٌن مشكالت الفرد  االجتماعٌة؛ كاألحزاب السٌاسٌة التً اتجهت إلى تحلٌل الوالع تحلٌال موضوع

 والوالع االجتماعً.

َّ تكّٛ  زؤ١ٜ األدٜب يف األدب ايٛاقعٞ ؟  عال
 تموم على الربط بٌن مشكالت الفرد والوالع االجتماعً. 

 3123صٝؿٞ  اذنس اثٓني َٔ  أدبا٤ ايٛاقع١ٝ ايٓكد١ٜ يف األدب ايعسبٞ احلدٜح ؟     
 نجٌب محفوظ وعبد الرحمن منٌؾ .

 3126( .     غتٟٛ   زلٝب ذلؿٛظسّدد املرٖب ايرٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ األدٜب ) 

 المذهب الوالعً .

 َاذا تٓاٚيت  زٚا١ٜ "شقام املدم" يٓذٝب ذلؿٛظ ؟ 
ًّ زلاق المدق فً الماهرة إبان الحرب العالمٌة الثانٌة، وٌظهر انصٌاع الشخصٌات الروائٌة الت  ر نجٌب محفوظ حٌاة الناس فً ح ً تعٌش ٌصّوِ

 فً هذا الحً للمؤثرات االلتصادٌة واالستعمارٌة لتنتهً بها األحداث نهاٌات مأساوٌة. 

 َا َطُٕٛ  زٚا١ٜ "األزض" اييت َّجًت ايٛاقع١ٝ االغرتان١ٝ يعبد ايسمحٔ ايػسقاٟٚ ؟    
إلى اإلصالح الزراعً من خالل توزٌع  دارت أحداث هذه الرواٌة فً عمد الثالثٌنٌات فً إحدى المرى المصرٌة مظهرة حاجة أهل المرٌة

 األراضً على الفالحٌن، ومواجهتهم للفساد واإللطاع وتملبات الطبٌعة.

 3125غتٟٛ   -  :311صٝؿٞ  َا املرٖب ايرٟ متّجً٘ زٚا١ٜ " األزض " يعبد ايسمحٔ ايػسقاٟٚ ؟   
 المذهب الوالعً .

  

 

 اآلٕ بامسٗا؟ ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( َت٢ دّيت َؿسد٠ ايسَص١ٜ ع٢ً املرٖب ايرٟ ُعِسَف
ؾ فٌها الرمزٌة بوصفها مذهبًا أدبًٌّا، متخذًا من أدب أشهر 88ٙٔبعد أن أصدر النالد الفرنسً )مورٌاس( رسالة نمدٌة فً عام  م ، عرَّ

ادها، مثل )بودلٌر( و)ماالرمٌه(، موضع دراسة.   روَّ

 نٝـ عّسف ايٓاقد ايؿسْطٞ َٛزٜاع  ايسَص١ٜ  ؟ 
ًٌّا متخذًا من أدب أبرز رّوادها، مثل )بودلٌر( و)ماالرمٌه(، موضع دراسة. بوصف  ها مذهبًا أدب

 

 الوالعٌة فً األدب العربً

 Symbolism""الرمزٌة   رابعًا
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 َت٢ ٚأٜٔ  ظٗس املرٖب ايسَصٟ؟ 
 فً فرنسا خالل الربع األخٌر من المرن التاسع عشر.

  تاب () َٔ أض١ً٦ ايه - 3125غتٟٛ             َا  ايعٛاٌَ  اييت ضاعدت ع٢ً ظٗٛز ٖرا املرٖب ايسَصٟ ؟
 الضٌك بالمذهب الوالعً الذي اتجه نحو الوالع المادي الملموس.  -ٔ
التمدم الذي أحرزه علم النفس على ٌد فروٌد وأتباعه، الذٌن اتجهوا إلى لرار النفس اإلنسانٌة؛ مما لفت أنظار الشعراء إلى وجود  -ٕ

 عالم آخر ؼٌر العالم المحسوس، هو عالم النفس الزاخر بالخفاٌا واألسرار. 

 

 

 3127صٝؿٞ   - 3123غتٟٛ   -  ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (َا مسات ايسَص١ٜ ؟ 
الؽموض / اإلٌحاء / اهتم الرمزٌون بالموسٌما فً شعرهم، وعدّوها جزًءا من تكوٌن النص الرمزي / االعتماد على تراسل الحواس فً 

 التعبٌر األدبً / آمن الرمزٌّون بفكرة "الفن للفن".

 3126( صٝؿٞ  االعتماد على تراسل الحواس فً التعبٌر األدبً)األدبٞ ايرٟ تػري إيٝ٘ ايط١ُ اآلت١ٝ ; اذنس اضِ املرٖب 
 المذهب الرمزي .

َّ ٜعٛد ايػُٛض يف األدب ايسَصٟ ؟  إال
انٌة؛ إذ ٌتسم ٌعود الؽموض فً األدب الرمزي إلى كون الرمزٌٌن ٌحاولون استجالء ما وراء عالم الحس الخفً، وما فً داخل النفس اإلنس

 ذلن بالؽموض الذي ٌنعكس فً شعرهم. 

 عًٌّ ; ٜستبط َؿّٗٛ انإحيا٤ مبؿّٗٛ ايػُٛض ازتباًطا عطًّٛا .

 ألّن اإلٌحاء ال ٌؤدي داللة محدَّدة واضحة، وإنما ٌنمل حالة نفسٌة إلى المارئ من خالل التراكٌب اللؽوٌة. 

 ٖٚا دص٤ّا َٔ تهٜٛٔ ايٓص ايسَصٟ .عًٌ ; اٖتِ ايسَصٜٕٛ باملٛضٝكا يف غعسِٖ، ٚعّد
 ة. إذ تموم الموسٌما بوضع المستمع فً حالة انفعالٌة خاصة دون أن تنمل داللة محددة، شأنها فً ذلن شأن اإلٌحاء من خالل التراكٌب اللؽوٌ 

 3128غتٟٛ   – 3119 غتٟٛ َا املكصٛد بـ " تساضٌ احلٛاع يف ايتعبري األدبٞ" ؟ 

ل الشاعر دالالت مبتكرة من خالل تبادل معطٌات الحواس وتراسلها كأن ٌستخدم حاسة ا للمس لما ٌمتضٌه السمع، وٌمصد بذلن أن ٌوص 
 فٌمول: "الصوت الناعم". 

 3126صٝؿٞ   - 3121غتٟٛ             َا املكصٛد  بؿهس٠ "ايؿٔ يًؿٔ" ؟
  دََعوا إلى أن ٌكون األدب فً ذاته ال ٌوظَُّؾ من أجل تحسٌن الوالع.

ِّ املرٖب األدبٞ ايرٟ متّجً٘ عباز٠   3125صٝؿٞ   .بؿهس٠ ايؿٔ يًؿٔ"" انإميإ ض
 .الرمزيالمذهب 

 

 

 3119نٝـ اّتصٌ األدبا٤ ايعسب احملدثٕٛ باألدب ايسَصٟ؟ ٚإىل َاذا أّد٣ ٖرا االتصاٍ ؟ 
ثرهم باألدب الرمزي بدرجات متفاوتة، فالرمزٌة لم تشكل عن طرٌك الترجمة، أو االطالع المباشر على األدب األوروبًّ، ولد أدى ذلن إلى تأ 

د فً مذهبًا واضح المعالم فً األدب العربً كم هو الحال فً الرومانسٌة أو الوالعٌة؛ إذ إنّنا نجد سمات رمزٌة فً الشعر الحدٌث، دون أن نج
 األؼلب أدبًا رمزًٌّا فً جوهره. 

 3121غتٟٛ   ١ٜ ؟َٔ أِٖ األدبا٤ ايرٜٔ زلد يدِٜٗ مسات زَص  
جبران خلٌل جبران الذي جمع بٌن الرومانسٌة والرمزٌة فً أدبه، وصالح عبد الصبور الذي نجد فً شعره سمات رمزٌة واضحة، فمد كان 

 ٌسعى فً شعره إلى تحمٌك السعادة النفسٌة الناجمة عن االنسجام مع ؼنائٌة الكون، واستحماق الحٌاة. 

 3126.     غتٟٛ   (صالح عبد ايصبٛز٘ األدٜب )سّدد املرٖب ايرٟ ٜٓتُٞ إيٝ
 المذهب الرمزي .

 

 

 سمات الرمزٌة

 الرمزٌة فً األدب العربً

 .لكاموا رلى ردم تقّبناس صّمأل ع وقتك في محاولظ ذرح فكرةِضال ُت
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ٍّٚ بٔ احلطني( يف تٓػٝط احلسنتني األدب١ٝ ٚايٓكد١ّٜ يف األزدٕ؟   َا ايدٚز ايرٟ قاّ ب٘ املًو املؤّضظ )عبداهلل األ
 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب ( -  3128غتٟٛ   - 3124صٝؿٞ   - 3122صٝؿٞ   - 3119غتٟٛ  

 عمل منذ تولٌّه إمارة شرلً األردن على رعاٌة األدباء المحلٌٌّن والوافدٌن من األلطار العربٌّة األخرى.   -أ  
رؼدان وبسمان( فً عمان )ولصر ولد تجلّى ذلن فً عدد من المظاهر أهمها المجالس األدبٌّة التً كان ٌرعاها فً لصري ) -ب     

المشتى( فً الشونة؛ إذ كانت هذه المجالس تجمع نخبة من األدباء من أمثال عمر أبً رٌشة، وودٌع البستانً ، وعرار، وندٌم الماّلح ، 
رْكلً، وعبد المحسن الكاظمً، وعبدالمنعم الرفاعً، وتٌسٌر ظبٌان، وحمزة العربً.   وفؤاد الخطٌب، وخٌر الدٌن الّزِ

كما عمل الملن المؤّسس على تشجٌع الصحافة والكتابة النمدٌّة؛ إذ ظهر ذلن ( ; دٚز املًو يف تػذٝع ايصشاؾ١ ... 3123) غتٟٛ   –ج 

ٌّات بعض أعداد المجاالت التً كانت تصدر فً األردن آنذان.   فً إسهامه بعدد من التعلٌمات النمدٌّة والكتابات التوجٌهٌّة فً افتتاح

 أِٖ ايصشـ ٚاجملالت اييت صدزت يف غسم األزدٕ يف ايعكٛد ايجالث١ األٚىل بعد تأضٝظ انإَاز٠ . اذنس    
 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (

 صحٌفة "الشرق العربً" ، ومجلة "الحكمة"، وصحٌفة "الجزٌرة"، ومجلة "الرائد"  -
، حٌث تتبّع آراء طه حسٌن فً كتابه "فً الشعر الجاهلً" وسلسلة المماالت التً كتبها الشٌخ ندٌم المالح فً صفحات مجلّة "الحكمة" -  

 محاواًل دحض ما جاء به من آراء جعلت من وجود الشعر الجاهلً موضع شن. 
وانعكست النظرٌات النمدٌّة العالمٌّة الحدٌثة بسلسلة المماالت التً كتبها ٌعموب هاشم فً مجلة "الحكمة"، إذ كتب هاشم عن  -       

 وعلم النمد. ب نظرٌّة األجناس فً األدب، كما كتب عن جون لمٌتر صاحب االنطباعٌة فً النمد، وهٌبولٌت تٌن برونتٌٌر صاح
ولد أولى بعض النماد عناٌة كبٌره للحركة األدبٌة فً األردن، فمد نشر عبدالحلٌم عباس على صفحات "الجزٌرة" عددًا من المماالت   -    

 الساحة األدبٌّة فً تلن الحمبة؛ مثل أدٌب عبّاسً، وعبدالمنعم الرفاعً، وحسنً فرٌز.  من أهم الشعراء الذٌن ظهروا على

 

 

 اذنس أِٖ اجملالت ٚايهتب ايٓكد١ٜ اييت صدزت يف عكد اخلُطٝٓات، َٚا َطُْٛٗا؟  ٚاذنس أمسا٤ َؤيؿٝٗا .    
م. ولد صدر منها 9ٌٕ٘ٔد" التً أصدرها عٌسى الناعوري عام صدر فً َعمد الخمسٌنٌّات عدد من المجالت كان أهّمها مجلة "الملم الجد -أ 

 اتً. اثنا عشر عددًا شارن فٌها كوكبة من األدباء والنماد األردنٌٌّن والعرب، من أمثال إحسان عباس، وناصر الدٌن األسد، وعبد الوهاب البٌ
ها "إٌلٌا أبو ماضً رسول الشعر العربً الحدٌث" الذي أصدره وأصدر عٌسى الناعوري عددًا من الكتب النمدٌّة فً هذه المرحلة؛ من -ب      
 م. 9٘9ٔم، و"أدب المهجر" الذي أصدره عام 9٘ٙٔم و "إلٌاس فرحات شاعر العروبة فً المهجر" الذي أصدره عام 9٘ٔٔعام 
شعر منذ أرسطو مروًرا بالرومانسٌّة م، وتعرض فٌه للنظرٌّة النمدٌّة فً ال9٘٘ٔأما إحسان عباس فمد أصدر كتاب "فن الشعر" عام  -ج     

ذا الكتاب عن والرمزٌة وصوالً إلى الوالعٌّة، كما عرض ألهم اآلراء النمدٌّة التً تبنتها المذاهب األدبٌّة المتنّوعة فً مهّمة الشعر، ولد عبّر ه
 خبرة النالد الواسعة باآلداب الؽربٌّة. 

ومن أشهر الكتب النمدٌّة التً صدرت فً هذا العمد أًٌضا كتاب "عرار شاعر سٌنٌات ( سّم اثنٌن من النماد فً الخم ; :311غتٟٛ )     

م، وعرض فٌه المؤلؾ لحٌاة الشاعر، ومضامٌن شعره، ومظاهر الفنٌة مستفٌدًا 9٘8ٔاألردن" لٌعموب العودات الدوي الملثم الذي صدر عام 
ًّ فً دراسة األدب.   فً ذلن من المنهج التارٌخ

م أكثر منهجٌّة فً استخدام 9٘7ٔكتاب "االتجاهات األدبٌّة الحدٌثة فً فلسطٌن واألردن" لناصر الدٌن األسد الذي صدر عام وجاء       

 إذ رصد النالد االتجاهات النٌة فً الكتابة األدبٌّة فً ضوء المؤثرات التارٌخٌّة المتعلّمة بهذٌن البلدٌن.  ) عًٌّ (>التارٌخ فً دراسة األدب 

إطار تعاطً النمد األدبً فً األردن من أهم االتجاهات األدبٌة فً العالم جاءت ترجمة محمود السمرة لكتاب "المّصة السٌكولوجٌّة  وفً    
 م ؛ إذ تناول هذا الكتاب عاللة علم النفس بفن المّصة. 9٘9ٔللٌون أٌدل عام 

 

 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (  -  3122غتٟٛ  ٕ يف اخلُطٝٓٝات ؟ اذنس االدباٖني ايًرٜٔ ادبٗت سلُٖٛا احلسن١ ايٓكد١ٜ يف األزد   
 التخّصص والمنهجٌّة  .  

الوحدة 

 الخامسة

 مرحلة التأسٌس  أواًل 

 ٌّاتالحركة النمدٌّة فً األردن فً عمد الخمسٌن  ثانًٌـا

 ّّ 
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) َٔ َاٖٞ املؤضطات اييت ضاعدت ع٢ً ْطر ايٓكد األدبٞ يف األزدٕ يف َعكدٟ ايطتّٝٓٝات ٚايطبعّٝٓٝات ؟ َٚا دٚز نٌ َٓٗا ؟ 
 3126ٟ  غتٛ  - 3124صٝؿٞ   - :311   صٝؿٞ                أض١ً٦ ايهتاب (

 كٌؾ ساعدت الجامعة األردنٌة على نضج النمد األدبً فً األردن فً الستٌنٌات والسبعٌنٌات ؟(  ;3127صٝؿٞ  )الجامعات والكلٌات:  -أ 

هّمة ؛ إذ شّكلت هذه الجامعة بٌئة نمدٌّة بجهود أساتذتها الذٌن أخذوا على عاتمهم م9ٕٙٔلعّل من أهّمها الجامعة األردنٌة التً أنشئت عام 
ٌّات المجتمع وجامعة الٌرمون التً أنشئت عام  م بالمهّمة نفسها، 97ٙٔالممارسة النمدٌّة فً ضوء النظرٌّات النمدٌّة الحدٌثة، ولد اضطلعت كل

 كما ساعدت هذه المؤّسسات العلمٌّة بكثرة أعداد المّراء والمثمفٌن بازدٌاد أعداد الخّرٌجٌن. 

المجالت صدرت فً هذه المرحلة عدد من المجالت التً انتشرت على مستوى العالم العربً  .... ( سّم مجلتٌن ;  3119صٝؿٞ  )   -ب 

م صدرت جرٌدة "المنار" فً المدس مجلّة "األفك الجدٌد" النصؾ 9ٙٔٔمستمطبة عددًا من أهم الكتّاب والنماد فً العالم العربً، ففً عام 
ت خاللها درجة عالٌة من التمٌّز، ومع انمطاع هذه المجلة صدرت مجلة "أفكرا" التً شهرٌّة، ولد استمّرت فً الصدور أربع سنوات حمم

 م حتى ولتنا الحاضر. 9ٙٙٔاضطلعت بدور مهم فً األدب والنمد عام 

األردنٌٌّن رابطة الكتاب وّضح كٌؾ ساعدت رابطة الكتّاب األردنٌٌن فً نضج النمد األدبً فً األردن  ( ;  3125غتٟٛ   - 3121صٝؿٞ  )  –ج  

م، ولد ساعدت على توسٌع البٌئة الثمافٌّة التً تهتم باألدب ونمده من خالل عدد من األدباء والنماد 97ٗٔأنشئت هذه المؤّسسة الثمافٌّة عام 
 الذٌن عملوا على تفعٌل دورها. 

  3119  غتٟٛ  اذنس أِٖ ايٓكاد ايرٜٔ ٚظؿٛا املٓٗر ايٛاقعٞ يف دزاض١ األدب يف ايطبعٝٓٝات .    
 هاشم ٌاؼً، وعبدالرحمن ٌاؼً، إذ ظهر لدى هذٌن النالدٌن توجههما النمدي إلى األدب الملتزم الذي ٌحمل لضاٌا المجتمع.  

َّا نبرّيا يف نتاباتِٗ ايٓكد١ٜ، ّٚضح ذيو .      أٚىل ايٓكاد ايٛاقعٕٝٛ ايسبط بني ايرتنٝب االدتُاعٞ ٚايػهٌ ايؿين اٖتُا
م" لدّم الكاتب هذا الفن فً إطار حركة الوالع وتؽٌّراته؛ إذ ربط 9ٙ٘ٔ-8٘ٓٔ"المصة المصٌرة فً فلسطٌن واألردن ففً كتاب هاشم ٌاؼً 

 ظهور فن المصة المصٌرة فً هذٌن البلدٌن بظهور الطبمة الوسطى. 

 َا َطُٕٛ نتاب " سٝا٠ األدب ايؿًططٝين احلدٜح" يعبد ايسمحٔ ٜاغٞ ؟    
ٌّة والسٌاسٌّة من خالل طبماتهم االجتماعٌة؛ ففً هذا الكتاب علّل التماء كل من إسعاؾ النشاشٌبً ابن الطبمة فسر موالؾ األدباء الفكر

مدّة إلى األرستمراطٌّة، وخلٌل السكاكٌنً ابن الطبمة البرجوازٌّة على التوّجهات العالمٌّة األولى؛ فمد سعت حركة التحّرر العربٌّة فً هذه ال
 ة العربٌّة إلى جانب الحركة الوطنٌّة لمواجهة الحكم التركً. استمالة األرستمراطٌّ 

ًّا يكٝاّ دبسب١ أدب١ّٝ ٚاقع١ّٝ.     َّا َٗ ّٛ  عًٌ ;  عّد ايٓكاد ايٛاقعٕٝٛ  ايسبط بني اخلاص ٚايعاّ َك
ٌعالج المضاٌا التً تهم اآلخرٌن، مما إذ أولى عبد الرحمن ٌاؼً هذا المفهوم عناٌة كبٌرة فً نمده التطبٌمً؛ فرأى أن األدب الناجح هو الذي  

 ٌؤدي إلى تبنً المتلمً للمضاٌا المطروحة فً هذا األدب. 

 َا َطُٕٛ نتابٞ ْصٜ٘ أبٛ ْطاٍ ))ايػعس ايؿًططٝين املكاتٌ(( ٚ ))ددٍ ايػعس ٚايجٛز٠((؟    
 األدب أداة للمواجهة والثورة.

  

 

     ّْٝٓٝات َٚا بعدٙ  ؟ َٚٔ أبسش ايٓكاد ؟اتطُت احلسن١ ايٓكد١ّٜ يف األزدٕ يف َعكد ايجُا
 3127غتٟٛ   - 3126صٝؿٞ       - 3121صٝؿٞ   - :311غتٟٛ  

لمرحلة بازدٌاد اإلنتاج النمدي، واالنفتاح على المزٌد من المناهج النمدٌّة الحدٌثة ، ومن أبرز النماد الذٌن وظفوا هذٌن المنهجٌن فً هذه ا
 ن. حسنً محمود، وإبراهٌم السعافٌ

 ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (اذنس عددًا َٔ اجملالت اييت عٓٝت بايٓكد ٚاألدب  صدزت يف ايجُاْٝٓٝات َٚا بعدٖا ؟     
ذا ومن أهم هذه المجالت مجلة "أوراق" التً تصدر عن رابطة الكتاب األردنٌٌن، و "المجلّة الثمافٌّة" التً تصدر عن الجامعة األردنٌّة. ه 

 ك الثمافٌّة األسبوعٌّة فً الصحؾ الٌومٌّة، والمجالت المحّكمة التً تصدر عن الجامعات األردنٌّة. باإلضافة إلى المالح

 اذنس امسا٤  نتب َرتمج١ يف ايٓكد يف ؾرت٠ ايجُاْٝٓٝات َٚا بعدٖا .   
 فخري الصالح. "ترشٌح النمد" و"مفاهٌم نمدٌّة" اللذان ترجمهما محّمد ُعصفور، و"النمد واألٌدٌولوجٌا" الذي ترجمه 

 احلركة النقدّية يف األردن يف عقدن الستينيّات والسبعينيّات  ثالثـًا

ٌّات وما بعدها  رابعـًا ن ً الثماٌن ً األردن ف  الحركة النمدٌّة ف

 ّّ 
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 َا َطُٕٛ دزاضات ْبٌٝ سّداد ؟ َٚٔ ضاز ع٢ً ْٗذ٘ ؟    
عرؾ النماذج البشرٌة( ؛  : + َٔ أض١ً٦ ايهتاب   3123غتٟٛ   نجد لدٌه اهتماًما أكبر بأداة من أدوات هذا المنهج وهً النماذج البشرٌّة ) 

تٌجة الظروؾ االجتماعٌّة فً مرحلة معٌّنة. ولد نحا عبدهللا رضوان المنحى أي الشخصٌّات الروائٌّة التً تمثّل طابعًا شائًعا فً المجتمع ن
 نفسه فً تحلٌل الشخصٌات النموذجٌّة، وال سٌما فً كتابه "النموذج ولضاٌا أخرى" .

 َاذا تتٓاٍٚ  ايدزاضات األضًٛب١ّٝ ؟    
عٌنة، واتجه كذلن العدٌد من طلبة الدراسات العلٌا إلى كتابة تتناول أسلوب أدٌب ما، أو األسلوب األدبً لجنس أدبً فً مرحلة تارٌخٌّة م

 رسائلهم الجامعٌّة فً هذا المجال. 

 اذنس أَج١ً ع٢ً دزاضات يف بٝإ األبعاد ايٓظس١ّٜ يألضًٛب١ّٝ.   
 اهٌم عبدالجواد. منها كتاب إبراهٌم خلٌل "األسلوبٌّة ونظرٌّة النص"، واالتجاهات األسلوبٌّة فً النمد العربً الحدٌث" إلبر 

 ََٔ  ادب٘ َٔ ايٓكاد إىل ايٓص األدبٞ ٚدالالت٘ اجلُاي١ٝ بٛصـ نٝاّْا َطتكًًا؟    
 من هؤالء النمّاد عبد المادر الرباعً، ومحّمد المجالً، ومحّمد الشوابكة، وٌحٌى عبابنة. 

ايهسنٞ، ٚنتاب "ايكٓاع يف ايػعس ايعسبٞ احلدٜح"  َاذا تٓاٍٚ نتاب "ايسَٛش ايرتاث١ّٝ ايعسب١ّٝ يف ايػعس ايعسبٞ احلدٜح "خلايد 
 يطاَح ايسٚاغد٠؟ 

التً  اتجه النالدان فً هذٌن الكتابٌن إلى النصوص الشعرٌة فً إشاراتها إلى الشخصٌّات التراثٌّة الرمزٌّة، مثل شخصٌّة أبً العالء المعّري
امرئ المٌس التً وظفها عز الدٌن المناصرة فً لصٌدته "الممهى وظفها عبدالوهاب البٌاتً فً لصٌدته "محنة أبً العالء"، وشخصٌّة 
 الرمادي"؛ إذ جاءت هذه التوظٌفات مشٌرة إلى هموم الناس فً الوالع. 

 َٔ أٍٚ َٔ ادب٘ يف ايعامل ايعسبٞ إىل املٓٗر األضطٛزٟ ؟ ثِ بني املكصٛد باملٓٗر األضطٛزٟ َع ذنس اضِ ايهتاب .     
 ١ ايهتاب () َٔ أض٦ً - 3121صٝؿٞ 

ا وٌعدّ نصرت عبدالرحمن من أوائل من اتجه فً العالم العربً إلى المنهج األسطوري فً تحلٌل النصوص الشعرٌّة العربٌّة المدٌمة، وال سٌم
فً ذلن مما الجاهلٌة منها، فمد اتجه هذا النالد إلى دراسة النصوص الجاهلٌة فً محاولة منه للبحث عن اإلشارات األسطورٌّة فٌها مستفٌدًا 

ٌّة الوثنٌّة فً ذلن العصر، ومن أهم كتبه فً هذا المجال "الوالع واألسطورة فً شعر أبً ذؤٌب الهذلً  وصلنا عن طبٌعة الحٌاة الدٌن
 الجاهلً". 

ص ٚؾل ايكسا٠٤ ايكسا٠٤ ايتؿهٝه١ّٝ . ثِ بّٝٔ َا ايرٟ ٜٗدف إيٝ٘ ايٓاقد َٔ دزاض١ ايٓاذنس ْاقدًا ادب٘ إىل ايٓص األدبٞ َٔ خالٍ     
 3125صٝؿٞ   - :311  صٝؿٞ               .ايتؿهٝه١ٝ 

بسام لطوس؛ إذ درس مثاًل لصٌدة "تنوٌمة الجٌاع" لمحّمد مهدي الجواهري وفك التفكٌكٌة التً ٌعمل النالد من خاللها على العثور على   
 التنالضات الداخلٌة فً النص األدبً للوصول إلى دالالت عمٌمة له. 

  – اذنس بعض ايٓكاد ايرٜٔ ادبٗٛا إىل املٓٗر املكازٕ . ثِ بني َا  املكصٛد باملٓٗر املكازٕ ؟ ) َٔ أض١ً٦ ايهتاب (    
 3127صٝؿٞ   - 3124غتٟٛ  - 3119صٝؿٞ      

 ومن أهم النماد الذٌن اتجهوا إلى هذا المنهج عز الدٌن المناصرة، ومحّمد شاهٌن، وعلً الشرع. 
 تأثٌر األدب المومً فً اآلداب األخرى العالمٌّة وامتداده فٌها، أو التأثر بهذه اآلداب والؽنى بسببها.  و ٌموم على دراسة

 اذنس بعض ايدزاضات ايٓكد١ٜ ٚايهتب ايٓكد١ٜ يٓكاد أزدْٝني .    
ول فً األدب األردنً ونمده" كتاب "الرواٌة فً األردن" إلبراهٌم السعافٌن، "والمصة المصٌرة فً األردن" لعبد الرحمن ٌاؼً، و"فص 

 إلبراهٌم خلٌل. 
 

ا بالحركة األدبٌة فً األردن زٌاد الزعبً الذي اعتنى بشعر عرار، فحمك دٌوانه الكا      مل، ومن النماد األردنٌٌن الذٌن أبدوا اهتماًما خاصًّ
 ودرس جوانب من شعره فً عدد من المماالت النمدٌة.

 
ا بشعر حٌدر محمود فكتب عنه ومحّمد المجالً الذي نشر       عددًا من األبحاث النمدٌة حول الحركة األدبٌة فً األردن، وابدى اهتماًما خاصًّ

وعبدهللا عددًا من األبحاث والمماالت النمدٌة فً المجالت األردنٌة، ومن الذٌن أبدوا اهتماًما كبًٌرا بهذه الحركة األدبٌة محّمد عبدي هللا، 
   لك.رضوان، وؼسان عبدالخا

 . الحياة ال تططي درودا مجانيظ ألحد
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 ٟاملٓٗر ايٓكد 

هو مجموعة من األدوات واإلجراءات التً ٌتبعها النالد األدبً فً لراءة النص األدبً وتحلٌله وتفسٌره؛ إذ تتنوع المراءات النمدٌة 
 لنص أدبً واحد بتنوع المّراء ومناهجهم النمدٌة.

 ٞاملٓٗر ايتازخي 

 تنادًا إلى المؤثرات المتبادلة بٌن )األدٌب( و )الزمان والمكان(.هو منهج نمدي ٌموم على دراسة األعمال األدبٌة اس

 اجلٓظ 

ٌعنى به االستعدادات الفطرٌة الموروثة، التً ٌختص بها مجموعة من الناس دون ؼٌرهم، فلكل جنس خصائص وطبائع ٌتمٌز بها عن 
 ؼٌره.

 ايب١٦ٝ 

 بالجنس، وتؤثر فً تفكٌره.ٌمصد بها العوامل الطبٌعٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة التً تحٌط 

 َٔايص 

 ٌمصد به المؤثرات الحاصلة فً الزمن الماضً وأثرها فً الزمن الحاضر.

 ؿطٞ يف األدب  املٓٗر آي

 ٌعنً االستفادة من ُمنَجزات علم النفس فً تحلٌل األعمال األدبٌة وتفسٌرها.

 ٌٝٝايتد 

 هو الصور الشعرٌة التً ٌبدعها األدٌب.

 طٞعًِ ايتشًٌٝ ايٓؿ 

 هو بحث استمصائً نفسً ؼاٌته إعادة المشاعر الؽامضة أو المكتومة إلى حالتها الوجدانٌة الواعٌة.

 ايُعصاب 

 اضطراب عصبً وظٌفً ٌنشأ عن اختالل فً وظٌفة األعصاب دون أن ٌظهر مرض عضوي فً األعصاب ذاتها.

 َٞايتطا 

ًٌّا.تحوٌل حافز عن هدفه البدائً إلى هدؾ أسمى أخاللًٌّا أو ثم  اف

 ايػهالْٝـــ١ 

 اتجاه نمدي ٌدعو إلى االهتمام بشكل النص األدبً بعٌدًا عن أفكار النص   ومضمونه .

 ٍٚاملديٍٛ  ٚاملسدع( -ثالث١ٝ دٚضٛضري   )ايدا 

 إلى حاجة دون المجتمع فً علٌها متفك عفوٌة  بصورة" المدلول" المراد المعنى ٌدرن فالسامع" دال" طائرة كلمة لفظت إذا
  " .   المرجع"المادي عند الحدٌث    حضورها أو الطائرة  مشاهدة

 ٞاملرٖب األدب 

ا فً التألٌؾ األدبً ٌؽ  ب على أدباء العصر.لهو مجموعة من المبادئ واألسس التً تتشكل فً عصر معٌن ممثلة اتجاًها عامًّ

 ٞاملرٖب ايهالضٝه 

شابهة لتمالٌد الرومان المسابع عشر والثامن عشر متبعًا عددًا من التمالٌد األدبٌة هو المذهب األدبً الذي ساد فً أوروبا فً المرنٌن ال
 واإلؼرٌك فً كتابة األدب. ولد جاء مصطلح الكالسٌكٌة مماباًل لمصطلح الرومانسٌة الداّل على المذهب الجدٌد.

 ْٛظس١ٜ احملانا٠   ألزضط 

بالفعل، أو ما ٌمكن ولوعه، ولد سمح أرسطو للفنان أن  ما أن ٌصور ما ٌمع ٌمصد بهذه النظرٌة أن الفن ٌحاكً الوالع الخارجً، فإ
 ولوعه، واعتذر عنه بموله إنه ٌنمل الشًء كما ٌجب أن ٌكون.  ٌنمل ؼٌر المحتمل 

 مســــرد المصطـلحــــــات النـمـدٌــــــــة
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 سدات ايجالخ ٕ اٛي  قاْٛ

وحدة ول، ووحدة الزمان، هو لانون اعتمده الكالسٌكٌون فً كتابة المسرح والمصة، وٌعتمد على ثالث وحدات ؛ هً : وحدة الفع
ر كلَّ ما ٌمكن أن ٌمع مع  المكان. وٌمصد بوحدة الفعل أن تدور أحداث المسرحٌة أو المصة حول موضوع واحد دون تشعُّب، فال تصّوِ

أن  إحدى الشخصٌات فً الحٌاة الٌومٌة، وإنما تصور األحداث التً تشكل حبكة العمل األدبً وترتبط بموضوعه. وٌمصد بوحدة الزمان
ٌمع زمن المسرحٌة فً أربع وعشرٌن ساعة أو أكثر من ذلن بملٌل، أما وحدة المكان فتعنً وجود ولوع أحداث المسرحٌة فً مكان 

 واحد.

 ٓٛعٚسد٠ اي 

ولكل من هذٌن النوعٌن خصائصه، فالمأساة  ،هو لانون اعتمده الكالسٌكٌون فً كتابة المسرحٌة، وهً نوعان هما: المأساة والملهاة
ودها الموالؾ الجادة، وتكون شخصٌاتها من الطبمة األرستمراطٌة، أما الملهاة فتسودها الموالؾ الهزلٌّة، وتكون شخصٌاتها من تس

 عامة الناس، وتمتضً وحدة النوع أن ال ٌخلط الكاتب بٌن خصائص المأساة والملهاة فً المسرحٌة الواحدة.

 َٞاْط  املرٖب ايٚس

فً منتصؾ المرن الثامن عشر إثر مجموعة من العوامل ، ولد تمٌز بعدد من السمات أهمها الفردٌة هو المذهب األدبً الذي ظهر 
 واالتجاه إلى الطبٌعة.

 ٞاملرٖب ايٛاقع 

هو المذهب الذي انتشر فً النصؾ الثانً من المرن التاسع عشر وبداٌات المرن العشرٌن إثر مجموعة من العوامل، ولد تمٌز بمجموعة 
 همها االهتمام بفئات الناس وطبماتهم جمٌعها، والموضوعٌة فً تناول المجتمع.من السمات أ

 ايعاّ ٚاخلاص 

ا باآلخرٌن كما هو خاص بالكاتب أو  هو مفهوم اهتم به النماد الوالعٌون؛ إذ ٌتحمك من خالله كتابة األدب على نحو ٌجعله خاصًّ
 الشخصٌة صاحبة التجربة فً الرواٌة أو المسرحٌة.

 ١ٝ االغرتان١ٝايٛاقع 

م وأنشئت على إثرها دولة 9ٔ7ٔهو المذهب األدبً الذي ظهر مع بداٌات المرن العشرٌن بعد أن لامت الثورة البلشفٌة فً روسٌا عام 
االتحاد السوفٌٌتً؛ إذ لامت هذه الدولة على مبادئ االشتراكٌة التً تؤمن بضرورة إزالة الفوارق الطبمٌة فً المجتمع، وتبعًا لذلن 

 م.9ٖٗٔهرت والعٌة جدٌدة فً األدب هً الوالعٌة االشتراكٌة. وكان مكسٌم ؼوركً لد أعلن هذه التسمٌة عام ظ

 ٟاملرٖب ايسَص 

 هو المذهب الذي ظهر فً فرنسا خالل الربع األخٌر من المرن التاسع عشر  إثر عوامل مختلفة، ومن أهم سماته الؽموض واإلٌحاء.

 تساضٌ احلٛاع 

ستخدم ٌدمه الرمزٌون فً التعبٌر األدبً؛ إذ ٌوصلون دالالت مبتكرة من خالل تبادل معطٌات الحواس وتراسلها كأن هو أسلوب استخ
 الشاعر حاسة اللمس لما ٌمتضٌه السمع، فٌمول: "الصوت الناعم"

 ايُٓاذز ايبػس١ّٜ 

 تماعٌّة فً مرحلة معٌّنة.أي الشخصٌّات الروائٌّة التً تمثّل طابعًا شائعًا فً المجتمع نتٌجة الظروؾ االج

 ايكسا٠٤ ايتؿهٝه١ٝ 

 هً لراءة النالد للنص للعثور على التنالضات الداخلٌة منه للوصول إلى دالالت عمٌمة له.

 ٕاملٓٗر املكاز 

 بسببها.هو منهج ٌموم على دراسة تأثٌر األدب المومً فً اآلداب األخرى العالمٌّة وامتداده فٌها، أو التأثر بهذه اآلداب والؽنً 

 

  .ويولد رذرات المرات من رحم التجارب ،ولد المرء مرة من رحم األم ُي
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 : ًُّ  السؤاالن  الجالح والرابغ مك أسئؽُ اليزارٍ . اعالمُ، خيّصص هل 00القضاىا األدب

   :وحدتنيالقضاىا مكّيقُ مك  – 1
ٌّ يف العصر احلدىح –أ   . مك قضاىا الشّ عر العرب

ٌّ يف العصر احلدىح مك قضاىا –ب   . الفجر العرب

 َا ٜأتٞ َٔ األبٝات ايؿعط١ٜ :سفغ ُٜطًب َٓو  -2
 أبٌات  ممثّلة لالتجاه المحافظ . ٗ –              
 أبٌات ممثّلة لالتجاه الرومانسً . ٗ –              
 أسطر ممثّلة لشعر التفعٌلة . ٓٔ –              
 لة للثورة العربٌة الكبرى .أبٌات ممثّ  ٗ –              
 أبٌات ممثّلة لشعر المماومة الفلسطٌنٌة . ٗ –              

  وال  ٌُشترط الترتٌب فً األبٌات المطلوبة، وال ٌشترط أن تكون مضبوطة بالشكل ، وٌمكنن اختٌار األبٌات التً تراها مناسبة من الجداول
 الموجودة فً آخر لسم المضاٌا؛  لتحفظها .

 د أثفاْ الدروس تنكريًا حبفظ لنه األبًات يف أماكفنا املخّصصُ .وستج

، أو مفاسبُ األبًات أو السؿُ الففًُ كل بًتفتؿٌ لم طؽب حتدىد امليضيع النن ىمك األسئؽُ اليت ترد يف القضاىا أن ُىعطَ أبًاتًا يف السؤام، ثؾ ُى – 3
 ، ووضعت لم املطؽيب مفنا؛ لتسنًل دراستنا .يف آخر قسؾ القضاىا جداوم لألبًات ولكنا ، وقد وضعت لم األبًات الشعرىُ عؽَ شكل

 ، وال ُىطَؽب شرح األبًات .ال ُىطؽب عادٍ معاقٌ الكؽؿات – 4

 بًُ .؛ لنلم وضعت لم أمساْ الكتب املطؽيبُ، وأمساْ مؤّلفًنا يف آخر قسؾ القضاىا األد ُىطؽب عادٍ السؤام اآلتٌ : اقسب الكتاب إىل مؤّلفم – 5

 .فقط ال ىطؽبين كتابُ شيالد شعرىُ مليضيع ما؛ فًكفٌ حفظ األبًات املطؽيبُ   – 6

، لكك اقتبم : عؽًم قراٍْ شرح الفقرٍ وفنؿنا وُىفّضل حفظنا ، فقط  ىرىدون العفاوىك -عادٍ  –عفدما ُىطؽب السؿات الففًُ أو امليضيعات لدرس ما ، فإقنؾ  - 7
 ا تعرىفًا أو تعؽًاًل أو غري ذلم .ألّقم ميكك أن تستخرج مفن

؛ فال تتعب قفسم بالبخح يف أسئؽُ اليزارٍ ، وإذا كان مك أسئؽُ الكتاب ذكرُت ذلم وضعُت لم جباقب كل سؤام عدد املرات اليت ورد فًنا يف أسئؽُ اليزارٍ -8
 جباقب السؤام أىضًا .

 . 0ال ىيجد أن فقرٍ حمنوفُ مك القضاىا األدبًُ ـ – 9
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ٞٓ احلسٜح ؟  َا ايصٟ ٜؿتٌُ عًٝ٘ األزب ايعطب
ًّ للفترة منذ بداٌة المرن التاسع عشر وما بعدها  حتى ٌومنا هذا .        ٌشتمل على النتاج األدب

 َت٢ أزضى ايعطب أِْٓٗ ال ميهٔ إٔ ٜعٝؿٛا مبععٍ عٔ ايتطٛض احلهاضٟ ؟
 ومفاهٌمه السٌاسٌة . لما أطّل العصر الحدٌث بمعطٌاته  

 بماذا ربط المإرخون النهضة العربٌّة الحدٌثة ؟ 
 م .1ٓٔٔم ـ 971ٔبالصحوة المصرٌّة التً تلَْت الحملة الفرنسٌّة على مصر والشام     

 َا ايصٟ أزخً٘ ايفطْػٕٝٓٛ إىل َكط ؟
ــة ومراكز األبحــــــاث ، وتدخـّلوا فً تنظٌم شإون مصر المالٌّة أدخل الفرنسٌون المطبعة ، والصحافة ، وألاموا العدٌد من المراصد الفلكٌّ     

 واإلدارٌّة ، وشٌّـدوا المصانع والمدارس ، وأنشـؤوا مكتبة عــــاّمة ، وَمْجمعا ًعلمٌّا ً . 

ٞٓ باؾا يف َكط .   اشنط بعض إزلاظات ذلُس عً
 وبٌّة لوةً وتنظًٌما وإدارةً، تحّل محّل الدولة العثمانٌّة.سعى إلى إلامة دولة عربٌّة حدٌثة تضاهً الدول األور -أ      

 م.1ٕ9ٔم، ومدرسة الطّب عام 1ٔٙٔرّكز جهوده على التعلٌم؛ فؤنشؤ عددًا من المدارس، من مثل مدرسة الهندسة عام  -ب  
البعثاِت العلمٌّةَ إلى فرنسا وإٌطالٌا للدراسة؛  كما اهتّم بالجٌش والّصناعة والّزراعة، واستعان بالخبراء والمعلِّمٌن األوروبٌٌن، وأرسل  -ج 

بٌن نّاع المدرَّ  بهدؾ إعداد الخبراء والصُّ
 كما أوفد عددًا من الطلبة لدراسة الفنون العسكرٌّة.  -د 

ّٓ زَعٛا ؟  ٚٓاز زعا٠ اإلقالح ، ٚإال  اشنط بعض ض
ًّ فً الشام " ، وبطرس البست ُرفاعة الطهطاوّي فً مصر الذي أّسس مدرسة " األلسن  إلى االنفتاح على الحضارة الؽربٌّة واإلفادة ا دعوَ ، ان

 من تفّوق الؽرب فً العلم وااللتصاد، فشّكلوا عددًا من الجمعٌات الثمافٌّة والعلمٌّة.

انح يف سطن١ اشنط بعض أمســـا٤ ايؿعطا٤ ٚايُهتـٖاب يف َكط ٚايؿاّ ، ٚايصٜٔ ظٗطٚا يف ايكطٕ ايتاغع عؿط ، ٚنإ هلِ زٚض ٚ     
ٞٓ ؾعطاّ ْٚجطاّ  .   ايبعح ٚاإلسٝا٤ ٚايتذسٜس األزب

ًّ ، محمود سامً البارودّي ، عبد هللا الندٌم .     فً مصر : ُرفاعة الطهطاوّي ، محمود صفوت الساعات
   ، ًّ دٌـــاق ، بطرس البستــان ًّ ، أحمد فـــارس الّشِ ًّ ، إبراهٌم الٌــازج ًّ ، فً الشام : ناصٌؾ الٌــازج ًّ ، عبد الرحمن الكواكب دمحم كرد علــ

 أدٌب إسحاق . 

 

 

 

 

 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (اشنط ادباٖات ايؿعط ايعطبٞ احلسٜح .  

 االتجاه المحافظ. - أ
 االتجاه الرومانسً. - ب
 اتجاه شعر التفعٌلة. - ج

 فٌه توضٌح كامل للمادة .ال تنس أن تمرأ فمرة ) كٌؾ أدرس المضاٌا األدبٌة ؟ ( فً بداٌة لسم المضاٌا، ف َالسع١ :

 

 

 اغّشطرؿاغطربّيؿطيؿاغطصرؿاغحدؾثؿ

ًّ فً العصر الحدٌث   اتّجاهاُت الّشعر العرب
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 ) ال ُىشرتط التشكًل وال الرتتًب (احملافظ  هحيفظ الطالب أربعُ أبًات ممّجؽُ لالتـّجا       
 

 

 . ٓٞ ٞٓ ٚست٢ ْٗا١ٜ ايعكط ايعجُاْ ٞٓ َٓص أٚاخط ايعكط ايعٓباغ  ٚٓنح  مسات ايؿعط ايعطب
ـافسون فً استخدام البدٌـع ومحّسناته، حتّى أصبحت الوسٌلة ؼاٌة، وأصبحت ؼلبت الصنعة على الشعر العربً ، وراح الشعراء ٌتنـ      

ًّ وتعمٌداته   مهــــارة الشاعر متولـّفة علــى مدى ما ٌستطٌع أْن ٌؤتٌَه من صنوؾ المهارات اللفظٌّة ، ومن ضروب التالعب اللفظ

 ٓٞ  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (  2009َٔ ٖٛ ضا٥س َٚؤٓغؼ االتـذاٙ احملافغ يف ايؿعط احلسٜح ؟ قٝف
ًّ البارودّي .    محمود سام

 عٓسز بعض ؾعطا٤ االتـذاٙ احملافغ يف ايؿعط احلسٜح . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (
ٌّة ، أحمد شولً ، حافظ إبراهٌم ، خلٌل مطران .  محمود ســـامً البارودّي ، إسمــاعٌل صبري ، عائشة التٌمور

 ٓٞ  2016قٝفٞ   2011، ؾتٟٛ  2009عطِّف احملافع١ يف ايؿعط . قٝف
ًّ المدٌم مثال ً أعلى فً األسلوب الشعرّي ،  هذا النّمط الذي تمثّلُه تلن النماذُج الّرائعةُ من الّشعر، التً خلّفها عمالمة هو اتـخــاذ النمط العرب

 الّشعر فً عصور االزدهار فً المشرق واألندلس.

ٟٓ  ؟ َا ايصٟ عٓبط عٓ٘ أغًٛب ايؿعط احملافغ يف ظَٔ   ايباضٚز
 عبّر عن الشاعر وحٌاته وتجاربه ، وعن وطنه ومشكـــالته ولضاٌاه ، وٌسّجـــل بعض األحداث الكبرى         

ٟٓ ؟ ؾتٟٛ    2012َا ٖٛ املأخص ع٢ً ذلُٛز غاَٞ ايباضٚز
 بعض ما فً لؽته من سمات لدٌمة .        

ٞٓ  خص ايصٟ ٚقع فٝ٘ ايباضٚزٟ، نٝف دباٚظٚا شيو املأخص ؟اشنط بعض أتباع ايباضٚزٟ ايصٜٔ اغتطاعٛا دباٚظ املأ  2015قٝف
 إسماعٌل صبري، وأحمد شولً، وحافظ إبراهٌم، وخلٌل مطران.

 دٌم عبّــروا عن أنفسهم وأحداث عصرهم بلؽــة وأســـالٌب ألرب إلى أذواق النــاس ، وأكثــر عصرٌّة ، مع المحافظة على صلتهم بالتراث الم

 المدٌم والصٌاؼة الفخمة ،والثمافة الحدٌثة وروح العصر.  أْي كانوا ٌالئمون بٌن األصـــالة والمعاصرة  والجمع بٌن األسلوب؛ ) ٚٓنح (

 مَب ٜتفاٚت  ؾعطا٤ االتِّذاٙ احملافغ ؟ ٚمَب ٜٓتفكٛا  ؟ 
 ظ على الجانب اللؽوّي ٌتفــاوتـون فً ما بٌنهم فً مستوى التعبٌر واللؽة ، وٌتـّفمون فً محـــاولة الحفـــا 
ًّ ، وٌحرصون على إبماء الصلة وثٌمة مع شعراء التراث .    واألسلوب

 اشنط أِٖ َعٗط َٔ َعاٖط تأٓثط َسضغ١ اإلسٝا٤ بايؿعطا٤ ايكسا٢َ .
 الكثٌرة لمصائد الّشعراء المُدامى التً أُعجبوا بها معارضاتهم

 أغ١ً٦ ايهتاب (      ٚٚٓنح نٝف ْؿأت ؟ ) َٔ  2016قٝفٞ    2010ؾتٟٛ عٓطف املعاضنــات    
     المعارضات الشعرٌّة : لصائد متشابهة فً الوزن والمافٌة والموضوع العاّم، وهً تنشؤ عندما ٌُعَجُب شاعر الحك بمصٌدة شاعر سابك،     

 فٌمول لصٌدة تشبهها فً الوزن والمافٌة وموضوعها العاّم. 

 . شنط بعض ايككا٥س اييت عاضنٗأَ  ٖٛ أؾٗط ؾعطا٤ املعاضنات ؟ ا 

 أحمد شولً ، عــارض البحترّي ، و أبا تّمـــام ، والمتنبّـً ، و البوصٌرّي ، وابن زٌدون .  

 تـعٓس املعاضنات ايؿعط١ٜٓ قٛض٠ َٔ إسٝا٤ ايرتاخ، ٚٓنح شيو 
 معارضة لصٌدة سابمة بمصٌدة أو أكثر ٌُعَدّ إحٌاء لتلن المصٌدة األولى ولصاحبها .  

   ٓٞ ٟٓ    2013عًٌ : سعٞ ايتاضٜذ بعٓا١ٜ أزبا٤ َسضغ١ االدباٙ احملافغ ؟    قٝف   2016ؾتٛ
افظ بهدؾ َوْصِل العرب بماضٌهم وإحٌاء أمجادهم، إٌماًظا للهمم، وبعثًا للثّمة فً مواجهة المستعمرٌن الؽرباء. ومن هذه المصائد عمرٌّة ح 

 إبراهٌم. 

 " ؟َا ٖٞ " عُط١ٜ سافغ إبطاِٖٝ  
 " ُعمرٌة حافظ إبراهٌم " هً لصٌدة تنــاول فٌها حافظ إبراهٌم منــالب ومــآثر الخلٌفة الفاروق عمر بن الخطاب 

 االّتجاُهؿاغػحاطظؿ)ػدرسُظؿاإلحؾاء(ؿ أّوالً 

 رات ـــإثّ ــمـؤة والــــشـنّ ـال ٔ
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 ٚاشنط َجاال .           ؟ َت٢ أسٓؼ بعض ؾعطا٤ االتـٓذاٙ احملافغ " َسضغ١ اإلسٝا٤ " بهطٚض٠ ايتذسٜس يف أؾعاضِٖ
 بعد أن استوعبوا شعر األلدمٌن وتمثّلوه.

 مثال : محــاولة أحمد شولً تطوٌــع الشعـــر للمسرح ؛ فؤخرج مسرحٌّـــات كثٌرة منها : مصرع كلٌـوبــاترة 
 مجنون لٌلى ، لمبٌز ، عنترة ، وؼٌر ذلن.       

 عٓسز أمسا٤ ؾعطا٤ اجلٌٝ ايجاْٞ َٔ ؾعطا٤ اإلسٝا٤.
ًّ . ج ـ عمر أبــو رٌشــة ، دمحم مهدي الجواهـرّي ، عبد ا        ، عبد هللا البردّون ًّ ًّ ، عبد الرزاق عبد الواحد ، صــــالح الخرفــ  لمنعم الرفـــاع

 

 

      

ٞٓ      اشنط ايػُات ايف١ٓٝٓ يؿعط االتـذاٙ احملافغ " َسضغ١ اإلسٝا٤ " .  ٞٓ  2011، قٝفٞ  2010قٝف  2014، قٝف
( فامتاز شعرهم بجودة الّسبن، وصّحة ٕٕٔٓ: صٌفً  عًٌتعابٌره وصوره؛ )  ماَل شعراُء هذا االتّجاه إلى دراسة الّشعر المدٌم واحتذاء - أ

 العبارة، وُحسن اختٌار األلفاظ. 
، تلن التً تشّكل المٌم الّشعرٌّة للمصٌدة العربٌّة،  - ب ًّ ولم ٌمنْعهم حافَظ هإالء الّشعراء على المعانً العاّمة وجمال الّصٌاؼة والّرونك الموسٌم

ؾ فً   المعانً الجزئٌّة التً تملٌها طبٌعة الحٌاة، وٌبدو هذا التؤثّر واضًحا فً معارضاتهم الشعرٌّة. هذا من التصرُّ

ٌٓ تأثــط ؾعطا٤ " اإلسٝا٤ " باملعذِ ؽ: بدا تؤثّر هإالء بالمعجم اللفظً للّشعر المدٌم واضًحا كما هو الحال عند البارودي مثاًل، )  -ج                       َت٢ ٜك
ٓٞ  ٌمّل التؤثّر كلّما انؽمس الشاعر فً مجتمعه، وعبّر عن إحساس لومه، مثلما هو عند شولً وحافِظ وؼٌِرهما. و (  ايكسِٜ ؟ ايًفع

 حاَفَظ هإالء الّشعراء على َوحدة الوزن والمافٌة فً المصٌدة الواحدة، ولم ٌخرجوا عن هذا التملٌد إال نادًرا -د 

 

 

 

 

ٌّ ات أبًــ ُحيفظ الطؽبُ أربع  ممّجؽُ لالجتاه  الروماقس

ؿةاغّؼشأ           
 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (  2009ؾتٟٛ       عٓسز َؤٓغػٞ مجاع١ ايسٜٛإ . 

ًّ ، عبّاس محمود العماد.   عبد الرحمن شكري، إبراهٌم المازن

 م .7ٔ1ٔم ــ 7ٓ7ٔتؤسست ما بٌن عامً       َت٢ تأغػت مجاع١ ايسٜٛإ ؟ 
 2009ؾتٟٛ         ع١ ايسٜٛإ بٗصا االغِ . عًٌ غبب تػ١ُٝ مجا 

ًّ والعماّد، صدر م ، 7ٕٔٔنسبة إلى كتـــاب ) الدٌـــوان فً األدب والنمد ( الذي صدر عــــام  وهو سلسلة أجزاء نمدٌّة من وضع األدٌبٌن المازن
 منه جزءان فمط. 

 نٝف قٓػِ اخلالف مجاع١ ايسٜٛإ ؟  
 ، وذهب عبد الرحمن شكري فً جهة أخرى.ذهب المازنًّ والعمّاد فً جهة

ٛٓم فٝ٘ ظَٝالٙ عًٝ٘ ؟ ٛٓم عبس ايطمحٔ ؾهطٟ ع٢ً ظًَٝٝ٘ يف مجـــــاع١ ايسٜٛإ ، َٚا ايصٟ تف  مَب  تف
 تفّوق على زمٌلٌه فً لرض الشعر ، وتفّوق علٌه زمٌاله فً مجال النمد والتوجٌه . 

  عطٙ ؟ اشنط اغِ زٜٛإ عبس ايطمحٔ ؾهطٟ ، ٚمَب متٝٓع ؾ 
 دٌوان )ضوء الفجر(  ، وتمٌّز شعره بالرومانسٌّة الواضحة .  

ٞٓ ؟   مَب اَتاظ  ؾعط إبطاِٖٝ املاظْ
 ٌمتاز بنزعة عاطفٌّة ، زاخرة بالشكوى واأللم ، ُمفعمة بالتمّرد والتشاإم . 

  الـِسّـمـــاُت الـفـنـٌّــــة ٕ

ًّ االتّـجـــاهُ الـّرومـــــان ثانًٌا   ـســــ

  جمــاعـــةُ الـدٌّــــــوان ٔ
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 مَب اَتاظ ؾعط عباؽ ذلُٛز ايعكاز ؟  
 ملٌّة واضحة فً شعره . اتـخذ شعره المنحى الفكرّي ، وبدت النزعة الع 

 عٓسز بعض  ايسٚاٜٚٔ ايؿعط١ٜٓ يعٓباؽ ذلُٛز ايعكاز . 
 ٌمظة الصباح ، وهج الظهٌرة ، أشباح األصٌل ، أشجان اللٌل ، ما بعد البعد . 

 

ؿ   ػوضوصاُتؿاغػصؾدةؿصؼدؿجػاصظؿاغّدؾوانؿ-ب

 2011، قٝفٞ  2009َا ٖٞ َٛنٛعات ايككٝس٠ عٓس مجاع١ ايسٜٛإ ؟ ؾتٟٛ 
ًّ للشاعر ، وما ٌتـّصل بهذا العالَم من تؤّمالت فكرٌّة ونظرات فلسفٌّة .-   االهتمام بالَعالم النفس
ًّ لٌعبُروا منه إلى داخل أنفسهم –من خالل فهمهم للحٌاة  –االهتمام ببعض الموضوعات الحسٌّة، فهم ٌتحدّثون  -   عن الموضوع الحّس

 إلجابات الوزارٌة () تّم االكتفاء بهذا المدر للبندٌن فً ا

 األبٌات تّم فً وضعها ضمن جداول خاصة الحماً ( : تصنري

 عًٌّ : أنجط ؾعطا٤ مجاع١ ايسٜٛإ َٔ احلسٜح عٔ سكا٥ل ايهٕٛ، ٚأغطاض ايٛدٛز.
ٌّة .    ًّ للشاعر ، وما ٌتـّصل بهذا العالَم من تؤّمالت فكرٌّة ونظرات فلسف  بسبب االهتمام بالَعالم النفس

ٞٓ اشنط أَ ٞٓ يًؿاعط . قٝف  2013ج١ً َٔ قكا٥س مجاع١ ايسٜٛإ تعٗط االٖتُاّ بايعامل ايٓفػ
والٌوم ، واشتمال األرض على رفات  لصٌدة ) أّمـنا األرض ( لعباس محمود العماد ، التً ٌتحدّث فٌها عن الحٌـــاة واستمرارها بٌن األمس

 حمن شكري؛ إذ ٌصـــّور نفسه مٌّتــا ً بُْبعُث من جدٌد ، فٌــرى مـــا ٌكتنؾلصٌدة ) ُحلم بالبْعث ( لعبد الر  الماضٌٌن من البشر .
 الناس من فزع وخوؾ وهول ...، وٌستؽّل ذلن لتصوٌر إحساسه بثمل الحٌاة .

ِٓ ؾعطا٤ َسضغ١ ايسٜٛإ ببعض املٛنٛعات احلػ١ٓٝ .  عًٌ : ٜٗت
ًّ  –من خالل فهمهم للحٌاة  –هم ٌتحدّثون  لٌعبُروا منه إلى داخل أنفسهم، وٌتحدّثون عن أثر هذا الموضوع فً نفوسهم، عن الموضوع الحّس

ًّ من لون وحجم... بل ٌهتّمون بصدى ذلن فً النَّفس اإلنسانٌّة  فهم ال ٌهتّمون بالوصؾ الخارج

ُٓــٕٛ بكس٣ شيو فـٞ ايٓفؼ ٞٓ ، بٌ ٜٗت ِٓ ؾعطا٤ مجاع١ ايسٜٛإ بايٛقـــف اخلـــاضد  اْٝٓـ١ .اإلْػ عًٌّ : ال ٜٗت
 حمائك الكون . إذ ٌتعّمـمون الصورة الحسٌّــة لٌستخلصوا منها حكمة خــــالدة ، أو تؤّمال ً فلسفٌّا ً ٌفّسرون به

    . ٓٞ  اشنط َجاالّ  َٔ قكا٥س مجاع١ ايسٜٛإ ٜعٗطٕٚ فٝٗا االٖتُاّ باملٛنٛع احلػ
هنا لم ٌتولّؾ عند صورة العُماب الَهِرم، وعجزه عن الطٌران َحْسُب، بل تعدّاه إلى ما فالعمّاد لصٌدة ) العُمـاب الَهرم ( لعباس محمود العمــاد ، 

ة أعمل أثارته هذه الّصورةُ فً نفسه من أحاسٌس العجز بعد المّوة، والضعؾ بعد الّشدة...، فالّشاعر انتمل من الصورة الجزئٌّة إلى صورة كلٌّ 
 وأشمل.

ؿاغسػاُتؿاغغؼّؾظؿؿؿؿؿؿ
ِٓ اي  ػُات ايف١ٓٝٓ جلُاع١ ايسٜٛإ .اشنط أٖ

           ٓٞ ٞٓ   2011، ؾتٟٛ  2008قٝف ٟٓ  2012، قٝف ٟٓ  2014، ؾتٛ  2016قٝفٞ   2015، ؾتٛ
 ـ الدعوة الجادّة إلى التجدٌد الشعرّي على مستـوى الشكل والمضمون ، والثورة على التملٌد والجمود .   ٔ        
        ٕ ، ًّ  وال سٌّما األدب اإلنجلٌزّي .  ـ التؤثر باألدب الؽرب
 ـ االهتمام بالوحدة العضوٌّة  للمصٌدة .  ٖ        
ًّ فً األدب .  ٗ          ـ التؤثر بمدرسة التحلٌل النفس
 ـ التعبٌر عن الذات اإلنسانٌّة وحمائك الكون واإلنسان .  ٘        
  ـ المٌل إلى معالجة األمور الفلسفٌّة العملٌّة . ٙ        

 ٓٞ  2010ٜكٍٛ عبس ايطمحٔ ؾهطٟ : قٝف
ُِ ََـــ ُ٘ ِض ََٝـّتــا سـَٛيــ َٔ ايـُـكابـــِط  َُـــ١ٕ  َــ ََـِعـًَـ  ُٔ ِٖـــ  ضأٜــُت فــٞ أْٓــــٞ َض

 َا اغِ ايككٝس٠ اييت أخص َٓٗا ٖصا ايبٝت ؟
 ) حلم بالبعث ( 
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 سضغ١ ) ايسٜٛإ ( ؟ َا املٛنٛع ايصٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ َٔ َٛنٛعات ايككٝس٠ عٓس َ         
ًّ للشاعر .             االهتمام بالعالم النفس

ٞٓ     َا املٛنٛع ايصٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ ايبٝت اآلتٞ َٔ َٛنٛعات ايكٝس٠ عٓس َسضغ١ ) ايسٜٛإ ( ؟  2015قٝف
ُِ ٘ٔ ايٓٗٗـــُٛض َفـَِٝذـٔجــــــ ِٗ ُٜٚعـٝـٝـ ُٗـ ُّٜٚـعــِع                                   َٜ ُ٘ يٝــَؼ َٜـعــــــِع  ُّ إاّل ضٜـُؿـ

 االهتمام ببعض الموضوعات الحسٌّة .

 

 

ؿؿؿؿؿؿؿؿؿاغّؼشأُة                              

 َا  أغباب ظٗٛض مجاع١ أبٛيٛ ؟
من أّسسوا جماعة أبولو ،  ـ  عندما أوشكت المعركة بٌن المحــافظٌن وجمـــاعة الدٌوان على االنتهاء ، ظهرت مجموعة من األدبــاء وهم  ٔ

 فً المدرستٌن من سمات .  فماموا بانتماء أفضل مـا فً المدرستٌن من مزاٌـا ، ونبذهم أسوأ مــــا
 ـ االستٌــاء من استهـــالن الشعر فً حومة السٌاسة وتحّوله إلى بٌانات حزبٌّة باردة ، أو لوالب لفظٌّة خالٌة من العاطفة و الصدق . ٕ
ًّ المائم على األفكــار المجّردة والمضاٌا الفلسفٌّة، التً تنمصها العاطفة واالنفعاالتـ  عدم ال ٖ  رضى عن  توؼـل بعض الشعراء فً الجانب الذهن

 الحاّرة .

 َا ٖٛ ايؿعط ايصٟ تأثـط ب٘ ؾعطا٤ مجاع١ أبٛيٛ ؟
ًّ ، الذي وجدوا فٌه متنفـسا ً لهم ، وشٌ  ئــا ً مّمــا ٌصبون إلٌه، منتؤثـروا بشعر شعراء المهجر الشمالــ

 جـِدَّة ٍ وابتكـــار وخروج على المؤلوؾ ، فتمثـلوا ذلن الشعر موضوعات ولؽة وأسلوبا ً ، وأٌضاً اطـــلعوا
ًّ ، وتؤثـروا به . ًّ والرمزّي األوروب  على نماذج من الشعر الرومانس

ٞٓ إىل ا ٞٓ . اشنط بعض  ايؿعطا٤ ايصٜٔ ْكًٛا خكا٥ل املصٖب ايطَٚاْػ  يؿطم ايعطب
 أحمد زكً أبو شادي ، إبراهٌم ناجً ، دمحم عبد المعطً الهمشرّي .  

 ٓٞ  2014إىل َٔ تـٓػب مجاع١ أبٛيٛ ؟ أٜٚٔ َطنعٖا ؟ قٝف
 إلى إله الشمس والشعر والفّن عند اإلؼرٌك . ومركزها الماهرة .     

ََٔ أعًٔ عٓٗا  ؟  ََٔ أٍٚ   َت٢ ظٗطت مجاع١ أبٛيٛ؟ 
 م واعلن عنها  أحمد زكً أبو شادي . 7ٖٕٔ ظهرت سنة 

ُٓٛا إىل مجاع١ أبٛيٛ .  اشنط بعض أمسا٤ األزبا٤ ٚايٓكـاز ٚايؿعطا٤ ايصٜٔ اْه
الكٌالنً، أحمد الشاٌب ، حسن كامل  أحمد زكــً أبو شـــادي ، إبراهٌــم نـــاجــً ، دمحم عبد المعطً الهمشرّي ، علً محمود طه ، كـــامل

ًّ ، أ ًّ .الصٌرف  بو الماسم الشاب

 َٔ تٛيـ٢ أَا١ْ غٓط ١٦ٖٝ مجاع١ أبٛيٛ بكف١ زا١ُ٥ ؟
 أحمد زكً أبو شادي.

 2013َٔ تٛايـ٢ ع٢ً  ض٥اغ١ مجاع١ أبٛيٛ ع٢ً ايرتتٝب ؟ ؾتٟٛ 
 أحمد شولً وتواله تكرٌماً له ولمكانته األدبٌّة والشعرٌّة ، ثّم تاله خلٌل مطران .

                 

ؿػوضوصاُتؿاغػصؾدةؿصؼدؿشطراءؿأبوغوؿؿ-بؿ                

 ًّ  ) من أسئلة الكتاب (  ٕٗٔٓ، شتوّي  ٖٕٔٓ، شتوي  7ٕٓٓما هً أهّم موضوعات المصٌدة عند جماعة أبولو ؟ صٌف
 ـ االندماج فً الطبٌعة ومناجاتها ٔ
 ـ نزعة الشكوى والحرمان ٖـ االهتمام بالحّب والحدٌث عن المرأة             ٕ

 جػــاصـــُظؿأبــوغــوؿ ٕ
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 َع شنط َجاٍ  َٔ َٛنٛعات ايككٝس٠ عٓس مجاع١ أبٛيٛ االْسَاز يف ايطبٝع١ َٚٓاداتٗا . ٚٓنح  شيو .    
 ٓٞ  نٝف تعاٌَ ؾعطا٤ مجاع١ أبٛيٛ َع ايطبٝع١ .أٚ        ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (  2015قٝف

لرإوم ) الحنون( والمــالذ الذي ٌجدون السكٌنة فً لمد ؼالى الشعراء من جمــاعة أبولو فً حّب الطبٌعة ، حتى أصبحت عندهم األّم ا      
 جوارها ، وهم ال ٌمبلون علٌها واصفٌن وإنّمــا ٌنؽمسون فٌها وٌصفون أحــاسٌسهم 

 ومشــــاعرهم نحوهـــا أكثر مّما ٌصفون مشاهدها الجذابة ، ومثال على ذلن لصٌدة ) خواطر الؽروب (
 للشاعر إبراهٌم ناجً .

 يككٝس٠ عٓس مجــاع١ أبٛيٛ االٖتُــــاّ باحلٓب ٚاحلسٜح عٔ املطأ٠ ، ٚٓنح  شيو ، َعَٔ َٛنٛعـــات ا
 شنط َجاٍ.

الحّب عند الرومانسٌٌّن مـــالذ من هموم الحٌاة ، وعـــزاء من نكبـــات الدهر ، ولذلن كــــانوا اهتّم شعراء أبولو بالحّبِ والحدٌث عن المرأة. و
ًّ المإلم؛ ولذا عرؾ شعراء الرومانسٌّة النزعة العذرٌّة  فً الحّب ، والتً عرفها ٌحلّــمون  بؤفكـــارهم وعوا طفهم فوق هذا العالم األرض

. ًّ  الشعراء العذرٌّــون فً العصر األموّي ، مثال على ذلن لصٌدة ) صلوات فً هٌكل الحّب ( ألبً الماسم الشاب

 مجـــاع١ أبٛيٛ ؟َــا ايٓعع١ ايعصض١ٜ اييت غًبت ع٢ً ؾعط احلٓب يس٣ 
ثـل فً فلسفتهم النزعة العذرٌّــة فً الحّب ، هً التً عرفها الشعراء العذرٌّون فً العصـــر األمـــوّي ، وأخذوها تٌّــــــارا ً عاطفٌّـــا ً ٌتم

نى واألرق. فالحّب عندهم متعة للّروح ال للجالعــاطفٌّة المملإة   سد.بالحّب والحرمان واأللم والعذاب والضَّ

ٞٓ نٝف ٜط٣ ؾعطا٤ مجاع١ أبٛيٛ اإلْػإ َٔ خالٍ ْعع١ ايؿه٣ٛ  ٚاحلطَإ ؟       2013قٝف
ةً. كما ٌرى الّرومانسٌّون أّن المرء طفل ٌعذّبه األلم ، وال شًء ٌسمو به كما ٌسمو به هذا األلم، وٌرون أن أروع الّشعر ما كان أنّاٍت خالص

 ى إنهم كانوا ٌَْشكون من كّل شًء؛ ألنهم ٌجدون فً الحزن متعةً، وفً األلم لذة، وفً الشكوى راحة. ٌجدون فً الشكوى راحة نفسٌّة عمٌمة، حتّ 

    ٓٞ ٟٓ ايصٟ تٓتُٞ إيٝ٘ مجاع١ أبٛيٛ ؟  قٝف   2008َا االدباٙ ايؿعط
         . ًّ  ـ االتجاه الرومانس

ٞٓ نٝف ٜط٣ مجاع١ أبٛيٛ أضٚع ايؿعط ؟       2013قٝف
وع الّشعر ما كان أنّاٍت خالصةً. كما ٌجدون فً الشكوى راحة نفسٌّة عمٌمة، حتّى إنهم كانوا ٌَْشكون من كّل شًء؛ ألنهم ٌجدون ٌرون أن أر    

 فً الحزن متعةً، وفً األلم لذة، وفً الشكوى راحة. 

 

ؿاغسػاُتؿاغغؼّؾظؿغغػصؾدةؿصؼدؿجػاصظؿأبوغوؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿ

ٞٓ .               ١ يًككٝس٠ عٓس مجاع١ أبٛيٛعٓسز ايػُات ايفٓٝٓ ٞٓ  2008قٝف  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (   2009/ قٝف
 ـ الوحدة العضوٌّة ٕـ التجربة الشعرٌّة                                    ٔ
ًّ  ٗ                ـ التعبٌر بالصورة واللفظ الموحً ٖ  ـ التنوٌع الموسٌم

 ٝس٠ عٓس مجاع١ أبٛيٛ" ايتذطب١ ايؿعط١ٜٓ" . ٚنـح شيو .َٔ ايػُات ايف١ٓٝٓ يًكك
ٌّن لم تعد المصٌدة عند هذه المدرسة استجابةً لمناسبة طارئة، أو حالة نفسٌّة عارضة، بل صارت تنبع من أعماق الشاعر، حٌن ٌتؤثر بعامل مع

ولكن ال تتخلّى العاطفة عنها أبدًا؛ لذا حاربت هذه المدرسة شعَر أو أكثر، وٌستجٌب له استجابةً انفعالٌّة لد ٌكتنفها التفكٌر، ولد ال ٌكتنفها، 
 المناسبات، ودعت إلى تمثٌل الّشعر لخَلجات النفس وتؤّمالت الفكر، وهّزات العواطؾ.

 َجااّل . َٔ ايػُات ايف١ٓٝٓ يًككٝس٠ عٓس مجاع١ أبٛيٛ ايٛسس٠ ايعه١ٜٓٛ " ايٛسس٠ ايف١ٓٝٓ " ٚٓنح شيو. ) َا املككٛز بصيو ؟ ( ٚاشنط
 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (    2012، ؾتٟٛ   2011قٝفٞ 

. ولد تمثّلت الوَ  ًّ حدة العضوٌّة، المصٌدة عمل متكامل، َوبِْنٌَةٌ عضوٌّة حٌّة، تتفاعل عناصرها جمٌعًا كما تتفاعل األعضاء المختلفة فً الجسم الح
 ، ومن أمثلتها لصٌدة ) األطالل ( إلبراهٌم ناجً .هذه المدرسة. أو الَوحدة الفنٌّة كما ٌسّمٌها البعُض، فً كثٌر من لصائد شعراء

ٞٓ " . ٚنـح شيو . ٚاشنط َجااّل .  َٔ ايػُات ايف١ٓٝٓ يًككٝس٠ عٓس مجاع١ أبٛيٛ " ايتعبري بايكٛض٠ ٚايًفغ املٛس
الصورة الشعرٌّــة فتعنً أنـّــن تمــرأ للشـــاعر  ااعتنت مدرسة أبولو بالصــورة الشعرٌّة اعتـنــاًء واضحــا ً ، ٌمول إبراهٌم ناجً : ) ... وأمّ 

بوضوح شدٌد وُمجسَّم بـارز تـجاه بصرن ( . والتعبٌر بالصورة هو من تــــؤثٌر المدرسة  لطعة من شعره ، ٌكون الشـًء كؤنــــه مرسوم أمـــامن
ًّ لصٌدة ) العودة ( إلبراهٌم ناجً .الرومانسٌة اإلنجلٌزٌّة فً الشعر المعاصر . ومن أمثلة التعبٌر بالصورة وال  لفظ الموح
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ٟٓ                   َٔ أٜٔ ٜتأت٢ ايتٜٓٛع املٛغٝكٞ يف قكا٥س مجاع١ أبٛيٛ ؟     ٟٓ  2014ؾتٛ  2017ؾتٟٛ   2015، ؾتٛ
ًّ ٌتؤتّى فً لصــائد جمــاعة أبولو من خـــالل تؽٌٌ  ر ممــاطع المصٌدة الواحدة ، وكثرةـالتنوٌع الموسٌم

 م .لتنوٌـــع فً المـــافٌة و التنوٌع فً الوزن الشعرّي ، وكذلن كــــــانوا ٌمٌلون إلى اختٌار األوزان الخفٌفة والمجزوءة فً  أشعارها

 

 

         

ؿ    ؿؿؿؿاغّؼشأُة 

 عٓطف املٗذطٜٓني .
ش العثمانٌٌن، وتطلّعًا إلى مجد جدٌد، وعٌش رؼٌد؛ فنزحوا إلى جماعة من السورٌٌن واللبنانٌٌن، تركوا وطنهم األّم فً بالد الّشام؛ فِراًرا من بط

 صٌل.األمرٌكٌتٌن الّشمالٌّة والجنوبٌّة، وانتشروا فٌها ٌبحثون عن حٌاة جدٌدة فً هذا العالم الجدٌد، تعّوضهم عّما افتمدوه فً وطنهم األ

 ٓٞ  ايصٟ قاّ ب٘ املٗذطٜٕٛ ؟َا ايٓؿاط األزب
ٌّة، كما أصدروا الّصحَؾ والمجاّلِت التً تحوي أعمالَهم وإنجازاِتهم اإلبداعٌّة..أنشؤوا الجمعٌّاِت والروا  بَط األدب

 َا أؾٗط ايطٚابط اييت ؾهًٗا املٗذطٜٕٛ ؟
 الّرابطة المَلَمٌّة  / العُصبة األندلسٌّة.

 َت٢ ٚأٜٔ تأٓغػت ايطابط١ ايك١ًُٓٝ ؟
 ا نٌوٌورن .م ، وكان ممّره7ٕٓٔتؤّسست فً أمرٌكا الشمالٌّة سنة 

ُٓتِٗ ايطابط١ ايك١ًُٓٝ .  عٓسز أِٖ األزبا٤ ٚايؿعطا٤ ايصٜٔ ن
 ماضً ، نسٌب عرٌضة ، رشٌد أٌّوب ، مٌخائٌــل نعٌمة ، إٌلٌـا أبو)رئٌس الرابطة( جبران خلٌل جبران 

 ندرة حدّاد ، مسعود سماحة ، نعمة الحاج .

ِٓ َؤيفات ايطابط١ ايك١ًُٓٝ .  اشنط أٖ
 جبران ) المواكب ، البدائع والطرائؾ ( أ ـ جبران خلٌل

 ب ـ إٌلٌا أبو ماضً ) مجموعة الرابطة الملمٌّة ، الجداول ، الخمائل (
 ج ـ نسٌب عرٌضة ) األرواح الحائرة (

 د ـ مٌخائٌل نعٌمة ) همس الجفون (

 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (َت٢ ٚأٜٔ تأٓغػت ايُعكب١ األْسيػ١ٓٝ ؟  
 رٌكا الجنوبٌّة فً البرازٌل .م ، فً أم7ٖٖٔتؤّسست عام 

ِٓ أعها٤ ايُعكب١ األْسيػ١ٓٝ .   ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (اشنط أٖ
 ) رشٌد خوري ( ، شكر هللا الجّر . مٌشـــــــال معروؾ ) رئٌس العُصبة( ، إلٌـــاس فرحـــات ، شفٌك معلوؾ ، الشـــاعر المروّي واسمه

ًّ ، توفٌك لربـان ، جبران سعادة ، رٌـــاض معلوؾلٌصر سلٌم الخور   ثّم انضّم إلٌهم الحماً :  سلمى صائػ .،  ي المعروؾ باسم الشـــاعر المدن

 َا اغِ اجمل١ً املؿٗٛض٠ اييت أقسضتٗا ايعكب١ األْسيػ١ٝ ؟
 مجلّة العُصبة.

ِٓ َؤيفات ايُعكب١ األْسيػ١ٝ .  اشنط أٖ
ًّ  .أ ـ شفٌك معلوؾ،  مإلّفه ) ملحمة عبمر ، نداء المجادٌؾ (   1ٕٓٓصٌف

 ب ـ إلٌاس فرحات ) دٌوان فرحات ( .

 

ؿؿؿؿؿؿؿػوضوصاُتؿاغّشطرؿاغػؼجرّي

 . ٟٓ  اشنط َٛنٛعات ايؿعط املٗذط
 ٓٞ ٟٓ  2012ؾتٟٛ ،  2011ؾتٟٛ ،  2010قٝف ٟٓ  2014، ؾتٛ  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (  2016ؾتٛ

 الطبٌعة ومظاهر الكون أ ـ الثورة على الثنائٌّة                           ب ـ التؤّمل فً
 ج ـ النزعة اإلنسانٌّة                               د ـ الحنٌن إلى الوطن          هـ ـ النزعة المومٌّة

 اغّشطُرؿاغػؼجرّيؿ 3
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 َا املككٛز بايجٛض٠ ع٢ً ايجٓا١ٝ٥ يف ايؿعط املٗذطٟ ؟
وإٌمان وكفر، وسٌادة وعبودٌّة، وسرور وحزن، وعدل هً الدعوة إلى تحطٌم الثنائٌة التً تمسم الوجود إلى شطرٌن: خٌر وشّر، ونور وظالم، 

 وظلم، ولوة وضعؾ.

 نٝف ٜط٣ املٗذطٜٕٛ احلكٝك١ األظي١ٝ ؟    
إلٌه انعتاق  والحمٌمة األزلٌّة هً أنه لٌس ثّمة شًء من هذه الثّنائٌّة، بل هنالن وحدة شاملة، تتمثّل فً ما ٌسّمٌه جبران )الؽاب(، وفً الذَّهاب

 وانطالق إلى الالمحدود. من الثنائٌّة،

ٟٓ تسعٛ إىل ذبطِٝ ايجٓا١ٓٝ٥ .  ٖأت َجاالّ  َٔ ايؿعط املٗذط
 ماضً ومٌخائٌل نعٌمة . لصٌدة ) المواكب ( لجبران خلٌل جبران ، والتً حطــم فٌها ثنائٌّة الجسد والروح ، وأشعــــار إٌلٌا أبـو

ٌَٓ يف ايطبٝع١ َٚعاٖ ٟٓ ايتأ  ط ايهٕٛ ، ٚٓنح شيو .َٔ َٛنٛعات ايؿعط املٗذط
ًَ الشعراء المهجرٌون جمٌعُهم بالنظرات التؤملٌّة فً الطبٌعة. فهم ٌعشمونها وٌمدّسونها، وهم عمٌمو اإلحساس بها، عمٌمو الحّب ل ها ُعنِ

وهً توحً إلٌهم بالحنٌن إلى واالتّصال بها، ٌناجونها، وٌستلهمونها، وٌتمثّلون بها، وٌبثّونها آمال للوبهم وآالمها، وأشواق نفوسهم وحٌرتها. 
اهدها ربوع بالدهم، وبالتؤّمل العمٌك فً أسرارها. َوَمْن ٌُطالع إنتاجهم الشعرّي ٌرى أنهم ُشؽلوا بوصؾ الطبٌعة، وتنبّهوا إلى ما وراء مش

 المنظورة من الوجود المعنويّ 

 َا املككٛز  ايٓعع١ اإلْػا١ْٓٝ يف ايؿعط املٗذطٟ ؟
ء المهجر فً أنفسهم، وطول تؤّملهم فً أحوالهم، من ؼٌر أن ٌصلوا إلى حمٌمة تروي ظمؤهم، أو ٌمٌن ٌُطمئِن بالهم، جعلهم إّن كثرة تفكٌر شعرا 

 ٌشكون ظلم الدنٌا وتملّبها، وٌستعجلون الموت علٌها

ٞٓ         عًٌ : اغتعذاٍ ؾعطا٤ املٗذط يًُٛت.  2015قٝف
 ًلا ألنفسهم، ومن هنا فهم ٌفّكرون كثًٌرا فً الموت وشإونه، والفناء وما ٌكون منه.راحة ألجسادهم وانطال –كما ٌرون  –ألّن فٌه 

. ّٓ  عٓطف اإلْػا١ْٓٝ يف َفَٗٛٗا ايعا
 هً نظرة واسعة إلى الحٌاة ، وإلى الوجود ، وعلى األخّص المجتمع البشرّي .

. ٟٓ ــٓل باجلٓؼ ايبؿط  اشنط بعض َعاْٞ اإلْػا١ْٓٝ يف َا ٜتعً
 ادئ السـامٌة والُمثل العلٌا بٌن الناس .نشر المبــ - أ

 ومحاربة النظم الذي تباعد بٌن اإلنسان وأخٌه اإلنسان . - ب
ًّ ٌسوده العدل والرحمة والمحبّــة ،  -ج       ، والعمل على خلك مجتمع إنســان ًّ وتصوٌر الحٌـاة بصورة ُمحبّـبة وعلى تخفٌؾ الشماء اإلنسان

 إلى النفوس .

ٟٓ إىل ايٛدٛز بؿهٌ عاّ؟  نٝف تٓعط ايٓعع١    اإلْػا١ْٓٝ يف ايؿعط املٗذط
 تنظر إلى الوجود والحٌـــاة والمجتمع البشرّي نظرة خٌروحّب، وتعمل على إٌجـــاد مجتمع أفضل ٌضّم الناس

 وٌستؽرق العالََم كلّه، وٌسود الحٌاة فٌه التعاطؾ والسعادة، وٌَعُّمه الوئام.جمٌعهم ،  

ٟٓ احلٓني إىل ايٛطٔ ، ٚٓنح شيو .  َٔ َٛنٛعات ايؿعط     املٗذط
الحنٌن إلى الوطن من أبرز خصائص األدب المهجرّي، ال سٌّما الشعر منه؛ إذ ال نكاد نجد شاعًرا من الشعراء المهجرٌٌن ٌخلو شعُره من      

 الحنٌن إلى الوطن األّم.

ٟٓ ايٓعع١ ايك١َٓٝٛ ، ٚنـح شيو     .  َٔ َٛنٛعات ايؿعط املٗذط

وال  –ة تتمثّل النزعة المومٌّة فً حّب الشعراء المهجرٌٌن ألّمتهم العربٌّة، فكثًٌرا ما حّركت األحداُث السٌاسٌّة الكبٌرة التً عصفت باألمّ      
ن منهم رشٌد خوري مشاعَر هإالء الشعراء، فعبّروا عن آالمهم وأمالهم تجاه هذه األحداث. ومن أكثر َمْن ُعرؾ بذل –سٌّما المؤساة الِفلَْسطٌنٌّة 

 وإلٌاس فرحات.
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 اغسػاُتؿاغغؼّؾظ

ٟٓ . ؾتٟٛ  ِٓ ايػُات ايف١ٓٝٓ يًؿعط املٗذط  2010اشنط أٖ
 بالتجاوب مَع الحٌاة والحضارة. –فً أكثره  –ٌمتاز الشعر المهجرّي  .ٔ

 

 –شعُر الّرابطة المَلَمٌّة خاّصة  –عر اشتهر هذا الش  ((َٔ أغ١ً٦ ايهتاب  ))ؽ : ٚٓنح دٛاْب ايتذسٜس يف ؾعط ايطابط١ ايك١ًُٝ  .ٕ

نحٍو  بالتحّرر فً الّصٌاؼة، والتنّوع فً الموضوع، واالنطالق فً الفكر، والتّجدد فً األوزان الّشعرٌّة. وٌظهر هذا التحّرر التعبٌرّي على
 واضح فً كتابات جبران ونعٌمة ونسب عرٌضة.

وتجدٌدًا فً األلفاظ واألسالٌب. فً حٌن ولؾ شعراء المهجر الجنوبً عند حدود  كان شعراء الرابطة الملمٌّة أكثر حرٌّة فً اللؽة، .ٖ

 ) ؽ : قاضٕ بني املٗذط ايؿُايٞ ٚاجلٓٛبٞ َٔ سٝح األيفاظ ٚاألغًٛب. (المحافظة على اللؽة واألسلوب، ولم ٌحدّثوا فً الشكل. 

 وتصوٌر صادق وعمٌك ومإثّر.ألنه مناجاة للحٌاة،  (;2017) عًٌّ : ؾتٟٛ الشعر المهجرّي شعر مهموس  .ٗ

 ظهور النزعة الرومانسٌّة عند معظم شعراء الرابطتٌن الشمالٌّة والجنوبٌّة، وذلن من خالل عمك الشعور بالطبٌعة. .٘

       

 

 

 

 حيفظ الطؽبُ عشرٍ أسطر شعرّىُ ممجـّؽُ لشعر التفعًؽُ .           
ؿاغّؼـشــأُةؿواغػؤّثــراتؿ     

 ١ً ؟َت٢ ظٗط ؾعط ايتفعٝ
 ظهر لُبٌل النصؾ الثانً من المرن العشرٌن.

 َا ايسافع يعٗٛض ؾعط ايتفع١ًٝ ؟ أٚ عًٌّ ظٗٛض ؾعط ايتفع١ًٝ . 
ًٌا لرإٌة جدٌدة تبلور   ت فً ِسٌاق كان ظهوره استجابة لحساسٌّة العصر وتجسٌدًا لتلن التؽٌّرات والتحّوالت. وبعبارة أخرى، كان شعر التفعٌلة تجلّ

ًّ الحدٌث وتفاعل معَها.هذه التؽٌّر  ات والتجارب التً عاٌشها الشاعر العرب

ؿرّوادهؿوأبـرزؿآثـارؽـــم
      

ٞٓ ؟  ٚٓاز ؾعط ايتفع١ًٝ يف ايٛطٔ ايعطب ٞٓ َٔ ِٖ ض  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ( 2010، ؾتٟٛ  2008قٝف
. ًّ  نازن المالئكة ، بدر شاكر السٌّاب ، عبد الوهاب البٌّات

ٍٚٓ قكٝس٠   َٔ ؾعط ايتفع١ًٝ " سٓط٠ ايٛظٕ " َٚٔ َؤّيفٗا ؟ َٚت٢ قسضت ؟َا اغِ أ
 لصٌدة ) الكولٌرا ( لنـــازن المــــالئكة ، على وزن البحر المتدارن ، ونُشرت فً مجلــــة العروبـــة أّول

 م ، وهذه المصٌدة من دٌوان ) شظــاٌا ورمــاد ( لنازن المالئكة .7ٗ9ٔكانون األّول سنة 

 كٝس٠ ) ايهٛيريا ( ؟َا َٓاغب١ ق
 صّورت نازن المالئكة فً هذه المصٌدة مشاعرها وأحاسٌسها نحو ِمْصَر الشمٌمة ، حٌن داهمها وباء الكولٌرا.

 َٔ قا٥ٌ ايعباض٠ اآلت١ٝ : ) يكس غاقين نطٚض٠ ايتعبري إىل انتؿاف ايؿعط احلٓط ( ؟
 نازن المالئكة .

 ؟ َٚا اغِ ايككٝس٠ اييت تٓتُٞ يًسٜٛإ ع٢ً ؾعط ايتفع١ًٝ ؟َا اغِ زٜٛإ بسض ؾانط ايػٝاب ؟ َٚت٢ ظٗط 
َمل عنوانها )هل 7ٗ9ٔوفً النصؾ الثانً من كانون األول  م، صدر دٌوان بدر شاكر السٌّاب )أزهار ذابلة(، وفٌه لصٌدة حّرة الوزن من بحر الرَّ

 م7ٗٙٔاألوزان والموافً، وكان لد نظمها فً أواخر تشرٌن الثانً عام كان حبًّا(. ولد عّلك علٌها الشاعر فً الحاشٌة بؤنها من الّشعر المختلؾ 

 اّتجـــاُهؿشطرؿاغتغطؾـــغظؿ ثالثًـا
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 ََٔ أقشاب ايسٚاٜٚٔ اآلت١ٝ  : " َال٥ه١ ٚؾٝاطني ، املػا٤ األخري ، أغاطري " ؟ َٚت٢ ظٗطت ؟
ًّ ، ) المساء األخٌر( لشاذل طالة ، )أساطٌر( لبدر شاكر السٌّاب .  ) مالئكة وشٌاطٌن ( لعبد الوهاب البٌّات

 م .7٘ٓٔظهرت سنة و 

 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (  2010ؾتٟٛ            عٓطف ايؿعط احلٓط ) ؾعط ايتفع١ًٝ (.      
المرن العشرٌن، هو الّشعر الذي كانت بداٌته الحمٌمٌّة فً بؽداد بعد الحرب العالمٌّة بعد الحرب العالمٌّة الثانٌة، فً الثلث األخٌر من أربعٌنٌّات      

ٌّد بعدٍد محدٍّد من التفعٌالت فً كّل سطٍر، باستثناء محاوالت تعتمولد اتّخذ ا ، من ؼٌر التم ًّ ٌّة له بداًل من البحر الخلٌل د على لتفعٌلة وحدة موسٌم
 األبحر المرّكبة أو الممزوجة. 

 َا اغِ قكٝس٠ أزْٚٝؼ ؟ َٚا اجلسٜس فٝٗا ؟
ًّ للمصٌدة َحْسُب، وإنما تجاوز ذلن إلى الرإٌة الشعرٌّة لصٌدة )الفراغ( تمع فً تسعة مماطع، لم ٌمؾ الشاعر فٌها   عند التعدٌل فً الشكل العَروض

 الحدٌثة وطبٌعة الطرح الشعرّي. 

 َٔ ِٖ أقشاب ذلاٚالت ايتُٓطز ع٢ً ايؿهٌ ايتكًٝسٟ يًككٝس٠ ايعطب١ٝ ؟ 
ًّ أحمد بـابها : الشـــاعر اطمن أبرز أل  ًّ المصرّي علــ ًّ مصطفى وهبً التل )عرار(، و محّمد فرٌد أبو حدٌد، و الشاعاكثٌر ، لمسرح ر األردن

 ومحمود حسن إسماعٌل، ولوٌس عوض، وبدٌع حمًّ، و إٌلٌا أبو ماضً، وزكً لنصل، ومٌخائل نُعٌَمة. 

ؿ   تسػؾــــاتــه
 ايتػُٝات اييت أطًكت ع٢ً ايؿعط احلٓط . اشنط

ًّ ، شعر التفعٌلة .الشعر الحّر ، الشعر الجدٌد ، الشعر المنطلك ، ال  شعر الحدٌث ، الشعر التفعٌل

 َا ٖٛ االغِ األنجط ؾٝٛعّا يًؿعط احلٓط ؟
 شعر التفعٌلة .

ٞٓ ،  2010ؾتٟٛ                   عًٌّ : َكطًـــح ) ايؿعط احلٓط ( َكطًـــح غري زقٝل . ٟٓ ،  2012قٝف  2015ؾتٛ
ا راً تامًّ  ، فً حٌن أنه لٌس كذلن؛ اللتزامه وزن التفعٌلة.ألنه ٌوحً بؤن هذا الّشعر متحّرٌر تحرُّ

 عٓطف ايبشٛض ايكاف١ٝ ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (
 هً البحور التً تتكون من تكرار تفعٌلة واحدة .

 2011قٝفٞ َٝتٗا ؟       اشنط أمسا٤ ايبشٛض ايكاف١ٝ اييت ٜعتُس عًٝٗا ؾعط ايتفع١ًٝ ، َٚا غبب تؼ
َجز ، الَهَزج  مل ، وسبب تسمٌتها ألّن البحر ٌتكون من تكرار تفعٌلة واحدة.الكـــامل ، الرَّ  ، المتمــاَرب ، المتداَرن ، الرَّ

ٟٓ اشنطُٖا . ِٓ خكا٥ل ايؿعط ايعُٛز     يكس ٖٝٓـــأت ُب١ٝٓ قكٝس٠ ايتفع١ًٝ ايؿعط يًتدفف َٔ خكٝكتني َٔ أٖ
 ٓٞ ٟٓ  2014قٝف  2016ؾتٛ

 الؽنائٌّة ) اإلطرابٌّة( ، الخطابٌّة .

ؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿ
ؿاغػوظُفؿػنؿشطرؿاغتغطؾغظؿوأشؼرؿشطرائهؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿ

ٟٓ  بٝٓٔ َٛقف احملافعني َٔ ؾعط ايتفع١ًٝ  ؟  2017ؾتٟٛ    2014ؾتٛ
 لى صوره وأسالٌبه .اتّهموا أصحابه بالضعؾ والتآمر على اللؽة والتراث ، وراحوا ٌتندّرون ع

 ٠ٓٛ ع٢ً قفشات ايٗكشف اي١َٓٝٛٝ ٚاجملًّات ٚع٢ً َػت٣ٛ املٗطداْات ٚايٓٓسٚات ايؿعط١ٜٓ، يف عًٌّ :  سهٛض ؾعط ايتفع١ًٝ بك
ٞٓ       ايػتٝٓٝٓات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ خآق١  2013ؾتٟٛ ،   2010قٝف

، وهموم األّمة وآالمها، ولمو ًّ الفه ِمن االستعمار والمضٌّة الِفلَْسطٌنٌّة وحّرٌة اإلنسان، فضاًل عن ظهور نماذج الرتباطه بحركات التحّرر العرب
 رفٌعة منه لدى شعراَء كباٍر من أمثال بدر شاكر السٌّاب .

  . ٓٞ ِٓ ؾعطا٤ ؾعط ايتفع١ًٝ يف ايٛطٔ ايعطب  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (اشنط أٖ
بور، وأدونٌس، ومحمود دروٌش، وسعدي ٌوُسؾ، وعبد العزٌز الممالح، وفدوى بدر شاكر السٌّاب، وعبد الوهاب البٌّاتً، وصالح عبدالص

 طولان، وأحمد عبدالمعطً حجازي، ونزار لّبانً، وخلٌل حاوي، وأمل دُْنمُل .
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ِٓ ؾعطا٤ ؾعط ايتفع١ًٝ يف األضزٕ، َٚت٢ ظٗط يف األضزٕ ؟  اشنط أٖ
ٌن المناصرة، وطاهر رٌاض، وراشد عٌسى، وخالد محادٌن، وخالد الّساكت، وحبٌب حٌدر محمود، وعبدالرحٌم عمر، وإبراهٌم نصرهللا، وعّز الدّ 

 الزٌودي، وعلً البتٌّري، ودمحم المٌسً، ومحمود الشلبً، وسلوى السعٌد .
 ظهر فً منتصؾ الخمسٌنٌّات ، وبرز بمّوة فً الستٌنٌّات من المرن الماضً .

ؿ
ؿاغـســـػـــــــاُتؿاغغؼّؾـــــظؿ

 ِٓ  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (  2012ؾتٟٛ                   ايػُات ايف١ٓٝٓ يؿعط ايتفع١ًٝ " ايؿعط احلٓط " .اشنط أٖ
ٌّة فً كّل سطر.  -أ    ٌموم على وحدة التفعٌلة. وال ٌتمٌّد بعدد التفعٌالت العَروض
 ٌموم، كذلن، على تشكٌل الّصور الشعرٌّة الجدٌدة واإلكثار منها.  -ب  

 ة المافٌة.ال ٌتمٌّد بَوحد - ج
 .ٌهتّم باألساطٌر والرموز الدٌنٌّة واألبعاد الفلسفٌّة والمٌتافٌزٌمٌّة؛ مّما طبع بعض لصائده بالؽموض الذي لد ٌصل إلى درجة اإلبهام -د 
 ٌوّظؾ لؽة الحٌاة الٌومٌّة، وال ٌنشؽل شعراإه بجزالة األلفاظ وفخامتها على حساب المعانً. - ه
 وعٌّة فٌه ظهوًرا بارًزا.تظهر الَوحدة العضوٌّة والموض - و

َٛسس٠ املٛنٛع١ٝ؟  َا املككٛز  باي
 تعنً أن ٌسود المصٌدة موضوع واحد.  

    ٓٞ  2010عًٌ : اتكاف بعض قكا٥س ؾعط ايتفع١ًٝ بايػُٛض ايصٟ ٜكٌ إىل زضد١ اإلبٗاّ . قٝف
ٌّة .          ٌهتّم كثٌرا ًباألســاطٌر والرموز الدٌنٌّة ، واألبعاد الفلسف

 

 

 

 

 

ًُّ الكربِ .  حيفظ الطؽبُ أربعُ أبًات شعرىُ ممّجؽُ  لشعر الجيرٍ العرب
      

ِٓ اجلُعٝٓات ايعطب١ٓٝ ايع١ًٓٝٓ ٚايػط١ٜٓ اييت ؾّهًٗا    ظَٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٓٝ .  املجّكفٕٛ ٚايٛطٕٓٝٛ ايعطبعٓسز أٖ
 م فً اإلستانة .7ٓ7ٔسنة أ ـ الجمعٌّة المحطانٌّة التً تؤّسست             
 م فً بارٌس . 7ٔٔٔب ـ الجمعٌّة العربٌّة الفتاة سنة            
 م فً الماهرة . 7ٕٔٔج ـ حزب الالمركزٌّة اإلدارٌّة سنة            

 َت٢ ٚأٜٔ اْطًكت ايجٛض٠ ايعطب١ٓٝ ايهرب٣ ؟
 م ، فً مكة المكرمة .7ٔٙٔفً العاشر من حزٌران 

 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (ؿطٜف احلػني ملٓؿٛض ايجٛض٠ ايعطب١ٝ ايهرب٣; ٚبٝٓٔ بٓٛزٙ . فٓػط غبب إعالٕ اي
من  جاء إعالن الشرٌؾ الحسٌن لمنشور الثورة العربٌة من أجل لفت نظر العرب إلى األسباب الجوهرٌة التً حفّزته إلى محاربة االتحادٌن، هذا

رة. ومن هذه األسباب اضطهاد االتحادٌٌن للؽة العربٌة، ولتلهم الكثٌرٌن من جه ، ومن جهة اخرى تحرٌضهم على االنخراط فً صفوؾ الثو
األعمال نوابػ النهضة المومٌة، وما لاموا به فً البالد العربٌة من نفً األسر واألفراد، ومصادرة بٌوتهم وأموالهم، إلى ؼٌر ذلن من الجرائم و

 المنكرة. 

 

 

 

 

ٌّ احلدىح رابعًا ٌّ يف الّشعر العرب  مالمُح مك الّشعر اليطيّن والقيم

 شطُرؿاغّثورةؿاغطربّؾظؿاغعبرىؿ ٔ

 .ًاؿؿإذاؿأضغػتؿاألبوابؿالؿؾعغقؿبابهؿ؛ؿوإذاؿاؼػططتؿاألسبابؿجاءؿػداده،ؿوإذاؿظستؿاغػغوبؿؼزغتؿرحػاتهغؼاؿؿرّبؿأّنؿغهاغَحػدغ
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ؿاغشطرؿوصالظتهؿباغثورة

 عط ايجٛض٠ ايعطب١ٝ ايهرب٣ .عٓسز َٛنٛعات ؾ
 ثُنائٌّةُ الّشعر والثورة / ؼدُر الحلفاء وصداه فً الشعر / رثاء ُ لشرٌؾ الحسٌن وأنجاِله .

 ٚٓنح ايعالق١ بني ايؿعط ٚايجٛض٠ ايعطب١ٝ ايهرب٣ .
 ستنهاض ِهمم العرب.ولد كان للشعر نصٌُب كبٌر فً هذه الثورة وفً التعبٌر عن الروح المومٌّة العربٌّة، واإلسهام فً ا

ِٓ ؾعطا٤ ايجٛض٠ ايعطب١ٓٝ ايهرب٣ .  اشنط أٖ
 ًّ ًّ ، عبد الحمٌد الرفاعــ ًّ ، جمٌل صدلً ،  الشٌخ فإاد الخطٌب ) شـــاعر الثورة العربٌّـــة الكبرى( ، إبراهٌم الٌازج خٌر الدٌن الزركل

.ا الزهــــاوّي ، أبو الفضـــل الولٌد ، دمحم كامل شعٌب ، مصطفـــى ًّ  لؽالٌٌن

 َٔ ايؿاعط ايصٟ ُيّكب بؿاعط ايجٛض٠ ايعطب١ٝ ايهرب٣ ؟
 الشٌخ فإاد الخطٌب .

ٟٓ عًٌ :  يكب ايؿاعط فؤاز اخلطٝب بؿاعط ايجٛض٠ ايعطب١ٓٝ ايهرب٣ .   2014ؾتٛ
 ألنه رافك الثورة العربٌة الكبرى ولادتها ، وعبّر عن مجرٌاتها وتؽنـّى بها ، وأوحت إلٌه بكثٌر من الشعر

ًّ والثورّي .  الحماس

 َٔ قا٥ٌ قكٝس٠ ) ايعطب ٚايرتى ( ، َٚا املٓاغب١ ؟
ًّ سنة   م ، وٌصؾ فٌها فظائع األتران .7ٔ1ٔخٌر الدٌن الزركل

 َٔ قا٥ٌ قكٝس٠ ) ايٓا٥ش١ ( ، َٚا املٓاغب١ ؟
 جمٌل صدلً الزهاوّي ، احتفاالً بدخول العرب  بالد الشام بمٌادة فٌصل بن الحسٌن

 كٝس٠ ) ْؿٝس ايعًِ ( َٚا املٓاغب١ ؟َٔ قا٥ٌ ق
ًّ فً نفس المكــان الذي ُشنك فٌه أحرار العرب من لبل األتران .  أبو الفضــل الولٌد ، ومناسبتها االحتفال برفع العلم العربــ

ٞٓ ( ، َٚا املٓاغب١ ؟  َٔ قا٥ٌ قكٝس٠ ) اخلالف١ ٚدالي١ املًو اهلامش
ًّ بالخالفة فً عّمان بعد أْن ألؽى االتــّحادٌون  األتران الخالفة .دمحم كـــامل شعٌب ، ومناسبتها مبـــ  اٌعة الشرٌؾ الحسٌن بن علـــ

 َٔ قا٥ٌ قكٝس٠ ) ْػط املًٛى ( ، َٚا املٓاغب١ ؟
 إبراهٌم طولان ، ومناسبتها رثاء الملن فٌصل بن الحسٌن .

ٞٓ ؟ أٚ نٝف خ ٞٓ ؟نٝف عٓبط  ايؿعطا٤ عٔ ؾدك١ٓٝ ايؿطٜف احلػني بٔ عً  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (  ًّس ايؿعطا٤ ايؿطٜف احلػني بٔ عً
 تحدّثوا عن مكـــانته الدٌنٌّة والمومٌّة ، مإكدٌن انتسابه للرسول صلــّى هللا علٌه وسلــّم  وهذا ما ٌمنحه

ته و مســـاعٌه  لجمع شتات األّمة ، وإلامة شرعٌّـة دٌنٌّـة تإّهـله للخالفة ، وتـُجمع علٌه األّمة بوصفه الرمز الذي تلتّؾ حوله ، وتإمن بمٌاد
 دولة مستملة لها سٌادتها الشرعٌّة .

ُٓإ . ٌٓ ايؿعطا٤ ٜتٛافسٕٚ إىل ع  عًٌّ : ظ
 ألنـّها تشّكــــل معمال ً من معـــالل الثورة العربٌّة الكبــــرى

ًّ ، ودعوا إلىعدّد أهّم الشعراء الذٌن تحدّثوا فً شعرهم عن ؼدر الحلفـــاء بالشرٌؾ الحسٌ  مماومة هذا الؽدر .  ن بن علــــ
ًّ ، إلٌاس فرحات ، دمحم مهدي الجواهرّي . ًّ ، مصطفى الؽالٌٌن  خٌر الدٌن الزركل

 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (َا َٛقف ايؿعطا٤ َٔ غسض احلًفا٤ ْٚكهِٗ ايعٗس َع ايؿطٜف اهلامشٞ ؟  
هم مع الشرٌؾ الحسٌن؛ فظهر فٌه إحساٌس بالؽضب واأللم، واحتّج الشعراء من خالله ولؾ الشعر مولفًا معارًضا لؽدر الحلفاء ونمضهم عهد

 على حال األمة، ودعو إلى التكاتؾ والوحدة فً مواجهة الحلفاء.

 َٔ املككٛز بـ ) ؾٝذ اجلعٜط٠ ( يف قٍٛ ذلُس َٗسٟ اجلٛاٖطٟ
 ْٔ َٗـ َُِطَت  َّ ِٔ                    ؾَٝذ اجلعٜط٠ٔ أَْت ايٝٛ ِٔ ٔقسٍم ٚإٜجــــاِض حُبػ َٔ    ٔفِعًَٔو 

. ًّ  الشرٌؾ الحسٌن بن عل

. ٓٞ ِٓ ايؿعطا٤ ايصٜٔ ضثٛا ايؿطٜف احلػني بٔ عً  اشنط أٖ
ًّ ، إبراهٌم  أحمد شولً ، دمحم مهدي الجواهرّي ، مصطفى وهبً التــّل " عرار " ، معروؾ الرصافــ

. ًّ  طولان ، األخطل الصؽٌر ، عبد المحسن الكاظم
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ؿـــػـــــــاُتؿاغغؼّؾـــــظاغـس
ِٓ ايػُات ايف١ٓٝٓ يؿعط ايجٛض٠ ايعطب١ٓٝ ايهرب٣ . ٞٓ  2011قٝفٞ ،  2009ؾتٟٛ         عٓسز أٖ ٟٓ  2015قٝف  2016ؾتٛ

ٌّة فً أؼلب المصــائد ؛ ) صٌفً  سٌّة : كٌؾ تحممت الوحدة الموضوعٌة ( إذ تتضـح فٌها الروابط النف ٕٙٔٓأ ـ االهتمـام بالوحدة الموضوع
ًّ ، وترتٌـب والتعبٌرٌّة ؛ فنجد األفكار والصور فً  فً المصٌدة الــواحدة الوحدة الفنٌّــة المـــائمة علـى وحدة الموضوع ووحدة الجّو النفسـ

 بناء متماسن .
ًّ بمختلؾ فئاته .  ب ـ  سهولة اللؽة ووضوحها ؛ بُحكم مخاطبتها للجمهور العرب

 حماسٌّة .ج ـ وضوح النزعة الخطابٌّة وال

ٞٓ عًٌ :  غٗٛي١ ايًػ١ يف ؾعط ايجٛض٠ ايعطب١ٓٝ ايهرب٣ ٚٚنٛسٗا .      2017ؾتٟٛ      2014قٝف
ًّ بمختلؾ فئاته بُحكم مخاطبته       ا للجمهور العرب

 

 

 

            . ًُّ  حيفظ الطالب أربعُ أبًات شعرّىُ ممّجؽُ  لشعر املقاومُ الفؽسطًف
 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (عطبٞ َٔ ايكهاٜا ايعطب١ٝ ؟  نٝف تكِٝٓ َٛقف ايؿاعط اي

ًٌّا وإنسانًٌّا عندما حمل لواء المنا بالحرٌة،  داةأسهم الشاعر العربً إسهاًما كبًٌرا فً إذكاء نار الثورة على المستعمر، ولام بدوره الفاعل عرب
 والعدل والسالم. ذ الهمم وٌناصر المستضعفٌن وٌعلً لٌم الكرامة والحكحوولؾ ٌحً البطوالت وٌش

 عًٌّ :  ناْت ايكه١ٓٝ ايفًػط١ٓٝٓٝ امُلشٓطى يًُِٗ ايعطب١ٓٝ .
ًّ  ألنّ  عند ضٌاع فِلَسطٌن، وَطْرد شعبها من دٌاره وممتلكاته ، بمّوة الّضربة التً لضت على أسمى ما ٌمثّل لٌَمهُ اإلنسانٌّة،  شعر اإلنسان العرب

 من كرامة وشرؾ وعّزة.

 ثت عٓٗا قكٝس٠ ايؿاعط عبس ايطسِٝ ذلُٛز ، ٚاييت َطًعٗا :َا ايفهط٠ اييت ذبٓس
ُٔ ايـصبـٝـــُح إيــ٢ ايـذـٗـــاز       فـطـــاض يـفــــِطط فـِطسـتـــــــــ٘ فــــــؤازٟ   زعـــا ايـٛطــ

 تلبٌة نداء الجهاد ، وتعبٌر عن حّب الشاعر الفلسطٌنً للشهادة وفرحه بدخول ساحة الجهاد .

 2009بايٛطٔ ايصبٝح يف ايبٝت اآلتٞ ؟ ؾتٟٛ  َا املككٛز
ُٔ ايـصبـٝـُح إيـ٢ ايـذزعــا اي  ـاض يـفـَِطط فـــِطَسـتــ٘ فـــــؤازٟطفـ             ـــازٗٛطـ

 فلسطٌن .

ِّ عسّزا َٔ ايؿعطا٤ ايعطب ايصٜٔ نتبٛا يف ؾعط املكا١َٚ ٚؾاضنٛا أبٓا٤ ٔدًستِٗ َكابِٗ.  غ

ارة الخوري، وعبدالرحٌم محمود، ومحمود دروٌش، وحٌدر محمود، وهارون هاشم رشٌد، ومعٌن بسٌسو، وتوفٌك محّمد مهدي الجواهري، وبش
 زٌاد، وإبراهٌم نصر هللا .

ٟٓ يف قكٝست٘ ، ٚاييت َطًعٗا :    2016قٝفٞ َٔ خياطب  ذلُس َٗسٟ اجلٛاٖط
 ــــــــطاح ٚبـايـهـُـــــــازٚتــٝــٗـــاّ بـايـذ   ـاز    َـٝـــازٜـــٔ ايـذــٗزالالّ فـــــٞ 

 مخاطبة الجماهٌر المماتلة الزاحفة إلى أرض فلسطٌن تحرٌرا ً لها ودفاعا ًعنها .

 ٓٞ  2016قٝفٞ   2015َا ايفهط٠ َٔ قكٝس٠ ايؿاعط بؿاض٠ اخلٛضٟ ، ٚاييت َطًعٗا : قٝف
ــٓل ايـُـِذــُس  ٜــا دـٗـــازاّ   اـــــ٘ األضدـٛاْـًـٝـاَض عـــ٘       يـبــؼ ايـػـيقـف

 ٌُحًٌّ نضال األّمة العربٌّة ، عندما هبّت لدفع العدوان عن فلسطٌن .

 2017ؾتٟٛ  َا ايفهط٠ َٔ قكٝس٠ ذلُٛز زضٜٚـ ، ٚاييت َٓٗا :  
َٓاٙ  َاشا دٓٝٓا سلٔ ٜا أ

 ست٢ منُٛت َٓطتنِي
ًّ بعد النكبة ، والمرارة التً ٌعــانـً من ًّ البعٌد  ها الشـــاعر فً منفـــاه ، وهًتصوٌــــر عذاب الشعب الفلسطٌن تجسٌد لمرارة الشعب الفلسطٌن

 عن أهله وأحبائه ودٌاره .

 اوػظؿاغِغَغْسطؾؼّؾظشطُرؿاغػػ ٕ
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َٓاٙ ( ؟  ٛٓضٙ ايؿاعط ذلُٛز زضٜٚـ يف قكٝست٘ ) َاشا دٓٝٓا سلٔ ٜا أ ٟٓ َا ايصٟ ق  2015ؾتٛ
ًّ بعد النكبة ، والمرارة التً ٌعــانـً منها الشــ ًّ البعٌد  ـاعر فً منفـــاه ، وهًتصوٌــــر عذاب الشعب الفلسطٌن تجسٌد لمرارة الشعب الفلسطٌن

 عن أهله وأحبائه ودٌاره .

ٞٓ َا ايفهط٠ َٔ قكٝس٠ تٛفٝل ظٜاز ، ٚاييت ٜكٍٛ فٝٗا :   2008قٝف
ٌٓ ؾرب َٔ ثط٣ ٚطين بأغٓاْٞ  غأمحٞ ن

ــٓكُت َٔ ؾطٜإ ؾطٜاْٞ  ٚئ أضن٢ بسٜالّ عٓ٘ ٚيٛ ُعً
ًّ ال  ٌتمّسن بإنسانٌّته المفمودة . مشّرد سوؾ ٌزداد إصرارا ًوتمّسـكـــا ًبؤرضه ووطنه ، ألنـّه بذلناإلنســـان الفلسطٌنـ

ٌٓ شٓض٠ َٔ تطاب ايٛطٔعًٌ :    .تتذ٢ًّ إضاز٠ ايتكُِٝ ٚاحملافع١ ع٢ً ن
 ألن الوطن هو الُهُوٌَّةُ والكرامة والعنوان، بل هو اإلنسان فً أعظم صوره واجمل أمانٌه .

 َٔ قكٝس٠ ٖاضٕٚ ٖاؾِ ضؾٝس ، ٚاييت َٓٗا :َا ايفهط٠ 
 َٔ سلٔ زٚمنا بالزْا ؟

 َٔ سلٔ ؟ َٔ ْهٕٛ
ًّ الضائع . ًّ كّل المٌم التً ال تساند حمــّه اإلنسان  رفض الشعب الفلسطٌن

 َا ايفهط٠ َٔ قكٝس٠ َعني بػٝػٛ ، ٚاييت َٓٗا :
 ئ أٖطب َٔ زضبٞ

ِّ  ئ أٖطب َٔ نأؽ اخل
ًّ إلى واجهة األحداث العالمٌّة( تََشبُّثهُ باألرض ٌعلن بلسان المماوم الفِ  ًّ ودفع بمضٌّة الشعب الِفلَْسطٌن ًّ )الذي أعلى صوت اإلنسان العرب لَْسطٌن

 والتحاَمهُ بترابها وإصراَرهُ على التضحٌة والفداء

ٟٓ بًػإ َٔ ذبسخ ايؿاعط َعني بػٝػٛ يف قكٝست٘ ) ئ أٖطب َٔ زضبٞ ( ؟   2015ؾتٛ
ًّ الذي ٌُعلن تشبّـثه باألرض والتحامه بترابها ، وإصراره على التضحٌة والفداء .المم بلسان  ـاوم الفلسطٌن

ِٓ ؾاعطٜٔ َٔ ؾعطا٤ املكا١َٚ ايفًػط١ٓٝٓٝ ايتعَا بؿعط ايتفع١ًٝ . ٞٓ           غ ٟٓ  2012، ؾتٟٛ 2008قٝف  2014، ؾتٛ
 .هارون هاشم رشٌد ، توفٌك زٌاد ، محمود دروٌش ، معٌن بسٌسو 

   

أوالً بؤول على لناتً على الٌوتٌوب ) ماهر أبو بكر ( وعلى صفحتً الشخصٌة على الفٌس   ٗسؤلوم بتنزٌل فٌدٌوهات للنحو والصرؾ م – ٔ
 بون .

ٌمكنكم االستفادة من خالل متابعة صفحتً على الفٌسبون وهً صفحة تفاعلٌة مع الطالب تستطٌعون من خاللها التواصل معً وطرح   - ٕ
 ( بشكل ٌومً مع حلّها والتعلٌك علٌها .بالؼة  –نحو وصرؾ )  مباشر إضافة إلى أنّنً ألوم بتنزٌل أسئلة األسئلة بشكل

 https://www.facebook.com/maherarabicتوجٌهً مهارات االتصال        
 https://www.facebook.com/profile.phpالصفحة الشخصٌة : ماهر أبو بكر 

إّن حضيرك  الدورٍ املكّجفُ اليت ُتعَقد يف املراكز اليت أتشّرف بالتدرىس فًنا ىساعدك عؽَ استعادٍ وفنؾ كّل ما درستم خالم 
 الفصل بطرىقُ سنؽُ ومبسطُ وتؤّلؽم لؽخصيم عؽَ أعؽَ العالمات ،عؽؿًا أّن الدورات كّؽنا  ستكين باستخداـ  شاشُ العرض

  0/  20اعتبارًا مك ) الداتا شي ( تبدأ الدورات  
 والقضاىا األدبًُ . الفقدوتشؿل الفخي والصرف و  فقط نيتنا ىيمكين مّدتو

 أمساْ املراكز منكيرٍ يف الصفخُ الجاقًُ يف بداىُ الدوسًُّ  .

https://www.facebook.com/maherarabic
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 َا ايعٛاٌَ اييت أثطت يف سطن١ ايٓجط ايعطبٞ احلسٜح؟ ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (

 دخول البالد العربٌة فً عصر النهضة. - أ
 االتصال المنظم بٌن العمل العربً والعمل الؽربً الحدٌث، الذي بدأ عن طرٌك البعثات إلى الؽرب. - ب
 اتساع حركة الترجمة. - ج
 طباعة.الصحافة وال - د

 نٝف نإ ايٓجط يف بساٜات ايعكط احلسٜح " أٚا٥ٌ ايكطٕ ايتاغع عؿط " ؟
عر، ممٌّدًا بمٌود الصنعة اللفظٌّة، والّزخارؾ البدٌعٌّة، واالهتمام بالمبنى أكثر من المعنى.  كان النثر كالّشِ

ٟٓ بتأيٝف٘ ؟ َٚا َٛنٛع٘ ؟  َا اغِ ايهتاب ايصٟ قاّ ضفاع١ ايطٗطاٚ
 ص اإلبرٌز فـً تلخٌص بارٌز ( ، وصــؾ فٌه الحٌـــاة الفرنسٌّـة من نــواحٌها المادٌّة واالجتماعٌّة والسٌاسٌّة .ٌلخكتــاب ) ت

ٞٓ ؟ ٞٓ ٚايعكٌ ايػطب  َت٢ بسأ االتكاٍ امُلٓعــِ بني ايعكٌ ايعطب
ًّ إلى الؽرب ، وخــــاّصة فرنسا وإٌطالٌـا وتلمًّ العلوم المختلفة، توفً األجنبٌّة ،  ؛ إلتمان اللؽاتبدأ عن طرٌك البعثـــات التً أوفدها دمحم علــ

 ممدّمتها العلوم العسكرٌّة والتطبٌمٌّة.

ٛٓيت َكط إىل سكـٌ ٚاغـــع يًرتمج١ ، ْٚكـٌ اآلزاب ايػطبٝٓــ١ يف َٓتكف ايكطٕ ايتــاغــع عؿطٚبساٜات ايكطٕ ايعؿطٜٔ ، ٚٓنح  ذب
 شيو .

ٌات، والكتب فً االجتماع والمانون وااللتصاد وفروع المعرفة جمٌعها. ولد شاركهم فً هذه الترجمة إذ تُرجَم العدٌد من المصص والّروا
ٌّة.  السورٌون واللبنانٌون الذٌن وفدوا إلى مصَر فاّرٌن من اضطهاد العثمانٌٌن أو ألؼراض التصاد

ٞٓ ٚخآق١ ايٓجط ، اشنط بعه ٛٓض األزب ايعطب  ٗا .يكس نإ يًرتمج١ آثاض نبري٠ يف تط
  ٓٞ ٞٓ  2012قٝف  )  َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (  2013، قٝف

ٌّة .  أ ـ اطــالع العرب عن طرٌك الترجمة على عٌون اآلداب العالم
 ظهور اتّجاه لوّي بٌن األدباء والمترجمٌن ٌمٌل إلى تعرٌب األلفاظ والمصطلحات األجنبٌّة.ب ـ 

 الؽربٌّة إلى العربٌّة، مع أنهم لم ٌمرأوا األعمال المترجمة بلؽتها األصلٌة. ثُّر عدٍد من األدباء العرب بما ٌُترجم من اآلدابج ـ تؤ

 اطـًع ايعطب عٔ ططٜل ايرتمج١ ع٢ً عٕٝٛ اآلزاب ايعامل١ٓٝ، اشنط بعض األَج١ً .
د، وجان بول سارتر، وأعمال تُرجمت مسرحٌّاُت شكسبٌر إلى العربٌّة شعًرا ونثًرا، كما تُرجمت مسرحٌّاُت برنارد شو، وألبٌر كامً، وأندرٌه جٌ

 فٌكتور هٌجو، وجان جان روسو، وتولستوي، ودٌستوٌفسكً، ودانتً. فضاًل عن ترجمة أعمال هوراس، وهومٌروس، وجوته

 اشنط بعض األزبا٤ ٚاملرتمجني ايعطب ايصٜٔ َايٛا إىل تعطٜب األيفاظ ٚاملكطًشات .
 موب صّروؾ .عباس محمود العماد ، محمود تٌمور ، عادل زعٌتر ، ٌع

 عٓطف ايتعطٜب .
ًّ لألوزان  العربٌّة . هو إٌجـاد كلمــة عربٌّة للمصطلح أو اللفظ الذي ٌمابلها فً األجنبٌّة ، أو إخضــاع اللفظ األجنب

ٚا األعُاٍ املرتمج١ ٖات َجــاالّ ع٢ً تأثــط عسز َٔ األزبـــا٤ ايعطب مبــا ُٜرتدِ َٔ اآلزاب ايػطبٝٓـ١ إىل ايعطبٝٓـ١ ، َع أْـِٗ مل ٜكطأ
 بًػتٗا األق١ًٝ .

ًّ فصــــاؼها بؤسلوبه ًّ ، الذي لرأ بعض المصص المترجمة من األدب الفرنسـ  مصطفى لطفـً المنفلوطـ
 ًّ  ، كما فً لّصتٌه ) مجدولٌن(، و ) الشاعر ( . -وهو ال ٌعرؾ الفرنسٌّة -العرب

 

اغطواػُلؿاغتيؿأّثرتؿطيؿحرعظؿاغؼثرؿاغطربّيؿ
اغحدؾثؿوطؼوؼهؿاألدبّؾظ
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َٛٓا زٚض   ضٙ؟  )  َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (ايٓكشاف١ ٚايطباع١ يف ْٗه١ ايٓجط احلسٜح ٚتط
اللّؽوٌة كان للصحافة دور ال ٌنكر فً نهضة النثر الحدٌث وتطّوره، والكشؾ عن لابلٌة اللؽة ومالءمتها لمتطلبّات الحٌاة الجدٌدة؛ فزاد المعجم 

 وأصبحت أسالٌب التعبٌر سلسة، ومالت إلى السهولة.

 ٕٚ األزب ٚتػتكطب ايكٓطا٤ ٚايهٓتاب .اشنط بعض ايكشف ٚاجملًّات األزب١ٝ اييت ُتع٢ٓ بؿؤ
ة صحٌفة )وادي النٌل( التً أصدرها عبدُ هللا أبو السعود، وجرٌدة )نزهة األفكار( إلبراهٌم الموٌلحً، وؼٌُرهما، ومن المجاّلت صدرت مجلّ 

ًّ شعًرا ونثًرا ونمدًا، ومجلّة)الهالل(، )الّرسالة(، لصاحبها أحمد حسن الزٌّات، ومجلّة )أبولو(، التً َكتبت فٌها أشهر األلالم فً الوطن  العرب
 ومجلّة )الثمافة(، ومجاّلت )اآلداب( و)األدٌب( و)األفك الجدٌد(، وؼٌرها.

 

 

 

 

 

 

ٞٓ  2010عٓطف املكاي١ . ؾتٟٛ   ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ( 2017ؾتٟٛ    2015قٝف
دور حول فكرة واحدة تنالش موضوعـا ً، أو تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ، أو تهدؾ إلى إلناع المّراء لتمّبل فكرة ما ، أو إثارة هً نّص نثرّي ٌ

 عاطفة ما عندهم . 

ٞٓ ؟       أٜٔ ْؿأت املكاي١ مبعٓاٖا احلكٝك
 خصائصها.  فً أحضان الّصحافة التً كان لها أثٌر كبٌٌر فً تطوٌر الممالة الحدٌثة وتثبٌت     

 

 

ٟٓ عٓسز عٓاقط املكاي١ .  ٟٓ  2011، قٝفٞ  2009ؾتٛ ٟٓ  2014، ؾتٛ ٟٓ  2015، ؾتٛ  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ( 2016ؾتٛ
 ج ـ العاطفة      أ ـ اللؽة                            ب ـ الفكرة                               

ٞٓ          ذبٓسخ عٔ عٓكط ) ايًػ١ ( يف املكاي١  .  2008قٝف
( ؛ ٕٕٔٓمن الضرورّي أن ٌُراعً كاتب الممالة اختٌار الكلمات المناسبة، والتخلّص من الكلمات الزائدة وؼٌر الضرورٌّة) علّل : شتوي  

 لٌنسجم ذلن مع اإلٌجاز الذي تموم علٌه الممالة، ولٌتّفك مع الممولة البالؼٌة "خٌُر الكالم ما للَّ ودلَّ".

 ) ايفهط٠ ( يف املكاي١ . ذبٓسخ عٔ عٓكط
ًّ فً الممالة ) علّل ( ؛ فالكاتب ٌكتب ممالته حاماًل فً طٌّاتها رسالة ٌرٌد إٌصالها إلى المّراء، وهذه الّرسالة تحم ل فكرة تعبّر وهً عنصر أساس

 عن وجهة نظره.

 ذبٓسخ عٔ عٓكط ) ايعاطف١ ( يف املكاي١ .
ً تمدٌم فكرة الممالة، وٌختلؾ حضورها باختالؾ الموضوعات التً ٌتناولها الكاتب؛ فهً تندفع فً تشّكل العاطفة عنصًرا مإثًّرا وفعّااًل ف

 ، وتختفً فً الموضوعات العلمٌّة.الموضوعات اإلنسانٌّة

 

  

 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ( عٓسز أقػاّ املكاي١ .
 د ـ الخاتمة        أ ـ العنوان            ب ـ الممدّمة                ج ـ العرض         

 الَمـمــــالــــةُ  أّوالً 

  المفهومُ  ٔ

  عناصُر الممالة ٕ

  ألساُم الممالة ٖ
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 بٝٓٔ أ١ُٖٓٝ ايعٓٛإ يف املكاي١ .
 ٓٞ ٞٓ ،  2009قٝف ٞٓ ،  2010قٝف ٞٓ  2013قٝف  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ( 2014، قٝف

ٌختار عنى أن تكُمن أهمٌّة العنوان فً لفت انتباه المارئ وجذبه لمراءة الممال، وٌنبؽً أن ٌتّسم بالتركٌز، والتعبٌر عن الموضوع مداِر الحدٌث، بم
 الكاتب كلمات العنوان التً تنمل الفكرة المطلوبة.

 مَب تتُٓجٌ  املكٓس١َ يف املكاي١ ؟
 وتتمثّل فً جملة مفتاحٌّة تتضّمن الفكرة الرئٌسٌة التً سٌتّم عرضها وتطوٌرها وتوضٌحها فً َمتن الممالة.

 ٚٓنح زٚض ) ايعطض ( يف املكاي١ .
ًّ فً الممالة ) علّل (؛ ففٌه تُعرض البٌانات واألدلّة والحمائك التً تحاول أن تثبت ما ورد فً الجملة العرض: ٌشّكل هذا المسم الجزء األسا س

؛ إذ المفتاحٌّة أو جملة موضوع الممالة. وٌتكّون العرض من فِمرة أو فمرات عدّة، كّل ِفمرة تتّسم بالَوحدة، وٌتّم عرض األفكار فٌها بتسل ًّ سل منطم
 خرى، وتُختم عادة بجملة استنتاجٌّة.تمود الفكرة إلى األ

 َاشا  ٜكٓسّ ايهاتب يف خامت١ املكاٍ ؟
 ٌُمدّم فٌها خالصة وجهة نظره واستنتاجاته بصورة مكثــفة .

 

 

    

ٞٓ  عٓسز أْٛاع املكاي١ .  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (  2016قٝفٞ     2013، ؾتٟٛ  2009قٝف
 أ ـ الممالة الموضوعٌّة .

 اتٌّة .ب ـ الممالة الذ

 عٓطف املكاي١ املٛنٛع١ٓٝ، ٖٚات َجااّل عًٝٗا .
ةَ، والثمافٌّة، تعرؾ باسم الممالة العلمٌّة أو الممالة الّرسمٌّة / المنهجٌّة. وهً التً تؽّطً مجاالِت المعرفة جمٌعَها؛ إذ نجد المماالِت السٌاسٌّ 

ٌّة، وؼٌَرها.واالجتماعٌّة، وااللتصادٌّة، والطبٌّة والفنٌّة والتارٌخٌّة ،   والفكر
 مثال : معظم المماالت التً نمرأها فً الّصحؾ والمجااّلت والدورٌّات المختلفة من هذا النوع.

 مَب تتػِ  املكاي١ املٛنٛع١ٓٝ ؟
 لها بِنٌتها المنطمٌّة وفكرتها الواضحة وهدفها المحدّد.

 عٓطف املكاي١ ايصات١ٓٝ ، َٚا دلاهلا ؟
ًّ ) علّل ( ؛ فهً ال تمدّم معالجة منهجٌّة أو تحلٌلٌّة للموضوع التً هً تعرؾ باسم ؼٌِر الّرسمٌّة / ؼٌر المنهجٌّة. وأسلوبها ذو طابع شخص

 بصدد منالشته كالممالة الموضوعٌّة. وٌكون مجالها أّي فكرة ٌمتنصها الكاتب وٌمدّمها إلى لّرائه بؤسلوب شائك.

 

 

 

    

ِٓ ُنتاب املكاي١ يف ايٛطٔ ايع ٞٓ .اشنط أٖ  طب
ًّ زٌادة ، أدٌب إسحاق ، شكري فٌصل ، مارون عبّود .  ًّ ، طه حسٌن ، َم  ٌعموب صّروؾ ، جبران خلٌل جبران ، إبراهٌم المازن

ِٓ ُنتاب املكاي١ يف األضزٕ .      اشنط أٖ
ًّ ، طارق مصاروة ، خٌري منصور .  ًّ ، صالح جّرار ، إبراهٌم العجلون  خالد الكرك

 

 

 

 

 

  أنواُع الممالة ٗ

ًّ الحدٌث فً أشهُر كتاب الممالة ٘  األدب العرب

 بهؿسوىؿاغغهؿ.ؿإذاؿأرادؿظغبكؿاغحّبؿطغنؿتجدؿأحدًاؿجدؾرًا
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 حيّق لم أن ترتقٌٖ٘ٔ 

 

 

 

 

ٞٓ ،  2011ؾتٟٛ ،  2010ػُات ايف١ٓٝٓ يًُكاي١ . ؾتٟٛ عٓسز اي  2012قٝف
 الممالة فّن نثرّي محدّد فً حجمه، لصٌر أو متوسط الطول. - أ

 أسلوب الممالة واضح ٌنؤى عن التعمٌد، وٌإثر اللؽة المفهومة. - ب
 ارئ.ٌنبؽً أن ٌتّسم عنوان الممالة باإلٌجاز والتكثٌؾ، والتعبٌر عن الموضوع، وإثارة اهتمام الم - ج
، كؤن ٌنتمل من العاّم إلى الخاّص، أو من المؤلوؾ إلى ؼٌر المؤلوؾ،   -الموضوعٌّة خاّصة  –تعرض أفكار الممالة  - د ًّ على أساس منطم

 أو من البسٌط إلى المعمّد.
ًّ الذي ٌمٌّز كاتبها ع -هـ      ن سواه.الممالة الذاتٌّة أكثر تحّرًرا فً أسلوب بنائها ولؽتها، وتتّسم بالطابع الشخص

 

 

 

 

 عٓطف اخلاطط٠ . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (
ًّ حدٌث ، ٌتداخل مفهومه مع مفهوم الممــالة وٌُمرن به ، ولد تـُسّمى الممالة الذاتٌّة أحٌانا ًبالخاطرة .  هً فّن كتــاب

 أٜٔ ْؿأت اخلاطط٠ نُا ٜطاٖا بعض ايساضغني ؟
 ٌرون أّن الخاطرة نشؤت فً ِحْجر الصحافة .

 ؟االختالف بني اخلاطط٠ ٚاملكاي١  د٘ َا أٚ
 أ ـ الخاطرة لٌسن فكرة ناضجة ولٌدة زمن بعٌد ، ولكنـّها فكرة عارضة طارئة .

 ب ـ الخاطرة لٌست فكرة تـعرض من كّل الوجوه ، بّل هً مجّرد لمحة .
 ج ـ الخاطرة لٌست مجاال ً لألخذ والردّ مثل الممالة .

 ٌد والحجج الموٌّة إلثبات صّحتها ودلــّتها .د ـ الخاطرة ال تحتاج إلى األسان
 هـ ـ الخاطرة ألصر من الممالة .

 و ـ الخاطرة عادة تكون بال عنوان .

ٞٓ              ٚاظٕ بني املكاي١ ٚاخلاطط٠ َٔ سٝح ايفهط٠ .   2008قٝف
ًّ ال بدّ من إٌصالها إلى المارئ ، وهً تعبّر عن وجهة ن الخاطرة فهً مجّرد فكرة طارئة  ظر الكــاتب ، أّماالفكرة فً الممالة عنصر أساس

 وعارضة ومجّرد لمحة .

 َا ٖٛ طٍٛ اخلاطط٠ ؟
 ال تتجاوز نصؾ عمود فً صفحة الجرٌدة ، وعمود فً صفحة المجلــة .

 

 

ٟٓ ايصٟ تتؿاب٘ َع٘ املكاي١ يف أْٛاعٗا ٚيف املٛنٛعات اييت تعاجلٗا ؟  ٔٓ ايٓجط ٟٓ َا ايف  2016ؾتٛ
 .الخاطرة 

 َاشا ُتَعٓس  خاطط٠ ايهاتب عٓس ايهتاب١ ؟
ًّ فً ذلن الموضوع. فشخصٌّته دائمة الحضور من خالل خاطرته، على عكس كاتب الممالة الموضوعٌّة خاّصة، الذي ٌتناول  هً رأٌه الّشخص

 موضوعه بكّل تجّرد وحٌادٌّة.

  2017ؾتٟٛ   2013ؾتٟٛ ،  2010اشنط بعض أْٛاع اخلٛاطط . ؾتٟٛ 
 واطر األدبٌّة والنمدٌّة ، والخواطر االجتماعٌّة ، والخواطر التارٌخٌّة ، والخواطر الفلسفٌّة .الخ

ماُت الفنٌّة للممالة ٙ   الّسِ

 الـخــــاطـــرةُ  ثانًٌا

  المفهومُ  ٔ

  أنواع الخاطرة ٕ
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 حيّق لم أن ترتقٌٗ٘ٔ 

 

 ٓٞ  2015اشنط ايطابعني  ايًصٜٔ تتػِ بُٗا اخلاطط٠ . قٝف
ًّ ، إذ ال بدّ للخاطرة من مثٌر للذات . ًّ واإلنسان  تتـسم الخاطرة بالطابعٌن الشخص

 

 

 

ِٓ ايػُات ايف١ٓٝٓ ي ٟٓ  ًداطط٠ .عٓسز أٖ ٞٓ ،  2009ؾتٛ ٟٓ    2011، قٝفٞ  2010قٝف  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (2016قٝفٞ   2014، ؾتٛ
 دورانها حول فكرة واحدة.  - أ

 المَِّصُر واإلٌجاز.  - ب
 األسلوب المرّكز، والتعبٌر الممتصد، واللؽة المكثّفة.  - ج
 البعد عن التحلٌل العمٌك المائم على تمدٌم األدلّة والبراهٌن.  - د

 

 

 

ٟٓ         ًٌ : قس ال زلس َٔ ايُهتاب َٔ ٜتدٓكل يف نتاب١ اخلاطط٠ فكط . ع  2015ؾتٛ
 وظروؾ الحٌاة الصحفٌّة . ألّن بعض ُكتاب الممالــة فّرؼوا بعض أنشطتهم إلـى كتابة الخاطرة  خضوعــاً لبعض الموالؾ الحٌاتٌّة

. ٓٞ ٞٓ ، قٝ 2011ؾتٟٛ  عٓسز أؾٗط ُنتاب اخلاطط٠ يف ايٛطٔ ايعطب  2014ف
ًّ ، طه حسٌن ، عبّاس محمود العماد ، جبران خلٌل ًّ ، خلٌل السكاكٌن  جبران . أدٌب إسحــاق ، أحمد شاكر الكرم

ِٓ ُنتــاب اخلاطط٠ يف األضزٕ .  اشنط أٖ
 النا مامكػ .

    

 

 

 

 

 

. ٓٞ  2011ؾتٟٛ  عٓطف ايكٓك١ مبفَٗٛٗا األزب
الكاتب، وٌصّور فٌها لطاًعا من الحٌاة، وٌمتصر على حادثة واحدة، أو حوادث عدّة متآزرة، ٌتؤلّؾ  المّصة المصٌرة مجموعة من األحداث ٌروٌها

ا من حٌث التّحلٌل والمعالجة واألثر الذي تخلّفه فً المتلمًّ.  منها موضوع مستمّل بشخوصه وممّوماته، وتصّور مولفًا تامًّ

 يف شٖٔ ايكاض٤ٟ ٚٚدساْ٘ ؟مَب ٜتؿاب٘  ايتأثري  ايصٟ متاضغ٘ ايكٓك١ ايككري٠ 
ربة شبٌهٌ بالتؤثٌر الذي ٌحصل علٌه فً مولؾ من موالؾ الحٌاة، إاّل أنه فً المّصة ٌؤتً على نحٍو منّسك ومهذّب ومكثّؾ ٌمٌّز المصة عن تج

 الحٌاة الوالعٌة .

. ٓٞ  عٓطف ايكٓك١ مبفَٗٛٗا االقطالس
ًّ تشّكلت مالمحه وترّسخت ؾ الثانً من المرن الثامن عشر ، فّن من فنون األدب الحدٌث ، ال ٌتجاوز تارٌخها النص وهً بهذا المفهوم فنٌّ ؼرب

 أصولُه على ٌد كتّاب.

ِٓ ايُهتــاب ايكٓك١ ايككري٠  يف ايػطب .  اشنط أٖ
 بلزان وموباسان فً فرنسا ، إدؼار ألن بو فً أمرٌكا ، ؼوؼول وتشٌخوؾ فً روسٌا .

ماُت الفنٌّة للخاطرة ٖ   الّسِ

  أشهُر كتّاب الخاطرة ٗ

 المّصةُ المصٌرة ثالثًا

  المفهومُ  ٔ
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 حيّق لم أن ترتقٌ٘٘ٔ 

 

ٞٓ َا ٖٞ ايططٜكني ايًصٜٔ بُٗا     2011قٝفٞ ،  2010تأثــطت ايكٓك١ ايعطب١ٓٝ بايكٓك١ ايػطب١ٓٝ ؟ قٝف
ًّ خاّصة . -ٔ ًّ والروس  الترجمة: إذ تُرجمت لصص كثرة عن اآلداب الؽربٌّة، الفرنس
لتعّرؾ عن االتّصال المباشر: عن طرٌك إتمان اللؽات األجنبٌّة، واالّطالع مباشرة على آدابها، أو عن طرٌك اإللامة فً بالد الؽَرب، وا -ٕ

ًّ فٌها.  كثب إلى النشاط األدب
ًّ فٌها. -ٖ  اإللامة فً بالد الؽَرب، والتعّرؾ عن كثب إلى النشاط األدب

 

 

 

 أٜٔ ْؿأت  ايكٓك١ ايعطب١ٓٝ ؟ ٚعًٌّ شيو .
ًّ من ؼٌر  . هم فً األلطار العربٌّة األخرىعلى ٌد المصرٌٌن وأهل الّشام )لبنان وسورٌا(؛ ألنّهم كانوا أسرع اتّصااًل، وأعمَك تؤثًرا باألدب الؽرب

ٞٓ ايعطب١ٓٝ .  عًٌ :  ْؿـــأت ايكٓك١ ايككري٠ ع٢ً ٜس املكطٜني ٚأٌٖ ايؿـاّ ) غٛضٜا ٚيبٓإ ( قبٌ غريِٖ َٔ األقطـاض  2009قٝف
ًّ من ؼٌرهم فً األلطار العربٌّة .  ألنهم كانوا أسرع اتصاال بالؽرب ، وأعمك تؤثرا باألدب الؽرب

ٞٓ ؟َٔ ِٖ اجلٌٝ  ٍٚٓ َٔ ُنتــاب ايكٓك١ ايككري٠ يف ايٛطٔ ايعطب  األ
ًّ ، فرح أنطون ، ٌعموب صّروؾ ، جورجً زٌدان . ًّ ، سعٌد البستان  سلٌم البستان

ٞٓ ؟  َا أمسا٤ ايككل اييت نتبٗا غًِٝ ايبػتاْ
 الهٌام فً بالد الشام ، بنت العصر .

 ايكٓك١ ايككري٠ ؟َا ايصٟ ٜتُٝٓع ب٘ دٛضدٞ ظٜسإ عٔ دًٝ٘ َٔ ُنـتــاب 
 كان أؼزرهم إنتاجا ً ؛ إذ كتب أكثر من عشرٌن لّصة تإّرخ للحوادث اإلسالمٌّة الكبرى .

ٓٞ  .اشنط ُنتــاب اجلٌٝ ايجاْٞ َٔ ُنتــاب ايكٓك١ ايككري٠ يف ايٛطٔ ايعطب
ًّ و معروؾ األرناإوط وهما من سورٌا ، دمحم تٌمور ، محمود الشٌن ، طه ح  سٌنعبد المسٌح األنطاك

ًّ أحمد باكثٌر ، توفٌك الحكٌم ، نجٌب محفوظ . ًّ الجارم ، عل  دمحم فرٌد أبو حدٌد ، عل

 َا اغِ اجملُٛع١ ايككك١ٓٝ حملُس تُٝٛض ؟
 مجموعة ) ما تراه العٌون ( .

 َا اغِ اجملُٛعتني ايكككٝتني حملُٛز الؾني ؟
 مجموعة ) سخرٌة الناي ( ، ومجموعة ) ٌُحكى أّن ( .

ٞٓ ؟  ع٢ً ُنتـاب ايكٓك١ ايككري٠ يف ايٛطٔ آلضا٤ ٚاملصاٖب ايػٝاغ١ٓٝ، ٚاملساضؽ ايٓكس١ٜٓ ايؿطق١ٓٝ ٚايػطب١ٓٝ احلسٜج١اَا أثط   ايعطب
ًّ شكاًل ومضمونًا، وأدّى إلى تباٌن موالفهم واختالؾ أسالٌبهم وأدواتهم الفنٌّة، فً الفترة ما بعد الها  لستٌنٌّات أثٌر تجلّى فً نِتاجهم الَمَصص

 خاّصة.

 ّ ، ٚٓنح شيو .1967سطن١ ايتشسٜح يف ايكٓك١ ايعطب١ٓٝ بسأ يف َٓتكف ايػتٝٓٝٓات ، إثط ْهػ١ 
ًّ جدٌد أدّى إلى التمرد على الشكل التملٌدّي للكتابة المََصصٌّة، ووالدة اتجاهات جدٌدة تجلّت خالل  حٌث دخلت المّصة فً منعطؾ تارٌخ

(.السنوات والعمود الالحمة. فكان االتجا ًّ )التجرٌب ًّ ، واالتجاه الّرمزّي، واالتجاه الحداث ًّ ، واالتجاه الوالع ًّ  ه الّرومانس

 مَب ٜطتٗٔ اغتؿطاف ٚاقع ايكٓك١ ايككري٠ َٚػتكبًٗا ؟
ٌّة واالجتماعٌّة الحالٌة.  مرهون بالوالع الُمتؽٌّر الذي تفرزه التطّورات الفكرٌّة والسٌاس

 خلًٝر  ٚايٛاقع ايفًػطٝيٓن املتذٓسز ٖٚذ١ُ عكط ايعٛمل١  ع٢ً ايكك١ ؟َا تأثري ايٓهػات املتتاي١ٝ  نشطب ا
ٍة جدٌدة تعتمد اختالٌل فً المفاهٌم والموالب واألشكال والمضامٌن المََصصٌّة، األمر الذي دفع أجٌااًل جدٌدة من الكتّاب إلى َطْرِق أسالٌَب تجرٌبٌّ 

ًٌّا عن النّمطٌّة المََصصٌّة أو عن الكالسٌكٌّات المدٌمة؛ لتظهر المصص البرلٌّة الحداثَةَ الؽرائبٌّة وشعرٌّة اللؽة، وتصبّها فً لو الَب تختلؾ كل
 واللّؽة اإلٌحائٌّة والّرمزٌّة.

 أٜٔ تهُٔ َط١ْٚ ايكٓك١ ايككري٠ ؟
 تكمن فً لدرتها على التجدّد المستمّر والتحّرر الدائـم من الموالب المصصٌّـة التً ٌضعها النمـاد، والبحث

 والبحث عن الجدٌد فً مضمونها وشكلها على السواء، وانطاللها دائًما نحو تجرٌٍب وحداثٍة مستمّرٌن.عن الجدٌد فً المضمون والشكل 

 

 العربٌّة  نشؤةُ المّصة المصٌرة ٕ
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 حيّق لم أن ترتقٌٙ٘ٔ 

 

 

 

ٞٓ           عٓسز عٓاقط ايكٓك١ ايككري٠ .   ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (  2013، ؾتٟٛ  2012قٝف
 و ـ الهدؾ ) المؽزى(         ئة             د ـ اللؽة             هـ ـ الحوار ب ـ الشخوص          ج ـ البٌ       أ ـ األحداث  

 .  عطف احلسخ يف ايكك١

، وهو الّصراع الذي ٌجري بٌن الّشخوص، وٌعدّ العنصَر الرئٌس فٌها، ) س : أنواع الصراع داخل الحدث ( ولد ٌكو ًّ ن هو لّب العمل المََصص
ة، ولد ٌكون الّصراع داخل الشخصٌّة مَع نزعة من نََزعات النفس، أو رؼبٍة أو لٌمة أخاللٌّة، أو اجتماعٌّة.... إلخ الصراع بٌن البطل ولّوة مضادّ 

 وٌتطّور الحدث وٌنمو من خالل الّصراع.

 عٓطف ايؿدك١ٓٝ يف ايكٓك١ . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (
ًّ الذي ٌتحّرن فً ِسٌاق األحداث. ولد  تكون الشخصٌّة من الحٌوان أو الجماد ) علّل(، فتستخدم عندئذ رمًزا ٌشّؾ عّما الشخصٌّة هً الكائن اإلنسان

 وراءه من عبرة أو تعرٌض.

ٟٓ            عٓسز أْٛاع ايؿدكٝٓات يف ايكٓك١ ايككري٠ .   2016ؾتٛ
 الشخصٌّة النامٌة:   -الشخصٌّة الثابتة أو الشخصٌّة المسطَّحة  

ٞٓ  ١ املػطَّش١ يف ايكك١ ايككري٠ .   .عٓطف ايؿدك١ٓٝ ايجابت١ أٚ ايؿدكٝٓ ٞٓ  2010، ؾتٟٛ  2008قٝف ٞٓ  2014، قٝف  2015قٝف
 هً الشخصٌّة التً ال ٌحدث تؽٌٌر على بُنٌتها األخاللٌّة أو النفسٌّة أو اإلٌدٌولوجٌّة أثناء المّصة .

ٞٓ           عٓطف ايؿدك١ٓٝ ايٓا١َٝ يف ايكٓك١ ايككري٠ . ٟٓ  2009قٝف ٟٓ  2014، ؾتٛ  2015، ؾتٛ
 هً التً تتكّشؾ للمارئ تدرٌجًٌّا، وتتطّور بتطّور األحداث فً المّصة، نتٌجة تفاعلها المستمّر مع هذه األحداث.

 2016قٝفٞ  2012ؾتَٟٛا ايفطم بني ايؿدك١ٓٝ ايٓا١َٝ ٚايؿدك١ٝ ايجابت١ يف ايكٓك١ ؟ 
المستمّر مع األحداث ، أّما الشخصٌّة  ر بتطّور األحداث فً المصـة نتٌجة تفاعلهاالشخصٌّة النامٌـة هـً التً تتكّشـؾ للمارئ تدرٌجٌا ً وتتطوّ 

 اإلٌدٌولوجٌّة أثناء المّصة . الثابتة هً التً ال ٌحدث تؽٌٌر على بُنٌتها األخاللٌّة أو النفسٌّة أو

 عطف ايب١٦ٝ يف ايكك١ ايككري٠  .
ًّ الذي تدور فٌه أحداث  ًّ والزمان  المّصة .هً اإلطار المكان

 َا زٚض املهإ يف ب١٦ٝ ايكك١ ايككري٠  ؟
، عندما ٌكون هو نفسه المّوة المضادّة للبطل، كؤن ٌكون الّصر ًّ اع بٌن والمكان لد ٌكون مسرًحا لألحداث، ولد ٌؤتً مشارًكا فً الفعل المََصص

 .البطل والؽرق فً البحر. فالبحر هو المكان، وفً الولت ذاته، هو المّوة المضادّة

 نٝف ٜهٕٛ ايعَٔ يف ايكٓك١ ؟
ًّ ٌختلؾ عن زمن الولائع فً الحٌاة .  زمن تخٌّل

ٞٓ ؟ ٕٖ ايعَٔ يف ايكك١ ٖٛ ظَٔ ٚاقع  نٝف ِٜٖٛ ايكاٗم املتًكــٞ أٚ ايكاضئ بأ
 من خالل لدرة الماّص على المواءمة واالنسجام بٌن األحداث ولوانٌن الزمن الذي تجري فٌه.

َِٓعِ ؟اشنط  عٓاقط ايكٓك١ اي   بٓا١ٓٝ٥ ، ٚنٝف ُت
 األشخاص ، الحوادث ، الزمان ، المكان ، الحبكة ، الهدؾ . و تنظم بواسطة اللؽة .

ٌٓ قٓك١ تكٓٝٓات يػ١ٜٓٛ َع١ٓٓٝ ؟   نٝف تػتدسّ ن
ًّ )المونولوج(، أو االسترجاع، أو تٌّار ال  وعً، أو الحلم.لد توّظؾ الوصؾ، أو الحوار، أو الّسرد، أو التداعً، أو الحوار الداخل

ٞٓ اييت ٜٓٗض بٗا احلٛاض.  اشنط  ايٛظا٥ف ايف١ٓٝٓ يف ايعٌُ ايككك
ً المولُؾ ٌمتضً من الماّص أن ٌكون ٌمًظا واعًٌا لكّل كلمة من كلمات حواره، فٌراعً المرونة فً التعبٌر، والتركٌَز الشدٌد؛ فاإلٌجاز حٌث ٌمتض
اَر حتى االلتضاَب وااللتصاد، والتفصٌل حٌث ٌستدعً المولؾ الشرح واإلطناب. فضاًل عن أنّه ٌنبؽً أن تسود العفوٌّةُ والبعدُ عن التكّلؾ الحو

ًٌّا مشابًها ِلما ٌدور فً الحٌاة الٌومٌّة.  تجعله طبٌع

ٞٓ         تهًف . عًٌ : اتكاف احلٛاض يف ايكٓك١ ايككري٠ بايعف١ٜٓٛ ٚايبعس عٔ اي  2008قٝف
 حتى تجعله طبٌعٌّا ً مشابها ً ِلما ٌدور فً الحٌاة الٌومٌّة .

 ٓٞ ٞٓ  2010عٓطف اهلسف ) املػع٣ ( يف ايكك١ ايككري٠   قٝف  2017ؾتٟٛ    2013، قٝف
 هو الؽاٌة التً ٌسعى الماّص إلى بلوؼها، أو الّرسالة التً ٌرٌد أن ٌوصلها إلى المارئ .

 المّصة المصٌرةعناصُر  ٖ
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 ف ايصٟ ٜػع٢ ايكآم إلٜكاي٘ إىل ايكاضئ؟َا اهلس
 ٌهدؾ إلى المتعة وكشؾ التجربة البشرٌّة.

 َت٢ تهٕٛ ايكٓك١ سكٝك١ٓٝ ْادش١ ؟
 عندما تتوافر فٌها  الصٌاؼة الفنٌّة الُمحكمة فً المّصة.

ٌٓ قٓك١ هلا َعٓاٖا اخلآم ، ٚنـح شيو .  ن
ٌّة الخاّصة .كّل لّصة لها معناها الخاّص الذي ٌتمصدّه كاتبها ،   وهً تمدّم رإٌتها الحٌاتٌّة بطرٌمتها الجمال

ٞٓ يًكٓك١ ايككري٠ ؟  َا اهلسف ايٓٗا٥
 إصالح المجتمع عاّمة، أو حّل مشكلة من المشكالت اإلنسانٌّة الحٌوٌّة، أو إضافة شًء إلى فهمنا للحٌاة.

 

 

ٞٓ احلسٜح ؟ ) َٔ  أغ١ً٦ ايهتاب ( َٔ ِٖ أبطظ أعالّ ايكٓك١ ايككري٠ يف األزب ايعطب
ًّ ، الطٌّب الصالح .  ٌوسؾ إدرٌس ، ٌحٌى حمــًّ ، زكرٌا تامر ، ؼّسان كنفانً ، عبد السالم العجٌل

 

 

 

ٞٓ يف األضزٕ ؟ ٍٚٓ عٌُ قكك  َا اغِ أ
 م .7ٕٕٔالمجموعة المصصٌّة ) أؼانً اللٌل ( لدمحم صبحً أبو ؼنٌمة ، الصادرة 

  ٚاألضزٕ ؟َٔ ٖٛ ضا٥س ايكٓك١ ايككري٠ يف فًػطني
ٌْدَس .  خلٌل بَ

 ملاشا ناْت احلطن١ ايككك١ٓٝ يف فًػطني أغبل إىل ايعٗٛض َٔ األضزٕ ؟
 بسبب االنفتاح المبكر لسكان فلسطٌن على البالد العربٌّة المجاورة .

ٗٓست ؟ َ َّ  مَب متٝٓعت قكل دٌٝ ايطال٥ع يف األضزٕ ٚفًػطني يف ايعؿطٜٓٝٓات ٚايجالثٝٓٝٓات ؟ ٚإال
 ولكن هذه الّرٌادة التارٌخٌّة مّهدت للّرٌادة الفنٌّة الحمًا.لصص تارٌخٌّة أكثر منها فنٌّة ،  أنـّها

 َٔ ِٖ أبطظ ُنتــاب ايكٓك١ ايككري٠ يف األضزٕ يف ايجالثٝٓٝات ؟
ًّ ، نجاتً صدلً . ًّ ، عارؾ العّزون  محمود سٌؾ الدٌن اإلٌران

 ٓٝٓات ؟ َٚاشا قٓسّ ؟ َٚا اغِ دلُٛعت٘ ايككك١ٝ ؟َٔ  ايطا٥س األبطظ يًكٓك١ ايككري٠ يف ايجالثٝ
ًّ ؛ إذ لدّم لّصة متطّورة تنفتح على عالَم اإلنسان، وأصدر مجموعته المََصصٌّة األولى )أول الشوط( عام   م.7ٖ9ٔمحمود َسٌؾ الدٌن اإلٌران

 َٔ ٖٛ ضا٥س ايكٓك١ ايٛاقع١ٓٝ يف األضزٕ ؟
 نجاتً صدلً .

 ٝٓٝٓات أخصت ايكٓك١ ايككري٠ تػري خبط٢ ٚاغع١ٕ.ََع إطالي١ األضبععًٌّ : 
 إذ حفلت )جرٌدة الجزٌرة( و)مجلّة الرائد( بعدد من الماّصٌن.

 اشنط اغِ قشٝفتني  ناْت ذبفٌ بككل ُنتــاب األضزٕ يف األضبعٝٓٝٓات .
 جرٌدة الجزٌرة ، ومجلة الرائد .

 ٝٓات .اشنط أبطظ ُنتــاب ايكٓك١ ايككري٠ يف األضزٕ يف األضبعٝٓ
ًّ ، عٌسى النـــاعورّي ، منٌرة شراٌحة ، عبد  ًّ محمود سٌؾ الدٌن اإلٌرانــ  شكري شعشاعة .، الحلٌم عبّاس ، أدٌب عبّاسـ

 اشنط أبطظ ُنتــاب ايكٓك١ ايككري٠ يف األضزٕ يف اخلُػٝٓٝٓات ، ٚاجملُٛع١ ايككك١ٝ يهٌ ناتب .
 م .7ٕ٘ٔ مجموعة ) من وحً الوالع ( ألمٌن فارس َملحس صدرت

 م .7ٖ٘ٔمجموعة ) شعاع النور ( لدمحم أدٌب العامرّي صدرت 
 م .7٘ٗٔمجموعة ) أشٌاء صؽٌرة ( لسمٌرة عّزام صدرت 

 م .7٘٘ٔمجموعة ) طرٌك الشون ( لعٌسى الناعورّي صدرت 
 

ٗ  ًّ أبرز أعالم المّصة المصٌرة فً األدب العرب

 

 المّصة المصٌرة فً األردن  ٘
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 َا ايصٟ متٝٓع ب٘ دٌٝ ايػتٝٓٝٓات َٔ ُنتــاب ايكٓك١ ايككري٠ يف األضزٕ ؟
ٌّة الحدٌثة، والخروج بالمّصة من دَور الحكاٌة إلى دور المّصة الحدٌثة، وأسهم فً إعادة بناء المّصة األردنٌّة باستخدام األشكتمٌّز  ال المّصص

ًّ متمٌّز فً الّساحة األردنٌّة  .كشكل فنّ

 اشنط أبطظ ُنتــاب ايكٓك١ ايككري٠ يف األضزٕ يف عكس ايػتٝٓٝٓات .
 و حمدان ، ٌحٌى ٌخلُؾ ، فخري لعوار .محمود شمٌر ، خلٌل السواحرّي ، جمال أب

 اشنط أبطظ ُنتــاب ايكٓك١ ايككري٠ يف األضزٕ يف عكس ايػبعٝٓٝٓات .
ًّ ، إلٌاس فركوح ، أحمد عودة ، هند أبو الشعر .  سالم النّحاس ، إبراهٌم العبس

 َت٢ ٚأٜٔ  تؿهًت ضابط١ ايُهتــاب األضزْٝٓني ؟ ٚمَب أغُٗت ؟
 .م ، فً عّمان 79ٗٔسنة 

 و أسهمت فً دفع الحركة األدبٌّة والثمافٌّة، ومنها المّصة المصٌرة، إلى األمام.

 َا ايصٟ اَتاظت ب٘ ايكٓك١ ايككري٠ يف األضزٕ يف عكس ايجُاْٝٓٝٓات ؟
ٌّات أكثر التصاًلا بمضاٌا المجتمع؛ إذ شهدت الّساحة األدبٌّة المَصصٌّة زخًما كبًٌرا ، كما  أصبحت المّصة فً َعمد الثمانٌن ًّ فً النِّتاج الَمصص

 تنّوعت المضامٌن وتعدّدت االتجاهات والهواجس.

 َا مسات ايكك١ ايككري٠ يف ايتػعٝٓٝات ؟
ًّ هو الؽالب م ًّ التجرٌب ن بٌنها، شهدت المّصة المصٌرة إلبااًل وازدهاًرا شدٌدٌن، وتنّوعت اتجاهات الماّصٌن والماّصات، وكان االتجاه الحداث

 ى التطّور والتجدٌد المستمّرٌن، والبحث عن لوالب لَصصٌّة جٌدة تواكب مستجدّات العصر، وتتؤثر به.وهذا ٌدّل عل

 اشنط أبطظ ُنتــاب ايكٓك١ ايككري٠ يف األضزٕ يف عكس ايتػعٝٓٝٓات .
ًّ .س، مفلــح العدوان ، نــاٌؾ نواٌسة ، ٌوسؾ ضمرة ، محمود الرٌمــاوّي ، هّزاع البرارّي ، سعود لبٌــالت  لٌمان األزرع

 
 ومن كاتبات المّصة المصٌرة األردنٌّة فً عمد التسعٌنٌّات :

ًّ ، بسمة النسور ، جمٌلة عماٌرة ، حزامى حباٌب .  جواهر الرفاٌعة ، جهاد الرجب

 

    

 

 

 عٓطف ايطٚا١ٜ .
بتفصٌالتها وجزئٌّاتها وأحداثها وعاللاتها، أو تجربة الّرواٌة شكل من أشكال المّصة ، ٌتمٌّز بالمرونة واالنسٌابٌّة، وهً تعبٌر عن الحٌاة 

من خالل  إنسانٌّة ٌصّور فٌها الّروائً الجوانب النفسٌّة واإلنسانٌّة واالجتماعٌّة، فً بٌئة من خالل ِحمبة زمنٌّة، وٌطرحها على نحٍو مسَّوغ
 حركة الّشخوص وصراعهم، وتطّور األحداث وأسلوب التناول والعرض.

 ١ٜ َٔ ايطٚا١ٜ ؟َا ٖٞ ايػا
 ؼاٌتها أْن تحكً حكاٌة وتصّور اإلنسان والجماعة فً مكان وزمان معٌّنٌن .

ٕٛٓ ؟  َت٢ بسأت ايطٚا١ٜ ايعطب١ٓٝ بايته
 فً أواخر المرن التاسع عشر وبداٌات المرن العشرٌن .

ِٖ ُأٔخصت ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ ؟ َ 
 األوروبٌّة. الّرواٌةُ فّن حدٌث وافد إلى أدبنا، أخذناه عن اآلداب

ُٚيست ايطٚا١ٜ األٚضٚب١ٓٝ ؟ َٚا ٖٞ أٍٚ  ضٚا١ٜ أٚضب١ٝ ؟  َت٢ ظٗطت ٚ
 م ، وكانت أّول رواٌة ) بامٌال ( لصموئٌل رٌتشارد سون .9ٗٓٔفً المرن الثامن عشر سنة 

ٞٓ ع٢ً ايطٚا١ٜ األٚضب١ٝ ؟ ٌٓ ايهاتب ايعطب  نٝف أط
 عة التً شهدتها مصُر وبالد الّشام عن اإلنجلٌزٌّة والفرنسٌّة والّروسٌّة.باالّطالع المباشر، أو من خالل حركة الترجمة الواس

 َٔ ٖٞ ايسٚي١ ايعطب١ٓٝ ايطا٥س٠ يف دلاٍ ايطٚا١ٜ ؟ عًٌّ شيو .
 ا.إذ استطاعت أن تتنبّه إلى هذا الفّن الجدٌد، فؤخذ أدباإها ٌترجمون وٌإّلفون، وساعدهم على ذلن أدباء الّشام الذٌن هاجروا إلٌهمصر؛ 

 

واٌــــةُ  رابعًا  الـِرّ

 
  المفهوُم والنّشؤة ٔ
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 َا ٖٞ اتــذاٖات األعُاٍ ايطا٥س٠ يف ايطٚا١ٜ ؟
مّما جعل اتّجهت فً الؽالب إلى تسجٌل والع المجتمع، من خالل مولؾ فكرّي ُمسبك ٌنزع إلى المثالٌّة، كما اتّجهت إلى تؽلٌب الترجمة الذاتٌّة، 

ا، ارتبط إلى حدّ  كبٌر بتجارب المإلّفٌن الخاّصة، من خالل إٌجاد عاللة ثنائٌّة بٌن  من تسجٌل البٌئة فً هذه األعمال الّرائدة ٌؤخذ طابًعا خاصًّ
 البٌئة واألدب.

 اشنط بعض أمسا٤ ايطٚاٜات ايعطب١ٓٝ اييت ظٗط فٝٗا اتــذاٙ تػًٝب ايرتمج١ ايصات١ٓٝ .
 رواٌة ) زٌنب ( لدمحم حسنٌن هٌكل .
. ًّ  رواٌة ) إبراهٌم الكاتب ( للمازن

 ود العماد .رواٌة ) سارة ( لعبّاس محم
 ثالثٌّة ) عودة الروح ، ٌومٌّات نائب فً األرٌاؾ ، عصفور من الشرق ( لتوفٌك الحكٌم .

 رواٌتا ) األٌّام ، أودٌب( لطه حسٌن .

 َا ُٖا ُبعسا ايٛاقع١ٓٝ يف ايطٚا١ٜ ؟
. ًّ  الحدث ، والبُعد االجتماع

 املعاقط ٚأفهاضٙ ٚأٜسٜٛيٛدٝٓات٘ ؟ َا ايصٟ ْتر ٚتطتب عٔ تأثــط ايطٚا١ٜ اجلسٜس٠ بفًػفات ايعامل
ًّ  –ترتّب على هذا التؤثر أّن الّرواٌة الجدٌدة لم تعد تمنع ببعدي الوالعٌّة  فً الفّن، وإنّما نظرت إلى الفّن على أنه  –الحدث والبعد االجتماع

 ر من التعمٌد والتشابن.أسطورة الفنان المعاصر التً تحمل من اإلٌحاءات المعمّدة بمدر ما فً حٌاة اإلنسان المعاص

 َا ٖٛ األغًٛب ايصٟ ساٚيت فٝ٘ ايطٚا١ٜ اجلسٜس٠ ايتعبري عٔ ُّٖٛ اإلْػإ املعاقط ٚقهاٜاٙ ؟
ًّ ، وإنـما طمح إلى طرح الكثٌر من األبعـاد من خالل اعتماده فً الؽالب على تمنٌّة )تٌّ  ار الوعً( من خالل بناء لم ٌعد ٌمتنع بالبُعد االجتماع

 متباٌنة فنٌّا ً .بمستوٌات 

 َا ايصٟ ْتر عٔ اعتُاز ايطٚا١ٜ اجلسٜس٠  ع٢ً تك١ٓٝٓ تٝاض ايٛعٞ ؟
 جعل الرواٌة الجدٌدة والحدٌثة ُمجللة بالؽموض الذي حجب فهمها عن لطاع كبٌر من المّراء .

 

 

ٞٓ  2011ؾتٟٛ                 عٓسز عٓاقط ايطٚا١ٜ .  2013، قٝف
 ج ـ الزمان والمكان         د ـ السرد           هـ ـ الحوار       أ ـ الحدث     ب ـ الشخصٌّة

ٞٓ       عطف احلسخ يف ايطٚا١ٜ  .  ٟٓ  2013، ؾتٟٛ  2012قٝف  2015، ؾتٛ
. ًّ  هو الفعل البشرّي ، أو الفعل الذي تموم به الشخصٌّة فً العمل الروائ

 َا ايصٟ ٜعٓبط عٓ٘ احلسخ يف ايطٚا١ٜ ؟
 لشخصٌّة وسماتها .ٌعبّر عن صفات ا

 مَب تتُٝٓع  ايطبٝع١ ايف١ٓٝٓ يألسساخ ٚتػًػًٗا يف ايطٚا١ٜ ؟
 لجذب اهتمام المتلمًّ وتشوٌمه إلى المتابعة.تتمٌّز بالحركة والتوتر والمفارلة والؽموض واإلثارة؛ 

ٞٓ       ٚٓنح املككٛز باحلبه١ يف ايطٚا١ٜ .   2009قٝف
ًّ لها.هً بناُء األحداث أو ترتٌبها أو تس  لسلها ، و العمود الفََمِرّي للّرواٌة، أو هً الموّجه األساس

 عٓطف ايؿدك١ٝ ايطٚا١ٝ٥ ؟
ًّ األساسٌّة فً الكشؾ عن الِموى التً تحّرن الوالع من حولنا، ومن ؼٌِرها ال وجود للّرواٌة، فالرّ  واٌة هً الشخصٌّة الروائٌّة ركٌزة الّروائ

 الشخصٌّة كما ٌرى بعض النّماد.

ٌٓ َُٓٗا ؟  َا ْٛعا ايؿدك١ٝ ايطٚا١ٝ٥، َع تعطٜف ن
 الشخصٌّة المسّطحة، وهً بسٌطة أو ثابتة، وال تإثّر فً األحداث أو تتؤثر بها . 

 والشخصٌّة النامٌة، وهً التً تُبنى خطوة خطوة وتتكّشؾ بالتدرٌج وتتفاعل مَع األحداث وتتطّور بتطّورها،

ُٓٝت ايؿدك١ٝ ايٓا١َٝ بٗصا  االغِ ؟ ملاشا ُغ
 ألنها تنمو وتتؽٌّر.

 َاشا ٜعين ايعَإ ٚاملهإ يف ايطٚا١ٜ ؟
 همـا ٌعنٌان بٌئة الرواٌة أو المرحلة أو العصر أو المحٌط الذي تتحّرن فٌه ومن خالله الشخصٌّات .

 عناصُر الّرواٌـــة ٕ



 
 9000909770ماهر أبو بكر    واتس أب 

 

 حيّق لم أن ترتقٌٓٙٔ 

 

 نٝف ٜطغِ ب١٦ٝ ضٚاٜت٘ ؟
 من خالل تجاربه ومالحظاته ومشاهداته ولراءاته وخٌاله .

 

 طٚا١ٜ .عٓطف ايػطز يف اي
 ٌعنً المَصَّ أو الحركة، وهو الحامل لكّل شًء فً الّرواٌة، فمن خالله تبرز الّرواٌة وٌتحدّد بناإها.

ٞٓ       َا أ١ُٖٝ ايػطز يف ايطٚا١ٜ ؟   2010قٝف
 هو الحامل لكّل شًء فً الّرواٌة، فمن خالله تبرز الّرواٌة وٌتحدّد بناإها.

١َٓ ايؿا١ًَ يًتكٓ ٞٓ  ٝٓات ايػطز١ٜٓ يف ايطٚا١ٜ ؟ َا ايٛظٝف١ ايعا ٞٓ        2008قٝف  2017ؾتٟٛ          2015قٝف
. ًّ  تتمثــل فً تحمٌك التوازن للبناء الروائ

 اشنط بعض األؾهاٍ ايػطز١ٜٓ يف ايطٚا١ٜ .
 الضمائر بؤنواعها ، المذكــرات ، الرسائل ، التذكــر ، االسترجاع ، التداعً ، الحلم ، تٌّار الوعً .

ٞٓ يًشٛاض يف ايطٚا١ٜ ؟َ ٟٓ  ا ٖٞ ايٛظٝف١ ايط٥ٝػ١ أٚ االغتدساّ ايط٥ٝػ ٟٓ       2014ؾتٛ  2016ؾتٛ
 ٌُستخدم للكشؾ عن خصائص الشخصٌّة وطبٌعتها ومستواها .

 اشنط ْٛعٞ  احلٛاض يف ايطٚا١ٜ .
ًّ ) الدٌالوج ( . ًّ ) المونولوج ( ، والحوار الخارج  الحوار الداخل

ٞٓ ) املْٛٛيٛز (عٓطف احلٛاض ايساخ ً  ٟٓ ٞٓ  2010ؾتٟٛ ،  2009يف ايطٚا١ٜ . ؾتٛ  2014، قٝف
 هو حوار من طرؾ واحد ، أو حوار الشخصٌّة مع نفسها .

ٞٓ " املْٛٛيٛز " ؟  َا ايصٟ حيسخ يًؿدك١ٓٝ أثٓا٤ احلٛاض ايساخً
ا بماضٌها بمستمبلها، مازجةً الحمٌمة بالُحلُم، فٌه تؽٌب الشخصٌّة عن والعها وٌجري فً داخلها حدٌث طوٌل عّما تحّس، خالطةً حاضَره

 والوالع باآلمال المرجّوة، والٌؤس باألمل، محاولةً أن تتبٌّن نفَسها وأن تعرؾ ذاتها.

ٞٓ ) ايسٜايٛز ( يف ايطٚا١ٜ .  ٟٓ عٓطف احلٛاض اخلاضد  2017ؾتٟٛ        2009ؾتٛ
 هو حوار بٌن طرفٌن أو شخصٌن .

١ُٓ احلٛاض اخلا ٞٓ ) ايسٜايٛز ( ؟َا ٖٞ َٗ  ضد
 أ ـ إخبارٌّة تمتصر على تمدٌم المعلومات ، وهذه أبسط أشكال الحوار وأكثرها سذاجة .

ًّ ألحداث  ستمع .  ب ـ لد ٌمّهد الحوار الخارج
ٌّة ولوعها . ًّ عن أحداث سابمة ، وٌفّسر كٌف  ج ـ لد ٌكشؾ الحوار الخارج

ِٓ أعالّ ايطٚا١ٜ يف تاضٜذ ايطٚا١ٜ اي  عطب١ٝ . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (اشنط أٖ
ًّ ، َجْبرا إبراهٌم َجْبرا ، إدوار الخّراط ، جمال  نجٌب محفوظ ، ٌوسؾ إدرٌس ، حنـّا ِمٌنة ، عبد الرحمن ُمنٌؾ ، الطٌّب الصالح ، ؼسان كنفان

ًّ ، الطــاهر وّطار، ًّ ، ٌوسؾ المعٌد ، إبراهٌم الُكون  الؽٌطان
 . صنع هللا إبراهٌم ، نوال السعداويّ 

  

 

 َت٢ ْؿأت ايطٚا١ٜ يف األضزٕ ؟
ًّ وخاّصة مصر والعراق وسورٌا ولبنان .  بعد ظهورها فً ألطار الوطن العرب

 َا اغِ احملاٚي١ ايطٚا١ٓٝ٥ األٚىل يف األضزٕ ؟ َٚٔ قاسبٗا ؟ َٚا أثطٖا عًٝ٘ ؟
الفتاة األرمنٌّة فً لصر ٌَْلِدز(، وُحكم علٌه باإلعدام من م )7ٕٔٔم(، الذي كتب محاولته عام 7ٔٗٔعمٌل أبو الشعر من بلدة الحصن/ إربد )ت

ًّ و  مظالمه. لِبَِل العثمانٌٌن فً ذلن الولت بسبب هذه الّرواٌة التً تصدّت فً موضوعها للحكم الترك

 َٔ ٖٛ ناتب ضٚا١ٜ ) أبٓا٤ ايػػاغ١ٓ ٚإبطاِٖٝ باؾا ( ؟
 م .1ٕٖٔسنة  حمٌمٌّة جرت أحداثها فً عهد إبراهٌم باشــا  م ، وهً لّصــة7ٖ9ٔروكس بن زاٌد العُزٌزّي كتبها سنة 

ٞٓ يف سكب١ األضبعٝٓٝٓات ؟ َٚا اغِ ضٚاٜت٘ ؟ ٞٓ أضزْ ٍٚٓ ضٚا٥  َٔ ٖٛ أ
 م7ٗٓٔتٌسٌر ِظبٌــان وكتب رواٌة ) أٌن ُحماة الفضٌلة ( سنة 

  الّرواٌةُ فً األردنّ  ٖ
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 َا اغِ ضٚا١ٜ ايهاتب ؾهطٟ ؾعؿاع١ ؟
ًّ م وهً ألر7ٗ٘ٔرواٌة ) ذكرٌات ( ، صدرت سنة   .ب إلى السٌرة الذاتٌّة منها إلى الرواٌة بمعناها الفن

 

 اشنط أمسا٤ ضٚاٜات عبس احلًِٝ عٓباؽ .
 م .7ٗ7ٔرواٌة ) فتاة من فلسطٌن ( ، رواٌة ) فتى من دٌر ٌاسٌن ( ، وصدرتا سنة 

 عٓسز أمسا٤ ضٚاٜات سػين فطٜع .
 ٌة ) زهرة الزٌزفون ( .رواٌة ) مؽامرات تائبة ( ، رواٌة ) حّب من الفٌحاء ( ، روا

 ملاشا اعترب ايٓكـاز ضٚا١ٜ ) فتا٠ َٔ فًػطني ( ٖٞ ايطٚا١ٜ األضز١ْٓٝ ايطا٥س٠ .
 بسبب ما تتمٌّز به من مالمح فنٌّة تبشــّر بشًء من النضج، ال تدانٌها فٌه المحاوالت السابمة .

 َا مس١ ايطٚا١ٜ األضز١ْٓٝ َا قبٌ اخلُػٝٓٝٓات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ؟
ًّ بصورة فنٌّة .ل  م تستطع التعامل مع التشكٌل الروائ

 فٓػط أِٖ َا ميٝٓع ايطٚا١ٜ األضز١ْٝ يف عكس اخلُػٝٓٝٓات . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (
، 7٘٘ٔفً عمد الخمسٌنٌّات ظهر عدد من الرواٌات التً تعدّ ناضجة من الناحٌة الفنٌة، مثل: )مارس ٌحرق معداته( لعٌسى الناعوري عالم 

 التً تعكس فاجعة الشعب الفلسطٌنً. 7٘7ٔاستلهمها من الفكر األسطوري، ورواٌة )بٌت وراء الحدود( لعٌسى الناعوري عام التً 

ٟٓ . ) أٚ فٓػط أِٖ َا ميٝٓع ايطٚا١ٜ األضز١ْٝ يف عكس ايػتٝٓٝٓات ( ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب  ( اشنط أمسا٤ ايطٚاٜات اييت نتبٗا عٝػ٢ ايٓاعٛض
 م ، واستلهمها من الفكر األسطورّي .7ٌ٘٘ٔحرق معدّاته ( صدرت سنة أ ـ رواٌة ) مارس 

ٞٓ ب ـ   2008قٝف
ًّ 7٘7ٔرواٌـة ) بٌت وراء الحدود ( صدرت سنة  وتبٌّن صورة التهجٌر المسرٌّة التً تعّرض لها هذا م ، وتعكس فــاجعة الشعب الفلسطٌنـ

      الشعب. 
 ج ـ رواٌة ) لٌلة فً المطار ( .

 ّ يف َا ٜتعًّل بايطٚا١ٜ ؟  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (1967األضزٕ  بعس غ١ٓ َاشا ؾٗس 
 والدة ثالثة أعالم من الروائٌٌّن األردنٌٌّن ، وهم :

 م7ٙ1ٔأ ـ تٌسٌر سبول فً رواٌته ) أنت منذ الٌوم ( صدرت سنة 
 م .7ٙ1ٔب ـ أمٌن شنّار فً رواٌته ) الكابوس ( صدرت سنة 

 م .7ٙ1ٔ) أوراق عالر ( صدرت سنة  ج ـ سالم النّحاس فً رواٌته

ٞٓ قسض يف ايػبعٝٓٝٓات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ؟   ٞٓ أضزْ ٞٓ        َا أبطظ عٌُ ضٚا٥  2008قٝف
 م .79ٓٔرواٌة ) الضحن ( لؽالب هلسا ، صدرت سنة 

 َا ٖٞ ايطٚاٜات اييت اعتربٖا ايٓكاز األغاؽ احلكٝكٞ ايصٟ مٓت عًٝ٘ بٓا٤ ايطٚا١ٜ يف األضزٕ ؟
 و رواٌات سبول وشنّار النّحاس .ٌة ) الضحن ( لؽالب َهلَسا روا

ِٓ أعالّ ايطٚا١ٜ يف األضزٕ . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (  اشنط أٖ
حة ؼــالب َهـلَسا ، ســالم النّحاس ، سحر خلٌفة ، مإنس الرّزاز ، جمال ناجً ، إبراهٌم نصر هللا ،  هـــاشم ؼراٌبة ، ٌوسؾ ضمرة ، سمٌ

 ر .خرٌس ، زهرة عم

    

 

 

 

ٟٓ  عٓطف املػطس١ٓٝ . ٞٓ ،  2009ؾتٛ  2012قٝف
المسرحٌّة فّن ٌرمً إلى تفسٌر أو عرض شؤن من شإون الحٌاة أمام جمهور من المتفّرجٌن بواسطة ممثّلٌن ٌتمّمصون أدوار شخوص المجتمع 

 على َخَشبة المسرح.

ٞٓ ؟  2013ؾتٟٛ  َا ٖٞ عٓاقط ايعٌُ املػطس
 ب ـ الممثلون                        ج ـ الجمهور               أ ـ النّص          

 المسرحٌّةُ )الدّراما( خامًسا

  المفهوُم والنّشؤة ٔ
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ٟٓ ٚعالق١ دسي١ٓٝ بني املػطح ٚايٓاؽ ، ٚنـح شيو .  ٖٓاى اضتباط عهٛ
 الناس ٌستمدّون من المسرح فهماً أنضج وأوعى للعالم، والمسرح ٌستمدّ من الناس الحٌاة و االستمرار.

 نٝف ْؿأ املػطح ؟
 ًّ  لدٌن ، نشـؤ نشـؤة دٌنٌّة ثّم تطّور لٌتناول اإلنسان فً حٌاته ومجتمعه وعاللاته اإلنسانٌّة.هو فّن ٌونــان

 نٝف ٜتٓاٍٚ املػطح اإلْػإ يف سٝات٘ ٚدلتُع٘ ٚعالقات٘ اإلْػا١ْٓٝ ؟
 (ٌتّم ذلن بتطهٌر النفس اإلنسانٌّة فً التراجٌدٌا ) المؤسـاة ( ونمد مفاسد الحٌاة فً الكومٌدٌـا) الملهاة 

 َا ايفهط٠ اييت ٜكّٛ عًٝٗا املػطح يف سكٝكت٘ ؟
ملل ٌموم على فكرة الصراع ؛ صراع اإلنسان مع المدر ، وصراع اإلنسان مع اإلنسان ، وصراع اإلنسان مع كّل الموى التً تحدّ من إرادته أو ت

 من شؤنها .

 َا ايصٟ تػع٢ املػطس١ٝ يتكٜٛطٙ ؟
لموالؾ اإلنسانٌّة والمضاٌا االجتماعٌّة والفكرٌّة والسٌاسٌّة، وتصوٌر إرادة اإلنسان فً صراعه أمام تسعى المسرحٌّة إلى تصوٌر النماذج وا

ٌّتها المُوى والضؽوط المتعدّدة فً إطار مَن الفّن لادٍر على اإللناع والتؤثٌر والكشؾ ، وٌموم بهذا شخصٌّات تحٌا وتروي لصتها أو تعرض لض
 من خالل الحوار.

ٞٓ يف ايكطْني ايتاغع عؿط ٚايعؿطٜٔ .عًٌ : ظٗٛض ت  ٝٓاضات رلتًف١ يف املػطح األٚضٚب
ًّ ٌستمّل فً موالفه، وٌتحّرر من سٌطرة التراث المدٌم.  بعد أن بدأ الفكر اإلنسان

 ع٢ً َاشا نإ ُٜطًل ايؿعط ايسضاَٞ ؟
 كان ٌطلك على النوعٌن )التراجٌدّي، والكومٌدّي(.

 ايّٝٛ ؟ َا ايصٟ تعٓٝ٘ يفع١ ) زضاَا (
عن الكومٌدٌا  لفظة دراما الٌوم تطلك فمط على المسرحٌّة الجادّة، أو المسرحٌّات ذات الطابع الجدّي، التً ال تعتمد على إثارة الّضحن، تمًٌٌزا لها

 )المسرحٌّة الّضاحكة(.

 . ٓٞ ٛٓض املػطح ايعطب ٞٓ            اشنط عاًَني أثطا إجيابّا ع٢ً ْؿأ٠ ٚتط  2008قٝف
 ء بٌن الشرق والؽـرب ، والتـرجمــات المتعدّدة ألعمـــال كتــّـاب المسرح فً الؽـرب ، وتمثٌل بعض األعمال المسرحٌة المترجمة .اللما

ٞٓ ايعطبٞ . ٔٓ املػطس  اشنط بعض األعُاٍ املرتمج١، ٚاألعُاٍ املػطس١ٝ ، ٚاييت َٗست ايططٜل يٓؿأ٠ ٚقبٍٛ ايف
 ، راسٌن ، مولٌٌر ، شكسبٌر .الترجمات :  ترجمات ألعمال كورنً 

 األعمال المسرحٌة : مسرحٌّة السٌّد ، مسرحٌّة هوراس ، مسرحٌّة أندرومان ، مسرحٌّة مٌروب .

ََٔ َٓجًٗا ، ٚأٜٔ ٍٚٓ َػطس١ٓٝ عطب١ٝ مٓت عطنٗا  ، ٚ  ؟ اشنط أ

ًّ " مارون النماش "  ا فً بٌته مَع مجموعة من زمالئه، وكان ذلن على إثر وعرضهمسرحٌّة ) البخٌل ( لمولٌٌر ، ولام بتمثٌلها األدٌب اللبنان
 عودته من سفره إلى إٌطالٌا.

 أمسا٤ املػطسٝٓات اييت قاّ بتُجًٝٗا األزٜب " َاضٕٚ ايٓكاف " . زعٓس
 مسرحٌّة البخٌل /    مسرحٌّة أبو حسن المؽفل أو هارون الرشٌد /  مسرحٌّة الحسود السلٌط .

 إ بعس ٚفا٠ َاضٕٚ ايٓكاف ؟عًٌّ : ْهػ١  املػطح يف يبٓ
 م .1ٙٓٔنشوب الحرب األهلٌّة فً لبنان سنة 

َُجٌِّ عًٝ٘ ؟ ــٓذاٙ املػطح ؟ َٚاشٍ   َا ايعٌُ ايصٟ قاّ ب٘ اخلسٜٟٛ إمساعٌٝ ات
 بنى دار األوبرا التً ُمثّلت علٌها أوبرا )عاٌدة( للترفٌه عن األجانب حٌنئٍذ..

 ٜا ؟ َٚاشا فعٌ ؟َٔ ساٍٚ إٔ ٜؤغؼ قٛاعس املػطح يف غٛض
، الذي كان ٌمدّم أعمااًل استعراضٌّة فً ممًهى خاّصٍ به، ولكن تجربته لم ٌُكتب لها النجاح فً ب ًّ ًّ الشهٌر أبو خلٌل المّبان لده سورٌا؛ إذ المسرح

 تعّرض للمضاٌمة والتشهٌر من المحافظٌن، وانتهى األمر بإحراق مسرحه، لٌتوّجه بعد ذلن إلى مصَر.

ٔٓعًٌّ : ا ٞٓ . عرتف املكطٜٕٛ  ألبٞ خًٌٝ ايكباْٞ بايفهٌ يف تطغٝذ دصٚض ٖصا ايف  املػطس
ًّ على المسرح، فجعلها فً لؽة مسجوعة على طرٌمة الممامات، وأد ًّ واإلسالم خل من خالل إسهامه مع فرلته التمثٌلٌّة فً بعث التارٌخ العرب

 فٌها الممطوعاِت الؽنائٌّةَ.

 ؟َت٢ اظزٖط املػطح يف َكط 
 فً النصؾ الثانً من المرن التاسَع عشر.
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 ائفطَم ايًبٓا١ْٓٝ ٚايػٛض١ٜٓ يف املػطح املكطٟ ؟ َا زٚض 

ٌر فً كان للِفرَق اللبنانٌّة والسورٌّة الهاربة من جحٌم المٌود فً بالدها، دوٌر ملحوظ فً نشر هذا الفّن، كما كان لها أثر واضح فً التؤث
 الفّن، وبرعوا فٌه، ودفعوا المسرح دَفعة لوٌّة إلى األمام.المصرٌٌن الذٌن استوعبوا ذلن 

 َا ايصٟ قاّ ب٘ ٜعكٛب قٓٓٛع يتطٜٛط املػطح يف َكط ؟
 م مسرًحا عربًٌّا لدّم فٌه خالل سنتٌن اثنتٌن وثالثٌن مسرحٌّة ما بٌن مترَجمة ومإلَّفة.19ٙٔأنشؤ ٌعموب صنّوع سنة 

 َاشا قٓسّ  دٛضز أبٝض يًُػطح يف َكط ؟
 بعث فً التمثٌل روًحا جدٌدة فعُّربت المسرحٌّات العالمٌّة بؤسلوب راٍق.

ُٓس ٚتُٝٛض ٚذلُٛز تُٝٛض َاشا قٓسّ ايؿكٝكإ   يًُػطح املكطٟ؟ذل
 لدّما العدٌد من المسرحٌّات االجتماعٌّة .

 َا ٖٞ إزلاظات ٜٛغف ٖٚيب يف ملػطح ؟
 ثٌل ما ٌربو على المائتً مسرحٌّة ما بٌن مترَجمة ومإلَّفة.نهض المسرح على ٌد ٌوُسؾ وهبً نهضة عظٌمة، فمام بتم

 َا ايصٟ قٓسَ٘ ٚتٛفٝل احلهِٝ ٚأمحس ؾٛقٞ ٚقالح عبس ايكبٛض يًُػطح ؟
 توفٌك الحكٌم كـان له دور نهضوّي فً المسرح النثرّي وأحمد شولً وصالح عبد الصبور كان لهما دور فً المسرح الشعرّي .

 

 

    

ٞٓ  ػطس١ٓٝ .عٓسز عٓاقط امل  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (       2012، ؾتٟٛ 2011قٝفٞ   ، 2009قٝف
ًّ                                   ب ـ الشخصٌّة المسرحٌّة  أ ـ الحدث المسرح

 ًّ ًّ                                  د ـ الحوار المسرح  ج ـ الصراع المسرح

 ، ٓٞ  ٚٓنش٘ .َٔ عٓاقط املػطس١ٓٝ احلسخ املػطس
، ٌُعرض من خالل الحركة والحوار )التمثٌل(، وهذا ٌعنً أنه ممٌّد  ًّ ًٌّا وال حدثًا مؤلوفًا، إنه حدث فن بإمكانات الحدث المسرحً لٌس فعاًل عاد

 المسرح فً الّزمان والمكان.

ٞٓ ؟  َا ايصٟ ٜتكٝٓس ب٘ احلسخ املػطس
 بإمكانات المسرح فً الزمان والمكان .

 يف احلسخ يف املػطس١ٓٝ ؟نٝف خيتاض املؤ
ٌبدو لادًرا على المإلّؾ ٌختار الحدث المالئم ثّم ٌَْعَمد إلى تركٌزه وصمله وتهذٌبه، حتى ٌبدو شبًٌها بؤحداث الحٌاة ومختلًفا عنها فً ولت واحٍد، و

 نمل الداّلالت الخاّصة التً ٌودّ أن ٌعبّر عنها المإلّؾ.

 َا زٚض ايؿدك١ٝ يف املػطح ؟
؛ فالمسرحٌّة عرض ألحداث مرّكبة دالّة عن طرٌك الحوار والحركة؛ لذا ال بدّ لها أن تنطوي على الشخصٌّا ًّ ت عنصر جوهرّي فً العمل المسرح

 شخصٌّات فاعلة أو منفعلة، تموم بفعٍل ما أو تتؤثر باألحداث التً تجري، ومن هنا ٌكون التالزم بٌن الحدث والشخصٌّة.

 يف املػطس١ٓٝ ؟ٚتٓتهح َزالالُتٗا اتٗا نٝف تُٓٛ ايؿدك١ٓٝ ٚتربظ مس
 من خالل الموالؾ المتواترة فً الصراع الذي تخوضه مَع الشخصٌّات األخرى، أو مَع نفِسها أحٌانًا.

ٍٚٓ ألسساخ املػطس١ٓٝ ؟  َٔ ٖٛ احملٓطى األ
. ًّ  شخصٌّة البطل المسرح

 . ٓٞ  2010ؾتٟٛ              اشنط َٝٓعتني َٔ َٝٓعات ايبطٌ املػطس
ًّ هً المحّرن األول ألحداث المسرحٌّة، وهً التً تبمى  أطول مدّة على خشبة المسرح. وفً سلون  –فً األؼلب  –شخصٌّة البطل المسرح

 البطل وصراعه ومصٌره ٌتجّسد موضوع المسرحٌّة الرئٌس.

 أٜٔ ٜتذٓػس َٛنٛع املػطس١ٓٝ ايط٥ٝؼ ؟
 فً سلون البطل وصراعه ومصٌره .

 
 

 عناصُر المسرحٌّة ٕ
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 اشنط ٚظٝفتني ٜؤزُٜٗا ايكطاع يف املػطس١ٝ ) ٚنح أثط ايكطاع يف املػطس١ٓٝ ( .أٚ     املػطس١ٓٝ  ، ٚبٝٓٔ غبب شيو ؟َا ٖٛ ضٚح 
 ٓٞ ٟٓ ،  2011ؾتٟٛ ،  2008قٝف  2014ؾتٛ

، وٌضفً على الشخصٌّات الّصراع روح المسرحٌّة، الذي ٌولّد الحركة وٌنّمً األحداث وٌمنحها التوتّر والدَّاللة والتماٌز عن األحداث العادٌّة
 وجودا ً مسرحٌّا ً متمٌّزا ً .األخرى 

ٟٓ                  َا غبب ْؿ٤ٛ ايكطاع يف املػطس١ٓٝ ؟  2015ؾتٛ
ٌّا ً أو لضٌّة اجتماعٌّة أو وطنٌّة أ و طموحا ً بسبب اصطدام أفعال الشخصٌّة مع الشخصٌّــات األخرى حول أمر مــا ، لد ٌكون فكرة أو مبدأ خـلم

. ًّ  شخصٌّا ً ، أو ؼٌر ذلن من وجوه النشاط اإلنسان

 املػطس١ٓٝ يف دٖٛطٖا سٛاض ، ٚٓنح  شيو .
 بالحوار ٌتحدّد انتماء المسرحٌّة إلى فّن المسرح وٌمنحها لٌمتها األدبٌّة

ٞٓ                ٜٓٗض احلٛاض يف املػطس١ٓٝ مبٗاّ عسٜس٠ ض٥ٝػ١ ، اشنطٖا .   2010قٝف
ٌّات، وتتعمّد الحوار أداة التّ  ، وتتطّور األحداث، وتبرز األبعاد النفسٌّة والفكرٌّة واالجتماعٌّة للشخص ًّ صور ومن خالله ٌنمو البناء المسرح

 الموالؾ وتتشابن.

 ٓٞ ٞٓ . قٝف ٞٓ        2014َا أبطظ ايػُات ايف١ٓٝٓ  ايٓٛع١ٓٝ يًشٛاض املػطس  2016قٝفٞ            2015قٝف
 اإلشارة التً تـُفصح عن الطبائع ، واإلٌحاء الذي ٌُومىء إلى ما سٌكون .التركٌز واإلٌجاز ، و

ٞٓ ٚاظزٖاض  ٔٓ املػطس ــٓاز ايعطب ايصٜٔ غاُٖٛا يف زفع ايف  .ايهتاب١ املػطس١ٓٝعٓسز بعض ايُهتــاب املػطسٝٓني ٚايٓك
 ممدوح عدوان ، رٌاض عصمت .، وس هللا ونّ  ن عـــاشور ، سعداٌك الحكٌـم ، ٌوسؾ إدرٌس ، نعمدمحم تٌمــور ، أحمد شولـً ، توف

ٛٓض ؟ ٞٓ بايتط  َٓص َت٢ بسأ املػطح األضزْ
 منذ منتصؾ السبعٌنٌّات من المرن العشرٌن .

ٞٓ يف األضزٕ . ِٓ ايُهتــاب يف ايتأيٝف املػطس  اشنط أٖ
 جبرٌل الشٌخ ، فخري لعوار .، ام ، عزمً خمٌس جمــال أبو حمدان ، بشٌر هوارّي ، محمود الزٌودّي ، عبد اللطٌؾ شّمـا ، ؼنــّام ؼنــّ 

 

 

 

 

 

ٔٓ ايػري٠ .  عٓطف ف
 هو الكتابة عن حٌاة إنسان ، أو عن فترة محدّدة من حٌاته .

 َا ايصٟ ٜتشٓسخ عٓ٘ ايهاتب يف ايػري٠  ؟
المإثرات التً تركت أثًرا فٌها، وٌتوّخى فً هذا ٌتحدّث فٌها المإلّؾ عن أهّم أحداث حٌاة هذه الشخصٌّة، وٌُعنى بها منذ الطفولة، وٌتتبّع أهّم 

 الّصدَق فً الّرواٌة والتارٌخ، والدّلة فً التحلٌل والتفسٌر.

ٔٓ ايػري٠ ساد١ . ٟٓ  اشنط األغباب اييت دبعٌ َٔ ف  2017ؾتٟٛ           2014ؾتٛ
ما ، ٌحرص على تمدٌمها إلى اآلخرٌن أو ٌحرص اإلحساُس بوجود لٌمة اجتماعٌّة أو إنسانٌّة أو دٌنٌّة أو علمٌّة فً حٌاة إنسان  -ٔ

 ؼٌُره على تمدٌمها إلى المجتمع واألّمة.
 وجود اإلحساس الفردّي بؤهمٌّة إنساٍن ما وضرورة الكتابة عنه، سواء أكان هذا اإلحساس ذاتًٌّا أم إحساس إنسان بؤهمٌّة ؼٌره. -ٕ
 تمدًٌما صادًلا ٌكشؾ عن دلائك التجربة اإلنسانٌّة وخفاٌاها. المدرة على كشؾ النفس وتمدٌمها إلى المارىء كما عاشت حٌاتها -ٖ

 

 

 

 فـنُّ الّسٌــــرة سادًسا

 
  المفهوُم والنّشؤة ٔ

 أصطؾتؿبالؿػػابلؿطإّنؿاغغهؿؾرزظكؿبالؿتوّظعؿ.ؿإذاؿ
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 َا ْٛعا ايػري٠ ؟ ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (
 السٌرة الؽٌرٌّة. -السٌرة الذاتٌّة .              ب  -أ 

ٞٓ          2013ؾتٟٛ عٓطف ايػري٠ ايصات١ٓٝ .   ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (            2015قٝف
لكاتب سٌرة حٌاته الخاّصة، منذ الّطفولة حتّى تارٌخ كتابة الّسٌرة ، وأحٌانًا ٌمؾ عند مرحلة معٌّنة ماضٌة؛ بِنٌّة نمل تجربته إلى هً أن ٌكتب ا

 اآلخرٌن، ودعوتهم إلى المشاركة فٌها.

َُتٓفــؼ يًهاتب ؟  عًٌ : ايػري٠ ايصات١ٓٝ 
ر موالفه، وتمنحه ٌمّص فٌها مجرٌات حٌاة جدٌرة بؤن تُستعاد وتُمرأ؛ ألنها  توّضح موالؾ الفرد من المجتمع، وتكشؾ فلسفته وآراءه، وتفّسِ

 الفرصة إلبراز ممدرة فنٌّة لََصصٌّة.

 َا ٖٞ َآز٠ ايػري٠ ايصات١ٓٝ ؟
 مادّة السٌر الذاتٌّة تفاصٌل حٌاة الكاتب .

 َا ٖٞ احلٛافع األنجط خًكاّ  يًػري٠ ايصات١ٓٝ ايٓادش١ ؟
 والصلة باألحداث الكبرى والمشاركة فٌها . التجارب الروحٌّة ،

ٞٓ ؟ َٚٔ ايهاتب ؟ َٚت٢ ُنٔتبِت ؟ ٍٚٓ غري٠ شات١ٓٝ ْادش١ يف األزب ايعطب  َا اغِ أ
 كتاب ) الســاق على الســاق فٌمـا هو الفارٌاق ( ، ولد كتبها أحمد فــارس الشدٌـــاق فً منتصؾ المرن التاسع عشر .

ٞٓ .عًٌ : ؾٗط٠ نتاب ) ايػام عً  2011قٝفٞ            ٢ ايػام فُٝا ٖٛ ايفاضٜام ( يف األزب ايعطب
 بسبب ما اتسم به الكتاب من سالمة اللؽة ولّوة العبارة .

 ٓٞ ٞٓ   2013عًٌ : ؾٗط٠ نتاب ) األٜٓاّ ( يط٘ سػني . قٝف  2014، قٝف
، والّصراحة، والجرأة فً كشؾ الوالع، فضاًل عن  توافرت فٌه مجموعة من العوامل جعلت منه سٌرة ذاتٌّة رفٌعة، أهمها: األسلوب ًّ المَصص

 شعرٌّة اللؽة، وروح النمّد والّسخرٌة.

 ٜؿّهٌ نتاب ) األٜٓاّ ( قٛض٠ ٚاع١ٝ يًكطاع بني اإلْػإ ٚايب١٦ٝ ، ٚٓنح شيو .
لات والمثبطات واألمراض االج إنّه  تماعٌّة، وهو صورة للتحدّي والتمّرد فً الّصراع الذي انتصرت فٌه إرادة الكاتب على كّل ضروب المعّوِ

 أسمى درجاته، ٌخوضه إنسان كفٌؾ ضدّ أسباب المهر، وضدّ علل المجتمع، منطلمًا من إحساس لوّي بالكرامة وعّزة النفس.

 َا ايهُري ايصٟ مٓت اغتدساَ٘ يف ايػري٠ يف  نتاب ) األٜٓاّ ( ؟ َٚا أثط شيو ؟
 ن نفسه، مّما أسبػ على سٌرته شٌئًا من الّصدق والموضوعٌّة.ضمٌر الؽائب فً حدٌث الكاتب ع وّظؾ

ٞٓ . ) أٚ  َٓجٌ ع٢ً ايػري٠ ايػري١ٜ ( ِٓ ايػري ايصات١ٓٝ يف األزب ايعطب   ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب (        اشنط أٖ
ًّ ، ) حٌـــاتـً   ( ألحمد أمٌن) سارة ( لعبـــاس محمود العمــــاد ، ) إبراهٌم الكــاتب ( إلبراهٌم المــــازن

 ) سبعون ( لمٌخائٌل نعٌمة ، ) البئر األولـــى ( لجبرا إبراهٌم جبرا ، ) ؼربة الراعـً ( إلحسـان عبـاس
 ) الشرٌط األسود ( لعٌسى الناعورّي ، ) إٌماع المدى ( لمحمود السمرة .

ٟٓ            عٓطف ايػري٠ ايػري١ٜٓ .  ٞٓ        2009ؾتٛ  2012ؾتٟٛ        2011ؾتٟٛ        2010قٝف
ًّ واألخبار المروٌّة عنه، وتحلٌا ل الظروؾ التً لّسٌرةُ الؽٌرٌّة: هً التً تُعنى بدراسة سٌرة حٌاة الُمتَْرَجِم له وبٌئته، من خالل إرثه األكادٌم

 أحاطت به، موِلدًا ونشؤةً وتعلًٌما، وكشؾ أثرها فً شخصٌّته وخبراته وآرائه.

 ٓاٚهلا ناتب ايػري٠ ايػري١ٜٓ ؟َا ٖٞ ايؿدكٝٓات اييت ٜت
فها، فهو ٌختار الشخصٌّات ذوات األدوار السٌّاسٌّة أو ا لثمافٌّة أو الفكرٌّة الشخصٌّاِت الحافلةَ بالجوانب المثٌرة والاّلفتة، التً ٌهتّم المارئ بتعرُّ

 ى سٌرة الحٌاة.أو االجتماعٌّة أو االلتصادٌّة التً أدّت دوًرا فً األحداث، وتركت بصماٍت واضحةً عل

 ناتب ايػري٠ ايػري١ٜ ٜعترب مبجاب١ املؤٓضر .عًٌّ : 
 ٌلتزم الدلّة والموضوعٌّة، وٌرتّب األحداث، وهو كذلن فنّان فً اختٌار الّلمطات وتمدٌمها إلى المارئ.ألنه  

 نوعا السٌرة  ٕ
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ٞٓ احلسٜح . ) أٚ َٓجٌ ع٢ً ايػري٠ ايػري١ٜ ( ) َٔ   أغ١ً٦ ايهتاب (اشنط بعض ايػري ايػري١ٜٓ يف األزب ايعطب
ًّ أدهم ، ) سٌّد لرٌش (  لمعروؾ األرناإوط ،  ) الرافعـً ( لدمحم سعٌد العرٌـان ، ) منصور األندلس والمعتمد بن عبّــاد ( لعلـ

ٌّاته.) جبران ( لمٌخائٌل نعٌمة ،   ومنها: تراجم العمّاد وعبمر

َُطــطز٠ يف أغًٛبٗا ، ٚٓنح شيو .  ايػري ايػري١ٜٓ غري 
 ّن لكّل مإلّؾ بصمته الخاّصة التً تظهر على سٌرة المترَجم له.بمعنى أ

 َا ايصٟ ٜؤخص ع٢ً ايعكاز يف عبكطٜٓات٘ ؟
ماعة، ولذا نراه أنه كان ٌرّكز على الفردٌّة عند َمْن ٌُترِجم لهم، وهذا ٌعود إلى فلسفة العمّاد التً تموم على اإلٌمان بالفرد أكثر من إٌمانه بالج

 على أّن المجتمع ٌَدٌُن للعبمرّي )الفرد( أكثر مّما ٌدٌُن العبمرّي للمجتمع. فً تراجمه ٌُلحّ 

ٞٓ ( ؟  َا املأخص ع٢ً ذلُس غعٝس ايعطٜإ يف نتاب٘ ) ايطافع
ًّ صورة متدرجة مكتملــة بل جمع الفصول  جمعا ً متتالٌا ً . افتمر إلى عنصر النمّو والتطّور فً البناء  فلم ٌرسم للرافع

 اّ ب٘ َٝدا٥ٌٝ ْع١ُٝ يف نتاب٘ ) دربإ ( ؟َا ايصٟ ق
 وازن فً سٌرة جبران بٌن المعلومات واألخبار واألسلوب .

 َا ٖٞ ضزٚز ايفعٌ اييت قسضت اتــذاٙ نتاب ) دربإ ( ملٝدا٥ٌٝ ْع١ُٝ ؟
صدّق أّن تلن الّصفاِت الّسلبٌةَ التً من األدباء َمن هاجم نُعٌمة، واتّهمه بمحاولة تشوٌه سٌرة جبران للصعود على حسابه، ومنهم َمْن لم ٌُ 

نُعٌمةُ ذُكرت عن جبران، ٌمكن أْن تكون حمٌمٌّة؛ ألنَّ صورة جبران فً نفوسهم مثالٌّة، ومنهم َمن عدّه كتاًبا والعًٌّا صرًٌحا ، تناول فٌه 
ٍ جمٌٍل. ًّ  شخصٌّة جبران فً أحوالها كلّها، بؤسلوٍب أدب

 يٓطنا٥ع األغاغ١ٓٝ اييت تػتٓس إيٝٗا ايٓػري٠ ايف١ٓٝٓ؟ُتَعٗس َٔ اَا ٖٞ ايطنٝع٠ اييت 
 الموضوعٌّة .

 

 

    

 ٓٞ ٟٓ   2008عٓسز ايؿطٚط ايٛادب تٛفــطٖا يف ايػري٠ ايصات١ٓٝ أٚ ايػري١ٜٓ عٓس نتابتٗا . قٝف  2016قٝفٞ   2015ؾتٛ
 . التركٌُز على الشخص المترَجم له دون التفصٌل بالحدٌث عّمن لهم صلة به من أشخاص  .ٔ
 االبتعاد عن المبالؽات والتعّسؾ فً التعامل مع المعلومات ) علّل (؛ ألّن ٌفسد الّسٌرة.  .ٕ
ٖ.  . ًّ  الموضوعٌّة واالبتعاد عن تدّخل العاطفة التً ٌمكن أن تحّرؾ الّسٌرة عن وضعها الطبٌع
 نطالها. استخدام الخٌال على نحٍو معمول وطفٌؾ ) علّل (  ؛ ألّن طؽٌان الخٌال ٌُخرج الّسٌرة عن  .ٗ
 مراعاة النمّو والتطّور فً سلون الشخصٌّة بما ٌتناسب والتمدّم فً السّن وؼنى الخبرات.  .٘
 استخدام األسلوب المعبّر الشائك المادر على شدّ المارئ.  .ٙ

ٟٓ           عٓسز ايؿطٚط ايٛادب تٛفــطٖا يف ناتب ايػري٠ عٓس نتاب١ ايػري٠ .     2016ؾتٛ
ًّ دلٌك. ال ٌسّجل كاتب الّسٌرة  .ٔ  كامل تفاصٌل الحٌاة، بل ٌختار ما ٌستحّك التسجٌل، ولذا ال بد أْن ٌكون لدٌه إدران ذول
ٌتوّخى كاتب الّسٌرة الحمٌمة والصدق والدلّة، فهو أدٌب فّنان، مثل الّشاعر والماّص فً طرٌمة العرض، ولكنه ال ٌخلك  .ٕ

 الوالع وما ٌتوافر لدٌه من معلومات.  الشخصٌّات من خٌاله، بل ٌرِسمها بصورة بارعة معتمدًا على
 ال بدّ من الثمافة واالّطالع الواسع عند كاتب الّسٌرة.  .ٖ
 ٌجب أن ٌكون الكاتب محاٌدًا وموضوعًٌّا، ؼاٌته التعرٌؾ بالمترَجم له، وكشؾ جوانب حٌاته.  .ٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروط كتابة السٌرة ) الذاتٌة والؽٌرٌة ( ٖ

 اغػشاؽدة.ؿأْنؿتجطغهؿؾستحّقؿطيؿؾومؿػنؿاألؾامؿسؾػّرؿشرؾطؿحؾاتكؿأػامؿصؾؼؾكؿطحاول
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 تٞ َٔ األبٝات ايؿعط١ٜ :َا ٜأسفغ ُٜطًب َٓو  -1
 أبٌات  ممثّلة لالتجاه المحافظ . ٗ –              

 أبٌات ممثّلة لالتجاه الرومانسً . ٗ –              

 أسطر ممثّلة لشعر التفعٌلة . ٓٔ –              

 أبٌات ممثّلة للثورة العربٌة الكبرى . ٗ –              

 ة لشعر المماومة الفلسطٌنٌة .أبٌات ممثّل ٗ –              

وال  ٌُشترط الترتٌب فً األبٌات المطلوبة، وال ٌشترط أن تكون مضبوطة بالشكل ، وٌمكنن اختٌار األبٌات التً تراها مناسبة من 

 الجداول الالحمة لتحفظها .

 

وع الذي تنتمً له هذه األبٌات، أو ثم ٌُطلب تحدٌد الموضَٔ األغ١ً٦ اييت تطز يف ايكهاٜا إٔ ُٜعط٢ أبٝاتّا يف ايػؤاٍ،  -2

مناسبة األبٌات أو السمة الفنٌة لألبٌات وهكذا ، ولد وضعت لن األبٌات الشعرٌة على شكل جداول، ووضعت لن المطلوب منها؛ 

 لتسهٌل دراستها .

 اغِ   األبٝات االدباٖات
 ايؿاعط

 اغِ  
 ايككٝس٠

 ايػ١ُ ايف١ٝٓ املٛنٛعات املٓاغب١

)االتجاهؿ
ظ(ؿاغػحاط
ؿػدرسظؿ
 اإلحؾاء

 

 ػػالـٌ وال بػػْرُد    ػتػػػػػى ال سػػػػػىػػػػو الػبػْيػػػُف ح
 ػػي بػيػػػا حػقػّػػػو الػوْجػػػدُ نػظػْػػػػرةٌ  يػقػض وال         

 ولػكػػػػػف إخػػػػوانػػػػػػػػػػػػػػػاً  بمػْصػػػػر ورفػْػػػقػػػػػػػػػة
 حتػى كػػأْف لػـ يػكػػف عػيػػُد     نػسػػػػػوا عػْيػػػدنػػػػػػػػػػػػا      
 أحػػفُّ لػيػػـ شػػػػوقػػػػػػػػػػػػاً  عػمػػػػى أفَّ دونػنػػػػػػػػػػػا     

ْبػػػػػػػػػػػدُ            مػيػػػاِمػػػػو تػعػيػػػػػػػػػػػػا دوف أقػْػػربػيػػػا الػرُّ
 ػػػػػػػـ     أفػػػي الػحػػقِّ أنػّػػػػػػػػػػػػػػػػا ذاكػػػروف لػعػيػػػػػدك

 وأنػتػػػػـ عػمػيػنػػػػػػػػػػػػػا لػيػػس يػعْػطػفػكػػػػػػػػػػػػػػػـ ُودُّ           
 فػػػػػػػػػػػػػػال تػْحػسػبػػػػػونػػػي غػػػافػػالً  عػف ِودادكػػػػـ     

 روْيػػػداً  فػمػػػػػػػػػػػػػػا فػػػي ُمػْيػجػتػػػي حػجػػػٌر صػمػػدُ         
 ػػػبُّ ال يػثػنػيػػػػػػػو نػػػػػػػػػػػػػأٌي وربَّػمػػػػػػػػا     ىػػػػو الػح
 تػػػػػػػأرََّج مػف مػّسِ الػضػػػػػراـ لػػػػػػػػػػو الػنػػػػػػػػػػػػػػدُّ           

 يعّبر عف تجربة البعد عف   البارودي
الوطف، والحنيف إلى األىل 

 واألحباب، أياـ
 كاف بعيًدا عف مصَر ليشارؾ  

 رب البمقاففي ح

  

 اخػتػػالُؼ النَّػيػار والميػػِل ُيػنػسػػػػػي
ـَ ُأنػسػػػػي بػػا وأيػػا  اذكػػػػرا لػػَي الصَّ
 َوِصػفػػػا لػػػي ُمػالوًة مػػػف َشبػػػػػاٍب 
َرْت مػػػػف َتػػَصػورُّاٍت َوَمػػػػػّسِ   ُصػػوِّ
 َوَعػَظ الُبػْحػُتػريَّ إيػواُف ِكسػػػػرى 

 ي القصوُر ِمف عبػػِد َشػْمػػػسِ َوَشَفْتن       
 
 
 

 أحمد 
 شوقي

ىذه سينية شوقي التي عارض  
بيا البحترّي ، عندما كاف 

حينما زار منفّيػػػػػػاً  في إسبانيا 
 قصر الحمراء في ِغرناطة 

 واصًفا
 فييا آثار الدولة األموّية 
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 َحْسُب القوافي وَحْسبي حيَف ُألقييػػػا 
 ساحِة )الفاروِؽ( ُأىِدييػػا َأّني إلى           

َـّ، َىْب لي بياًنا أستعيُف بػػػػػوِ   ال ُى
ـَ قاضيػيػػػػا              عمػى َقضػاِء ُحقػوٍؽ نػػا

 قػد نػازعػْتػنػػي نفسػي أْف أوّفييػػػػػػا
 وليَس في َطوِؽ مثمي أْف ُيوّفيػيػػا           

 

 حافظ
 إبراىيـ

 القصيدة 
 ) العمرية(

يعرض فييا الشاعر وىي قصيدة 
  –مناقب الفاروِؽ عمَر 

 ومآثره –رضي هللا عنو 

  

 

االتجاهؿ
ؿاغروػاؼسي

ؿ
ؿ

ؿجػاصظؿ
 اغدؾوان

ػػنػػػػػػػا األرضػػػػػػا  أسػػػػػػػائػػػػػػػُل ُأمَّ
ػفػػػػػِل ِلػػػػػػػػػػػػػػػأُلِـّ            سػػػػػػػػػؤاَؿ الػطِّ

 ػػَضػػػػػػػى فػُتػػخبػػػرنػػػػػػي بػمػػػػػا أف
 إلػػػػػػػػػػػى إدراِكو ِعػػْمػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي          

ـٍّ   َجػػػػػػػػزاىػػػػػػػػػػا هللُا ِمػػػػػػػػػػػػػػف ُأ
 إذا مػػػػػػػػػا أنػػػجػبػػػػػػػْت تػػػئػػػػػػػػػُد          

ـِ  ـَ بػػالجػػػػسػػػػػػػػ  تػػػػغػػػّذي الجسػػػػ
ـَ مػػػػػػا تػػػِمػػػػػػػػدُ                     وتػػػػػأكػػػُل لػحػػػػػ

 عباس 
 محمود 
 العّقاد

 
أّمنػػػػػػػا   

 األرض

تحّدث فييا عف الحياة ي 
 بيف األمس واليـو واستمرارىا

واشتماؿ ىذه األرض عمى     
 الماضييف مف بني البشررفات 

 االهتمام 
 بالعالَم 

ًّ للّشاعر،   النفس
 وما ٌتّصل بهذا 

عالَم من تؤّمالت ال
 فكرٌّة ونظرات 

 فلسفٌّة

 

 رأيػػُت فػػي أّنػػػػي َرْىػػػُف َمػْظػَمػَمػػػٍة  
ـُ   مػػَف الػمػقابػػػِر َميػًتػػا حػوَلػػُو ِرَمػػػ

 ناٍء عف الناِس ال صوٌت فيػزعُجنػػػي
ـُ  ـٌ وال َكِمػػػػػػ  وال ُطػمػػوٌح وال ُحػػْمػػػػػ

ػػػٌر مػف عيػوِب الع  يػِش قاطبػػةً ُمػطيَّ
ـُ         ّـّ وال َأَلػػػػػػػ  فميػَس يػطػرُقػنػػػي َىػػػػ

 عبد 
 الرحمف شكري 

 
 ُحمـ 

 بالبعث 
 
 

يصّور نفسو َميًَّتا ُيْبَعُث مف 
جديد، في ما يكتنف الّناس مف 
َفَزع وخوؼ وىوؿ...، ويستغّل 

 ذلؾ لتصوير إحساسو بثقل 
 الحياة

 االهتمام 
 بالعالَم 

ًّ للّشا  عر، النفس
 وما ٌتّصل بهذا 

العالَم من تؤّمالت 
 فكرٌّة ونظرات 

 فلسفٌّة

 

ـُ  ُـّ وُيعػيػيػِو النُّيػػػوُض َفػَيْجػِثػػػػػػ  َيُيػ
 ويػعػػِزـُ إاّل ريػُشػُو ليػػَس َيػعػػػػػػِزـُ 

 وُيػثػقػُمػُو َحػمػُل الجنػاحيػِف بػعػدمػػػػا 
ػػػ ـُ أقػػاّلُه، وىػػو الكاِسػُر الُمػَتػَقحِّ  ػػػػػ

 وُيغمُض أحياًنا فيل أبػصػَر الػػػػّردى 
؟ ـُ  َيُحػطُّ عميػػػِو أـ بماضيػِو يػْحُمػػػػػػػػ

 لعينيػَؾ يػا شيػَخ الطيػوِر َميػابػػػػػػػٌة 
 َيػِفػرُّ ُبغػاُث الّطيػػر عنيػا وُيْيػػػػػػػَزـُ 

ّنػػمػػػا  ومػا عجػػزْت عنػػَؾ الَغػػداَة وا 
 ْيػَبػٌة حػيػػَف َيْيػػػػػػػػػَرـُ لكػلِّ شبػاٍب ىَ       

 الُعقاب  العّقاد
 اليِرـ 

 العّقاد ىنا في قصيدتو 
) الُعقاب اليِرـ ( لـ يتوّقف عند 
صورة الُعقاب الَيِرـ، وعجزه عف 

 الطيراف َحْسُب، بل تعّداه 
 إلى 

 ما أثارتو ىذه الّصورُة في
نفسو مف أحاسيس العجز بعد  

 ...، القّوة، والضعف بعد الّشدة
فالّشاعر انتقل مف الصورة 

الجزئّية إلى صورة كمّية أعمل 
 وأشمل.

 االهتمام 
 ببعض 

 الموضوعات 
 الحسٌّة

 

االتجاهؿ
ؿاغروػاؼسي

ؿ
ؿجػاصظؿ

 قػمػُت لمبػحػػِر إْذ وقػػفػػُت مػسػػػػػاءً 
 كػػـ أطػمػَت الػوقػوَؼ واإلصغػػػػػػاَء 

ـَ زاًدا لػروحػػػػػػ  ػيوجػعػمػَت النسيػػ
 وشػربػَت الػّظػػالَؿ واألضػػػػػػػػػػواَء 

 إبراىيـ 
 اليازجي

خواطر 
 الغروب

 االندماج فً يحدث البحر
 الطبٌعة  

 ومناجاتها
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 أنَت عػاٍت ونػحػُف َحػْرُب الميػالػػػػػي أبوغو
َقػْتػنػػػا وصيَّػرتػنػػػػا ىبػػػػػػػػػػاءَ   َمػزَّ

 ػ َعػْذَبػػٌة أنػِت كالطػفػػولػػِة كػاألحػػػػػ
 ػػػػػالـ كػالّمْحػِف كالّصبػاِح الجػديػػػػِد 

 كالسمػاِء الضػحػوِؾ كالّميػػمِة القمػػػػ  
ـِ الوليػػػػػدِ   ػػػػػػراِء كالػػورِد كابتسػػا

 أنِت تحييػػَف فػػي  فػػؤادَي مػػا قػػػْد  
 مػاَت فػػي أمسػػػَي السعيػػِد الفقيػػػدِ 

 الػػػّدْؼ    فالّصبػاُح الجميػػُل ُيْنػػِعػػُش ب
ـِ الػمػكػػػػػدودِ   ِء  حيػػػػػاَة الػمحػطَّػػػ

 أنػقػذيػنػػػي فػقػْد َسئػمػُت ظػالمػػػػي  
 أنػقػذيػنػػػػي فػقػػػْد َسئمُت ُركػػػودي        

 أبو
 القاسـ
 الشاّبي

 صموات 
 في

 ىيكل
 الحبّ 

االهتمام بالحّب  
 والحدٌث عن 

 المرأة

 

ـَ   هللُا الَيػػػػػػوى  يػػػا فػػػؤادي، َرِحػػػ
 كػاَف َصػْرًحػػػا مػْف َخيػػاٍؿ َفَيػػػػػوى 

 اْسِقػنػِػي واْشػػرْب عمػى أْطػالِلػػػػػػِو 
 واْرِو َعّنػػي طػالػمػػػا الّدمػػػػُع َروى 

 كيػػَف ذاَؾ الُحػػػبُّ أمسػػػى َخَبػػػػػًرا
 وحديػًثػػا مػف أحاديػػػػِث الَجػػػػػػوى           

الَوحدة    األطالؿ اجيإبراىيـ ن
 العضوٌّة

 ىػػذِه الَكػْعػَبػػػػُة كّنػػػػا طػائػفػيػيػػػػا 
 والمػصّميػػػَف صبػػاًحػػػا َومػسػػػػػػاْء 

ـْ َسَجْدنػا وَعبدنػا الُحػْسػَف فييػػػا  كػػ
 كيػػَف بػػاهلِل َرَجػْعػنػػػا ُغػربػػػػػػػػػاْء 

 ْتػنػػػػػػػا داُر أحػالمػػػػي َوُحػّبػػػي َلػِقَيػ
 فػي جمػوٍد مثَممػػا تػمَقػػى الجػػديػػػْد 

 أنػكرْتػنػػا وىػَي كانػػت إف رأتػػنػػػػا
 يػضحػُؾ الّنػوُر إليػنػػا مػػْف بعيػػػػػػدْ           

 يصّور الشاعر أحاسيسو  العودة إبراىيـ ناجي
 وقد عاد إلى دار الحبيبة

التعبٌر  
بالّصورة 

واللفظ 
 الموحً

ؿاغشطر
ؿاغػؼجري

 لػـ أجػػػْد فػػي الػغػػػػػاِب َفػػػْرًقػػػػػػػا
 بػػػيػػػػػػػػػػػػػَف روٍح َوجػػَسػػػػػػػػػػػػْد 

 فػػاليػػػػوا مػػػػػػػاٌء تػػيػػػػػػػػػػػػػادى
 والّنػػػػػػػػػػدي مػػػػػػػاٌء َرَكػػػػػػػػػػػػػػدْ              

 جبراف
 خميل
 جبراف

 تحطيـ عمد الشاعر إلى  المواكب
 ثنائية الروح والجسد

 الثورة على 
 الثنائٌة

 

 َوْلَيػُؾ الميػُل راىبػي وشمػوعػػي الػػ 
ػُيػُب واألرُض كػّميػػا محرابػػػػػػي   شُّ

 وكتػػابػػػي الفضػػػػاُء أقػػرأ فػيػػػػػػِو 
 ُسػػَوًرا مػا قػرأُتػػيػا فػػػي كتػػػػػػاِب 

ػػْل يػػدُّ الّسمػػاءِ   جػفػػونػػػػػي َوْلُتػَكحِّ
 َو ْلُتػعػاِنػْق أحػػالُمػيػا أىػدابػػػػػػػػػي

 إيميا أبو
 ماضي

 التؤّمل فً   
 الطبٌعة 

 ومظاهر الكون
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ـُ الّصبػػػاِح جػبػيػنػػػػػي  َوْلُيػَقػّبػػْل فػػ
 َوْلُيػَعػّطػػْر أريػُجػػػُو ِجػمبػابػػػػػػػػػػػي       

 ػػػػػػػػًرا ُرَويػػػَدَؾ يػػػػػػػػا سػػػاىػػػػ
ػػػػػا ِلَتػجػنػػػػي اأُللػػػػػػػػػوؼْ   ُمػػِكبِّ

 َسػَتػػػغػدو فػًتػػػػى خػػػاسػػػػػػػػػػًرا 
 إذا مػػػا َدَىػػْتػػػػػػُؾ الُحتػػػػػػػػػوؼْ 

ػػػػػػُع َفػػْمًسػػػػا ِلػَفػْمػػػػػػػسٍ   ُتػػَجػمِّ
 ونػػفػُسػػػػػػػػَؾ ال َتػػْشػػَبػػػػػػػػػػػػعُ 

  اّتػػعػػْظػػػَت بػػػػأمػػػػػػػػػٍس َفػَيػػاّل 
 َيػػػػػػػػػػروُح وال َيػػػػػرِجػػػػػػػػػػػػعُ             

 ندرة
 حّداد

الشاعر يخاطب اإلنساف ويأخذ  
عميو كدحو في جمع الماؿ، 
 ويدعوه إلى الزىد فيو؛ ألّنو 

 سائر نحو حتفو

 النزعة 
 اإلنسانٌّة

 

مػػػا  قػاَؿ: الّسػمػػاُء كئيػبػٌة َوتَ   جَػيَّ
ـُ في الّسما  قمُت ابتسـْ، يكفي التجيُّ

 قػاَؿ: الميػالي جرَّعتػنػػي َعْمَقػمػػػا 
 قمُت: ابتسـْ ولئْف َجَرْعَت الَعْمقما 

ػػمػػػػػا   فػمَعػّل غيػػرَؾ إْف رآؾ ُمػَرنَّ
ػمػػػػػػا            طػرَح الكآبػَة جانػًبػػا وتػرنَّ

 إيميا أبو
 ماضي

 عة النز  ابتسـ
 اإلنسانٌّة

 

 تدّفقػي يا ريػاَح الّشػػرِؽ ىائجػػػةً 
خوانػػي  فػأنت ال شؾَّ مف أىمي وا 

 وذّكرينػي بمػا ُأنسيػُت ِمػػْف أمػػػٍل 
 وجّنحيني ُأَرْفرْؼ فوَؽ أوطانػػػػي

ت ثالثوَف لـ أنَس العيوَد وىلْ   مرَّ
يمػػػػاِف  ـٍ وا   ُتػنسػى مواثيػُق أرحػا

 الِحمى وطنػياألىُل أىمي وأطالُؿ 
ْبػع أترابػي وأقرانػػي           وساكنػو الرَّ

 نسيب
 عريضة

ر لوعة المياجر في تذّكره   يصوِّ
أىَمُو وبالده، وفي حنينو إلى 

 مسقط رأسو وأقرانو

 الحنٌن إلى 
 الوطن

 

 يا مغرًيػا بػي عنكبػوَت دىاِئػػػػػػِو 
 َىػػاّل غزلَت بغيِر ىذا الِمغػػػػَزِؿ؟!

 يوًما بالوعوِد َمَكْرَت بي إْف ُكنتَ 
 أنػا غيػُر عيػػِدَؾ بالّزمػػػاِف األّوِؿ 

ػػػػػُو   أغنػانػَي الَحػقُّ الػذي أنػػا ربُّ
ػػِل   عػف ِوْقػفَػِة المتسػّوؿ المتػػوسِّ

ـُ المسفوُح منَؾ سوى دمي  ليَس الّد
 والمنػزُؿ الميػػدوـُ إاّل منػزلػػػػػي 

 ُؿ لياألرُض لي، والداُر لي، والقو
 والفعُل لي، والّسيُف لي، والنصُر لي!            

 
 

رشيد خوري شاعر القومّية   رشيد خوري 
 العربّية في الميجر، 

 يخاطب بريطانيا بمساف 
 الثائر الِفَمسطيني

  النزعة المومٌّة
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ؿاّتجـــاُهؿ
ؿشطر

 اغتغطؾـغظ

 َسكَف الميُل 
 أصِغ إلى َوْقِع صدى األّناْت 

 مِة، تحَت الصمِت، عمى األمواْت في ُعْمِق الظم
 صرخاٌت تعمو، تضطرُب 

 حزٌف يتدّفُق، يمتيُب 
 يتعّثُر فيو صدى اآلىاْت 

 في كّل فؤاٍد غميافُ 
 في الكوِخ الساكِف أحزاُف 

 في كلِّ مكاٍف روٌح تصرُخ في الظمماْت 
 في كلِّ مكاٍف يبكي صوْت 

 ىذا ما قد مّزقُو الموتْ 
 الموُت الموُت الموْت 

 ا حزَف النيِل الّصارِخ مّما فعَل الموْت ي

 نازؾ
 المالئكة

 كانت أوؿ قصيدة حّرة  الكوليرا
 الوزف ىي قصيدة 

)الكوليرا( لنازؾ المالئكة، التي 
 ُنظمت عمى وزف بحر المتداّرؾ، 

 وضّمنتيا الحًقا في  
 ديوانيا )شظايا ورماد(

  

 ىل ُتسّميَف الذي ألقى ُىياًما؟
ـْ جنوًنا باأل ـْ غراًما؟ أ  ماني؟ أ

؟ َنوًحا وابتساًما؟   ما يكوف الحبُّ
 أـ ُخفوَؽ األضمِع الحّرى، إذا حاَف التالقي

 بيف عينينا، فأطرقُت ِفراًرا باشتياقي
 عف سماٍء ليَس تسقيني، إذا ما 

اّل ُأواما؟  جئُتيا ُمستسقًيا، وا 
****** 

 كـ تمّنى قمبَي المكموـُ لو لـ تستجيبي
 أو مف قريِب  مف بعيٍد لميوى،

 آِه لو لـ تعرفي ، قبَل التالقي، ِمْف حبيِب 
فاىا؟   أيُّ ثغٍر مسَّ ىاتيَؾ الشِّ
 سكاًبا شكواُه آًىا .... ثـ آىا

 غيَر أّني جاىٌل معنى سؤالي عف ىواىا
 أْىَو شيٌء مف ىواىا يا ىواىا؟

 بدر
 شاكر

 السّياب

 ىل كاف 
 حّباً 

 قصيدة حّرة الوزف مف بحر 
َمل مأ  خوذة مف ديواف الرَّ

 ) أزىار ذابمة (. وقد عّمق 
 عمييا الشاعر في الحاشية 
 بأنيا مف الّشعر المختمف 

 األوزاف والقوافي

  

 بمى في بالدي َلنا خالقوَف 
 َبَخْمِج شرايينيـ عمَّروىا 

ـْ   َمَحوا َعْتَمَة اليأِس واليائسيَف بأجفاِني
 بفرحِتيـ المتالِؾ الوجوِد بأحزانيـْ 

ـْ في الّزمافِ ىنا دفّ   قوا َدَمُي
 ىنا اختصروا ُعْمَرُىـ في ثواني. 

 ىنا مألوا كلَّ شيٍء حنينا 
 ىنا مألوا كّل شيٍء يقينا 

 ولـ يبَق في شعبنا ِمْف فراْغ 
 وىا ىي بالدي، بالُد الفراِغ، يموُت الفراْغ. 

 لـ يقف الشاعر فييا عند  الفراغ أدونيس
التعديل في الشكل الَعروضّي 

نما تجاوز لمقص  يدة َحْسُب، وا 
 ذلؾ إلى الرؤية الشعرّية 

 الحديثة وطبيعة الطرح الشعرّي.
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ؿشطرؿ
ؿاغثورةؿ

ؿاغطربؾظؿ
 اغعبرى

 يا ُعصبًة في بالد التُّرؾ طاغيةً 
ـ ِرَمما  ال تحَسبوا الُعْرَب في أوطاني

ـُ ِنَعًما   إّف الّزماَف الذي أوالُك
 ىو الّزماُف الذي نرجو بِو ِنَعما

 ُصُحُف التاريخ ناطقًة  وىذهِ 
 ِبَفْضِمنا فاسألوا الّروماَف والَعَجما

 وطالعوا صادَؽ اآلثاِر واجتنبوا
 يوًما نطّبُق فيو الّسيل والَعَمما

 وال ُتظّنوا ىموـَ الّدىِر ُتقِعدنا
 إفَّ اليموـَ ستحيي بيننا الِيَمما           

 الشيخ
 فؤاد 

 الخطيب

وا رّد عمى مطاعف األتراؾ وبّشر  
 بالثورة عمييـ

الشعر وعاللته 
 بالثورة

 

 حيِّ الّشريَف وحّي البيَت والَحَرما
 وانيْض فمثُمَؾ يرعى العيَد والذِّمما 

 يا صاحَب اليّمِة الشّماِء أنَت ليا 
 والّسأما إف كاَف غيُرَؾ يرضى األيفّ 
 واسمْع قصائَد ثارْت ِمف مكامِنيا

 ا ُرُجماإف شئتيا ُشُيًبا أو شئتي           

 الشيخ
 فؤاد 

 الخطيب

يحّيي  استقالؿ العرب ونيضة  
 الحسيف

 ثنائٌة الشعر 
 والثورة

 

 َعتػػا أحفػػػػاُد جنػكيػػٍز َفػسػاقػػػوا 
 َسػالئػػػَل َيْعُرٍب َسػْوَؽ الَعبػيػػػػػػػِد 

ـْ َقػتػػموا ِمَف األخيػػػاِر ِصْيػػًدا   فػَكػ
ـْ ساموا الميانػػَة ِمػػف َعمي  ػػػدِ وَك

ـْ َحَممػوا عمػى اأَلعػػواِد ُظمًمػػا  وك
 ـْ َسَقوا المنّيػػػَة ِمػػػْف َشييػػػدِ وك          

 خير الديف
ِركمي  الزِّ

 العرب 
 والترؾ

 ثنائٌة الشعر  يصف فييا فظائع األتراؾ
 والثورة

 

 ِمػْف أقاصي الّروـِ ُنيديػَؾ الّسػالـْ 
ـِ الّسػػػَحػػػػ  ػػػػػػػػِر مػػػػَع َنػػسػيػػػػػ

ـْ   يػػا شريًفػػا كّممػػا نػػػاَح الَحمػػػػا
 فػػػػػػوَؽ ُغػػْصػػػػػػِف الّشَجػػػػػػػػػرِ 

 صاِحَب الّسيِف الّصقيل الُمسَتياْب 
 فػػػػي ديػػػاجػػي الػِمػػَحػػػػػػػػػػػػػِف 

ـْ تعنػػو الرِّقػػػػابْ   أنَت مف قوـٍ لُي
 الػػػزَّمػػػػػػػػػػػفِ  ِمػػػػْف َقػديػػػػػػػػػـِ             

 رشيد 
 أيوب

 مف شعراء الميجر  يصف  
 الثورة وتعديد حسناتيا، 

 أوقدىا. وتمجيد َمف

 ثنائٌة الشعر 
 والثورة

 

 وجاءْت ُخيوُؿ الُعْرِب َتْعدو وراَءىا
 ِبػمػقػُربػػػٍة لإلنػكػميػػػػِز ُخيػػػػػوؿُ 

ـِ صاحوا وكبَّروا  ىناِلَؾ أىُل الّشا
 عػػػالـٌ بػيػػػا َوُسػيػػػػوؿُ َوكبَّػػَر أ

 وكاَف ألخِذ الثػأِر قػْد ثػاَر َضْيَغػػػـٌ 
 لػُو فػي مغػاِر الغاَبػَتػيػِف ُشبػػػوؿُ 

 

 جميل
 ِصدقي
 الزىاوي 

ولَما انسحبِت الجيوش التركّية  النائحة
ف األصقاع العربّية، ودخل م

العرب الّشاـ بقيادة فيصل بِف 
الحسيف في الثالث مف تشريف 

ـ، أخذ الشعر 9191األوؿ عاـ 
نشوة الظفر حتى كنت تراه في 
دمشَق وبيروت والقدس وبغداد 

 ثنائٌة الشعر 
 والثورة
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ـٍ  ـُ األصِل ِمف َفْرِع ىاشػػ  أغرُّ كري
 فطػػاَب لػو فػرٌع وطػاَب أصػػػوؿُ           

وسائِر الحواضر العربّية تتدّفق 
 الحماسة منو تدّفق الّسيل

ـُ    الُعػْرُب َحػو   َلَؾ ُجْنػٌد أيُّػيا الَعػَمػػػػ
ـُ   منُيـ تآلفت األوطػػاُر والِيَمػػػػػػ

 ِمْف ُخْضرٍة وبياٍض ِنعمػٌة وىػًدى    
 َوُحػمػػػػرٍة وَسػػػواٍد ِنْقػَمػػػػٌة َوَدـُ 

 ألواُنػَؾ اسَتكممْت أمجػػاَد مممكػػٍة   
 فييا تالقي النُّيى والبأُس والَكَرـُ 

 ػي أجفانػػنػػا ِعَبػػػٌر     إليػَؾ نرنػو فػ
 وفي القموِب ُشعػوٌر بػاَت َيْحَتػػِدـُ 

 ِمَف الحجاِز إلى أرِض الّشآـ إلى   
 أرِض العراِؽ لػَؾ اآلفػاُؽ تبتِسػػـُ           

 أبو
 الفضل 
 الوليد

وفي الثالِث والعشريَف مف  نشيد الَعَمـ
ـ، 9191تشريف األوؿ عاـ 

احتفل العرب برفع الَعَمـ 
العربّي في المكاف الذي ُشنق 
فيو شيداءىـ، فكاف لرفعو 
صًدى ممموٌس في الشعر 
تجّمى في عشرات القصائد 
والُخَطب التي جاشت بيا 

خواطر الشعراء واألدباء مف 
المذاىب جميِعيا. وىذه 
األبيات تعكس شعور 

 المياجريف

 ثنائٌة الشعر 
 والثورة

 

 إليِو انتيى أمُر الِخالفِة إذ غػػػدا
 ألعبائيا في َيْعُرٍب خيػػػَر حامػػػلِ           

 ويا ُمنِقَذ الُعْرِب الذي حاَز فضُمػوُ 
 َمقاًمػا َلَعمػري باِذًخػا لػـ ُيطػػاوؿِ 

 إليَؾ َمميَؾ الُعػرِب مّنػػي َبْيػعػػػػػٌة     
 مباركٌة عف أىِل َصيدا وعاِملِ           

 دمحم كامل
 شعيب

الخالفة 
وجاللة الممؾ 

 اشميّ الي

 مبايعة الشريف الحسيف 
 بالخالفة في عّماف، و

 الفرح العربّي بعودة  
 الخالفة إلى الياشمييف 

 االتحاديوف  بعد أف ألغى –
وممّجديف  –األتراُؾ الخالفة 

 الخميفة العربّي الياشمّي.

 ثنائٌة الشعر 
 والثورة

 

ـِ أبدى ِغيػػػػػػرةً   َممٌؾ عمى اإلسال
 وؿ ِبَقبػػػػػػػِرهِ قّرْت بيا عيُف الّرس
 َنَصَر المروءَة فالمسيُح وأحمػػػػدُ 

 يتػبػػادالِف التينػئػػاِت بنػصػػػػػػرهِ 
 عاَد الرشيُد وعاَد باىُر َعصػػػػرِهِ 

 سبحاَف َمْف َبَعَث الحسيَف لنشػػرِهِ  
 الميُل َخْيػٌط مػْف ِحػداِد َمغيػِبػػػػػػػوِ 

ـٌ مْف أشّعِة فجػػػػػرِهِ    والّصبُح َسْي
 ِذْكٌر َتَضوََّع في الجزيرِة ناشػػػػًرا

 منيا ُرفاَت العاطفيَف بنشػػػػػػػػػِرهِ            

 القروي 
 رشيد الخوري()

 وقف الشعراء عند  
شخصّية الشريف الحسيف بِف 
عمّي، متحّدثيف عف مكانِتو 
 الدينّية والقومّية. مؤّكديف 

 ،  انتسابو إلى آؿ النبي
ينّية وىذا ما يمنحو شرعّية د
 تؤّىمو لمخالفة ولمقيادة، 
 ويجعل األّمة ُتجمع عميو 
 بوصفو الّرمز الذي تمتّف 

 حوَلو، وتؤمف بقيادتو 
 ومساعيو وأىدافو لجمع 

قامة دولة مستقّمة   َشتاتيا، وا 
 ليا سيادتيا الشرعّية.

 ثنائٌة الشعر 
 والثورة

 

 أميَر عّماَف ىػػْل لمعيػػػِد ّطْمَعُتػػػػػػُو 
ـَ َتضَحػػُؾ بغػػػداٌد وعّمػػػػػافُ             أيػػا

 ِشبمي
 الماّلط

مدح األمير )الممؾ( عبّدهللا،  
 وأشاد بجيوده القومّية، 

 ثنائٌة الشعر 
 والثورة
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 مجاىٌد في سبيل هللِا ليػػَس َلػػػػػوُ 
 إاّل الحقػائػَق أنصػػػاٌر وأْعػػػػوافُ            

 وقّدر مساعيو في خدمة 
 وتحّدثوا عف  األّمة العربّية،

 ه المشّرؼ في الثورة العربّية.دور 
ـَ الونى ودياُر الّشاـ ُتْقَتَسػػـُ   في

َمػػػـُ              أيَف العيوُد التي لـ ُتْرَع والذِّ
 ىل َصحَّ ما قيَل مف َعْيٍد ومْف ِعَدةٍ 

 َوقْد رأيُت حقوَؽ الُعْرِب ُتْيَتَضػػـُ           

 خير الديف
ِركمي  الزِّ

 ؼدُر الحلفاء  غدر الحمفاء وظمميـ 
 وصداه فً الشعر

 

ـْ أمَسْت عمػى َخَطػػػػػٍر  ُتػُكػ  ُىّبوا فُأمَّ
 جارْت عمييا األعادي َجْوَر ُمنتِقـِ 

 
ـِ ُمْفَعَمػػػػًة   حّتى تسيَل ُربوُع الّشا

 دًما َيسيُل الّردى في َسِيِمِو الَعػِرـِ 
ـُ شاىػػ  ػػػػػػدةٌ ّوِذمَُّة الُعػْرِب واأليػػػا

ـِ   َلَنضِر َمفَّ الَوغى في الّسيل والظََّم
 حّتى ُيَخّموا بالَد الُعػْرِب أجّمعيػػػا

 ِمف ساحِل الّروـِ حّتى ساحِل الَعَجػـِ         

مصطفى 
 الغالييني

 يدعو إلى الثورة السترداد  
 الحقوؽ المستّمبة

 ؼدُر الحلفاء 
 وصداه فً الشعر

 

ـْ َتػْرَض بالُعػ   ػْرِب اّتصػػػااًل فإْف ل
  فال َتجعػْل جػػزاَء الخيػػِر شػػػػّرا 

  وال تػطػُمػْب ألوروبػػا انتصػػػػاًرا 
  عمى الّشْعِب الػذي واّلؾ َنػصػػرا            

 إلياس 
 فرحات

 مف الميجر يطمب مف  
 وطنو لبناَف االنضماـ إلى 
 الدولة العربّية في سوريا

 ؼدُر الحلفاء 
 عروصداه فً الش

 

  شيَخ الجزيرِة أنَت اليوـَ ُمْرَتَيػٌف 
يثػػػػاِر                بُحسِف ِفْعِمَؾ ِمْف ِصدٍؽ وا 

  َلَتػْحػِمػَدفَّ ِمػَف الّدنيػػا عواقػَبيػػا 
 فقد أريَتَؾ ُعقبػى ىػػذِه الػػػػػػّدارِ            

ـِ منتِفًضػػا يػػ  يا ناىًضا  بُأباِة الضَّ
  َيػُمػدَّ يػػدًا لمػذؿِّ والعػػػارِ  عْف أفْ            

  في ذمَِّة هللِا والتاريَخ مػا تػرَكػْت 
  آثػارَؾ الُغػػرُّ ِمػػْف َغػػّراِء آثػػاِر  

  إف لـ ُيقيموا لَؾ الذكرى ُمخّمػػدًة 
  فػإّف اسَمػَؾ فينػػا خيػػُر تذكػػػػاِر            

دمحم ميدي 
 الجواىري 

بعد   يخاطب  الشريَف الحسيف 
 أف قّرر الحمفاء  
 نفيو إلى قبرص.

 ؼدُر الحلفاء 
 وصداه فً الشعر

 

ـْ    لَؾ في األرِض والّسمػػاِء مػآِتػػ
ـْ  ـَ فييػػػا أبػػو الممػوِؾ ىاِشػػػ   قػا

  َقَعػػػَد اآلُؿ لمَعػػػزاِء وقػاَمػػػػػػػْت 
ـْ    باكياٍت عمػى الحسيػػِف الفواِطػػ

  ػػوِع وعّمػػا تمَؾ بغػداُد فػػي الّدم
ـْ  ـُ واِجػ   ُف وراَء الّسواِد، والّشػا

  والِحجػػػاُز الّنبيػػُل َرْبػػَع ُمَصػػػلٍّ 
ـْ    ِمْف ُربػوِع الَيػدى وآَخُر صاِئػػػ

 أحمد
 شوقي

الشرٌؾ  رثاء ُ رثاء الشريف حسيف 
 الحسٌن وأنجاِله
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  واشتركنا  َفِمْصُر َعْبرى، ولبنػػا 
 ُف َسكوُب العيوِف باكي الحماِئػػـْ           

  َشيِّعي الميػَل وقومػػي استقبمػػػي 
  طمَعػػػَة الّشمػِس وراَء الكَػْرَمػػِل              

  واخشعي ُيْوِشُؾ أف َيغشى الِحمػى 
 يػػا ِفَمْسطيػػُف َسًنػػا ِمػْف َفْيَصػػػػلِ             

 إبراىيـ 
 طوقاف

 نسر 
 المموؾ

 رثاء الممؾ فيصل بف
 الحسيف و تحّدث فييا عف

مآثره وأعمالو، وتضحياتو في  
 سبيل أّمتو.

رثاء ُ الشرٌؾ 
 الحسٌن وأنجاِله

 

ؿشطرؿ
ؿاغػػاوػظ

ؿاغغغسطؾؼؾظ

 دعا الوطُف الّذبيػػُح إلػى الجيػػادِ 
 فطػػػاَر ِلفَػْرِط فرَحِتػِو فػػػػػػػؤادي

ـَ وال افػِتػخػػػارٌ   وسػابػْقػُت الّنسيػػ
 أف أفػػػدي ِبػػػػالديأليػػَس عمػيَّ 

 
ـْ   إذا ضاَعػْت ِفػَمْسطيػػػٌف وأنػُتػػػػػ

 عمى َقْيِد الحيػاِة فػفػي اعِتقػػػادي
 بأفَّ بنػي عروبػِتػنػػا اْستػػكانػػػوا

ـْ َنػْيػَج الّرشػػػػادِ            وأخػطػػأ َسْعُيُيػ

 عبد 
 الرحيـ 
 محمود

 يمّبي نداء الجياد، ويعّبر  
لِفَمْسطينّي عف حبِّ الشاعر ا

 لمّشيادة وفرحو بدخوؿ 
 ساحة الجياد

  

 دالاًل فػػػي ميػػػاديػػػِف الجيػػػػػػاد
مػػػػػػاِد   َوِتػيػًيػا بالجػػراِح وبػالضِّ

 َوَرْشًفا بالّثغػور ِمػػَف المواضػػػي
 وأخػذًا بالِعػنػػاِؽ ِمػَف الجػيػػػػػػاِد 

ف َسػَرْت الّسػػػػواري  قػدامػًا وا   وا 
ف َغػػَدِت الَغػػواديبما   ُيْشجػي وا 

 َوَبْذاًل لمنػفػيػػِس ِمػػَف الّضحػػايػػػا 
ـُ َشػػَرُؼ الِبػػػالِد   فػأنػفػػُس منػُيػػ

 ويػا ُجَثػثػًا يفػػوُح المْجػػُد منػػيػػا
 َفَيْعَبُق في الجبػػاِؿ وفػػي الِوىػػادِ 

 َسَقػتػَؾ الّصػائبػاُت ِمػَف الَتػحايػػػا
 َرًة فمػػا َصػػْوُب العيػػػػاِد ُمػَعػطَّػػػ

 أعزُّ النػاِس فػػي أغمػػػى ممػػػاٍت 
 وخيُر الّزرِع فػي خيػػِر الَحصػػادِ               

دمحم ميدي 
 الجواىري 

يخاطب الشاعر العراقّي محّمد  
 ميدي الجواىريّ 

تمؾ الجماىير المقاتمة الّزاحفة  
إلى أرض ِفَمسطيف تحريًرا ليا 

 ودفاًعا عنيا

  

 يػػػا ِجيػػاًدا صّفػَق الَمْجػػػػُد لػػػػُو 
 َلِبػَس الغػػاَر عميػػِو اأُلرجوانػػػػػػا 

 َشػَرٌؼ بػػاَىػْت ِفػَمْسػطيػػػُف بػػػػػِو 
 َوبػنػػػػاٌء لممعالػػػي ال ُيػػدانػػػػػػى       

 إفَّ ُجرًحػا سػاَؿ مػْف جػبػيِتػػيػػػػا
 شػػػوٍع َشَفتػػػانػػػػاَلثػَػَمػْتػػػػُو بػخُ          

 وأنيػًنػػػا بػػاَحػػِت الّنػجػػػوى بػػػِو 
 َعػربػيِّػػا َرَشػَفػْتػػػُو ُمػْقػَمتػػانػػػػػػا        

 عنواف  بشارة الخوري 
 القصيدة

)يا جياًدا 
 صّفق 

 المجُد لو(

 يحّيي بشارة الخوري 
 نضاؿ األّمة العربّية عندما  

 ْسطيفىّبت لدفع العدواف عف ِفمَ 
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 ماذا َجَنينا نحُف يا أّماهْ 
 حتى نموَت مرتيفْ 

 َفَمّرًة نموُت في الحياةْ 
 ومّرًة نموُت عنَد الموتْ 

 يا غابَة الّصفصاِؼ ىْل ستذكريْف 
 أفَّ الذي رَموُه تحَت ظّمِؾ الحزيْف 

 إنساْف  –كأيِّ شيٍء َميٍِّت 
 ىل تذكريَف أّنني إنساْف 

 الِغرباْف وتحفظيَف جّثتي ِمف َسطوِة 
 وأنِت يا أّماهْ 

خوتي واألىَل والّرفاْؽ   ووالدي وا 
ـْ أحياءْ   لعّمُك
ـْ أمواْت   لعّمُك

 مثمي بال ُعنواْف 
 ما قيمُة اإلنساْف 

 بال َوَطْف 
ـْ   بال َعَم

 َوُدونما ُعنواْف 
 ما قيمُة اإلنساْف؟ 

 عنواف محمود درويش
 القصيدة

 )ماذا
 َجَنينا  

 نحُف 
 يا أّماْه(

عذاب الشعب الِفَمْسطينّي  يصّور
 بعد النكبة

نممس في ىذه األبيات المرارة 
التي يعاني منيا الشاعر في 

 منفاه، وىي تجسيد لمرارة 
الشعب الِفَمْسطينّي البعيد عف 

 أىمو وأحّبائو ودياره، الذي
يتجّرع طعـ الموت ومرارتو كّل  

، شوًقا وحنيًنا وأًسى وغربًة  يـو
 اقترفو  وضياًعا، مف غيِر ذنٍب 
 أو جريمٍة ُيعاَقب عمييا.

  

 سأحمي كّل شبٍر مف َثرى وطني بأسناني 
 ولْف أرضى بدياًل عنُو لو ُعّمقُت مف ِشرياِف ِشرياني 

أنا باٍؽ أسيُر محّبتي لسياِج داري، لمّندى لمّزنبِق 
 الحاني

 أنا باٍؽ ولف تقوى عميَّ جميُع ُصمباني
 وطني، بأسناني كلَّ شبٍر مف َثرى أنا باٍؽ سأحمي 

 توفيق
 زياد

يصّر ويتمّسؾ  بأرضو ووطنو؛  
ألنو بذلؾ يتمّسؾ بإنسانّيتو 

 المفقودة

  

 َمف نحُف دونما بالِدنا؟
 َمف نحُف؟ َمف نكوْف 

 ونحُف في الِقفاِر ضاربوْف 
 َمْف نحُف ؟ َمف نكوفْ 
 والّسارقوَف الّناىبوْف 

 دياَرنا يدّنسوْف 
  ويسرقوَف دوَرنا، وينيبوفْ 
 ونحُف قابعوَف، خانعوفْ 

ـِ والّزيتوْف  ـِ والَحما ـُ بالّسال  َنْحُم
ـْ ُيخنِدقوفْ   وُى

 وَيرفعوْف 

 ىاروف ىاشـ 
 رشيد

 يرفض كّل القيـ التي ال 
 تساند حّق الشعب 
 الّضائع  اإلنسانيّ  
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 َالسعات ْٛع املؤيَّف فاغِ املؤئ  اغِ املؤيَّف

  رواٌة سوف  صموئيل ريتشارد ) بامًال ( 

 سٌرة ذاتٌّة رواٌة دمحم حسنيف ىيكل  ) زىفب ( 

 سٌرة ذاتٌّة رواٌة إبراىيـ المازنيّ  ) إبرالًؾ الكاتب ( 

 سٌرة ذاتٌّة رواٌة توفيق الحكيـ  مك الشرؼ ( ترمجُ ذاتًُّ ثالثًُّ ) عيدٍ اليح ، ىيمًّات قاّب يف األرىاف ، عصفير

 ٌّةسٌرة ذات رواٌة عباس محمود العقاد ) سارٍ (  

 سٌرة ذاتٌّة رواٌة طو حسيف  ) األّىاـ ، أودىب ( 

  رواٌة عقيل أبو الشعر  ) الفتاٍ األرمفًُّ يف قصر ىؽدز ( 

  رواٌة الُعزيزّي روكس بف زايد  ) أبفاْ الغساسفُ وإبرالًؾ باشا (  

  رواٌة تيسير ظبياف  ) أىك ُحؿاٍ الفضًؽُ ( 

  رواٌة شكري شعشاعة ) ذكرىات ( 

  رواٌة عبد الحميـ عباس  فتاٍ مك فؽسطني ، فتَ مك دىر ىاسني (  )

  رواٌة حسني فريز ) مغامرات تاّبُ ، حّب مك الفًخاْ ، زلرٍ الزىزفين ( 

 ) مارس حيرؼ معّداتم ( ) بًت وراْ احلدود ( 
 ) لًؽُ يف القطار ( 

  رواٌة عيسى الناعوريّ 

  رواٌة تيسير سبوؿ  ) أقت مفن الًيـ (  

  رواٌة أميف شنػػّار ) الكابيس ( 

 كلَّ يوـٍ قمعًة وينصبوْف 
ـُ الحّر الذي ِبَعدِلِو يفاخروْف   والعاَل

 صنيعٌة لغدِرىـ وخنجٌر خؤوفْ 
 لْف أىُرَب ِمف دربي 

 لْف أىُرَب ِمْف كأس الَخلِّ 
كميِل الّشوِؾ   وا 

 وسأنحُت ِمْف عظمي 
 مسماَر صميبي وسأمضي

 أبذُر قطراِت دمائي في األرِض 
 إْف لـ أتمّزْؽ كيَف َسُتْوَلُد مف قمبي.... 

 ُمعيف بسيسو يعمف بمساف   ُمعيف بسيسو
لذي أعمى المقاـو الِفَمْسطينّي )ا

 صوت اإلنساف
 العربّي ودفع بقضّية  

 الشعب الِفَمْسطينّي إلى 
 واجية األحداث العالمّية( 

َتَشبُّثُو باألرض والتحاَمُو بترابيا 
صراَرُه عمى التضحية والفداء  وا 
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  رواٌة سالـ النّحاس  ) أوراؼ عاقر ( 

  رواٌة غالب ىمسا  ) الضخم ( 

  لصة سميـ البستانيّ  )اهلًاـ يف بالد الشاـ( ) بفت الدلر( 

  مجموعة لصصٌّة دمحم تيمور ) ما تراه العًين (  

  مجموعة لصصٌّة شيف محمود ال ) سخرىُ الفان ( و ) ىـُـخكَ أنَّ (  

  مجموعة لصصٌّة دمحم صبحي أبو غنيمة ) أغاقٌ الؽًل (  

  مجموعة لصصٌّة أميف فارس ممحس  ) مك وحٌ الياقغ (  

  مجموعة لصصٌّة دمحم أديب العامرّي  ) شعاع الفير ( 

  مجموعة لصصٌّة سميرة عّزاـ  ) أشًاْ صغريٍ (  

  مجموعة لصصٌّة عيسى الناعوريّ  ) طرىق الشيك (  

  سٌرة ذاتٌّة أحمد فارس الشدياؽ  ) الساؼ عؽَ الساؼ فًؿا لي الفارىاؼ ( 

  سٌرة ذاتٌّة  أحمد أميف  حًاتٌ 

  سٌرة ذاتٌّة ميخائيل نعيمة  سبعين 

  سٌرة ذاتٌّة جبرا إبراىيـ جبرا البئر األوىل 

  سٌرة ذاتٌّة إحساف عباس  غربُ الراعٌ 

  سٌرة ذاتٌّة عيسى الناعوريّ   الشرىط األسيد

  سٌرة ذاتٌّة محمود السمرة إىقاع املدِ 

 ٌّ   سٌرة ؼٌرٌّة دمحم سعيد العرياف  الرافع

  سٌرة ؼٌرٌّة عمي أدىـ  مفصير األقدلس واملعتؿد بك عّباد 

  سٌرة ؼٌرٌّة معروؼ األرناؤوط سًّد قرىش 

  سٌرة ؼٌرٌّة ميخائيل نعيمة  جربان 

  كتاب رفاعة الطيطاويّ  برىز يف تؽخًص بارىز ًص اإلؽخت

 عباس محمود العقاد  الدىيان 
 و           

 إبراىيـ المازنّي   

فً األدب  كتاب 
 والنمد

 

  دٌوان عبد الرحمف شكري  ضيْ الفجر 

 )ىقظُ الصباح( ، )ولج الظنريٍ( ، )أشباح األصًل( ، 
 )أشجان الؽًل( ، )ما بعد البعد( 

  دٌوان د العقاد عباس محمو 

  دٌوان جبراف خميل جبراف )املياكب (، )البداّغ والطراّػ( 

  دٌوان إيميا أبو ماضي  )جمؿيعُ الرابطُ القؽؿًُّ( ، )اجلداوم( ، )اخلؿاّل(
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  دٌوان نسيب عريضة األرواح احلاّرٍ 

  دٌوان ميخائيل نعيمة  لؿس اجلفين 

  دٌوان معموؼ  شفيق )مؽخؿُ عبقر( ، )قداْ اجملادىػ( 

 الشاعر القروّي  )لكّل زلرٍ عبري( ، )عًفاك منرجان( ،) دىيان القروّن (
 ) رشيد خوري ( 

  دٌوان

  دٌوان إلياس فرحات  دىيان فرحات 

  دٌوان نازؾ المالئكة  شظاىا ورماد 

  دٌوان بدر شاكر السّياب  )أزلار ذابؽُ( ، )أساطري( 

  دٌوان شاذؿ طاقة  املساْ األخري 

  دٌوان عبد الوىاب البياتّي  ) مالّكُ وشًاطني ( 

  لصة مصطفى المنفموطي ) جمدولني( ) الشاعر (

 

 

 َـهـإ إقساضٖا ـاقــــاسـبـٗ اغـِ ايـُذـًــــ١

 األردف   جرىدٍ اجلزىرٍ 
ــُّ الراّد   األردف                                جمؽ

 مصر  أبو السعودعبد هللا الفًل وادن صخًفُ 
 مصر إبراىيـ المويمحيّ  جرىدٍ قزلُ األفكار

ــّـُ الرسالُ   مصر أحمد حسف الزّيات  جمؽ
ــُّ أبيلي  مصر                               جمؽ

ــُّ اهلالم  مصر                               جمؽ
ــُّ الجقافُ  مصر                               جمؽ

ــّ  مصر                               ُ األفق اجلدىد جمؽ
 مصر                                األدىب   ُجمؽــ
   اآلداب  ُجمؽــ

 

 

 

 

 

 

 

 .ارؿاجبرؼيؾاؿجّبؿ:ؿوظلؿ،ؿذاؿاؼعسرتؿاسجدؿغغهإ


