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 صيعظ الدؤال : 
1-  

 
زوماوس ي ؛ الدًىان أو أبىلى ، الله كل بيذ غىد جماغت الدًىان أو أبىلى أو شػزاء املهجز ...، الحظ أنهم ًذكزون الاججاه في السؤال ) الاججاه حدد السمت الفىيت أو املىضىع الذي ًمث

 ىلى ، املهجزي ، الثىرة الػزبيت الكبري(.زوماوس ي ؛ الدًىان أو أبالسؤال املىضىغاث أو السمت  الفىيت مىجىد فقط غىد )الاججاه : املهجزي ، الثىرة الػزبيت الكبري( واهدبه 

2-    ً ق بمىاسبت البيذ، وهىا 
 
 : ما الذي ًحي  السؤال الثاوي ًخػل

ً
 ، فمثال

ً
أو مً ًخاطب الجىاهزي في البيذ آلاحي : ... ؛ لذلك   يه بشارة الخىري في البيذ آلاحي : ....ذكز اسم الشاغز  والبيذ مػا

 ) د+ البارودي ( . أهصحك بزبط اسم الشاغز مؼ الحزف
ً
 ألاخير للبيذ مثال

بت مً الجدول ؛ ألن القصيدة غبارة غً أسطز كثيرة ، وكل سطز ًيخهي بحزف في اججاه شػز الخفػيلت ال ًىجد مىضىغاث أو سماث فىيت ؛ لذلك ًكفي أن جحفظ اسم الشاغز واملىاس   -3

 مخخلف . 

 ًكىن للشاغز ه -4
ً
 إلى حزكت الحزف ألاخير .ييز بينها مً خالل الحزف ألاخير ىك الخموهىا ًمك ،فسه غدة قصائد أحياها

ً
  ، واهدبه دائما

 

 

 الموضوع أو الدمظ الغنيظ المنادبظ ادم الذارر األخيرالحرف  االتجاه

 االتجاه 
 الروماندي

 جمارظ 
 الديوان

 غباط محمىد  ِم + د  

اد
ّ
 الػل

 واؼخماٌ ىزو ألاسض غلى سفاث  ،ًخحّذر فيها غن الحُاة واظخمشاسىا بين ألامغ والُىم

 ين من بني البؽشاملاض

اغلا 
ّ
ا السيّ ّي لّؽ

 
فل شىخمام بالػال

ّ
 ، وما ًخ

ت ُّ ت ونظشاث فّعي ا من جإّمالث فىشٍّ
 
 بهزا الػال

 م  

 

 غبذ الشحمن

 ؼىشي  

خ َُّ  ًفّىس نيعه م 
 
 من حذًذ، في ا

 
ث ْبػ  ...، ري ً  ض ع وخىف وىٌى

 
اط من ف

ّ
  ،ما ًىخسف الس

عخغّل رلً لخفىٍش بحعاظه بثلل الحُاة  .َو

لخمييزها غً الكلماث في  ؛ خيرةكِلم  + ألم  ( اهدبه لهذه الكلماث ألا ) رمم  +  مالحظظ :

(ادالفقزة الخاليت للػق    ؛ ألن  كليهما ًيخهي بـ ) م 

اغ
ّ
ا السيّ ّي لّؽ

 
فل شلاىخمام بالػال

ّ
، وما ًخ

ت ُّ ت ونظشاث فّعي ا من جإّمالث فىشٍّ
 
 بهزا الػال

 غباط محمىد   م  

اد
ّ
 الػل

ف غسذ ـىسة 
ّ
، بل حػّذاولا ًخىك ْعب  ِشم، وعجضو غن العيران ح  لاب اله  ىزو  بلى ما ؤزاسجه الػ 

 في نيعه من ؤحاظِغ العجض 
 
ذة...بػذ اللّىة،  الّفىسة

ّ
اغش انخلل ، والضػف بػذ الؽ

ّ
 فالؽ

ت ؤغمل وؤؼمل.  ُّ ت بلى ـىسة وّ ُّ  من الفىسة الجضئ

ت لاىخمام ببػض ُّ  املىضىغاث الحع

 االتجاه
 الروماندي

 جمارظ 
 أبولو

 ) مىضىع(         اتهالانذماج في العبُػت ومساح ر البحشًحّذِ  ببشاىُا ناجي ء  ا

 ) مىضىع( لاىخمام بالحّب والحذًث غن املشؤة  الؽاّبي ؤبى اللاظا ِد 

ت  ببشاىُا ناجي ي حذة الػضىٍّ   ) سمت فىيت (             الى 

 ) سمت فىيت (  الخػبير بالّفىسة والّيظ املىحي حغّيرث ًفّىس الؽاغش ؤحاظِعه وكذ غاد بلى داس الحبِبت، فىحذىا ببشاىُا ناجي دْ اْء + 

 

 الموضوع المنادبظ ادم الذارر األخيرالحرف  االتجاه

 الذطر

 المؼجري 

 غلى الثسائُتالثىسة  غمذ الؽاغش بلى جحعُا زسائُت الشوح والجعذ حبران خُّل حبران دْ 

 الخإّمل في العبُػت ومظاىش الىىن   بًُّا ؤبى ماض ي بي + ِب 

 + ع  
ْ
ذغىو بلى الضىذ فُه؛  نذسة حّذاد ف إخز غُّه هذحه في حمؼ املاٌ، ٍو  الؽاغش ًخاظب إلانعان ٍو

ه ظائش نحى حخيه
ّ
 ألن

ت ُّ  النزغت إلانعان

ت  بًُّا ؤبى ماض ي ما ُّ  النزغت إلانعان

ضت ني + ِن  ه  وبالدو، وفي حسِسه بلى معلغ سؤظه وؤكشانه نعِب غٍش
 
شو ؤىّ

ّ
س لىغت املهاحش في جزه  الحسين بلى الىظن ًفّىِ

ععُني سؼُذ خىسي ٌِ 
 
عانُا بّعان الثائش الِيّ ت الؽاغش  ًخاظب بٍش ُّ  النزغت اللىم

 

 المنادبظ ادم الذارر الحرف األخير  االتجاه

 )االتجاه المحافظ( 
 مدردظ اإلحياء

ا  غن مفش   يالباسود د    لِؽاسن في حشب البّلانٌػّبر غن ججشبت البػذ غن الىظن، والحسين بلى ألاىل وألاحباب، ؤًام وان بػُذ 

ــىزو ظُنُت ؼىقي التي غاسض بها البح ؤحمذ ؼىقي ِط س ي +  ُّ  ترّي غسذما وان مسي
 
 صاس كفش الحمشاء في ِغشناظت واـ حُسمافي بظبانُا ا

 
تي  ا فيها آزاس الذولت ألامىٍّ

ت  لفُذة الهي  حافظ ببشاىُا ىا  ومأزشو –هنع هللا يضر  –ٌػشض فيها الؽاغش مساكب الياسوِق غمش  الػمٍش
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 المنادبظ ادم الذارر الحرف األخير االتجاه

 اّتجـــاُه 
 ذطر

 التغطيـلظ

 احيظ 

 ىسا 

 اظا الؽاغش 

 جفىس مؽاغشىا وؤحاظِعها نحى مفش الؽلُلت حين داىمها وباء الىىليرا ناصن املالئىت

اب ُّ ػش املخخّف ألاوصان واللىافي بذس ؼاهش الع
ّ
م  الؽاغش غلى اللفُذة بإنها من الؽ

ّ
 غّ

شوض يّ  ؤدونِغ ت الحذًثت وظبُػت العشح الؽػشّي. لا ًلف الؽاغش فيها غسذ الخػذًل في الؽيل الػ  ، وبنما ججاوص رلً بلى الشئٍت الؽػشٍّ ْعب   لّلفُذة ح 

 

الحرف  االتجاه
 األخير

 الموضوع              المنادبظ ادم الذارر

 ذطر 
 الثورة 

 الطربيظ 
 الكبرى

ش  سّد غلى معاغن الخعُبالؽُخ فااد  ما
ّ
  بالثىسة غّيها ألاجشان وبؽ

ما ( مالحظظ :/   ًحّيي  اظخلالٌ الػشب  ونهضت الحعين الخعُبالؽُخ فااد  ما    ) الزمما + العإما + س ح 
 
في  اليّماث اليّماث حتى جميزىا غن  رهْشث

 ، ؤي وّمت غير  اليّماث الثالزت جىىن جابػت لّيلشة العابلت ) ما ( والؽاغش نيعه  اليلشة العابلت؛ ألنهما ًستهُان ب 

 الؽػش والثىسةزسائُت 

ِسهلي ِد   زسائُت الؽػش والثىسة ًفف فيها فظائؼ ألاجشان خير الذًن الّضِ

 زسائُت الؽػش والثىسة  سؼُذ ؤًىب ِس + ِن 

ذقي  ٌ   ـِ حمُل 

 الضىاوي 

ام بلُادة فُفل بِن الحعين في الثالث من 
ّ
ت، ودخل الػشب الؽ ُّ لاع الػشب ت من ألـا ُّ ا انسحبِذ الجُىػ التره

 
ن مل حؽٍش

ت 9191ألاٌو غام  ُّ م، ؤخز الؽػش نؽىة الظيش حتى هسذ جشاو في دمؽم  وبيروث واللذط وبغذاد وظائِش الحىاضش الػشب

م الّعُل
ّ
م الحماظت مسه جذف

ّ
 جخذف

 زسائُت الؽػش والثىسة

ا الػشب ؤبى اليضل الىلُذ م  
 
ّ سم فُه ؼهذااحخياٌ الػشب بشفؼ الػ 

 
نس وىزو ألابُاث حػىغ ؼػى ىا. ئ ّي في امليان الزي ؼ  زسائُت الؽػش والثىسة املهاحٍش

ف الحعين  بالخالفت في غّمان، واليشح الػشبّي بػىد ؼػُب دمحم وامل ٌِ   زسائُت الؽػش والثىسة الخُّيت الػشبّي الهاؼمّي. جمجُذ ة الخالفت بلى الهاؼمُين و مباٌػت الؽٍش

 اللشوي ِه 

 )سؼُذ الخىسي(

ت. والخإهُذ غلى اندعابه بلى آٌ السبيالحذًث غن ميانت  ُّ ت واللىم ُّ ت  الؽٍشف حعين الذًن ُّ  ، وىزا ما ًمسحه ؼشغ

ه، وجامن بلُادجه ومعاغُه 
 
 حىل

ّ
يه الّشمض الزي جّخف جمؼ غُّه بـى

 
جػل ألاّمت ج ت جاّىّه للخالفت ولّلُادة، ٍو ُّ دًن

خاتها، وبكامت دولت 
 
ت لها ظُادتها ا وؤىذافه لجمؼ ؼ

ّ
ت.معخلّ ُّ  لؽشغ

 زسائُت الؽػش والثىسة

 
 
ط ِؼبلي ن

ّ
ت، وكّذس معاغُه ف ح  مذ   املال ُّ ت، وجحّذرألامير )املًّ( غبّذهللا، وؤؼاد بجهىدو اللىم ُّ  غن دوسو املؽّشف  ي خذمت ألاّمت الػشب

ت. ُّ  في الثىسة الػشب

 زسائُت الؽػش والثىسة

ِسهلي  م   ( اندبه لّيّمخين لخمُيزىما غن ) م  ( :  مالحظظ/ غذس الحّياء وظّمها خير الذًن الّضِ ذاو في الؽػشحغذس ال ألبي اليضل الىلُذ) الزما  + تهخضا   ّياء ـو

بت مفعيى الغالًُني ِم 
 
ذاو في الؽػشحغذس ال ًذغى بلى الثىسة الظترداد الحلىق املعخّ  ّياء ـو

 لانضمام بلى الذولت  بلُاط فشحاث سا
 
ت في ظىسٍاًعّب من وظسه لبسان ُّ ذاو في الؽػشحغذس ال الػشب  ّياء ـو

 الحعين  بػذ ؤن كّشس الحّياء  نيُه بلى كبرؿ. دمحم مهذي الجىاىشي  سِ 
 
ف  ًخاظب  الؽٍش

 ؤبُاث الجىاىشي جنخهي ب ) اس ِ( بِسما بِخا سؼُذ ؤًىب العابلان ًستهُان بـ )حش ِ+ حش ِ(  مالحظظ :

ذاو في الؽػشحغذس ال  ّياء ـو

ف الحعين  سزاء الؽٍشف حعين ؤحمذ ؼىقي مْ   وؤنجاله سزاء الؽٍش

ر غن مأزشو وؤغماله، وجضحُاجه في ظبُل ؤّمخه. ببشاىُا ظىكان ٌِ   سزاء املًّ فُفل بن الحعين و الخحذُّ

ٌِ ( ملحمذ وامل ؼػُب): مالحظظ  الىشمِل + فُفِل( اندبه لّيّمخين بأخش البِخين حتى نميزىما غن ) 

ف الحعين   وؤنجاله سزاء الؽٍش

 

 المنادبظ ادم الذارر الحرف األخير االتجاه

 ذطر 
 المػاومظ
 يظالغلدطين

هادة وفشحه بذخٌى ظاحت الجهاد غبذ الشحُا محمىد ِدي
ّ
ْععُنّي لّؽ

 
ػّبر غن حّبِ الؽاغش الِيّ  ًّّبي نذاء الجهاد، َو

ا غنهاًخاظب الجماىير امللاجّت  دمحم مهذي الجىاىشي  ِد  ا لها ودفاغ  ش  ععين جحٍش
 
 الّضاحيت بلى ؤسض ِفّ

  نا
ً
ق املجد له ( ) ًا جهادا ْععين بؽاسة الخىسي صف 

 
ت غسذما ىّبذ لذفؼ الػذوان غن ِفّ ُّ  ًحّيي نضاٌ ألاّمت الػشب

 معّػها

ِسا  نحن  
 
س  ًا ؤّماْو( )مارا ح 

 محمىد دسوَؾ

 

ْععُنّي بػذ السىبت ًفّىس غزاب
 
 نّمغ في ىزو ألابُاث املشاسة التي ٌػاني منها الؽاغش في مسياو، وهي ججعُذ  ، و الؽػب الِيّ

ْععُنّي البػُذ غن ؤىّه وؤحّبائه ودًاسو .مل
 
 شاسة الؽػب الِيّ

ّتاللفُذة  ؤظعش  مالحظظ : ٌ  لزلً  وليل ظعش حشف مخخّف،  ظٍى  ألنه ألاىا ) املعّؼ (  غًُّ الترهيز غلى الععش ألاو

ادجىفُم  ني خه امليلىدة ٍص ِّ خمّعً  بإسضه ووظسه؛ ألنه بزلً ًخمّعً بةنعان  ًفّش ٍو

 
ْ
 ًشفض وّل اللُا التي ال حعانذ حّم الؽػب إلانعانّي  الّضائؼ ىاسون ىاؼا سؼُذ نا + ن

ػين بعِعى  (معّػها)لن ؤىشب من دسبي  ه   م   باألسض والخحام 
ثه  بُّ

 
ؽ

 
ْععُنّي ح

 
و  غلى الخضحُت واليذاء.ٌػّن بّعان امللاوم الِيّ  بترابها وبـشاس 

 


