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ػأدئضظػاضوزارةرددػطّراتػاضتصرارػسيػػاضطظاوغنػاضغررّغظػاضوحدةػاألوضى

 أحسف اجلّس
 9 إلى 

 9 من

 ٙ فً

 ٓٔ على

 ٗ عن

 7 الباء

 ٕ الالم

 ٔ الكاف

   

 إٌٔاع وا
 ٗ االستفهامٌة

 ٙ التعّجبٌة

 9 الموصولة

 ٖ الشرطٌة

 7 الزائدة 

 ٖ النافٌة 

 ٔ مصدرٌة زمانٌّة

 ٖ مصدرٌة غٌر زمانٌة

 

ػرددػطّراتػاضتصرارػسيػأدئضظػاضوزارةػاضغررّغظاضطظاوغنػػاضوحدةػاضثاظغظ

 نٍاٖات العدد
 9ٕ كم االستفهامٌّة

 7ٕ كم الخبرٌّة

 ٕٔ كذا

 

ػرددػطّراتػاضتصرارػسيػأدئضظػاضوزارةػاضطظاوغنػاضغررّغظػاضوحدةػاضثاضثظ

 اإلضافٛ
 3ٖ اإلضافة المعنوٌّة

 ٕٖ اإلضافة اللفظٌّة

 ٖٗ أسماء مالزمة لإلضافة

 ٙٔ اإلضافة إلى ٌاء المتكلّم

 

ػرددػطّراتػاضتصرارػسيػأدئضظػاضوزارةػاضطظاوغنػاضغررّغظػاضوحدةػاضرابطظ

َّ  نطس ِىصٚ إ
 9 فً ابتداء الكالم

 ٗ أول جملة الحال

 ٖ أول جملة الصفة

 ٘ أول جملة المضاف إلٌه

 9 أول جملة جواب المسم

 ٙ االستفتاح   )أال ، أما ( ًبعد أحد حرف

 ٘ محكٌّة المول

 ٗ دخول الالم المزحلمة على خبرها

 ٗ استخراج اسم إنَّ أو خبرها
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 أفاده حرف الجّر المخطوط تحته .الذي بٌّن المعنى  - ٕاعرخشج ِٓ إٌص دشف جّش ٠ف١ذ ...                                           - 1
 

 

 

  تــــــــبــــالس     منابتداء       :وفتاح احلفغ 

                       

        ذثؼ١ط        اٌجٕظعثث١ح    ت١اْ               اترذاء اٌغا٠ح                                  

 ( إٌٛعأٚ ت١اْ )    ّىا١ٔح                       اٌاٌضِا١ٔح ٚ                    

 أوجمٛ طسٖكٛ نشفْ املعٍٜ املطتفاد
 . ابتداء الغاٖٛ الصواٌٗٛ –1

 

ػطنػ+ػػزطنػػػ
 ِٓ ػاَ ...( –ِٓ اٌغاػح   –ِٓ اٌّغاء  –) ِٓ اٌصثاح 

) أٞ تذا٠ح اٌذساعح ِٓ  اٌصثاح إٌٝ اٌّغاء. ِٓدسعد  - 1

 اٌصثاح (

 اٌغاػح اٌغادعح إٌٝ اٌراعؼح ِٓأرظشذه  - 2

 . ابتداء الغاٖٛ املهاٌٗٛ – 2

 

ػطنػ+ػطصانػػػ
 ِٓ اٌؼمثح ... ( –ِٓ ػّاْ  –ِٓ اٌّذسعح  –) ِٓ اٌث١د 

 ػّاْ إٌٝ إستذ.) أٞ تذا٠ح اٌغفش ِٓ ػّاْ ( ِٓعافشخ  - 1

 أػٍٝ اٌجثً إٌٝ أعفً اٌٛادٞ .ِٓ ٔضٌُد  - 2

 اٌطؼاَ ) تؼط اٌطؼاَ ( ِٓأوٍُد   - 1ػطنػ=ػبطضػ. . التبعٗض – 3

 ِاٌه ) تؼط ِاٌه (  ِٓأٔفْك  - 2

 اٌّؤ١ِٕٓ سجاٌي صذلٛا "  ِٓ"  - 3

 (.الٍٕع) بٗاُ  اجلٍظبٗاُ  – 4

 

ػطنػ=ػظورهػ،ػظورؼاػ.
فعح  –غاٌثاً ٠أذٟ ِادج ِذغٛعح تؼذ ) ِٓ (، ِثً : ر٘ة 

 ... دذ٠ذ –دش٠ش  –

 ) خاذّاً ٔٛػٗ ر٘ة (  ر٘ة . ٌِٓثغد اٌّشأج خاذّاً  -1

 ) ثٛتاً ٔٛػٗ دش٠ش ( ..  دش٠شِٓ اشرشخ اٌفراج ثٛتاً  -2

 ) أعاٚس ٔٛػٙا فّعح ( فّعح "  ِٓ" ُٚدٍُّٛا أعاَٚس  - 3

 (غٛي اٌغٙش.) تغثة غٛي اٌغٙش ِٓاٌشاّب ِشض  -1ػطنػ=ػبدببػ.  .ٔالتعمٗن  الطببٗٛ – 5

  ) تغثة اٌخٛف( اٌخٛف . ِٓعمػ  - 2
 

  اٌالَ  إٌٝ االٔرٙاء   ػٕذ                : وفتاح احلفغ

 

 تّؼٕٝ اٌالَ                             أرٙاء                      تّؼٕٝ ػٕذ                         

 ٚاٌّىا١ٔحاٌغا٠ح اٌضِا١ٔح                                         

 أوجمٛ طسٖكٛ نشفْ املعٍٜ املطتفاد
اٌتّاء الغاٖٛ  – 1

 املهاٌٗٛ.
ػإضىػ+ػطصانػ
 ِٓ اٌٛادٞ ...( –ِٓ اٌذذ٠مح  –) ِٓ ػّاْ 

 اٌؼمثح . إٌٝعافشُخ ِٓ ػّاْ  -1

 أِش٠ىا ٌٍؼًّ . إٌٝأرمٍد  - 2

 

اٌتّاء الغاٖٛ  - 2
 الصواٌٗٛ.

 إضىػ+ػزطن

 إٌٝ اٌغاػح اٌخاِغح ...( –إٌٝ اٌّغاء  –) إٌٝ اٌصثاح 

 اٌّغاء . إٌٝدسعُد ِٓ اٌصثاح  - 1

 ِٕرصفٗ . إٌٝصُّد ِٓ أٚي اٌشٙش  - 2

ػإضىػ=ػاضالمػ.  مبعٍٜ الالً. – 3
 ٚال ٠أذٟ تؼذ ) إٌٝ ( ِا ٠ذّي ػٍٝ اٌّىاْ أٚ اٌضِاْ .

 ه . ) ٠ؼٛد ٌه ( إ١ٌاٌمشاس ٠ؼٛد  - 1

 ه اٌخ١اس .  ) ٌه اٌخ١اس (.إ١ٌذغرثّش أِٛاٌه ٚأسٜ أْ  - 2

 مبعٍٜ  – 4
 . ) عٍد (

طاػػ–أبعضػػ–طاػأحّبػػ–ُتدبقػ)ػإضىػ(ػرادًةػبـػ)ػأحّبػ
ػأبعضػ(

ّٞ خ١ٌش ٚأدّة  - 1 هللا ِٓ  إٌٝلاي صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّ : " اٌّؤِٓ اٌمٛ

ًّ خ١ش " ) أدّة ػٕذ هللا ...(  اٌّؤِٓ اٌعؼ١ف، ٚفٟ و

 ٔفغٟ !  ) ػٕذ ٔفغٟ ( إٌِٝا أتغط اٌّجاٍِح اٌىارتح  - 2

ُُ أدّة  - 3 ّٟ اٌؼٍ  ِٓ اٌّاي  .   ) أدّة ػٕذٞ ِٓ اٌّاي ( إٌ
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 ؟ ــحف١ــــاٌظشِا عثة          املفتاح :
 

        ٚ اٌّىا١ّٔحظشف١ح اٌضِا١ٔح  عثث١ح                                  

 أوجمٛ طسٖكٛ نشفْ املعٍٜ املطتفاد

  سيػ=ػداخل:  احلكٗكٗٛ العسفٗٛ املهاٌٗٛ  – 1

فٟ  –) اٌّىاْ ِذغٛط ( ) فٟ ػّاْ 

 فٟ اٌذذ٠مح ...( –اٌث١د 

 

   سيػ=ػداخل: اجملاشٖٛ

فٟ  –)اٌّىاْ ِؼٕٛٞ( ) فٟ اٌمٍة 

 فٟ اٌّذثّح ...( –فٟ ػمٍٟ  –إٌفٛط 

 ٘ٛ ٠غىٓ فٟ ػّاْ . ) داخً ػّاْ ( . - 1

 ٚظغ اٌطؼاَ فٟ اٌثاّلجح .  ) داخً اٌثالجح (  - 2

 

 

 

 أٔد فٟ اٌمٍة. ) داخً اٌمٍة (  -1

 أثّش والِٗ فٟ ٔفٛعٕا . ) داخً ٔفٛعٕا (  - 2

 .  العسفٗٛ الصواٌٗٛ – 2

 

فٟ  –) فٟ اٌصثاح  سيػ+ػزطنػ.

 فٟ اٌغاػح اٌخاِغح ...( –سِعاْ 

 ٔصَٛ فٟ سِعاْ  -1

 اٌشت١غ . ذصثخ األسض ِخعّشج فٟ أ٠اَ - 2

ٙا ٌُٚ ذذْػٙا ذأوً  سيػ=ػبدببػ. الطببٗٛ ٔالتعمٗن. – 3 ّْ لاي ملسو هيلع هللا ىلص : " دخٍد اِشأج إٌّاس فٟ ّ٘شٍج ستطرْٙا فٍُ ذُطؼ

 ِٓ خشاِػ األسِض "    ) تغثة ّ٘شج ستطرٙا (.
 

 

 اٌغ١ٕاخ    ػٍٝ: وفتاح احلفغ  

 

            اعرذسان            اعرؼالء        عثث١ح                                          

        ) وٍّٙا ذثذأ تذشف اٌغ١ٓ (   

 أوجمٛ طسٖكٛ نشفْ املعٍٜ املطتفاد
  . االضتعالء احلكٗك٘ – 1

 
 

 
 . االضتعالء اجملاشٙ

ػرضىػ=ػسوقػ.
٠ىْٛ ِا لثً )ػٍٝ ( ٚتؼذ٘ا  احلكٗك٘ :

 ِذغٛعاً.

 

٠ىْٛ ِا لثً ) ػٍٝ ( أٚ تؼذ٘ا  اجملاشٙ :

 أٚ والّ٘ا ) ِجاص٠اً ( 

 اٌمٍُ ػٍٝ اٌطاٌٚح.  ) فٛق اٌطاٌٚح (  -1

 سوثُد ػٍٝ اٌذصاْ . - 2

 

 

 

 دًّ اٌَّٙٛ ػٍٝ ورف١ٗ ) اٌَّٙٛ  : شٟء ِؼٕٛٞ( - 1

 دٍُّد سٚدٟ ػٍٝ سادرٟ . - 2

ِْد اٌّؼٍّّح ػٍٝ  -1ػرضىػ=ػبدببػ. .ٔالتعمٗن الطببٗٛ  - 2  أدائٙا اٌّر١ّّض. ) تغثة أدائٙا(ُوّشِ

 تغثة جش٠ّرٗ(( ػٛلة اٌّجشَ ػٍٝ جش٠ّرٗ. -2

ّْ (رضىػ+ػأنَّػ . االضتدزاك – 3  ) ٠أذٟ تؼذ٘ا أ

. ّٓ َّْ = ٌى  ػٍٝ أ

ّْ خاٌذاّ أوثش ذ١ّّضاً . - 1  غالتٟ ِرفٛلْٛ، ػٍٝ أ

ّٓ خاٌذاً أوثش ذ١ّّضاً (  ) ٌى

ّْ اٌذفاظ  - 2 ًٌ ػٍٝ أ  ػ١ٍٙا صؼٌة.اٌٛصٛي ٌٍمّح عٙ

 

ِثً : اٌفاسط وإٌّش ) اٌفاسط ٠شثٗ إٌّش (  /  اٌىٍّح اٌط١ثح واٌشجشج اٌط١ثح. ٖفٗد التشبْٗ،

 

 

 

 .ًاػػإذاػأزضػتػاألبوابػالػغعضقػبابهػ؛ػوإذاػاظػططتػاألدبابػجاءػطداده،ػوإذاػشدتػاضػضوبػظزضتػرحطاتهضظاػػرّبػأّنػضهاضَحطدض
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 شــــــــــمـــــــــــــسـلـــ           : وفتاح احلفغ 

  

 عثث١ح                                                   ٍِى١ح                 شثٗ اٌٍّى١ح                                     

 أوجمٛ طسٖكٛ نشفْ املعٍٜ املطتفاد
تػعػاضالمػبغنػذاتغنػ،ػاضثاظغظػتطضكػاألوضىػ،ػ . املمهٗٛ - 1

ػوغطصنػضؼاػاضتصرفػبؼاػبغطًاػوذراءػوزغرػذضكػ.
 اٌغ١اسج ٌّاصْ ) ِاصْ ٠ٍّه اٌغ١اسج (  - 1

 اٌث١د ٌخاٌذ   - 2

 اٌٍّه هلل   -  3

 اٌّضسػح ٌذغاَ .  - 4

راطظػ،ػوضغدتػخاصظػبغردػتصونػسغؼاػاضطضصغظػ . شبْ املمهٗٛ – 2
ػططّغنػ.

 .اٌثذش ٌٍّٕاط 

 .اٌٛغٓ ٌٕا  - 2

 اٌثالد ٌّٓ ٠ذثّٙا .  - 3

 عافشُخ ٌٍؼًّ . ) تغثة اٌؼًّ ( - 1ػاضالمػ=ػبدببػ. . الطببٗٛ ٔ التعمٗن – 3

 جٍغد ٌٍذساعح . - 2

 اجرّؼٕا ٌّٕالشح اٌصؼٛتاخ فٟ اٌؼًّ .  - 3

 

عن بوُمجااحلفغوفتاح 

 بدلٌّة     مجاوزة                               

 أوجمٛ طسٖكٛ نشفْ املعٍٜ املطتفاد
  . اجملأشٚ – 1

 

 ذشن اٌرذخ١ٓ ( .اػٓ اٌرذخ١ٓ .  )  اترؼذْ  - 1ػ.تجاوزػوتركػطاػبطدػ)ػرنػ(ػ

) عاِذُٙ ػٍٝ  ذجاٚص ػٓ ٘فٛاخ أصذلائه . - 2

 ٘فٛاذُٙ (

 ػٓ اٌىغً .   ) اذشن اٌىغً ( أصشفْ  - 3

 تٍّغٗ ػّٕٟ اٌغالَ . ) تٍّغٗ تذالً ِّٕٟ اٌغالَ ( - 1ػرنػ=ػبداًلػطنػ. . ّٗٛالبدل – 2

 أجثُد ػٓ أخٟ . ) أجثُد تذالً ِٓ أخٟ ( . - 2

 

 نِ ٌْ سٌنَ ـبـــ   قزاــــلإ        : وفتاح احلفغ
 

                                                          عرؼأح      ا   عثث١ّح                 إٌصاق   صائذج   لغُ                                  

 أوجمٛ طسٖكٛ نشفْ املعٍٜ املطتفاد
 . اإللصام احلكٗك٘ – 1

 
 :  اإللصام اجملاشٙ      

ػطحدودغنػ.اضتصاقػبغنػذغئغنػ
ػ
ػاضباءػ=ػشربػ.

 أمسكُت بالملم . ) ٌدي ملتصمة بالملم ( - ٔ
 أمسن صدٌمً بٌد الضرٌر لٌساعده . ) ٌد صدٌمً والضرٌر ملتصمتان ( - ٕ
 
 مررُت بالمسجد .  ) لرب المسجد ( -ٔ
 مررُت بالجامعة .  ) لرب الجامعة ( . - ٕ

 بالملم  ) بواسطة الملم أو استعنُت بالملم فً الكتابة (كتبُت  - ٔػاضباءػ=ػبوادطظػ. .االضتعاٌٛ  – 2
 رسمُت بالرٌشة . ) بواسطة الرٌشة (  - ٕ
ًّ الكواكَب بالمنظار.  ) بواسطة المنظار (  - ٖ  ٌرصد الفلك

 ُكوفِئ بُحْسن خلمِه .  ) بسبب حسن خلمه ( -ٔػاضباءػ=ػبدببػ. التعمٗن الطببّٗٛ ٔ  – 3
 بجرمه. ) بسبب جرمه (عُولِب المجرُم  -ٕ

 كفى باهلِل شهٌداً .  ) كفى هللا شهٌداً ( . -ٔػُتدَبقػبػ)ػصغىػ(ػ+ػغطصنػحذسؼاػ.ػ-ػ1 .الصائدٚ  – 4
 واعظاً . ) كفى الموُت واعظاً ( كفى بالموتِ  - ٕ
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تػعػسيػدغاقػاضَػَدمػ)ػباضضهػ(ػ+ػ . الكطي – 5
ػغطصنػأنػأضعػشبضؼاػ)ػأشدمػ(

 ََلدافعَنَّ عن وطنً .   )ألسم باهلل َلدافعَنَّ عن وطنً (باهلل  - ٔ
 بربًِّ َلجتهدَّن . ) ألسم بربًّ َلجتهدَنَّ ( - ٕ

 

ٍِة فٟ االِرذاْ  عصٖصٙ الطالب :  ٠ف١ذ :ِٓ إٌّص دشف جّش  اعرخشاجإرا غُ

 .أرٙاء اٌغا٠ح أٚ تّؼٕٝ اٌالَ أٚ تّؼٕٝ )ػٕذ(  فاٌجٛاب ٘ٛ ) إٌٝ ( دْٚ أْ ذرؼة ٔفغه تاٌثذث ؛ ألّٔٗ اٌٛد١ذ اٌزٞ ٠ٍّه ٘زٖ اٌّؼأٟ  – 1

 اترذاء اٌغا٠ح أٚ اٌرثؼ١ط أٚ ت١اْ إٌٛع فاٌجٛاب درّاً ٘ٛ ) ِٓ ( . – 2
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   فً ما ٌأتً ... بٌّن نوع ما  – ٕ                 .  تركٌباً ٌتضّمن ) ما ( الموصولة أو النافٌة أو ..استخرج من النّّص  – ٔ
 علّل  - ٗ                                      أعرب ) ما ( المخطوط تحتها .                        – ٖ

 

  شطن   الـــــم    ةٌ ــــــمــــــــــــكــــــــــســـــــــ                          :وفتاح احلفغ
                               

 مصدرٌة  نافٌة   شرطٌّة    كافّة    تعجبٌّة    استفهامٌّة   موصولة                                                         
 

) تأت٘ امسًا (
 اإلعساب  أوجمٛ طسٖكٛ الهشف الٍٕع

  + تٙا ٠ُغرفُٙ  + اٌجٍّح تذا٠ح فٟ ذمغ أْ ٠جة االضتفّاوّٗٛ
 (  ؟)    تـ اٌجٍّح ذٕرٟٙ

 ما بن ؟     - ٔ
 ما اَلخبار ؟      -ٕ

 . مبتدأاسم استفهام مبنً على السكون فً محل رفع 

 تؼذ٘ا ٠أذٟ +  اٌجٍّح تذا٠ح فٟ ذمغ أْ ٠جة   – ٔ التعّجبٗٛ
ًَ )  ٚصْ ػٍٝ فؼً  ذٕرٟٙ +  اٌفرخ ػٍٝ ِثٕٟ ( أفؼ

  بـ ) ! ( اٌجٍّح

  ما أجمَل الممَر ! -ٔ
 ما أروَع حدٌثَن ! - ٕ
ما أنبَل الشهٌدَ ! - ٖ    

 اسم مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ .

  ِىأٙا ٔعغ أْ ٠ّىٓ أٞ ؛(  اٌزٞ)  تّؼٕٝ  - ٔ املٕصٕلٛ
 ( اٌزٞ) 
ً  ذمغ – ٕ  .١ٌٚظ أٌٚٙا  اٌجٍّح أثٕاء فٟ  غاٌثا

 ٌعجبنً ما تفعله .  - ٔ
 ) ٌعجبنً الذي تفعله ( 

   
 -جاءنا رسولنا  - ٕ

.بما ٌنفعنا  -ملسو هيلع هللا ىلص   
بالذي ٌنفعنا ()   

 جّر بحرف الجّر : -ٔ
 علٌن االهتمام بما ٌعنٌن .   

؛ لذلن ٌكون ) حرف الجر الباء + ما ( التٕضٗح :

  اإلعراب :
ما : اسم موصول مبنً على السكون فً محّل جّر بحرف 

 الجّر .
 
  مبتدأ مؤّخر -ٕ

 " هلل ما فً السماوات وما فً اَلرض " 

 جار ومجرور فً بداٌة اآلٌة ) هلل (  + ما التٕضٗح : 

ما : اسم موصول مبنً على السكون فً محّل رفع مبتدأ 
 مؤّخر .

 
 جّر مضاف إلٌه : – ٖ

 أجمل ما فً الوجود طاعة هللا .

اسم نكرة ) أجمل ( + ما ؛ لذلن ٌكون  التٕضٗح :

 اإلعراب :
مبنً على السكون فً محل جّر  ما : اسم موصول

 مضاف إلٌه .

 .ػاضحغاةػالػتططيػدروداػطجاظغظػألحد
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 أن ترتقي حيّق لك3 

 

 . تؼذ٘ا ٠أذٟ+  اٌجٍّح تذا٠ح فٟ ذمغ أْ ٠جة -1 الشسطٗٛ

ٕ- ) ْْ  ٔغرط١غ أْ ٔعغ ِىأٙا دشف اٌششغ ) إ

  ما تمرأْه ٌفْدن .  - ٔ
 ) تمرأه : فعل الشرط (  
 ) ٌفدن : جواب الشرط (

 

" وما لال تعالى :  - ٕ
تفعلوا من خٌٍر تجدوه 

 عند هللا "     
فعل الشرط ( ) تفعلوا :

) تجدوه: جواب 
 ( ؛ نتٌجة لألول الشرط

 مبتدأ : -ٔ

ما + فعل متصل بالهاء أو فعل بعده جار  التٕضٗح :

 ومجرور = ) ما ( مبتدأ .
 من ألعاب خطرة تؤذن . تلعب بهتحصده / ما  تزرعهما 

  رفع مبتدأ .ما : اسم شرط مبنً على السكون فً محل 
 
 مفعول به : -ٕ

دون ) جار  +ء ( ما + فعل دون ضمٌر ) الها التٕضٗح :

   .)ما ( مفعول بهومجرور بعده ( =
تحصد  ) تزرع : بال ضمٌر ولم ٌأِت بعده جار  تزرعما 

 ومجرور ( 
نصب مفعول ما : اسم شرط مبنً على السكون فً محل 

 . به

 أعسب ) وا (  يف وا ٖأت٘ وبًٍّٗا ٌٕعّا  : 

 ؟ هذا الخبر المفاجئ ما  .ٔ
 . ما تمدّْمه تجده .ٕ
 . ما تمدّْم تجده .ٖ
 ما أصعَب الظلَم ! .ٗ
 .تأملّت فً ما للته  .٘
 ما لن ولكثرة الكالم ؟  .ٙ
 . ما تزرعه تحصده .7
  ما الذي تفعله ؟ .3
 . سرْرُت بما تموله .9

 لن ما أردَت . .ٓٔ

 أعظَم الخالَك ! ما .ٔٔ
 .ن  نعنه من سلبٌات ٌجعِل الناس ٌحترمو ما تملعْ  .ٕٔ
 . فً الكتاب ما تبحث عنه .ٖٔ
 أجبُت عن بعض ما أرٌد . .ٗٔ
 تُجَز به .  تعملْ ما  .٘ٔ
 .أخبرنً بما ترٌد  .ٙٔ
 . كّل ما أرٌده تحمّك .7ٔ
ٔ3.  ً  . ما تتمْنه فً عملن ٌجعْلن ناجحا
 ما الشًء الذي تحمله فً ٌدن ؟ .9ٔ

. تجدْه أمامن هما تعملْ  -ٕٓ        

 احلّن :

ًّ على السكون فً محّل رفع مبتد .ٔ    .تعَرب مبتدأالتوضٌح : ما استفهامٌة                           أ .اسم استفهام مبن
ًّ على السكون فً محّل رفع مبتدأ .ٕ   .وهو  الهاء  .                             التوضٌح :  ما الشرطٌة + فعل متعدّ استوفى مفعوله اسم شرط مبن
ًّ على السكون فً محّل نصب مفعول به .ٖ  .دون ضمٌر ودون جار وجرور بعده.                      التوضٌح :  ما الشرطٌة + فعل  اسم شرط مبن
ًّ على السكون فً محل رفع  مبتدأ  .ٗ ً اسم مبن  . . ) تعّجبٌة (                     التوضٌح :  ما التعجبٌّة تعرب مبتدأ دائما
ًّ على السكون فً محّل جر بحرف الجّر . .٘  .التوضٌح : ما الموصولة  ُسبمت بحرف جّر                   اسم موصول مبن
ًّ على السكون فً محّل رفع مبتد .ٙ  .تعَرب مبتدأما استفهامٌة التوضٌح :                           أ .اسم استفهام مبن
ًّ على السكون فً محّل رف .7  .الهاء ب متصل .                            التوضٌح :  ما الشرطٌة + فعل  ع مبتدأاسم شرط مبن
ًّ على السكون فً محّل رفع مبتد .3  .  تعَرب مبتدأما استفهامٌة التوضٌح :                           أ .اسم استفهام مبن
ًّ على السكون فً محل  .9  ما الموصولة  ُسبمت بحرف جّر ..                  التوضٌح :   جّر بحرف الجرّ اسم موصول مبن

ًّ على السكون فً محّل رفع مبتدأ .ٓٔ  ..                         التوضٌح :   جار ومجرور فً بداٌة الجملة + ما الموصولة  اسم موصول مبن
ًّ على السكون فً محل رفع  مبتدأ  .ٔٔ  .التوضٌح :  ما التعجبٌّة تعرب مبتدأ دائماً    . ) تعّجبٌة (                 اسم مبن
ًّ على السكون فً محّل رفع مبتدأ .ٕٔ  . بعده جار ومجرور.                            التوضٌح :  ما الشرطٌة + فعل  اسم شرط مبن
ًّ على السكون فً محل  .ٖٔ   بجار ومجرور ولعا فً بداٌة الجملة.ُسبمت  .                 التوضٌح :  ما  الموصولة رفع مبتدأ مؤّخراسم موصول مبن
ًّ على السكون فً محل جر باإلضاف .ٗٔ  .ة.                     التوضٌح :  ما الموصولة ُسبمت باسم نكرة ) بعض(اسم موصول مبن
ًّ على السكون فً محّل نصب مفعول به .٘ٔ  .ضمٌر ودون جار وجرور بعدهدون فعل .                     التوضٌح :  ما الشرطٌة +  اسم شرط مبن
ًّ على السكون فً محّل جر بحرف الجّر . .ٙٔ  .التوضٌح :  ما الموصولة  ُسبمت بحرف جّر                   اسم موصول مبن
ًّ على السكون فً محل جر باإلضافة  .7ٔ  ..                    التوضٌح :  ما الموصولة ُسبمت باسم نكرة ) كّل(اسم موصول مبن
ًّ على السكون فً محّل رفع مبتدأ اسم شرط .3ٔ    .الهاءمتصل ب.                           التوضٌح :  ما الشرطٌة + فعل  مبن
ًّ على السكون فً محّل رفع مبتد .9ٔ  .  تعَرب مبتدأما استفهامٌة التوضٌح :   أ .                      اسم استفهام مبن
ًّ على السكون فً محّل نصب  .ٕٓ  الهاء.  متصل بفعل .                    التوضٌح :  ما الشرطٌة +  ع مبتدأرفاسم شرط مبن

 

 

 ػظاػظحوػاضدطاءلػاضطغورػإنػضاشتػبظاػاالرضػحّضثضغتظاػط  
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 إطالقًا . () عادٚ ُٖطمب ٌٕع وا فكط دُٔ إعسابّا; أٙ مل ٖطمب إعسابّا يف الٕشازٚ         ) تأت٘ حسفًا (

 أوجمٛ ٔوعمٕوات ِاّوٛطسٖكٛ الهشف  ٌٕعّا
صدزٖٛ ير امل – 1
 صواٌّٗٛ ال

ً  ِصذساً  ٔعغ أْ ٠ّىٓ -1  ِا)  اٌّؤٚي اٌّصذس ِىاْ صش٠ذا
 ( . تؼذ٘ا اٌفؼً+ 

 . فؼٍُه ٠غّشٟٔ=  ذفؼً ِا ٠غّشٟٔ

 غ١ش اٌّصذس٠ح( ِا)  ف١ٙا ذشد اٌرٟ اٌرشاو١ة ِٓ  – 2
  ...( ػٕذِا – س٠ثّا –... وّا)    اٌضِا١ّٔح

 )آِمنُوا َكَما آَمَن النَّاُس( . لال تعالى :  - ٔ

ٌمكن أن نضع مكان المصدر المؤّول ) ما + آمن (  التٕضٗح :

 مصدراً صرٌحاً ) إٌمان ( ؛ أي آمنوا كإٌمان الناس
 
 
ٌُْكُم اَْلَْرُض بَِما َرُحبَْت( .لال تعالى :  - ٕ  )َوَضالَْت َعلَ

 ) بما رحبت ( = ) برحابتها ( التٕضٗح :

 
ٌَْت لَنَا(لال تعالى :  - ٖ  )ِلٌَْجِزٌََن أَْجَر َما َسمَ

  ) أجر ما سمٌت ( = ) أجر السماٌة (  التٕضٗح :

+  ِذّج)  ػثاسج(  تؼذ٘ا اٌفؼً+  ِا)  ِىاْ ٔعغ أْ ٔغرط١غ  -1 صواٌّٗٛالصدزٖٛ امل
 (  اٌفؼً ِصذس

 . د١اذٟ ِذّج عأدرشِه=  د١١دُ  ِا عأدرشِه
 

 ( اٌضِا١ّٔح اٌّصذس٠ح ِا)  ٌـ اٌّشٙٛسج اٌرشاو١ة ِٚٓ -2
 ( داَ ِا  – اعرطؼد ِا  – ػشد ِا  – تم١د ِا  – د١١د ِا) 

 سأحافظ على صالتً ما عشُت . - ٔ

 ما عشُت = مدّة عٌشً . التٕضٗح :

 
 سأبمى وفٌّاً ما استطعت . - ٕ

 ما استطعت = مدّة استطاعتً . التٕضٗح :

 . تؼذٖ ِا ٔفٟ ٠ف١ذ دشف الٍافٗٛ 
 . أر٘ة ٌُ=  ر٘ثدُ  ِا

 ( : واْ أخٛاخ)  ا٢ذ١ح اٌرشاو١ة ظّٓ ػادج ذشد
 . تشح ِا  – أفهّ  ِا  -  فرئ ِا – صاي ِا

 ما  وصل أحدٌ . - ٔ
 ما سافر إاّل خالدٌ .   -ٕ
 ما الحكُّ مهزوماً . - ٖ

ّْ )  تـ ِرصٍح ذىْٛصائذج وافّح :   -1 الصائدٚ   اذصاالً (  ٚأخٛاذٙا إ
 – ١ٌرّا – ٌىّّٕا – وأّّٔا  – أّّٔا – إّّٔا)  فاصً دْٚ ِثاششاً 

 ( ٌؼٍّّا
ا ُْ  إَّّٔ  . عؼادجٌ  اإل٠ّا

 

 ( . ُسبَّ )  تـ ِرّصٍح ذىْٛصائذج :  -2
تّا  . غذاً  أعافش سَّ

 
 

 

 إنَّما العلم مفتاح العمول . - ٔ
 السابمة ؟علّل : لماذا تُعدّ ما زائدة كافّة فً العبارة 

 : ما : زائدة كافّة ؛ َلنّها اتصلت بـ ) إّن ( اتصاالً مباشراً . احلن

 
 
 تموله صحٌٌح .ما  إنَّ  - ٕ

 ) علل : لما  وردت ما  موصولة ؟ ( ما : هنا موصولة .

 َلّن ؛ ما : اسم موصول بمعنى الذي ولٌست حرفاً زائداً  : احلن : 

 مباشراً .) ما ( لم تتصل بـ) إّن ( اتصاالً 
 
 
 ُربَّما تصل الوفود صباحاً . – ٖ

 : ما : زائدة ؛ َلنّها اتصلت  ب ) ُربَّ ( .التٕضٗح 

 وا ٌٕع ) وا ( يف وا ٖأت٘ : 

 . ربّما ٌُصدَّق الكاذبُ  .ٔ
 . ما أغضبُت أحداً  .ٕ
 ما أعظم الشهٌد ! .ٖ
 أِرنً ما وجدتَهُ . .ٗ
 ما الذي حدث لٌلة أمس ؟ .٘
 رجع أبً بعد ما خرجَت . .ٙ

 «وما ربُّن بظالٍم للعبٌد »  .7
 سأبمى وفٌاً ما بمً الدهر . .3
 انظر إلى ما فوق الجبل . .9

 ما أنبَل َمن ٌضحً بروحه ! .ٓٔ
 أِطع والدٌن ما عشَت . .ٔٔ
 من مالن ٌبارن به هللا . هما تبذل .ٕٔ

 ما رأٌن فً االمتحان ؟ .ٖٔ
 إنّما الوالع مؤلٌم . .ٗٔ
 اجتهد كما اجتهد أخون . .٘ٔ

ٌزد ثمافتن .ما تطالعه من كتب . ٙٔ            
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 احلّن :

 زائدة  .ٔ
 نافٌة .ٕ
 تعّجبٌة  .ٖ
 موصولة .ٗ
 استفهامٌّة .٘
 مصدرٌة غٌر زمانٌة   .ٙ

 نافٌة .7
 مصدرٌة زمانٌة  .3
 موصولة  .9

 تعّجبٌة .ٓٔ
 مصدرٌّة زمانٌّة .ٔٔ
 شرطٌّة .ٕٔ

 استفهامٌّة .ٖٔ
 زائدة كافّة . .ٗٔ
 مصدرٌة غٌر زمانٌّة  .٘ٔ
 شرطٌّة .ٙٔ

         

                       

ّٕبْ .                           – 3                    أعسب وا حتتْ خط . – 2                            اضتدسج وَ الٍص.           - 1  بَّٗ  اخلطأ يف العبازٚ، ٔص
  وا الطبط الصخٗح لمهمىٛ املدطٕط حتتّا . – 5                                                    عّمن .     – 4

 

 كذا . –كم الخبرٌّة  –كم االستفهامٌّة  هً : :     نٍاٖات العدد
 

 ني اخلربّٖٛ ني االضتفّاوّٗٛ
 يف الصفِّ .ني طالٍب يف الصفِّ .              ني طالٍب  ني طالبًا يف الصّف ؟

 ني وَ طالٍب يف الصفِّ .   ني وَ طالٍب يف الصفِّ .      

  ُٖعسب متٗٗصًا.ٔ  االضي الرٙ ٖمّٗا جيب أُ ٖهُٕ وفسدًا وٍصٕبًا 
؟ ( ، فكلمة ) دٌناراً( مفردةً منصوبةً و  تعرب : تمٌٌزاً معن دٌناراً ) كم 

 منصوباً وعالمة نصبه الفتحة ) أو تنوٌن الفتح ( .

 
  والحعٛ ِاوٛ :

 اشترٌَت ؟ لٌرةٍ بكم 
 لٌرٍة : مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة .كم : استفهامٌة ، 

حصراً؛ َلّن  ةإذا ُسبمْت ) كم (  بحرف جّر ؛ فإّن ) كم ( استفهامٌّ  – ٔ
 . الخبرٌة ال تُسبك بحرف جرّ 

، ولٌس تمٌٌزاً ، وهذه حالة خاصة ، ٌكون االسم بعدها مضافاً إلٌه  -ٕ
 . وتكررت عدّة مّرات فً اَلسئلة الوزارٌة 

 االضي الرٙ ٖمّٗا :
 ٖهُٕ وفسدأ دلسٔزًا أٔ مجعًا دلسٔزًا . –أ 

 حفظَت . آٌاتٍ حفظَت .      كم  آٌةٍ كم 
مفردة ، آٌات : جمع( وكالهما ٌُعرب : مضافاً إلٌه مجرور وعالمة جّره )آٌة : 

 الكسرة .

 ٖهُٕ امسًا وفسدًا أٔ مجعًا دلسٔزًا حبسف اجلس ) وَ (  –ب 
 كم من آٌٍة لرأَت .      كم من آٌاٍت لرأَت .

) آٌة : مفردة ، آٌات : جمع ( وسُبمتا بحرف الجر ) من ( وتعربان : اسماً 
 وعالمة جّره الكسرة .مجروراً 

 إذا طُِلب  تحدٌد نوع ) كم ( الواردة فً النص، وكان االسم بعدها غٌر مضبوط بالشكل، هنا نعتمد على عالمة الترلٌم؛ فإذا رأٌنا ) ؟ ( والحعٛ ِاّوٛ :

 كانت استفهامٌة ، وإذا لم نجدها تكون خبرٌة .
 الصدارة ؛ أي ال تمعان إال  فً بداٌة الجملة .كم االستفهامٌة والخبرٌّة  لهما حّك والحعٛ : 
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  ( إعراب كم ) نحتاجه فً                           والفعل املتعّدي تذكري    : الفعل الالزم

 به. هو فعل ال ٌحتاج مفعوالً  الفعن الالشً : -1

 –انكسر  -نزل   -جلس   –: سمط  مثل ال ٌمبل الهاء، :ػطرغػظػصذغه

 اجتمع . –ولف 
 

 هو فعل ٌحتاج إلى مفعول به .:  الفعن املتعدٙ  - 2

استخرج   –وهب  –علم  –ٌمبل الهاء ، مثل : ضرب  :طرغػظػصذغهػ

 أخرج   –كتب  -
 

 فعن وتعّد اضتٕفٜ وفعٕلْ : - أ
 به ، والمفعول به موجود فعالً .  مفعوالً  هو فعل ٌحتاج 

 .كتب الطالُب الواجَب .             رأٌتُه فً الحدٌمة    شاهد مازٌن البرنامَج .

 إذا اتصل الفعل المتعدّي بـ ) هاء أو كاف ( فهو حتماً متعدٍّ استوفى مفعوله. اٌتبْ :

 فعن وتعدٍّ مل ٖطتِٕف وفعٕلْ -ب 
 به ، ولكّن المفعول به غٌر موجود . هو فعل متعدٍّ ٌحتاج مفعوالً 

 . كتب الطالبُ .       رأٌُت فً الحدٌمة.     اهد مازٌن ش

متشابه تماماً ، وعند إعراب    

 مبنً على السكون فً محل ... استفهامكم : اسم    االستفهامٌة نمول :
أما الخبرٌّة ، فنمول : اسم مبنً على السكون فً محل ...      

 وبتدأ : زفع ني             شبْ مجمٛ جاز ٔدلسٔز ني   +  االضي بعدِا + 
 كم طالباً فً الصف ؟    كم طالٍب فً الصف .

 إعراب ) كم ( ٌعتمد على الكلمة الوالعة بعد ) كم واالسم الذي ٌلٌها (  والحعٛ :

 . فً الصفكم طالٍب         ؟    فً الصفكم طالباً  
 شبه جملة جار ومجرور           فً الصف : 

 وبتدأ : زفع ني            فعن الشً ) ال ٖكبن اهلاء ( ني + االضي بعدِا + 
 

 كم طالباً خرج من المدرسة ؟     كم طالٍب خرج من المدرسة .
 خرج : فعل الزم ال ٌمبل الهاء ) خرجه : لفظ غٌر ممبول ( 

) وّتصن باهلاء أ ٔ الهاف  فعن وتعّد اضتٕفٜ وفعٕلْني + االضي بعدِا + 
 وبتدأ .: زفع ني                ًا (بيال

 . دفعتهكم دٌناٍر             ؟     دفعتهكم  دٌناراً 
 دفعته : فعل متعد استوفى مفعوله، والدلٌل وجود الهاء .

وفعٕه ٌصب  ني :             وفعٕلْفعن وتعد مل ٖطتِٕف ني + االضي بعدِا + 
 بْ 

 كم دٌناراً دفعت ؟                        كم دٌناٍر  دفعت .
 دفعت : فعل متعدّ لم ٌستوِف مفعوله .

 –عاً  –ضٍٛ  – ثاٌٗٛ –دقٗكٛ  –)ضاعٛ  االضي بعدِا ٖده عمٜ الصواُ +  ني
 ني : ٌصب ظسف شواُ .   ْ    فعن الشً أٔ وتعد اضتٕفٜ وفعٕل         قسُ(  +

  
 ) ني ( ٌصب وفعٕه بْ (         فعن وتعد مل ٖطتِٕف وفعٕلْ                

عندما ٌُطلب إعراب ) كم ( علٌن النظر مباشرة إلى االسم الذي ٌلٌها فإذا  والحعٛ :  

مكان ( ) ظرف زمان أو  كان ٌدّل على الزمان أو المكان فتنبّه إلى أّن اإلعراب لد ٌكون 
لتعرف  ه للنظر إلى ما بعد وإذا كان االسم بعدها ال ٌدّل على الزمان أو المكان فانتملْ 

 اإلعراب الصحٌح .

 كم ساعٍة سْرَت .        ؟     سرَت         ساعةً     كم 
 ) كم ( نصب ظرف زمان .      زمن     +    فعل الزم         

 
ً  كم   فً الدراسة ؟    كم ٌوٍم لضٌت فً الدراسة . لضٌت  ٌوما
 ) كم ( نصب مفعول به .      مفعوله لم ٌستوفِ زمن   + فعل متعد   

 فسضذ ...(  –ذزاع  -وٗن  –) ورت  االضي بعدِا ٖده عمٜ املهاُني + 
 ني  : ٌصب ظسف وهاُ .        فعن الشً أٔ وتعد اضتٕفٜ وفعٕلْ           +   
 

 ) ني ( ٌصب وفعٕه بْ .           ْ    فعن وتعد مل ٖطتِٕف وفعٕل                

 كم متٍر مشٌت .      ؟    مشٌتَ    متراً    كم 
 ) كم ( نصب ظرف مكان .         مكان  + فعل الزم      

 
 ؟     كم متٍر لسَت . ستَ لِ    متراً   كم 
 ) كم ( نصب ظرف مكان .    مكان + فعل متعد لم ٌستوِف مفعوله    

= ) ني ( اضي اضتفّاً ) حصسًا ( وبين عمٜ الطهُٕ يف ذلن  حسف جّس + ني
 جّس حبسف اجلّس .

 أن ٌكون مجروراً ) حالة خاصة ( .واالسم بعدها ٌجب 

 بكم دٌناٍر اشترٌت الكتاب ؟
 كم : اسم استفهام مبنً على السكون فً محّل جّر بحرف الجّر.

 إلٌه مجرور، وعالمة جّره الكسرة .لٌرٍة : مضاف 

  .وغوضدػرذراتػاضطراتػطنػرحمػاضتجاربػ،وضدػاضطرءػطرةػطنػرحمػاألمػُغ
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 بَّٗ ٌٕع ) ني ( ٔأعسبّا يف وا ٖأت٘ :

 .كم صدٌٍك عرفت  -ٔ
 . كم تلمٌذاً حضر الدرسَ  -ٕ
 .إلى كم صدٌٍك أرسلت  -ٖ
 .كم شهٌداً سمط فً المعركة  -ٗ
 . كم من انتصاٍر حممتَ  -٘
 . فً المجلسكم ضٌفاً  -ٙ
 .كم ٌوٍم لضٌناه فً الدراسة  -7
 . ساعةً نمتَ كم  -3

 . كم دٌناراً فً جٌبن -9
 .كم من عالٍم خدم وطنه  -ٓٔ
 . كم عصفوراً فوق الشجرة -ٔٔ
 . من كم عاٍم سافرت إلى مصر -ٕٔ
 . كم لرٍن صنع أجدادنا المجدَ   -ٖٔ
 . كم كرسٌّاً فً الماعة -ٗٔ
 . كم من شهٌٍد ضّحى بروحه -٘ٔ

 . ٌوماً مّر على سفرناكم  - ٙٔ      

 خبرٌّة  - ٔ
 اسم مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به

 خبرٌّة ؛ َلّن ما بعدها مجرور ) مضاف إلٌه ( .
 ٌستوِف مفعوله ) عرفت ( .مفعول به ؛ َلنّه جاء بعد ) كم (  فعل متعدّ لم 

 استفهامٌّة - ٕ
ًّ على السكون فً محّل رفع مبتدأ  اسم استفهام مبن

 استفهامٌة ؛ َلّن ما بعدها  منصوب ) تمٌٌز ( .
 مبتدأ ؛ َلنّه جاء بعد ) كم ( فعل متعدّ استوفى مفعوله ) حضر الدرَس(  

 استفهامٌة - ٖ
 بحرف الجرّ  اسم استفهام مبنً على السكون فً محّل جرّ 

 . ) كم ( ُسبمْت بحرف جّر ؛ لذلن ما بعدها جاء مجروراً استفهامٌة ؛ َلّن 
 جّر بحرف الجّر ؛ َلّن ) كم ( ُسبمْت بحرف جّر .

 استفهامٌة - ٗ
ًّ على السكون فً محّل رفع مبتدأ  اسم استفهام مبن

 استفهامٌة ؛ َلّن ما بعدها  منصوب ) تمٌٌز ( .
 بعد ) كم ( فعل الزم ) سمط (مبتدأ ؛ َلنّه جاء 

 خبرٌّة - ٘
 اسم مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به

 خبرٌّة ؛ َلّن ما بعدها ) من + اسم مجرور ( .
 مفعول به ؛ َلنّه جاء بعد ) كم (  فعل متعدّ لم ٌستوِف مفعوله ) حمّمت ( .

 استفهامٌّة - ٙ
ًّ على السكون فً محّل رفع مبت  دأاسم استفهام مبن

 استفهامٌة ؛ َلّن ما بعدها  منصوب ) تمٌٌز ( .
 (  .   فً المجلس( وهً )  جار ومجرور مبتدأ ؛ َلنّه جاء بعد ) كم ( خبر ) شبه 

 خبرٌّة - 7
 اسم مبنً على السكون فً محل نصب ظرف زمان

 خبرٌّة ؛ َلّن ما بعدها مجرور ) مضاف إلٌه ( .
ٌدل على الزمان ) ٌوم ( + فعل متعدّ استوفى ظرف زمان ؛ َلنّه جاء بعد ) كم ( ما 

 مفعوله ) لضٌناه ( .

 استفهامٌّة - 3
 . ظرف زماناسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب 

 استفهامٌة ؛ َلّن ما بعدها  منصوب ) تمٌٌز ( .
 (. نام+  فعل الزم )  ما ٌدّل على الزمان ) لٌلة (؛ َلنّه جاء بعد ) كم ( ظرف زمان

 استفهامٌّة -9
ًّ على السكون فً محّل رفع مبتدأ  اسم استفهام مبن

 استفهامٌة ؛ َلّن ما بعدها  منصوب ) تمٌٌز ( .
 مبتدأ؛ َلنّه جاء بعد ) كم ( خبر ) شبه جملة جار ومجرور ( وهً ) فً جٌبن(. 

 خبرٌة - ٓٔ
ًّ على السكون فً محّل رفع مبتدأ  اسم  مبن

 + اسم مجرور ( . خبرٌّة ؛ َلّن ما بعدها ) من
 مبتدأ ؛ َلنّه جاء بعد ) كم ( فعل متعدّ استوفى مفعوله ) خدم وطنه(  

 استفهامٌّة -ٔٔ
ًّ على السكون فً محّل رفع مبتدأ  اسم استفهام مبن

 استفهامٌة ؛ َلّن ما بعدها  منصوب ) تمٌٌز ( .
 شجرة (  .  مبتدأ ؛ َلنّه جاء بعد ) كم ( خبر ) شبه جملة ظرفٌة ( وهً ) فوق ال

 استفهامٌّة - ٕٔ
ًّ على السكون فً محّل جر بحرف الجر  اسم استفهام مبن

 استفهامٌة ؛ َلّن ) كم ( ُسبمْت بحرف جّر ؛ لذلن ما بعدها جاء مجروراً .
 جّر بحرف الجّر ؛ َلّن ) كم ( ُسبمْت بحرف جّر .

 خبرٌة - ٖٔ
ًّ على السكون فً محّل نصب ظرف زمان  اسم  مبن

 خبرٌّة ؛ َلّن ما بعدها مجرور ) مضاف إلٌه ( .
فعل متعدّ استوفى  ظرف زمان ؛ َلنّه جاء بعد ) كم ( ما ٌدل على الزمان ) لرن ( +

 .مفعوله ) صنع(، ومفعوله : ) المجد (

 استفهامٌة - ٗٔ
ًّ على السكون فً محّل رفع مبتدأ  اسم  استفهام مبن

 تمٌٌز ( . استفهامٌة ؛ َلّن ما بعدها  منصوب )
 مبتدأ؛ َلنّه جاء بعد ) كم ( خبر ) شبه جملة جار ومجرور ( وهً ) فً الماعة(.

 خبرٌة - ٘ٔ
ًّ على السكون فً محّل رفع مبتدأ  اسم  مبن

 خبرٌّة ؛ َلّن ما بعدها ) من + اسم مجرور ( .
 مبتدأ ؛ َلنّه جاء بعد ) كم ( فعل الزم ) ضّحى (

 استفهامٌة - ٙٔ
ًّ على السكون فً محّل نصب ظرف زمان اسم  استفهام  مبن

 استفهامٌة ؛ َلّن ما بعدها  منصوب ) تمٌٌز ( .
 ظرف زمان ؛ َلنّه جاء بعد ) كم ( ما ٌدل على الزمان ) ٌوماً ( + فعل الزم ) مّر( .

 .ػغصنػضكػتحتػاألرضػصنػضضـهػسوقػاألرض
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 طالبًا نراجاء  

 . أي ال تمع فً بداٌة الجملة؛  هلا حّل الصدازٚلٗظ   -ٕ

 وٍصٕبًا  ٖٔعسب متٗٗصًا .االضي بعدِا ٖهُٕ وفسدًا  – 2

 لصٌدةً : تمٌٌز منصوب وعالمة نصبه الفتحة ..     لصٌدةً حفظت كذا   

ًٛ :  –ب   بلداً . كذازرُت   وفسدٚ : –أ    ُتطتدَدً ) نرا ( : – 3  بلداً . كذا كذا) تُعرب : توكٌداً لفظًٌّا ( : زرُت  وهسّزٚ  -ج   بلداً . كذا وكذازرُت  وعطٕف

 اسم مبنً على السكون فً محل ...                        
 فعن + نرا                               نرا : زفع فاعن  -1
 

 للتأكد نسأل عنه بـ ) َمْن ؟( 
 انتبه : ٌجب أن تتأكد من وجود الفعل  .

 ) من وصل ؟ الجواب : كذا... (شابًّا  كذاوصل 
 فالحاً . كذامظلًٌّا / انطلك إلى الحمول فً الصباح الباكر  كذالفز  

 . فاعلاسم مبنً على السكون فً محّل رفع كذا : 
 تذّكر : االسم بعد ) كذا ( ُيعرب دائمًا : تمييزًا .

 شاّبًا : تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة .

 نرا : زفع ٌائب فاعن  .      فعن وبين لمىجّٕه + نرا       -2
ًّ للمجهول : ضّم أوله + كسر ما لبل آخره ، ، مثل ُكِسر ) الماضً المبن
 ، مثل : ٌُكَسر (والمضارع المبنً للمجهول : ضّم أوله + فتح ما لبل آخره

 كٌساً فً السٌارة . كذاٌُحَمل كتاباً .                كذاُكتَِب 
 ) ُكتِب : فعل ماض مبنً للمجهول ، ٌُحمل : فعل مضارع مبنً للمجهول(

ًّ على السكون   فً محّل رفع نائب فاعل .كذا ) فً الجملتٌن ( : اسم مبن

 نرا : ٌصب وفعٕه بْ .                          فعن + فاعن + نرا     -3
 للتأكد نسأل عنه بـ ) ماذا ؟ (

 

 . ) ماذا شاهدُت ؟ الجواب : كذا ...منظراً جمٌالً  كذا شاهدتُ 
ً  كذاللماً / دعا خالدٌ  كذا/ اشترٌُت   . صدٌما

 
نصب مفعول به .اسم مبنً على السكون فً محّل كذا :   

 حسف جّس + نرا               نرا : جّس حبسف اجلس . -4
 

 اً .صدٌم كذادٌناراً / اشتمت إلى   كذااشترٌُت المماش ب
 جّر بحرف الجّر.اسم مبنً على السكون فً محّل كذا : 

 –ثاٌٗٛ  – ٛدقٗك –لٗمٛ  –ًٖٕ نرا + اضي ٖدّه عمٜ الصواُ، وجن :   -5
 نرا : ٌصب ظسف شواُ .                  ... قسُ   –ضٍٛ  -عاً

 . ةً دلٌم كذاٌوماً / حادثت صدٌمً  كذاساعةً / جلس وحٌداً  كذاانتظرتن 
 

.نصب ظرف زمان اسم مبنً على السكون فً محّل كذا :  

 -شرب –ذزاع  –ورت  –وٗن نرا + اضي ٖدّه عمٜ املهاُ ، وجن :  -6
 نرا : ٌصب ظسف وهاُ .                  فسضذ  ...

 فرسخاً .كذا مٌالً / استمتعنا بالجري  كذاسرُت 
 

نصب ظرف مكان.اسم مبنً على السكون فً محّل كذا :   

جّس نرا :          ظسف وهاُ + نرا ) عهظ احلالٛ الطابكٛ (     -7
 وطاف إلْٗ .

 عند ... –تحت  –فوق  –بعد  –من ظروف المكان : لبل 

ً كذا /  ٌحّب السهر عند  عمبةً  كذاوصل إلى هدفه بعد   . صدٌما
ة.جّر باإلضافاسم مبنً على السكون فً محّل كذا :   

ً  كذامسجداً / فً الصف  كذافً المدٌنة  جاز ٔدلسٔز يف بداٖٛ اجلىمٛ  + نرا         نرا : زفع وبتدأ وؤّخس . -8  . طالبا
 رفع مبتدأ.اسم مبنً على السكون فً محّل كذا : 

ُّ ٔامسّا        + نرا                     نرا : زفع خرب . -9   . الحضور كذا شخصاً  وبتدأ  أٔ إ
 . كذا : اسم مبنً على السكون فً محّل رفع خبر

 ) كذا ...( م( بأنّه الحضورفأنا أخبر عن ) 
 

 ا شخصاً .كذإّن الحضور 
ًّ على السكون فً محّل رفع خبر إّن .كذا : اسم   مبن

 نرا ) الجاٌٗٛ ( : تٕنٗد لفع٘ .    نرا نرا (                نرا وهسزٚ  ) - 10
 والتوكٌد اللفظً ٌتبع ما لبله فً اإلعراب

 والتوكٌد اللفظً ٌتبع ما لبله فً اإلعراب
 . أحّب كذا كذا شاعراً 

 مفعول به . نصب: اسم مبنً على السكون فً محّل ) اَلولى ( كذا 
 توكٌد لفظً . نصب:اسم مبنً على السكون فً محّل ) الثانٌة (  كذا 
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ً  كذا كذاسعى إلى أ  هدفا
 بحرف الجّر . جرّ : اسم مبنً على السكون فً محّل ) اَلولى ( كذا 
 توكٌد لفظً . جرّ :اسم مبنً على السكون فً محّل ) الثانٌة (  كذا 

نرا ) الجاٌٗٛ ( :      نرا وهسزٚ وع ٔجٕد ٔأ بٍّٗىا ) نرا ٔنرا (     -11
 اضي وعطٕف .

 و االسم المعطوف ٌتبع  ما لبله فً اإلعراب

َ  كذاو كذازارنً   . لرٌبا

: َمْن التٕضٗح )  : اسم مبنً على السكون فً محّل رفع فاعل .) اَلولى ( كذا 

 زارنً ؟ الجواب: كذا ...
و بعد اَلفعال المنتهٌة بـ ) نً ( ٌأتً فاعٌل ، و ) نً : النون للولاٌة ، ٌاء 

 المتكلّم : ضمٌر متصل مبنً فً محل نصب مفعول به ممدّم . ( 
ًّ على السكون معطوف على ) كذا( اَلولى فً محل رفع. :)الثانٌة ( كذا  اسم مبن

لبله فً اإلعراب ،  : فً محل رفع؛ َلّن االسم المعطوف ٌتبع  ما ) التٕضٗح

 وبما أّن ما لبل واو العطف مرفوع؛ فٌكون ما بعد الواو مرفوعاً .

أعسب نرا يف وا ٖأت٘ :

 . عافشُخ إٌٝ وزا تٍذاً  -1

 . دعشخ وزا وزا  ِذاظشجً  -2

3-  ً  . فٟ اٌّشفٝ وزا ِش٠عا

 . لفضخ وزا ِرشاً  -4

5-  ً  . ٠ؤٌّٕٟ وزا ِٛلفا

 . أغّعد ػ١ٟٛٔ وزا دل١محً  -6

 . ذذد وزا غاٌٚحً  تذث ػٓ دزائٗ -7

8-  ً  . ذشاجش فٟ اٌّغاء وزا ٚوزا  شخصا

 . ةً شاهدُت البرنامج كذا ساع - 9
ٔٓ -  ً  . اعتمدت على كذا صدٌما
ٔٔ-  ً  . فً المرٌة كذا مستوصفا
 . ةً ألمُت بٌن كذا وكذا حدٌم -ٕٔ
 . صد الفالحون كذا حمالً ح - ٖٔ
 . زحف الجندّي كذا ذراعاً لبل أن ٌستشهد -ٗٔ
ٔ٘ -  ً  . اجتمع فً الساحة كذا بائعا

. أستمتُع بكذا كذا أنشودة  - ٙٔ       

 التٕضٗح                         احلن                                                    

 َلنَّها سُبمْت بحرف جّر . .اسم مبنً على السكون فً محل جّر بحرف الجرّ  -ٔ

ًّ على السكون فً محّل  -ٕ  . نصب مفعول بهاسم مبن
ًّ على السكون فً محّل نصب توكٌد لفظً  . اسم مبن

 َلنَّها ولعت بعد الفعل والفاعل + نسأل عنه بـ ) ماذا ؟ ( . 
 َلنَّها مكّررة .

 َلنَّها سُبمت بجار ومجرور فً بداٌة الجملة . . اسم  مبنً على السكون فً محّل رفع مبتدأ -ٖ

ًّ على السكون فً محّل  -ٗ  َلنَّه جاء بعدها ما ٌدّل على المكان ) متراً ( . . نصب ظرف مكاناسم  مبن

 َلنه ٌمكن أن نسأل عنه ب ) من ؟ ( + عادة بعد ) نً ( ٌأتً فاعل . مؤّخر. اسم مبنً على السكون فً محل رفع فاعل -٘
ًّ فً محّل نصب  ) نً ( : النون للولاٌة ، وٌاء المتكلّم : ضمٌر متصل مبن

 مفعول به ممدّم .

ًّ على السكون فً محّل نصب ظرف زمان -ٙ  َلنّه جاء بعد ) كذا ( ما ٌدّل على الزمان ) دلٌمة ( . . اسم  مبن

 َلنَّها سُبمت بظرف ) تحت ( . . اسم مبنً على السكون فً محل جر باإلضافة -7

 . اسم مبنً على السكون فً محل رفع فاعل -3
 . مبنً على السكون فً محل رفعمعطوف اسم 

ن أن نسأل عنه ب ) من ؟ ( ؛ أي َمن تشاجر ؟ الجواب : كذا .َلنه ٌمك  
 َلنَّها مسبولة بحرف العطف ) الواو(.

 َلنّه جاء بعد ) كذا ( ما ٌدّل على الزمان ) ساعة ( . . اسم مبنً على السكون فً محل نصب ظرف زمان -9

ًّ على السكون فً محّل جر بحرف الجرّ  -ٓٔ  جّر .َلنَّها سُبمْت بحرف  . اسم مبن

 َلنَّها سُبمت بجار ومجرور فً بداٌة الجملة . . اسم  مبنً على السكون فً محّل رفع مبتدأ -ٔٔ

ًّ على السكون فً محّل جر باإلضافة -ٕٔ  . اسم  مبن
ًّ على السكون فً مجّل  جر معطوف اسم   .مبن

 َلنَّها سُبمت بظرف ) بٌن ( .
 َلنَّها مسبولة بحرف العطف ) الواو(.

 َلنَّها ولعت بعد الفعل والفاعل + نسأل عنه بـ ) ماذا ؟ ( .  . السكون فً محل نصب مفعول به اسم مبنً على -ٖٔ

ًّ على السكون فً محّل نصب ظرف مكان -ٗٔ ً َلنَّه جاء بعدها ما ٌدّل على المكان )  . اسم  مبن  ( . ذراعا

؛ أي َمن اجتمع ؟ الجواب : كذا .َلنه ٌمكن أن نسأل عنه ب ) من ؟ (  . اسم مبنً على السكون فً محل رفع فاعل -٘ٔ  

 . اسم مبنً على السكون فً محل جّر بحرف الجرّ  -ٙٔ
 . اسم مبنً على السكون فً محل جّر توكٌد لفظً

 َلنَّها سُبمْت بحرف جّر .
 َلنَّها مكّررة .

 

 .نػغذرقػاضضوءػآخرػاضظغقأػالبّد
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 بٌّن نوع اإلضافة . –ٖ             .استخرج من النص :  إضافة لفظٌة ، إضافة معنوٌّة  – ٕ  حدّد المضاف والمضاف إلٌه .  - ٔ
 علّل . – 7    بٌّن الخطأ ، وصّوْبه . - ٙ      أعرب ما تحته خط . – ٘   ما فائدة اإلضافة المعنوٌّة أو اللفظٌة . – ٗ

          
                                                             لكشف المضاف : نبحث عن اسم بال أل  وبال تنوٌن ، وٌكون االسم بعده هو المضاف إلٌه .طسٖكٛ احلّن : 

 كلمة  ) كتاب( هً اسم بال أل وبال تنوٌن فتكون هً المضاف، وكلمة ) الجاحظ ( هً المضاف إلٌه .                  . الجاحظ   كتابلرأُت  
 علٌن أن تبتعد عن كلمة  ) لرأت ( ؛ َلنّها فعل .               مضاف   مضاف  إلٌه       

 
              «واَلرِض   السماوات   غٌبُ هلل   » 

 مضاف  إلٌه  مضاف         

 
بن ، للمً(  ، ٌكون االسم مضافاً، والضمٌر مضافاً إلٌه؛ أي الكلمات ) بٌت ، كتاب ، للم ( هً كّل اسم ٌتصل به ضمٌر ، مثل : ) بٌته ، كتاوالحعٛ : 

  المضاف ، والضمائر ) الهاء، والكاف ، و الٌاء ( هً المضاف إلٌه .

 اإلضافٛ المفعٗٛ  اإلضافٛ املعٍٕٖٛ 
 طسٖكٛ نشفّا : تعتىد عمٜ املطاف فّٕ ٖهُٕ :

 .الحكّ  ضغْ بُ العاصً /  دمْ حِ الباطل /  هرْ كُ :  صسحيًا وصدزًا - ٔ

 عملٌة الدراسة ... المصدر الصرٌح : ٌمبل عملٌة ال ، مثل : عملٌة الكره ،

 العلم . بٌتالطفل /  ٌدالتلمٌذ /  دفترالطالب /  للم:  امسًا جاودًا – ٕ

ًّ ،   االسم الجامد والحعٛ :  هو الذي ٌدّل على شًء محسوس مادّي ، مثل : كرس

 شجرة ، عٌن ...

 الوصول . عندروب / غال لبلالنجاح /  بعد: ظسفًا  – ٖ

 الشدائد . أعظماإلخوة /  أصغرالناس /  أكثر: ) أفعل(  تفطٗن اضي  – ٗ
 

عندما ٌُطلَب السؤال اآلتً : لماذا اعتُبِرت اإلضافة معنوٌة فً العبارة والحعٛ : 

 ...؟
 أو اسم جامد صرٌحٌ  دده ، ونمول : َلّن المضاف مصدرٌ هنا ننظر إلى المضاف ونح

 أو اسم تفضٌل . و ظرفأ

 طسٖكٛ نشفّا : تعتىد عمٜ املطاف أٖطًا ٖٔهُٕ وَ املشتكات 
) اضي فاعن ، اضي وفعٕه ، صفٛ وشبّٛ، صٗغٛ وبالغٛ ( 

 : للسهولة نمول : ٌجب أن ٌكون المضاف على أحد اَلوزان اآلتٌة
فاعل ، مفعول ، فعٌل، فعّال ، أي اسم ٌبدأ بمٌم مضمومة + كسر أو فتح 

 ما لبل اآلخر .
 ى الترتٌب : عامل، مرفوع، كبٌر، وّهاب، ُمحتِرف، ُمجتَمع .اَلمثلة عل
إذا كانت الكلمة وردت بصٌغة جمع المذكر السالم ، فإنّنا :   1والحعٛ 

نتعامل مع المفرد ، مثل : " ُمرِسلو النالة " هنا المفرد " ُمرِسل " أي 
 اسم ٌبدأ بمٌم مضمومة + كسر ما لبل اآلخر ، فاإلضافة لفظٌة .

 

عندما ٌُطلب السؤال اآلتً : لماذا اعتُبِرت اإلضافة لفظٌة :  2عٛ والح

 ؟...عبارة الفً 
،  ملمضاف من المشتمات ، وهو جواب عافالجواب بكّل بساطة : َلّن ا

 السابمة .الوزارٌة  ولُبِل فً الدورات
 

إذا كان المضاف مشتماً فاإلضافة لفظٌّة ، وإذا كان غٌر  :ٌتٗجٛ ِاوٛ 

 معنوٌّةذلن تكون 

 وا املعٍٜ املطتفاد وَ اإلضافٛ يف عبازٚ ... ؟ 
 أٔ  وا فائدٚ اإلضافٛ املعٍٕٖٛ يف العبازٚ ...؟

 وا املعٍٜ املطتفاد وَ اإلضافٛ يف عبازٚ ... ؟ 
 أٔ  وا فائدٚ اإلضافٛ المفعٗٛ يف العبازٚ ...؟

، فإذا كانت  إذا لم ٌحددوا نوع اإلضافة فً السؤال، فعلٌنا أن نعرف نوع اإلضافة
 معنوٌة ، ٌكون الجواب :

 الرجل  بٌتاإلنسان /  عبْ طَ الثناء /  بّ حُ  وجن :) نكرة + معرفة (   : تعسٖفال  – 1

          ؛ أي ال ٌوجد )  أل() نكرة + نكرة (  :تدصٗصال – 2

 سارٍق . لصةطالٍب /  كتابُ حّكٍ /  كلمة وجن :

إذا لم ٌحددوا نوع اإلضافة فً السؤال، فعلٌنا أن نعرف نوع اإلضافة ، 
 ، ٌكون الجواب : لفظٌةفإذا كانت 

ٌُ ( . وصل معلُّم الصفّ :   التٍَٕٖ ِرفالتدفٗف حَب -1  ) أصٍٙا : ِؼٍّ

 ذزف إٌْٛ  إرا واْ ِثٕٝ أٚ جّغ ِزّوش عاٌّاً :اٌرخف١ف ت -2

 ( ُحِذفت النون من كلمة )مماتال( لإلضافة  )  الكتٌبة . مماتالعاد 

 .المدرسة  معلمواجتمع  
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 ملاذا  اعُتربت اإلضافٛ وعٍٕٖٛ يف وا ٖأت٘ : 

 التعمٗن العبازٚ
 ) وٌجوز أن نمول : َلّن المضاف اكتسب تعرٌفاً (   َلن المضاف مصدر صرٌح  .المعروف واجب  ُصنع

 ) وٌجوز أن نمول : َلّن المضاف اكتسب تعرٌفاً (    زمانَلن المضاف  ظرف  .  المساء عندوصلت 
 ) وٌجوز أن نمول : َلّن المضاف اكتسب تعرٌفاً (     َلّن المضاف اسم تفضٌل  .  اَلصدلاء لرباً منًّ أكثرأنت 

 ) وٌجوز أن نمول : َلّن المضاف اكتسب تخصٌصاً (        سم جامداَلّن المضاف  .  منزلٍ   سورتهدّم 
 ) وٌجوز أن نمول : َلّن المضاف اكتسب تعرٌفاً (  َلن المضاف مصدر صرٌح  . الرواٌات تعجبنً  لراءة

 ) وٌجوز أن نمول : َلّن المضاف اكتسب تعرٌفاً (       َلن المضاف اسم جامد  . اَلشجار ثمارلطف الفالح 
 نمول : َلّن المضاف اكتسب تعرٌفاً ( ) وٌجوز أن مكان     َلن المضاف ظرف  . الطاولة  تحتوضع الحذاء 

ً  أصعب  ) وٌجوز أن نمول : َلّن المضاف اكتسب تعرٌفاً (     َلّن المضاف اسم تفضٌل  . اللحظات عندما تفمد صدٌما

  ملاذا  اعُتربت اإلضافٛ لفعّٗٛ يف وا ٖأت٘ : 

 .المنزل سارقلُبِض على  -ٔ
 .العٌال كثٌرهو  -ٕ
 .الذنوب غفّارهللا  -ٖ
 .الحال و مٌسور هم  -ٗ
 .اللسان محبوب صادق -٘
 .الملب اطٌّب ماإنّه -ٙ
 .الممال مبدع كاتب -7
 .السٌرة محمودهو  -3

 .       َلن المضاف اسم فاعلَلّن المضاف مشتك أو  -ٔ
 . َلن المضاف  صفة مشبّهة  َلّن المضاف مشتك أو -ٕ
 .  َلّن المضاف صٌغة مبالغة  َلّن المضاف مشتك أو -ٖ
 .       المضاف اسم مفعولَلّن  َلّن المضاف مشتك أو -ٗ
 .       َلن المضاف اسم فاعل َلّن المضاف مشتك أو -٘
 . َلن المضاف  صفة مشبّهة َلّن المضاف مشتك أو -ٙ
 .       َلن المضاف اسم فاعل َلّن المضاف مشتك أو -7
 .     َلّن المضاف اسم مفعول َلّن المضاف مشتك أو -3

 يف وا ٖأت٘ :  واذا أفادت اإلضافٛ املعٍّٕٖٛ  وع التعمٗن 

 احلّن                                     العبازٚ                  
 . التعرٌف َلّن المضاف إلٌه معرفة . العائلة رائع بٌت

 . التخصٌص َلن المضاف إلٌه نكرة . مدحٍ  شعرَ لرأت 
 . التعرٌف َلّن المضاف إلٌه معرفة . الجماعة معهللا  ٌد

 . التخصٌص َلن المضاف إلٌه نكرة+  التعرٌف َلّن المضاف إلٌه معرفة .حّكٍ  كلمةالجهاد  أفضل

 . التعرٌف َلّن المضاف إلٌه معرفة .الخالك العظٌم  سبحان
 . التعرٌف َلّن المضاف إلٌه معرفة .  اَلشجار ثمارالفالح  لطفَ 

 . التخصٌص َلن المضاف إلٌه نكرة . طاولةٍ  حتوضع الحذاء ت
ً  صعبأ  . التعرٌف َلّن المضاف إلٌه معرفة . اللحظات عندما تفمد صدٌما

 واذا أفادت اإلضافٛ المفعٗٛ يف وا ٖأت٘ :

 اإلفادٚ العبازٚ
 هو مسلوُب اإلرادة . - ٔ
 هم صادلا المول . – ٕ
 عاد فالحو الحمِل . – ٖ
 إنّه كثٌُر الكالِم . – ٗ

 أفادت حذف التنوٌن من المضاف .
 النون من المضاف .أفادت حذف 

 أفادت حذف النون من المضاف .
 أفادت حذف التنوٌن من المضاف .

ُّ املطاف   ٖكرتُ بـ ) أه ( يف اإلضافٛ المفعٗٛ فكط ، ٔلألضباب اآلتٗٛ :قد أٔاًل : اعمي أ
 .محبوبان  وعِدهم  الصادلا                              وجٍٜ املطاف ناُ إذا – 1

 نشٌطون . وِلهم حم الفالحو               ناُ املطاف مجع ورنس ضاملًا إذا – 2

 أّن كلمة ) الكثٌر ( نعٌت للمعرفة ) الرجل( . الحغ.      اإلحسانِ  الكثٌرُ الرجُل  إنَّه                    ناُ املطاف ٌعتًا ملعسفٛ إذا – 3

  . أّن  المضاف إلٌه ) الناس ( ممرون بـ ) أل (؛ أي معرفة الحغ           الناِس ُمطاٌع  المنصفُ            (أهـ )ًٌا بسٔناُ املطاف إلْٗ وك إذا – 4
 أن ٌكون  جوابه  أٌضاً : َلّن المضاف إلٌه ممرون بـ ) أل (   أّن المثال فً البند الثالث ) إنّه الرجل الكثٌر اإلحسان ( ٌجوزالحغ 



 9000909770ماهر أبو بكر   

 

 أن ترتقي حيّق لك7ٔ 

 

 عمن دخٕه ) أه ( عمٜ املطاف يف وا ٖأت٘ :     

 الملبِ  الرحٌمَ كن  - ٔ
 هم محمودونأعمالِ  المتمنو - ٕ
 عّمان الساكناإنّهما  - ٖ
 الشمائلِ  اللطٌفَ  أحّب الرسولَ  - ٗ
 أوطانهم الحارِسًأحترم  - ٘
 المرآن إلى ممّر المسابمة الحافظاوصل  -ٙ
 المماِل مبدع الكاتبُ  -7
 أرضهم متفائلون بالموسم لزارعوا - 3

 ممروناً بـ ) أل ( .المضاف إلٌه  اإلضافة لفظٌة +  َلن
 .المضاف  جمع مذكر سالم  اإلضافة لفظٌة + َلن 
 . المضاف مثنى اإلضافة لفظٌة + َلّن 

 المضاف إلٌه  )الشمائل ( ممروناً بـ )أل ( . اإلضافة لفظٌة + َلّن  أٔالتعرٌف   المضاف نعت لمعرف بألاإلضافة لفظٌة + َلّن 

 . المضاف جمع مذكر سالم اإلضافة لفظٌة + َلن 

 َلّن المضاف إلٌه ) المرآن ( ممروناً بـ )أل (. أٔ.     المضاف مثنى اإلضافة لفظٌة + َلن 

 ف إلٌه ممروناً بـ )أل( .المضا اإلضافة لفظٌة + َلّن 
 .المضاف جمع مذكر سالم   اإلضافة لفظٌة +  َلنّ 

 

                    

 فتح ٌاء المتكلم وجوباً . علّل – ٗ  بٌّن الخطأ ، وصّوْبه . - ٖ) واجب أو جائز (    ما حكم فتح ٌاء المتكلّم. – ٌٕاء المتكلّم.   أعرب  – ٔ

 أٔ تطهٍّٗا جٕاش فتح ٖاء املتهّمي .

ِٙ   = املتهّمي  اءاضي صخٗح اآلخس + ٖ  و ٌجب كسر الحرف الذي لبلها ( أو تسكٌنها ،  فتح ٌاء ؛ أي ٌجوز    َٙ  أٔ 

 إذا اتصلت ٌاء المتكلّم باسم صحٌح اآلخر ) أي ال ٌنتهً بألف أو واو أو ٌاء ( فإنّه ٌجوز فتح الٌاء أو تسكٌنها . التٕضٗح :

ًَ                       .بلد + ي = بلِدْي أو بلِدَي  ًْ أو للبِ  . للب + ي = للبِ

 للبً = للب ) مضاف ( + الٌاء ) مضاف إلٌه (  والحعٛ :

 :  املّتصن بّا املطاف ناُ ٔجٕب فتح ٖاء املتهّمي إذا 

 عصا : عصاَي / فتى : فتايَ  : (أصلٌّة ) مختوم بألف اضي وكصٕز   -1

 :  ) مختوم بٌاء أصلٌة (اضي وٍكٕص  –2

 + ًْ ًَّ ) أصلها : لاض  (   ثّم أدغمت الٌاءان فأصبحتا ٌاء مشدّدة  ،  ( المتكلّميَ ) لاضً : لاض
ًْ +راعً :  ًَّ ) أصلها : راع  (   ثّم أدغمت الٌاءان فأصبحتا ٌاء مشدّدة ،  المتكلّم   ( يَ  ) راع

 

 طالباَي  ) حذفت النون لإلضافة (  + ٌاء المتكلّم =طالبان  وجٍّٜ : – 3

ًَّ  ٌاء المتكلّم طالبٌَن +                ًْ + َي )              = طالبَ ًَّ :  أصلها : طالبَ  (   ثّم أدغمت الٌاءان فأصبحتا ٌاء مشدّدة ،  طالبَ

ًَّ  + ٌاء المتكلّم = فالِحٌن   مجع ورّنس ضامل  : – 4  ) حذفت النون لإلضافة (. فالِح

ًْ + َي ،                             ًَّ : أصلها : فالِح  (  ثّم أدغمت الٌاءان فأصبحتا ٌاء مشدّدة فالِح

 ٌُطلب عادة إعراب ٌاء المتكلم وهو : ضمٌر متصل مبنً على ) السكون أو الفتح ( فً محّل جّر مضاف إلٌه . والحعٛ :

 ، ٔبَّٗ حسنتّا وع  التعمٗن :أضف الهمىات اآلتٗٛ إىل ٖاء املتهّمي 

 كتاب  – ن  ي  يد   –باني  – ين  مدير   –كأسان  –هوى  –بيت 
 ْٟ َٟ  أٚ ت١رِ  .اسم صحٌح اآلخرّن المضاف َل ؛و تسكٌنهاأجواز فتح الٌاء            ت١ر

 َٞ  . اسم ممصورّن المضاف َل ؛وجوب الفتح                   ٘ٛا

 َٞ  . مثنىّن المضاف َل ؛وجوب فتح ٌاء المتكلم                  وأعا

 َّٞ  جمع مذكر سالم .ّن المضاف َل ؛وجوب فتح ٌاء المتكلّم                  ِذ٠ِش

 اسم منموص .ّن المضاف َل ؛وجوب فتح ٌاء المتكلّم                    ًَّ بانِ 

 . مثنىّن المضاف َل ؛وجوب فتح ٌاء المتكلم                    ٌدَيَّ 

 ًَ ًْ أو كتابِ  . صحٌح اآلخر ّن المضاف اسمَل ؛جواز فتح الٌاء أو تسكٌنها     كتابِ
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 . لجملة أو ظرفاً ممطوعاً عن اإلضافة  أُضٌف اسماً مالزماً لإلضافة  أو ظرفاً مالزماً لإلضافة  أو ظرفاً استخرج من النص :   – ٔ
 .بٌّن الخطأ ، وصّوْبه  - ٖ                                   . الكلمة المخطوط تحتها أعرب  – ٕ

 ُت بعدَ الغروب .ئفنمول : ج ، هً أسماء ال تأتً إال مضافة ؛ أي ٌجب أن ٌأتً بعدها مضاف إلٌه ، مثل : مع األمساء املالشوٛ لإلضافٛ :

 بعد َ : ظرف مالزم لإلضافة ،  الغروب : مضاف إلٌه .
 اَلسماء المطلوبة : كال وكلتا ، لبل وبعد ، إذا وإذْ وحٌُث ، أّي ، مع ، لدْن .

                                                          

 إعسابْ حسنتْ املطاف إلْٗ بعدٓ  االضي 
 باحلسٔف ضىر أٔ اضي ظاِس نال + نمتا 

أٔ 
احلسنات 
 املكّدزٚ 

ٖعاوالُ وعاومٛ املجٍٜ أٙ باحلسٔف; ٖسفعاُ         + ضىر نال ٔنمتااضي وعسفٛ +   -1
 .باأللف ٍٖٔصباُ ٔجيّساُ بالٗاء / ٖٔعسباُ تٕنٗدًا وعًٍٕٖا 

 . كالهمانجح الطالبان 
ضمٌر : ( هما، و )  ، وهو مضاف َلنّه ملحك بالمثنى ؛كالهما : توكٌد معنوّي مرفوع باَللف

 ًّ  .فً محل جّر باإلضافةعلى السكون متصل مبن
 

 سنات املكدزٚ عمٜ األلف لمتعرز ٖعسباُ باحل      ) ال ٖٕجد ضىر( + اضي ظاِس ٔنمتا نال -2
 . الطالبٌنِ  كالنجح 

نع من ظهورها التعذّر، وهو موعالمة رفعه الضمة الممدّرة على اَللف  ،كال : فاعل مرفوع
 مضاف.

 عّمن :  -3

 تجٍٗٛ خرب ) نال ٔنمتا (    -أ 

 ( لكالهما فً محل رفع خبر جاءا) جملة جاءاكالهما 
 الجواب : مراعاة لمعناها .

 إفساد خرب) نال ٔنمتا (  . –ب 
 لكالهما (   فً محل رفع خبر جاء)جملة   جاء كالهما 

 الجواب : مراعاة للفظها .

 ظسف شواُ أٔ وهاُ وٍصٕب ٔعالوٛ ٌصبْ الفتخٛ . -1  الفتح اضي وفسد  بعد  –قبن 
 الحدٌمة . لبلَ ولفت  –الغروِب بعدَ جئُت 

 ظرف مكان              ظرف زمان         
 

 وَ + قبن ٔبعد = اضي دلسٔز ٔعالوٛ جسٓ الهطسٚ . -2
 سماعه . بعدِ تأّكدت من الخبر من 

 

 مل ٖأِت بعدِىا وطاف إلْٗ (  إذا  ) أٙ إذا اٌكطعا عَ اإلضافٛ ٖبٍٗاُ عمٜ الطّي  -ٖ
 أّما بعدُ : لنخلص  النٌّة هلل .          . رأٌته لبلُ 

ًّ على الضم فً محّل نصب .  لبُل + بعدُ : ظرف مبن

 .وبين عمٜ الطهُٕ يف ذلن ٌصب ،ظسف ملا ٖطتكبن وَ الصواُ الطهُٕ مجمٛ فعمٗٛ  إذا 
 الخٌر حصدته زرعتإذا 

مجمٛ فعمٗٛ فعمّا   إِذ 
 واض حصسًا .

 أٔ مجمٛ امسٗٛ .

 وبين عمٜ الطهُٕ يف ذلن ٌصب. ،: ظسف شواُ إِذ الطهُٕ 

 . احتدم النماش إذ/ دخلُت  السماء ماطرةٌ   إذوصلُت 
 مجمٛ امسٗٛ                       مجمٛ فعمٗٛ                  
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مجمٛ فعمٗٛ فعمّا  حُٗح
 . أٔ وطازع واض 

 أٔ مجمٛ امسٗٛ .

 .وبين عمٜ الطّي يف ذلن ٌصب  ،ظسف وهاُ -1  الطي

ًٌّ جالس/ جلسُت حٌُث  ٌجلس أبًجلس أبً / جلسُت حٌُث  حٌثُ جلسُت    عل

 

 أتٌَت . حٌثُ ُعْد من ، وجن :   حسف جّس +  حُٗح  -2
 .فً محل جّر  ،مبنً على الضمّ  اسمحٌث : 

 ّٙ ضي أٔ  اضي وفسد  أ
فتح أٔ 

 نطس 

َّ + اضي شواُ         اضي وٍصٕب عمٜ العسفٗٛ الصواٌٗٛ، ٔعالوٛ ٌصبْ الفتخٛ.  أ
 أيَّ ساعٍة وصلَت ؟

َّ + اضي ال ٖدّه عمٜ الصواُ      اضي وٍصٕب وفعٕه بْ وكدً، ٔعالوٛ ٌصبْ الفتخٛ.  أ
 أّي كتاٍب لرأَت ؟

 ٔعالوٛ ٌصبْ الفتخٛ . ،ظسف شواُ أٔ وهاُ وٍصٕب وَع : الفتح  اضي وفسد   وَع

 . اَلصدلاء معَ الغروب / ولفُت  معَ جئُت 
 ظرف مكان   ظرف زمان           

ُِ اضي وفسد أٔ مجمٛ  لد
 فعمٗٛ 

 ) مبعٍٜ عٍد (     وبيّن عمٜ الطهُٕ يف ذلّن ٌصب.  ،ظسف وهاُ أٔ شواُ الطهُٕ 

 ٖطاف إىل األمساء . -أ 
 بوابِة المدرسة . لدنْ دخوِل أبً . / ولف الطالب  لدُنْ دخلُت 

ًّ على السكون فً محّل نصب ،: ظرف زمان ٔلدُْن   .مبن
ًّ على السكون فً محّل نصب ،ظرف مكان:  ٕلدْن   . مبن

 قد ُٖجّس حبسف اجلّس . -ب
لَْت ِمْن   " .َحِكٌٍم َخبٌِرٍ  لَدُنْ لال تعالى : " ثُمَّ فُّصِ

  من : حرف جّر.
 لدُن : اسم مبنً على السكون فً محّل جّر بحرف الجّر، وهو مضاف .

ُِ  + مجمٛ فعمٗٛ  -ج   وبيّن عمٜ الطهُٕ يف ذلّن ٌصب.  ،ظسف شواُ ) فكط ( =لُد

  دخلُت لدُْن بدأ الدرس . 
ًّ على السكون فً محّل نصب وهو مضاف  . لدُْن : ظرف زمان مبن

 والحعٛ : 

ً إذا طُِلب فً السؤال استخرج من النص اسم -1   ، مع ، لدْن .كال وكلتا ، لبل وبعد ، إذا وإذْ وحٌُث ، أّي ٌالزم اإلضافة ، فالجواب واحدة مّما ٌأتً :  ا

  لبل وبعد ، إذا وإذْ وحٌُث ، مع ، لدْن . ) أي ما عدا : كال وكلتا ، أّي (إذا ُطِلب استخراج ظرف ٌالزم اإلضافة ، فالجواب  هو أحد  الظروف اآلتٌة :  -ٕ
 . إذا ُطِلب استخراج ظرف ٌضاف إلى الجمل ، فالجواب هو أحد الظروف اآلتٌة : إذا ، إذْ ، حٌث ، لدن -ٖ
 إذا ُطِلب استخراج ظرف ممطوع عن اإلضافة ، فالجواب هو : لبُل أو بعدُ ) بالضم (  – ٗ

                       

 

 

 

 

 

 

 

 
.ضطاػوضدظاػوظحنػظبصيػضمػتصنػاضحغاةػشادغظ
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 علّل عدم كسر همزة )إّن( فً جملة... – ٕعلّل كسر همزة ) إّن( فً جملة ...                                             – ٔ 
، أو خبر إنَّ .                                     – ٖ  بٌّن الخطأ، وصّوْبه . – ٗاستخرج من النص : اسم إنَّ

 

  
ّ
         القىل          به      أستفتح        ما      ل  أوّ    إن

ٌ
 . الٌم مزحلقة

 
 خبر إنّ  علىالمزحلمة محكٌّة المول      دخلت الالم   ما    بعد حرفً االستفتاح أال ، أ                 أول الكالم                                           

 أول جملة المضاف إلٌه                                          
 أول جملة الحال                                          
 أول جملة الصفة                                         
 أول جملة جواب المسم                                        

 ُتْكَسر همسة ) إنَّ( وجوبًا يف احلاالت اآلتية : 

 .الهالً  ابتداء إذا ٔقعت يف  – 1
 الحّك منتصٌر . إنّ  

 
 "سناِت ٌذهبن السٌئاِت الح إنّ  "
 
 ر " وثَ الكَ  ٌنانَ طَ أعْ  اإنَّ " 

 .إذا ٔقعت يف أٔه مجمٛ الٍعت ) الصفٛ (  – 5

 تسبك باسم نكرة منون . طسٖكٛ نشفّا :

                    محتاج . إنّهمررُت برجٍل 
 رائعة . إنها ةً لرأُت لص

 تُفتح همزة ) إّن ( إذا فصل فاصل بٌن ) إّن ( وبٌن بداٌة جملة الصفة . والحعٛ :

 . محتاجٌ    ه أنَّ     فً ظنًّ     برجلٍ   مررت 

 فاصل        منّىن  ةاسم هكر         

ر الهمزة؛ ألّنها لم تقع في أول جملة النعت . كس 
ُ
 الجىاب : لم ت

 .أَوا (  –إذا ٔقعت بعد أحد حسيف االضتفتاح ) أال  – 2

 الصبر مفتاح الفرج . إنّ أال 
 ك ٌزٌن الفتى .لُ الخُ  إنّ ا أمَ 

 ال ٌوجد تضعٌف )شدّة( على الالم فً )أال( والمٌم فً ) أَما ( . اٌتبْ :

 ) بعد الكطي (      إذا ٔقعت يف أٔه مجمٛ جٕاب الكطي . – 6
 صادٌق . إنّنوهللا 

 
 ما للته صحٌٌح . إّن لعمري 

إذا  –أٙ بعد )إذِ   إذا ٔقعت يف أٔه مجمٛ املطاف إلْٗ ; – 3
 . حُٗح ( –

 أدرُس إْذ إّن العلم مفٌدٌ .
 مفٌدٌ . إنّهألرأ الكتاب إذا 

 جالٌس . إنّنجلسُت حٌُث 

 ّٗٛ الكٕه ; أٙ بعد ) قاه ، ٖكٕه ، قن ... (هإذا ٔقعت ذل – 7
 

 العلم نوٌر . إنّ لال المعلّم : 
ا َواَل َرَشدًا إِنًِّلُْل "   "  اَل أَْمِلُن لَكُْم َضرًّ

ًَ الِكتاَب وَجعَلَنًِ نبٌَِّاً " إِنًِّ" لال   عْبدهللُا آتان

     .إذا ٔقعت يف أٔه مجمٛ احلاه  – 4
  تسبك بواو الحال   طسٖكٛ نشفّا :
 .لمجدّون  إنّهمدرس الطالب و

تفتح همزة ) إّن ( إذا فصل فاصل بٌنها وبٌن بداٌة جملة  والحعٛ :

 الحال .
 نّهم مجدون .أدرس الطالب وعندي 

ها لم تقع في أول جملة الحال . ر الهمزة؛ ألنّ كس 
ُ
  الجىاب : لم ت

 خربِا . عمٜ الالً املصحمكٛ  دخمت إذا  – 8

 . نورٌ ــلالعلم  إنَّ علمُت 
 
 لَِمَن المرَسِلٌن "  إنَّن" 
 

  لَكاذبوَن " إنَّهم" وهللاُ ٌْعلُم 
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 أن ترتقي حيّق لكٕٔ 

 

 

 ُّ  يف وا ٖأت٘ : عمن نطس ِىصٚ إ

                       . لال : إّن كالمً واضحٌ  -ٔ
 .             لعمري إنّن متعبٌ   -2
        إّن الصبر مفتاح الفرج .  - 3
        أال إّن التفوق ٌحتاج إلى جهٍد كبٌٍر . -4 
          لبست لمٌصاً إنّه جدٌدٌ .  -5
         إنّن لمستعجٌل . علمُت  -ٙ
                     . مرٌضٌ الطالب وإنّه  وصل  -7
 إنن والف . ولفُت حٌثُ   - 8

 .                ولعت محكٌة المولَلنَّها  -ٔ
 .          جملة جواب المسم أّولولعت فً  َلنَّها -ٕ
 . فً ابتداء الكالمولعت  َلنَّها -ٖ
   .     االستفتاح أال حرفولعت بعد  َلنَّها -ٗ
                جملة الصفة . أّولولعت فً  َلنَّها - ٘
 خبرها . علىالالم المزحلمة  دخلت َلنَّه -ٙ
 .       الحال ةجمل أّولولعت فً  َلنَّها -7
.جملة المضاف إلٌه أّولولعت فً  َلنَّها -3  

 

َّ : وَ  األحسف الٍاضدٛ ، ِٔ٘ تٍصب االضي ٔتسفع اخلرب . إ
 إنَّ اآلماَل فً نفوسنا حٌّةٌ .

 إنَّ : حرف توكٌد ونصب .
 اآلمال : اسم إنَّ منصوب، وعالمة نصبه الفتحة .

 حٌَّةٌ : خبر إنَّ مرفوع ، وعالمة رفعه الضّمة .

 اسم )  إّن ( ٌكون غالباً بعد ) إنَّ ( مباشرة . -ٔ ترَنس : 

 خبر ) إنَّ ( هو الكلمة المتّممة للمعنى . - ٕ         

ا كان علٌه سابماً .  إنَّ العلَم فً هذه اَلٌّام التً نعٌشها متمدٌّم عمَّ
 إنَّ : حرف توكٌد ونصب .

 العلَم : اسم إنَّ منصوب، وعالمة نصبه الفتحة .

 متمدٌّم : خبر إنَّ مرفوع ، وعالمة رفعه الضّمة .

 

.طاػأظتػطنػغجضسػباضطصسإنػاضدظغاػتططغظيػظؼرعاػػسرّبالػتػلػ
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 عالمُ    02خيٍصص هلا    

 قسؾ البالغُ; لًسنل اليصيم إلًنا . أومجيب حفظ التعارىػ، وقد مجعتنا يف  – 1

 باستجفاْ التعارىػ، بإمكاقك فنؾ ما تبقَ مك معؽيمات وتطبًقنا عؽَ األسئؽُ.  – 0

ٌٍ يف أسئؽُ الياارٍ .، وتدرىباتم; ألٍقنا املاليت ذكرتنا  َ أمجؽُ الكتابعؽًك الرتكًز عؽ – 3  ردغ األساس

عادٍ  –ىرد قطعُ مك خارج الكتاب وُىطؽب استخراج القصر ، اجلفاس، الطباؼ، املقابؽُ ، أو غري ذلك ، وما عدا القطعُ فإٍن بقًُ األسئؽُ تكين  -4
 مك الكتاب املقرر . -

  8006إىل غتوي    8008مً غتوي                          

 عدد مّسات التهساز العيواٌ 
 ٗٔ اإلسناد

 9ٔ الخبر

 9ٔ الجملة اإلنشائٌة ) طلبٌة و ؼٌر طلبٌة (

 9 األمر

 ٔٔ االسجفهام

 ٗ النداء

 ٙٔ المصر

 ٘ٔ الجناس

 ٙ السجع

 9 ى الصدررد العُجز عل

 ٘ٔ الطباق

 ٖٔ الممابلة

 9 الجورٌة

 ٙ الجمسٌم

 ٔطباق   ٕسجع  ٕعلم البدٌع  ٔممابلة   ٔجورٌة  ٔجناس  جعرٌؾ المصطلحات 

 

 اإلجياا  و  اإلطفاب .     -أسؽيب الفنٌ      -خروج اخلرب عؽَ مقتضَ الظالر   اؾؿحذوفكؿنكاؾوحدةكاألوؾىك:

   االلتفات . –حسك التعؽًل   - امليااقُ  :وفكؿنكاؾوحدةكاؾثاـقظكاؾؿحذ
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 : األصول والمواعد الجً ٌعرؾ بها مطابمة أحوال اللفظ لممجضى حال المخاطب.  عله املعاىي 

 : ضم كلمة إلى أخرى على وجه ٌفٌد الحكم بإحداهما على األخرى ثبوجًا أو نفًٌا.  اإلضياد 

 : الذي ٌصّح فٌه أن ٌمال لمائله : إنّه صادق فٌه أو كاذب، وصدله هو مطابمجه للوالع، وكذبه هو ؼٌر مطابمجه للوالع.  الكالم اخلرب 

 :الكالم الذي ال ٌصّح فٌه أن ٌمال لمائله : إنه صادق فٌه أو كاذب.  اإلىػاء 

 :هو ما ٌسجدعً مطلوبًا ؼٌر حاصل ولت الطلب.  اإلىػاء الطليب 

  ما ال ٌسجدعً مطلوبًا .  الطليب:اإلىػاء غري 

 :طلب الفعل على وجه اإللزام، والجكلٌؾ من األعلى منزلة إلى األدنى منزلة.  األمس 

 :طلب العلم بشًء لم ٌجمدّم للسائل معرفة به، وٌكون بإحدى أدوات االسجفهام.  االضتفَاو 

 :طلب اإللبال بأداة جنوب مناب الفعل )أدعو(.  اليداء 

 : جخصٌص شًء بشًء بطرٌك مخصوص.  الكصس 

 :علم جعرؾ به الوجوه والمزاٌا الجً جكسب الكالم حسنًا ولبوالً بعد مطابمجه لممجضى الحال.  عله البديع 

  : أن ٌجشابه اللفظان فً النطك وٌخجلفان فً المعنى. اجلياع 

 :وجرجٌبها. هو ما اجفك فٌه اللفظان فً نوع الحروؾ، وشكلها، وعددها،  اجلياع الّتاو 

 :وهو ما اخجلؾ فٌه اللفظان فً نوع الحروؾ أو شكلها أو عددها أو جرجٌبها.  اجلياع الياقص 

 : جوافك الفاصلجٌن أو الفواصل فً الحرؾ األخٌر.  الطجع 

 :)ا فً الشعر فهو أن ها. أمّ أن ٌُجعل أحد اللفظٌن المكررٌن، أو المججانسٌن، فً أول الفمرة واَخر فً آخر زد الَعُجص على الصدز)التصديس

 ٌكون أحد اللفظٌن فً آخر البٌت واَخر فً أول الصدر ، أو وسطه، أو آخره، أو فً أول العَُجز. 

 :وهو ما كان جمابل المعنٌٌن فٌه بالجضاد، وهو طباق مباشر وال جسجخدم فٌه أدوات ووسائط لؽوٌة.  طبام اإلجياب 

 :طبام الطلب  ًْ  أحدهما مثبت واَخر منفً، أو أحدهما أمر واَخر نهً.  واحد   مصدر  وهو أن ٌُجمع بٌن فعل

 :أن ٌؤجى بمعنٌٌن مجوافمٌن أو أكثر، ثم ٌؤجى بما ٌمابل ذلن على الجرجٌب.  املكابلة 

 : وجعمل المرٌنة والسٌاق على جرشٌحهأن ٌذكر المجكلم لفًظا له معنٌان، لرٌب ظاهر ؼٌر مراد التوزية ، ًّ   المراد.  هو ، وبعٌد خف

 : أن ٌُذَكر مجعدد، ثّم ٌُضاؾ إلى كّل  من أفراده ما له على جهة الجعٌٌن.  التكطيه 

 

هذه الجعارٌؾ المطلوبة فً البالؼة ، جمعجها لن فً البداٌة لجحفظها ، مع الجركٌز على الجعارٌؾ من علم البدٌع وما بعده بشكل 
 لوزارة وردت من علم البدٌع فمط .خاص؛ ألنّهم كل الجعارٌؾ فً ا

 .إّؾاكأـؼاكتغتحكآػاؼًاكوادطظكػيكاؾحقاةكألؿلكفيكتؾككاؾـاػذةكاؾصعقرةكاؾتيكؿؼؿاكصعركحجؿؼاا 

  لحات البالؼٌةمسرد المصط
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 جملة ...البٌّن الُمسنَد والُمسنَد إلٌه فً 

  إليه دَنْس،  وامُلد َنْسأحوال امُل

 املطيد  املطيد إليُ 

 الفعل ) نجح ( الفاعل  ) المجفّوق (  . نجح المجفّوقفاعل : و مبيّن للنعلوو فعل  – 0

 الفعل ) ُحِصد ( نائب الفاعل ) الحمل ( . ُحِصد الحملُ  ىائب فاعل :فعل مبين للنجول و – 8

. اإلٌماُن سعادة   :واخلرب املبتدأ – 3  الخبر ) سعادة ( المبجدأ ) اإلٌمان (  

 خبر كان ) كبٌراً ( اسم كان ) االزدحام (  . كان االزدحاُم  كبٌراً  :وخربٍا   (ناٌ وأخواتَا)اضه  – 4

ٌّ وأخواتَا)اضه  – 5  ( لصٌر  خبر إنَّ )  (العمراسم إنَّ )   العمَر لصٌر  .إّن : وخربٍا (إ

 بر(  ٌكونان مسنداً دائماً .)الفعل / الخ                                                                                                                                      

( .، وجكفٌن عناء البحث هنا وهنان  هً األهم تدزيبات الهتاب)           

 

) هو كل ما زاد على المسند والمسند إلٌه (

ٌُْؾ أَْصدَُق إِْنبَاًء ِمَن الُكجُبِ   اًء ِمَن الُكجُبِ إِْنبَ  أصدق السٌؾ السَّ

مِ   على المنالٌـَس +  بمحّرم الكرٌم لٌـَس الَكرٌُم على المَنا بُِمَحـرَّ

ٌْر       ِمن َجلٌِس السُّوِء ِعْندَه ٌْر   َوْحدةُ  َوْحدةُ اإلْنساِن َخ  ِمن َجلٌِس السُّوِء ِعْندَه َخ

ٌْر       ِمن ُجلوِس الَمْرِء َوْحدَه دِْق َخ ٌْر   ٌسُ َجل َو َجلٌُس الِصّ  ِمن ُجلوِس الَمْرِء َوْحدَه َخ

 إِالَّ ُوْسعََها جَُكلَّؾُ  نَْفس   )اَل جَُكلَُّؾ نَْفس  إاِلَّ ُوْسعََها(

ُ نَْفًسا إاِلَّ ُوْسعََها( ُ  )اَل ٌَُكلُِّؾ اَّللَّ  إِالَّ ُوْسعََها ٌَُكلِّؾُ  اَّللَّ

 نٌِـَر الهـــوا نِ  بـهِ  َكَسـر واو الجماعة َكَسـروا بـِه نٌِـَر الهـــوا ِن 

 وَمنـالِــب   َمعـــــاِدن   الَجمـــــالَ  إِنَّ الَجمـــــاَل َمعـــــاِدن      وَمنـالِــب  

ٌِْر إْجباري ٌْرِ  إْجباري الولوؾَ  لٌَت الولوَؾ بوادي السَّ  لٌَت + بوادي السَّ

جـا جاري ٌَْت جارَن ٌا وادي الّشِ ٌَْت + ٌا وادي ا جاري جارنَ  لَ جـالَ  لّشِ

 من مأمنه  ٌؤجى الحذر ِمْن َمأَْمنِِه ٌُْؤجى الَحِذرُ 

 

 اسجخرج من النّص ضرباً من أضرب الخبر جاء ابجدائٌاً أو طلبٌاً أو إنكارٌاً . -ٔ
 ما الَضْرب الذي جاء علٌه  الخبر فً عبارة ... –ٕ
 ماء الخبر فً جملة ... حدّد الؽرض من إل - ٖ
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 .معلومات جدٌدة ال ٌعرفها المخاطب  فائدة اخلرب : – 0

 الكلمة : اسم وفعل وحرؾ .           .ولد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً عام الفٌل 
 ِلمْ الكَ  َحْرؾ   ثُمَّ  وفِْعل   واْسم   كاْسجِمْم      مفٌد   لفظ   َكالُمنا

ومُ  ُؼِلبَتِ )  فًِ( ٖ)َسٌَْؽِلبُوَن  َؼلَبِِهمْ  بَْعدِ  ِمنْ  َوُهمْ  اأْلَْرِض  أَْدنَى فًِ( ٕ) الرُّ
 (ِسنٌِنَ  بِْضعِ 

  الشو الفائدة : - 8

 ب ٌعرؾ المعلومة . ) شخص ٌمول َخر شٌئاً ( المخاطَ 
ه جعلّم . ) االبن ٌرٌد أن ٌظهر ألبٌه أنَّ ابن ٌمول ألبٌه : لمد علمجنً الصبر 

 الصبر على ٌدٌه ، وهذه المعلومة ٌعلمها األب بالجأكٌد(.
ٌْجَُن جَعوُم فً البِْرَكِة بَمهاَرة . باَحةَ، فَلَمَدْ َرأَ  لال أحدهم لصدٌمه: أَْنَت جُْحِسُن الّسِ

 

 

 إلٌه الخبر ... :    ما الؽرض من إلماء الخبر ...             أو ما الؽرض الذي خرج    

 وــمُ ـســــْــــــجَ ــــف:                 املفتاح 
                       
 اسجرحام    مدح  وعظ إرشاد   جحّسر    فحر                      

 اىتبُ دائنا ألمجلة الهتاب اليت أذنسٍا ناملة .
 

 

 ) الموت ، جوع (   . أي ٌبدو فً الخبر الحزن واألسىالتخّطس :  – 0

 لال  المازنً: 
 َرنََّك فً ُجفونـً     َوباَت بَِكـفِّه ٌَـْوًما ِزمامً              الَمْوتُ إِذا ما 

 لال بدر شاكر السٌاب: 
  نـَجـُوعْ وُكلُّ عام  حٌَن ٌُْعشُب الثـّرى 

     جـُوعْ ما مـرَّ عام  والعراُق لٌـَس فٌـِه 

 ٌهدؾ المجكلم إلى جمدٌم النصٌحة للمخاطب  الوعظ واإلزغاد :   – 8

 ) أحادٌث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وعظ وإرشاد بشكل عام ( .
 «.الدٌن النصٌحة » لال  ملسو هيلع هللا ىلص  : 
 «المسلم من سلم الناس من لسانه وٌده » لال ملسو هيلع هللا ىلص : 

 : )إنما األعمال بالنٌات(لال 
 ا اَل نُِضٌُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَماًل(لال جعالى: )إِنَّ 

 لال أبو العجاهٌة: 
 َمـْفَسـدة  ِلْلَمــْرِء أيُّ َمْفَســدَْه                                    إنَّ الشَّبـاَب والفَراَغ والِجــدهْ 

   الِجدة : الؽنى والرفاهٌة. 

 ر اسجعمال ضمٌر ) نا ( .، ٌكث بنفسه أو بمبٌلجهالمجكلم ٌفجخر  الفدس : – 3

 لال أبو فراس الحمدانً : 
 الصدر دون العالمٌن أو المبر نالـــــ       نا نحن لوم ال جوسط بٌنــ

 لال صفً الدٌن الحلً:  -ٔ
 ناُحمر  َمواِضٌـــ ناِخضر  َمرابعُـــ      نـاسـود  ولائِعُـــ نابٌِـض  َصنائِعُــ

ا ) مدح الرسول دمحم وعٌسى ٌكون بالثناء على شخص م املدح : – 4

 علٌهما السالم ( . 
 مادحاً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لال كعب بن زهٌر

سولَ إنَّ   ُمهْند  من ُسٌوؾ هللا َمسلولُ        لَنور  ٌسجضاُء به الرَّ
 

 : لال شولً مخاطبا الرسول 
ٌْجًـا فَماَم لَـهُ     َوأَْنـَت أَْحٌٌَْ  عٌسىأَخوَن  مـَمِ دَعا َم  ـَت أَْجٌـااًل ِمـَن الّرِ

ا المدح فجكون  جوضٌح : الفخر ٌكون للشخص نفسه أو لبٌلجه أو أّمجه  ؛ أمَّ
 عادة لشخص ما .

 لال حافظ إبراهٌم ُمخاِطبًا أحد حكام مصر:  -ٔ
 أَ ؼْلٍَْثَ بِالْعَدِل مُلْكاً أَ نْثَ حارِ سُهُ    فَأَصْبَحثْ أَرْ ضُهُ جُشْرى بِمٍزانِ 

) ٌعجرؾ بظلمه وخطئه ، وٌطلب طلب الرحمة والعفو :  حاواالضرت – 5

 العفو من هللا ( .
علٌه السالم وهو ٌناجً ربّه فً بطن الحوت :  ٌونسلال جعالى على لسان 

 « إنًّ كنت من الظالمٌنال إله إال أنت سبحانن » 
 ِفْر ِلً( فَاؼْ  إِنًِّ َظلَْمُت نَْفِسًعلٌه السالم: )َرّبِ  موسىلال جعالى على لسان 

 

 

 ؾذاك؛حظكاؾطؿلكاؾصاؾحوؾؽنكدطظكؼبورـاكبزقادةكؿدا ض،كدطظكبقوتـاكبزقادةكؿداحظكاألر

 "َوتَزوَُّدواكَػِإنَّكَخقَركاؾزَّاِدكاؾتَّػَوى“
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 ٌحّك لن أن جرجمًٕٙ 

 

 

 ترنَّس :
 املؤّندات ٍي : 

 أّن .       –إّن  -ٔ
الم االبجداء ) الم االبجداء : هً الم مفجوحة + جمع مع المبجدأ  - ٕ

أنت صادق ،  وهذ الالم جُسّمى الالم لَـــفً أول الجملة، مثل : 
، مثل : إّن الطرٌَك   طوٌل  ( .لَــالمزحلمة إذا ولعت بعد إنَّ

 المََسم .   - ٖ
نونا الجوكٌد الخفٌفة والثمٌلة. ) انجبه : لَــأدافعنَّ : فٌها   - ٗ

مؤكدان ؛ الم المسم ) ألنّها اجصلت بالفعل المضارع( + نون 
 الجوكٌد الثمٌلة (

، مثل : لد  - ٘ ) لد ( الجً جفٌد الجحمٌك؛ أي بعدها فعل ماض 
 درَس . 

 أحرؾ الجنبٌه )أاَل ، أَما ( . - ٙ

 .ال ٌوجد أي مؤّكد  اخلرب االبتدائي : – 0

) الحظ ال يوجد يف     جنذ خالٌد يف االمتخان .                    .وصل أبٌ صباحًا 

 العبازتني أّي مؤّند (

 . ٌوجد مؤّكد واحد اخلرب الطليب :  – 8

 خرجُت مبّكراً  لد                   االمجحان سهل   إنّ 
 قد                     المؤّكد ) إّن (     

 
 أنت صادق .ـل               ما حدث خطٌر وهللا

 قسم                               الم االبتداء
 . ٌوجد مؤّكدان فأكثراخلرب اإلىهازي :  – 3

 (لال جعالى: )لَجُْبلَُونَّ فًِ أَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِسُكمْ              اإلٌمان سعادة   وهللا إنّ 
 : الم المسم + نون الجوكٌد الثمٌلة . لجبلونّ                            لسم + إنَّ 

 
ٌْئًا فٌِه السَّْمُع والبََصُر  إنَّ فَماَل:      .     مفجاح الفرج لَــالصبر  إنّ  ْوِن.لَـــَش  َحمٌك  بالصَّ

 إنَّ + الالم المزحلمة                إنَّ + الالم المزحلمة
 

 اسجخرج من النّص جملة إنشائٌة طلبٌّة أو ؼٌر طلبٌّة . -ٔ

 اسجخرج من النّص جملة إنشاء جاء على طرٌمة األمر أو االسجفهام أو المدح أو ... – ٕ

ًّ ما الطرٌمة الجً جاء علٌها اإلنشاء الط – ٖ ًّ  فً  الجملة ... لب  .أو ؼٌر الطلب
 

 لُ قطناٌ : إىػاء طليب وغري طليب .

 

 من أشهر طرله ) أنواعه ( :  

  . بإخالص   اعملْ ، « الزكاة  آجواالصالة و ألٌموا» األمر :  – ٔ
 ال جهمل ... ،النهً : ال جكذب  – ٕ
  أٌن كنت ؟     االسجفهام : كٌؾ حالن ؟  – ٖ
 الجمنًّ ) لٌت ( : لٌت الحٌاة جخلو من األحزان . – ٗ
 النداء : ٌا خالد ، ٌا خالك السماء ... – ٘

 من أشهر طرله ) أنواعه ( :  

         ) أعظم بالشهٌِد ! ( ! أفعل به      ) ما أجمل الربٌَع ! (  ! الجعّجب : ما أفعله – ٔ
  هلل دّره !

 حبَّذا الوفاُء . – عم الطالُب المجدُّ (، نِ ، حبَّذا : ) نِْعمَ المدح  – ٕ
 ال حبَّذا الخٌانةُ . –( ، بئس الرجُل الكاذب ، ال حبَّذا الذّم : ) بئسَ  – ٖ
 ...   نَ رُ مْ عَ المسم : وهللا ، باهلل ، جاهلل ، لَ  – ٗ
لوا .الرجاء : ) لعّل ، عسى (، لعّل النصر لرٌب  ، عسى األصدلاء أن ٌص - ٘  

 

 .لكـغدككفؿوؿًاكؾنكتدتغقدكؿـؼاحّؿُتكالك،كاؾحقاةكؿدتؿرةكدواءكضحؽتكأمكبؽقت

 "ككوؾؽـهكقدرقكؿتطظكاؾقومك،اؾػؾقكالكقؿـعكأؾمكاؾعدك"ك:كؼقل
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 ٌحّك لن أن جرجم7ًٕ 

 

 فّسم بني اإلىػاء الطليب وغري الطليب، وبّيً طسيكتُ يف نّل ميَنا : 

 احلّل اجلنلة
 .«اجّك هللا حٌثما كنت »  -ٔ
ٕ-  ً  . لٌت الشباب ٌعود ٌوما
 . «عم العبد إنّه أّواب نِ »  - ٖ
 . ن ما أخطأ الموت الفجىمرُ عَ لَ  - ٗ
 هل أصٌب أحد  بالحادث ؟ - ٘
 بر العثرات رحمجن نرجو .ٌا جا - ٙ
 . ، وال لاسٌاً فجكسرال جكن لٌناً فجعصر - 7
8 -  ً  . عسى أن ٌكون الفرج لرٌبا
  هل صدرِت النجائج ؟ – 9
 الصبَر ! ما أروعَ  - ٓٔ
 . المخادعُ  بئس الصدٌكُ  - ٔٔ
 . إلى من أساء إلٌن  نْ سِ أحْ  - ٕٔ
 كم ٌبلػ طول نهر األردن ؟ - ٖٔ
 الحّك .ال جسكت عن لول  - ٗٔ
 !هلل دّرن من بطل  - ٘ٔ
 ألبْل . ،ٌا باؼً الخٌر - ٙٔ

 . أمر، طرٌمجه : إنشاء طلبً - ٔ
 نً .جمالإنشاء طلبً :  - ٕ
 إنشاء ؼٌر طلبً : مدح  - ٖ
 إنشاء ؼٌر طلبً : لسم . - ٗ
 إنشاء طلبً : اسجفهام - ٘
 إنشاء طلبً : نداء . - ٙ
 إنشاء طلبً : نهً . - 7
 لبً : رجاء .إنشاء ؼٌر ط - 8
 إنشاء طلبً : اسجفهام - 9
 إنشاء ؼٌر طلبً : جعّجب - ٓٔ
 إنشاء ؼٌر طلبً : ذم - ٔٔ
 إنشاء طلبً : أمر . - ٕٔ
  إنشاء طلبً : اسجفهام - ٖٔ
 إنشاء طلبً : نهً . - ٗٔ
 إنشاء ؼٌر طلبً : جعّجب . - ٘ٔ
إنشاء  طلبً : نداء + أمر   - ٙٔ  

  ن بالم األمر ...فعل أمر أو مضارع ممرو أمراً جاء على صٌؽة:  اسجخرج من النّص -ٔ
 ما الصٌؽة الجً جاء علٌها األمر فً عبارة ... - ٕ
 الذي خرج إلٌه األمر فً الجملة ... المعنى البالؼًما  - ٖ
 الدعاء أو  ... فً ... علّل: خرج األمر إلى معنى الجمنً أو  - ٗ
  : جاء األمر فً معناه الحمٌمً فً ... عللأو     

 

 

 ادرس ... –اكجب  –اعمل  فعل األمس : – 0

 لجبذلوا ... –لجذهْب  بالو األمس : سوٌالفعل املضازع املك – 8

، وٌكون المضارع المجّصل بالم األمر هً من أحرؾ الجزم  الو األمس :

 .مجزوماً 

 .آمٌن  -علٌكم  اضه فعل أمس : - 3

 .) اللهم اسججْب(  آمٌناللهم  –أنفسكم ) الزموا أنفسكم (   علٌكم

  مصدز ىائب عً فعل األمس : – 4

 + ٌنجهً بجنوٌن فجح   (أل):  االسم ٌمبل عملٌة  طسيكة نػفُ) 

 ؛ أي أّن هذا المصدر ناب عن الفعل اصبرصبراً : أي  )على الشدائد   صبراً 

     (  ، الحظ ٌمكن أن نمول : عملٌة الصبر + ٌنجهً بجنوٌن فجح) اصبر (

 ً   للوصول إلى هدفن ) أي كافح ( . كفاحا

 

 .الكتتدّؾقكؼؿمكاؾجبالكؾقراككاؾطاؾم،كتدّؾػؼاكؾترىكأـتكاؾطاؾم
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 ٌحّك لن أن جرجم8ًٕ 

 

 د صيػة األمس يف ما يأتي :حّد 

 احلّل اجلنلة
 . «اجّك هللا حٌثما كنت »  -ٔ
 . «لٌنفْك ذو سعة من سعجه »  - ٕ
  إلى هللا .علٌن بالصادق ؛ فإنَّه ألرب  – ٖ
 . «وبالوالدٌن إحساناً »  - ٗ
 . «وأطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول »  - ٘
 . «علٌكم أنفسكم ال ٌضّركم من ضّل إذا اهجدٌجم »  - ٙ
 لجعمْل بإخالص أٌها العامل . - 7
 . حجى النجاح  ةً دراس - 8
 لال لََطرّي بن الفُجاءة: -9

ٌْـلُ  فَمـا   َصبـراً    الَمْوتِ  َمجـالِ  فً فََصْبراً   بُِمْسجَـــــطاعِ  الُخلـودِ  نَ

 . فعل أمر - ٔ
 .ن بالم األمرورمضارع ممفعل  – ٕ
 . اسم فعل أمر - ٖ
 . مصدر نائب عن فعل األمر - ٗ
 . فعل أمر - ٘
 . اسم فعل أمر - ٙ
 . ن بالم األمرورمضارع مم فعل - 7
.مصدر نائب عن فعل األمر - 8  
. رمصدر نائب عن فعل األم – 9  

 املعنى احلقيقي لألمر 

 ٍو طلب حتكيل الفعل على وجُ اإللصاو والتهليف مً األعلى ميصلة إىل األدىى ميصلة .

 "وألٌموا الصالة وآجوا الزكاة  " لال جعالى :
على وجه اإللزام  ةً ) هللا ( إلى األدنى منزلةً ) الِعباد (منا الجنفٌذ ؛ ألنَّه أمر موّجه من األعلى منزللزِ جوا ( كلٌّ منهما  أمر حمٌمً ، ٌُ الفعالن ) ألٌموا ، آعلل : 

 . والجكلٌؾ

 جُــــــــــــــــبــــــــِدْلــــــن األمر     :         املفتاح 
 
 

   نصح وإرشاد  )جمّن جسوٌة جخٌٌر جعجٌز جهدٌد جحمٌر( إباحة دعاء الجماس 

 وانجبه لمفجاح كشؾ كل منها . الجً سأذكرها ،  لألمثلة الواردة فً الكجاب  اىتبُ

  الكالم ٌوّجه بمصد النصح والوعظ بال إلزام .اليصح واإلزغاد :  -ٔ
 ( ادّخر، جعاون، الجصد، صبراً ) مفتاح الهػف : 
 لال أحمد شولً: 

 فٌــِه لعـام  ال جَِجـــدْ  ادَّخرْ فـُربَّ عــام  أَنـت فٌـه واِجــد       
 جَعاوْن واْلجَِصدْ َعـلِّـِم اَبـاَء واْهجـِْؾ لائِــال     أٌُّها الشَّْعُب 

 
 لال لََطرّي بن الفُجاءة:

ٌْـُل الُخلـوِد بُِمْسجَـــــطاعِ       َصبـراً فً َمجـاِل الَمْوِت  َصْبراً فَ   فَمـا نَ
، لاللجصاد فً العٌش، وإرشاد الناس إلى األمر هنا  من باب النصحالحظ : 

  الجعاون فً هذا المجال.

 . : ) كلوا (  مفتاح الهػفأمر ٌجوز فعله ) مباح ( ، اإلباحة :  – 8

ًٍََك َحتٍََ اْشَرُبياَو اُكُؽي)َو ًُْط َلُكْؾ َىَتَب ًَُض اِلَخ ًَْط َمْك اِلَأْب  َمْك اِلَأْسَيَد اِلَخ
  وقت الفجر ( حتّىي ُمباح لكم األكل والشرب ) أ  د.187اِلَفْذِر(رالبقرٍ

 (َرَزْلنَاكُمْ  َما َطٌِّبَاتِ  ِمنْ  ُكلُوا)

 . ٌكون من المساوي لن فً المنزلة كالصدٌك لصدٌمهااللتناع :  – 4

ًّ (  مفتاح الهػف)   : خلٌل

 : خلٌلٌهلال امرؤ المٌس مخاطباً 
ٌَْن الدَّخوِل فَحْوَملِ  نَْبِن ِمن ِذكرى َحبٌِب َوَمْنِزِل          لِفا  بِِسْمِط الِلّوى بَ

ة:   لال ُكثٌَُِّر َعزَّ
 ًَّ تِ  َخلٌــلَ ٌُْكما ثـّم اْبِكٌا َحٌـُث َحلَـّ ةَ فاْعمـِـال      لَلُوص                   هـذا َرْبـُع َعـزَّ

: من األدنى منزلة إلى األعلى منزلة  ) هللا ،  مفتاح الهػف الدعاء : – 3

 األب، ... (  .   الحاكم ،
 « عذاب النار لناالدنٌا حسنة وفً اَخرة حسنة و  فً آجنا ربنا»  

ْر ِلً أَْمِري )ِٕ٘لً َصْدِري ) َرّبِ اْشَرحْ )لَاَل  ( َواْحلُْل ُعْمدَةً ِمْن ٕٙ( َوٌَّسِ
 (ٌَْفمَُهوا لَْوِلً(7ِٕلَسانًِ )

 : سٌؾ الدولةلال المجنبًّ مخاطباً  
ًَ ُحّسـدَاهنا ٌرى َحَسدَ الُحسّ  أِزلْ  ـاِد َعنًّ بَكبجِهـْم     فأنَت الذي َصٌّْرجَـُهْم لـ

المجنبًّ أنَّ سٌؾ الدولة أعلى منزلةً منه ؛ لذلن نعجبر الفعل ) أزل ( ٌفٌد 
 الدعاء .

  : األمر ٌوّجه لؽٌر العالل ) اللٌل ، الموت (  . مفتاح الهػفالتنّيي :  -٘

 لال امرؤ المٌس :
ٌُْل أالَ اْنَجِل     بُِصْبح  َوَما اإلْصبَاُح منَِن بِأَْمثَلِ أالَ أٌَُّهَ  ٌُْل الطَِّو ) ٌخاطب   .ا اللَّ

 اللٌل ؼٌر العالل (
ي إنَّ دَْهـَرِن هاِزلُ   فٌَـا َمْوُت ُزْر إن الَحٌـاةَ ذَمٌَمــة       َوٌا نَْفُس ِجدِّ

 فعل  سواء (أمران لهما نفس النجٌجة ) الفعل وعدم الالتطوية :  – 6

سجصلون :  توضيح)    «سواء  علٌكم  فاصبروا أو ال جصبروااصلوها » 

 النار سواء أصبرجم أم لم جصبروا ( 
 إِنَُّكْم ُكْنجُْم لَْوًما فَاِسِمٌَن(  أَْنِفمُوا َطْوًعا أَْو َكْرًها لَْن ٌُجَمَبََّل ِمْنُكْم  )لُْل 

 (واحدة وهً)لن ٌُجَمبَّل منكم( عاً أو كرهاً فالنجٌجةسواء أنفك طو:  توضيح)
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 ٌحّك لن أن جرجم9ًٕ 

 

 مفجاح الكشؾ : ) عش ... أو ( اخجٌار بٌن شٌئٌن .التديري :  – 7

) ٌخجلؾ عن الجسوٌة: هنا جخٌٌر دون ذكر النجٌجة، أما هنان فعلت أم لم جفعل 
 فالنجٌجة واحدة (

 نُوِد َوأنَت َكِرٌم      بٌََن َطْعِن المَنَا َوَخْفِك البُ  ُمتْ  أوْ عزٌزاً  ِعشْ 
 لال بشار بن برد :

ةً َوُمَجـانِبُــه ِصلْ  أَوْ َواِحدًا  ِعشْ فَ  هُ     ُممَـاِرُؾ ذَْنـب  َمـرَّ  أََخاَن فَِإنَـّ

مفجاح الكشؾ : ) أرونً   طلب شًء ٌعجز عنه المخاَطب .التعجيص :  - 8

 ) 
   «ماذا خلك الذٌن من دونه  أرونًهذا خلك هللا ف» 

 لال الشاعر:
ٌْـِر اْلِعـْلِم أَْو َحـِدّ الُحســامِ أُ  أَُرونً ـةً بَـلَؽَـْت ُمنَـاَهـا      بَـؽَـ  مَّ

إذا جّم فعله.    مفجاح الكشؾ : ) لم  جهدٌدأمر ٌجرافك مع التَديد :  – 9

 جسجحً ، النار ...( .
لم )إّن مّما أدرن الناس من كالم النبوة إذا :   -صلى هللا علٌه وسلّم  -لال 

 ما شئت( صنعْ اف جسجحًِ 
 
 « النارفإّن مصٌركم إلى  جمجّعوالل » 

الجملٌل من شأن المخاطب ولدره . ) مفجاح الكشؾ : الذباب ، التخكري :  – 00

  جهلوا ( 
 ٌُضٌُر؟ الذُّبابِ الَوعٌدَ فَما َوعٌدَُن ضائِري    أََطنٌُن أْجنَِحِة  دَعِ فَ 

طنٌن الصادر من أجنحة فالشاعر ال ٌكجرث لوعٌد المخاَطب كما ال ٌكجرث لل
 الذباب. 

 
 لال إبراهٌم عبد المادر المازنً: 

نـً َرُجــل     ال بُْؽَض فـً لَْلبـً ِلَمْن َجِهلـوا  ِرْفـمًـا بـِنـَْفِسْن إنَـّ

   

                                    

 ... ما الؽرض الذي خرج إلٌه االسجفهام فً الجملة
 

 :املعاىي البالغية اليت خيسج إليَا االضتفَاو 

 : جـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس املفتاح

 
 

 ()جعجب جمرٌر جشوٌك جسوٌة جحمٌر جعظٌم جهوٌل جهدٌد(   نفً   )اسجبطاء  اسجحالة
  ٌمكن أن أضع كلمة ) أجعّجب ( لبل السؤال .:   التعّجب – 0

  ؟ غالبا   نيفتاح الهػف : مف

ى الجً ألمَّت به:  لال المجنبً عن الُحمَّ
ٌَْؾ أَبِْنـَت الدَّهِر ِعنـْدي ُكلُّ بِْنـت       حاِم َوَصلْ فََك  ِت أَْنِت ِمَن الّزِ

 
 لال بدر شاكر السٌاب: 

ٌْؾَ إِنًّ ألْعَجُب   ٌُْمِكُن أْن ٌَخوَن الخائِنون؟! َك
 أٌَخوُن إنسان  بالدَه؟

 خاَن َمْعنى أَْن ٌكوَن إْن 
ٌْؾَ فَ   ٌُْمكُن أَْن ٌَكون؟! َك

مكان أداة    لٌس ...( –ال  –ٌمكن أن نضع حرؾ نفً ) ما :  اليفي – 8

 .االسجفهام 
 أي  ال ٌسجوي  ...  «هل ٌسجوي الذٌن ٌعلمون والذٌن ال ٌعلمون؟ »

 لال البحجري :
 ا وإال ِضٌمـة  واْنِفراُجهـا ؟َهِل الدَّهُر إال َؼْمرة  واْنِجالؤها      وشٌـكً 

 أي لٌس الدْهر إال ؼمرة  وانجالؤها .
 لال جعالى: 

ِ أَْن ٌُذَْكَر فٌَِها اْسُمهُ َو َسعَٰى فًِ َخَرابَِها( ْن َمنََع َمَساِجدَ اَّللَّ  )َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
 أي ال ٌوجد أظلم مّمن منع  ...

: ألٌس،  ومفتاح الهػف، بمضمون الكالم ٌمّر المخاطب :  التكسيس – 3

 ، أِمْن .ألسجم 
 وعندما ٌمول جرٌر مادًحا: 

ٌَْر َمْن َرِكَب الَمطاٌا     وأَْندَى العَالمٌـَن بُـطـوَن راحِ ؟ أَلْسجُمْ   َخ
 هللا بأحكم الحاكمٌن (  ألٌس) 

 لال الشاعر : 
 ؟اـهارِ دى ـعلـوَع ُّمدلـْرَت انَثْذكـاِرهــا     جَوَ سَلْمى ـِر كْذِ  ـنْ مِأَ 

 فٌه جشوٌك المخاطب لمعرفة أمر ما، :  التػويل  – 4
 : هل أدلن على ...؟ هل أجان  ...؟( ومفتاح الهػف

  على طرٌك النجاح ؟  هل أدلّن
ْن َعذَاب  أَِلٌم  ( َهْل أَدُلُُّكمْ لال جعالى : )ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آََمنُوا   َعلَى جَِجاَرة  جُنِجٌكُم ِمّ

 لال جعالى: 
 ( إِْذ نَادَاهُ َربُّهُ بِاْلَواِد اْلُممَدَِّس طًُوى(َ٘ٔحِدٌُث ُموَسٰى ) َهْل أَجَانَ )
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: حجّام؛ أي حجى  ومفتاح الهػفشًء جأّخر، وطال انجظاره ، :  االضتبطاء  – 5

 مجى ؟
 لال البهاء زهٌر :

 كُُث؟أْبمى فً العَذاِب وأم َحجّامَ أََموالَي إنًّ فً َهواَن ُمعَذّب      َو 
 لال المجنبً: 

 نحُن نُساري النّجَم فً الظُّلَِم     وَما سَُراهُ على ُخؾ ّ َوال لَدَمِ َحجّاَم 

 : أنّى ؟ املفتاح، المجكلّم ٌسجبعد حصول المطلوب :  االضتخالة  – 6

 ٌَكُوُن لَهُ َولَد  َولَْم جَُكْن لَهُ َصاِحبَة (أَنَّى لال جعالى : )
ٌَُكوُن ِلً ُؼاَلم  َوَكانَِت اْمَرأَجًِ َعالًِرا َولَْد  أَنَّىّبِ لال جعالى : ) لَاَل رَ 
 ( بَلَْؽُت ِمَن اْلِكبَِر ِعجًٌِّا

( أَنَّىٰ لال جعالى: )  ْكَرٰى َولَْد َجاَءُهْم َرُسول  ُمبٌِن   لَُهُم الذِّ

 ( سواء )  املفتاح :  التطوية  – 7

ٌْنَا أَوَ  َسَواء  )لَالُوا  لال جعالى :   َعْظَت أَْم لَْم جَكُْن ِمَن اْلَواِعِظٌَن(َعلَ
ٌِْهْم أَأَنذَْرجَُهْم أَْم لَْم جُنِذْرهُْم اَل ٌُْؤِمنُونَ  َسَواء  لال جعالى : ) إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا     ( َعلَ

 : أأنت ؟    أهذا ؟ املفتاح، الؽرض هو اإلهانة والذم:   التخكري – 8

ـَ؟ َمك َتْزُعُؾ احَلِؽَؾَأَأْقَت   والَكَر

ذَا الَِّذي ٌَْذُكرُ  آِلَهجَكُمْ (   )َوإِذَا َرآنَ  الَِّذٌنَ  َكفَُروا إِنْ  ٌَجَِّخذُونَنَ  إاِلَّ  هُ ُزًوا  أََهٰ

 فٌه جعظٌم ومدح.:   التعظيه  – 9

 لال المجنبً معّظماً ممدوحه :
 اً ال ٌَـْطلُـُع َمْن للَمحافِل َوالَجحافِل َوالسَُّرى     فَمَـدَْت بفَـمـِْدَن نٌَِّـر

 لال أبو نواس:  
 إِذا لَم جَُزر أَرَض الَخصٌِب ِركابُنا   فَأَيَّ فَجًى بَعدَ الَخصٌِب جَزوُر         

 ) الخصٌب : والً مصر زمن الرشٌد ( 

 . : ) المارعة( مكررة + ) الحالة(  مكررة املفتاح:  التَويل  -00

 َوَما أَْدَراَن َما اْلمَاِرَعةُ(( ٕ( َما اْلمَاِرَعةُ )ٔ)اْلمَاِرَعةُ )
( َوَما أَدَْراَن َما اْلَحالَّةُ(ٕ( َما اْلَحالَّةُ )ٔ)اْلَحالَّةُ )   

 
 

 + جهدٌد .) ألْم (  :  املفتاح:  التَديد – 00

ِلٌَن( أَلَمْ ) نُْهِلِن اأْلَوَّ
 جَر صنٌعً بالخائن ؟ ألم                    

 

  

     فً الجملة ...علل: اسجخدام الهمزة لنداء البعٌد  - ٕ   ما الؽرض الذي خرج النداء فً الجملة .. - ٔ
 

 أدوات اليداء :

 الهمزة ، أي : لنداء المرٌب . 
 ٌا ، أٌا ، وا : لنداء البعٌد .

 

 .املرنوزة ٍيا احفظ أمجلة الهتاب
 ظ .ْفيَّالمً  البعيد  ييصل البعيد ميصلة الكسيب : لكسب – 0

 أي ( لنداء البعٌد . –لذلن نسجعمل ) أ 
 نعمان األران جٌمّنوا    بأنّكم فً َربع للبً سّكان  أسّكان

ًّ : لال الضبً فً رثاء أ  خٌه أُبَ
 ًُّ ًٌّ وَمـن جُـِصـب الَمنوُن بَـعٌـدُ  أَأُبَـــ ٌْــَس بِـخاِلـد      َحـ  ال جَـْبـعَـْد َولَ

 علل: اسجخدام الهمزة لنداء البعٌد فً البٌجٌن السابمٌن .

 . لمرب البعٌد من نفس الشاعر

إْنكدـوتكؿـهكؾنكتجدهكـائؿاك،كوإنكؼصدتهك .بالكخبزكوالكؿاءك،مكاؾذيكُقطّؾمكبالكعصاكوالكغضبفوكاؾؿطّؾ: ؾؽتابا
 . ؼؾككؾنكقدخركؿـكوإنكأخطأَتكؾنكقوبخكك،كوإذاكأظؼرَتكج ، ؿـككؾنكقختبىءك
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ٌّ امليادى : – 8  ييصل الكسيب ميصلة البعيد للداللة على أ

 مثل : ٌارّب ، ٌا من ٌرّجى للشدائد . –عّز وجّل  –النداء هلل  : ي امليصلة عال –أ  

ـى ِللشَّدائِـدِ       ٌِْه الُمشجَكى والَمْفَزعُ  ٌـــا َمـن ٌَُرجَّ  ُكلِّهـا      ٌـا َمن إلَ
 
 لال أبو نواس :  

 فـَوَن أَعَظـُم إِْن َعُظَمْت ذُنوبـً َكثـَرةً    فَلَـمَـد َعِلمـُت بِأـَنَّ عَ  ٌا َربِّ 

 ميخّط امليصلة :  –ب 
 لال الفرزدق: 

 الَمجاِمعُ  ٌــا َجرٌرُ أولئـن آبائـً فَِجئْنـً بِِمثْــِلِهم      إذا َجَمعَجْنا     
  هنا الفرزدق ٌنادي جرًٌرا الحاضر المرٌب منه، بحرؾ النداء)ٌا( الموضوع لنداء البعٌد؛ إلشعاره بأنه وضٌع الشأن.   

 . املفتاح : يا أّيَا ...زد الرًٍ ، فيعّد نأىُ غري حاضس غا غافل –ج 
 لال البارودي :

 (صلؾ : جكبّر المزوّر : المنحرؾ      ) السادر : الجائه المجحٌّر        السادر المزوّر من صلؾ    مهالً فإنّن باألٌام  منخدعُ ٌا أٌّها 
 لال سواُر بن المضرب: 

 أَْو ٌُْحِدثَْن لََن طوُل الدَّْهِر نِْسٌَانا  ْنَهاَن َمْوِعَظة  اْلمَْلُب َهْل جَ ٌَا أٌََّها 

 

 ؼـــزْت  ســـنةاملفتاح : 

 
 إؼراء  زجر  جحّسر جعّجب   اسجؽاثة ندبة 

ة : ) ٌا حسرجى ، الرثاء ، درّ  املفتاح نداء فٌه حزن وندم .: التخطَّس  – 0

 نُزعت (
ِ َوإِْن ُكْنُت لَِمَن  ٌَا َحْسَرجَى)أَْن جَمُوَل نَْفس   ْطُت فًِ َجْنِب اَّللَّ َعلَى َما فَرَّ

السَّاِخِرٌَن(
 [.ٙ٘]الزمر

 : الرثاءلال حافظ إبراهٌم فً 
 فأَصبحت ِحْلٌَةً فً جاجِ ِرْضوانِ   من جَاجِ َواِلـِدَهـا  ٌا دُّرةً نُِزَعـتْ 

 : مجى المجاب ، ٌا خداعة ، وٌحن .ملفتاح . ا ٌب وردعفٌه جأن:  الصجس – 8

ًْـُب فيَؼ رأسٌ أمّلــا  أمّلـــــا        َتْصـُذ َمتــَ امَلتـــاُب أُفـــؤادن  والٍش
 َونَْسمعُ  جَْصنَعٌنَ  ما نرى ألسنا  فاْؼُربً  الُخْلكِ  خدّاعة ٌا َعَرْفنانِ 

ٌْتَ  ِلناِصــح    هالّ  َسِمْعتَ  ما وٌَحنَ  للبُ  ٌا  َكالمـا اجَّمٌـتَ  وال اْرَعَو

 الحث على األمور اإلٌجابٌة  .:  اإلغساء – 3

 « ٌا باؼً الخٌر، ألبل» لال ملسو هيلع هللا ىلص : 
ًَّ لوما فاحِمـال لـً ِرَسالـــةً  ـع   َخلٌل  َولـوال ِلدُْنٌـانــا الجـً جَـجَـَصنَـّ

 ) ىا لك (. :  املفتاح: التعّجب – 4

 إنسان رائع ! من  ٌا لن
 لال امرئ المٌس: 

ٌْـل  كـأنَّ نُـجوَمــهُ     بُِكـّلِ ُمؽـاِر الفَجِْل ُشدَّْت بٌَِذبُـِل    فٌـا لـَن ِمـْن ل
 : وا . املفتاح : اليدبة  – 5 

 واحسرجاه / وا رأساه / وا َكبِِدي  .
 لال البارودي فً رثاء ولده: 

ًُّ بَْعـدََن  َواَكبِـِدي  لَـــْو      كانَـت جَبـُلُّ الؽَلٌـــَل واَكبــــديٌـا َعِلـــ

ٌبدأ بـ ) ٌا لـَ + المسجؽاث به، مثل : ٌالَمومً ، : املفتاح :   االضتػاثة - 6

  ٌالَلمسلمٌن ( 

 ىــا َلَقْيمٌ وىـــا َلَأْمجاِم َقْيمٌ      َلُأقـاِس ُعُتـّيُلؾ يف اْاَدىــــاَد

 

 مثاالً لـــلمصــر أو  ممصوراً وممصوراً علٌه.أو  طرٌمة من طرق المصر  أو أسلوب لصر     اسجخرج من النّص :    - ٔ

 ما طرٌمة المصر فً الجملة  ... - ٕ

 حدّ الممصور والممصور علٌه فً الجملة  ... – ٖ
 

 .لكؾؾجؿالك:كأـتكأؼبحكؿنكاؾػبحكػيكغقابكاألخالقؼ
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 . هو جخصٌص شًء بشًء بطرٌك  مخصوص: الكصس 

  عادٌل            عنُس         إّىنا                   وممصور علٌه .ممصور   لُ طسفاٌ :
        ممصور علٌه        ممصور                                                                            

 

 إىَّنا : – 0

 إنَّما + ممصور + ممصور علٌه 

   ثمَّ الممصور ثمَّ الممصور علٌه .  أوالً ) إنَّما( الرتتيب :

 ( .إخيٍ   املؤمفين ) إِقؿا 
 ممصور علٌه ر  ممصو         

 اليفي واالضتجياء : – 8
 ممصور علٌه .إال + + ممصور +  ) ما ، ال ، لم ، لٌس ...( أداة النفً

)  الممصور علٌه ثّم   ) إال(  ثمَّ  الممصورثّم  أداة النفًأوالً الرتتيب : 

 الممصور علٌه ٌمع بعد إاّل ( 

 ال جُعجبر الطرٌمة ) نفً واسجثناء ( إال إذا رأٌت االداة  ) إال ( اىتبُ :    

د   َوَما)  سُلُ  لَْبِلهِ  ِمنْ  َخلَتْ  لَدْ  َرسُول    إاِلَّ    ُمَحمَّ  (الرُّ
ممصور علٌه  ممصور         

ًِ ، :  ويهوٌ باحلسوف اآلتية   مً طسم الكصس  ) العطف -  3 بل ، له
 ال ( :

 بل  – أ

 ممصور + بل + ممصور علٌه  الرتتيب :

 ) لصْرُت شولً على الشعر (         شاعٌر    بل    كاتبًا    شيقٌ   لًس

 ممصور علٌه             ممصور        
 

ًِ  – ب  له
 ممصور + لكْن + ممصور علٌه  الرتتيب :

 ) لصْرُت شولً على الشعر (            شاعٌر لكْك    كاتبًا   شيقٌ    لًس

 ممصور علٌه              ممصور       

 ال  – ج
            ممصور + ممصور علٌه + ال  الرتتيب  : ) اىتبُ ٍيا ( 

 (الممصور والممصور علٌه ٌأجٌان لبل ) ال(  )

 ر ( ) لصْرُت شولً على الشع                 كاتٌب  ال          شاعٌر      شيقٌ

      ممصور علٌه ممصور 

 )تكديه ما حّكُ التأخري ويهوٌ املكصوز عليُ ٍو املكّدو (  - 4
 التوضيح : 

 . المفعول به لبل الفعل  – ٔ

ـَ  :  مجال أول   الطالُب    درَس               العؽي

 ) جمدٌم ما حمّه الجأخٌر ( .       عل      ف        ممدّم مفعول به            
 ممصور      ممصور علٌه               

أخٌر ( ٌكون الممصور علٌه أوالً فمط فً طرٌمة ) جمدٌم ما حمّه الج اىتبُ :

 .ّم الممصور ث
 

، لكن جمدم المفعول به ) إٌّان( أصلها نعبد إٌانّ «    نعبد  إٌَّان»  مجال ثاٌٍ : 

 على الفعل  .
     نعبد             إٌَّان          
 فعل   مفعول به ممدم          
 ممصور         علٌه ممصور    
 
 
  الخبر لبل المبجدأ . – ٕ

ٌُ             الطبمجال أّول :             ُُالطبًع          ٌُمجًؽ  ًعُُ    مجًؽ
            مبجدأ مؤّخر                   خبر ممدّمخبر             مبجدأ                               

 ممصور    علٌه ممصور                                                      

 
شبه الجملة ) الجار ومجرور ( عندما جمع فً بداٌة الجملة جكون   اىتبُ :

 لمجّمم للمعنى هو المبجدأ المؤخّ خبراً ممدّماً وٌكون االسم ا

     س  حار       ة                    فً الحدٌم:  مجال ثاٌٍ

 مبتدأ مؤّخس .       خرب مقّدم ) شبه مجلة جاز وجمسوز (                          

 رممصو                             علٌه  ممصور           

ً مالحظة :  ال الوزاري  .ٌكون سؤال المصر من المطعة الخارجٌة، لكن سأضع أمثلة الكجاب؛ ألنّها أحٌانا جرد فً السؤ أحٌانا

 جلجمً     إنَّما الدُّنٌا شُجون  
 وحزٌن  ٌجأّسى بِحزٌنِ                           

 إنّما شجون الدنٌا

ِ أَْمَواجًا بَْل أَْحٌَاء  ) ِعْندَ َربِِّهْم  َواَل جَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن لُجِلُوا فًِ َسبٌِِل اَّللَّ
 َزلُوَن(ٌُرْ 

 العطؾ ) بل ( أحٌاء الذٌن لجلوا

 العطؾ ) ال ( ابن ٌومه اإلنسان اْبُن أْمِسِه. اإلْنساُن اْبُن ٌَْوِمِه ال
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 ٌحّك لن أن جرجمًٖٖ 

 

 العطؾ ) ال ( َمْولود   الّشاِعرُ  َمْصنوع الّشاِعُر َمْولود  ال

. لٌس ًُّ ًَّ لكِن الجَِّم ًُّ  الَكرٌمُ  الَكرٌُم السَّخ  العطؾ ) لكن( الجَِّم

ٌُْش إال ُمدَّة  وما   َسْوَؾ جَْنمَضً     العَ
 وما الماُل إال هاِلن  واْبُن هاِلنِ                 

ٌْشُ   النفً واالسجثناء ُمدَّة   العَ

( ُ ُ  ٌَْعلَُم جَأِْوٌلَهُ  (َوَما ٌَْعلَُم جَأِْوٌلَهُ إاِلَّ اَّللَّ  النفً واالسجثناء اَّللَّ

 النفً واالسجثناء باهلل وفٌمًج (َوَما جَْوفٌِِمً إاِلَّ بِاَّللَِّ )

 األعمال إنّما األْعماُل بالنٌّّاِت وإنَّما ِلكُّلِ اْمِرئ  ما نَوى": "لال 
 لكّل امرئ

 بالنٌات
 نوى ما

 إنَّما
 إنَّما

 لال حافظ إبراهٌم: 
َّاِن  إِنّما الَحكُّ لوة  من لوى الدٌَّ

 أَْمضى ِمن ُكّلِ أَْبٌَض ِهْندي                  

 إنَّما لّوة حكّ ال

 فَما جَْصدُُق اَماُل إال ِلفاجِن    
 إذا َهمَّ ْلم  ْلم جَْعِطْفهُ لاِرَعةُ العَْذلِ            

 النفً واالسجثناء لفاجن جصدق اَمال
 

 فما أَْعَجُب       جَعَب  كُلُّها الَحٌاةُ 
 فً اْزِدٌاد إال ِمْن راِؼب                      

 الحٌاة
 أعجب

 بجع
 من راؼب

 جمدٌم ما حمّه الجأخٌر
 النفً واالسجثناء

 لٌَس الٌَجٌُم الذي لد ماَت واِلدُهُ   
 بِل الٌَجٌُم ٌَجٌُم الِعْلِم واألدَبِ                      

 العطؾ ) بل ( ٌجٌم العلم الٌجٌم ) األولى(

ٌُْت        وفً األٌّاِم جَْجِربَة  إِنًّ َرأَ
 َمْحمودَةُ األثَرِ  ْبِر عالِبَة  ِللصَّ                  

 ججربة
 عالبة

 فً األٌام
 للصبر

 جمدٌم ما حمه الجأخٌر
 جمدٌم ما حمه الجأخٌر

 

 لة، والجورٌة ، والجمسٌم .: الطباق والمماب احملّطيات املعيوّية – 8        : الجناس ، والسجع ، وردّ العجز على الصدر .  احملّطيات اللفظّية – 0

 

ا . -ٕ                             عّرؾ الجناس  - ٔ صيػة الطؤال يف الوشازة :   اسجخرج من النّص : جناساً نالًصا أو جناساً جامًّ

ًّ  - ٗ           ..     موضع الجناس فً .ن بٌّ  - ٖ                                     أو اللفظً فً الجملة ...ما المحسن البدٌع

 لُ ىوعاٌ : تاو وىاقص .
 لفظان مجشابهان جماماً + مخجلفان بالمعنى . اجلياع التاو :

) الكلمجان مجفمجان فً اللفظ جماماً ، ولكنّهما  ممدام        فارس       فارس  
 مخجلفجان بالمعنى (

 ٌجصؾ بالفروسٌّة    اسم علم 
 
 « ساعةجرمون ما لبثوا ؼٌر ٌمسم الم الساعةوٌوم جموم » 

 دلٌمة  ٓٙ                         ٌوم المٌامة             
 

 جار      و   لو     الجارارع    
 الذي ٌسكن بجوارن         ظلم   
 

نــا    الدَّْهــُر    ٌْـت مــا َحـلَّ                          بِـنَـــابِــهِ َعضَّ  ـهِ بـِنَـا  بِـــلَـ
        

 جار ومجرور + جار ومجرور     حرؾ جر + ناب + الضمٌر ) الهاء ( 
 

مخجلفان بحرؾ واحد أو حركة أو جرجٌب أو لفظان  اجلياع الياقص :

 عدد الحروؾ .

 :اختالف بيوع احلسوف 

 «إلى ٌوم المٌامة  الخٌرمعمود بنواصٌها  الخٌل:» لال ملسو هيلع هللا ىلص 
 انجهت بالراء                انجهت بالالم                        

 
ٌْل    ِلُكّلِ           [.ٔ]الهمزة(لَُمَزة        هَُمَزة  )َو

 بدأت بهمزة     بدأت بالالم                

 :اختالف بعدد احلسوف 

ًّ لبٌلةً   . المنابل و بالمنانصل جانبٌه           وكنّا مجى ٌؽُز النب
 االخجالؾ بٌن الكلمجٌن بعدد الحروؾ                                     

 اختالف برتتيب احلسوف:

 حجؾ  ورمحن فٌه لألعداء    فجح  حسامن فٌه لألحباب 

 :اختالف بػهل ) ضبط (  احلسوف 

  الِمرىمشهورون ب المُرىأهُل 
 ضمة            كسرة ) الِمرى : ما ٌُمدّم للضٌؾ (       
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 ٌحّك لن أن جرجمًٖٗ 

 

 أمجلة الهتاب

ْيَرَن 
َ
َم غ

ْ
ل
َ
 لْم ه

 
ساها

ْ
 ِلعْيِن الدْهس  ِإو

َ
ال بسْحذ

َ
 بِه              ف

ُ
الذ ساهاًُ

ْ
 ) جام (  ِإو

 ) إنسانا الثانٌة : حدلة العٌن( 
 علٌنا أن نسجخرج الكلمجٌن فً اإلجابة، هكذا : إنساناً ، إنسانا .

  َشمــولِ  راح  فً  وَصْوُب المْزنِ     َشَمــال   رٌِــح  نسٌـــــُم الـروِض فــً 
 ) نالص (

ُعىا  َل الَحْسِب َصدَّ
َ
ْسط

َ
 ك

ْ
ْيُل جاَبذ

َ
ا الخ

َ
َيِب     الصحائِف ال سىُد  الصفاِئحبيُض  )جام (                                             الىخائِب  ُصُدوز العىالي في  صدوَز     ِإذ  والّسِ

ًّ ـ
َّ
ًَّ جالُء الش  ) نالص (في ُمـخـىنه

ـَدِمــي                  إلــى
َ
ـَدِمـيحخـفـي َسعـى ك

َ
 ) جام (   أزاق دمــي  أزي ك

 هنا ٌجوز : لدمً ، دمً ) نالص ( / ) أرى ، أراق ( نالص 
 أرى لدمً ، أراق دمً ) كلمجان مع كلمجٌن ( : جناس جام .

 
َ

ال
َ
َيِديَم ف

ْ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
َهْس )ف

ْ
ل
َ
 9) ج

َ
ال
َ
اِئَل ف ا السَّ مَّ

َ
ْنهَ ( َوأ

َ
 ) نالص (  (ْس ج

 
ُ
ْم  ) جام ( ".جىفينيإلى ًىم  جىفيني"الللمت

ُ
خ
ْ
ى
ُ
ْم ِبَما ه

ُ
ِلى

ََٰ
 )ذ

َ
َسُحىن

ْ
ف
َ
ْم  ج

ُ
خ
ْ
ى
ُ
َحّمِ َوِبَما ه

ْ
ْيِر ال

َ
ْزِض ِبغ

َ ْ
 ِفي ْلا

َ
ْمَسُحىن

َ
 ) نالص ( (ج

ي َسال ِمْصَس َهْل  َسال و  ) جام ( في الهيجاء فال ًيّل" ًضسبفي البيداء فال ًضل، و  ًضسب"فالٌن  ّ
س ِ
َ
ؤ
ُ
 امل

ُ
مان َسا ُجْسَحُه الصَّ

َ
ْو أ

َ
ُب َعْنها        أ

ْ
ل
َ
 ) جام ( الل

  
 
واة كصيـدة ًَّ علـى الـسُّ ْعـِسض

َ
 كْبُل في     ال ح

ْ
 جـهرًـبـهــاما لم جبالغ

ا  وه مىً وساوس  عس غيَر مهرٍب   عدُّ
ّ
 الش

َ
 ) جام ( تهري بهافمتى عسضذ

 بُىُزوِدهِ 
 
بيُع فمسَحبا ىزِ وب             َوَزَد السَّ

ُ
ْىزِ َبهَجِخِه و  ى

َ
 ) نالص ( ُوُزوِدهِ  ه

يِل جْسُي  الخيرِ ، وإلى الّسيِل ِجْسُي  السيرِ لُهْم في  ) جام ( جميع ْلاهام. على –عليه السالم  –دمحم  عال 
َ
 ) نالص ( الخ

 ذاِث الخاٌ 
ُ
ْحـَيـاهـالى شازها طيف

َ
ِس ْلاجداِر      أ

َ
ْحـَيـاهـاوهحً في ُحف

َ
ه  ) جام ( أ

ُ
ْيخ حيىوسمَّ ـاِء هللِا فيـه َسبيـُل  ـيحيالـــ ًَ

َ
ض

َ
ًْ         ِلـَسِدّ ك

ُ
م ًى

َ
ل
َ
 ) جام ( ف

 )َوُهْم 
َ
ْنَهْىن ُه َو  ًَ

ْ
 َعى

َ
ْون

َ
أ
ْ
ى ُه( ًَ

ْ
 أمسً ما بين  ) نالص ( َعى

 
 ) نالص ( .هفيه، وأطلم ما بين فىيهزحم هللا اْمَسأ

ِذ 
َّ
ف
َ
خ
ْ
 )َوال

ُ
اق اِق  السَّ ْىَمِئٍر 99)ِبالسَّ ًَ  ًَ  َزّبِ

ىَٰ
َ
 ( ِإل

ُ
َساق

َ ْ
لي  ) نالص ( (امل

ّ
اوصف اواسخبشسي  َمَسح  َسح 

َ
با      ف

َ
ل
َ
 ) نالص ( فىم مً الحّب ما لّبى وما غ

ْىَمِئٍر  ًَ  )ُوُجىٌه 
ٌ
اِضَسة

َ
َها 99) ه ىَٰ َزّبِ

َ
 ( ِإل

ٌ
اِظَسة

َ
ىاٌ  ) نالص ( (ه

ُ
َسز ال ج

ُ
َسز إال بسهىب  الغ

َ
 ) نالص (         الغ

ًْ عىزاِجىااللهم استْر ) ًَ  ) نالص ( (زوعاِجىا، وآم ُه     َبْيٌذ ِم
ُ
ل
َ
ْيِن َزْوه

َ
َهُس ِفي َبْيخ

ْ
ظ ًَ  ًُ ُحْس

ْ
ْعسِ وال

ّ
ًَ  الِش ْو َبْيٍذ ِم

َ
ْعسأ

َّ
 ) نالص (الش

 الىـهاز والليـــِل 
ُ
سا لـي الّصبا وأًـاَم    ًيســــــياخخـــالف

ُ
ه
ْ
وـســياذ

ُ
ًْ َبْحِس ِش  ) نالص ( أ  ْعِسَن ِم

ْ
ِرف

َ
ت
ْ
ًَ                 أغ  أعخـس وبفضـِل ِعلمـِ

ْ
 ) نالص (ف

 ْلاْدمــــاُء ُمْعخِجـــسا   با
ُ
اكـــت

َّ
ما بْدزِ وال لُبْرِد جْحِملــُه الى

َ
ل
ُّ
ىُزُه الظ

ُ
ى ه

َّ
  ) نالص ( جل

َ
 في  َداِزِهْم فــ

َ
زِضِهمم            و َداِزِه ما ُدْمذ

َ
 في  أ

َ
ْزِضِهْم ما ُدْمذ

َ
 جام ()  .أ

 ْلاهبياَء فىْم   بــ 
َ
لِم فاق البدوَز وفاق

ُ
لِم و  الخ

َ
ِم  الخ

َ
ًٍ ومً ِعظ  ) نالص (مً ُحْس

 بما   أْو  َدعاويِ          هاظساهفي ما جنى  هاظسه
ْ
ُمذ

َ
ْوَدعاِويأ

َ
 ) جام ( أ

 ) نالص ( ًىم الليامت( ظلماث الظلم)

يا دمُع 
َ
 ) نالص (هجِد ني على ساه                        أهجدويف

 

 

 

 اسجخرج من النّص : مثاالً على  السجع . -ٕ                               . الّسجع عّرؾ  - ٔ صيػة الطؤال يف الوشازة : 

ًّ أو اللفظً - ٗ..                   فً . السجعموضع ن بٌّ  - ٖ                                      فً الجملة ... ما المحسن البدٌع
 

 .جشابه الحروؾ فً نهاٌات الجمل ؛ أي جوافك الفاصلجٌن أو الفواصل فً الحرؾ االخٌر  الطجع :

 هً الكلمة االخٌرة فً كّل جملة . الفاصلة :

 « فًاــتؽممسكًا  ، وأعَط فًاخؽأعَط ممسكًا  الؽنٍؾ» 
 الكلمة األخٌرة فً الجملة الثانٌة بحرؾ الفاء أٌضاً .انجهت الكلمة األخٌرة فً الجملة األولى بـحرؾ الفاء ، وانجهت 

 
 " شرورهم، وأعوذ بن من نحورهم"اللهم إنًّ أدرأ بن فً 

 علٌنا أن نسجخرج الكلمجٌن فً اإلجابة، هكذا : نحورهم، شرورهم .

 "فََسِلمأو سكت  فؽنِم"رحم هللا عبدًا جكلم 
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 ٌحّك لن أن جرجمًٖ٘ 

 

 . ٌُهانٌُكرم المرء أو  االمجحانعند 

 ِصٌؽت من الكرِم  ضرائبهامحض          جرائبهابٌض   ذوائبهاسود  

 . جمنّى، نال ما جأنىمن 

 . ٌُسجطاع، فَسل ما جُطاعإذا أردت أن 

 (. إلٌن، ووّجه وفد السالمة علٌن، ومسح بٌد العافٌة بدوائن، وجلمى داءن شفائن)أذن هللا فً  

ٌْتَ )اللهم إْن كنَت لد   ٌْتَ إنَن طالما ، فأبل  ( عاف

 (. بعدم، أو ارجحل بندم، فألْم مٌسور، ورجل ؼٌر معمور، وفناء ؼٌر ممطور)نزلَت بواد  ؼٌِر  

 ( المربوط، وهذا الفَلَن المبسوط)ما أؼفَل اإلنساَن عن حّكِ هللا الذي له هذا الُملن  

، وال الَخْلك وهم ٌُنشرون، وال الموجى وهم جُجمع ، وال الجٌوش جُحشد وجُهرع دعى و، فال المبائل جُ العصا، فألمٌنا ببارٌس  المدى)وبلؽنا فً سفرنا 
 ...(الجحام، واصطدام والجحام، ٌضاهً ما الموم فٌه من ازدحام وٌُحشرون

، وحبذا لو الكجابًٌ فً هذا . ولد سألجنً إبداَء رأاألشوان، وال ٌخلو من سوان)أعٌدُ إلٌَن جألٌفن، وأشكرَن على فضلن الذي ال ٌجعامى عن فضل  
، ألحبُّ إلى الناس من األصفر شان، والججمَل وإن الزمان، لمنبوذ  فً هذا الن؛ فإنَّ الرأَي الموٌم وإْن الباب، أو شٌئًا من هذا األحبابسألجنً إبداء لطؾ 

نان            (.الرَّ

 

  صيػة الطؤال يف الوشازة : 

    . ردّ العُجز على الصدرعّرؾ  - ٔ
 ..               فً .على الصدر  ردّ العجزموضع ن بٌّ  - ٕ
ًّ أو اللفظً فً الجملة ... - ٖ  ما المحسن البدٌع
 

أن ٌُذكر لفظان؛ أحدهما فً بداٌة الفمرة ، والثانً فً آخرها ، : يف اليجس 

 بهان أو ٌخجلفان فً المعنى.ٌجشا لدلكن وهذان اللفظان ٌجشابهان فً اللفظ ، 

ًُ َلُدْقَك َمْك َلَفا َوَلْب)   رآم عؿراند.( اِلَيِلاُب َأْقَت ِإِقَك َرْحَؿ
، فكالهما من الجذر : وهب ، ولع أحدهما فً أول المعنى واللفظ واحد

 الفمرة، والثانً فً آخرها .

  ساٌّلالؽئًِؾ ىردغ ودمعم  ساُّل
( ، ول : من السؤال ، والثانً من السٌالن .فاأل؛ اللفظ نفسه والمعنى مخجلؾ

 ولع األول فً بداٌة الجملة ، والثانً فً آخرها .

ا ؛ ألّن  مالحظة : ٌمكن أن نعجبر المحّسن البدٌعً السابك جناساً جامًّ

وإذا كان السؤال فً  ان فً المعنى.جان فً اللفظ، ومخجلفجمجشابه الكلمجٌن
ًّ فً العبارة السابمة ؟ فٌمكنن أن االمجحان هو : ما نوع المحّسن ال بدٌع

 جمول : جناس جام أو ردّ العُجز على الصدر .

ٌكون أحد اللفظٌن فً نهاٌة البٌت؛ أما الثانً فٌكون فً أّي مكان  :يف الػعس 

 من الشطر األول، أو بداٌة الشطر الثانً . 

 طر الثانً .صدر البٌت : هو الشطر األول .      َعُجز البٌت : هو الش ترنري :

للسهولة : اسجخرج أوالً إلى الكلمة األخٌرة ، ثّم اسجخرج الكلمة المشابهة لها 
 فً البٌت .

 

 الّفياحاأىك مك ىسؿغ مك أرضٌ     األرض عؽَ أربابنا   قاحت

 الكلمجٌن فً نهاٌة البٌت والكلمة األخرى فً بداٌة الشطر األول . ىحدإ

 

  تـستـطًـــــُغــُم     ودــاِوْاه إلــَ مـــا شًـئـا َفـَدْع تـستـطـْغإذا لـؾ 
 الكلمجٌن فً نهاٌة البٌت والكلمة األخرى فً وسط الشطر األول . ىحدإ

 

  َفــالْحلـٌ أن لًـس فًـنـؾ  َفـالَحأٍمــِؽـُتــنـْؾ ُثــــِؾ َتــأِمِؽـُتــُنـــــــْؾ     
 بداٌة الشطر الثانً . الكلمجٌن فً نهاٌة البٌت والكلمة األخرى فً ىحدإ

 

 ذواّـُبسيٌد كـالعفاقًـَد ُأرَسَؽْت     َفَؿـْك َأْدَؽنا مفنا الففيُس  ذواُّب

 فً بداٌة الشطر األول . الكلمجٌن فً نهاٌة البٌت والكلمة األخرى ىحدإ

ُ  أَجَْخَشْونَُهمْ )   ُسـلوانُ  باإلسالمِ  حـلّ  ِلـما ومـا     ٌُـسـّهـلـهـا ُسـلـوان   ولـلحــوادثِ  [.ٖٔ]الجوبة(ِمنٌِنَ ُمؤْ  ُكْنجُمْ  إِنْ  جَْخَشْوهُ  أَنْ  أََحكُّ  فَاَّللَّ
 أركانُ  جبكَ  لمْ  إذا البماءُ  عـسى      فَمـا الـبـالدِ  أركـانَ  كـنَّ  لـواعـد  

      صوامعُ  و للَخنا كهوؾ   ولهم     صوامعً والِمبابُ  ًلدس المدسُ  [.ٙٙٔ]النساء (َشِهٌدًا بِاَّللَِّ  َوَكفَى ٌَْشَهدُونَ  َواْلَماَلئَِكةُ ) 

َ  إِنَّ  أَْحِسنُواوَ )  ــِة مـن  عـرارجـمـجّــْع مـن َشـمٌـم  .[9٘ٔ]البمرة (اْلُمْحِسنٌِنَ  ٌُِحبُّ  اَّللَّ  عــرارِ نجـد      فمـا بعـد العَـِشـٌَـّ

ًَّ  ( ممجهنفسه فً ذات هللا، آمنه هللا من  ممت)من   اهُ كـْم ٌُـؤذي الكرٌـَم        ألجمجـنـًال جـنطـك فمـد  أَبُـنـ  ِلـَجـــامُ أوَّ

ـٌـدِ نَــَسـلَـْت ُجـْنـدََن الُكمـــاةُ مـن  "  للمجلأنفى  المجل"  ْدجَـُهـم كمــاةً و الّصِ  ِصٌـدافـجـرَّ

ٌْـنــً وٌــدي    ". الحٌلةِ جرُن  الحٌلةُ "  ْت  ًَّ أمـانِـو    وطنـً ٌـا مـدَّ عـ  أمـانــــــًإذا عــزَّ

ًَ  جُـبـَلِّْؽـهُ  لَم فَمن َمَشاهــاخًطـى ُكـجِـبـْت علٌـنـــا    ومن ُكجِبَْت علٌـه ُخًطـى  مشٌنــاهــا ٌْـرُ       نَْفُســهُ  المعالـــ  المعاِلٌَــا ٌَنـالَ  أن جِدٌـر   فَؽَـ
ما     رجائًولفُت على ٌحٌى    رجائٌالربٌع ولَْفُت على صوب ا  وإنَـّ

ٌْـُت َجـدواه فـفُـتُّ      أدركْت ما سعت له  اللٌالًإذا ما   اللٌـالٌــاجمطَّـ
 َمْربـَـعُ أبـِشـْر بطـول سالمـة  ٌـا     َمْربَعــازعـم الفرزدق أْن سٌـمـجـُل 

 الفجـرُ مـن أول المـدى    وما زال فٌنا ساكـنًا ذلن  الفجـرُ أطلَّ علٌنـا 
 الصبرُ كصبرن جباًرا به ٌْشُرُؾ     صبُرهُ ألردنُّ َمْن كان وٌا سٌدي ا

 الـلّبــــــــاسُ  ذانَ  مجـعـة                   َولَـِكنْ  الـدّْنـٌَــا نَـْلـبَـسُ  بَِسـرٌعِ  النَدى دَاعً إِلى َولٌَسَ  َوجَههُ    ٌَلِطمُ  العَـمِّ  اِبنِ  إِلى َسـرٌع  
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 ٌحّك لن أن جرجمًٖٙ 

 

 

 الجمسٌم  – ٗ                         الجورٌة . – ٖ                 الممابلة . – ٕ             الطباق . – ٔ
 

                                           

 الاً .اسجخرج من النّص : طب -ٕ                               . الطباق عّرؾ  - ٔ صيػة الطؤال يف الوشازة : 

ًّ أو  - ٗ..                   فً . الطباقموضع ن بٌّ  - ٖ                                      فً الجملة ... المعنويّ ما المحسن البدٌع

 هو الجمع بٌن الشًء وضده .الطبام :  

 وله نوعان : 
 طباق السلب .  –ب                         طباق اإلٌجاب . –أ 

 ) كلمة + ضّدها (جياب طبام اإل

حاِب            صدٌِمنمن  عدّون  مسجفاد         فال جسجكثرّن من الّصِ
 والذي أْمُره األمرُ  أحٌاو أماتَ والذي      أضحنو أبكىأَما والذي 

ُ نَْفًسا إاِلَّ ُوْسعََها  ٌَْها َما َكَسبَْت َو  لََها)اَل ٌَُكلُِّؾ اَّللَّ َما َعلَ
اْكجََسبَْت(

 [.8ٕٙة]البمر
ًّ على أنّنً راض  بأْن أْحِمَل الَهوى      وأْخلَُص مْنـهُ ال   ِلٌـاوال  عل

ٌْجًا)َوَمْن َكاَن   ٌْنَاهُ فَ  َم   [.ٕٕٔ]األنعام (أَْحٌَ

 ) فعل + تلسازه مسبىقًا بهفي أو نهي (   : طبام الطلب
 (  ال ترهْب) اذهْب ،                                /        أعلم ال ) أعلُم ،                                          
 فعل ملسز مسبىق بهفي                        فعل ملسز مسبىق بال الهاهية .                                          

ُم اْلؽُ  اَل أَْعلَمُ َما فًِ نَْفِسً َو  جَْعلَمُ )    [.ٙٔٔ]المائدةٌُوِب(َما فًِ نَْفِسَن إِنََّن أَْنَت َعالَّ
 «سواء  علٌكم ال جصبروا أو  اصبروااصلوها ف» 
 (ٌَْعلَُمونَ  الَ  َوالَِّذٌنَ  ٌَْعلَُمونَ  الَِّذٌنَ  ٌَْسجَِوي َهلْ  لُلْ )

 ُخمـوال ُجـِهـْلـتَ  مـا و ُجِهـْلتَ  ولـمـد     حمٌمــةً  ُعـِرْفتَ  مـا  و ُعِرْفتَ  ولمد
 ً    ما َشَجا خاِطري وشاق عٌونــــًعنّ  ما ؼابَ  عنكْم حواًل و ِؼْبتُ 

َصافِة والجسرِ      َجلَبَْن الهوى من حٌُث أدري و ال أدري ن الرُّ  عٌوُن المها ٌب

ـجـــً       َسـمــِمـــــًـــْن جـعـجبـٌــــَن ِمـــ  [.ٕ]الجؽابن(ُمْؤِمن   َوِمْنكُمْ  َكافِر   فَِمْنُكمْ  َخلَمَكُمْ  الَِّذي ُهوَ ) ًَ الـعـجـــــبُ  ِصحَّ   هــــــ

ٌْمَاًظا َوجَْحَسبُُهمْ )    نجوَم العوالً فً سماِء َعجاجِ      أولدواشمَس النهار و أطفأواولد   [.8ٔ]الكهؾ(ُرلُود   َوُهمْ  أَ

ٌِْهنَّ  الَِّذي ِمثْلُ  لَُهنَّ و)  َجالِ  بِاْلَمْعُروؾِ  َعلَ ٌِْهنَّ عَ  َوِللّرِ   لَ
  لَـَحـك  جــلن إحـدى المـعجـزاتِ       الممـاتِ وفـً  الحٌــاةُعــلُــوٌّ فـً   [.8ٕٕ]البمرة(دََرَجة  

ًَ وال  أعطٌتَ لما  مانع"أللهم ال  قُ والزمـان  ٌجمـعالمـرُء  "منعتَ لما  معط قُ وٌـظـلُّ ٌَـْرلَُع والخطـوُب       ٌُـفــّرِ   جُـمـّزِ

ً ال  ٌضحنو ٌبكً   ِؼضــابُ واألنـاُم  جرضـىولٌـجـن       مرٌـــرة  والحٌــاةُ  جحلـوفلٌجـن  َمَحاو الهوى فً سطًرا خطَّ  كعاشك       فََرحــا وال ُحْزنا
 َخــــرابُ وبٌنـً وبٌـن العالمٌــن       عامـر  ولٌت الذي بٌنـً وبٌنـَن 

 
 

ً  نــفـســــهِ ل ألــامَ       لدٌـــم   َحَسـب   ذو النــاِس  وخٌـرُ   الدَّهــرُ  بـه َسمـانا إال منـهمـا ومـا      الِؽنىوب ٌومـًا الفمرِ  بكأِس  شربنا جــدٌــــدا َحَسبـــا
  الفمـــرُ  بأحسابنـا أزرى وال ،ِؼنانا      لرابــــة   ذي على بَْؽٌـًا زادنا فما

:"  والِذكرُ  ادٌثُ األح المالِ  من وٌبمى      رائـح  و ؼاد   المالَ  إن أ"مـاويُّ

    المـــــدنُ فلـمـد      َسـلََخـجْـُكــُم عـن لـلبِـهـا  المــرىعــودوا إلــى جـلن 

  َوْسنانِ  ؼٌرَ  فٌه الؽَرب َمطَمعِ  عن    أبعــدَهُ  أدنــاهُ  الـّشـرقَ  أرى مجى

  االجـدٌــد المـدٌــــمُ أٌُّها الجٌـُش من كجـائـِب حطٌـَن     ولــد عانـــَك 

 

 

 اسجخرج من النّص : ممابلة . -ٕ                               . الممابلة عّرؾ  - ٔ صيػة الطؤال يف الوشازة : 

ًّ أو ما المحسّ  - ٗ..                   فً . حدّد طرفً الممابلة – ٖ                                      فً الجملة ... عنويّ المن البدٌع

 . جملة جمابل جملة  املكابلة : 

" ُُ  " الكافرىكعؽَ  أعٍزٍُ   املؤمفنيعؽَ  أذل
 الجواب : جاءت الممابلة فً ) أذلة، أعزة ( و ) المؤمنٌن، الكافرٌن ( 

 رجٌب .الممابلة = طبالان أو أكثر، لكن ٌجب أن جأجً المعانً ثم جأجً المعانً المضادّة على الج للتبطيط :
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 ٌحّك لن أن جرجم7ًٖ 

 

  بالردل وأقبَذ الكفَر واإلفالَسإذا ادتؿعا    أحسَك الدِّىَك والدقًاما 

 

ًُْسَرِ َفَسُفًَسُِّرُه( 6)َباِلُخْسَفَ َوَصِدَؼ( 5) َواِتَقَ َأْعَطَ َمْك َفَأِما)  د.12-5رالؽًل(ِؽُعْسَرِلَ َفَسُفًَسُِّرُه(9) َباِلُخْسَفَ َوَكِذَب( 8) َواْسَتْغَفَ َبَخَل َمْك َوَأِما( 7) َلِؽ
افالطرؾ األول من الممابلة هو اٌَات األولى: ) ُرهُ ( ٙ)بِاْلُحْسنَىٰ  َوَصدَّقَ ( ٘) َواجَّمَىٰ  أَْعَطىٰ  َمنْ  فَأَمَّ  (   ِلْلٌُْسَرٰى  فََسنٌَُّسِ

اوالطرؾ اَخر من الممابلة هو اٌَات الجً جلٌها: ) ُرهُ (9) بِاْلُحْسنَىٰ  ذَّبَ َوكَ ( 8) َواْسجَْؽنَىٰ  بَِخلَ  َمنْ  َوأَمَّ  ( ِلْلعُْسَرىٰ  فََسنٌَُّسِ

 وأقجين وبًاُض الّصبِذ ُىغرن بٌ    أاورُلْؾ وسياُد الؽًِل ىشفُغ لٌ

مُ  وَ  الطٌَِّّبَاتِ  لَُهمُ  ٌُِحلُّ وَ )  ٌِْهمُ  ٌَُحّرِ  [7٘ٔ]األعراؾ(اْلَخبَائِثَ  َعلَ

ا المحسن البدٌعً فً عبارة ما؟ ، عندما ٌكون السؤال: م مالحظة ٍامة :

 وٌكون 
فً العبارة خطان ، وكل خط موضوع جحت جملة كاملة ) كالمثال السابك( 

 فالجواب حجماً ممابلة .

 فأصبَح ُحْسُن العدِل ٌُْرِضٌهادَْهًرا      كان لُْبُح الُجوِر ٌُْسِخطُهاٌا أُمةً 

أذوُب ، وال  جمدُ فً حّك  أ)بلؽنً أنّن بخٌل، فمال: ٌا أمٌر المؤمنٌن: ما 
 (.فً باطل

ر)لٌس له   (.عدوٌّ فً العالنٌة، وال صدٌك  فً الّسِ

وا عـزٌــًزافـإذا  " الكذب رٌبة ، والصدق طمأنٌنةدع ما ٌَِرٌبَُن إلى ما ال ٌَِرٌبُن، فإن  " وا ذلٌـال   حـاربــوا أَذَلُـّ  وإذا سالمــوا أعـزُّ

 فً وصٌجه عند الموت:  – عنه رضً هللا –لال أبو بكر الصدٌك 
"هذا ما أوصى به أبو بكر عند آخر عهده بالدنٌا خارًجا منها، وأول عهده 

 باَخرة داخاًل فٌها" 
جاءت الممابلة فً أربعة معان، هً: )آخر وأول(، و)الدنٌا هكذا الجواب : 

 واَخرة(، و)خارجا وداخال(، و)منها وفٌها(.

ٌْنُهُ على رأِس عبد  جاُج عّز  ٌَ  ٌْنُهُ     ِز  وفً ِرجِل ُحرًّ لٌدُ ذُّل  ٌَِش

 (َعذَابَهُ  ٌََخافُونَ  وَ  َرْحَمجَهُ  َوٌَْرُجونَ )

ًَّ  َوجُْخِرجُ ) ِ  ِمنَ  اْلَمٌِّتَ  َوجُْخِرجُ  اْلَمٌِّتِ  ِمنَ  اْلَح ًّ  (اْلَح

 (.ذّل المعصٌةإلى  عّز الّطاعة)ال جخرجوا من 

 جـرَّ أَْمـًرا جـرجـجـٌــــــِه       ُربَّ أمـــــــر  جـجـمـٌــــــه
  وبـدا الـمكــروهُ فٌــــــهِ       َخـِفـً المحبــوُب منــــه

 جََشظَّْت جناِدلُ  َعلَوا َحْزنًاأثـارا عجاجـةً     وإْن  َهبَطا َسْهالً وإْن 

                                                 

                                                        

 ما هً الكلمة الجً ظهر فٌها الجورٌة فً العبارة ...  -ٕ                                      . الجورٌة عّرؾ  - ٔ  صيػة الطؤال يف الوشازة : 

ًّ أو   - ٖ                                          فً الجملة ... المعنويّ ما المحسن البدٌع

 أٌ يرنس املتهّله لفظًا لُ معيياٌ :

 والجاىي : بعيد خفّي ٍو املكصود  .           .، وتعنل الكسيية والطيام على تسغيخُ ) غري مكصود(األول : قسيب ظاٍس غري مساد 

 باجلنِب .أقيُم وقد شٍفيا إىل احلرب غارًٍ     دعيقٌ فإٍقٌ آكلُ  اخلبَز 

 التوزية يف نلنة ) اجلنب( : 
     ، وهو ما ٌجبادر إلى الذهن .لمعنى المرٌب الظاهر ؼٌر المراد : الجبن الذي ٌصنع من الحلٌب وٌؤكل بدلٌل : )آكل الخبز بالجبن (ا
 والمعنى البعٌد المراد :عدم الشجاعة والخوؾ بدلٌل :) لد شنّوا إلى الحرب ؼارةً ( 

وجكون الكلمة األخٌرة عن الكلمة الجً فٌها الجورٌة ،   -عادة –فالسؤال ٌكون ، مرٌب أو البعٌددورة سؤال عن المعنى ال لم ٌُطلب فً أيّ عصيصي الطالب : 

فٌها  تأمثلة الكجاب الجً سأذكرها وانجبه إلى الكلمة الجً ولعادرس  ؟ والجواب : الجورٌة؛ لذلن  ، أو ٌُطلب ما المحسن البدٌعً فً عبارة ما ؼالبا
  الجورٌة.

 األنعامِ فً  الشعراءَ المُراِن ببعضِه   فجعلجُُم َوَخلَْطجُُم بعَض 

 : ( الػعساء واألىعاوالتوزية يف ) 
 ٌـحـلُــــــو مـــرَّ ٌـمـرُّ بــً كــلَّ ٌــــوم     وكـلَّمــا 

 كٌؾ ال أشكر الِجزارة ما ِعْشـُت حفاًظـا وأهجـُر اَدابــا؟ 
ِر كنُت أر ٌنً وبالشعِّ   الِكالبـاجـو وبها صارِت الكالُب جُرّجِ

 ًّ ٌن الَحّمام لال نَصٌر الدِّ
  : 

 أبٌـاُت ِشعـِرَن كالمُُصـــوِر       وال لصـوَر بهـا ٌَـعُـوُق        
 رلـٌــكُ ومــن العجائــب لـفـظـهــا     ُحـرٌّ ومعنـاهـا 

  ( زقيلالتوزية يف نلنة ) 

 حبٌــبُ ـُم َوَربُّ الّشعر عنـدَُهـُم بؽٌـض    ولو وافى بـِه لَُهـ

دُ عنـدما ٌَـمَـُع   النـدىفالطٌـُر أحسـن ما جُـؽَـّرِ

 خالًلالْت: لفوا واسجَِمعوا ما جرى   لد هاَم عمً الشٌخ فً 

ـا للمجــاورة الـجـسمـنــا    فمـلبً َجاُرُهم والدمـع   َجـاِريكـأنَـّ

 . العصرال أحٍب العفب بعد 
الجً ولع فٌها الجورٌة ، وجكون الكلمة الكلمة المخطوط جحجها هً الكلمة 

 األخٌرة  عادة .

 نَْهـراوافـان سائِـُل دْمـِعــــِه    فََردْدجَـهُ فً الحاِل 

ـداوالنَّهـُر ٌشبـهُ ِمـْبـَردا    فَـألجل ذا ٌـجلـو   الصَّ
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 ٌحّك لن أن جرجم8ًٖ 

 

                                            

 علّل فساد الجمسٌم فً الجملة   ...  -ٕ                               . الجمسٌمّرؾ ع - ٔ  صيػة الطؤال يف الوشازة : 

ًّ أو   - ٖ                                      فً الجملة ... المعنويّ ما المحسن البدٌع

 بالجفصٌل . األلسام، ثّم جُذكر  ألسام مجعدّدة له  ر شًء  أْن ٌُذكَ للتبطيط : 

 أبٌ ُسؽؿَ :قام الري بك 
ُْ  فإِن احلِق مقطعُم ثالٌخ        مينٌي أو َقفاٌر أو دال

 : بـ أي إظهار  الحّك إّما أن ٌكون
 جالء  ال –ج   نفار ال –ب    الٌمٌن  –أ 

 لم ٌُطلب فً أي دورة  ذكر الشًء وألسامه بالجفصٌل  . عصيصي الطالب :

 ما ٌُطلب فً الجمسٌم شٌئان فمط : 
البدٌعً فً العبارة ، لذلن سأضع لن كل أمثلة الكجاب ،  ما المحسن –أ 

 وانجبه لها، واعلم أنّها ججبع للجمسٌم .
 ، وسٌجم جوضٌحها الحما . ) عٌوب الجمسٌم (  علل فساد الجمسٌم  –ب 

لال ملسو هيلع هللا ىلص : "هل لن ٌا ابن آدم من مالن إال ما أكلَت فأفنٌَت، أو لبْسَت فأبلٌت، أو 
 فأمضٌَت"  جصدلتَ 

 فراحوا، فرٌمًا فً اإلسار، ومثلُهُ       لجٌل ، ومثل  الذَ بالبحِر هاِربُهْ 

ٌْنَُهَما َوَما جَْحَت الثََّرٰى( )لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض َوَما بَ
 [.ٙ]طه

 جأمٌـلُ والمرُء ساع  لشًء  لٌَس ٌُْدِرُكـــــهُ     والعٌـُش شـح  وإشفـاق  و

 اشـربـــا مـا شـربـجُـمــا فَـُهـذٌَـــــل      مـــن لـجـٌـــل  وهــارب  وأسـٌـــرِ 

، اجَّموا هللا بطاعجه، واجَّموا السلطان بحمِّه، واجَّموا الناس بالمعروؾ، فمال  ًّ ) ٌا بن
ٌن والدنٌا إال أمْرجنا به (  رجل  منهم : ما بمً شًء من أمر الدِّ

ا أذاعوا، وإن لم ٌعلموا َكذَبُواإْن ٌعل  موا الخٌَر ٌُخفوه وإْن علموا    شرَّ

 لال علً بن أبً طالب فً مواجهة أحداث الزمان: 
 هــــً حــاالِن : شــدة  و رخـــــــاُء    وسجــــاالِن : نـعمــة  وبــــــــالُء 

ا ثَُمودُ فَأُْهِلكُوا بِالطَّاِؼٌَِة )ٗ)َكذَّبَْت ثَُمودُ َوَعاد  بِاْلمَاِرَعِة ) هــُر لـم ٌَُخنـه عـــــزاءُ والـفـجـى الحاذُق األدٌــُب إذا مـــــا     خانــهُ الدَّ  ا َعاد  ٘( فَأَمَّ ( َوأَمَّ
) فَأُْهِلكُوا بِِرٌح  َصْرَصر  َعاجٌَِة 

 [.ٙ-ٗ]الحالة
 : وٌحَن ما ندريلـال فـرٌـُك المـوِم: ال، وفرٌـمُـُهــم     نعْم، وفرٌك  لالَ 

 لال أبو جّمام :
ًُ أو حدُّ ُمْرَهؾ       جُِمٌـُل ُظبَــاهُ أَْخـدَعـً كـّلِ مائـِل           فمـا هو إال الَوح

 فهـذا دواء الـدّاء ِمـْن كـّلِ عالــم      وهذا دواُء الدَّاء من كـّل جاِهـل

 

 

 مً عيوب التكطيه :

 .طاو عدو اضتيفاء ناّفة األق – 0

 قام درىر :
ُُ أثـالًث  : فـُجـِؽـُجُنـُؾ      َمَك العبًَد وثـؽٌح َمـْك ميالًنـااصارْت حفًفـ
 ، وهما : العبٌد وموالٌها .لم ٌذكر إال لسمٌن

     هنا ٌجب الجوضٌح كما أضع لن جماماً .
 

 علوم البالؼة ثالثة: علم البٌان، وعلم المعانً.
 مد ذكر علمً البٌان والمعانً، ولم ٌذكر علم البدٌع.لم ٌسجوِؾ األلسام الثالثة، ف

 .التهساز  – 8

 قام لذىل األشذعٌ : 
ٌِ بطرفنا        وتيمُض أحًاًقا إذا َخصُؿنا ُغِفُل   فؿا َبِرحْت تيمٌ إل

 مجساوٌان فً المعنى .« جومً بطرفها » و «  جومض» 
 كجب بعضهم إلى عامل: 

 ً َصْرفَن وجملٌد ؼٌرنففكرُت مرةً فً عْزِلَن، ومرةً ف
 فساد الجمسٌم فً جكرار األلسام ، فال فرق بٌن العزل والّصرؾ، فهما مجساوٌان فً المعنى.

 َا عً بعض .بعُض األقطاو متداخلة غري مطتكلٍّ -3

 الفاس ثالثُ : عاقل، وأمحق، وفادر .
 فالفاجر لد ٌكون عالالً ولد ٌكون أحمك ، فاأللسام مجداخلة .

 
ج بدمائه، وهارب ال ٌلجفُت إلى ما وراءه.لال آخر ف  ً الحدٌث عن معركة : فمن جرٌح مضرَّ

 المسمان مجداخالن، فالجرٌح لد ٌكون هارباً، والهارب لد ٌكون جرٌحاً.
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 حيّق لك أْن ترتقي39 

 

                

 
ّْة :            السؤاالن  الجالح ُالرابغ مي أسئلة الّزارٔ . اعالمة، خيّصص هل 44القضاِا األدب

ّّن مي أربغ ُحدات . – 1  الكتاب مك
 مي قضاِا الشعر ُاملّّشح يف األىدلس . – 1              
             2 – . ّٓ  مي قضاِا الوجر األىدلس
             3 – . ّٓ ّٓ ُاملنلّك ّٓ ُاألِّب  مي قضاِا الشعر يف العصّر الفاطن
             4 – . ّٓ ّٓ ُاملنلّك ّٓ ُاألِّب  مي قضاِا الوجر يف العصّر الفاطن

 بْتًا (  مي العواُِي اآلتْة : 32; فاجملنّع درُس 8أبْات مي  4أبْات )  4ُِطَلب مي الطالب حفظ  -2
 مي شعر الطبْعة. ) بإمكاىك اختْار أّن أربعة أبْات مي شعر الطبْعة، ًُكذا البقْة ( - 1           
           2 - . ّٓ  مي الشعر السْاس
           3 - . ّٓ  مي الشعر ُالتفاعل االجتناع
 مي املّّشحات األىدلسْة. - 4           
 مي شعر اجلٍاد . - 5           
           6 - . ّٓ  مي الشعر االجتناع
 شعر املدائح الوبِّة . - 7           
ّّف . - 8            شعر التص

 ًذَ األبْات ال ُِشرتط فٍْا الرتتْب ُال الضبط، باستجواء األسطر املطلّبة يف املّّشحات ُِشرتط فٍْا الرتتْب .

ُضعت لك جدُاًل ِوتنٓ البْت اآلتٓ ... ; لذلك  ال تتعب ىفسك حبفظ أّن بْت غري املطلّب موك، لكي اىتبٌ : جيب أن تعرف ًذَ األبْات تتبغ ألّن عوّان; أن قد ِأتٓ سؤااًل : ألن مّضّع – 3
 . ِرحيك مي عواء احلفظ ُصعّبتٌ

 ارِة ، ُال ُِطَلب شرح األبْات .ال ُِطلب عادٔ معاىٓ الكلنات، ُمل ترد يف أن دُرٔ ُز – 4

 قسم القضاِا األدبْة . أُملّزارٔ يف ُِطلب عادٔ السؤام اآلتٓ : اىسب الكتاب إىل مؤّلفٌ ; لذلك ُضعت لك أمساء الكتب املطلّبة، ُأمساء مؤّلفٍْا مغ عدد مرات ُرُدًا يف ا – 5

 بْات األربعة املطلّبة .فْكفٓ حفظ األ ;ال ِطلبّن كتابة شّاًد شعرِة ملّضّع ما  – 6

 مل ِرد أن سؤام مي مقّدمة أّن درس . – 7

 .ِرِدُن العواُِي للفقرٔ -عادٔ  –عودما ُِطلب السنات الفوْة أُ املّضّعات لدرس ما ، فإىٍم  - 8

 الّزارٔ ، ُإذا كان مي أسئلة الكتاب ذكرُت ذلك جباىب السؤام أِضًا . ُضعُت لك جباىب كل سؤام عدد املرات اليت ُرد فٍْا يف أسئلة الّزارٔ; فال تتعب ىفسك بالبحح يف أسئلة -9

 ) ُقد حذفُتٌ مي الكّرس (  : 3احملذُف مي القضاِا األدبْة ه – 14
  ( : ّٓ  ملبدُءٔ بـ ) ًُكذا جند ...(ا 25مي  الكتاب، باستجواء الفقرٔ األخرئ ص  25إىل   – 23ي (،  الصفحات مي  ِر ُالسجشعر األْسالشعر السْاس

 مي الكتاب . 52إىل  54) فوّن ىجرِّة أخرى:  التّقْعات ، العٍّد ، املواظرات (،  الصفحات مي  -أ    
ّٓ)  –ب                                 ّٓ يف اآلداب األُربّْة ( مي قضاِا الوجر األىدلس  مي الكتاب .    55إىل  53مي  الصفحات ;: تأثري األدب األىدلس

ّٓ (; بود ) أشكام سردِّة (،  الصفحات مي  ّٓ ُاملنلّك ّٓ ُاألِّب  إىل  96) مي قضاِا  الوجر يف العصّر : الفاطن
 مي الكتاب .  99                                 
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 مالحظات          احلرف الذن توتٍٓ فٌْ األبْات االجتاَ أُ اجلاىب أُ احملّر أُ املّضّعات العواُِي الرئْسة

ً   الوصف   ؾعط ايطبٝع١   مجموع األحرف لسهولة الحفظ : أو  اء       ه الجمال
 هاء + لاب.

ً  الوصف    لا اإلنسان

  ً ل  ب   الوصف  التؤم 

ٓٞ  حجها + رن + ساد . ح  + ج + ها = حجها شعر الصراع  ايؿعط ايػٝاغ

 ر + ن = رن رثاء المدن والممالن 

 سا + د = ساد شعر االستغاثة واالستنجاد

ايؿعط ٚ ايتفاعٌ 
 االدتُاعٞ

 محرم . ْح + ْم) ساكنتان ( = حم مشاركة النصارى مناسباتهم

 م  ) ضمة ( + ر  = مر شعـر  المــرأة األنـدلسٌ ــة

 املٛٓؾح 
 ) املٛضٛعات ( 

 

 دع محار . م   الغزل

 ر   الوصف

 حا المدٌح

 دْ  الرثاء

 عً أو ع   التصوف

 سار  بهم . م  + ه + ب  + ب  + سا + ر  أو رو الشعر فً مواجهة الغزو الصلٌبً ؾعط اجلٗاز 

ً   الشعر  نارنا ار  ) ألف لبل الراء (+ نا + ن  أو نً فً مواجهة الغزو المغول

ٓٞ الفاء : الكلمة األخٌرة تنتهً بـ)ٌف  ف  + س  + ْر =            فرس الشكوى والمعاناة ايؿعط االدتُاع
 +   وف (

  ً   ل  + م  + ن  + ء =        نؤمل النمد االجتماع

الفاء : الكلمة االخٌرة ال  تنتهً بـ   ال + م  ) ضمة ( + ن  + ف  =  فمبلن   والثمافٌةالمظاهر الحضارٌة 
 )ٌف + وف (

 مل ببلل م   أخبلق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ) مكانة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص( ؾعط املسا٥ح ايٓب١ٜٛ 

سول وحادثة اإلسراء ومعجزاته،  سٌرة الرَّ
 والمعراج.

 ل  ) ضمة (

 ب   تمن ً زٌارة لبر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

حلة إلى أرض الحجاز  ال  الر  

سول االستغابة   ل  ) كسرة ( . بالر 

مة غزلٌ ة قصٝس٠ ايبٛصريٟ ـــــم  +  َضـم  بدم  + إ   .عن حب  رسول هللا  فٌها تعبٌر ممد      ٌَه 
م   + ْضـَطــر   ) الراء هنا لبلها طاء( م 
 

المصٌدة تنتهً بالمٌم المكسورة كل 
وللتمٌٌز: لبل المٌم : ض+ د+  ه 

 + ر = ضد هر .

ها من االنمٌاد وراَء  ٌتحد ث عن الن فس وٌحذ ر 
 الش هوات .

ــم    لبل المٌم : ط + س   الدََّسـم   + ٌَـْنـفَـط 

سول  ـْمـتَـَحـــم  +  نَـعَـم  +  َعَجـم   .، ومكارمهفضابل الرَّ ــم   + م  ْنـفَـص   لبل المٌم : ج + ع + ح + ص =  م 
 جع + صح

م   .المغفرة والعفو ، وطلبالتوسُّل إلى رسول هللا  ْنَخــر  لبلها  ) الراء هناالعَـَمــم  + م 
م      خاء (+ ٌَـْنـَهــز 

 لبل المٌم : م+ ز + ر = رمز

ٛٓف   ؾعط ايتص
 )  املٛضٛعات (

 هل  رق ر  + رى الزهد

ً  الحب    ل   اإلله

ٌار الحجازٌ ة ق إلى الد    ق   الحنٌن والتشو 

 ه   االستغاثة والمناجاة
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 ؾعط ايطبٝع١ 

ْردَ  الطلـك   الربٌع   لب سَ  ه   بـ  ــه   بعـدَ  ع تبـاه   عـنْ  وافتـرَّ        شـبابـ  تابـ    ع 

ه      الثـرى َحبَـا الف صولَ  َمل نَ  جـــا    بثرابـ  ـتبـر   ه   م  هــاد  ــــه   ل و    وه ضابـ 

ًَ  باألَنـوار   فَــؤَرانَ  ه        َوْشـ ــرود  ْضـرَ  باألَشجـار   وأَرانَ  بـ  ــه   خ    ل بـابـ 

ـب ها أمسى ض ها وَغدا     أَصٌل ه       ب َشْمس   ٌ ذه   ٌ فَض  
 َحبَاب ه   بدَْمع     

 

 ؾعط اجلٗاز 

ٌن   صبلحَ  رأٌت    أْمَسى َمنْ  وأكَرمَ  أْضَحى َمنْ  وأشَرفَ        َغـدا َمـنْ  أفَضـلَ  الد  

 الَخـْمســا أنـاملَـه   إال نــرى ولَْسنـا  أَبـحـر       َسْبـعَـة   األرض فـً لنـا ولٌـلَ 

ه  ـْسنـى َسجٌ تـ  ه الح  ضـى      وبطشت ه وشٌـمتـ       المَْعسا وعزمت ه الك ْبرى الر  

كُّ  فَبل َن فً الم دْسَ  ٌَْستَح  ٌْر  نْ  الذي فؤنتَ       الَوَرى َغ مْ  م   الم ْدســا فَتَحَ  د ون ه 

 

 ايؿعط ايػٝاغٞ

   إنســــان   العٌــش   ب طٌـب   ٌ غـرُّ  فــبل           نمصـــــان   تــمَّ  ما إذا شـًء   لكــل  

ه   َمـن          د ول   -شاهدتَـها  كمـا -األمور   هً    أزمـــان   ساَءتْـــه   َزمــن   َســرَّ

   شــــان   لهــا حــال   علـى ٌــدوم وال          أحـــد   علـــى ت بمــً ال الدار   وهذه

ْلـن   من كان ما وصار    َوْسنان   الط ٌف   خٌال   عنْ  حكى كما         َمل ـن   ومن م 

 ايؿعط االدتُاعٞ

 حـابـــــــــــرْ  هللا   لـغٌــــــر   أشــكـــو            ال و أمــــــري فـــً أصـبــــْحـــت  

نــــً ولَـــَكــــمْ  ـــر  ـذك   ــتـــــا ٌـ  ه   ء              الـش    أ كــاســـــــــرْ  ولَـَكــــــمْ  بــؤْمــر 

ـــح   واللـحـــــم   ــه   دَ             أعــــــــو أنْ  ٌَــْمــبـ  ـْعـــــر   لـبـٌـع   ــــــــرْ بـابـ والـش  

 شـاعـــــــرْ  أصـبـْحـــــت   ال و  ارا  زَ             َجـــــــزْ  كـنـــت   مــا لٌـتَــنــــً ٌـــا

 ايتفاعٌ االدتُاعٞايؿعط ٚ 

ــً       منك ـم  الماتل  لـً والمستـبـٌــْح   ٌـا بنــً األصفـر  أنتـم بذم 

 أمـلٌــح  هـجـر  مـْن ٌـهـواك ــم        وحبلل  ذان فـً دٌـن  المسٌــْح؟ 

ــا فـصـحٌـــْح   ٌا علٌَل الطَّْرف  مْن غٌر  ضن ى      وإذا الحــَظ لـلبـ 

 كلُّ شًء  بعدَ ما أبصرت ك ْم مْن       صنوف  الحسن  فً عٌنً لبٌحْ 

 ؾعط املسا٥ح ايٓب١ٜٛ

ـد   َحـمَّ د   م  مـلٌـ لكـونٌنا َسـٌـ  نْ  والفرٌمٌن   ــن               ـوالثـ  نْ  ع ْرب   م     َعَجـم   َوم 

نـا ـاه اآلمــر   نـبـٌُـّ نْ  أبَـرُّ             د  أَحَ  فـــبل ًالنـ    " نَـعَـم  " وال منـه  " ال" لَـْول   م 

ـه   ت ْرجى الذي الحبـٌـب   هــو ـنْ  ول  هـ ل ـك ـل             َشفاعتـ  ـْمـتَـَحـ األهـوال   م     م  م 

ـك ـون هللا   إلـى دعـا ـْستَـْمس  كـونَ           بـــه   فالم  ــم   َغٌـر   ب َحْبـل   مـ ْستَْمس  ْنـفَـص   م 

 املٛٓؾشات

وح   شمٌكَ  ٌا ْنـن بـً أهـَوى                َجَسدي     منْ  الرُّ  لََمم   أمْ  م 

ْعـت                     والـعَـذَل   الـعَـذْل   بٌنَ  ض 

 َخـبـَــل   عـلــى َوْحــدي وأنــــا                

ـْحـتـَـمــ ل   لـلبــً أرى مـــا                   بـم 

 ؾعط ايتصٛف

ً إل ـْشتـإنـ  اء  م  ـــر   إْعـ ـاق            فٌـهاـى الكعبــة  الغَـر   بلق  لعاشم هــا فـً الس  

ك ـنـً للبٌَــــن  أْشـــــــواق  ري وَمـْشـَهـدَهــــا         أسـراإذا تَـذك ـْرت   حر    فٌـها تـ 

ـْســن   وإذا ــدْ  بــدا الح  ـْود            لَــــه   فــاْســج  ًْ  ٌـا فَـْرض   الشُّـْكـر   فَس ج     أ َخــــــ

ًْ  صــاح   ٌــا الـعَـْمـل   ْلـب  فَـل َسـ          بَــــــــــدَتْ  لَـــدْ  لٌــلى أنـــوار   هــذه    ن َهـــ

 

 ععٜعٟ ايطايب 7

 إذا كنت لد حفظَت أبٌاتا  أخرى غٌر هذه األبٌات ، فبل بؤس بذلن ، والتزم بها .

 

 

 
وكلىنتائجىالعدىمتواجدةىفيىأفكارىىى، مأزهارىالعدىمتواجدةىفيىبذورىالووكلى

 .فػطىتطلمىكوفىتطتنيىبؼا ،الووم
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ف  
َّ
ف صاحب املؤل

َّ
 الدورات الىزارية املؤل

 (  8002) شتىي  ابن فرج الحّيانّي   احلسا٥ل 

 (8002() صيفي  8002)شتىي   حبيب العامرّي  ايبسٜع يف فصٌ ايٓطبٝع 

رّي  ْفح ايّطٝب
َّ

ق
َ
  امل

  ايطغاي١ اجلٓس١ٜ  
َ

  ابن زيدون

 (8008) صيفي    أبى مروان بُن حّيان املكتبؼ

  لضان الدين بُن الخطيب ٔغطْاط١اإلساط١ يف أخباض 

هيد.   ضغاي١ )ايٓتٛابع ٚايٓعٚابع( 
ُ

 (8002) صيفي   ابن ش

 َٕ ِّ بٔ ٜكعا  (8000) صيفي   ابن طفيٍل   س

ِه   )ايعكس ايفطٜس(   (8002) صيفي  ابن عبِد رّبِ

 (8002) صيفي   ابن داوود الظاهرّي   ايعٖط٠ 

 (8008( )شتىي  8002) شتىي   ابن حسٍم   طِٛم احلُا١َٔ يف األيف١ٔ ٚاأُلّياف 

 (8002) شتىي   أبى حامد الغسالّي   إسٝا٤ عًّٛ ايٓسٜٔ 

  شهاب الّدين محمىد الحلبّي    أ٢ٖٓ املٓا٥ح يف أغ٢ٓ املسا٥ح 

  ابن صّيد الناش الَيْعُمرّي             ُبِؿط٣ ايًبٝب بٔصِنِط احلبٝب 

َباثة امِلصرّي  َُٓتدب اهلسا١ٜ 
ُ
  ابن ن

  البىصيري  قصٝس٠ ايُبِطَز٠ 

 (8002) صيفي   ابن الفارض    قصٝس٠ ْعِ ايػًٛى

 (8002) صيفي   الجاحظ.   نتاب احلٝٛإ 

 (8008( ) صيفي 8000) صيفي  أبى الفرج ألاصفهانّي   نتاب األغاْٞ 

 (8002( ) شتىي 8002() شتىي  8002) شتىي   شهاب الّدين النىيرّي  ْٗا١ٜ األضب يف فٕٓٛ األزب 

 (8008( ) شتىي  8000) صيفي  ابن فضل هللا العمرّي  َػايو األبصاض يف ممايو األَصاض 

 (8002( ) شتىي 8002 () صيفي8002) صيفي  أبى العّباش أحمد بن علي القلقشندّي  ُصِبح األعؿ٢ يف صٓاع١ اإلْؿا 

 (8000( ) شتىي  8002( ) صيفي 8002) شتىي    ابن منظىر  يػإ ايعطب 

( ) شتىي 8002()صيفي 8000() صيفي 8002) صيفي   صالح الّدين الصفدّي  ايٛايف بايٛفٝات

8002) 

اإلفاز٠ ٚاالعتباض يف األَٛض املؿاٖس٠ 
 ٚاحلٛازخ املعا١ٜٓ بأضض َصط.

 (8000) صيفي      البغدادّي عبد اللطيف 

حتف١ ايّٓٗعاض يف غطا٥ب األَصاض 
 ٚعذا٥ب األغفاض.

ىطـــة
ّ
 (8002) شتىي     ابـِن بط

 

 انسب كل كتاب لمإل فه .  - 1
 صاحب كتاب ...َمن  - 2 
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 (4102) ؾتٟٛ عٓسز َصازض اجلُاٍ يف ايب١٦ٝ األْسيػ١ٓٝ .
 مصادر الجمال فً البٌبة األندلسٌ ة:  
جمال الطبٌعة التً حباها به الخالك سبحانه؛ من سهول، وجبال،   -أ 

 وزهور،وأنهار، وغٌر  ذلن. 
 جمال اإلبداع الحضاري؛ من لصور، ولناطر، وحدابك.   -ب

ٞٓ ؟  ( 4101) ؾتٟٛ    َا ٖٞ اجتاٖات ؾعط ٚصف ايطبٝع١ األْسيػ
 (4102( ) صٝفٞ 4100) صٝفٞ 

ً  .                       ب  -أ  ً  .             -الوصف  الجمال الوصف  اإلنسان
ً  . -ج  ل  الوصف  التؤم 

ٞٓ َٔ عٓاصط اجلُاٍ يف األْسيؼ ؟نٝف اغتفاز ايؿاعط   األْسيػ
صب ا لٌصفه وٌرصد  ً  فً هذه العناصر موضوع ؤ خ  وجد الشاعر األندلس

ا    .تفاصٌله شعر 

 

 

 
    

         َا املكصٛز بايٛصف اجلُايٞ ؟

 (36)من أسبلة الكتاب ص 
الشعر الذي  ٌلتمط فٌه الشاعر  المناظر من حوله لٌصفها وصف ا  هو

ل .والعًٌّا محاٌد ا، من   غٌر كثٌر من التعدٌل أو التدخ 

ٌٓ نتاب ملؤّيف٘ .    اشنط امسٞ نتابني يف ٚصف ايطبٝع١ األْسيػٞ ٚاْػب ن
 (4115ؾتٟٛ 7 ) ٚظاض٠  (23) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص 

ً  . )الحدابك( البن  فرج الحٌ    -أ  بٌع(  –ب             ان كتاب )البدٌع فً فصل الر 
 لحبٌب العامري  .

جعل بعض الدراسٌن شعر  نٝف ضأ٣ ايساضغٕٛ ؾعط ايطبٝع١ ؟

الطبٌعة ألرب أنواع الش عر إلى نفوس األندلسٌٌن، وأكثرها شٌوع ا 
 فً الفترة األموٌ ة.

 يهجري َٔ قصا٥سِٖ .عًٌّ 7 دعٌ بعض ؾعطا٤ األْسيؼ َٔ ايطبٝع١ َكٓس١َ 

 (4103( ) ؾتٟٛ  4102) صٝفٞ  ( 25)َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص  
بٌع خاص ة.  لشدة اهتمامهم بوصف الطبٌعة وجمالها، وبالر 

  .يف ايٛصف اجلُايٞ  ٚٓضح ايبعس ايفٓٓٞ يف ايتصٜٛط  
 (                                   36) من أسبلة الكتاب ص 

د التصوٌر المحاٌد  -أ  والمدرة الخٌالٌ ة   -.     ب ال ٌعدو مجر 
البسٌطة، تلن التً تربط بٌن عناصر الص ورة األدبٌ ة باعتماد 

 التشبٌهات العادٌ ة.

 

 

 

ٞٓ ؟ ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص   (                                  23َا املكصٛز ايٛصف اإلْػاْ
هو الش عر الذي ٌ ضفً على الطبٌعة حسًّا انسانٌُّا، وٌبث  فً عناصرها 

وح والحٌاة،  ونلمح فٌه واحدا  من مبلمح التجدٌد التً تمٌ ز شعر الر 
  األندلس. 

 اغتدًص أبطظ ايػُات ايف١ٓٝٓٓ اييت َٝٓعت أغًٛب ابٔ ظٜسٕٚ . 
 (                                  23) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص 

وجد الشاعر فً الطبٌعة مرآة تنعكس فٌها نفسه وأحاسٌسه الحاضرة،  -أ 
 وكذلن ذكرٌاته. 

ما بٌن أحاسٌس الحاضر، وذكرٌات الماضً تبرز الص ور الحزٌنة حٌن ا  -ب 
 والجمٌلة حٌنا  آخر.

، مإث ر فً عبار -ج    ً  ته وإٌماعه.النص  فن

 من لضاٌا الش عر والموش ح فً األندلس 

 أٌواًلى:ىذطُرىالّطبوطظ 

ً   الوصف   -1   الجمال

2-    ً  الوصف  اإلنسان
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 اشنط ٚاسسّا َٔ َالَح ايتذسٜس اييت متٝٓع بٗا ؾعط األْسيؼ   .
                                   (23) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص 

جعل الشاعر مبلمح الطبٌعة تشاركه حزنه وفرحه، وبث  فً عناصرها 
الروح والحٌاة، حٌث راحت الورود تبكً لحزنه، وغدت السحابب ترلص 

 ه. لفرح

 

 

 

ًَٓٞ ؟  ( 4116) ؾتٟٛ    َا املكصٛز بؿعط ايٛصف ايتأ
بل  فك له تؤم  ا موحٌة، تحف ز الش اعر إلى تحس س الوجود من حوله، وتؤم  ا فً جعل عناصر الطبٌعة رموز  رًٌّا، ٌمد م لنا وهو الوصف األكثر عمم ا وتركٌز 

 الش اعر من خبلله خ بلصة فلسفته لمضاٌا الموت والحٌاة. 

ًَٓٞ ؟   . ابن خفاجةََٔ أؾٗط ؾعطا٤ االجتاٙ ايتأ
 

 

 

ٞٓ ؟  ِٓ حماٚض  ايؿعط ايػٝاغ  (4104) صٝفٞ (4101) صٝفٞ    (4115) صٝفٞ  َا ٖٞ أٖ
 .  شعر األسر والسجون -شعر االستغاثة واالستنجاد .   د –رثاء المدن والممالن .  ج  –شعر الصراع .     ب  –أ 

ٞٓ يف احلٝا٠ ايػٝاغ١ٓٝ .  )  ( 25َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص  عًٌّ 7 سطٛض ايٓؿعط األْسيػ
ً  المتمل ب، ومراحل المد  والجزر التً َعرف فٌها األندلسٌون طعم االنتصار وذالوا َوبال الهزابم.  - أ  بسبب  المناح السٌاس
 وكانت ظروف الحٌاة السٌاسٌ ة بما فٌها من صراعات خارجٌ ة وثورات داخلٌ ة وثورات داخلٌ ة ونزاعات لبلٌ ة، مثار إبداع شعري  . - ب

 

 

ٞٓ يف األْسيؼ ؟     اشنط أٚد٘ ايصطاع ايػٝاغ
7 اشنط ٚدٗني ...، مٓت االنتفا٤ مبا حتت٘ خط ( ) ؾتٟٛ   4116) ؾتٟٛ  

4102) 
ً   -أ  راع الخارج   .                  األحداث الداخلٌ ة -ب   .                      الص 
 الصراع بٌن العرب والمول دٌن .  -ج

 
 مَب ٜتُٓجٌ ايصطاع اخلاضدٞ ؟

ة، ومرابَطة، وجهاد فً الثغور. - 1  وٌتمث ل فً صورة غزوات مستمر 
ولد عب ر عنه الش عر الذي مزج بٌن المعارن ووصفها، واإلشادة   -2

 باالنتصارات، واالعتذار عن االنكسارات. 
 وهو شعر ٌكاد ٌعز  على الحصر لكثرته . -3
 

 مَب تتُٓجٌ األسساخ ايساخ١ًٝ ؟
وتتمث ل فً الفتنة والثورات التً حاول أصحابها بها االنشماق عن طاعة  -ا

 الد ولة المركزٌ ة )لرطبة(. 
وهً أٌض ا معارن بٌن العناصر المختلفة على أساس العصبٌ ة، وال ٌمل  ما  - 2

 .  ً   لٌل فٌها من أشعار عن أحداث الصراع الخارج

 ؟ نٝف حتٓسخ ايؿعطا٤ يف إطاض ايؿعط ٚايعصب١ٓٝ
عب ر الشعراء عن جانب من الص راع بٌن العرب والمول  دٌن
هم  ) المول دون : 

ن دخلوا اإلسبلم من أصول غٌر عربٌ ة (.       مم 

 َا ايصٟ متٓدطت عٓ٘ ايعصبٝات َٔ قصا٥س ؟
تمخ ضت هذه العصبٌ ات عن لصابد فً التحرٌض واإلثارة، ولصابد فً 

 ت ْلك م  الحروب.رثاء الس ادات الذٌن لتلوا فً 

 

 

 

3 -   ً ل  الوصف  التؤم 

 الّذطُرىالٌدوادٌيثانًواى:ى

راع -1  شعر  الص 
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عًٌّ 7 ُٜعٗس َٛضٛع ضثا٤ املسٕ ٚاملُايو تعبريّا بايؼ ايصسم عٔ 
 ( 25ضٝاعٗا . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص  

 ألن األندلسٌٌن أحس وا بمرارة ضٌاع الوطن، وخسارة األرض. 

عًٌّ 7 ايتٛٗغع يف ضثا٤ املسٕ ٚاملُايو سٓت٢ أصبح فٓ٘ا ؾعطٜ٘ا قا٥ُّا بصات٘ 
 (4116) ؾتٟٛ ( 25يف أزب األْسيػٝٓني . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص  

ألن شعراء األندلس أكثروا المول فً رثاء مدنهم ودولهم، وتوس عوا فٌه؛ وألن 
ٌ ا مدهش ا بٌن الهم    ن الذاتً والعام. رثاء المدن والممالن ٌشك ل مزج 

ٖات َٔ أزب املؿاضق١ ) ايؿطم ايعطبٞ ( ؾ٦ّٝا ٜؿب٘ ) ضثا٤ املسٕ 
 ٚاملُايو ( .

نج   ومً التً رثى بها مدٌنة البصرة، عندما أغار علٌها الز  لصٌدة ابن  الر 
مات  واألعراض. ر   ، واستباحوا فٌها األموال واْلح 

 أزب املؿاضق١ بكسض نبري ؟ملاشا مل ٜعٗط ) ضثا٤ املسٕ ٚاملُايو ( يف 
 مدن والممالن( توس ع األندلسٌٌن .المشارلة لم ٌتوس عوا فً )رثاء الألن  

َا ٖٞ أٍٚ َس١ٜٓ اغتٛىل عًٝٗا اإلفطْر َٔ َسٕ األْسيؼ 
 ايعع١ُٝ ؟

لة و ذكر ذلن  الَممَّري  صاحب )نفح الط ٌب( . ٌْط   مدٌنة ط لَ

 ٌٝ يف ضثا٤ األْسيؼ ؟  َٔ صاسب ايكصٝس٠ اييت ُتعٓس َٔ أضٚع َا ق
 (4102) ؾتٟٛ 

ندي . أبو البماء الر   
 

عًٌّ 7 تعترب قصٝس٠ أبٞ ايبكا٤ ايٓطْسٟ َٔ أضٚع َا دازت ب٘ قطحي١ 
. ٓٞ  (4102) ؾتٟٛ   ؾاعط أْسيػ

ألن ها لم تكن  فً رثاء مدٌنة بعٌنها كالن ماذج السابمة، بل فً رثاء   
لد هر، األندلس كل  األندلس، وتصوٌر نكبته التً تعلو على كل فجابع ا

 وتتحد ى السلوان والنسٌان.

 

 

 

 

( ) ؾتٟٛ  4116)صٝفٞ     عٓطف ؾعط االغتػاث١ ٚاالغتٓذاز .
 (4102( ) صٝفٞ 4102( ) صٝفٞ 4104( ) ؾتٟٛ 4100

ً  فً المحل   هو  شعر ٌموم على استنهاض عزابم ملون المغرب العرب
ة  و  ا بباعث األخ  االول، وهمم المسلمٌن فً سابر ألطارهم، كً ٌَهبو 

دهم ضد  اإلسبلمٌة لنجدة إخوانهم فً األندلس، وَمد   ٌد العون لهم فً جها
 أعدابهم. 

) عًٌ ظٗٛض ؾعط عًٌّ 7 َدِأُض ؾعطا٤ األْسيؼ بؿعط االغتػاث١     
 (  25. ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص االغتػاث١ .( 

ألنَّ شعراء األندلس كانوا كسابر مسلمٌها ٌشاهدون تسالط لواعدهم  -أ 
 .ومدابنهم تباع ا فً ٌد اإلسبان

ة، وطردَ أهلها منها، واالفتناَن فً كما ٌشاهدون محَو معالمها اإلسبلمٌ    -ب
 .صور تعذٌبهم، فٌستولً علٌهم األسى والذهول

ٞٓ خاص١، َٔ  ١َٓ، ًَٚٛى املػطب ايعطب بٝٓٔ َٛقف ًَٛى املػًُني عا
 (  24اغتػاث١ املػًُني يف األْسيؼ، ٚعًًّ٘.  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص 

 .أحٌان اٌستجاب لصرٌخهم حٌن ا، وتصم اآلذان عنه المولف : 
ا لٌؤسهم عن  التعلٌل :  ا النشغال هإالء بؤحداث ببلدهم وهمومها، وإم  إم 

أهل األندلس أنفسهم، ولما عانوه معهم من لبل، وما عرفوه عنهم من 
تآمر بعضهم مع أعداء الببلد علٌهم، وعلى إخوانهم باألندلس فً 

 مناسبات سابمة.

 ألمحط ؟ع٢ً َاشا زضز ؾعطا٤ بين األمحط يف عصط بين ا
 على كتابة لصابد االستغاثة لسبلطٌن بنً َمرٌن فً المغرب.

ٞٓ ؟يا اشنط ايػُات ايف١ٓٝٓٓ  (4115) صٝفٞ     ؿعط ايػٝاغ
 حرارة العاطفة والمٌل إلى العبارات المإث رة فً السامع.   -أ 
ً  الذي ٌبث ه الشاعر فً ثناٌا لصٌدته بهدف المزٌد من -ب  فضبل  عن النَّفَس الدٌن

 التؤثٌر واالستمالة.

 

 

 

 

 

 

 

 رثاء  المدن والممالن - 2

 ستغاثة واالستنجاد شعر  اال  -3

  محذوف  شعر  األسر والس جن -  4
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 ٖات َعٗطٜٔ َٔ َعاٖط ؾعط ايتفاعٌ االدتُاعٞ .
 شعـر  المــرأة األنـدلسٌ ــة.     مشاركة النصارى مناسباتهم. -أ  

ِٕ األخط٣ أعٝاَزِٖ  ٌِ األزٜا ٍٗ َؿاضن١ُ ايعطٔب املػًُنَي ألٖ َّ تس عال
 (4102َٚٓاغبأتِٗ يف األْسيِؼ؟ ) صٝفٞ 

 تدل  على مدى التسامح والتفاهم الذي كان سابد ا هنان.

عًٌّ 7 َؿاضن١ َػًُٞ األْسيؼ ايٓصاض٣ مبٓاغباتِٗ ٚأعٝازِٖ . 
 (25أغ١ً٦ ايهتاب ص ) َٔ 

ألن امتزاج العرب بغٌرهم من األجناس والدٌانات فً األندلس أد ى إلى   -أ
ً  فً الفكر والثمافة وطرق العٌش وأسالٌبه، حتى وصل هذا  تفاعل حتم
التفاعل إلى مشاركة العرب المسلمٌن ألهل األدٌان األخرى أعٌادهم 

 .ومناسباتهم
 والتفاهم الذي كان سابد ا هنان. وهذا دلٌل على مدى التسامح   -ب 

 َا ايف٦ات اييت ناْت تؿاضى ايٓصاض٣ استفاالتِٗ ؟
ة والحك    ام، والجواري والحرابر واألدباء.شملت مختلف طبمات األندلس من العام 

ِٓ بعض األعٝاز اييت نإ املػًُٕٛ ٜؿاضنٕٛ فٝٗا أٌٖ األزٜإ األخط٣  غ
 استفاالتِٗ .
 )النٌروز، والعنصرة، وعٌد الفصح(.من هذه األعٌاد 

 (4101ؾتٟٛ  َا املكصٛز ببين األصفط ؟  )  
 .الفرنجة

 ع٢ً أٟ أغاؽ ناْت ُتب٢َٓ َؿاضنات املػًُني يًٓصاض٣ يف َٓاغباتِٗ ؟
 كانت مبنٌ ة على نظرة االحترام التً ٌكن ها المسلمون للسٌ د المسٌح علٌه السبلم.

 

 

 

ٍٓ َؿاضن١ املطأ٠ يف احلٝا٠ األزب١ٓٝ يف األْسيؼ.  ) َٔ أغ١ً٦  َّ تس عال
 (24ايهتاب ص 

ا من الحرٌة غٌر ٌسٌر . -أ   إن  المرأة فً األندلس مارست لدر 
ً   واسع.   -ب   وكانت ذات نفوذ  سٌاس
وتول ت المناصب المختلفة، فكانت كاتبة وخط اطة وبصٌرة بالحساب  -ج 

 وراوٌة للحدٌث وشاعرة. 

 َا َٛقف ّٚياز٠ بٓت املػتهفٞ َٔ األزب ؟
دة  بنت  المستكفً تجمع األدباء فً مجلسها لمدارسة الشعر  كانت وال 

 ومطارحته.

 َا َٛقفٗا َٔ ؾعطا٤ عصطٖا ؟
 ا وتساجلهم بل تنافسهم.كانت تخالط الشعراء فً زمانه

( ) ؾتٟٛ 4116) صٝفٞ    اشنط امسٞ ؾاعطتني َٔ ؾاعطات األْسيؼ ؟
 (4102( ) صٝفٞ 4100
دة بنت المستكفً .     حس انة التمٌمٌ ة ، وال 
  

 

 

 

 

 

 (24عٓطف املٛٓؾح .  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص 
هو كبلم منظوم على وزن مخصوص، ٌتؤل ف فً األكثر من ست ة الموش ح :  

ألفال وخمسة أبٌات، وٌمال له التام، وفً األلل من خمسة ألفال وخمسة 
 أبٌات وٌمال له األلرع. 

هو (7 4104( ) ؾتٟٛ  4101( ) ؾتٟٛ   4115عٓطف املٛٓؾح األقطع  ) ؾتٟٛ  

ذ ف منه المطلع .  الموش ح الذي ح 

ّٓ َٔ سٝح عسز األقفاٍ ؟ ّٓ ٚغري ايتا  َا ايفطم بني املطؾح ايتا
ا غٌر  التام  فله خمسة فمط.  الموش ح التام  له ست ة ألفال، أم 

 

 ثالًثاى:ىالّذطُرىوالتغارلىاالجتمارٌي

  مشاركة النصارى مناسباتهم - 1

 األنـدلسٌ ــةشعـر  المــرأة  - 2

 رابًطاى:ىىالموّذحـاُتىاألندلدٌوـــظ

  المـفـهـــــوم   -1
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 عًٌّ 7 تػ١ُٝ املٛٓؾح بٗصا االغِ . 
اشتمت كلمة )الموش ح( من الوشاح، وهو ثوب مرص ع ومزخرف بؤنواع 

بل  و تزٌن ا، ولد ش ب هت الموش حات اللإلإ والجوهر ترتدٌه المرأة تجم 
 الشعرٌ ة بذلن لما فٌها من زخرفة شكلٌ ة وموسٌمٌ ة.

َّ ُٜطدع بعض ايساضغني ْؿأ٠ املٛٓؾشات ؟  إال
، عندما ضالت الحٌاة ل  ً لمحاوالت التجدٌدٌ ة التً ظهرت فً العصر العباس

ر من لٌودها لتجاري  البٌبة العباسٌ ة فً بغدادَ بنظام المصٌدة، وحاولت التحر 
 .الحضرٌ ة الجدٌدة

 أٓزت إىل ظٗٛض املٛٓؾشات ٚؾٝٛعٗا يف األْسيؼ ؟ َا ايعٛاٌَ اييت 
( ) ؾتٟٛ  4100( ) صٝفٞ 4101)ؾتٟٛ  (24) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص 

 (4102( ) ؾتٟٛ 4102
ً  الموسٌما والغناء فً األندلس، وال سٌ ما بعد التجدٌد الذي  -أ  ر فنَّ تطو 

 ه فً هذا المجال. أحدثه زرٌاب وتبلمٌذ
 جو  الحرٌ ة والت رف الذي تمت ع به أهل األندلس.  -ب  

، وجمال الطبٌعة اللذان شجعا األدباء على التجدٌد   -ج   ً ع البٌب التنو 
ٌن.  والتطوٌر المستمر 

ُٓػات ٚاملعزٚدات ؟  ( 4115) املعزٚدات 7 ؾتٟٛ   َا املكصٛز باملد
سات: وهو أن ٌإتى بخمسة ألسام من وزن ولافٌة، ثم بخمسة أخرى من  المخم 

 وزن ولافٌة أخرى إلى آخر المصٌدة.
دوجات: وهو أن ٌإتى بشطرٌن من لافٌة، ثم  بآخرٌن من لافٌة اخرىالمز  

 َٔ ِٖ أؾٗط ٚٓؾاسٞ األْسيؼ ؟
ٌْلً -ب   .لسان الدٌن بن الخطٌب -أ  .       -ج       .األعمى التَُّط  ً ٌحٌى بن بَم 
.              ابن -د    ْهر  ابن َسْهل اإلشبٌلٌٌن. -ه ز   

ٌٓ دع٤ . ِٓ أدعا٤ املٛٓؾح ، ٚعٓطف ن  غ
ن عادة من شطرٌن أو أربعة املطًع7  هو المسم األول من الموش ح، وٌتكو 

 . ى التام  ى األلرع، وإذا وجد ٌسم  ى األغصان، وإذا حذف المطلع ٌسم  ) تسم 
 (4100ؾتٟٛ  

ن الدور من مجموعة  ايسٚض7 هو مجموعة األبٌات التً تلً المطلع، وٌتكو 

ى كل  منها الس مط.   (4103) ؾتٟٛ   (4102)ؾتٟٛ  ألسام ٌسم 
ُِط7 هو كل  شطر من أشطر الدور، ولد ٌتؤل ف من ف مرة واحدة أو من  ايػِّ

ر بالعدد نفسه فً بنٌة الموش ح، على أن ال ٌمل  عددها عن  فمرتٌن، وٌتكر 
 ثبلثة، وال مانع من أن تزٌد. 

هو ما ٌلً الدور مباشرة، وهو شبٌه بالمطلع فً الموش ح التام ؛ من  ايُكِف7ٌ

 حٌث الموافً وعدد األغصان.

ن فً الموش ح من  يبٝت7ا ه فً المصٌدة؛ إذ ٌتكو  وهو فً الموش ح غٌر 

 (4116) صٝفٞ   الدور مضاف ا إلٌه الم ْفل  الذي ٌلٌه. 
هو كل شطر من أشطر المطلع أو المفل أو الخرجة، وتتساوى فً  ايُػص7ٔ

 (4104) صٝفٞ  (4101) صٝفٞ  عددها وترتٌبها ولافٌتها،   وألل ها اثنان. 

بة فصٌحة  اخَلِطَد7١ رجة معر  هً آخر ل فل فً الموش ح، وهً نوعان: خ 

اللفظ بعٌدة عن العامٌ ة، وخرجة زجلٌ ة؛ أي عامٌ ة أو أعجمٌ ة األلفاظ، و 

لة المستحسنة .  (4103) ؾتٟٛ   هً المفضَّ

ٚاظٕ  بني ايبٝت يف املٛٓؾح ٚ ايبٝت يف ايكصٝس٠ ايعُٛز١ٜٓ َٔ سٝح 
ٌٓ َُٓٗا.    (4115) صٝفٞ  أدعا٤ ن

 البٌت فً الموش ح : ٌتكون من دور ولفل .
ز .  البٌت فً المصٌدة العمودٌة : ٌتكون من صدر وعج 

ٞٓ ؟ .  ) َٔ  ٞٓ يًؿعط ايعطب بٝٓٔ أ١ُٖٝ  املٛٓؾح يف َػري٠  ايتذسٜس ايفٓٓ
 (24أغ١ً٦ ايهتاب ص 
تجدٌد فً شكل المصٌدة العربٌ ة المعروفة، وتنوٌع فً  إن فً بناء الموش ح

أوزانها الموسٌمٌ ة، وتركٌز على الخف ة والرشالة اإلٌماعٌ ة لتناسب الغناء 

 .وتنسجم مع ألحانه
 عًٌّ تطنٝع ايٛؾاسني يف األْسيؼ ع٢ً اخلّف١ ٚايطؾاق١ اإلٜكاع١ٓٝ.   

 (4115) صٝفٞ  
 لتناسب الغناء وتنسجم مع ألحانه.

 4116) صٝفٞ  7 اشنط اثٓني ...(  4115اشنط َٛضٛعات املٛؾح .  ) ؾتٟٛ 
 (4102( ) صٝفٞ 74100 اشنط أضبع١ ...( ) ؾتٟٛ  

   الرثاء .     -ح       د الوصف .   ج المدٌ –الغزل.     ب  –أ 
 الزهد والتصوف. –ه 

َتكٓسَّا عًٌّ 7 دا٤ َٛضٛع ايػعٍ ع٢ً حنٛ ض٥ٝؼ يف املٛٓؾشات ، ٚبكٞ 
 ع٢ً املٛضٛعات األخط٣ .

ألن  الموش حات نشؤت فً خدمة الغناء، ثم  ارتبط بعد ذلن بالخمر، بحٌث صارا 
 موضوعا  واحدا .

 (  24انتب مسات املٛٓؾح  ايف١ٝٓٓ تعسازّا .    ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص 
  -سمات الموش حات الفنٌة، هً:

ثورة على البنٌة التملٌدٌة  من حٌث الشكل الفنًتعد  الموش حات  -1
 للمصٌدة العربٌة التً تلتزم وحدة الوزن والمافٌة. 

ا بٌن الفصاحة والتزام  اللغةتتفاوت  -2 فً الموش حات تفاوت ا كبٌر 
 لواعد اللغة، أو الركاكة والضعف. 

ناس وطباق وتورٌة، ولد  ألسالٌبمالت ا -3 نحو الصنعة من ج 
لٌود ا على األلفاظ  واألسالٌب أد ت إلى  أضافت هذه الصنعة

 التكل ف والضعف فً التركٌب فً بعض األحٌان. 
بالبساطة والتكرار لمعان  تملٌدٌة مؤلوفة  المعانً واألفكارات سمت  -4

 من دون تجدٌد أو إبداع، ولكنها مستمدة من بٌبة األندلس. 
ن على الجانب البٌانً المستمد  م التصوٌر الشعرياعتمدت فً  -5

 الطبٌعة فً مجال التشابٌه واالستعارات والكناٌات. 
باهتمام كبٌر مبعثه حرص الشاعر على تنوٌع  الموسٌما الشعرٌةحظٌت 

على نحو  ٌحم ك إٌماع ا  النغم واألوزان، وترداد الموافً وحروف الروي، 
  ٌتبلءم مع اللحن والغناء.  رشٌم ا

 سعٝت املٛغٝكا ايؿعط١ٜ يف املٛٓؾشات باٖتُاّ نبري َٔ ايؿعطا٤ عًٌّ 7 
 (4102( ) صٝفٞ 4102() ؾتٟٛ  4116)ؾتٟٛ  
حرص الشاعر على تنوٌع النغم واألوزان، وترداد الموافً وحروف بسبب 
  على نحو  ٌحم ك إٌماع ا رشٌم ا ٌتبلءم مع اللحن والغناء.  الروي، 

املٛٓؾشات تفاٚتّا نبريّا بني ايفصاس١ ٚايتعاّ عًٌّ 7 تتفاٚت ايًػ١ يف 
   قٛاعس ايًػ١، أٚ ايطنان١ ٚايطعف.

 (4102( ) صٝفٞ 4100( ) صٝفٞ 4101) صٝفٞ  
من  لكثٌرذلن أن الغاٌة الغنابٌة للموشح وإبتبلفه مع روح العامة لادت ا

 الوشاحٌن إلى التساهل اللغوي.

 
 .ادفعىبالتيىهيىأحدن ؛رىفيىأحدنىرد،ىبلىفٌكىرٌدىرىفيىأقوىرندماىتتطرضىإلداءةىفالىتغٌك
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انتب مسات املٛٓؾح  ايف١ٝٓٓ تعسازّا .    ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص  
24  ) 
تعد  الموش حات من حٌث الشكل الفنً ثورة على البنٌة التملٌدٌة  -1

 للمصٌدة العربٌة التً تلتزم وحدة الوزن والمافٌة. 
ا بٌن الفصاحة والتزام لواعد  -2 تتفاوت اللغة فً الموش حات تفاوت ا كبٌر 

 اللغة، أو الركاكة والضعف. 
ناس وطباق وتورٌة، -3 ولد أضافت  مالت األسالٌب نحو الصنعة من ج 

هذه الصنعة لٌود ا على األلفاظ  واألسالٌب أد ت إلى التكل ف والضعف فً 
 التركٌب فً بعض األحٌان. 

ات سمت المعانً واألفكار بالبساطة والتكرار لمعان  تملٌدٌة مؤلوفة من  -4
 دون تجدٌد أو إبداع، ولكنها مستمدة من بٌبة األندلس. 

ى الجانب البٌانً المستمد  من الطبٌعة اعتمدت فً التصوٌر الشعري عل -5
 فً مجال التشابٌه واالستعارات والكناٌات. 

معظم الصور مؤلوفة فً مجال الوصف، فالمدود غصون، والوجوه  -6
 بدور، والغمام كالوشاح األبٌض، وحبات البرد كالآللا. 

توالً الصور ببساطة وٌسر مع مٌل إلى تشخٌص ظواهر الطبٌعة،  -7
 تفت ح أكمام الزهر باالبتسام، أو تثنً  الغصون بالرلص . حٌث شب ه 

حظٌت الموسٌما الشعرٌة باهتمام كبٌر مبعثه حرص الشاعر على  -8
على نحو  ٌحم ك  تنوٌع النغم واألوزان، وترداد الموافً وحروف الروي، 

  إٌماع ا رشٌم ا ٌتبلءم مع اللحن والغناء. 
 

 ايفٓٓٞ ؟َاشا تعٓس املٛٓؾشات َٔ سٝح ايؿهٌ 
ت عدُّ  ثورة على البنٌة التملٌدٌ ة للمصٌدة العربٌ ة التً تلتزم وحدة الوزن 
 والمافٌة، وهً بالنسبة لؤلندلسٌٌن شاهد على لدرتهم على اإلبداع واالبتكار.

سعٝت املٛغٝكا ايؿعط١ٜ يف املٛٓؾشات باٖتُاّ نبري َٔ عًٌّ 7 
 (4102( ) صٝفٞ 4102() ؾتٟٛ  4116)ؾتٟٛ    ايؿعطا٤ .
حرص الشاعر على تنوٌع النغم واألوزان، وترداد الموافً وحروف بسبب 
  على نحو  ٌحم ك إٌماع ا رشٌم ا ٌتبلءم مع اللحن والغناء.  الروي، 

عًٌّ 7 تتفاٚت ايًػ١ يف املٛٓؾشات تفاٚتّا نبريّا بني ايفصاس١ ٚايتعاّ 
 قٛاعس ايًػ١، أٚ ايطنان١ ٚايطعف.  

)  (  4115أٚ عًٌّ 7 تػاٌٖ ايهجري َٔ ايٛٓؾاسني يف ايًػ١ ؟    ) ؾتٟٛ 
 (4102( ) صٝفٞ 4100( ) صٝفٞ 4101صٝفٞ  

امة لادت الكثٌر من ذلن أن الغاٌة الغنابٌة للموشح وإبتبلفه مع روح الع
 الوشاحٌن إلى التساهل اللغوي.

 

 

 

 

 

 

 

(  )صٝفٞ 4100( ) صٝفٞ  4116) صٝفٞ   عٓطف ايطغا٥ٌ ايسٜٛا١ْٓٝ .
4102) 

سمٌ ة التً جرت بٌن الوالة ولادتهم، وتشتمل على  هً تلن المراسبلت الر 
توجٌهات إدارٌة، وأوامر سٌاسٌ ة أو عسكرٌ ة، من مثل: كتب المباٌعة، وكتب 

 التولٌة، وعمود األمان، وكتب الصلح والتولٌعات األدبٌ ة. 

تطًل ع٢ً طبكتني َٔ ايٓاؽ، اشنطُٖا. ) َٔ يفع١ ايهاتب ناْت     
 (4102( ) ؾتٟٛ 4102) ؾتٟٛ   ( 23أغ١ً٦ ايهتاب ص 

سابل،  تطلك لفظة الكتاب فً األندلس على طبمتٌن من الناس: كت اب الر 
مام.  وكت اب الز 

 يهاتب ايطغا٥ٌ عٓس أٌٖ األْسيؼ َٓعي١ خآص١، ٚٓضشٗا .  
 ( 23) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص 

سابل له مكانة مرمولة عند أهل األندلس، وأشرف أسمابه الكاتب.كاتب ال   ر 

١ُٓ ناتب ايٓعَاّ ؟  َا َٗ
راج. مام هو المسإول عن شإون الخ   كاتب الز 

ٌٓ أَري ؟  َا اغِ ايهاتب ايصٟ ٜعٌُ يس٣ ن
  .  الكاتب الخاص 

 اشنط مسات ايهتاب١ ايطمس١ٓٝ .
 المعنى .تفضٌل اإلٌجاز والمصد فً التعبٌر وإٌثار 

ِٔ ٖؿاّ إىل بعض عُاي٘ ٜػتكصطٙ يف َا فٓطط َٔ ع7ًُ٘  انتبٗ  ايطغاي١ اييتاقطأ     ُٔ ظٜس ناتب عبٔس ايطمحٔ ب  أ١َٝ ب
ا، ولد علْمَت بما لد مَت، فاعتمْد على أٌ هما أحببت"     ر  ا، فعندَ االكتفاء  ٌكون  لن مإخ    "أما بعد ، فإْن ٌكْن التمصٌر  لَن ممد م 

 الرسابل الدٌوانٌ ة .(         4115ٟ ْٛع َٔ ايطغا٥ٌ تٓتُٞ ٖصٙ ايطغاي١ ؟  ) صٝفٞ  إىل أ

ـة للـمـوش ـــح  - 7  ـٌ   الس مـات  الـفـنـ

 الَوحدة الث انٌة  

  ً ثـــر األنـدلســـــ  مــن لـضــاٌـــــا النـ 

 أٌواًلى:ىفــنُّىالٌردائـــل

ــــــة  - 1  ـٌ  سابـــل  الدٌــوانـ  الــر 
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 (4115) صٝفٞ    ( 23.    ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص ٖصٙ ايطغاي١ بٝٓٔ اخلصا٥ص ايف١ٓٝٓ اييت اَتاظت بٗا 

 اإلٌجاز واإلٌماء والمصد فً المول والحد ة فً الخطاب .

 

 

 ( 23ايٓطغا٥ٌ اإلخٛا١ْٝ، َٔ سٝح7 املفّٗٛ ، ٚاملٛضٛعات اييت تٓاٚيتٗا نٌ َُٓٗا ٚأططاف ايٓطغاي١. ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص ٚٓضح  
ا من العبللات االجتماعٌة بٌن األدباء؛ إذ ال بد  من ساعات للمس رة، ٌجتمع فٌها ذوو المٌول  ايطغا٥ٌ اإلخٛا7١ْٝ  ر جانب ا مهمًّ هً الرسابل التً تصو 

 المتشابهة الذٌن تربط بٌنهم أواصر المودة ووشابج األدب. 

ق بعضهم إلى بعض. املٛضٛعات 7   تكون فً المعاتبة بٌن اإلخوان واألصدلاء، أو فً تشو 

 : بٌن اإلخوان واألصدلاء .األططاف 

  ؟ ٔ ظٜسٕٚغا٥ٌ تٓتُٞ ايطغاي١ )اجلس١ٜٓ ( البإىل أٟ ْٛع َٔ أْٛاع ايط7  4101) صٝفٞ   
 .الرسابل اإلخوانٌة 

 َا اخلصا٥ص ايف١ٓٝٓٓ يطغاي١ ابٔ ظٜسٕٚ ) ايطغا٥ٌ اجلٓس١ٜٓ ( عٓسَا نإ يف ايػذٔ، ٚناْت َٛٓد١ٗ البٔ دٗٛض ؟
داد كل ه -أ      ل على غٌره، وال ٌستند إلى سواه، فالو  ا أنه ال ٌعو  له، واالعتماد  لمد كان ٌفتتح رسابله البن  جهور )األمٌر الذي سجنه( باالستعطاف زاعم 

وح من الجسد.  داد منه، واالعتداء به، فهو وحدهعلٌه، واالستم  بمنزلة الر 
ً   -ب     ا ناله منه من أذ ى حٌن أدخله السجن.ثم ٌَْدل ف  إلى غرضه  األساس ا الن  جهور عم   معتذر 
. -ج       استخدم براعته الفنٌ ة فً ضرب  األمثال  لفوات  اآلمال 

 

 

 (4100) ؾتٟٛ    ( 23اشنط أؾٗط أْٛاع ايهتاب١ ايتأيٝف١ٓٝ . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص    
 الكتابة التارٌخٌ ة، والكتابة االدبٌ ة.  

  ( 23بٝٓٔ زٚض ايهتاب١ ايتاضخي١ٓٝ يف سفغ تاضٜذ احلطاض٠ ايعطب١ٓٝ اإلغال١َٓٝ يف األْسيؼ.) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص 

رها وتراجعها على حد  الس واء.   حفظت لنا تارٌخ الحضارة العربٌة اإلسبلمٌ ة فً ببلد األندلس، ورصدت مراحل تطو 

ٞٓ عٓس األْسيػٝني. ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص   ( 23بٝٓٔ أغًٛب ايتأيٝف ايتاضخي

الكتب بؤسلوب فنً، التؤلٌف التارٌخً عند األندلسٌٌن ٌطبع أسلوبه فً أغلب األحٌان بالطابع األدبً؛ إذ كان كت ابه من أصحاب الملم، ولد كتبت ماد ة هذه 
 ولغة رالٌة. 

 ( 23ايتأيٝف ايتأضخيٞ ؟ ) صٓٓف املؤّيفات اآلت١ٝ  ...  َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص  َٔ ِٖ ايهٓتاب األؾٗط يف َٝسإ
رناطة (  أبو مروان بن  حٌ ان صاحب  )الممتبس(، ولسان الدٌن بن  الخطٌب صاحب  )اإلحاطة فً أخبار غ 

 َا املكصٛز بايهتاب١ األزب١ٓٝ ؟   
سابل، مثلعرف عند نعنً بها تؤلٌف الكتب األدبٌ ة، وهو ما كان ٌ     رسابل الجاحظ.  المشارلة بالر 

 اشنط أؾٗط ايهتب األزب١ٝ ٚاْػبٗا إىل َؤّيفٝٗا .
.   -أ  .  )الزهرة -ب      (4116) صٝفٞ  ( 56) من أسبلة الكتاب ص )العمد الفرٌد( البن عبد  رب  ه   ( 56) من أسبلة الكتاب ص ( البن داوودَ الظاهري 

. –ج  وابع( البن ش هٌد  .  -د                                                 رسالة )الت وابع والز  ف( البن حزم   )طوق  الحمامة  فً األلفة  واأل ال 
ً   بن -ه    ٌمظاَن( البن طفٌل  .  )ح

ٞٓ ) ضغاي١ ايتٛابع ٚايعٚابع(. ) َٔ أغ٦  ( ١ً23 ايهتاب ص َٔ أبطظ ايكصص اخلٝاي١ٓٝ يف األزب األْسيػ
 (4102) صٝفٞ  (4102) صٝفٞ  (4102) ؾتٟٛ  (4100) صٝفٞ  (4116) ؾتٟٛ    ٚٓضح غبب تػ١ُٝ ايٓطغاي١ بٗصا االغِ. - أ

 بٝٓٔ ٖسف ايهاتب َٔ ايٓطغاي١.  - ب

 (4102) ؾتٟٛ  (4102) ؾتٟٛ  سٓسز أبطظ ايٓػُات ايف١ٓٝٓ اييت َٝٓعت أغًٛب ايهاتب يف ايٓطغاي١.  - ز

 اشنط أبطظ ايؿعطا٤ ٚايهٓتاب ايصٜٔ ايتك٢ بِٗ ايهاتب يف ضسًت٘ ٖصٙ.  - ز

، وات خذ كل  أبطالها -أ   من الشٌاطٌن.  -فً ما عداه -سبب تسمٌة رسالة )التوابع والزوابع( بهذا االسم ألنه جعل مسرحها عالم الجن 
. فالتوابع: جمع تابع أو تابعة، وهو الجن  أو الجنٌة، وٌكونان مع اإلنسا  ن ٌتبعانه حٌث ذهب. والزوابع: جمع زوبعة، وهو اسم شٌطان أو ربٌس للجن 

 
هدف الكاتب من الرسالة هو عرض بعض آرابه فً األدب واللغة، ونماذج من شعره ونثره، ونمد خصومه والدفاع عن فن ه، وانتزاع شهادات  -ب      

له وعلو  كعبه فً األدب من ملهمً الشعراء والكت اب ا  أللدمٌن. بتفو 
 من أبرز الس مات الفنٌة ألسلوب الكاتب: بث  الفكاهات، ونثر الطرابف، وإٌراد الدعابات، واستخدام أسلوب الخٌال.  -ج 

ـــــة  -2  ـٌ  سابـــل  اإلخـوانـ  الــر 

ة(    -3  ـٌ  ة )التـؤلٌـف ـٌ  سابــل  األدب  الـر 
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حب أبرز الشعراء الذٌن التمى بهم ابن ش هٌد: صاحب امرئ المٌس، وصاحب َطَرفَة، وصاحب لٌس بن الخطٌم من الجاهلٌٌن. وصاحب أبً تمام، وصا -د 
  البحتري، وصاحب أبً نواس، وصاحب أبً الطٌب من اإلسبلمٌٌن. وأبرز الكت اب هما: تابعة الجاحظ، وتابعة عبد الحمٌد.

 (4103) ؾتٟٛ   اشنط اثٓني َٔ األَٛض اييت عطضٗا ابٔ ؾٗٝس يف اثٓا٤ ضسًت٘ يف عامل اجلٔ نُا دا٤ يف ضغايت٘ .
 الكثٌر من نماذج شعره ونثره    -ب    عرض بعض آرابه فً األدب واللغة      -أ 
 . بث  الفكاهات ونثر الطرابف وإٌراد الدعابات  -د               نمد خصومه ودافع عن فن ه . -ج 

 انتزع من ملهمً الشعراء والكتاب األلدمٌن شهادات بتفوله وعلو  كعبه  - ه

 َا املأخص ع٢ً ناتب ضغاي١ ) ايتٛابع ٚايعٚابع ( ؟
ذ عل  ٌه َكلَفَه  بالسجع . أ خ 

 ٟٓ ِٔ سعّ ايعاٖط  )طُٛم احلُا١َ( الب
 ( 24حتٓسخ عٔ نتاب )طٛم احلُا١َ( ، َٔ سٝح7             ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص 

 (4116) ؾتٟٛ   َؤّيف٘.  -أ 

 (4102) صٝفٞ . أٚ ٖسف٘  َٛضٛع٘ –ب 
ُٓٝت٘. -ز   بٓاؤٙ ٚأٖ

 
 مإل ف كتاب )طوق الحمامة( هو: ابن حزم الظاهري.  - أ
 موضوع الكتاب: هو رسالة فً صفة الحب  ومعانٌة وأسبابه وأعراضه، وما ٌمع فٌه وله على سبٌل الحمٌمة.  - ب
ره وأعراضه وأنواعه ومسعداته - ج ومنغ صاته. وٌتحدث عن الموضوع  بناإه وأهمٌته: ٌمع فً ثبلثٌن باب ا، تتب ع فٌها الحب  فً نشؤته وتطو 

فا  ومحل بل  ومعل بل .   الذي ٌعرض له معر 

 (4115) ؾتٟٛ    ملاشا ُعٖس نتاب ) طٛم احلُا١َ ( َجااّل يًطغا٥ٌ ايتأيف١ٓٝ ؟
دَّ بها على أحد السابلٌن . ن  ف على هٌبة رسالة ر   ألن ه ص 

ٟٓ ْٛع َٔ ايٓطغا٥ٌ ٜٓتُٞ نتاب )طٛم احلُا١َ ( إىل   (4101) ؾتٟٛ    البٔ سعّ؟أ
 الرسابل األدبٌة ) أو التؤلٌفٌ ة (.

 7 اشنط اثٓتني ...( 4115اشنط ايػُات ايف١ٓٝٓ اييت بطظت يف نتابات  ابٔ سعّ .   ) ؾتٟٛ 
لٌة .    ج  -ى التكل ف.    ب ٌإثر البساطة عل -أ   إٌراد بعض المصلحات الدٌنٌ ة .  –إٌراد المصطلحات الفلسفٌ ة.    د   -الدل ة على الح 

ٞٓ بٔ ٜكعإ (، َٔ سٝح 7   حتٓسخ عٔ قص١ ) س
           (4100) صٝفٞ  ( 25َُؤيفٗا . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص  –أ 

   َهاْتٗا يف األزب، ٚعٓس املػًُني ٚاألٚضبٝني . –ب 
      (4115) صٝفٞ     ملاشا تطدِ األٚضبٕٝٓٛ ٖصا ايعٌُ إىل يػاتِٗ ؟ -ز 
ً  بن ٌمظان7 4102أغًٛبٗا  ) صٝفٞ  – ز  ( بَم تمث ل أسلوب التحلٌل الفن ً الدلٌك  عند ابن طفٌل فً لصة ) ح
 (4104) صٝفٞ ( 4115) صٝفٞ     ( 25ٖسف ايهاتب َٔ تأيٝفٗا .  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص  – ٙ

ٞٓ ايصٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ ٖصا ايعٌُ ؟  ) صٝفٞ   –ٚ  ٔٓ األزب  (4115َا ايف
 المإل ف : ابن طفٌل .  –أ 
 
ً  على وجه الخصوص. -ب ة، واألندلس ً  عام   مكانتها فً األدب : عمل رابد فً األدب العرب
ته تلن بإعجاب المسلمٌن واهتمامهم، ونالت تمدٌر األوروبٌٌن وثناءهم؛ ف ترجمت إلى لغات   ن : حظٌت لص  عد ة من بٌنها  مكانتها عند المسلمٌن واألوربٌٌ 

ها.  اإلنجلٌزٌ ة والفرنسٌ ة واإلٌطالٌ ة وغٌر 
 .حظٌت بإعجاب المسلمٌن واهتمامهم، ونالت تمدٌر األوروبٌٌن وثناءهمألنَّها  –ج 
 
 أسلوبها :   - د
ً  الدلٌك الذي ٌتمث ل فً بسط الممد مات، وجمال عرضها، وح سن صٌاغتها، تتلوها النتٌجة المنطمٌ   -1 ة لما سٌك من ممد مات استخدم أسلوَب التحلٌل الفن

 على طرٌمة أسالٌب المناطمة. 

ته كل  ما لدٌه من ثمافات ومعارف مختلفة، و بدت فً المصة  الرإٌة الفلسفٌ ة واضحة، فضبل  عن بروز  -2 ) ؾتٟٛ   النزعة األدبٌ ةضم ن ابن  طفٌل لص 
ته.التً تمث لت فً ح سن الس بن و (7 مَب متٓجًت ايٓعع١ األزب١ٓٝ ... 4103  جمال الصٌاغة وروعة األسلوب وفنٌ ته فً العرض والتحلٌل لمص 

 سبلمة السرد ورل ة األلفاظ وجمال التراكٌب ووضوحها فً مجال التجربة واالستمصاء - 3 

 الهدف من تؤلٌفها : معرفة هللا بالفطرة وتربٌة البصٌرة .  – ه

 
 المصة أو الرسالة التؤلٌفٌ ة . –و 
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 اشنط اثٓني َٔ ايفٕٓٛ ايٓجط١ٜ .   
 فن  الوصاٌا . –فن  الخطابة .    ب  –أ 

 (4102) ؾتٟٛ   (4102) ؾتٟٛ   عٓطف اخلطاب١ .
؛ الستمالة السامعٌن إلى رأي ، أو ترغٌبهم فً أمر م  ا، أو تبصٌرهم فً شؤن  فن  من الفنون النثرٌ ة اللسانٌ ة، وهً إلماء الكبلم المنثور مسجوع ا أو مرسبل 

 من شإون الحٌاة. 

 ٚاملٛٓسسٜٔ، ٚعٗس بين األمحط يف نٝف ناْت اخلطاب١ يف عٗس عصط ايٛال٠ ٚايسٚي١ األ١َٜٓٛ، ٚعٗس ًَٛى ايطٛا٥ف ، ٚعٗسٟ املطابطني   
 ٔغطْاط١َ ؟

،  (7 ُطًٔب احملٛضإ فكط  4102) صٝفٞ  –أ      ً فدارت كانت الخطابة فً عصر الوالة والدولة األموٌ ة ضرورة تمتضٌها ظروف الحرب والنزاع المبل

ٌن، ودوافع العصبٌ ة السٌاسٌ ة  . حول محورٌن: الد  

وفً عهد ملون الطوابف سارت الخطابة فً اتجاهٌن: نضال األحزاب السٌاسٌ ة، والتنافس فً مجال الثمافة بوجه  (4103) ؾتٟٛ   (4104) صٝفٞ  –ب 

 عام. 
ته.  -ج  دٌن ظهر فً الخطابة فكر جدٌد لابم على دعم سلطان المغاربة الذٌن أعادوا إلى اإلسبلم عز   وبٌن عهدي المرابطٌن والموح 

رناطةَ كان الحث  على الجهاد واستنهاض الهمم السترداد األرض السلٌبة، هو الهدف  (4102) صٝفٞ ( 4116)ؾتٟٛ   –د  وفً عهد بنً األحمر فً غ 

لة من الخطابة.   المرتجى والغاٌة المإم 

 َٔ ِٖ أؾٗط اخلطبا٤ يف األْسيؼ  ؟    
ٌاض، وأحمد بن الحسن ( ، وابن أبً رندة 57) من أسبلة الكتاب ص  الماضً منذر بن سعٌد الطرطوشً، وأبو عبدهللا بن أبً الخصال، والماضً ع 

 الزٌات، ولسان الدٌن بن الخطٌب.

ىأدلوُبىالخطابظى
 َا ٖٞ خصا٥ص اخلطاب١ ؟ 

ٟٓخصا٥ص اخلطاب١ َا 7 (4100، صٝفٞ  4101) صٝفٞ   –أ    : ( َٓص ايفتح اإلغالَٞ يألْسيؼ ٚسٓت٢ َؿاضف ايكطٕ ايٓطابع اهلذط
كم واألمثال، حافلة بؤبٌ نة بعض الح  ً  والحدٌث الشرٌف، متضم  ات الشعر كانت مترابطة الفكرة، مصطبغة بالروح اإلسبلمٌة ومحاكاة األسلوب المرآن

ً  فً انتماء األلفاظ وتركٌبها.–سواء ما كان من أشعارهم أو من أشعار سواهم  –وممطعاته   ، مراعٌة للجرس الموسٌم

، تؤل مت مكانت ها وارتمت منزلتها، وعظمت رتبتها، وذلن حٌنما توافر الكثٌر من األسباب بٌن المرنٌن الخامس والس ادسإنها :  (4102) ؾتٟٛ   –ب 

 والدواعً لظهور األحزاب السٌاسٌَة، فتناولت بالحدٌث كل ما له صلة بالحكم وأنظمة الدولة وأحوالها العاَمة. 
َمَم الخطباء فتََرْت  -ج  وانصرف بعضهم عن َمظان  العلم ومرابع الثمافة؛ مما أد ى إلى فساد األذواق، وانطماس  أواخر عهد األندلس باإلسبلمفً إن  ه 

 الملكات، ولد انعكس أثر ذلن فً أسلوب الخطابة. 

ًَََهأتِٗ.   (4102) صٝفٞ  (4100) ؾتٟٛ  عًٌّ 7 فػاز أشٚام اخلطبا٤ يف أٚاخط عٗس األْسيؼ باإلغالّ، ٚاْطُاؽ 
 بسبب فتور الخطباء، وانصراف بعضهم عن مظان  العلم ومرابع الثمافة. 

     

  

ِٓ تٓبع ؟(4102) ؾتٟٛ  (4100، صٝفٞ 4101) ؾتٟٛ   َا املكصٛز بايٛص١ٓٝ  َٚ ، 
 هً ما ٌوجهه إنسان إلى إنسان آخر، صدٌك له أو لرٌب، عند زواج، أو سفر، أو موت، أو غٌر ذلن .  

ه بها من ٌوصٌه، وٌرشده إلى ما من شؤنه أن ٌهدٌه إلى سبٌل السعادة.   وتنبع الوصٌ ة من ثمرة تجارب الموصً، ٌوج 

 (4101) ؾتٟٛ   ( 24ايهتاب ص اشنط فطّقا أغاغٝ٘ا بني اخلطب١ ٚايٛص١ٓٝ ؟   ) َٔ أغ١ً٦ 

ته، الوصٌة تعتمد على اإللناع العملً، أكثر من اعتمادها على اإلثارة العاطفٌة، وتصدر فً األعم األغلب من والد لوالده، أو من لرٌب ألهل  فٌ اضة ه وخاص 
ة بالحب  والمود ة واإلخبلص.  باإلشفاق والَحدَب والعطف، ثر 

 َا ايكصس َٔ ايٛصاٜا ؟ 
، وعدم التخب ط فً ودٌان التٌه والضَّبلل.    المصد منها الن صح والتوجٌه، والتعلٌم واإلرشاد إلى السٌر على الجاد ة والسلون السوي 

 فنوًنىنثرٌوظىأخرىىى:ىثانًوا

 الـخطـابـــــة   - 1 

 الـوصـــاٌــــا  - 2 
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ٟٓ ايصٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ قٍٛ املٓصٛض بٔ أبٞ عاَط  ٔٓ ايٓجط ِّ ايف ٖٔ َؿٛضتٞ، فكس دٓطزيٛيسٙ غ ُت يو ضأٜٞ "ٜا ُبيٓن، يػَت جتس أْصح يو َين فال َتَعٖسَٜ
ِٜٚٓيت ع٢ً سني ادتُاع َٔ شٖين،   ( 4101صٝفٞ  ) فادعًٗا َجاّيا بني ٜسٜو"ََٚض

 الوصٌ ة .

 

ى)محذوفظ(ى.ىىىىىىىىىىىىىىىىالتوقوطاتىوالطؼودىوالمناظراتى
ىتأثورىاألدبىاألندلدٌيىفيىاآلدابىاألوربوظى)محذوف(ى.ى

 

 

 

 

 

 

 

 

 إىل َاشا تعٓطضت بالز ايٓؿاّ َٚصُط يف ايكطْني ايٓػازؽ ٚايٓػابع اهلذطٜني، َٚا ايسٚافع ؟ َٚاشا أطًل عًٝ٘ املؤٓضخٕٛ ؟ 
. -أ   ً ً  استٌطان ضت ببلد الش ام ومصر  فً المرنٌن الس ادس والس ابع الهجرٌٌن إلى غزو صلٌب  تعر 
 ٌ ة  وغٌرها. تعد دت دوافع ه بٌن دٌنٌ ة  والتصادٌ ة  وسٌاس  -ب 
خون العرب اسم )غزو الف رنج أو الفرنجة(.  -ج  (، فً حٌن أطلك علٌه المإر    ً لٌب خون األوروبٌ ون علٌه اسم )الغزو الص   وأطلك المإر  

ٌَ ايػعٚ ايٓصًٝيٓب َٔ ايٓطعف ٚاالْكػاّ.  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص  ِٝ  (52عًٌّ 7 ناْت َصط ٚايٓؿاّ تعاْٝإ ُقٓب

لٌبٌٌن الذٌن تمك نوا من االستٌبلء على أج  ق كلمة المادة المحل ٌٌن، واختبلف غاٌاتهم وتضاربها؛ مما سه ل المهمة أمام الص   زاء واسعة من الببلد.بسبب تفر 

 عٓسز بعض اإلَاضات اييت أقاَٗا ايصًٝبٕٝٓٛ .  
ها.  ها، وإمارة بٌت الممدس، وغٌر   إمارة أنطاكٌا، وإمارة الرُّ

ِٔ أبطظِٖ ؟    ََ  ملاش أخص ايؿعطا٤ ٜتباضٕٚ يف تػذٌٝ أعُاٍ عُاز ايٓسٜٔ ظْهٞ ؟ ٚ
مز( الذي ٌنشدونه لحماٌة اإلسبلم والذَّب   عنه. ألن هم   وجدوا فٌه )الرَّ

 .  ً ٌْر الطَّرابلس ن ، وابن  م   ً ٌَْسران ، وابن  المَ ٌْم الَحَموي   من أبرزهم: ابن  لَس 

ٞٓ ؟ َٚا تأثريٖا ع٢ً ايؿعط ؟مَب متٝٓعت فرت٠ ايٓ      اصط صالح ايٓسٜٔ األٜٛب
لٌبٌ ة - لٌبٌ ة فً الجهاد؛ فمد تمل صت فً عهده حدود الممالن الص  ً  من أغنى فترات الحروب الص  ن األٌوب التً لم ٌترد د عن شن   ت عدُّ فترة الناصر صبلح الدٌ 

 .الغارة تلو األخرى علٌها. وتحم مت فً عهده إنجازت  عظٌمة  
ق والغَلَبة.  - عر فٌها بمشاعر التفو   اصطبغ الش  

ٞٓ ؟  َٔ أؾٗط ايؿعطا٤ ايصٜٔ خًّسٚا اْتصاضات صالح ايٓسٜٔ األٜٛب
  ً ْلٌان ، وعبدالمنعم الج   ً شٌد النابلس ، والر  ْنم ذ، وف تٌْان الش اغوري  ، وأسامة بن م   ً ن األصفهان هم. عماد الدٌ  ، وغٌر  ْلن  ، وابن  سناء الم   ً  ، وابن  الس اعات

ٞٓ ؟     َا أععِ اْتصاض سّكك٘ صالح ايٓسٜٔ األٜٛب
ٌن الخالدة سنة  ر فً معركة حط   ه المإز   هـ، التً تمك ن على إثرها من تحرٌر بٌت الممدس فً الس نة ذاتها. 583نصر 

 (4101ؾتٟٛ   ملاشا نإ ابتٗاز ايٓؿعطا٤ نبريّا بتشطٜط عّها؟  )
 ألن  عكا كانت آخر معالل الصلٌبٌٌن وبتحرٌرها انتهى الوجود الصلٌبً الذي دام فً دٌار اإلسبلم مد ة مرتٌن. 

 (4101. ) ؾتٟٛ  .اشنط اغِ ايٓؿاعط ايصٟ تأٓثط ب٘ ؾٗاب ايٓسٜٔ حمُٛز احلًيٓب 

ام أبو  . تم 

 

 

 الّحدٔ الجالجة  

  ً ً  والمملوك ً  واألٌوب  من لضاٌا الش عر فً العصور الفاطم

 أٌواًلى:ىذـطــُرىالجـؼــــــادى*

عْر  فً مواجهة الغزو الص   -1 ً  الش   ٌب    ل

 .األرَمىىأنىوَراهجماُلىالٌروحىهوىالذَّيءىالوحودىالذيىودتطوعى
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ٞٓ يًبالز ايعطب١ٝ  ؟  َت٢ بسأ ايػعٚ املػٛي
لٌبٌ ة بملٌل. ًَ فترة  الحروب الص   لبل أْن تنته

 (4102) ؾتٟٛ  نإ ايػعٚ املػٛيٞ َسَّطا يإلْػإ ٚايفهط َّعا . ٚٓضح شيو. 
 وأ حرلت الكتب  والمكتبات، وأ لمً اآلالف  منها فً نهر دجلة.ألنه أ زه مت فٌه األرواح، 

ٞٓ بعس ايعطام ؟  إىل أٜٔ اَتٓست سسٚز ايػعٚ املػٛي
هـ، تلتْها مدٌنة  دمشَك التً سمطت فً 658امتد ْت إلى دٌار إسبلمٌ ة أخرى، ولد كانت مدٌنة حلب أولى المدن الش امٌ ة التً ولعت فً أٌدي المغول سنة 

 ذات ها. الس نة 

ِٓ االْتصاضات عًِٝٗ بعس شيو . ٞٓ، ث  نٝف تفاعٌ ايؿعطا٤ َع ايؿسا٥س ٚامٔلَشٔ اييت غٓببٗا ايػعٚ املػٛي
، وأشادوا ا لحك بالمسلمٌن من شدابدَ ومحن  باالنتصارات التً حم مها أبطال  المسلمٌن؛ من أمثال: الس لطان لطز،  -فً الولت نفسه -عب ر الشُّعراء  عم 

هم.  والظ اهر  بٌبرس، والسلطان دمحم بن  لبلوون، وغٌر 

ٞٓ يف أؾعاضِٖ. )َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص   (52اشنِط ثالث١ّ َٔ ايٗؿعطا٤ ايصٜٔ اْعهػِت آثاُض ايػعٚ املػٛي

ولً  -  شهاب الدٌن العَزازي -  شهاب الدٌن محمود الحلبً   بهاء الدٌن الغَز 

ٟٓاشنط داْبني تأٓثط فُٝٗا ايؿاعط ؾٗاب ايسٜٔ   (4115مبعًّك١ عُطٚ بٔ نًجّٛ . ) صٝفٞ   ايَععاظ
 المعانً واأللفاظ . –الوزن والمافٌة .  ب  -أ 

 ملاشا أنجط ايؿعطا٤ َٔ ايتعطٜض بٗعا٥ِ املػٍٛ ؟    
نٌْت بها جٌوش هم فً هذه ال ا كان ذلن بإٌحاء من كثرة الهزابم التً م   فترة.ربم 

  عًٌّ 7 نإ )ضثا٤ املسٕ( َٔ املٛضٛعات املتهطِّض٠ اييت ططقٗا ايٓؿعطا٤ُ ست٢ ؾّهٌ ظاٖط٠ّ تػرتعٞ االْتباٙ.

نٌْت به المدن  اإلسبلمٌ ة  فً هذا العصر من صنوف األذى والعدوان.  –من جهة  –هو أمر  ٌدل   -أ   على َكثَْرة ما م 
ة.  –من جهة أخرى  –وٌدل   -ب ضت لها األم  عر وتفاعل ه مَع األحداث الخطٌرة التً تعر   على التزام الش  

ٞٓ ؟  َا اغِ ايكصٝس٠ اييت تأٓثط بٗا عسز َٔ ؾعطا٤ اجلٗاز يف ظٌ ايػعٚ املػٛي
ورٌة .  فتح عم 

ٞٓ ؟ ٞٓ ٚ ايفاطُ ٞٓ ٚاملًُٛن   َا ايػُات ايف١ٝٓٓ يؿعط اجلٗاز يف ايعصٛض األٜٛب
 (4102( ) ؾتٟٛ  74104 اشنط مستني ( ) ؾتٟٛ   4116ؾتٟٛ  ( )  4115) ؾتٟٛ  

ً  متمث بل   -أ  فً  –على نحو  واضح   – تؤث ر شعر  الجهاد فً هذه المرحلة بشعر الحماسة فً عصور إسبلمٌ ة سابمة، وال سٌ ما شعر الحرب فً العصر العب اس
ً  مع الر   وم، وشعر أبً الط ٌب المتنبً  الذي نظمه فً حروب سٌف الد ولة الَحْمدان ام فً حروب الد ولة العباسٌ ة مع الر   وم أٌض ا. شعر أبً تم 

 
ً  برزت فً شعر الجهاد النزعة اإلسبلمٌ ٌة المتمث  لة بالتؤثُّر بالمرآن الكرٌم، والحدٌث النبوي  الش رٌف، وأحداث التا -ب   وأعبلمه البارزٌن؛  رٌخ اإلسبلم

.  7 عًٌّ( 4102) صٝفٞ   ً ً  والمغول لٌب راع الذي أحدثه الغزوان الص   ولعل  هذا كان بسبب من طبٌعة الص  

 
 .ات جه شعراء الجهاد إلى البدٌع -ج 

ٞٓ ايتأٓثط بؿعط احلُاغ١ يف اي ٞٓ ٚاملًُٛن ٞٓ .َٔ ايػُات ايف١ٓٝٓٓ يؿعط اجلٗاز يف ايعصطٜٔ األٜٛب  عصط ايعباغ
 أبو تمام و المتنبً  .اشنط ؾاعطّا عباغّٝا مٓت ايتأٓثط ب٘ .   

 

 

ٞٓ . )َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص   (4116) ؾتٟٛ   (52اشنط عسزّا َٔ ؾعطا٤ ايؿعط االدتُاع
ال.  ً، وابن دانٌال الكح  ام  اق، ونصٌر الدٌ ن الَحم  ن الور  ار، وسراج الدٌ   أبو الحسٌن الجز 

 َا زالي١ إٔ ٜهٕٛ ايؿعطا٤ َٔ أصشاب امٔلٗٔ ؟
ا ساعدهم فً المدرة على الت عبٌر عن أبناء طبماتهم، وتصوٌر أوضاعهم المختلف ً  ملموس؛ مم   ة. ٌدل  على ات صالهم بالوالع على نحو  عمل

ٞٓ ؟ ٞٓ ٚ ايفاطُ ٞٓ ٚاملًُٛن ٞٓ يف ايعصٛض األٜٛب    َا اجلٛاْب اييت تٓاٚهلا ايؿِّعطاالدتُاع
 (4102) صٝفٞ  (4102) صٝفٞ  (4100) صٝفٞ  (4100) ؾتٟٛ   (4116) ؾتٟٛ  

ً   -ب   .      الش كوى والمعاناة -أ  مـد االجتــمـاعــ  . والثمافٌ ةالمظاهر الحضارٌ ة  -.          ج النـ 

 

2  -   ً عْر  فً مواجهة الغزو المغول  الش  

 ثانًواى:ىالّذْطـُرىاالجتمارٌي
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 َاشا تٓاٍٚ ؾعطا٤ ايؿه٣ٛ ٚاملعاْا٠ ؟
ها الص ا بٌ ن سوَء أوضاع  ا ساخر  ر الش عراء منازلهم تصوٌر  عدَم  الذي كانوا ٌعٌشونه، فمد صو  ها من أبسط تناول الش عراء جانب ا من الوالع الم  حٌ ة، وخلو 

 ولرنوا كل  ذلن بما كانوا ٌكابدون من فمر وشظف عٌش.مستلزمات الحٌاة الكرٌمة، 

 

 

 (4102اشنط ثالث١ّ َٔ َعاٖط فػاز اجملتُع اييت اْتكسٖا ايؿعط االدتُاعٞ يف ايعصٛض 7 ايفاطُٞ ٚاألٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ.  ) ؾتٟٛ 
 ، انحرافهم(. ل: )الرشوة ، عدم النزاهةسلبٌة مثمٌن وما ٌصدر عنهم من تجاوزات أحوال المستخدَ  -أ 
 الوضع المتردي الذي وصل إلٌه المضاء أو ظلم المضاة وتجاوزاتهم.   -ب 
 لصور االطباء وللة معرفتهم.  -ج  

 

 

 ٚاملُايٝو تطٛضإت سطاض١ّٜٓ ًَُٛغ١ّ . عًٌّ 7 ؾٗست بالُز ايٓؿاّ َٚصط يف عصٛض ايٓعْهٝني ٚاألبٝٛبٝني
 ألن   هإالء المادة لاموا بإصبلحات التصادٌ ة واجتماعٌ ة كان لها آثار  واضحة  فً حٌاة الناس.  

 اشنط أِٖ اجلٛاْب يف املعاٖط احلطاض١ٜ ٚايجكاف١ٝ .
 بناء المصور . –كثرة األولاف التً كانت عوابدها تنفك على الناس .  ب  –أ 
 إنشاء المدارس وما حم مته من مكانة عالٌة، وكثرة الرحبلت فً طلب العلم . -ج 
ٞٓ ؟ايف١ٓٝٓٓ  يػُات ايَا       ( 4103) ؾتٟٛ   (4104) صٝفٞ  (4116) صٝفٞ    ًؿعط االدتُاع
 جاء فً أكثر نماذجه على شكل ممطوعات لصٌرة.  -أ 
ة.  -ب  ً  الذي ٌبلمس ذوق العام   ومال إلى اللغة السَّهلة المٌسورة، واألسلوب الشَّعب
ْعرٌ ة  فً األغلب بسٌطة ، ال أثَر فٌها للتعمٌد، وكد   الذ  هن.  -ج  ه الش    وجاءت صور 

 

 

 

 

ٟٓ يف ايعصٛض اإلغال١َٝ ايػابك١ .     اشنط بعض  ؾعطا٤ املسٜح ايٓبٛ
  . ًَ ض ، والش رٌف  الرَّ  ً زاع  حس ان  بن  ثابت، وَكعب  بن  زهٌر، َود ْعب ل  الخ 

   .ٓٞ ٞٓ ٚاملًُٛن  عًٌّ 7 اظزٖاض ؾعط املسا٥ح ايٓب١ٜٓٛ يف ايعصطٜٔ األٜٛب
 (4102) صٝفٞ (4102) ؾتٟٛ   (4104) صٝفٞ  (4100) صٝفٞ 7 اشنط عاًَني ...( 4101) ؾتٟٛ   (52) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص 

 ؛ منها: ٌعود ذلن إلى عوامل
ض ببلد اإلسبل -أ  ً  فً النفوس بسبب تعرُّ .عمك  الش عور الدٌن  ً ً  والمغول لٌب  م للغزوٌن: الص 
ض  بعض  البلدان اإلسبلمٌ ة للنكبات والكوارث  -ب  نٌ ة لدى تعر  ا فً تموٌة العاطفة الدٌ  ها أٌض  ، كان لها أثر  الطبٌعٌ ة من أوببة  و زالزَل وسنوات  عجاف 

 عدد  كبٌر  من الناس.
سول    - ج ، والٌؤس من المدرة على التغٌٌر من أسباب ذلن أٌض ا بعض  العوامل الش عورٌ ة كإحساس الناس بالتمصٌر فً حفظ الت راث الذي خل فه الر 
ا فً حدوث مثل هذا الت غٌٌر. ال  مطلوب، فرأوا فً المدابح النبوٌ ة عامبل  مإث  ر 

   . ٓٞ ٞٓ ٚاممًٛن ٟٓ يف ايعصطٜٔ األٜٛب  اشنط بعض ؾعطا٤ املسٜح ايٓبٛ
، د الس خاوي  ً  بن  محم  ، وعل ْرَصري  ن الصَّ ً ، وجمال الدٌ  ، وابن  الس اعات  ً ن محمود الحلب ، وشهاب الدٌ  د بن  سعٌد البوصٌري  ،  محم  وف تٌْان الش اغوري 

هم.  ، وغٌر  ، وابن  ن باتة المصري  ن األنصاري   وَشَرف الدٌ 

 

 

 الش كوى والمعاناة  - 1

 2 -   ً  الن ـمـد  االجتــمـاعــ

 المظاهر  الحضارٌ ة والثمافٌ ة  - 3 

 ثالًثاى:ىذطُرىالمدائحىالّنبوٌوظ

 الن شؤة  والمإثـ  رات - 1

  .َكىمنؼمىَدتػابلىاللهىوحدكدْر
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ٟٓ ؟ عًٌّ إدابتو .      7 عًٌّ ( 4102) صٝفٞ  7 عًٌّ ...( 4101) صٝفٞ     َا املٛضٛع ايصٟ  تتفل عًٝ٘  قصا٥س املسٜح ايٓبٛ
 ، وصفات ه وشماب له الكرٌمة على الحدٌث عن شخصٌ ة الرسول  -فً األغلب  –تت فك 

ثلى لئلنسان المسلم، ووجدوا فٌه المدوه الحسنة فً االستمامة، وعمل الخٌر.   التعلٌل : ألن  الشعراء رأوا  فٌه الصورة الم 

ٟٓ يف ايػايب ٚتأتٞ ق  ( 52)َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص    ِفَل بٓا٤ٕ فينٍّ خمصٛص. ٚضِّح شيو.صٝس٠ املسٜح ايٓبٛ
 بلم ، ومعجزاته ونزول المرآن الكرٌم علٌه.الحدٌث عن شخصٌة الرسول علٌه الصبلة والس -
ق إلى لبر الرسول علٌه الصبلة والسبلم، والحنٌن إلى الدٌار الممد سة. -  التشو 
 الحدٌث عن الرحلة إلى أرض الحجاز ووصف المشاق  . -
 الحدٌث عن الرجاء والتوس ل وطلب الشفاعة . -

   . ٓٞ ٞٓ ٚاملًُٛن  اشنط ثالث١ّ َٔ ايسٚاٜٚٔ ايؿعط١ٜ ٚأمسا٤ أصشابٗا يف ايعصطٜٔ األٜٛب
.   ) من أسبلة الكتاب ص    ً ن محمود الحلب  (85)أهنى المنابح فً أسنى المدابح( لشهاب الدٌ 

.            ) من أسبلة الكت ري  ْكر  الحبٌب( البن  سٌ د الناس الٌَْعم   (84اب ص )ب ْشرى اللبٌب بذ 
.                            ) من أسبلة الكتاب ص   صري   (84)منتخب الهداٌة( البن  ن بَاتة الم 

ٟٓ ؟  َا ٖٞ أؾٗط قصا٥س املسٜح ايٓبٛ
 لصٌدة  )الب ْردة( للبوصٌري .

 (4116( ) صٝفٞ   4115اشنط َٛضٛعني َٔ َٛضٛعات قصٝس٠ ايربز٠ يًبٛصريٟ .  ) ؾتٟٛ  
 التوس ل إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص . -فضابل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص .   د  -الحدٌث عن النفس .    ج –غزلٌ ة .   ب ممد مة  –أ 

 اشنط عسزّا َٔ ايؿعطا٤ ايصٜٔ عاضضٛا قصٝس٠ ايربز٠ .
1-                   .  ً .             -2ابن جابر األندلس  ً ل ن الح  ً  الدٌ  ً .عبد  - 3صف  الغنً النابلس
 أحمد شولً.  -6محمود سامً البارودي .       -5عابشة الباعونٌ ة.                    -4 

 

 

 

 

ٛٓف هد؛ فمد استمد  أصوله من المرآن الكرٌم   .َا َفّٗٛ ايٓتص ف مذهب نشؤ فً ظل اإلسبلم، وكانت بداٌاته األولى تمترب من مفهوم التدٌ ن والز  التصو 

ف الدٌنً.  ى التصو   والس نة النبوٌة الشرٌفة، والتزم أتباعه بحدود الشرع، وهو ما ٌمكن  أن ٌسم 

ٛٓف أصٛي٘ األٚىل ؟  )صٝفٞ    (4116َٔ أٜٔ اغتُٓس ايتص
 . من المرآن الكرٌم والس نة النبوٌة الشرٌفة

ٞٓ يف نتاب٘ ) إسٝا٤ عًّٛ ايٓسٜٔ ( ؟ ٛٓف اييت شنطٖا أبٛ ساَس ايػعاي  َا ٖٞ َالَح ايتص
ف ا ف اسم )التصو  ... إلخ ولد أطلك على هذا التصو   ً ًَ لدى الص وف وح ( . ٌتحد ث فٌه عن الفرابض الدٌنٌ ة، وصفاء الملب وصفات الكمال الر   ً ن  لدٌ 

ٞٓ . َٚا ٖٞ ضؤٜتِٗ ؟        ٛٓف ايفًػف  اشنط عسزّا َٔ ايؿعطا٤ ايصٜٔ ميٓجًٕٛ ايتص
ن بن  عربً، و .عمر بن  الفارض، ومحًٌ الدٌ  ن السُّْهَرَوْرد ي   شهاب الدٌ 

ه واحد ، وأن  العالَم المختلف فً أشكاله لٌس سوى مظاهرَ  متعددة  لحمٌمة  واحدة   وتتمث ل رإٌة أصحاب هذا االت جاه، فً اإلجمال، بالمول إن  الوجود فً جوهر 
، فهو ٌتجسَّد فً هذه المظاهر جمٌ عها.  ً  هً الوجود  اإلله

 (4102) صٝفٞ  ( 52إسٝا٤ عًّٛ ايٓسٜٔ ( إىل صاسب٘ . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص اْػٔب َؤيَّف ) 

.  ً  أبو حامد الغزال
 

 

 

 

 الموضوعات – 2

 رابـًطــاى:ىذـطـُرىالتـٌصـٌوف

  الـمـفـهـوم   - 1

  .بلىردمىوجودىأهدافىمنىاألداس ،لمأداةىلوسىردمىتحػوقىاالهدافا
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ٟٓ إىل ايكطٕ ايػابع  ٛٓف ابتسا٤ َٔ ايكطٕ ايجايح اهلذط ٟٓ .اشنط أِٖ ؾعطا٤ ايتص  اهلذط
ج.  -1 ، والحسٌن بن منصور الحبل   المرن الثالث الهجري  : ذو النون المصري 
ابع الهجري  : منصور بن إسماعٌل المصري  الض رٌر. -2  المرن الر 
3-  . ٌْري   المرن الخامس الهجري  : عبدالكرٌم الم َش
، وعبد المادر الجٌبل - 4 ي  : السُّْهَرَوْرد  .المرن الس ادس الهجري  ً  البغدادي   ن
ن بن عربً.  -5 : عمر بن الفارض، ومحًٌ الدٌ   المرن الس ابع الهجري 

ٟٓ مجّٛزا ًَشّٛظا يف َصط .  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص  ٛٓف يف ايكطٕ اخلاَؼ اهلذط  (4104) صٝفٞ  (4115) صٝفٞ   (53عًٌّ 7 ؾٗس ؾعط ايتص
َف  ً  الذي عارض أتباع ه التصو   .بتؤثٌر من المذهب الفاطم

 

 

ٌِ عًُٝٗا ببعض ايؿٛاٖس ايؿِّعط١ٜٓ.  ٛٓف، َٚٓج  اشنط َٛضٛعات ؾعط ايٓتص
  7 تعساز ( 4102) ؾتٟٛ   (7 تعساز ايعٓاٜٚٔ فكط  4102) صٝفٞ  (7 تعساز فكط 4101) صٝفٞ  ( 52) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص 

هـد:  -أ  ً    ج  -ب    الـزُّ ٌار الحجازٌ ة   د   -الحب  اإلله ق إلى الد    االستغاثة والمناجاة  -الحنٌن والتشو 

 ٓٞ ِٔ أٍٚ َٔ قاٍ ؾعطّا يف احلٓب اإلهل  ، َٚٔ دا٤ بعسٙ ؟(4102) ؾتٟٛ  ََ
.  -أ  ، فً المرن الثانً الهجري   ً ب  اإلله ا فً الح  ل من لال شعر   رابعة العَدوٌ ة أو 
، فؤصبح حاال  من األحوال التً ٌمر  بهثم  تط -2 ، على ٌد الش اعر المتصو  ف ذي النون المصري  ً  فً المرن الثالث الهجري  ر شعر الحب  اإلله  ا المتصو  ف. و 
ج.  -3 عر بصبغة فلسفٌ ة على ٌد الحبل   واصطبغ هذا الش  
)سلطان العاشمٌن(. -4  وبلغ ذروته لدى عمر بن  الفارض الذي ل م ب بـ 

ٟٓ ؾاعط صٛيٓف  ُأطًل يكب ) غًطإ ايعاؾكني ( ؟  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص   (4104) صٝفٞ  (53ع٢ً أ
 عمر بن الفارض.

 (4102َا اغِ قصٝس٠ ابٔ ايفاضض ؟  )صٝفٞ 
 نظم السلون .

 

 

ٛٓف . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص  ُٚضع حتت٘ خط ( ( 4115) صٝفٞ   ( 52ٚضح ثالّثا َٔ ايػُِّات ايف١ٓٝٓ اييت متٝٓع بٗا ٖصا ؾعط ايتص  ، ُٜهتف٢ مبا 

 7 تعساز ( 4103) ؾتٟٛ 7 تعساز(  4102) ؾتٟٛ   (74101 تعساز  ) ؾتٟٛ  
مز: -أ  وفٌ ة -ب      استخدام الر       التؤث ر بالمرآن الكرٌم، والس نة النبوٌ ة، وعلم الكبلم، والفلسفة.  -د     الَوحدة الموضوعٌ ة  -:      ج المصطلحات الص 
 . طول المصٌدة  -ه

ٛٓف إىل اغتدساّ ايٖطَع يف أؾعاضِٖ. ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص   (4104( ) ؾتٟٛ  4115( ) ؾتٟٛ  52عًٌ 7 جلأ ؾعطا٤ ايتص

فة ألنهم ات خذوا الرمز لناع ا ٌسترون به ما رغبوا فً إخفابه من معان  صوفٌة، لد ال تجد الرضا والمبول من جمهور المسلمٌن الذٌن ال ٌت فمون مع المتصو 
 فً أرابهم. 

 َا املكصٛز باملصطًشات ايصٛف١ٝ؟  ٚاشنط أَج١ً عًٝٗا.
ف مصطلحات  خاص ة  بهم عب رو وفٌ ة، وغرٌبة لمن لم استخدَم شعراء  الت صو  بة الص  ا بها عن عال مهم، وهً ألفاظ  ومصطلحات  مفهومة  لمن عاش الت جر 

ٌاضة، والمجاهدة... إلخ.   ٌعْشها. ومن هذه المصطلحات على سبٌل التمثٌل: الحضور، والمرب، والبعد، والر 
 ايتصٛف ؟ ا٤َا املٛضٛع ايصٟ اقتصط عًٝ٘ ؾعط

وفٌ ة.    بة الص   الت جر 

 

 

 

 

 أشهر  شعرابه  - 2

فمن موضوعات شعر الت ص - 3  و 

ف - 4 مات  الفنٌ ة لشعر الت صو   الس  

 .نخروآلدىفيىصدورىادوعٌر،ىىحونىتطلقىدراحهىمنىلدانك ،لكلمظىالطوبظىطائرىجمولا
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ََِع١ًَُ( يف ايٛقت احلاضط ؟َا املكصٛز باملصطًشات اآلت١ٝ 7 )َٛغٛع١(،   ٚ)زا٥ط٠ َعاضف(، ٚ)
 (4100) ؾتٟٛ   (4101) ؾتٟٛ   (4116) ؾتٟٛ    ( 011أٚ عٓطف املٛغٛعات . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص 

 تلن المإل فات الواسعة التً تضم  ألوف ا من المواد المعرفٌة مرت بة ترتٌب ا هجابٌ ا.   -فً االصطبلح الحدٌث -الموسوعات: تعنً

 

 

ٞٓ . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص  ٞٓ ٚاملًُٛن  7 اشنط اثٓني( 4100) صٝفٞ  ( 011اشنط ثالث١ عٛاٌَ غاعست ع٢ً اظزٖاض املٛغٛعات يف ايعصطٜٔ األٜٛب
 7 اشنط عاًَني ...( 4102) صٝفٞ 7 اشنط اثٓني ...(  4102) صٝفٞ  (4102) ؾتٟٛ  

ً   -أ  لٌب ، وما أحدثاه من خراب وتدمأثر الغزوٌن الص   ً  ٌر لحك حتى المكتبات ودور العلم.والمغول
.كثرة المدارس التً أ نشبت  -ب   ً ً  والمملوك  فً العصرٌن األٌوب
ها إلى مصر والَشام  -ج   .هجرة كثٌر  من علماء األلطار األخرى، مثل  العراق واألندلس والهند وغٌر 
 تشجٌع  الد ولة العلم والعلماء.  -د 

ى معرفة واسعة فً أثر دٌوان اإلنشاء الذي كان ٌ شك ل مإس سة أدبٌ ة وعلمٌ ة ودٌنٌ ة واستخبارٌ ة فً الولت نفسه؛ فمد احتاج الك ت اب العاملون فٌه إل - ه

 مختلف المجاالت: من فمه، وأدب، وسٌاسة، وتارٌخ، وجغرافٌا، وغٌر ذلن. 

 . اشنط أؾٗط ايعًُا٤ ايٛافسٜٔ إىل َصط ٚايؿاّ
، نزٌل دمشك، إمام الن حو  ً ً  الجٌان ً  نزٌل الماهرة، أشهر علماء العرب فً الصٌدلة، وابن مالن الطاب ً  األندلس المشهور، وابن سعٌد  ابن  البٌطار المالك

ً  مإس  س علم االجتماع الذي ات خذه الماهرة د ، نزٌل الماهرة وحلب، وابن خلدون التونس  ً خ األدب ً  المإر   ا له، وغٌرهم. الغرناط  ار 

َٓا ضؤغا٤ يسٜٛإ اإلْؿا٤ أٚ ُنٓتاّبا فٝ٘ . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص  ٞٓ إ  ( 011عًٌّ 7 نإ أؾٗط ُنٓتاب املٛغٛعات يف ايعصط املًُٛن
ٌحتاجون إلى معرفة واسعة فً مختلف ألنَّ  دٌوان اإلنشاء ٌ شك ل مإس سة أدبٌ ة وعلمٌ ة ودٌنٌ ة واستخبارٌ ة فً الولت نفسه؛ وكان الك ت اب العاملون فٌه 

 المجاالت .

 ( 011عٓطف زٜٛإ اإلْؿا٤ . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص 
 لك ت اب المتمٌ زٌن. مإس سة تتول ى إدارة مراسبلت الد ولة، من حٌث استمبال الرسابل والرد  علٌها، وتنظٌم شإون الدولة كافة. وٌموم على إدارته طبمة من ا

ٟٓ َٚا بعسٙ(اشنط  بعض  ٞٓ )يف ايكطٕ ايجايح اهلذط ٞٓ يف ايعصط ايعباغ   .املصٖٓفات شأت االٓتذاٙ املٛغٛع
  كتاب الحٌوان للجاحظ. 

 .  ً  (4104) صٝفٞ  (4101) صٝفٞ  ( 100من أسبلة الكتاب ص  ) انسب لكل مإل  ف كتابه، كتاب األغانً ألبً الفرج األصفهان
فا، وغٌرها.    رسابل إخوان الصَّ

 

 

 

 

 

 

 أٌواًلى:ىالمــودــورـــاُت

  المـفـهــوم   -1

 عوامل  ظهورها  - 2

 الوحدة الّرابعة  

  ً ً  والمملوك ً  واألٌوب  من لضاٌا الن ثر فً العصور الفاطم
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ٓٞ ٞٓ ٚاملًُٛن ِٓ ثالثّا َٔ املٛغٛعات يف ايعصطٜٔ األٜٛب ٌٓ نتاب يصاسب٘ غ 7 اشنط اثٓني  4104) صٝفٞ  ( 011) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص  ٚاْػب ن
    (4102) ؾتٟٛ   ...(
. -أ  ن النوٌري   (4103) ؾتٟٛ  (7 اْػب ايهتاب يصاسب٘  4102) ؾتٟٛ    نهاٌة األرب فً فنون األدب لشهاب الدٌ 

 تزٌد هذه الموسوعة  على ثبلثٌن مجلَّد ا، وتتناول 

ً   -ب   () ايػؤا7ٍ اْػب ايهتاب يصاسب٘  (4104) ؾتٟٛ   (4101) صٝفٞ مسالن األبصار فً ممالن األمصار، البن فضل هللا العمري  الدمشم

ْبح األعشى فً صناعة اإلنشا -ج  . ص   (4103) ؾتٟٛ  (4116) صٝفٞ ، ألبً العب اس، أحمد بن  علً الملمشندي 

ن بن  مكرم.لسان العرب، ال -د   (4100) ؾتٟٛ   (4116) صٝفٞ  بن  منظور، جمال الدٌ 

ن الصفدي   -ه   (4102) ؾتٟٛ  (4102()صٝفٞ 4101) صٝفٞ .الوافً بالوفٌات، لصبلح الدٌ 
 

 

  

ٞٓ ٚأنجِطٖا ٔخصّبا َٚتع١ّ.   عًٌّ 7 ُٜعس أزُب ايطِّسالت َٔ أبطظ فٕٓٛ األزب ايعطب
 (4102) صٝفٞ  (4102) صٝفٞ  (4104) ؾتٟٛ  ( 011) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص 

ه  ها. فضبل  عن ٌعود ذلن إلى ما ٌتمٌ ز به هذا األدب  من حٌوٌ ة فً األسلوب نتٌجةَ امتزاج  رات  وٌومٌ ات  وتمارٌَر وغٌر  بفنون  أخرى من لصص  ومذك  
ها الك ت اب  فً هذا المجال.  تعدُّد األسالٌب التً ٌنتهج 

 َا ٖٞ األغايٝب اييت نإ ايهٓتاب ٜٓتٗذْٛٗا يف أزب ايطسالت ؟
م لغٌره أو مم ن ٌلماهم أو ٌسمع منهم.  -أ م لصَصهم وحكاٌات هم.  -ب    كان بعض هم ٌ ترج   وكان بعض هم ٌروي عن اآلخرٌن وٌمد  
هاته الفكرٌ   -ج إٌة الموضوعٌ ة التً تت سم بالحٌاد، ورإٌ ته الذاتٌ ة  التً تختلط بمشاعره وتوج   ة والعمدٌ ة.ومن الك ت اب َمْن كان ٌراوح بٌن الر 

َّ آتذٗت  اٖتُاَات ُنٓتاب أزب ايطسالت ؟   إال
هامنهم من  -أ ها وأمزجتها وأفكار  ًَ بعادات الش عوب وطباع   .ع ن 
ها، وغٌر ذلن.   -ب ها الدٌنٌ ة والسٌاحٌ ة وآثار  ه على جغرافٌ ة الببلد وموالع   ومنهم من انصب  اهتمام 

 (4102) ؾتٟٛ  7 ٚٓضح ٚاسس٠ ...(  4115)ؾتٟٛ   َاٖٞ فٛا٥س أزب ايطسالت ؟
ن  تفصٌبلت  وافٌة  عن ثمافات  (١ٓٝ ...7 ٚٓضح ايفا٥س٠ ايعًُ 4102) صٝفٞ  –أ  الة إلى تمدٌم ماد ة علمٌ ة تتضم  ح  الفابدة العلمٌ ة؛ إذ هدَف بعض  الر 

 بعض  األمم، ولغاتها وحضاراتها وأدٌانها المختلفة . 

هم؛ هذا  –ب  خٌن والجغرافٌٌن وعلماء  اآلثار واألدٌان وغٌر  ا للمإر   ا مهمًّ نه من  عًٌّ (7 4102، ؾتٟٛ   4100ؾتٟٛ ) األدب ٌ عَد  مصدر  وذلن لما تضم 

ها وتوزٌ ع  السُّك ان فٌها، وغٌر ذلن من موضوعات.  ناخ   معلومات عن تارٌخ  كثٌر  من البلدان والمدن وجغرافٌت ها وم 

. ٓٞ ٞٓ ٚاملًُٛن  اشنط ثالثّا َٔ ايطسالت ايعصطٜٔ األٜٛب
 عبد اللطٌف البغدادي   -1

ٌْــــر - 2.           رحلة  ـبَـ  .رحلـة  ابـن  بط وطـــة  -3                .رحلـة  ابـن  ج 

 

 

ٟٓ ؟      ٟٓ بًٕس ناْت عبس ايًطٝف ايبػساز  ( 010) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص إىل أ
 إلى مصر . 

ٟٓ ضسًت٘ ؟  َا اغِ ايهتاب ايصٟ غٓذٌ فٝ٘ عبس ايًطٝف ايبػساز
 اإلفادة واالعتبار فً األمور المشاهدة والحوادث المعاٌنة بؤرض مصر.  

 َا ايصٟ سّكك٘ عبس ايًطٝف ايبػسازٟ يف ضسًت٘ إىل َصط ؟
ب  ه كثٌر  منتمك ن البغدادي  فً رحلته هذه من االت صال بعلماء عصره ومناظرت هم، وإلماء  الد روس  فً األماكن التً كان ٌحل  بها، حتى اجتمع لدٌ الطبل 

رٌدٌن.   والم 

١ُّٖ يف تصِٜٛط ساي١ٔ َصَط ايجكاف١ٔٓٝ ٚاالقتصاز١ٜٔٓ ٚايػِّٝاغ١ٔٓٝ ٚاالدتُاع١ٔٓٝ يف َُٗ ٕٓ ضس١ً ايبػسازٟ ُتُجٌِّ ٚثٝك١ّ  ٟٓ. عًٌّ 7 إ  ايكطٕ ايٓػازؽ اهلذط
 (4102) ؾتٟٛ   (4101) صٝفٞ  

ها، وزراعت ها، وعاد  -أ   ات  الناس  وأزٌابهم. فٌها عرض  واف  لطبٌعت ها، وآثار 
 وتسجٌل  لبعض األحداث التارٌخٌ ة التً ولعت فً مصَر فً أثناء وجود  البغدادي  هنان، أو تلن التً حدثت لبل وصول ه إلٌها.  -ب

3-     ً  من موسوعات العصر المملوك

 ثانًوــاى:ىأدُبىالريحــــالتى

 اللطٌف البغدادي   رحلة  عبد -1
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 َاشا ُتَعٓس ضس١ً ابٔ دبري  ؟
 -  . ٌْر من أبرز رحبلت العرب فً المرن الس ادس الهجري  بَ  ت عد  رحلة  ابن  ج 

 (4101) ؾتٟٛ  (4115) صٝفٞ  ( 4115؟  ) ؾتٟٛ  ٚخاص١ زاضغٞ احلطٚب ايصًٝب١ٝ ملاشا سعٝت ضس١ً ابٔ دبري باٖتُاّ عسز َٔ ايساضغني 
 (4102) صٝفٞ  (4102) صٝفٞ 

نْت جوانَب ذاَت  لٌبٌٌن فً هذه الفترة المضطربة.ألَّنها تضم   أهمٌ ة  فً تارٌخ العبللات بٌن المسلمٌن والص 
 (4102) ؾتٟٛ   َا ٖٛ ٖسف ضس١ً ابٔ دبري يف األغاؽ ؟

 . ج   أداء مناسن  الح 

 َا ٖٞ املسٕ اييت َٓط فٝٗا ابٔ دبري أثٓا٤ ضسًت٘ ؟
رة، وبغداد مة، والمدٌنة المنوَّ رناَطة، ومر  بمدن  كثٌرة ؛ منها: اإلسكندرٌة، والماهرة، ومك ة المكرَّ بٌر رحلتَه من غ  ، ودمشك، وحلب، وعك ا، بدأ ابن  ج 

ها.   وغٌر 

 َا ٖٞ األَٛض اييت نإ ابٔ دبري ٜبسٟ اٖتُاَّا بٛصفٗا ؟
نٌ ة مثل المسجد الحرام، والمسجد النبوي  ومسجد الحسٌن بن  علً  ا بوصف األماكن الدٌ  ا كبٌر  فً الماهرة، والجامع  –رضً هللا عنه  –كان ٌبدي اهتمام 

ا بوصف المدن فتحد ث عن أسوارها، وحصونها، ومدارسها، وأسوالها، ومستشفٌاتها، وغٌر   ًَ أٌض  ها. وع ن   ذلن.  األ موي  بدمشَك وغٌر 

ٟٓ، ٚٓضح شيو . ُٔ ُدبري صّٛضا زقٝك١ّ يًُذتُعات اإلغال١َٓٝ يف ايكطٕ ايٓػازؽ اهلذط  ْكٌ اب
 َوَصَف عادات  الناس وتمالٌدَهم ون ظ َمهم االجتماعٌ ةَ المختلفةَ.   -أ
  .وأشار إلى األحوال االلتصادٌ ة فً الش ام -ب
لٌبٌ ة لم  -ج ا لحظه فً ذلن أن  الحروب الص  تعط ل حركة الت جارة بٌن المسلمٌن والف رنج، ولد دل ل على ذلن بما شاهده من نشاط وتباد ل بٌن دمشك ومم 

.  ً لٌب  اإلسبلمٌ ة، وعك ا الوالعة تحت الحكم الص 

 َا َٛقف ابٔ دبري َٔ صالح ايٓسٜٔ األٜٛبٞ ؟
ن، مشٌد ا بإصبلحاته وأعماله الجلٌلة فً م بٌر عند صبلح الدٌ  ؛ فبٌ ن عناٌتَه بالتعلٌم، وحفظ المرآن، وبناء المدارس، وإلغاءه تول ف ابن  ج  صَر والش ام 

، وأ عجب ببطولته وانتصاراته الكبٌرة.  ًَ اج المغرب العرب ج  رابَب التً كانت ت إخذ من ح   الض 

ِٝط. ٚٓضح شيو .      ِٔ ُدَب  ( 011ص ) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب تبسٚ ايك١ُُٝ اجلػطاف١ُٓٝ ٚاضش١ّ أّٜطا يف ضس١ً اب
ناَخها، والمسافةَ بٌنها. وما تتمٌ ز به كلُّ بلدة  من آثار  ومعال َم  . إلى جانب وذلن لما تتض منه من وصف  لتضارٌس البلدان التً مر  بها وم  وحصون  وثغور 

راعة، والر   ناعة، والز    عً، والغوص. حدٌث ه عن نشاط س ك ان هذه البلدان، واألعمال  التً ٌمارسونها، من مثل  الت جارة، والص  

 

 

 (4115) ؾتٟٛ   َا اغِ نتاب  ابٔ بطٛط١ ايصٟ ٚصف فٝ٘ ضسًت٘ ؟ 
 تحفة النُّظ ار فً غرابب األمصار وعجابب األسفار.

 .ٓٞ ٞٓ اإلغالَ َٔ بطٛط١ ٖٛ ايٖطٓساي١ األنجط ؾٗط٠ يف ايٓتطاخ ايعطب ٕٓ اب  عًٌّ 7 ٜط٣ عسْز َٔ ايٓساضغني أ
 (4102) ؾتٟٛ   ( 011) َٔ أغ١ً٦ ايهتاب ص 

 ألن  ابن بطوطة كان مسكون ا بهاجس الس فر الد ابم المصحوب بحنٌن أبدي  إلى المجهول والغامض، والتعل ك بحب  االكتشاف.  

 نِ بًؼ طٍٛ َٓس٠ ضس١ً ابٔ بطٛط١ ؟ َٚا ايبًسإ اييت ظاضٖا ؟
ا  .استغرلت ثمانٌة  وعشرٌن عام 

ا من تضارٌسها، شملت ببلد   ا األسبلم التً خب َر كثٌر  فضبل  عن تَطوافه فً شرق أوروبا، والمسطنطٌنٌ ة، وحوض البحر األسود، ثم  مناطك المولاز. وأخٌر 
ا إلى ل بالة جزر الممر، ثم  الرحلة الختامٌ ة فً حٌاته  إلى غرب المارة.  رحلته اإلفرٌمٌ ة التً ات خذت مسارٌن: الس واحل الش رلٌ ة، واالنحدار بحر 

ُٔ بّطٛط١ يف ضسًت٘ سطن١ اجملتُعات اييت ظاضٖا يف أزٓم تفاصًٝٔٗا، ٚٓضح شيو .     ٛٓض اب  ص
دٌن، والعلم والش عوذة، واألمن واالضطراب، وما عاٌنه من   ، إذْ ٌتحد ث فً كل  بلد كان ٌزوره عن األغنٌاء والفمراء، والمإمنٌن والملح  موالَف ومشاهدات 

 ه من عادات الناس، ونظام حٌات هم. وما عرف

 .ٟٓ ِٔ بطٛط١ ُتعٓس َصسّضا ض٥ّٝػا يًُؤضِّخني ٚاالدتُاعٝني ٚاجلػطافٝني يف ايكطٕ ايجأَ اهلذط ٕٓ ضس١ً اب  عًٌّ 7 ميهٔ ايكٍٛ إ
ها، وع مرانها، وحٌواناتها، وطٌورها، وحالتها االلتصادٌ ة. كما ع نً بتارٌخ الس   ألنَّ ابنَ   ناخ  بلطٌن، بط وطة ع نً  بتضارٌس الببلد التً زارها ، وم 

تصوٌر المرأة فً زٌنتها، وحروبهم، وانتصاراتهم، وهزابمهم. واهتم  بالش عابر الدٌنٌ ة، والطموس الش عبٌ ة، والعادات، والتمالٌد، واالحتفاالت، واألخبلق. و
جل.   وأخبللها، ولباسها، وعملها، وعبللتها بالر 
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ٌِ زٕٚ االْسَاز يف اجملتُعات اييت عاؾطٖا.       عًٌّ 7 عكٝس٠ ابٔ بطٛط١  ٚثكافت٘ مل َتُش
ط بمعتمد  ا على التعاٌش والتفاع ل بصورة ٌندر مثٌل ها فً ذلن الولت، من غٌر  أن ٌفر   راته عن المفاهٌم التً ٌإمن بها. ألنَّه  كان لادر   ه وتصو 

١ّْٓٚ نبري٠ّ تؤضُِّر يًٓطغب١ ايٓسا١ُ٥ يف ايبشح ٚاي ٟٓ، َٚس ِٕ تهٕٛ َجاّيا ممتاّظا يًتآيف ايبؿط ٕٓ ضس١ً ابٔ بطٛط١  تصًح أ  تعُِّ. عًٌّ 7 إ
ا واحد ا فً الوصف والحكم، ولكن ها تمٌ زت بتعد د  حلة لم تؤخْذ مسار  ه ألنَّ هذه الرَّ إٌة والمغاٌرة واالختبلف استناد ا إلى رإٌة ابن  بط وطة، وتمٌٌم  الر 

 للموالف واألشٌاء فً عصره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . كلمظىواحدةىطٌوبظىومكنؼاىأنىتعٌورىذخصًاىلألفضل


