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 ماهر أبو بكر

 ٕ 

 

 

 . بدالً مطابماً أو بدل بعض من كّل أو بدل اشتمالمن النص استخرج  – ٔ
 أعرب الكلمة المخطوط تحتها . – ٕ 
 بالحركات (  -ؼالباً  -) الخطؤ ٌكون  . طصّوب الخطؤ فً ما تحته خ – ٖ 

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

 عند ضبط البدل بالشكل ننظر مباشرة إلى حركة االسم الذي لبله ) المبدل منه (، ونضع نفس الحركة؛ ألنّه البدل ٌتبع المبدل منه . َالسع١ : 

 بن الخطاب له لمٌب ومهنةٌ مفصلةٌ تفصٌل عمر اإلشارة إلى أنّ كّرر ال بدّ من أ   : ايبسٍ املطابل ؿتاحَ

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

 انبط ايبسٍ بايؿهٌ ايبسٍ املبسٍ َٓ٘ َجاٍ نؿؿ٘  ْٛع ايبسٍ

ايبسٍ 
 املطابل 

 أٚ  
 بسٍ 

 َٔ ٌّ ) ن
ٌّ   (ن

البدل ٌتبع المبدل  ؛ ألنّ الضمة الطالبُ  هذا الطالبُ نجح هذا  اسم معّرؾ بؤلاسم إشارة + 
 منه فً الرفع والنصب والجّر 

 الضمة بنُ  خالدُ  الولٌد بطٌل عظٌمٌ  بنُ خالدُ  بٌن اسمٌن علمٌن  ) بن (

 الفتحة   لصٌدة المصٌدة المتنبًّ لصٌدةَ لرأ المصٌدة  ألاالسم مكرر بال ؤل + باسم معّرؾ 

 مةالض عمرُ  الخلٌفةُ  عادلٌ  عمرُ الخلٌفة  اسم علملمب  ) البطل، الملن ...( + 

 الضمة عامرٌ  المهندس المهندُس عامٌر مبدعٌ  اسم علممهنة ) الطبٌب، الفالح ...( + 

األلسام اسم مثنى ) ؼالباً( + ) : (+ 
 = بدل تفصٌل بالتفصٌل

 
 :( ؼٌر موجودةأحٌانا  تكون )

والنهاُر من   اللٌلُ الجدٌدان : 
 آٌات هللا .

 
التارٌخ  كتابَ لرأُت كتابٌن : 

 وكتاَب الجؽرافٌا

 الجدٌدان
 
 

 كتابٌن

الكلمة  نؤخذ)اللٌُل 

األولى؛ أي ال نؤخذ 
 ( كلمة النهار

 

 كتابَ 

 الضمة
 
 

 الفتحة

بسٍ 
بعض 
 َٔ نٌ

ًّ جزء نذكر اسم + نذكر  مادّي حمٌم
من هذا االسم و الجزء ٌتصل  محسوس

 ) الهاء( بضمٌر
 

 ه .نصفَ أكلُت الرؼٌَؾ 
 
 

 ها األولىصفحتَ لرأُت الجرٌدةَ 

 الرؼٌؾَ 
 
 

 الجرٌدة

 نصفَه
 
 

 صفحتَها

) ننظر إلى حركة الفتحة 

الحرؾ الذي لبل الضمٌر؛ أي 
 الفاء (

 

 الفتحة

بسٍ 
 اؾتُاٍ

من هذا  نذكر جزء معنوينذكر اسم + 
 االسم و الجزء ٌتصل بضمٌر

 أعجبنً الطالُب خلمُه
 ألدّر المسإوَل إخالَصه

 الطالبُ 
 المسإولَ 

 خلمه
 إخالَصه

 الضمة
 الفتحة

: ٌجوز أن ٌنوب ) أل ( َالسع١ 

التعرٌؾ عن الضمٌر المتصل ببدل 
 االشتمال

أعجبنً الكاتُب أسلوبُه الجمٌل 
األسلوُب = أعجبنً الكاتُب 

 الجمٌل

أسلوبُه +  الكاتبُ 
 األسلوبُ 

 الضمة

 : حرؾ جر +    مبدل منه          حرؾ الجر نفسه + البدلَالسع١ يهٌ أْٛاع ايبسٍ

 المبدل منه ) الطلبة (          البدل ) أربعة (             منهم .... ـــؤربعةٍ ـلطلبِة للـللُت 

 .ألّن المبدل منه ) الطلبة ( اتصل بهذا الحرؾٌجوز أن ٌتصل البدل بحرؾ الجّر ) الالم ( : تٛنٝح 
 أربعٍة ) بدل بعض من كل (؛ ألّن أربعة جزء من الطلبة

ىابىكاملظى)ىرّكزىرلوؼاى(ىــــــــــــــــــــــــــــــــأمثلظىالكت

  ناصٌةِ  الناصٌةِ  بِالنَّاِصٌَة * نَاِصٌٍَة َكاِذبٍَة َخاِطئَة{ }َكالَّ لَئِن لَّْم ٌَنتَِه لَنَْسفَعًا

 الفَتُْح ِعْكِرَمةُ البَكريُّ خبََّرنا  
بٌَع أبا مرواَن لد َحَضَرا                     أنَّ الرَّ

 الفتحُ 
 الربٌعَ 

 عكرمةُ 
 أبا

 

ٌَْت اْلَحَراَم لٌَِاًما لِّلنَّاِس  َوالشَّْهَر اْلَحَراَم َواْلَهدَْي َواْلمَالَئِدَ ذَِلَن ِلتَْعلَُمواْ  }َجعََل اّلّلُ اْلَكْعبَةَ اْلبَ
ٍء َعِلٌم{ ًْ  أَنَّ اّلّلَ ٌَْعلَُم َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ األَْرِض َوأَنَّ اّلّلَ بُِكّلِ َش

 الكعبة = البٌت الحرام البٌتَ  الكعبةَ 

  نجومَ  النجومَ  العٌِن أذَهبُها فً الجّوِ إْصعادافً ها       إن النجوَم نجوَم اللٌل أصؽرُ 

 الخلٌفةُ  بذي النورٌِن. –رضً هللا عنه  –لُمَِّب الخلٌفةُ عثماُن بُن عفّاَن 
 عثمانُ 

 عثمانُ 
 بنُ 

 

  المرآنُ  كتابُ  كتاُب المسلمٌن المرآُن الكرٌم هو دستور األمة.



 
 ماهر أبو بكر

 ٖ 

 

  المدسُ  عاصمةُ  عاصمةُ فلسطٌَن المدُس زهرةُ المدائن.

  أحمدُ  أمٌرُ  أمٌُر الشعراِء أحمدُ شولً من أبناِء مصَر األحراِر.
 

نَن َواْرُزلْ ) ِلنَا َوآِخِرنَا َوآٌَةً ّمِ َوَّ َن السََّماء تَُكوُن لَنَا ِعٌداً أّلِ ٌْنَا َمآئِدَةً ّمِ نَا َوأَنَت َربَّنَا أَنِزْل َعلَ
اِزلٌِن ٌُْر الرَّ  (َخ

) تفصٌل(، نؤخذ  بدل مطابك أولنا نالــــــــــ
 الكلمة األولى

اِهِدٌن) دراهَم : ممنوعة من  دراهمَ   ثمنٍ  (َوَشَرْوهُ بِثََمٍن بَْخٍس دََراِهَم َمْعدُودٍَة َوَكانُواْ فٌِِه ِمَن الزَّ
 الصرؾ؛ لذلن تجّر بالفتحة

 بدل مطابك )تفصٌل( رجلٍ  رجلٌن فََشلَّتِ وِرْجٍل َرَمى فٌها الزماُن             وكنُت َكذي ِرْجلٌَِن ِرْجٍل َصحٌحةٍ 

 هإالء : اسم إشارة الموم هإالء ما تبمَّى منهُم إال األلَلَّ  مضوا              هإالء الموم ٌا لومُ 

 أداوي جحودَ الملِب بالبّرِ والتُّمى     
 وال ٌْستوي الملبان: لاس وراحم                 

؛ لاٍس : أصلها :  لاٍس  الملبان ًٌ لاس
فحذفت الٌاء؛ ألنّه اسم 

 منموص

 أبو أبو بكر الصدٌُّك عبد هللا بن أبً لُحافه خلٌفةُ المسلمٌن األوُل.
 عبدُ أو عبدهللا

 أوعبدهلل عبدُ 

 بنُ 
 

  مٌسونُ  الكاتبةُ  أَعدَّت الكاتبة مٌسون البحث ممدّمته.

 سٌؾُ  ُعِرؾ سٌُؾ هللا المسلوُل خالِد بِن الولٌِد بشجاعته.
 خالدِ 

 خالدُ 
 بنِ 

 

كتابٌن: منصوبة؛ ألنّها   كتابَ  كتابٌن لرأت فً عطلتً كتابٌن: كتاَب األنساب، وكتاَب المستطَرؾ فً كّلِ فّنٍ ُمْستَْظَرؾ.
 مفعول به

  بنُ  معاوٌةُ  معاوٌةُ بُن أبً سفٌاَن أّوُل خلفاِء بنً أمٌةَ.

  فرحةٌ  فرحتان فرحتاِن: فرحةٌ عندَ فطِره، وفرحةٌ عندَ لماِء ربِّه.لال رسول هللا، ملسو هيلع هللا ىلص: " ....للصائم 

الممام جزء حمٌمً محسوس  ممامُ  آٌاتٌ  (مَاُم إِْبَراِهٌَم َوَمن دََخلَهُ َكاَن آِمنًافٌِِه آٌَاٌت بٌَِّـنَاٌت مَ )
 من آٌات

ٌَْل إاِلَّ )   هنصفَ  اللٌلَ  (* نِْصفَهُ أَِو انمُْص ِمْنهُ لَِلٌالً  لَِلٌالً  لُِم اللَّ

ً وابُن خالً وخاِلٌا بدل بعض من كّل؛ ألنّه ذكر  بًأ ألاربً لمد المنً فً حّبِ لٌلى ألاربً   أبً وابُن عّمِ
جزء من األلارب ولٌس 
 كلّهم؛ فهو لٌس تفصٌل

البدل :  واحد ) بال ضمٌر( ؛   واحدٌ  المدعّوون ما تخلََّؾ المدعّوون إال واحد.
ألنّه ولع ضمن استثناء ؛ 

 الحظ  وجود ) إال (

ٌِْه َسبٌِالً ) ٌِْت َمِن اْستََطاَع إِلَ ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ من = اسم موصول بمعنى  َمنْ  الناِس  (َوّلِلّ
 .الذي، وهو جزء من الناس

  هممدمتَ  البحثَ  أَعدَّت الكاتبة مٌسون البحث ممدّمته.

  همأوائلَ  خرٌجً كّرم وزٌُر التربٌِة والتعلٌِم خرٌجً الثانوٌِة العامة أوائلَهم.

  ثلثُهم النّوابُ  صّوَت النّواُب ثلثُهم لرفِض المرار

  شاشتَه الحاسوبَ  أصلحُت الحاسوَب شاشتَه.

  للبَه المرٌضَ  فحَص الطبٌُب المرٌَض للبَه

  ثلثَها اللٌلةَ  لمُت اللٌلةَ ثلثَها

  ( نا)المجد جزء معنوي من  مجدُنا ) نا ( فً  ) بلؽنا (  بلْؽنا السماَء مجدُنا وسناإنا              وإنا لَنَرجو فوق ذلن َمْظَهرا

 الشهر ٌشتمل على المتال  لتالٍ  الشهرِ  (فٌِِه َكبٌِرٌ ٌَْسؤَلُونََن َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم لِتَاٍل فٌِِه لُْل لِتَاٌل )

بدل اشتمال؛ ألّن النار لٌست  النارِ  األخدودِ  (لُتَِل أَْصَحاُب األُْخدُود * النَّاِر ذَاِت اْلَولُود)
حمٌمًٌّا من مكونات جزءاً 

 األخدود، مع أّن النار محسوسة
 . ) حالة خاصة(

ها وَرواَحها       تَركْت َهوزاَن مثَل لَْرِن األْعَضِب      ها السٌوؾَ  إنَّ السٌوَؾ ؼدوَّ   ؼدوَّ

  أدبُه الطالبُ  ُسئِل ُمرّبٍ فاضٌل عن أكثر شًء ٌُعجبه فً الطالب، فمال: ٌعجبُنً الطالُب أدبُه.

  فراستُهم أهلُ  ٌعجبنً أهل البادٌة فِراستهم وحسن أخاللهم.

  خطَّتَه الكتابَ  أمٌرةُ الكتاَب خّطتَه.أعدّْت 

 



 
 ماهر أبو بكر

 ٗ 

 

                             

 صوعظىالوزارةى:ىىىى

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

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

  ل ) المصدر أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبّهة (  َعَمَل فعله فً عبارة ...مِ علّل : عَ   -٘
 

حث عن اسم + ٌمبل عبارة ) عملٌة نب ططٜك١ نؿـ املكسض
 ( لأ

 الصبر ، الصدق، اإلخالص ، 
لٌس شرطاً أن ٌكون  العمل ...

 معّرفاً بؤل .

 عملٌة الصبر، عملٌة الصدق، عملٌة اإلخالص...

َا ٖٛ عٌُ املكسض 
 ؟ايكطٜح

 ً عملٌة ال، فنمول : لولن : مصدر، وهو اسم + ٌمبل  دلٌٌل على إٌمانن الحكَّ  لولُن نصب مفعول به دائما
 عملٌة المول .

 الحكَّ : مفعول به منصوب وعالمة نصبة الفتحة .

ٌُِ املكسض  عًٌ : َع
 ايكطٜح عٌُ ؾعً٘ 

 هنا ٌوجد أحد جوابٌن :
ألنّه منون ) إذا رأٌت التنوٌن  –أ 

 بوضوح ( 
ألنّه مضاؾ، ونمولها: إذا لم نَر  -ب

 التنوٌن .

ٌدّل على  صدٌمَن احترامٌ  -أ
 أخاللن .سمّو 

ٌدّل على  صدٌمَن احتراُمن-ب 
 سمّو أخاللن .

ٌدل  صدٌمَه اإلنسانِ احتراُم 
 على سمّو أخالله .

احتراٌم : مصدر منون؛ لذلن نمول : عمل  –أ 
 المصدر؛ ألنّه منّون .

 والمفعول به : صدٌمَن .
احتراُمن + احتراُم : المصدر لٌس منّوناً؛ لذلن  -ب

 مضاؾ .ألنّه نمول : 

انبط بايؿهٌ ن١ًُ 
) (، ٜٚهٕٛ 

 طًٛ  امل
َّا  املؿعٍٛ  نبط إ

أٚ  بايؿتش١  ب٘
 املهاف إيٝ٘

 بايهػط٠
أٚ ٜطًبٕٛ  إعطا  

ايه١ًُ املدطٛط 
 حتتٗا

 هنا ٌجب االنتباه :
إذا كان المصدر الصرٌح منّوناً أو  -أ

بضمٌر فإنَّ االسم بعده ٌكون  متصالً 
 مفعوالً به؛ ونضبطه بالفتحة .

 
لم ٌكن المصدر منّوناً أو إذا  –ب 

متصالً بضمٌر فٌكون االسم الثانً الذي 
ً بعده مضاف إلٌه بالكسرة واالسم الثالث  ا

 منصوباً  الذي  بعده مفعوالً به

 إطعاٌم المسكٌَن صدلةٌ . -أ 
 إطعاُمن المسكٌَن صدلةٌ .   
 
 
 

 إطعاُم اإلنساِن المسكٌَن   –ب 
 صدلةٌ.      

مصدر  منّون + ) إطعامن (  الحظ : ) إطعاٌم ( -أ 
مصدر متصل بضمٌر؛ لذلن نضبط االسم  بعده بالفتحة 

 أو تنوٌن الفتح؛ ألنّه مفعوٌل به .
 
 

) إطعاُم( مصدر ؼٌر منّون وؼٌر متصل بضمٌر؛  –ب 
لذلن ٌعدّ االسم بعده ) اإلنسان ( مضافاً إلٌه مجروراً 

ه بالكسرة، واالسم الثالث ) المسكٌَن ( هو المفعول ب
 المنصوب بالفتحة .

 اإلنسان : مضاؾ إلٌه مجرور، وعالمة جّره الكسرة .
المسكٌَن ) فً كّل األمثلة ( : مفعول به للمصدر  

 منصوب، وعالمة نصبه الفتحة .

َاٖٞ ايؿطٚط 
اإلناؾ١ٝ يعٌُ 

 ؟ املكسض
 
عًٝٗا : ايػؤاٍ ٚ

  ّٛ إَا عًٌ أٚ ق
 اخلطأ .

 الشروط :
أاّل ٌكون المصدر مصؽّراً ؛ أي على  -أ 

تصؽٌر  (دُفٌَع)وزن ) فُعٌَل (، مثل : 
 (برْ ضَ  )تصؽٌر (ُضَرٌب)/ (فعدَ )
 

أاّل ٌكون دااّلً على المّرة؛ أي على  –ب 
 فَْعلَة ؛ مثل : َضْربَة .

 
) صفة المصدر( صفة أاّل تفصل  –ج 

 بٌن المصدر ومفعوله .

 الطفَل مإلم . ُضَرٌبُن –أ 
 
 
 
 

 السهم سدٌدة . َرْمٌَتُن –ب 
 
 

    نإخوانَ  نصُحَن الممنعُ بلؽَنا  -ج 

 خطؤ؛ ألّن ) ُضرٌب ( اسٌم مصؽّر .
 و الصواب : ضربن .

 
 
 

 خطؤ؛ ألّن ) رمٌة ( اسم مّرة، والصواب : رْمً .
 
 

خاطئة؛ ألّن صفة  )نصحن( وهً ) الممنع ( ولعت 
 بٌن المصدر وبٌن المفعول به ) إخوانن (

 صواب : بلؽنا نصحن إخوانن الممنع.وال
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َا ٖٛ اغِ 
 ؟  املكسض

 َٚا عًُ٘ ؟

اسم المصدر : هو اسم حروفه ألّل  من 
المصدر، مثالً : إعطاء هو مصدر 

صرٌح، فإذا حذفنا ) الهمزة ( تحّول إلى 
اسم مصدر ) عطاء ( وهو أٌضاً ٌنصب 

 مفعوالً به مثل المصدر تماماً .
فً الكتاب فمط :  اوردت كلمتانوٌهّمنا 

  ون.+ عَ  ُؼْسل

عوُن المرِء النّاَس دلٌُل  -أ
 شهامته

 
 
 
 
اؼتسال المرء ضرورةٌ  -ب

وُؼْسلُهُ جسدَه ٌوم الجمعة من 
 السنّة .

 ل ألنّه مضاؾ .مِ عون : اسم مصدر ، عَ  –أ 
 المرء : مضاؾ إلٌه .   

الناس : مفعول به السم المصدر منصوب وعالمة 
 نصبه الفتحة .

 
 

 : اسم مصدر ، َعِمل ألنّه مضاؾ .ُؼسل  –ب 
جسدَه : مفعول به السم المصدر منصوب وعالمة 

 نصبه الفتحة

َا ٖٛ املكسض 
 املُٝٞ ؟ 

 ؟َٚا عًُ٘

على وزن ) َمْفعَل أو ٌبدأ بمٌم هو اسم 
 َمْفِعل (، مثل : َمْصَرع، َمْوِعد، َمْمَصد .

بالتاء المربوطة،  مثل :  ولد ٌتصل
 محبَّة .معذرة،  مودّة، 

 نركز على كلمتٌن وردتا :
 َمْمَصد + َمْعِذرة .

وهو أٌضاً ٌعمل كالمصدر الصرٌح ؛ أي 
 ٌنصب مفعوالً به.

ه داللةٌ على صاحبَ المرِء  َمْعِذرةُ 
 تعمّله .

 
 
 
 

 تعرٌؾَ  ممصدَهمأّكد الباحثون 
 النّاس الخطَر ...

مٌمً، عمل ونصب مفعوالً به؛ ألنّه معذرة : مصدر 
 مضاٌؾ .

 المرء : مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جّره الكسرة .
صاحبَه : مفعول به للمصدر المٌمً، وعالمة نصبه 

 الفتحة .
 

المصدر المٌمً : ممصد ، عمل ونصب مفعوالً به؛ 
 ألنّه مضاؾ .

تعرٌَؾ : مفعول به للمصدر المٌمً، وعالمة نصبه 
 الفتحة .

 ٜبات املكازض يف ايهتا  تسض

املؿعٍٛ   عًٌ : عًُ٘ املكسض  ايعباض٠
 ب٘ يًُكسض

 َالسعات

}َولَْوالَ دَْفُع اّلّلِ النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لال تعالى: 
 لَّفََسدَِت األَْرُض َولَـِكنَّ اّلّلَ ذُو َفْضٍل َعلَى اْلعَالَِمٌن{

الحظ أّن المصدر الصرٌح ) دفع ( جاء بعده  الناسَ  ألنّه مضاؾ دفع 
 (هللامضاؾ إلٌه ) 

 ٌا من ٌَِعزُّ علٌنا أن نُفارلهم
 ِوجدانُنا كلَّ شًٍء بعدُكْم َعدَمُ                 

 جاء مضافاً إلى الضمٌر ) نا ( كلَّ  ألنّه مضاؾ  وجدان
 وجدان : مصدر الفعل ) وجد(

تَْظِهٌٌر الفَم من األمور المستََحبَّة ٌوم الجمعة 
 بالّسوان.

  الفمَ  ألنّه منّون  تطهٌرٌ 

 المصدر ) شّك ( أضٌؾ إلى  الطرقَ  ألنّه مضاؾ شكّ  ...َشكُّ الحكوماِت الطرقَ 
 ) الحكوماِت (

أكَّد الباحثون َممَصدَُهم تعرٌَؾ الناِس الخطَر 
 الناجمَ 

ممصد ) مصدر 
 مٌمً ( 

ألنه ٌبدأ بمٌم + ) ممصد ( مصدر مٌمً؛  تعرٌؾَ  ألنّه مضاؾ 
 على وزن ) َمْفعَل(

 أضٌؾ المصدر إلى الكاؾ هللاَ  ألنّه مضاؾ دعاء دعاُإَن هللاَ فً جوؾ اللٌل مجاٌب بإذنه تعالى.

  كمٌةَ  ألنّه منّون تناولٌ  تناوٌل كمٌةً من األنسولٌن ...

 

ّٛ  اخلطأ َع ايتعًٌٝ :  ق

 ايتعًٌٝ ايكٛا  اخلطأ ايعباض٠
ٌُْحَن   لم ٌعمل المصدر؛ ألنّه اسٌم مصؽّر َشْرح شرٌح الدرَس ممتٌع.ُشَر

 لم ٌعمل المصدر؛ ألنّه مصدر مّرة لول لولة لولَتَُن الصدَق كشٌؾ للحمٌمة.

أفرَح الشعَب دعُمكم المتواصُل إخوانَكم 
 المجاهدٌن.

 المتواصلُ أفرَح الشعَب دعُمكم 
 إخوانَكم المجاهدٌن.

أفرَح الشعَب دعُمكم إخوانَكم 
 المتواصلُ المجاهدٌن 

لم ٌعمل المصدر؛ ألّن الصفة ) 
المتواصل ( ولعت صفة للمصدر )دعم( 
 وفصلت بٌنه وبٌن مفعوله ) إخوانكم (

 لم ٌعمل؛ ألنّه مصدر مّرة َرْكل رْكلة َرْكـلـَةُ الهداِؾ الكرةَ مثٌرةٌ 
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ٍّٛ املكسض املؤٍٚ ايٛاضز يف ايعباض٠  ٌَ ؾعً٘، َع ايهبط ايتاّ.س َُ  اآلت١ٝ  إىل َكسٍض قطٍٜح عاٌٍَ َع
ًّ أمر ضرورّي"  " أن ٌمارسوا الرٌاضة بشكٍل ٌوم

 ممارسٌة الرايضَة ...
تعرب  ٌعمل عمل فعله وٌنصب مفعوالً به؛ لذلن ) الرٌاضةَ(حولنا المصدر المإول ) أن ٌمارسوا ( إلى مصدر صرٌح ) ممارسة ( ووضعنا علٌه التنوٌن كً 

 . للمصدر مفعوال به منصوب
 

                                                            

َا ٖٞ أٚظإ 
 اغِ ايؿاعٌ ؟

 َٚا عًُ٘ ؟

 َؿتاح  األٚظإ : 
رِتف  . فاعل     ُمح

 
 ) فاعل ( : على وزن  –أ 

) فاعل ( من الفعل الثالثً، مثل : ذاهب، 
 كاتب.

) ُمحتِرؾ ( : مٌم مضمومة فً  –ب 
أوله + كسر ما لبل اآلخر من الفعل ؼٌر 

، مثل : ُمنتِصر، ُمستخِرج . ًّ  الثالث
 

 عٌُ اغِ ايؿاعٌ : 
، ونتؤّكد من ذلن بؤن نؤخذ الفعل من اسم الفاعل وٌكون الزماً،؛ أي وهو نادرٌرفع فاعالً  -أ 

 .ُسدَى  ذاهٌب مالُهال ٌمبل الهاء، مثل : البخٌُل 
ذاهب : اسم فاعل وفعله ) ذهب ( وهذا الفعل الزم؛ ألنّه ال ٌمبل الهاء ) ذهبه: ال ٌجوز (  –

 ؛ لذلن ٌكون االسم بعده فاعل السم الفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
 

إذا كان الفعل المؤخوذ من اسم الفاعل متعدٌّاً؛ أي  -وهو األكثر  –ٌنصب مفعوالً به  –ب 
أسرته .حامل : اسم فاعل من الفعل ) حمل ( و)حمل(  حامٌل أعباءَ ٌمبل الهاء، مثل : أحمدُ 

فعل متعدّ ٌمبل الهاء ) حمله(؛ لذلن نعتبر االسم بعده مفعوالً به السم الفاعل منصوب ) 
 ضمٌر مستتر وال ٌهمنا  هنا .عل السم الفاأعباء (، وانتبه إلى أّن الفاعل 

انبط بايؿهٌ 
آخط ايه١ًُ 
املدطٛط 

حتتٗا أٚ أعط  
ايه١ًُ 

املدطٛط 
 حتتٗا.

إذا كان االسم بعد اسم الفاعل فاعالً  – ٔ
فنعربه فاعالً السم الفاعل مرفوع وعالمة 

رفعه الضمة، وٌتم الضبط بالضمة إن 
 ُطِلب .

 
إذا كان االسم بعد اسم الفاعل مفعوالً  – ٕ

به فنعربه مفعوالً به السم الفاعل منصوباً 
وعالمة نصبه الفتحة ، وتكون الحركة 

 الفتحة .

 الماسً للبُه ال ٌحبّه النّاس .  -  ٔ
 الماسً : اسم فاعل وفعله ) لسا ( الزم؛ ال ٌمبل الهاء ؛ لذلن ٌؤتً بعده فاعٌل .

 الفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وال داعً إلعراب الضمٌر .للبُه : فاعل السم 
 
 
 .  حساٌم ناصٌح زمالَءه - ٕ

ناصح : اسم فاعل وفعله ) نصح ( وهو متعدٍّ ؛ ألنّه ٌمبل الهاء ) نصحه (؛ لذلن ٌكون 
 االسم بعده مفعوالً به .

 زمالءه : مفعوالً به السم الفاعل منصوب، وعالمة نصبه الفتحة.

 السإال الخاص بـ تعلٌل عمل اسم الفاعل سؤتكلم عنه مع اسم المفعول والصفة المشبهة؛ ألّن التعلٌل نفسه . : َالسع١

 

َا ٖٞ أٚظإ ايكؿ١ املؿّب١ٗ 
 املطًٛب١ ؟

األوزان : فعٌل / فَْعل / فَعَل 
كلمة   ، فاعل) / فعالء 

 طاهر فمط ( 

 طاهرهٌفاء / كبٌر / َعذْب / َحَسن / 

، وٌمع ترفع فاعالً فمط  َا ٖٛ عٌُ ايكؿ١ املؿّب١ٗ ؟
الفاعل بعد الصفة المشبّهة 

 مباشرة .

 .كبٌٌر للبُه المإمن 
 كبٌر : صفة مشبّهة؛ ووزنها ) فعٌل (

 للبُه : فاعل مرفوع للصفة المشبهة مرفوع وعالمة رفعه الضمة .

انبط بايؿهٌ آخط ايه١ًُ املدطٛط 
أعط  ايه١ًُ املدطٛط حتتٗا أٚ 

 حتتٗا.

ٌُطلب إعراب أو ضبط 
االسم الوالع بعد الصفة 

المشبهة وهو دائماً فاعل 
للصفة المشبّهة مرفوع 
 وعالمة رفعه الضمة . 

 .ٌحبُّه الناُس الكرٌمةُ أفعالُه 
 الكرٌمة : صفة مشبّهة .

 أفعاله : فاعل مرفوع للصفة المشبهة مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
 اعً إلعراب الضمٌر .وال د

   

 تعلٌل عمل الصفة سؤتكلم عنه الحماً . َالسع١ :
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َا أٚظإ اغِ 
 ؟املؿعٍٛ

 اسم المفعول :  ايتٛنٝح : المفتاح : مفعول  ُمشتَرن

ًّ ، مثل : مرفوع، مكتوب. –أ   إما على وزن ) مفعول ( من الفعل الثالث
ًّ ، مثل : ُمشتَرن،  –ب  أو ٌبدأ بمٌم مضمومة + فتح ما لبل اآلخر من الفعل ؼٌر الثالث

 ُمستخَرج .

ٌرفع نائب فاعل مرفوع دائماً وٌمع  عٌُ اغِ املؿعٍٛ 
 بعد اسم المفعول مباشرة .

 .سٌنصره هللاالمسلوُب حمُّه 
 المسلوب : اسم مفعول ) على وزن مفعول (.

 المفعول مرفوع وعالمة رفعه الضمة .حمُّه : نائب فاعل السم 

انبط بايؿهٌ آخط 
ايه١ًُ املدطٛط 

حتتٗا أٚ أعط  ايه١ًُ 
 املدطٛط حتتٗا.

إعراب االسم الوالع بعد اسم ٌُطلَب 
 المفعول أو ضبطه .

ٌُعرب نائب فاعل مرفوع، وٌضبط 
 بالضمة .

 . محبوٌب خلمُهالكرٌُم 
 محبوب : اسم مفعول .

 المفعول مرفوع وعالمة رفعه الضمة . نائب فاعل السمخلمه : 
 وحركته الضّمة ) خلمُه (

 ، وهما المذكوران فً الكتاب فمط .اسما المفعول  : الممنوح + الموهوب، ٌؤتً بعدهما) نائب فاعل مرفوع + مفعول به ثان منصوب ( اْتب٘ :

ىىىلتغّوقؼاى؟ىأموهوبٌظىخدوجُظىجائزًة
 نائب فاعل السم المفعول  / جائزةً : مفعول به ثان السم المفعول منصوب وعالمة نصبه الفتحةموهوبة : اسم مفعول / خدٌجةُ : 

ى.ىىىالتمّوزىتدتحقُّىالتػدورالممنوحُظىوداَمىرغافى
اٍن السم المفعول الممنوحة : اسم مفعول / نائب الفاعل : ضمٌر مستتر تمدٌره هً ٌعود على عفاؾ، وهو  ال ٌهّمنا / ما ٌهّمنا ) وسام ( : مفعول به ث

 منصوب وعالمة نصبه الفتحة .

   أموهوبةٌ خدٌجةُ جائزةً لتفّولها ؟إذا جاء بعد ) موهوبة + ممنوحة ( اسم مرفوع بالضمة فسٌكون نائب فاعل وما بعده مفعول به ثان، مثل :  اخلالق١ :

 .   التمٌّز تستحكُّ التمدٌرالممنوحةُ وساَم عفاؾ بعدهما اسم منصوب فسٌكون نائب الفاعل مستتر وٌكون االسم المنصوب هو مفعول به ثان، جاء أما إذا 

 

ٌَُ ؾعً٘ يف ايعباض٠ )   ( . ٌُِ ) اغِ ايؿاعٌ أٚ اغِ املؿعٍٛ أٚ ايكؿ١ املؿّب١ٗ ( َع  عًٌّ : َع
 الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة ( وهو مجموع فً المفتاح اآلتً :التعلٌل نفسه لجمٌع المشتمات ) اسم 

 صفاتهو حالهاألصدلاء عن  ٌخبرل   ٌنادي   و ٌنفًو ستفهمٌ  و المستمبل    و الحاضرٌكون فً   التنوٌن ومع معرؾ بؤل
   ٌدل على الحال       االستمبال     استفهام       نفً          منادى   خبر                      حال   صفة منّون              معرؾ بؤل   

 ططٜك١ ايهؿـ ٚايتٛنٝح  األَج١ً  احلاي١

 . المشروَع ُمجازٌ الُمنَفِّذُ  َعّطف بأٍ 

 ساحتُه.الكبٌرةَ زرُت المسجدَ 
 . ٌرؼبه النّاسفعلُه  الممنوع

التعلٌل ننظر فمط للمشتك، وال ٌهّمنا ما جاء بعده ، الحظ ) اسم الفاعل : عند طلب 
المنفّذ( و ) الصفة المشبّهة : الكبٌرة( و ) اسم المفعول : الممنوع( كلّها معّرفة 

 بؤل؛ لذلن نمول : عملت ألنّها معّرفة بؤل .

ٍّ ع٢ً احلاٍ   ٜس
 ) احلانط (

 اآلنركابُها  نازٌل  السٌّارة

 . اآلنالؽروب جمٌٌل منظُره  

ٌل الحاسوُب   للجمٌع . اآلن استخداُمهُمسهَّ
 

من هذا المثال إلى كل األمثلة الالحمة ٌجب أن نضع بالتعلٌل كلمة ) منّون(  اْتب٘ :

 أي ٌحمل التنوٌن فً آخره .
ل المشتك؛ ألنّه ٌدل على الحاّل ) مِ إذا وجدت فً الجملة كلمة ) اآلن ( نمول : عَ 

 ومنّون . أي الحاضر ( 

 لٌس الممصود أّن إعرابها حال . اْتب٘ :

ٍّ ع٢ً  ٜس
 االغتكباٍ

 ؼداً زمالَءه  ناصٌح حساٌم 

 . ؼداً بٌعُه  عظٌمٌ التاجر 
 .  ؼداً وجُهه ُمسَودٌّ الكسوُل 

 ومنّون ٌدل على االستمبال  إذا وجدت فً الجملة كلمة ) ؼداً ( نمول : ألّن المشتك

َعتُس ع٢ً 
 اغتؿٗاّ

 وعدَن   أم ال ؟أُمنِجٌز 
 ؟بٌتُن من هنا أبعٌدٌ 

 خدٌجةُ جائزةً لتفّولها ؟أموهوبةٌ 

نمول : ألنه  إذا رأٌنا لبل المشتك همزة استفهام  ) أمنجز + أبعٌد + أموهوبة (،
 معتمد على استفهام ومنّون .

 الخٌَر نادٌم .فاعٌل ما  َعتُس ع٢ً ْؿٞ
 للُب المنافِك.سلٌٌم ما 
 عذُر المتخاذلٌن الٌوم .ممبوٌل ما 

إذا رأٌنا لبل المشتك ) ما ( النافٌة، مثل : ) ما فاعل + ما سلٌم + ما ممبول (، 
 المشتك معتمد على نفً ومنّون .نمول : ألّن 
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 .النداَء، أجبْ سامعاً ٌا  َٓاز٣

 صوتُه، اسمعنا وأطربنا.جمٌالً ٌا 
ه، هنٌئاً لهمبروراً ٌا   . ِحجُّ

إذا رأٌنا لبل المشتك ) ٌا (، مثل : ) ٌا سامعاً + ٌا جمٌالً + ٌا مبروراً ( نمول : 
 .ومنّونألنّه منادى 

 .فضَلن شاكٌر أنا  خرب

 .صوتُهَعْذٌب العصفور 

 .لدُرهُمعظٌَّم الوطُن 

الوطُن : مبتدأ ( فٌكون إذا ولع المشتك بعد المبتدأ ، مثل :  ) أنا + العصفور + 
 االسم بعده ) شاكر + عذب + معّظم  : خبر ( فنمول : ألنّه خبر ومنّون .

 جمالُه.باهٌر إنّه بٌٌت  قؿ١ 
 . نفُسهعزٌزةٌ صدٌمً رجٌل 

 . ُخلُمُهامحمودٌ زٌنُب فتاةٌ 

إذا رأٌنا هذا الشكل ) تنوٌن + تنوٌن (، فنمول : صفة؛ أي إذا كان المشتك منون 
لبله منّون بنفس التنوٌن ) بٌٌت باهٌر + رجٌل عزٌزةٌ + فتاةٌ محمودٌ ( فٌكون وما 

 المشتك صفة، ونمول بالتعلٌل : ألنّه صفة ومنّون .

 الخبَر .حامالً جاء  ساٍ
 وجُهه .َحَسناً دخل الشاّب 

رة  مرفوعةً دخل الجنودُ األراضً المحرَّ
 .رإوُسهم

+ نسؤل عنه  ( ) ًً إذا كان المشتك حاالً ، ونكشؾ ذلن بؤنّه ٌكون منّوناً تنوٌن نصب 

 بـ ) كٌؾ ؟ ( 
 كٌؾ جاء ؟  ) حامالً : حال (   /  كٌؾ دخل الشاّب ؟  ) حسناً : حال (

 كٌؾ دخل الجنود ؟   ) مرفوعةً : حال ( 
 ونمول : ألنّه منّون وحال

 

 ايٛاضز٠ يف ايهتا   تسضٜبات املؿتكات 

ىادمىالغارلىىىىىىىى

اغِ   ايعباض٠
 ايؿاعٌ

ٌَُ اغِ ايؿاعٌ  َالسعات عًٌ : عًُ٘ ع

الَةَ َواْلُمْإتُوَن  ) َواْلُمِمٌِمٌَن الصَّ
َكاةَ َواْلُمْإِمنُوَن بِاّلّلِ َواْلٌَْوِم  الزَّ

اآلِخِر أُْولَـئَِن َسنُْإتٌِِهْم أَْجًرا 
 (َعِظًٌما

 الممٌمٌن
 

 المإتون

 ) مفعول به ( الصالةَ 
 

 الزكاةَ 

 ألنّه معرؾ بؤل
 

 ألنّه معّرؾ بؤل

 

ٌَْن  }فَلَعَلََّن تَاِرٌن بَْعَض َما ٌُوَحى إِلَ
َوَضآئٌِك بِِه َصْدُرَن أَن ٌَمُولُواْ 

ٌِْه َكنٌز أَْو َجاء َمعَهُ  لَْوالَ أُنِزَل َعلَ
ُكّلِ َملٌَن إِنََّما أَنَت نَِذٌٌر َواّلّلُ َعلَى 

ٍء َوِكٌل{ ًْ  َش

 تارنٌ 
 
 

 ضائكٌ 

 ) مفعول به ( بعضَ 
 
 

 صدُر ) فاعل (

 ألنّه منّون وخبر 
) ولع خبر لعّل 

 مرفوع( 
 

منّون واسم معطوؾ 
على الخبر ) حالة 

 خاصة(

 

 ماهُ مْ تٌ ضً ولم أشْ رْ ً عِ مَ الشاتِ 
 ًمِ ما دَ هُ لمَ ا مَ إذا لَ  نِ ٌْ رَ والناذِ      

إلٌه الشاتمً : لم ٌعمل ألنه ما بعده مضاؾ  اْتب٘ : ألنّه معّرؾ بؤل دمً ) مفعول به ( الناذرٌن

 بسبب( )الشاتمًنون ت ذفحُ ولٌس مفعوالً به والدلٌل : 
 .ولٌس مفعوالً بهاإلضافة؛ أي جاء مضاؾ إلٌه بعده 

ً عَ ا ظَ وْ وَ سلمى أن نَ  لومُ  نٌ ألاطِ      نا
 ناطَ ن لَ مَ  ٌشُ عَ  جٌبٌ عَ نوا فَ عَ ظْ ٌَ  إنْ    

ألنّه منون ومعتمد  لوُم ) فاعل ( لاطن
 على استفهام.

 لاطن : فعله ) لطن ( وهو الزم .

 ايكؿ١ املؿّب١ٗتسضٜبات 

ايكؿ١  ايعباض٠
 املؿّب١ٗ

 عًٌ : عًُٗا عٌُ ؾعًٗا ؾاعًٗا

 كرٌمةٌ ...(ألنّها منونة وخبر ) خبر لمبتدأ محذوؾ، والتمدٌر : هم   أحسابُ  كرٌمةٌ  بٌُض الوجوِه َكرٌمةٌ أْحسابُُهم    

ألّن الصفة المشبّهة معّرفة بؤل ، وكلمة ) الطاهرة ( اعتبرناها صفة مشبّهة  سرٌرةُ  الطاهرة الماضً الطاهرةُ سرٌرتُه ال ٌَظِلُم.
 مع أنّها على وزن ) فاعل ( ؛ ألنّها تدل على صفة ثابتة .
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ِ لد ُسْربِلَت  ًّ  َعْهدي بها فً الَح
 لُمْهرِة الّضاِمرِ َهٌفاَء ِمثَل ا            

ضمٌر مستتر  هٌفاء
 تمدٌره هً

من ممنوعة ألنَّها حال ، ولم تنّون هنا ؛ ألنَّها ممنوعة من الصرؾ؛ أي 
: جاء فاعل ) هٌفاء ( مستتر والتمدٌر  وهً حالة خاصة ، وأٌضاً  التنوٌن .

 .هٌفاء هً

 خبر للمبتدأ : حبٌُب (ألنّه منون وخبر )  ذكرُ  جمٌلٌ  حبٌُب بُن ُشوذب جمٌٌل ِذكُرهُ 

عًٌّ : انتؿا٤ ايّكؿ١ املؿّب١ٗ ايعا١ًَ 
ٌَ ؾعًٗا بطؾع ؾاعٌ. َُ  َع

ً ألّن فعلها الزم   .دائما

 تسضٜبات  اغِ املؿعٍٛ 

اغِ  ايعباض٠
 املؿعٍٛ 

 ْا٥ب ايؿاعٌ ْا٥ب ايؿاعٌ

ٌَْها  دَلَاُت ِلْلفَُمَراء َواْلَمَساِكٌِن َواْلعَاِمِلٌَن َعلَ لَاِب }إِنََّما الصَّ َواْلُمَإلَّفَِة لُلُوبُُهْم َوفًِ الّرِ
َن اّلّلِ َواّلّلُ َعِلٌٌم َحِكٌم{  َواْلؽَاِرِمٌَن َوفًِ َسبٌِِل اّلّلِ َواْبِن السَّبٌِِل فَِرٌَضةً ّمِ

 ألنّه معّرؾ بؤل للوبُ  المإلّفة

تِ   ألنّه منّون وخبر  عوالبُ  محمودٌ  األْجساُم بالِعلَلِ  لَعَلَّ ُعتْبََن َمحمودٌ َعوالِبُهُ                       فُربَّما َصحَّ
 ) خبر لعّل(

ألنّه منّون وخبر ) خبر  خالئكُ  محبوبٌ  السَّْمُح فً الناِس َمحبوٌب َخالئِمُهُ                والجامدُ الَكؾَّ ما ٌَنفَنُّ َمْمموتا
 للمبتدأ : السمح (

    

ألنّه منّون ومعتمد على  هللاُ  معبود هللاما معبودٌ بحّكٍ إال 
 نفً

نعمةً : مفعول به  الموهوب علٌه أن ٌَحَمدَ هللا علٌها. نعمةاإلنساُن الموهوُب 
 ثان

ونائب الفاعل 
ضمٌر مستتر 
 تمدٌره : هً

 .ألنّه معرؾ بؤل

 :تمدٌر الجملة : َالسع١

 ) الموهوب هو نعمةً(

ٌَ ؾعً٘، ْا٥َب ؾاعٌٍ.عًٌّ : ُٜعَط  االغِ املطؾٛع، بعس اغِ املؿعٍٛ ايعاٌَ  َُ  َع
ًٌّ للمجهول . اسم المفعول  ألن  ٌُصاغ من الفعل المبن

ًّ للمجهول؛ لذلن ٌؤتً بعده نائب فاعل مرفوع . فعله أي أّن ) معبود (  تٛنٝح :  ) ُعبِد( أي مبن

 

 صوعظىالوزارةى:ىىىى

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

 :ي٘ قٝػتإ قٝاغٝتإ
 

 ما أفعلَهُ !       أفِعْل بِه !

 :ي٘ قٝؼ مساع١ٝ
ن !  تبارَن الرحمن!!  هللا هللاٌا لروعة!                  !ٌا لن       ما شاء هللا !      سبحان هللا !      هلل درُّ

 شعري فانتبه : بٌت صٌؽة تعّجب سماعٌة وردت على شكل شطر ٌوجد 
   ؟حامِ الزِّ  نَ مِ  أنتِ  تِ لْ صَ وَ  ٌؾَ فكَ              تٍ نْ بِ  لُّ ندي كُ عِ  رِ هْ الدَّ  تَ نْ أبِ 

 تُحفظ والسإال علٌها ٌكون فمط : استخرج من النص (  ايكٝؼ ايػُاع١ٝ : )
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 (    مثل :  ما أجمَل الممَر !ما  أفعلَه !)
    أجمَل  : فتحة  .   الممَر :  فتحة . ) ثابت ( نبطٗا 

ب منه ) الممر( –فعل التعّجب ) أجمل (     ج  –اسم التعّجب ) ما (     ب  -أ  َهْٛاتٗا ) عٓاقطٖا( ) ثابت١ (  المتعجَّ

 ما : اسم مبنً على السكون فً محّل رفع مبتدأ. إعطابٗا ) ٖٚٛ ثابت ( 
ًّ على الفتح؛ إلنشاء التعّجب .  أجمَل : فعل ماٍض جامد مبن

 ) الفاعل : ضمٌر مستتر وجوباً تمدٌره هو ( .
 الممَر : مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة .

 فً محل رفع خبر المبتدأ ) ما (جملة ) أجمل الممر ( 

 نصبان بالٌاء .المثنى وجمع المذكر السالم ٌُ  :1َالسع١

ٌِْن !       ) مثنى ( َم  المعلمٌِن : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الٌاء ألنه مثنى .                          ما أنبَل المعلِّ
 

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

 المتعّجب منه فً عبارة ) ما أجمله! ( هو الهاء وٌُعرب : ضمٌر متصل مبنً فً محل نصب مفعول به .:   2َالسع١ 

 (!مثل : ) أجمْل بالممِر           )أفعْل  بِه !(  
 أجمْل : سكون                    بالممِر: كسرة نبطٗا :  ) ثابِت ( 

 فعل التعّجب ) أجمل ( . َهْٛاتٗا ) عٓاقطٖا ( : ) ثابت١ ( .
 الباء : حرؾ جّر زائد .
 المتعّجب منه : الممر .

ًّ على السكون؛ جاء على صٌؽة األمر؛  إعطابٗا : ثابت  أجمْل : فعل ماٍض جامد مبن
 التعّجب.إلنشاء 

 الباء : حرؾ جّر زائد؛ للتوكٌد .
 الممر : اسم مجرور لفظاً مرفوع محالً على أنّه فاعل .

إعراب ) الممر ( ممبول وزارٌاً وٌُوضع دائماً ضمن اإلجابات  َالسع١ :

ً المعتمدة   .دائما

 حتى لو كان المتعجب منه  مثنى أو جمع مذكر سالماً أو من األسماء الخمسة فٌمكنن اعتماد هذا اإلعراب . :1َالسع١ 

 سماء الخمسة (مثل : أروْع بالمعلَِّمٌِن ! ) مثنى (            أروْع بالمعِلِّمٌَن !  ) جمع مذكر سالم (                أروْع بؤبٌن!  ) من األ
 

  أنّه فاعل . ٌَن + أبٌَن : اسم مجرور لفظاً مرفوع محالً علىمعلِّمِ ٌِن + الالمعلِّمَ 

 المتعّجب منه فً عبارة ) أجمْل بِه ! (  هو الهاء ، وٌُعرب : ضمٌر متصل مبنً فً محّل رفع فاعل .:  2َالسع١ 

أَج١ً ايهتا 

ّٞ ايعباض٠ ّٞ ايتعّذب ايكٝاغ  ايتعذب ايػُاع
  ما أسرعن ! !نْ ما أسرعَ  والتبلٌػِ  دِّ بالرَّ  ها  ظِ حْ من لَ  نِ ٌْ العَ  وٌا رسولَ 

) اإلعطا  ٚاملهْٛات ؾب١ٗٝ مبا ؾطست٘  
 غابكّا(

 

  حاجٍة أنجزت إبرازهاكم  ما أطوعن ! !نْ ! ما أطوعَ الرحمنُ  تبارنَ    ها!  إبرازَ  تَ زْ جَ أنْ  كم حاجةٍ 
 تبارن الرحمن!

  ما أطوَل اللٌَل ! مْ نَ ٌَ  لمْ  نْ على مَ  اللٌلَ  ما أطولَ      مْ لَ أَ  لَّ لَ  إذي وإنْ ما ٌُ  لِّ لكُ 

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

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

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

 هلل دّرن من مهٌٍب ! ٌال!دِ هَ  مامُ الحَ  حهُ طارِ ٌُ  رٍ سْ نَ                  وادعٍ  ٌبٍ هِ مَ  نْ مِ  نَ رُّ هلل دَ 

 سبحان هللا !  ٌا لروعة ما رأٌت!  ٌا لََروَعِة ما رأٌت !سبحاَن هللا !

 ما أشد بٌاض لون الثلج ! ! وما أنمى ِرداَءه ! أْكِرْم بِِه من زائٍر! ما أشدَّ بٌاَض لون الثلج
 به من زائر! /أكرمْ ما أنمى رداءه! 
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 صوعظىالوزارةى:ىىىى

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

 ال ٌوجد إعراب فً درسً النسب والتصؽٌر َالسع١ :

: ١َّ  ٌتّم النّسب ألّي اسم بالشكل اآلتً : ايكاعس٠ ايعا

ًّ                   (الٌاء كسر ما لبلو )اسم + ّي   عّمان = عّمانِ
 أكثر ما ٌهّمنا بالضبط : وضع شدّة على الٌاء األخٌرة ووضع كسرة على الحرؾ الذي لبلها ) مركِزّي(

 

 ايتعًٌٝ ؟() َٚا ايصٟ سسخ االغِ املٓػٛ  َجاٍ احلاي١
االغِ املدتّٛ 

 بتا٤ ايتأْٝح

   شجِريّ    شجرة
 ) نحذؾ التاء(

ألنّه اسم مختوم بتاء التؤنٌث؛ لذلن عند النسب نحذؾ 
 التاء ثم نضٌؾ ٌاء النسب ونكسر ما لبلها

 االغِ املككٛض 
 املدتّٛ بأيـ ( )

 ) عصا (  ألفه ثالثة
 

  عصِويّ 
 ) تُملب األلؾ واواً(

اسم ممصور ألؾ ثالثة ؛ عند النسب تملب األلؾ واواُ ثم 
 نضٌؾ ٌاء النسب ونكسر ما لبلها .

 ألفه رابعة  
 ثانٌه ساكن ) سْلمى ( –أ 
 
 
 

 ) كنَدا(   ثانٌه متحّرن –ب 
 

 
، سلمِوّي، سلماِويّ  ًّ  سلِم

)حذؾ األلؾ أو لبلها واواً أو تبمى 
 ونضٌؾ واواً بعدها (

 
 كنِديّ 

 األلؾ()تُحذؾ 

اسم ممصور ألؾ رابعة وثانٌه ساكن، عند النسب إما 
أن تُحذؾ األلؾ أو تملب واواً أو تبمى األلؾ ونضٌؾ 

بعدها واواً ) ال تنَس أن تمول دائماً فً نهاٌة التعلٌل : 
 ثّم نضٌؾ ٌاء النسب ونكسر ما لبلها (

 
اسم ممصور ألفه رابعة وثانٌه متحّرن، عند النسب 

 نضٌؾ ...تحذؾ ألفه، ثم 

ًّ  (فرنسا) ألؾ خامسة أو أكثر  فرنس
 )تُحذَؾ األلؾ(

اسم ممصور ألؾ خامسة، عند النسب تُحذؾ األلؾ، ثّم 
 نضٌؾ ...

 االغِ املٓكٛم 
) املدتّٛ بٝا٤ 

 أق١ًٝ (

 ) الماضً (  الٌاء رابعة
 

 ًّ  الماِض
 أو

 الماَضِويّ 
)تُحذؾ الٌاء أو تُملَب واواً ونفتح 

 الحرؾ الثانً(

منموص ٌاإه رابعة، عند النسب ؛ إّما أن نحذؾ  اسم
ًّ : هذه الٌاء المشدّدة هً ٌاء النسب  الٌاء ) الماِض

أو تُملب الٌاء واواً ونفتح ما لبل   ولٌست األصلٌة (
 الواو ) الماَضِوّي : الحظ فتح الضاد ( 

 ثم نمول : نضٌؾ ٌاء النسب ونكسر ما لبلها كالعادة .

 الٌاء خامسة أو أكثر
 المهتدي / المستمِصً

ًّ     المهتِديّ   المستمِص
 )نحذؾ الٌاء(

اسم منموص ٌاإه خامسة أو سادسة، عند النسب تُحذؾ 
 ٌاإه ثّم نضٌؾ ...

 االغِ املُسٚز
 املدتّٛ بـ

 ) ا٤ ( 

 الهمزة أصلٌة

: جذرها ٌنتهً  ططٜك١ نؿؿٗا

 بهمزة .
 إنشاء : جذرها نشؤ .

 امتالء : مؤل

 ًّ  إنشائِ
 ًّ  امتالئِ

 
 ) تبمى الهمزة على حالها(

اسم ممدود همزة أصلٌة، عند النسب تبمى الهمزة على 
 حالها، ثم نضٌؾ ...

 الهمزة منملبة

: الحرؾ  ططٜك١ نؿؿٗا

 ً  ) ؼالباً( الثالث ٌكون ألفا
  سماء، كساء، عطاء

 ًّ  سماِوّي أو سمائِ
ًّ أو كساِويّ   كسائِ
 عطاء أو عطاِويّ 

 ) تبمى على حالها أو تُملَب واواً(

اسم ممدود همزته منملبة، عند النسب إّما أن تبمى 
 الهمزة على حالها أو تُملب واواً ثّم نضٌؾ ...

 الهمزة للتؤنٌث.

: جذر الكلمة ال  ططٜك١ نؿؿٗا

 ٌنتهً بهمزة أو حرؾ علة .
 خضراء : خضر
 صحراء : صحر

 خضراِويّ 
 صحراِويّ 

 
 ) تُملَب واواً(

اسم ممدود همزته للتؤنٌث، عند النسب تملب الهمزة 
 واواً ثّم نضٌؾ ...
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إذا كان االسم  مضعّفاً ) أي ا(  َؾِع١ًَٝ ، ُؾَع١ًٝ
الحرؾ الثانً والرابع 

 متشابهان، مثل : حمٌمة ( .                         
 
أي (  أو معتّل العٌن )ٕ

الحرؾ الثانً واو، مثل : 
ىىطوٌلة (.

 ًّ  )ىُتحَذفىالتاء(     حمٌِم

 
 
 

 ًّ  )ىُتحَذفىالتاء(     طوٌِل

اسم على وزن ) فَِعٌلة ( ومضعّؾ ، عند النسب نحذؾ 
 تاء التؤنٌث، ثّم نضٌؾ ...

 
 

اسم على وزن ) فعٌلة (، ومعتّل العٌن، عند النسب 
 نحذؾ تاء التؤنٌث، ثّم نضٌؾ ...

إذا كان االسم ؼٌر مضعّؾ 
وؼٌر معتّل العٌن، مثل : 

 لبٌلة .

 ًّ  لبَِل
) نحذؾ الٌاء والتاء ونفتح الحرؾ 

 الثانً(

اسم على وزن ) فعٌلة ( ؼٌر مضعّؾ وال معتّل العٌن، 
عند النسب نحذؾ الٌاء والتاء ونفتح العٌن ) أي نفتح 

 الحرؾ الثانً (، ثّم نضٌؾ ...

ّٞ َهػٛض  اغِ ثالث
ايعني ) َؾِعٌ (; 

أٟ احلطف ايجاْٞ 
 َهػٛض

 لَبِك ، َمِلن
 

 ًّ ًّ ، ملَِك  لبَِم
 ) نفتح العٌن،؛ أي نفتح الحرؾ الثانً(

ًّ مكسور العٌن، عند النسب نفتح العٌن، ثّم  اسم ثالث
 نضٌؾ ...

 ّٞ اغِ ثالث
ذلصٚف ايالّ; أٟ 

احلطف األخري 
 ايجايح ذلصٚف

 ٌد، دم، أب 
 

 ٌدِوّي، دمِوّي، أبِويّ 
 ) نردّ الحرؾ المحذوؾ واواً مكسورة (

ًّ محذوؾ الالم، عند النسب نردّ الحرؾ  اسم ثالث
 المحذوؾ واواً مكسورة، ثّم نضٌؾ...

: ) شفة ، كرة، لُؽة( ، نعاملها معاملة االسم  َالسع١

ًّ محذوؾ الالم، وطرٌمة كشفها : مإلفة من )  الثالث
حرفٌن + ـة(، وعند النسب تصبح ) شفِوّي، كرِوّي، 

 لؽِوّي(

االغِ املطنب تطنٝبّا 
 إناؾّٝا

املؤّيـ َٔ أٟ 
 دعأٜٔ

)َهاف َٚهاف 
إيٝ٘(، َجٌ : 
 قالح ايّسٜٔ .

 إذا كان الجزء الثانً 
) الدٌّن أو الدولة( ننسب 

للجزء األول، مثل : صالح 
 الدٌّن، نور الدٌّن، تاج الدّولة

 ًّ  صالح الدٌّن: صالِح
 نور الدٌّن : نوِريّ 
 ًّ  تاج الدّولة : تاِج

 ) الصدر(  زء األولاسم مرّكب تركٌباً إضافٌاً، ننسب للج
 فمط.

ًّ ٌولعنا فً اللَّبس ؛ فهنان  تٛنٝح : ألّن الجزء الثان

 أسماء مرّكبة كثٌرة تنتهً بـ ) الدٌّن والدولة (

 إذا كان االسم الجزء األول 
) عبد، أبو ، ابن ( ننسب 

، مثل : عبد ) العَُجز (للثانً 
 المادر، ابن حنبل، أبو حنٌفة

 عبد المادر : لادِريّ 
. ًّ  ابن حنبل : حنبِل
 ًّ  أبو حنٌفة : حنَِف

اسم مرّكب تركٌباً إضافٌاً ، ننسب للجزء الثانً، ألّن الجزء 
األول ٌولعنا فً اللّْبس ؛ فهنان أسماء كثٌرة تبدأ ب ) أبو، 

 عبد، ابن(.

حنٌفة : نطبك علٌه لاعدة ) فعٌلة ( وهو ؼٌر  َالسع١ :

تاء، ونفتح العٌن، فنحذؾ الٌاء والمضعّؾ وال معتّل العٌن، 
) ًّ  فتصبح ) حنَِف

حاالت شاذة تُحفظ كماهً 
وننسب لالسمٌن األول 

 ً  والثانً معا

 عبد الدار : عبدِرّي.
 ًّ  عبد شمس : عبشِم

. ًّ  عبدهللا: عبدِل
 ًّ  امرإ المٌس: َمرلَِس

 حاالت شاذة 

االغِ املطّنب تطنٝبّا 
َعدّّٝا ; أٟ 
اجلعأٜٔ مت 

زدلُٗا ٚأقبشا 
:  َجٌ ن١ًُ ٚاسس٠،

 ٕأؾػاْػتا

 ننسب الجزء األول
 فمط) الصدر(  

ٌْه،  أفؽانستان، َعْمرَو
 ، كردستانمعِدٌَْكِرب

ًّ ، عمِرّي، مْعِديّ  اسم مرّكب تركٌباً مزجٌاً، عند النسب ننسب للجزء  ، كرِديّ أفؽانِ
 فمط .) الصدر (  األول 

 : ٌوجد اسمان شاذان ٌُحفظان :َالسع١ 

 ًّ ًّ    حْضرَموت : حضرموتِ  / بعلبَّن : بعلبَّك

االغِ املطّنب تطنٝبّا 
 إغٓازّٜا .

 

ططٜك١ نؿؿ٘ : اجلع٤ األٍٚ 
 ٜهٕٛ أقً٘ ؾعٌ .

 تؤبّط شّراً ، جاد المولى، 
ً  شاَب لرناها،  ذّرى حبّا

 بََرَق نَْحره

. ًّ ًّ .          جاِدّي.   تؤبِّط  شابِ
ّي       ًّ ذّرِ  بََرلِ

 
 ) ننسب للجزء األول فمط(

ً اسم   (الصدرإسنادٌاً ، ننسب للجزء األول ) مرّكب تركٌبا
هذه األمثلة فمط للمرّكب اإلسنادّي؛ لذلن  احفظها 

 باهتمام.

ساالت ؾاش٠ 
 ١َّ َصنٛض٠ يف عا

ايهتا ، ُتشؿغ نُا 
. ٖٞ 

 َصنعاء : صنعاِنيّ      سميقة : َسميِقّي   طبيعة : طبيِعّي     َدْىر :  ُدْىِرّي                مْرو:  َمْرَوِزّي         
 ُىذيل :  ُىَذِليّ    الَبصرة : ِبْصِرّي   اليمن : َيماِنّي      بادية : َبَدِوّي             
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مّت شنط دع٤ َٔ أَج١ً ايهتا ، ٚإيٝو ايبك١ٝ .

 ايتعًٌٝ املٓػٛ  ايه١ًُ  ايتعًٌٝ املٓػٛ  ايه١ًُ
ًّ  بٌروت نضٌؾ ٌاء النسب إلى آخر  بٌروتِ

الكلمة ونكسر الحرؾ الذي 
 لبلها .

ًّ  حبَكا  رابعة + ثانٌه  هاسم ممصور ألف حبَِك
ًّ  الحاسوب ؾ األلؾ...ذمتحّرن، عند النسب تح ًّ  شَطنا  الحاسوبِ  شطنِ

 برِديّ  بردَى  المركِزيّ  المركز

ًّ  العراق ًّ  حَكما  العرالِ  حكِم

ًّ  الّصٌن ًّ  فرنسا  الّصٌنِ خامسة أو سادسة،  هاسم ممصور، ألف فرنِس
ًّ  ُمرتضى  أسِديّ  أسد عند النسب تُحذؾ األلؾ...  مرتِض

ًّ  تمٌم ًّ  أمرٌكا  تمٌِم  أمرٌِك

ًّ  البالؼة اسم مختوم بتاء التؤنٌث،  البالِؼ
عند النسب نحذؾ التاء ، ثّم 

 نضٌؾ ...

ًّ  ألمانٌا   ألمانِ

ًّ  الزراعة ًّ  منتهى  الزراِع  منتِه

ًّ  مّكة  ممتِديّ  ُممتدى  مّكِ

اسم ممصور ثالثه ألؾ، عند  ِربَِويّ  ِربا
النسب تُملب األلؾ واواً ، ثم 

 نضٌؾ ...

ًّ  موسٌمى   موسٌِم

، الداَعِويّ  الداعً  هدِويّ  ُهدى ًّ اسم منموص، ٌاإه رابعة، عند النسب؛  الداِع
إّما أن تُحذؾ الٌاء أو تُملب واواُ ونفتح 

العٌن ) أي نفتح الحرؾ الثانً( ، ثم 
 نضٌؾ...

، الراَمِويّ  الرامً  ندِويّ  ندى ًّ  الراِم

 الؽاِزّي، الؽاَزِويّ  الؽازي  مهِويّ  مها

، الثانَِويّ  الثانً  َرنِويّ  َرنا ًّ  الثانِ

، أعشِوّي، أعشاِويّ  أْعشى ًّ اسم ممصور رابعه ألؾ +  أعِش
ثانٌه ساكن، عند النسب 

نحذؾ األلؾ أو نملبها واواً 
أو تبمى األلؾ ونضٌؾ واواً 

بعدها ، ثّم نضٌؾ ٌاء 
النسب إلى آخر الكلمة 

 ونكسر ما لبلها . 

 الهاِدّي، الهادَِويّ  الهادي 

، سلمِوّي، سلماِويّ  سْلمى ًّ ًّ  المنتهً  سلِم اسم منموص، ٌاإه خامسة أو سادسة،  المنتِه
 المعتِديّ  المعتدي  ُسعِدّي، سُعدِوّي، سعداِويّ  ُسْعدَى عند النسب تُحذؾ الٌاء، ثم نضٌؾ...

، حبلِوّي، حبالِويّ  ُحْبلى ًّ ًّ  المشتكً  ُحبل  المشتِك

، ٌافِوّي، ٌافاِويّ  ٌافا ًّ ًّ  المستخفً  ٌاف  المستخِف

ٌْفا ، حٌفِوّي، حٌفاِويّ  ح ًّ ًّ  المسترخً  حٌف  المسترِخ

ًّ مكسور العٌن، عند النسب  حذَِريّ  َحِذر  بُصِرّي، بصرِوّي، بصراِويّ  بُصرى اسم ثالث
، رمثِوّي، رمثاِويّ  رْمثا نفتح العٌن... ًّ ًّ  دُئِل  رمثِ  دَُإِل

اسم ممدود، همزته للتؤنٌث،  حمراِويّ  حمراء
 واواً ، ...عند النسب تُملب 

ًّ  َكتِؾ   كتَِف

 نَمِريّ  نَِمر  حوراِويّ  حوراء

 بَطِريّ  بَِطر  السوداِويّ  السوداء

ًّ  إلراء اسم ممدود همزته أصلٌة،  إلرائِ
عند النسب تبمى على 

 حالها...

ًّ  َكِسل   كَسِل

ًّ  ابتداء ًّ  فَِطن  ابتدائِ  فَطنِ

ًّ  اجتزاء ًّ محذوؾ الالم، عند النسب  أخِويّ  أخ  اجتزائِ اسم ثالث
نردّ الحرؾ المحذوؾ واواً، ثم نكسرها 

 ، ثم نضٌؾ...
اسم ممدود، همزته منملبة،  بناِوّي ، بناِويّ  بناء

عند النسب تبمى على حالها 
 أو تُملب واواً...

 سنِويّ  سنة 

ًّ  دعاء  ؼدَِويّ  ؼد  دعاِوّي، دعائِ

فَعٌلة أو اسم على وزن )  َجَزِريّ  جزٌرة
فُعٌَلة( ؼٌر مضعّؾ وال 
معتل العٌن، عند النسب 

تُحذؾ الٌاء والتاء وتُفتَح 
 العٌن ، ثم نضٌؾ ...

ًّ  تاج الدولة  اسم مركب تركٌباً إضافٌاً، ننسب للجزء  تاِج
ًّ  ربٌعة األول ) الصدر ( عند النسب  بدِريّ  بدر الدٌّن  َربَِع

ًّ  حفٌظة ًّ  أبو سفٌان  حفَِظ اسم مركب تركٌباً إضافٌاً، عند النسب  سفٌانِ
ننسب للجزء الثانً ) العجز (؛ لوجود 

 اللبس بالجزء األول .
ًّ  ُجهٌنة  عمِريّ  ابن عمر  ُجَهنِ

ًّ  ُحذٌفة ًّ  ابن طفٌل  ُحذَفِ  طفٌِل

 رشِديّ  ابن رشد  ُعبَِديّ  ُعبٌدة

ًّ  ُسكٌنة ًّ  ابن إٌاس  ُسَكنِ  إٌاِس

ًّ  بدٌهة      بدَِه

ًّ  جلٌلة اسم على وزن ) فَعٌلة أو  جلٌِل
فُعٌَلة ( مضعؾ؛ أي الحرؾ 

الثانً والرابع متشابهان، 
 عند النسب نحذؾ التاء ...

    

ًّ  عفٌفة      عفٌِف

     سرٌِريّ  سرٌرة

ًّ  أُمٌمة      أمٌِم

     ُهرٌِريّ  ُهرٌرة
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 المنسوب إلٌه؛ أي استخراج األصل .لد ٌُعطى لن االسم المنسوب وٌُطلب منن إٌجاد اْتب٘ : 

 مثال : هات المنسوب إلٌه من الكلمات اآلتٌة :

 املٓػٛ  إيٝ٘ املٓػٛ 
 البكر البكِريّ 

 ًّ  الوصؾ الوصِف

 ًّ  الموسٌمى الموسٌِم

 المعتدي المعتِديّ 

 ًّ  دُئِل دَُإِل

 ُعبٌدة ُعبَِديّ 

 ًّ  بدٌهة بدَِه

 صوعظىالوزارةى:ىىىى

ر  كلمة )    (  مع الضبط التام  – ٕاسماً ُمصؽّراً.      من  استخرج – ٔ  علّل : نصؽّر   كلمة )     ( على   )    (   – ٗما ُمكبِّر كلمة )  (       -ٖ        . صؽِّ
 ما داللة التصؽٌر فً العبارة ... -ٙط.    صّوب الخطؤ فً ما تحته خ – ٘ 

 

 ة فً الكتاب (ارد) تحفظ الجمل اآلتٌة الوايتكػري زالالت

 امُلهبَّط املكّػط  املجاٍ ايسالي١
 دائما   ُأَصْيحابيأزور ىلــــــــــــــــــــالتػلو

 ) أي عدد األصحاب قميل (
 ُمطيركم مطٍر بدؤه 

 ُأَصيحاِبي
 

 ُمَطير

 أصحابي
 
 َمَطر

كان صمى هللا عميو وسّمم ينادي ىلــــــالتحّببىوالتدلو
 ُحَمْيراءالسيدة عائشة : يا 

 َحمراء ُحَمْيراء

انتظرتك  -الغروب   ُقَبيلوصمُت ىانــقربىالزمانىأوىالمك
 الحديقة . ُبَعْيد

 بعد -قبل  ُبَعْيد  -ُقَبْيل  

 / ُدبّ  الجبل / ُدَبْيب الُجَبْيل / ىذا ُدَبْيب  الُجَبْيلانظر إلى ذلك ىمــــــــــصعرىالحج
 الُشَوْيعرال أقرأ ليذا ىالتحػورىوتػلولىالذأن

 اأُلَحيِمقانظر إلى ىذا 
َوْيِعر  الشُّ

 اأُلَحْيِمق 
 الشاعر
 األحمق

 

 



 
 ماهر أبو بكر

 ٔ٘ 

 

 تصؽٌر االسم الثالثً :

االغِ املطاز 
 تكػريٙ

 ايتعًٌٝ امُلكّػط املجاٍ  ايتٛنٝح

 صيغة ) ف حَعْيل ( يحَصّغر على  االغِ ايجالثٞ
ضّم احلرف األول + فتح الثاين + ايء ساكنة ) 

 ايء التصغري ( 
الضبط : ما يهّمنا : ضم األول+ فتح يف سؤال 

 الثاين

أسد، ِذئب، ق حْفل، هنر، 
ِقّط، اهلجر، جفن، 

الّسهر، عقل، قوس، 
لب، وتر، دمع، َشْعر، ق

 شهر، َوْصل، دحبّ 

ذحَؤيب، ق حَفْيل، ن حَهري، أحَسيد، قحطَيط، 
َهري، عحَقيل، ق حَويس،  َفني، السُّ اهلحَجري، جح

َهري،  َعري، شح ق حَليب، وحَتري، دحَميع، شح
 ، دحبَ ْيبوحَصيل

ألنّو اسم ثالثي، فيصّغر 
 على صيغة ) ف حَعيل (

 ّٞ اغِ ثالث
َؤّْح ال ٜتٓٗٞ 

 بتا٤ ايتأْٝح 
 ايتا٤ املطبٛط١ = )

 ١(ــ

+ ال ينتهي أحرف  3كل اسم مؤّنث مؤلف من 
نصّغره كالثالثّي ) ف حَعيل ( لكن بتاء مربوطة 

 .عند التصغري )  ة(اتء التأنيث نضيف آبخره 
كشف االسم الثالثي املؤّنث : يقبل كلمة ) 

ىذه(، مثل : ىذه ىند / ىذه مشس / ىذه عني 
 ... 

نَ ْفس، أحذن، مشس، 
 دعد، عحيَ ْينةىند، 

 ا أمساء ثالثية الحظ أهنّ 
ومؤنثة؛ ألهّنا تقبل كلمة 

) ىذه (فنقول: ىذه 
 نفس، ىذه أذن...

َنيدة، دحَعيدة، ن حَفيسة، أذَ  َيسة، ىح ينة، مشح
 عحيَ ْينة

اسم ثالثي مؤنث غري 
خمتوم بتاء التأنيث، 

فيصغر تصغري الثالثي، 
مع إضافة اتء التأنيث يف 

 آخر محصّغره.

ايجالثٞ تكػري 
ثاْٝ٘ ايصٟ 

 ع١ًّسطف 
ُّٓا ٖٛ )  َا ٜٗ

 (األيـ

إىل أصلو عند ) األلف ( جيب أْن نرّد حرف العّلة 
 التصغري

نعرف أصل األلف بعدة طرق مالحظة ىامة : 
 مع أو الفعل املاضي أو املضار   .منها : اجل

مال،  ابب، انب، غار،
 .، دار، راحةاتج، انر

) ىذه الكلمات 
املذكورة يف الكتاب؛ 

 افهمها واحفظها ( 
 
 
 
 
 
 
 

 

)أصل األلف واو؛ ألّن  ْيبابب : ب حوَ 
 ( اجلمع أبواب
) أصل األلف ايء؛ ألّن  انب : ن حيَ ْيب

 اجلمع أنياب ( 
) أصل األلف واو؛ ألّن  رغار : غحَويْ 

 ( رأغوااجلمع 
) أصل األلف واو؛ ألّن  مال : محَوْيل

 اجلمع أموال (
) أصل األلف واو؛ ألّن  اتج : ت حَوْيج

 املاضي ) تَ َوَج((
) أصل األلف واو؛ ألّن  انر : ن حَوْيرة

الفعل املاضي ) نَ َوَر(، وأضفنا )  ة(؛ 
ألنّو اسم ثالثي مؤّنث غري خمتوم بتاء 

 مربوطة ) ىذه انر (
 راجع القاعدة السابقة(

انتبو : اجلمع ) نريان ( ال يعّّب عن 
( مثّ قلبت أصل األلف فأصلها ) نِْوران

بقت بكسرة . ؛الواو ايء  ألهّنا سح

اسم اثنية حرف التعليل : 
ّد إىل  علة منقلب، فريح

 أصلو عند التصغري
 

 تتمة احلاالت السابقة : 
) أصل دار : دحَوْيرة 

األلف واو؛ ألّن اجلمع ) 
دحور ( واملاضي أيضاً 

وأضفنا )  ة(؛ ألنّو  )دَوَر (
اسم ثالثي مؤّنث غري 

 مربوطة خمتوم بتاء
) أصل  راحة : رحَوْْية

األلف واو؛ ألّن املاضي ) 
 رَوَح ( 
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 ;ّٞ االغِ ايجٓا٥
أٟ املّؤيـ َٔ 

 سطؾني 
) احلطف ايجايح 

 ذلصٚف( 

 نعيد احلرف الثالث سواء أكان واواً  أم ايءً 
 والنتيجة تكون للسهولة على الشكل اآليت : 

 احلرف الثالث = ّي ) ايء مشّددة ( 

 يد، دم أخ، أب، ابن،
 كرة، لغة .

 + لغة( كرة):1مالحظة 
 مؤلفة من حرفني + ة
ال نعّد التاء املربوطة 

ونعتّبىا مؤّلفة من 
 حرفني فقط .

: ) قّط +  2مالحظة 
دّب ( ىذه كلمات 

أحرف؛  3مؤلفة من 
 لوجود الشّدة؛ فانتبو .

 

َريّة، لحغَّية . يّة، كح  أحَخّي، أحََبّ، ب حََنّ، يدح
احلاالت : وضعنا ايء الحظ يف كّل 

 مشّددة بعد احلرفني .
 توضيح : ما حدث ىو : 

أخ أصلها أخو بدليل املثّّن )  -1
 أخوان (

 
 

اسم ثنائي مؤلف من 
حرفني، نرّد احلرف 

 احملذوف 
يحَديّة : أضفنا اتء مربوطة 
للتصغري؛ ألّن كلمة ) يد 

( ىو اسم أصلو ثالثّي 
مؤّنث ال ينتهي بتاء 

نضيف اتء مربوطة؛ لذلك 
 مربوطة عند التصغري.

َا ًٜشل 
 بايجالثٞ

; أٟ ُٜعاٌَ 
ّٞ  َعا١ًَ ايجالث
) ُؾَعٌٝ(; أٟ 

جيب ) نِ 
األٍٚ + ؾتح 
ايجاْٞ + ٜا٤ 

 غان١ٓ(

شجرة، لُعبة، جبهة،  أحرؾ + ـة ٖ
ُؼرفة، زهرة، نخلة، 

 ُمملة، نثرة

ُشَجٌرة، لُعٌَبة، ُجبٌَهة، ُؼَرٌفة، 
 ُزَهٌرة، نَُخٌلة،

 نُثٌَرةُممٌَلة، 

اسم ثالثً مزٌد بتاء 
التؤنٌث، فٌصؽّر تصؽٌر 

 ًّ  الثالث

حمراء، َكحالء،  أحرؾ + اء ٖ
صحراء، خنساء، 

 نجالء، بلماء

ُحَمٌراء، ُكَحٌالء، ُصَحٌراء، 
 ُخنٌَساء، نَُجٌالء ، بُلٌَماء

ًّ مزٌد بؤلؾ  اسم ثالث
التؤنٌث الممدودة، 

 ًّ  فٌصؽّر تصؽٌر الثالث

سْلمى، نُْعمى، فُضلى،  أحرؾ + ى ٖ
 ٌُْسرى

ٌْمى، ٌَُسٌرى ٌْمى، نُعَ ًّ مزٌد بؤلؾ  فَُضٌلى، ُسلَ اسم ثالث
التؤنٌث الممصورة، 

 ًّ  فٌصؽر تصؽٌر الثالث

نعمان، عثمان،  أحرؾ + ان ٖ
 سلمان،
 حمدان

ًّ مزٌد بؤلؾ  نُعٌَمان، ُعثٌَمان، سُلٌَمان، ُحَمٌدان. اسم ثالث
ونون، فٌصؽّإ تصؽٌر 

 ًّ  الثالث

أصحاب، أفراس،  لى وزن ) أفعال (جمع ع
 أجمال، أنهار، أشجان

أَُصٌحاب، أُفٌَراس، أَُجٌمال، أُنٌَهار، 
 أَُشٌجان

جمع على وزن ) أفعال 
( فٌصؽّر تصؽٌر 

 ًّ  الثالث

ّٞ ٌِْعل ( االغِ ايطباع  ٌُصؽَّر على صٌؽة  )فُعَ
ضم األول + فتح الثانً + ٌاء ساكنة + كسر 

 الحرؾ الوالع  بعد الٌاء

: الفرق بٌن الثالثً والرباعً : َالسع١ 

إنّنا نكسر الحرؾ بعد الٌاء فمط ، أما البداٌة 
فنفسها ) ضم األول + فتح الثانً + ٌاء 

 ساكنة(

جعفر، ِمبرد، هُدهد، 
دفتر، منزل، ملعب، 
 ُمنُخل، أحدب، أحمك

ُجعٌَِفر، ُمبٌَِرد، هُدٌَِهد، دُفٌَتِر، 
َحٌِدب، ُمنٌَِزل، ُملٌَِعب، ُمنٌَِخل، اُ 

 أَُحٌِدب

اسم رباعً ٌُؽّر على 
 صٌؽة 

 ) فُعٌَِعل(

َا ًَُٜشل 
ّٞ; أٟ  بايطباع
أمسا٤ ُتعاٌَ 

َعا١ًَ 
ّٞ ٚتكّػط  ايطباع

ع٢ً قٝػ١ ) 
ِِٝعٌ(  ُؾَع

ٌْتِرة لَنطرة، عنترة أحرؾ + ـة ٗ ًّ مزٌد بتاء  لُنٌَِطرة، ُعنَ اسم رباع
التؤنٌث، فٌصؽّر تصؽٌر 

 ًّ  االسم الرباع

اسم رباعً مزٌد بؤلؾ  ُعمٌَِرباء، ُخنٌَِفساء عمرباء، خنفساء اءأحرؾ +  ٗ
التؤنٌث الممدودة، 

فٌصؽّر تصؽٌر 
 الرباعً.

ًّ مزٌد بؤلؾ  ُزَعٌِفران، ثُعٌَِلبان زعفران، ثُعلُبان أحرؾ + ان ٗ اسم رباع
ونون، فٌصؽّر تصؽٌر 

 ًّ  االسم الرباع

ًّ  أحرؾ + ّي ) ٌاء النسب( ٗ ًّ  جعفرّي، َمشرل ًّ ُملحك بٌاء  ُجعٌَِفرّي، ُمَشٌِرل اسم رباع
النسب، فٌصؽّر تصؽٌر 

 ًّ  الرباع
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 ّٞ اغِ ثالث
َؤّْح ال ٜتٓٗٞ 

بتا٤ ايتأْٝح 
 )ـ١(

 أحرؾ + مإنّث؛ أي ٌمبل كلمة ) هذه(  ٖ
ًّ ) فُعٌَل ( لكن نضٌؾ بآخره   نصؽّره كالثالث

 ) ـة(

نَْفس، أُذن، شمس، 
 هند، دعد.

الحظ أنّها أسماء 
 ثالثٌة 

ومإنثة؛ ألنّها تمبل 
كلمة ) هذه (فنمول: 

 هذه نفس، هذه أذن...

نُفٌَسة، أذٌَنة، ُشَمٌسة، ُهنٌَدة، 
 دَُعٌدة.

اسم ثالثً مإنث ؼٌر 
مختوم بتاء التؤنٌث، 

فٌصؽر تصؽٌر الثالثً، 
مع إضافة تاء التؤنٌث 

 فً آخر ُمصؽّره.

تكػري َا ثاْٝ٘ 
أيـ ظا٥س٠; أٟ 

ٌّملككٛز ا  ن
 ن١ًُ ع٢ً ٚظٕ 

 ) ؾاعٌ(

 تملب اآللؾ واواُ.

معنى ) األلؾ زائدة ( ؛ أي لٌست  تٛنٝح :

من أصل الكلمة ؛ ففً كلمة ) كاتب ( نالحظ 
 أّن األلؾ لٌست من أصل الكلمة.

 
 

فاتن، فاضل، آِسن، 
 آمن، لاٍض، سائل، 

فَُوٌتِن، فَُوٌِضل، أَُوٌِسن، أَُوٌِمن، 
 سَُوٌئِل لَُوٌٍض، 

اسم ثانٌه ألؾ زائدة، 
فتملب األلؾ واواً عند 

 التصؽٌر

تكػري َا ثاْٝ٘ 
سطف ع١ًّ; أٟ 

 يٝؼ ظا٥سّا
) أسطف ايع١ً 

ٖٞ : أيـ ، 
 ٚاٚ، ٜا٤(

إذا كان حرؾ العلة منملباً ٌُردّ إلى أصله عند 
التصؽٌر، وإذا لم ٌكن منملباً ٌبمى كما هو 

 عند التصؽٌر.

هذه الفمرة تعتبر أصعب  َالسع١ ٖا١َ :

فمرة فً درس التصؽٌر؛ ألّن علٌن أن تعرؾ 
أصل حرؾ العلة المنملب) عن طرٌك الجمع 
أو المصدر أو الماضً ( ؛ لذلن وضعت لن 

كل أمثلة الكتاب ولن ٌخرجوا عنها ؛ 
 فاحفظها بشكل جٌد .

ناب، ؼار، ؼادة، 
موسر، لٌمة، ِخٌفة، 

 هالة، مال
 
 
 
 
 
 
 
 

، ُؼٌٌَدة، ُمٌٌَِسر، نٌٌَُب، ُؼَوٌر
 لَُوٌَمة، هَُوٌلة، ُمَوٌل.

 
 
 
 
 
 
 
 

اسم ثانٌة حرؾ علة 
منملب، فٌُردّ إلى أصله 

 عند التصؽٌر
 مالحظة : 

ٌْب )أصل األلؾ  باب : بَُو
واو؛ ألّن الجمع )أبواب( 

) 
ٌْر ) أصل األلؾ  ؼار : ُؼَو

واو؛ ألّن الجمع )أؼوار( 
) 

ٌْدة : ؼادة ) أصل  ُؼٌَ
األلؾ ٌاء؛ ألّن المصدر 

 )َؼٌَد( (
ٌِْسر )أصل  ُموِسر : ُمٌَ

الواو ٌاء؛ ألّن الماضً 
 )ٌََسَر( (

 وهكذا ...

سٌرة، موجز، ٌوم، 
 لٌلة

اسم ثانٌه حرؾ علة  ُسٌٌَرة، ُمَوٌِجز، ٌَُوٌم، لٌٌَُلة
أصلً ؼٌر منملب 
فٌبمى كما هو عند 

 التصؽٌر.

اغِ ثايج٘ 
 سطف ع١ًّ

عند التصؽٌر ٌجب أن نحّول  ايٓتٝذ١ :

 الحرؾ الثالث إلى ) ٌاء مشدّدة(
 كبٌــــر = ُكبٌَــّــر

 ًّ  فتى = فُتَ
 ُخطوة = ُخَطٌّة

نبٌل، ُرلٌة، حلٌم، 
 كبٌر

اسم ثالثة ٌاء، فتدؼم  نُبٌَِّل، ُرلٌََّة، ًحلٌَِّم، ُكبٌَِّر .
 ٌاإه بٌاء التصؽٌر

عصا، حصوة، ندى، 
 ُهدى، ُخطوة

ُنَديَّة، ُىَديِّة، ُعَصيِّة، ُحَصيَّة، 
 ُخَطيَّة.

 عند تصغير  َالسع١ :
) عصا، ىدى ، ندى ( أضفنا ) ـة ( 
في آخره؛ ألّنو اسم ثالثّي مؤنث خاٍل 
من تاء التأنيث وقد مّر الحديث عنو 

 سابقا  .

) ألؾ أو واو  اسم ثالثه
(، فتُملب ) األلؾ أو 
الواو ( ٌاء، ثم تُدؼم 

هذه الٌاء بٌاء التصؽٌر 
. 

االغِ املطّنب 
 تطنٝبّا إناؾّٝا

عبد الرحمن، بدر  نُصؽّر الجزء األول فمط ) الصدر(
الدٌّن، نور الدٌّن ، 
تاج الدولة، صالح 
 الدٌّن، عماد الدٌّن

ُعَبيد الرحمن، ُبَدير الّدين، ُنَوير 
الّدين، ُتَويج الّدولة، ُصَميِّح الّدين، 

 ُعَميِّد الّدين

اسم مرّكب تركٌباً 
إضافٌاً، فٌصؽر االسم 

 األول ) الصدر (

: صالح + َالسع١ 

عماد ؛ اسمان ثالثهما 
ألؾ؛ فتملب ٌاء مشددة 
كما شرحته فً الفمرة 

 السابمة.
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 رّرفىالمنؼجىالنػديى.ىى)ىمنىأدئلظىالكتابى(
 هو مجموعة من األدوات واإلجراءات التً ٌتبعها النالد األدبً فً لراء
النص األدبً وتحلٌله وتفسٌره؛ إذ تتنوع المراءات النمدٌة لنص أدبً 

 واحد بتنوع المّراء ومناهجهم النمدٌة.

 
 

 ماىاالتجاهانى)ىالطامالنى(ىاللذانىتندرجىتحتؼماىالمناهجىالنػدوظى؟
المناهج النمدٌة  أولهما ٌتعامل مع النص األدبً من خارجه؛ إذ تستٌعن -

التً تنتمً إلى هذا االتجاه بالعلوم اإلنسانٌة المتنّوعة لمراءة النصوص 
 األدبٌة وتحلٌلها، ومنها المنهج التارٌخً والمنهج النفسً. 

 
وثانٌهما ٌتعامل مع النص األدبً من داخله؛ إذ تستعٌن المناهج النمدٌة  -

لمكون األساسً للنص التً تنتمً  إلى هذا االتجاه باللؽة بوصفها ا
 األدبً، ومنها الشكالنٌة والبنٌوٌة والتفكٌكٌة. 

 

 أواًل 
 2014ذتويىىى-ى2011ررفىالمنؼجىالتاروخيى.ىىىىىىىىىىىصوغيىى

هو منهج نمدي ٌموم على دراسة األعمال األدبٌة استنادًا إلى المإثرات 
 المتبادلة بٌن )األدٌب( و)الزمان والمكان(.

 

 َا ٖٞ األؾٝا٤ ) األَٛض ( اييت ُٜع٢َٓ بٗا املٓٗر ايتاضخيٞ ؟ 
 () َٔ أغ١ً٦ ايهتا  -  2016قٝؿٞ    -2015ؾتٟٛ   - 2012قٝؿٞ   – 2009 ؾتٟٛ

 دراسة تؤثر العمل األدبً أو مإلفه بظروؾ العصر.  -ٔ 
دراسة المراحل التارٌخٌة لفن من الفنون ومعرفة التطورات الطارئة  -ٕ

 علٌه. 
 التؤكد من صحة النصوص األدبٌة ونسبتها إلى لائلٌها.  -ٖ
العناٌة بفهم النصوص األدبٌة فً سٌالها الزمانً والمكانً،  -ٗ

 وتوضٌحها لآلخرٌن من ؼٌر إصدار األحكام علٌها أو المفاضلة بٌنها. 
دراسة الظواهر األدبٌة من حٌث تؤثرها بما سبمها وأثرها فً ما  -٘

 بعدها.
 

 ايٓكس يف ايكطٕ ايتاغع عؿط؟مَب تأثط 
بالمنجزات العلمٌة التً بدأت تظهر بموة، خاصة بعد الثورة   -أ 

 الصناعٌة التً أوجدت مناًخا جدٌدًا فً كل المجاالت.
المنجزات العلمٌة فً مجال األجناس الحٌوانٌة والنباتٌة لد فتحت   -ب

 المجال أمام المنهج التارٌخً.
 

 ايتاغع عؿط؟مَب تأثط ايٓكس يف ايكطٕ 
بالمنجزات العلمٌة التً بدأت تظهر بموة، خاصة بعد الثورة   -أ 

 الصناعٌة التً أوجدت مناًخا جدٌدًا فً كل المجاالت.
المنجزات العلمٌة فً مجال األجناس الحٌوانٌة والنباتٌة لد فتحت   -ب

 المجال أمام المنهج التارٌخً.
 

 ََٔ أبطظ ايٓكاز املٓٗر ايتاضخيٞ ؟
 بٌؾ" و "هٌبولت تٌن". "سانت

 

 َا ١َُٗ ايٓاقس َٔ ٚد١ٗ ْعط "غاْت بٝـ" ؟ 

) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  ( - 2016ؾتٟٛ    
فهم النص األدبً، ثم توصٌل هذا الفهم إلى المتلمٌن، فالنمد حسب  

 تعرٌفه " ٌعلِّم اآلخرٌن كٌؾ ٌمرإون".

 

 2017ذتويىىىاذكرىادمىالناقدىالذيىتمّثلىالطبارةىاآلتوظىرأوهىالنػديى.ىىى
ى ىإّن ىإلىى" ىالغؼم ىهذا ىتوصول ىثم ىاألدبي، ىالنص ىفؼم ىالرئودظ ىالناقد مؼمظ

 "ىالمتلػون
 سانت بٌؾ

 

ى2008رٍللى:ىررفتىطروػظى)بوف(ىالنػدوظىبطروػظىالبولوسىالدّري.ىىىىذتويىى
 2012صوغيىىى-

البحث عن المإثرات الخارجٌة فً األدٌب؛ كبٌئته، وعاداته ألنها تستند إلى 
الشخصٌة، ومذكراته، وسٌرته الذاتٌة معتمدًا فً ذلن كله على االستمصاء 

 والتحّري، وبذلن فهً تشبه )طرٌمة البولٌس السّري(.

 بَمىررفتىطروػظىدانتىبوفىالنػدوظى؟ىى

 طرٌمة البولٌس السري.
 

 وراءىطروػتهىالنػدوظى؟إالَمىوؼدفى"دانتىبوف"ىمنى
 إلى الكشؾ عن طبٌعة األدٌب وشخصٌته، وأثر العوامل الخارجٌة فً أدبه.

 
ماىهيىفحوىىنظروظى"ىدانتىبوفى"ىالمطروفظىبـى"ىالطبوطيىفيىفصائلىالغكر"ىى

 ؟
كل كاتب ٌنتمً إلى نوع خاص من التفكٌر، وهذه هً فحوى نظرٌته المعروفة بـ  

 "التارٌخ الطبٌعً فً فصائل الفكر"

 

 رٍللى:ىأخذىالنٍػادىمصطلحى"رلمىالنػد"ىمنى"ىدانتىبوفى".
 ألنّه أعلن صراحة أن عملة النمدي لٌس من الفن فً شًء، بل من العلم .

 

س ايؿطْػٞ " ٖٝبٛيت تني " ؟َا اغِ ايهتا  ايصٟ أقسضٙ ايٓاق  

 "تارٌخ األدب اإلنجلٌزي"

 

ماىأصولىنظروظى"ىهوبولنىتونى"ىالتيىطرحؼاىفيىكتابهىى"تاروخىاألدبى
شخصٌة األدٌب تتكون من مجموعة عوامل ومإشرات تصبػ  اإلنجلوزي"ىى؟

 األدٌب بطابعها؛ لذا ال توجد شخصٌة أدبٌة تتكون من ذاتها.

"ىىى2017ذتويىىىّثلىالطبارةىاآلتوظىرأوهىالنػديى.ىاذكرىادمىالناقدىالذيىتم
   "ىذخصوظىاألدوبىتتكونىمنىمجمورظىرواملىومؤذراتىتصبغىاألدوبىبطابطؼا

 هٌبولت تٌن
 

 )ىمنىأدئلظىالكتابى(الىتوجدىذخصوظىأدبوظىتتكونىمنىذاتؼا.ىرٍللى:ى

 ألّن شخصٌة األدٌب تتكون من مجموعة عوامل ومإشرات تصبػ األدٌب بطابعها. 

   اشنط ايعٛاٌَ  اييت تتهٕٛ َٓٗا ؾدك١ٝ األزٜب نُا ٜطاٖا " ٖٝبٛيت تني " 
 2014قٝؿٞ   -2011ؾتٟٛ   -  2009ؾتٟٛ  

 الجنس / البٌئة / الزمن.
 

يف اجلٓؼ عًٌّ : ٜط٣ تني إٔ عاٌَ اجلٓؼ َٔ أق٣ٛ ايعٛاٌَ تأثرّيا 
 ايبؿطٟ.

ألنه ٌحمل خصائص الجنس عبر الزمن، فهو ٌمثل خالصة تكوٌنه وصفاته  
 المكتسبة التً تظهر فً نتاجه الفكري.

 
 



 
 ماهر أبو بكر

 ٕٓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عّطف " ايب١٦ٝ" نُا ٜطاٖا " ٖٝبٛيت تني " .

ٌمصد بها العوامل الطبٌعٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة التً تحٌط بالجنس،  
 وتإثر فً تفكٌره.

 

 أغ١ً٦ ايهتا  َٔب١٦ٝ ٚاجلٓؼ َٔ ٚد١ٗ ْعط "تني"؟َا ايؿطم بني اي
ٌفرق "تٌن" بٌن تؤثٌر البٌئة والجنس فٌمول: "والبٌئة تإثر فً الجنس     

 من الخارج فً حٌن ٌنبعث تؤثٌر الجنس فً األفراد من داخلهم".

 

عطف " ايعَٔ " نُا ٜطاٙ " تني " ، ٖٚات َجااّل ع٢ً شيو َٔ تطاثٓا 
 2016األزبٞ . ؾتٟٛ  

 وٌمصد به المإثرات الحاصلة فً الزمن الماضً وأثرها فً الزمن الحاضر.  
ومثال ذلن فً تراثنا األدبً "ممامات الحرٌري"؛ حٌث استمى الحرٌري     

 فكرتها من "الهمذانً" وسار على منواله.

 

ابٔ غالّ يف نتاب٘  "طبكات ؾشٍٛ ايؿعطا٤"   األَٛض اييت شنطٖا اشنط 
 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (  - 2010ؾتٟٛ  املٓٗر ايتاضخيٞ. يف َا خيّل َالَح 

الزمان وفٌه جرى وضع الشعراء فً فئتٌن: شعراء الجاهلٌة وشعراء  -ٔ
 اإلسالم.

المكان وفٌه جرى وضع شعراء المرى "مكة والمدٌنة والطائؾ والٌمامة  -ٕ
 والٌمن" فً باب واحد.

 م.الجنس وفٌه وضع شعراء الٌهود فً طبمة خاصة به -ٖ

 

ّٟ بٔ ظٜس"عًٌّ : تؿػري ابٔ غًّ  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (اّ غٗٛي١ ؾعط " َعِس
فسر ابن سالم سهولة شعر "عدي بن زٌد" بؤنه أمٌر ٌعود إلى أثر البٌئة، 

 .فمالزمة الشاعر للحاضرة تجعله لٌن اللسان وسهل المنطك

 

اشنط بعض ايهتب اييت ُتع٢ٓ بأخباض ايؿعطا٤ ٚتطامجِٗ يف األز  
ِّ َؤّيؿٝٗا  .   ؾتٟٛ  ِّ غ  2011قٝؿٞ    - 2008ايعطبٞ ايكسِٜ ث

 و"األؼانً" لؤلصفهانً   / كتاب "الشعر والشعراء" البن لتٌبة  
 للثعالبً   كتاب "ٌتٌمة الدهر فً شعراء أهل العصر" 

 .كتاب "المثل السائر"  البن االثٌر   
 

 عًٌّ : ضبط ابٔ األثري إبساع املعاْٞ بايب١٦ٝ . 
نَّ الُملن اإلسالمً َعُظَم فً زمان الّشعراء المحدثٌن، فرأوا ما لم ٌره أل

 المتمدمون عندهم.
 

َٚع إٔ ايعكاز نإ قاسب َٓٗر ْؿػٞ، إال أْ٘ قس تأثط باملٓٗر 
  2013قٝؿٞ  ايتاضخيٞ ٚظٗطت آثاضٙ يف نتابات٘، بّٝٔ َعٗطٟ ٖصا ايتأّثط . 

 كان ٌتعَرض لؤلحداث التارٌخٌة وأثرها فً الشخصٌات.  -أ  
 وٌرى العماد أن معرفة البٌئة أمر ضروري للنمد. -ب     

 

 ()َٔ أغ١ً٦ ايهتا  بعض نتابات٘ باملٓٗر ايتاضخيٞ.عًٌّ : تأثط ايعكاز يف

ألنَّه كان ٌتعرض لؤلحداث التارٌخٌة وأثرها فً الشخصٌات، وكان ٌرى أن 
 البٌئة أمر ضروري للنمد .معرفة 

 

عًٌّ :  ١َُٗ ايٓاقس يف املٓٗر ايتاضخيٞ أقط  َا تهٕٛ إىل عٌُ 
2010املؤضخني.  قٝؿٞ   

التصار مهمة النالد فً المنهج التارٌخً على مالحظة تؤثٌرات بسبب 
 "المكان والزمان"

 اشنط ايٓكاز ايصٜٔ تأثطٚا باملٓٗر ايتاضخيٞ . ٚاشنط أمسا٤ نتبِٗ .  
 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (

طه حسٌن،  وكتبه : "ذكرى أبً العالء" و "مع أبً العالء فً  -أ 
 سجنه" و"فً األدب الجاهلً"

 محّمد مندور و كتابه "النمد المنهجً عند العرب":  -ب 

م"، و"ضحى اإلسالم"، و"ظهر أحمد أمٌن فً كتبه "فجر اإلسال -ج 
 اإلسالم" 

ُٚدِّٗت  إىل املٓٗر ايتاضخيٞ ؟   َا  االْتكازات اييت 

 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  ( -  2015قٝؿٞ   - 2013ؾتٟٛ  

هُ المنهج التارٌخً إلى األدٌب وما ٌتصل به، وإؼفال النواحً  -ٔ تَوجُّ
 الفنٌة والجمالٌة فً العمل األدبً. 

الد فً المنهج التارٌخً على مالحظة تؤثٌرات التصار مهمة الن -ٕ
"المكان والزمان"، مما ٌجعل مهمته ألرب ما تكون إلى عمل 

 المإرخٌن. 

إعادة المنهج التارٌخ مظاهر النبوغ والعبمرٌة إلى عوامل البٌئة  -ٖ
 والزمن، وإؼفال الموهبة الفردٌة والصفات الشخصٌة لؤلدٌب. 

تارٌخٌة، من ؼٌر استمصاء كامل  إصدار أحكام لطعٌة فً لضاٌا -ٗ
 وأدلة واضحة.

ُٚدِّ٘ يًُٓٗر ايتاضخيٞ َٔ سٝح ْعطتِٗ ملعاٖط  َا ايٓكس ايصٟ 
 2008ايٓبٛؽ ٚايعبكط١ٜ ؟ ؾتٟٛ   

إعادة المنهج التارٌخ مظاهر النبوغ والعبمرٌة إلى عوامل البٌئة 
 والزمن، وإؼفال الموهبة الفردٌة والصفات الشخصٌة لؤلدٌب.

 ثـانًٌـا : 

 عطف املٓٗر ايٓؿػٞ يف األز  .               
 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (  - 2014قٝؿٞ   - 2011ؾتٟٛ   - 2010قٝؿٞ 

ٌعنً االستفادة من ُمنَجزات علم النفس فً تحلٌل األعمال األدبٌة 
 وتفسٌرها.

 

َا األَٛض اييت ٜتٓاٚهلا املٓٗر ايٓؿػٞ يف حتًٌٝ األعُاٍ األزب١ٝ 
قٝؿٞ   - 2013قٝؿٞ  - 2011قٝؿٞ   – 2009ٚتؿػريٖا ؟ قٝؿٞ 

 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (  - 2017ؾتٟٛ   - 2015
دراسة عملٌة اإلبداع من حٌث كٌفٌة تولدها والظروؾ النفسٌة التً  -ٔ

 ترافمها. 
 من خالل دالالت عمله األدبً.  تعّرُؾ نفسٌِّة المبدع -ٕ
  دراسة تؤثٌر العمل األدبً فً نفسٌة المتلمً.  -ٖ

 



 
 ماهر أبو بكر

 ٕٔ 

 

 نٝـ ٜط٣ " ؾطٜٚس " ايؿٓإ ؟ 
 الفنان إنسان ُمْحبٌَط، ومرٌض ُعصابًٌّا.توصل "فروٌد" إلى أن 

عًٌّ :  مل ٜهرتخ "ؾطٜٚس" بايٓٛاسٞ ايؿ١ٝٓ ٚاجلُاي١ٝ يف ايعٌُ 
َِ٘ مبهُٕٛ ايعٌُ ايؿين. ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (   األزبٞ، بكَسِض اٖتُا

ألنّه بحث من خالل مضمون العمل الفنًّ عن العوامل النفسٌة والنوازع الداخلٌة 
 إلى إنتاج عمله الفنً.التً دفعت الفنان 

 عطف "ايػطٜاي١ٝ" 

ًّ ٌنشد الفن الذي ٌدعو إلى إشرالات العمل الباطن، دون االلتزام بؤٌة  منهج أدب
معاٌٌر أو ضوابط، فال لٌمة للتسلسل، والترابط والتناسك؛ فما على الفنان إال 

 أن بترَن نفسه على سجٌتها، مستسلًما إلمالءات عمله الباطنً.

ايكططادين إىل تٛاؾل ايتدٌٝٝ ٚايػطض ايؿعطٟ يف نتاب٘  عًٌّ : زع٠ٛ
 2016قٝؿٞ   - 2014ؾتٟٛ  (  َٓاٖر ايبًػا٤ ٚغطاز األزبا٤)  

 لٌكون أكثر تؤثًٌرا فً نفس المتلمً.
 

اشنط اثٓني َٔ االزبا٤ ايعط  ايكسا٢َ ايًصٜٔ   تأثطا باملٓٗر ايٓؿػٞ ، 
ِّ َؤيؿاتُٗا .  ٚغ

 هج البلؽاء وسراج األدباء"  مناالمرطاجنً، و كتابه " -
 عبد الماهر الجرجانً، و كتابه " أسرار البالؼة"-
 
 

 ِّ اشنط بعض االزبا٤ ايعط  ايصٜٔ   تأثطٚا باملٓٗر ايٓؿػٞ ، ٚغ
 َؤيؿاتِٗ .

صدر كتاب عباس محمود العماد "ابن حمدٌس" و "ساعات بٌن   -ٔ 
 .الكتب"، و "سلسلة العبمرٌات" و "عمر بن أبً ربٌعة" 

طه حسٌن و مإلفاته" تجدٌد ذكرى أبً العالء"، و"حدٌث األربعاء" و  -ٕ
 "مع أبً العالء فً سجنه "

 كتاب "إٌلٌّا حاو" "فً النمد واألدب" -ٖ

 عز الدٌن إسماعٌل  و كتابه "التفسٌر النفسً لؤلدب" -ٗ

" و عبد المادر المط وكتاباه  "االتجاه الوجدانً فً الشعر العربً المعاصر -٘
 "فً األدب الحدٌث" .

 

َا املٓٗر ايصٟ تبّٓاٙ ايعكاز يف غًػ١ً " ايعبكطٜات " ٚ " غاعات بني 
   2008ايهتب " ؟  قٝؿٞ 

 المنهج النفسً .
 

 -) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (  عًٌّ : اعتعاظ عٓرت٠ بؿطٚغٝت٘ ٚؾذاعت٘. 
 2016قٝؿٞ   - 2009قٝؿٞ 

إلحساس بالظلم واالضطهاد، كان عنتره ٌُعانً من الّرق، مما عمّك فً نفسه ا
 فجاء االعتزاز بالفروسٌة والشجاعة تعبًٌرا عن مشاعر النمص لدٌه.

 

ّٞ ؟ ُٚدِّٗت إىل املٓٗر ايٓؿػ  َا أبطظ االْتكازات اييت 
انتمادات دمحم مندور ( فً كتابه  : 2017ؾتٟٛ   -  2015ؾتٟٛ  )  

النفس ٌمتل حٌث ٌمول : "إّن تطبٌك نظرٌات علم "المٌزان الجدٌد" 

؛ ألن األدب ٌستند إلى الذوق  ) عًٌّ( األدب، وٌخرجه عن مساره الفنً

الفنً وال عاللة له بعلوم النفس واالجتماع والجمال". ، ودعا مندور إلى 
 النظر فً النص األدبً وجمالٌاته بعٌدًا عن نظرٌات العلوم األخرى . 

 

ايٓؿػٞ ؟                  َا اغِ ايهتا  ايصٟ اْتكس ؾٝ٘ ذلُس َٓسٚض املٓٗر
 2014ؾتٟٛ  

 المٌزان الجدٌد

سّصض بعض ايٓكاز ايعط  َٔ املػاال٠ يف ايسضاغات ايٓؿػ١ٝ، بّٝٔ 
 أغبا  شيو . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  ( 

ألنَّ ذلن ٌجعلنا ننسى أن وظٌفة النمد األدبً هً تموٌم العمل األدبً، 
وتحلٌالٍت تستوي فٌها  وصاحبه من الناحٌة الفنٌة، ونندفع فً تطبٌماتٍ 

 داللة النّص الّرديء.
 

 : ثالثًــا
 - 2013ؾتٟٛ    - 2011ؾتٟٛ  عّطف ايؿهال١ْٝ . َٚٔ أبطظ ضٚازٖا .   

 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  ( - 2017ؾتٟٛ   - 2016ؾتٟٛ   - 2014قٝؿٞ 
اتجاه نمدي ٌدعو إلى االهتمام بشكل النص األدبً بعٌدًا عن أفكار النص 

 ومضمونه. 
ومن أبرز رواد هذا االتجاه "شكلوفسكً" و"رومان جاكُبسون" و 

 "فالدٌمٌر بروب" و "باختٌن" .
 

 َا ٖٞ أِٖ َبازئ ايؿهال١ْٝ ؟
آمن الشكالنٌون بؤن شكل النص األدبً المتمثل فً صٌاؼته ولؽته  -أ 
 و الذي ٌعطٌه صفة األدبٌة. ه

مٌّز الشكالنٌون لؽة الحٌاة الٌومٌة التً ٌُمصدُ منها التواصُل مع  -ب 
 هً انحراؾ عن اللؽة االعتٌادٌة. اآلخرٌن من لؽة األدب التً

أهملت المضمون، وأْولَْت اهتماًما بؤسلوب النص  الشكالنٌة –ج 
 وصٌاؼته، فهو الذي ٌكشؾ عن جمالٌّات النص األدبً. 

 .رفضت الشكالنٌة المإثرات الخارجٌة   -د

 .إذا كان لؤلدب من وظٌفة فهً وظٌفة جمالٌة  –ه 
 

املؤثطات اخلاضد١ٝ ) عًٌّ : قٝؿٞ   عًٌّ : ضؾهت ايؿهال١ْٝ
 + َٔ أغ١ً٦ ايهتا  ( 2012

ال عاللة للنص بوالع المجتمع، وال بمبدع النص، وال بمارئه، 
 فالنص هو الذي ٌنبئن عن جمالٌّاته من خالل لؽته وصٌاؼته. 

 

 عًٌّ : ٚظٝؿ١ ؾٗٞ ٚظٝؿ١ مجاي١ٝ.
 ألنّها تجعل المارئ ٌشعر بالدهشة.

 

 ايؿهال١ْٝ إىل االبتعاز عٔ ايكٛض ايتكًٝس١ٜ عًٌّ :  زعت  
 ألنها  تشعر المارئ بالرتابة التً تفمده اإلحساس بالدهشة.

  
 



 
 ماهر أبو بكر

 ٕٕ 

 

عًٌّ : اعتٓت ايؿهال١ْٝ برتانٝب ايًػ١ ايؿعط١ٜ ٚدطغٗا املٛغٝكٞ .      
 2015قٝؿٞ  

 . ألنها رأت أن مهمة األدٌب تكمن فً مماومة الصور التملٌدٌة

 

 2011َا أبطظ أغبا  نعـ ايؿهال١ْٝ ٚاْكػاَٗا ؟ قٝؿٞ  

ّٕ ايؿهالْٝني ُطػ١ُ ؾاغس٠ يف اجملتُع ايطٚغٞ، أٚ ضأت املاضنػ١ٝ أ
 بني أغبا  شيو . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (

ولعّل من أبرز األسباب التً أدّت إلى ضعؾ الشكالنٌة وانمسامها االتجاهَ 
، الذي كان ٌإمن أن لؤلدب وظٌ ًّ فةً ٌنبؽً أن ٌإدٌَها تجاه المجتمع، الماركس

وما األدب إال مرآة تعكس والع الحٌاة؛ لذا كانت مهمته تعرٌَؾ الناس 
 بوالعهم، والعمَل على تؽٌٌره وإصالحه.

 

 اشنط أغؼ ايؿهال١ْٝ .

 .األسس الفلسفٌة / األسس العلمٌة
 

 نٝـ ٜط٣ ) ناْت (  خكا٥ل ايعٌُ ايؿين ٚداي١ٝ ايٓل األزبٞ 

ٌرى أن خصائص العمل الفنً كامنة فً داخله، ولٌس لها (  2016)قٝؿٞ  

ارتباط خارج النص األدبً، وأن جمالٌة النص األدبً تستند إلى الذوق 
 الذاتً التً ٌشعر الفرد من خاللها بالمتعة الفنٌة ؼٌر مدفوع بمنافع أخرى.

ُٚدِّٗت يًؿهال١ْٝ ؟ ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا (  َا أبطظ  االْتكازات اييت 

 .لعّل من أبرزها الفصل بٌن الوالع والعمل األدبً  - أ

 اتُّهمت الشكالنٌةُ بإهمال دَْوِر المارئ فً العملٌة األدبٌة -ب     

 

ِِٚض ايكاضئ يف ايع١ًُٝ األزب١ٝ )  عًٌ : اتُُّٗت ايؿهال١ْٝ بإُٖاٍ َز
 (  + َٔ أغ١ً٦ ايهتا  2012+ قٝؿٞ   2010قٝؿٞ  

للصٌاؼات اللؽوٌة، ؼٌَر مكترثٍة بفعل المراءة، ألنّها  أعطت سلطةً مطلمةً 
ًّ الذي ٌحدثه النص األدبً فً المتلمً،  وهً بذلن تتجاهل األثر النفس

 والمعانً التً ٌمنحها المتلمً للنص األدبً.

 

َٔ +  2014ٚنح ضأٟ اجلاسغ يف قه١ٝ ايًؿغ ٚاملع٢ٓ : ؾتٟٛ   
لامة الوزن، وتخٌّر ؛ إذْ رأى أن جودة الشعر تكون فً "إأغ١ً٦ ايهتا  

 اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفً صحة الطبع وجودة السبن". 

ِّ ٚاسسّا َٔ ايٓكاز ايعط  ايكسا٢َ ٜتؿل َع آضا٤ ايؿهال١ْٝ ايٓكس١ٜ .    غ
 2008قٝؿٞ  

 الجاحظ أو    العسكري .

 

 اشنط األزبا٤ ايصٜٔ أؾاضٚا  إىل أ١ُٖٝ املٛا١َ٤ بني ايًؿغ ٚاملع٢ٓ.
 ابن طباطبا، وبشر بن المعتمر، واألصمعً، وابن رشٌك المٌروانً.

 

 

 عّطف املصٖب األزبٞ . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (

هو مجموعة من المبادئ واألسس التً تتشكل فً عصر معٌن ممثلة  
ا فً التؤلٌؾ األدبً ٌؽلب على أدباء العصر .  اتجاًها عامًّ

 اشنط أِٖ  املصاٖب األزب١ٝ .

 الكالسٌكٌة، والرومانسٌة، والوالعٌة، والرمزٌة.

 

َا ايعٛاٌَ اييت غاعست ع٢ً ظٗٛض املصٖب ايهالغٝهٞ ؟  
 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  ( - 2012قٝؿٞ   -  2011قٝؿٞ 

التؤثر بعصر النهضة التً بدأت فً أوروبا فً المرن السادس  -أ 
 عشر، فساعدت على ظهور المذهب الكالسٌكً وتكرٌس مبادئه، 

أدت سٌادة الفلسفة العملٌة واالحتكام إلى العمل وتمجٌده إلى  -ب 
 ترسٌخ المذهب الكالسٌكً. 

) َٔ  - 2015ؾتٟٛ  َا ٖٞ أِٖ َبازئ املصٖب ايهالغٝهٞ ؟  
 أغ١ً٦ ايهتا  (

  طو.آمن الكالسٌكٌون بنظرٌة المحاكاة ألرس -ٔ
ٌْن الٌونانً والرومانً اللذٌن -ٕ السٌكٌون مثاال عدّهما الكاستٌحاء األدبَ

 ٌحتذى.
 العمل، وعدم اإلسراؾ فً العاطفة.االحتكام إلى  -ٖ
 االهتمام باللؽة واألسلوب. -ٗ
التزام المواعد واألصول التً استنبطت من األدب الٌونانًّ  -٘

   . ًّ  والّرومان
 

 – 2009َا املككٛز بٓعط١ٜ احملانا٠ عٓس ايهالغٝه١ٝ ؟) قٝؿٞ 
ن الفن ٌحاكً الوالع الخارجً، فإما إ ( 2016قٝؿٞ   - 2013قٝؿٞ 

  .أن ٌصور ما ٌمع بالفعل، أو ما ٌمكن ولوعه

  2016ؾتٟٛ   -2008قٝؿٞ ؟  َا ْعط٠ املصٖب ايهالغٝهٞ يًػ١
االهتمام باللؽة واألسلوب: َحَرَص الكالسٌكٌون على فخامة اللؽة 
ورصانتها، وحافظوا على استخدامها ضمن المواعد واألصول المتعارؾ 

 ستخدام العامٌة واللؽة المبتذلة.علٌها، فابتعدوا عن ا

اشنط بعض األزبا٤ ٚايؿعطا٤ ايصٜٔ زَعٛا إىل ْٗه١ عطب١ٝ تكّٛ 
 ع٢ً ايرتاخ ايعطبٞ .

عة الطهطاوي  وعبد الرحمن الكواكبً  ومحمود سامً البارودي  رفا

 .وإسماعٌل صبري وأحمد شولً  وحافظ إبراهٌم 
 



 
 ماهر أبو بكر

 ٕٖ 

 

َا ايعٛاٖط اييت أغؿط عٔ ظٗٛضٖا َبسأ االستهاّ إىل ايعكٌ، ٚعسّ 
 َٔ أغ١ً٦ ايهتا  () 2013ؿ١ يف األز  ايهالغٝهٞ؟  اإلغطاف يف ايعاط

ؼلبة الوضوح على األدب الكالسٌكً، فاألدب  : عًٌ ( 2010) ؾتٟٛ    -أ 

الكالسٌكً واضح سواء أكان ذلن فً التعبٌر األدبً، أم فً بناء العمل 
األدبً، فاألحداث فً المسرحٌة الكالسٌكٌة مثاًل متسلسلة ٌإدي كل حدث 

 منها إلى ما ٌلٌه. 
المضاٌا تجنب تصوٌر ما هو شاذ أو ؼٌر معمول، واالتجاه إلى تصوٌر  -ب 

 اإلنسانٌة التً تصلح لكل زمان ومكان. 
جعَل الكالسٌكٌون الواجب أهم من العاطفة فً أدبهم، فالشخصٌة فً  -ج 

المسرحٌة الكالسٌكٌة تضّحً بعواطفها لماء تؤدٌة الواجب الذي تفرضه المٌم 
 واألعراؾ السائدة، فلؤلدب عند الكالسٌكٌٌن ؼٌة خلمٌة تربوٌة .

 

 ؟ ٚايكٛاعس اييت اغُتٓبطت َٔ األز  ايْٝٛاْٞ ٚايطَٚاْٞاشنط األقٍٛ 

(  وهً:  عسز : 2014ؾتٟٛ   - 2010قٝؿٞ  لانون الوحدات الثالث؛ )  -أ 

ؾتٟٛ   وحدة الفعل، ووحدة الزمان، ووحدة المكان، وٌمصد بوحدة الفعل ) 
؟( أن تدور أحداث  َا املككٛز بٛسس٠ ايؿعٌ : 2015قٝؿٞ   - 2011

و المصة حول موضوع واحد بال تشعُّب، فال تصّوِر كلَّ ما ٌمكن المسرحٌة أ
أن ٌمع مع إحدى الشخصٌات فً الحٌاة الٌومٌة، وإنما تصّوِر األحداث التً 
تشكل حبكة العمل األدبً وترتبط بموضوعه. ولصد بوحدة الزمان أن ٌمع 
 زمن المسرحٌة فً أربعة وعشرٌن ساعة أو أكثر من ذلن بملٌل، أما وحدة

 المكان فتعنً وجوب ولوع أحداث المسرحٌة فً مكان واحد. 

 2017ؾتٟٛ   وحدة النوع: للمسرحٌة نوعان هما: المؤساة والملهاة، ) -ب 

: لارن بٌن المؤساة والملهاة  ...( ولكل من هذٌن النوعٌن خصائصه، 
فالمؤساة تسودها الموالؾ الجادة، وتكون شخصٌاتها من الطبمة 

ما الملهاة فتسودها الموالؾ الهْزلٌّة، وتكون شخصٌاتها من األرستمراطٌة، أ
عامة الناس، وتمتضً وحدة النوع أاّل ٌخلط الكاتب بٌن خصائص المؤساة 

 والملهاة فً المسرحٌة الواحدة.
 

ْاز٣ أقشا  املصٖب ايهالغٝهٞ، أٚ َا مّسٞ مبسضغ١ "ايبعح 
  ايهتا  ( ٚاإلسٝا٤"، مبذُٛع١ َٔ املبازئ، اشنطٖا . ) َٔ أغ١ً٦

اتخاذ الشعر العربً المدٌم مثاًل أعلى فً الكتابة الشعرٌة، فمد عاد هإالء  -ٔ
 الشعراء بالشعر إلى دٌباجته المدٌمة ورونمه فً العصر العبّاسً.

االهتمام بالجانب البٌانً فً الشعر، واالعتماد علٌه بوصفه عنصًرا من  -ٕ
 أهم العناصر الجمالٌة المشكلة له .

التفاعل مع األحداث السٌاسة واالجتماعٌة المعاصرة ألصحاب هذا  -ٖ
 المذهب.

 التفاعل مع االتجاهات العالمٌة فً الفن. -ٗ
 

 2010سسز املصٖب ايصٟ تأثط ب٘ أزبا٤ ) َسضغ١ ايبٝإ ( .   قٝؿٞ  
 المذهب الكالسٌكً .

 

 عًٌّ : متّجٌ َػطس١ٝ " دلٕٛ ي٢ًٝ " إسس٣ مسات املصٖب ايهالغٝهٞ
 (2008األز  ايعطبٞ . ) ؾتٟٛ يف 

ألنّها تمثّل نموذج لتفاعل الشعراء مع االتجاهات العالمٌة، ونموذج لتطوٌع 
 الشعر لفن المسرح .

 
 

 
غاعست دلُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ ع٢ً ظٗٛض ٖصا املصٖب ايطَٚاْػٞ ، 

 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  ( - 2016ؾتٟٛ   - 2014اشنطٖا . قٝؿٞ 
نمّو الطبمة البرجوازٌة وصعودُها بعد لٌام الثورة الصناعٌة فً الثلث  -ٔ

 األخٌر من المرن الثامن عشر.
م؛ مما جعل 798ٔ ظهوُر الوعً المومً مع لٌام الثورة الفرنسٌة عام -ٕ

 الشعوب األوربٌة تحّس بذاتها وكٌانها المومً. 
الملُل من المٌود الكالسٌكٌة ولواعدها التً بدأت تضٌّك على األدباء؛ مما  -ٖ

 جعلهم ٌدعون إلى التحرر منها. 
 

ّٞ ؟ : اشنط   2013)قٝؿٞ    اشنط مسات األز  ) املصٖب ( ايطَٚاْػ
 مستني ...( ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (

 تؽلٌُب العاطفة على العمل. -ٕ الفردٌة   -ٔ
 اللت الطبٌعة اهتماًما كبًٌرا عند الرومانسٌٌّن . -ٖ
اتجه الرومانسٌون إلى البٌئة المحلٌَّّة فصّوروا ما فٌها من مناظر طبٌعة  -ٗ

 فً أدبهم.
 التحلل من األصول والمواعد الكالسٌكٌة. -٘
 التعبٌر بالرمز الموحً الشفاؾ. -ٙ
 

ّٞ ؟ 2009 قٝؿٞ  : َا أؾهاٍ ايؿطز١ٜ يف املصٖب ايطَٚاْػ
وتظهر هذه الفردٌة بؤشكال مختلفة فً أدبهم؛ فهم إّما ذاتٌّون فً أدبهم 
ٌتحدثون عن عواطفهم تجاه مشاهد مختلفة فً الطبٌعة كما هو الحال عند 
الشاعر اإلنجلٌزي "كٌتس"، أو أنهم دعاة تحرر من المٌود السٌاسٌة 

كما هو الحال فً مسرحٌة "برمٌثٌوس طلٌمًا" للشاعر واالجتماعٌة، 
 اإلنجلٌزي "شٌلًّ".

 
   2016بايطبٝع١ . قٝؿٞ   اشنط أِٖ َا ميٝع عالق١ ايطَٚاْػٝني

مشاركتهم إٌاها فً عواطفهم، فهم ٌعكسون على الطبٌعة مشاعَرهم فتبدو 
 حزٌنة إذا كانوا حزٌنٌن، وتبدو فرحة إذا كانوا فرحٌن.

 
 2010قٝؿٞ   – 2008َا ْعط٠ املصٖب ايطَٚاْػٞ إىل ايًػ١؟ قٝؿٞ 

 استخدموا لؽة سهلة بسٌطة ألرب إلى لؽة الناس فً أدبهم.
 

اشنط اثٓني َٔ َعاٖط ايتشًٌ َٔ األقٍٛ ٚايكٛاعس ايهالغٝه١ٝ عٓس 
 ايطَٚاْػٝني .

رفض الوحدات الثالث ووحدة النوع ، وجمع سمات المؤساة والملهاة فً 
 احد ُسّمً فن "الدراما".نوع و

 

قاضٕ بني ايهالغٝه١ٝ ٚايطَٚاْػ١ٝ َٔ سٝح َٛقؿُٗا َٔ ايعكٌ 
2013ٚايعاطؿ١ يف نتاب١ األز  .   ؾتٟٛ    

دعت الكالسٌكٌة إلى االحتكام إلى العمل وعد اإلسراؾ فً العاطفة ، أما 
 الرومانسٌة فؽلّبت العاطفة على العمل .

 

تؿري إيٝ٘ ايػ١ُ اآلت١ٝ : " ايتشًٌ َٔ اشنط اغِ املصٖب األزبٞ ايصٟ 
2015األقٍٛ ٚايكٛاعس ايهالغٝه١ٝ " .    قٝؿٞ    

 .المذهب الرومانسً 
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 ٕٗ 

 

َا ايعاٌَ ايصٟ  غاعس ع٢ً قبٍٛ املصٖب ايطَٚاْػٞ ٚاْتؿاضٙ يف 
 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  ( - 2015األز  ايعطبٞ احلسٜح ؟ ؾتٟٛ  

التً كانت سائدة، فمد كانت األمة العربٌة  الظروؾ السٌاسٌة واالجتماعٌة
تمّر بظروؾ صعبة ٌسودها الظلم والمسوة إثر االستعمار األجنبً، فمثّلت 

 الرومانسٌة بذلن مجااًل رْحبًا للتجدٌد والتؽٌٌر فً الوالع العربً.
 

 2012َا املصٖب ايصٟ تٓتُٞ إيٝ٘ ايُعكب١ األْسيػ١ٝ ؟   ؾتٟٛ  
 المذهب الرومانسً .

 

 2011املصٖب ايصٟ تٓتُٞ إيٝ٘ مجاع١ أبٛيٛ  ؟   ؾتٟٛ  َا 
 المذهب الرومانسً .

 

سّسز املصٖب ايصٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ األزٜب ) عبس ايطمحٔ ؾهطٟ ( .     
 2015ؾتٟٛ  

 المذهب الرومانسً .
 

َا املبازئ اييت زعا إيٝٗا مجاع١ " أبٛيٛ " يف املصٖب ايطَٚاْػٞ ؟ 
 2014ؾتٟٛ   – 2009

 التملٌد، والبساطة فً التعبٌر، والتؽنً بالطبٌعة الرٌفٌّة.الثورة على 
 

 
 - 2015ؾتٟٛ  َا  ايعٛاٌَ ع٢ً ظٗٛض ٖصا املصٖب ايٛاقعٞ ؟   

 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (  - 2016قٝؿٞ  
مؽاالة الرومانسٌة وؼٌرها من المذاهب كالفن للفن والتؤثرٌة فً الهروب  -ٔ

 الوالع، واإلؼراق فً الذاتٌة التً تجنح إلى األحالم والخٌال.من 

دور التمدم العلمً ...( أدى التمدم العلمً الذي لام  : 2008) قٝؿٞ   -2

بناء على المنهج التجرٌبً فً العلوم إلى شٌوع النظرة الموضوعٌة إلى 
ة الحٌاة والمجتمع؛ ولد كان األدب الوالعً مظهًرا من مظاهر هذه النظر

 الموضوعٌة. 
تفّشً النظرة النفعٌة فً المجتمع الرأسمالً؛ ولد تبدّت هذه النظرة من  -ٖ

 خالل ؼلبة النزعة الفردٌة والجري وراء المال.
 

 (ع١ٝ ايٓكس١ٜ ) ايٛاقع١ٝ األّ ( ؟)َٔ أغ١ً٦ ايهتا اشنط مسات ايٛاق

 انطلمت الوالعٌة من المجتمع والناس بمختلؾ فئاتهم وطبماتهم. -ٔ
 اتسم األدب الوالعً بالموضوعٌة. -ٕ
 اهتم األدب الوالعً بمفهوم "العام والخاص" -ٖ
 أبرزت الوالعٌة النمدٌة الجانب السلبً فً المجتمع. -ٗ
 

 2011عًٌّ : ْايت ايطٚا١ٜ ايٓكٝب األٚؾ٢ َٔ أز  ايٛاقعٝني ) ؾتٟٛ 
 (؛ لما تمتاز به من سعة تتٌح لهم تناول  2017ؾتٟٛ   - 2016ؾتٟٛ   –

أزمان طوٌلة، وأماكن كثٌرة وشخصٌات ؼٌر محدودة، تظهر تؽٌرات 
المجتمع بدرجة من الموضوعٌة تفوق ما ٌمكن أن ٌتجلّى فً األجناس 

 .األدبٌة األخرى

 2008ؾتٟٛ ّٚنح اٖتُاّ األز  ايٛاقعٞ مبؿّٗٛ "ايعاّ ٚاخلام" 

ا باآلخرٌن، كما هو  الذي ٌتحمك من خالل كتابة األدب، على نحو ٌجعله خاصًّ
 .خاص بالكتاب أو الشخصٌة صاحبة التجربة فً الرواٌة أو المسرحٌة

 

االهتمام  اشنط اغِ املصٖب األزبٞ ايصٟ تؿري إيٝ٘ ايػ١ُ اآلت١ٝ : )

 2015( قٝؿٞ   بمفهوم "العام والخاص"
 المذهب الوالعً .

 

ِّ املصٖب األزبٞ ايصٟ متّجً٘ عباض٠ ) االٖتُاّ باإلْػإ ٚتؿاعً٘  غ
 2014قٝؿٞ   َع اجملتُع ايصٟ ٜتأثط ب٘ ٜٚؤّثط ؾٝ٘ (.

 المذهب الوالعً .
 

+ ) َٔ  2013ؾتٟٛ   - 2011َا مسات  ايٛاقع١ٝ االؾرتان١ٝ ؟  قٝؿٞ  
 أغ١ً٦ ايهتا  (

عالم الرأسمالٌة تعمد الوالعٌة االشتراكٌة إلى إظهار الكفاح وصٌاؼته ضد  -ٔ
 بجهود الطبمة العاملة )البرولٌتارٌا(.

سعت الوالعٌة االشتراكٌة إلى إظهار تؤثٌر األفراد فً المجتمع لمٌادته نحو  -ٕ
 االشتراكٌة والسعادة.

اتسمت الوالعٌة االشتراكٌة بالدعائٌة فً كثٌر من األعمال األدبٌة التً  -ٖ
 انضوت تحتها .

 

  2009الؾرتان١ٝ بايسعا١ٝ٥ .  ؾتٟٛ  عًٌ : اتػُت ايٛاقع١ٝ ا

نبع ذلن من كون مثل هذه األعمال تنبع من الدعوة لسٌاسة دولة أكثر من  
 كونها نابعة من رإٌة أدٌب للوالع. 

 

 عًٌّ :  اْتؿاض ايٛاقع١ٝ االؾرتان١ٝ. 
 لتكّون إرثًا عالمًٌّا ال ٌخّص دولة دون أخرى.

 

َّا  نٝـ أبست نٌ َٔ ايٛاقع١ٝ ايٓكس١ٜ ٚايٛاقع١ٝ االؾرتان١ٝ اٖتُا
 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (رلتًّؿا بايؿطز ٚتؿاعً٘ َع اجملتُع؟  

جاء اهتمام الوالعٌة النمدٌة باإلنسان فً إطار تعامله وتفاعله مع المجتمع 
ٌر الذي ٌتؤثر به وٌإثر فٌه، فً حٌن حاولت الوالعٌة االشتراكٌة إظهار تؤث

 األفراد فً المجتمع لمٌادته نحو االشتراكٌة والسعادة.
 

اشنط اثٓني َٔ  أزبا٤ ايٛاقع١ٝ ايٓكس١ٜ يف األز  ايعطبٞ احلسٜح ؟  
 نجٌب محفوظ وعبد الرحمن منٌؾ .     2012قٝؿٞ 

 

 2015ؾتٟٛ  ( .  سّسز املصٖب ايصٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ األزٜب ) زلٝب ذلؿٛظ

 المذهب الوالعً .
 

ايصٟ متّجً٘ ضٚا١ٜ " األضض " يعبس ايطمحٔ ايؿطقاٟٚ ؟   َا املصٖب 
 2014ؾتٟٛ   -  2009قٝؿٞ  

 المذهب الوالعً .

َا َهُٕٛ  ضٚا١ٜ "األضض" اييت َّجًت ايٛاقع١ٝ االؾرتان١ٝ يعبس 
 ايطمحٔ ايؿطقاٟٚ ؟   

دارت أحداث هذه الرواٌة فً عمد الثالثٌنٌات فً إحدى المرى المصرٌة 
المرٌة إلى اإلصالح الزراعً من خالل توزٌع األراضً مظهرة حاجة أهل 

 على الفالحٌن، ومواجهتهم للفساد واإللطاع وتملبات الطبٌعة.

 
 

 



 
 ماهر أبو بكر

 ٕ٘ 

 

 
َا  ايعٛاٌَ  اييت غاعست ع٢ً ظٗٛض ٖصا املصٖب ايطَعٟ ؟           

 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (  - 2014ؾتٟٛ  
 الضٌك بالمذهب الوالعً الذي اتجه نحو الوالع المادي الملموس.  -1

 التمدم الذي أحرزه علم النفس على ٌد فروٌد وأتباعه. -ٕ
 

قٝؿٞ   - 2012ؾتٟٛ   -  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (َا مسات ايطَع١ٜ ؟ 
2016 

الؽموض / اإلٌحاء / اهتم الرمزٌون بالموسٌما فً شعرهم، وعدّوها جزًءا 
من تكوٌن النص الرمزي / االعتماد على تراسل الحواس فً التعبٌر األدبً / 

 آمن الرمزٌّون بفكرة "الفن للفن".
 

 اإلحيا٤ مبؿّٗٛ ايػُٛض اضتباّطا عهِّٛا .عًٌّ : ٜطتبط َؿّٗٛ 

ألّن اإلٌحاء ال ٌإدي داللة محدَّدة واضحة، وإنما ٌنمل حالة نفسٌة إلى 
 المارئ من خالل التراكٌب اللؽوٌة.

  

عًٌ : اٖتِ ايطَعٜٕٛ باملٛغٝكا يف ؾعطِٖ، ٚعّسٖٚا دع٤ّا َٔ تهٜٛٔ 
 ايٓل ايطَعٟ .

إذ تموم الموسٌما بوضع المستمع فً حالة انفعالٌة خاصة دون أن تنمل  
 داللة محددة، شؤنها فً ذلن شؤن اإلٌحاء من خالل التراكٌب اللؽوٌة. 

 

 – 2008َا املككٛز بـ " تطاغٌ احلٛاؽ يف ايتعبري األزبٞ" ؟ ؾتٟٛ  
 2017ؾتٟٛ  

ادل معطٌات وٌمصد بذلن أن ٌوصل الشاعر دالالت مبتكرة من خالل تب 
الحواس وتراسلها كؤن ٌستخدم حاسة ا للمس لما ٌمتضٌه السمع، فٌمول: 

 "الصوت الناعم".
  

2015قٝؿٞ   - 2010َا املككٛز  بؿهط٠ "ايؿٔ يًؿٔ" ؟           ؾتٟٛ    
 دََعوا إلى أن ٌكون األدب فً ذاته ال ٌوظَُّؾ من أجل تحسٌن الوالع.

  

ِّ املصٖب األزبٞ ايصٟ متّجً٘  ." اإلميإ بؿهط٠ ايؿٔ يًؿٔ"عباض٠  غ
 2014قٝؿٞ  
 .الرمزيالمذهب 

 
 2010َٔ أِٖ األزبا٤ ايصٜٔ زلس يسِٜٗ مسات ضَع١ٜ ؟ ؾتٟٛ  

جبران خلٌل جبران الذي جمع بٌن الرومانسٌة والرمزٌة فً أدبه، وصالح 

 عبد الصبور
 

 ( .     قالح عبس ايكبٛضسّسز املصٖب ايصٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ األزٜب )

 . المذهب الرمزي             2015ؾتٟٛ  

 

 

ٍّٚ بٔ احلػني( يف  َا ايسٚض ايصٟ قاّ ب٘ املًو املؤّغؼ )عبساهلل األ
 تٓؿٝط احلطنتني األزب١ٝ ٚايٓكس١ّٜ يف األضزٕ؟ 

) َٔ  -  2017ؾتٟٛ   - 2013قٝؿٞ   - 2011قٝؿٞ   - 2008ؾتٟٛ  
 أغ١ً٦ ايهتا  (

عمل منذ تولٌّه إمارة شرلً األردن على رعاٌة األدباء المحلٌٌّن   -أ  
 والوافدٌن من األلطار العربٌّة األخرى. 

 
ولد تجلّى ذلن فً عدد من المظاهر أهمها المجالس األدبٌّة التً كان  -ب    

ر المشتى( فً الشونة؛ ٌرعاها فً لصري )رؼدان وبسمان( فً عمان )ولص
ً رٌشة، إذ كانت هذه المجالس تجمع نخبة من األدباء من أمثال عمر أب

 وودٌع البستانً ، وعرار.

( كما عمل الملن : زٚض املًو يف تؿذٝع ايكشاؾ١ ... 2012) ؾتٟٛ   –ج 

المإّسس على تشجٌع الصحافة والكتابة النمدٌّة؛ إذ ظهر ذلن فً إسهامه بعدد 
ت النمدٌّة والكتابات التوجٌهٌّة فً افتتاحٌّات بعض أعداد المجاالت من التعلٌما

 التً كانت تصدر فً األردن آنذان.

اشنط أِٖ ايكشـ ٚاجملالت اييت قسضت يف ؾطم األضزٕ يف ايعكٛز 
 ايجالث١ األٚىل بعس تأغٝؼ اإلَاض٠ . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (

صحٌفة "الشرق العربً" ، ومجلة "الحكمة"، وصحٌفة "الجزٌرة"، ومجلة  -
 "الرائد" 

 

ِّ اثٓني َٔ ايٓكاز يف اخلُػٝٓٝات . ؾتٟٛ   2009عًٌّ : غ
 كتاب "عرار شاعر األردن" لٌعموب العودات 

 و كتاب "االتجاهات األدبٌّة الحدٌثة فً فلسطٌن واألردن" لناصر الدٌن األسد 

ايًصٜٔ اجتٗت سلُٖٛا احلطن١ ايٓكس١ٜ يف األضزٕ يف  اشنط االجتاٖني
 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (  -  2011اخلُػٝٓٝات ؟ ؾتٟٛ  

 التخّصص والمنهجٌّة  .  
 

َاٖٞ املؤغػات اييت غاعست ع٢ً ْهر ايٓكس األزبٞ يف األضزٕ يف 
) َٔ أغ١ً٦ َعكسٟ ايػتّٝٓٝات ٚايػبعّٝٓٝات ؟ َٚا زٚض نٌ َٓٗا ؟ 

 2015ؾتٟٛ    - 2013قٝؿٞ   - 2009قٝؿٞ                 ايهتا  (  
كٌؾ ساعدت الجامعة األردنٌة على  :2016قٝؿٞ  الجامعات والكلٌات: ) -أ 

 نضج النمد األدبً فً األردن فً الستٌنٌات والسبعٌنٌات ؟( 
 

؛ إذ شّكلت هذه 9ٕٙٔلعّل من أهّمها الجامعة األردنٌة التً أنشئت عام 
الجامعة بٌئة نمدٌّة بجهود أساتذتها الذٌن أخذوا على عاتمهم مهّمة الممارسة 

النمدٌّة فً ضوء النظرٌّات النمدٌّة الحدٌثة، ولد اضطلعت كلٌّات المجتمع 
سها، كما ساعدت هذه م بالمهّمة نف97ٙٔوجامعة الٌرمون التً أنشئت عام 

 المإّسسات العلمٌّة بكثرة أعداد المّراء والمثمفٌن بازدٌاد أعداد الخّرٌجٌن. 

سّم مجلتٌن .... (  صدرت جرٌدة "المنار" :  2008قٝؿٞ  ) المجالت   -ب 

 " و مجلة "أفكارمجلّة "األفك الجدٌد" النصؾ شهرٌّة،  و  فً المدس

وّضح كٌؾ :  2014ؾتٟٛ   - 2010ؿٞ  قٝ) رابطة الكتاب األردنٌٌن  –ج  

ساعدت رابطة الكتّاب األردنٌٌن فً نضج النمد األدبً فً األردن  ( رابطة 
م، ولد ساعدت 97ٗٔالكتاب األردنٌٌّن أنشئت هذه المإّسسة الثمافٌّة عام 

على توسٌع البٌئة الثمافٌّة التً تهتم باألدب ونمده من خالل عدد من األدباء 
 عملوا على تفعٌل دورها. والنماد الذٌن

 



 
 ماهر أبو بكر

 ٕٙ 

 

اشنط أِٖ ايٓكاز ايصٜٔ ٚظؿٛا املٓٗر ايٛاقعٞ يف زضاغ١ األز  يف 
  2008ايػبعٝٓٝات .  ؾتٟٛ  

هاشم ٌاؼً، وعبدالرحمن ٌاؼً، إذ ظهر لدى هذٌن النالدٌن توجههما  
 النمدي إلى األدب الملتزم الذي ٌحمل لضاٌا المجتمع.

 

ْعٜ٘ أبٛ ْهاٍ ))ايؿعط ايؿًػطٝين املكاتٌ(( ٚ َا َهُٕٛ نتابٞ 
 ))دسٍ ايؿعط ٚايجٛض٠((؟
 األدب أداة للمواجهة والثورة.

 

اتػُت احلطن١ ايٓكس١ّٜ يف األضزٕ يف َعكس ايجُاّْٝٓٝات َٚا بعسٙ  ؟ َٚٔ 
 أبطظ ايٓكاز ؟    

 2016ؾتٟٛ   - 2015قٝؿٞ       - 2010قٝؿٞ   - 2009ؾتٟٛ  
نمدي، واالنفتاح على المزٌد من المناهج النمدٌّة الحدٌثة ، بازدٌاد اإلنتاج ال

ومن أبرز النماد الذٌن وظفوا هذٌن المنهجٌن فً هذه المرحلة حسنً 
 محمود، وإبراهٌم السعافٌن.

 

اشنط عسزّا َٔ اجملالت اييت عٓٝت بايٓكس ٚاألز   قسضت يف ايجُاْٝٓٝات 
 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (َٚا بعسٖا ؟ 

ه المجالت مجلة "أوراق" ، و "المجلّة الثمافٌّة" هذا باإلضافة ومن أهم هذ 
إلى المالحك الثمافٌّة األسبوعٌّة فً الصحؾ الٌومٌّة، والمجالت المحّكمة 

 التً تصدر عن الجامعات األردنٌّة.
 

 اشنط امسا٤  نتب َرتمج١ يف ايٓكس يف ؾرت٠ ايجُاْٝٓٝات َٚا بعسٖا 
نمدٌّة" اللذان ترجمهما محّمد ُعصفور، و"النمد "ترشٌح النمد" و"مفاهٌم 

 واألٌدٌولوجٌا" الذي ترجمه فخري الصالح.
 

 ؛+ َٔ أغ١ً٦ ايهتا    2012عطف ايُٓاشز ايبؿط١ٜ ؾتٟٛ    

الشخصٌّات الروائٌّة التً تمثّل طابعًا شائعًا فً المجتمع نتٌجة الظروؾ 
 االجتماعٌّة فً مرحلة معٌّنة. 

 

ايعامل ايعطبٞ إىل املٓٗر األغطٛضٟ ؟ ثِ بني  َٔ أٍٚ َٔ اجت٘ يف
 املككٛز باملٓٗر األغطٛضٟ َع شنط اغِ ايهتا  . 

 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  ( - 2010قٝؿٞ 
وٌعدّ نصرت عبدالرحمن من أوائل من اتجه فً العالم العربً إلى المنهج 

ة األسطوري فً تحلٌل النصوص الشعرٌّة العربٌّة المدٌمة، وال سٌما الجاهلٌ
منها، فمد اتجه هذا النالد إلى دراسة النصوص الجاهلٌة فً محاولة منه 

للبحث عن اإلشارات األسطورٌّة فٌها مستفٌدًا فً ذلن مما وصلنا عن طبٌعة 
الحٌاة الدٌنٌّة الوثنٌّة فً ذلن العصر، ومن أهم كتبه فً هذا المجال "الوالع 

 واألسطورة فً شعر أبً ذإٌب الهذلً الجاهلً".
 

شنط ْاقسّا اجت٘ إىل ايٓل األزبٞ َٔ خالٍ ايكطا٠٤ ايتؿهٝه١ّٝ . ثِ بّٝٔ ا
َا ايصٟ ٜٗسف إيٝ٘ ايٓاقس َٔ زضاغ١ ايٓل ٚؾل ايكطا٠٤ ايتؿهٝه١ٝ .               

 2014قٝؿٞ   - 2009قٝؿٞ  
الجٌاع" لمحّمد مهدي  بسام لطوس؛ إذ درس مثاًل لصٌدة "تنوٌمة  

الجواهري وفك التفكٌكٌة التً ٌعمل النالد من خاللها على العثور على 
 التنالضات الداخلٌة فً النص األدبً للوصول إلى دالالت عمٌمة له.

 

 َا  اشنط بعض ايٓكاز ايصٜٔ اجتٗٛا إىل املٓٗر املكاضٕ . ثِ بني
 املككٛز باملٓٗر املكاضٕ ؟

 2016قٝؿٞ   - 2013ؾتٟٛ  - 2008قٝؿٞ   –) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  ( 
ومن أهم النماد الذٌن اتجهوا إلى هذا المنهج عز الدٌن المناصرة، ومحّمد 

 شاهٌن، وعلً الشرع. 
و ٌموم على دراسة تؤثٌر األدب المومً فً اآلداب األخرى العالمٌّة وامتداده 

 فٌها، أو التؤثر بهذه اآلداب والؽنى بسببها.

 

 أضزْٝني .اشنط بعض ايسضاغات ايٓكس١ٜ ٚايهتب ايٓكس١ٜ يٓكاز     
كتاب "الرواٌة فً األردن" إلبراهٌم السعافٌن، "والمصة المصٌرة فً  

األردن" لعبد الرحمن ٌاؼً، و"فصول فً األدب األردنً ونمده" إلبراهٌم 
 خلٌل. 

 
ا بالحركة األدبٌة فً       ومن النماد األردنٌٌن الذٌن أبدوا اهتماًما خاصًّ

 عرار، فحمك دٌوانه الكامل. األردن زٌاد الزعبً الذي اعتنى بشعر 
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ىصوعظىالدؤالى:ى
له ول بِذ غىذ حماغت الذًىان ؤو ؤبىلى ؤو ؼػشاء اإلاهجش ...، الحظ ؤنهم ًزهشون الاججاٍ في ال -1

ّ
عااٌ ) الاججاٍ الشوماوس ي ؛ حذد العمت الفىُت ؤو اإلاىلىع الزي ًمث

اث ؤو العمت  الفىُت مىحىد فلي غىذ )الاججاٍ الشوماوس ي ؛ الذًىان ؤو ؤبىلى ، اإلاهجشي ، الذًىان ؤو ؤبىلى ، اإلاهجشي ، الثىسة الػشبُت الىبري( واهدبه : ظااٌ اإلاىلىغ

 الثىسة الػشبُت الىبري(.

ُه بؽاسة الخىسي في البِذ آلاحي   -2 ُّ  : ما الزي ًح
ً
 ، فمثال

ً
زهش اظم الؽاغش  والبِذ مػا ًُ ىا  م بمىاظبت البِذ، َو

ّ
الجىاَشي في  : ....  ؤو مً ًخاوبالعااٌ الثاوي ًخػل

 ) د+ الباسودي ( .
ً
 البِذ آلاحي : ... ؛ لزلً ؤهصحً بشبي اظم الؽاغش مؼ الحشف ألاخير للبِذ مثال

ؤظىش هثيرة ، وول  في اججاٍ ؼػش الخفػُلت ال ًىحذ مىلىغاث ؤو ظماث فىُت ؛ لزلً ًىفي ؤن جحفظ اظم الؽاغش واإلاىاَظبت مً الجذٌو ؛ ألن اللفُذة غباسة غً -3

 ًيخهي بحشف مخخلف . ظىش 

 بلى حشهت الحشف ألاخير . -4
ً
ىا ًمىىً الخمُيز بُنها مً خالٌ الحشف ألاخير ، واهدبه دائما  ًىىن للؽاغش هفعه غذة كفائذ ، َو

ً
  ؤحُاها

 

 

ىالموضوعىأوىالدمظىالغنوظىالمنادبظىادمىالذاررىالحرفىاألخورىاالتجاه

 االتجاهى
ىلرومانديا

ىجمارظى
 الدووان

 غباط محمىد  ِم + دُ 

اد
ّ
 الػل

ا بين ألامغ والُىم، واؼخماٌ َزٍ ألاسك  ًخحّذر فيها غً الحُاة واظخمشاَس

 غلى سفاث 

 اإلاالين مً بني البؽش

اغش
ّ
م الىفس ّي للؽ

َ
، وما الاَخمام بالػال

فل 
ّ
ت ًخ م مً جإّمالث فىشٍّ

َ
بهزا الػال

ت ُّ  وهظشاث فلعف

 مُ 

 

 غبذ الشحمً

 ؼىشي  

 مً حذًذ، فيري 
ُ
ْبَػث ًُ  

ً
خا َُّ ضَع وخىف  ًفّىس هفعه َم

َ
اط مً ف

ّ
ما ًىخىف الى

،،... ٌى عخغّل رلً لخفىٍش بحعاظه بثلل الحُاة. َو  َو

ا غً  مالحظت : ) سمُم + وِلُم + ؤلُم ( اهدبه لهزٍ اليلماث ألاخيرة؛  لخمُيَز

 وليهما ًيخهي بـ ) ُم(
ّ
اد؛ ألن

ّ
 اليلماث في الفلشة الخالُت للػل

اغش، وما 
ّ
م الىفس ّي للؽ

َ
الاَخمام بالػال

ت  م مً جإّمالث فىشٍّ
َ
فل بهزا الػال

ّ
ًخ

ت ُّ  وهظشاث فلعف

 غباط محمىد  ُم 

اد
ّ
 الػل

ف غىذ ـىسة الُػلاب الَهِشم، وعجٍض غً الىيران َحْعُب، بل حػّذاٍ بلى 
ّ
لم ًخىك

 في هفعه مً ؤحاظِغ العجض  بػذ اللّىة، والمػف بػذ 
ُ
ما ؤزاسجه َزٍ الّفىسة

ذة...، 
ّ
اغش اهخلل الؽ

ّ
ت ؤغمل وؤؼمل.مً ال فالؽ ُّ ت بلى ـىسة ول ُّ  فىسة الجضئ

ت ُّ  الاَخمام ببػن اإلاىلىغاث الحع

 االتجاه
ىالروماندي

ىجمارظى
 أبولو

ر البحش ببشاَُم هاجي اءَ   الاهذماج في الىبُػت ومىاحاتها          ًحّذِ

 ) مىلىع(

 ؤبى اللاظم  ِد 

 الؽاّبي

 الاَخمام بالحّب والحذًث غً اإلاشؤة 

 ) مىلىع(

ت             ) ظمت فىُت (   ببشاَُم هاجي ي  الَىحذة الػمىٍّ

الخػبير بالّفىسة واللفظ اإلاىحي  ) ظمت  ًفّىس الؽاغش ؤحاظِعه وكذ غاد بلى داس الحبِبت، فىحذَا حغّيرث ببشاَُم هاجي اْء + دْ 

 فىُت (

 

 المنادبظ ادمىالذارر الحرفىاألخورى االتجاه

ى)االتجاهىالمحافظ(ى
 مدردظىاإلحواء

 البػذ غً الىوً، والحىين بلى ألاَل وألاحباب، ؤًام وان بػًُذا  غً مفَش لِؽاسن في حشب البللانٌػّبر غً ججشبت  الباسودي دُ 

ا فيها  ؤحمذ ؼىقي س ي + ِط 
ً
 في بظباهُا حُىما صاس كفش الحمشاء في ِغشهاوت واـف

ً
ــا ُّ َزٍ ظُيُت ؼىقي التي غاسك بها البحترّي غىذما وان مىف

ت  آزاس الذولت ألامىٍّ

ت ٌػشك فيها الؽاغش مىاكب الفاسوِق غمَش  ببشاَُمحافظ  َا  ومأزٍش –هنع هللا يضر  –هي اللفُذة  الػمٍش
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ىالموضوعىالمنادبظىادمىالذاررىالحرفىاألخورىاالتجاه

 الذطر

 المؼجريى

حبران خلُل  دْ 

 حبران

 الثىسة غلى الثىائُت غمذ الؽاغش بلى جحىُم زىائُت الشوح والجعذ

 الخإّمل في الىبُػت ومظاَش الىىن   بًلُا ؤبى ماض ي بي + ِب 

 + عُ 
ْ
إخز غلُه هذحه في حم هذسة حّذاد ف ذغٍى الؽاغش ًخاوب ؤلاوعان ٍو  ؼ اإلااٌ، ٍو

ذ فُه؛  ه ظائش هحى حخفهبلى الَض
ّ
 أله

ت ُّ  النزغت ؤلاوعاه

ت  بًلُا ؤبى ماض ي ما ُّ  النزغت ؤلاوعاه

ُه وبالدٍ، وفي حىِىه بلى معلي  وعِب غٍشمت وي + ِن 
َ
ٍش ؤَل

ّ
س لىغت اإلاهاحش في جزه  ًفّىِ

 سؤظه وؤكشاهه

 الحىين بلى الىوً

عىُني سؼُذ خىسي ٌِ 
َ
ىاهُا بلعان الثائش الِفل ت الؽاغش  ًخاوب بٍش ُّ  النزغت اللىم

 

ىالمنادبظىادمىالذاررىالحرفىاألخورىاالتجاه

ىاّتجـــاُهى
ىذطر

 التغطوـلظ

 احفظ 

 َىا 

 اظم الؽاغش 

ا وؤحاظِعها هحى مفش الؽلُلت حين داَمها وباء الىىليرا هاصن اإلاالئىت  جفىس مؽاغَش

بذس ؼاهش 

اب ُّ  الع

ػش املخخلف ألاوصان واللىافي
ّ
م  الؽاغش غلى اللفُذة بإنها مً الؽ

ّ
 غل

ت  ؤدوهِغ  لم ًلف الؽاغش فيها غىذ الخػذًل في الؽيل الَػشوض ّي لللفُذة َحْعُب، وبهما ججاوص رلً بلى الشئٍت الؽػشٍّ

 الحذًثت ووبُػت الىشح الؽػشّي.

 

الحرفىىاالتجاه
ىاألخور

ىالموضوعىىىىىىىىىىىىىىالمنادبظىادمىالذارر

ىذطرى
ىالثورةى

ىالطربوظى
 الكبرى

الؽُخ فااد  ما

 الخىُب

ش بالثىسة غليهم
ّ
  سّد غلى مىاغً ألاجشان وبؽ

الؽُخ فااد  ما 

 الخىُب

 اليلماث حتى ) الزمما + العإما + ُسُحما ( ًحّيي  اظخلالٌ الػشب  ونهمت الحعين  / مالحظت : 
ُ
رهْشث

ا غً اليلماث  في الفلشة العابلت؛ ألنهما ًىتهُان ب  ) ما ( والؽاغش هفعه ، ؤي ولمت غير   جميَز

 اليلماث الثالزت جىىن جابػت للفلشة العابلت 

 زىائُت الؽػش والثىسة

خير الذًً  ِد 

ِسهلي  الّضِ

 زىائُت الؽػش والثىسة ًفف فيها فظائؼ ألاجشان

 زىائُت الؽػش والثىسة  سؼُذ ؤًىب ِس + ِن 

ذقي  ٌُ  ـِ حمُل 

اوي   الَض

ًِ الحعين في  ام بلُادة فُفل ب
ّ
ت، ودخل الػشب الؽ ُّ لاع الػشب ت مً ألـا ُّ ا اوسحبِذ الجُىػ التره

َ
إلا

ً ألاٌو غام  م، ؤخز الؽػش وؽىة الظفش حتى هىذ جشاٍ في دمؽَم وبيروث 1111الثالث مً حؽٍش

 
ّ
م الحماظت مىه جذف

ّ
ت جخذف ُّ  م الّعُلواللذط وبغذاد وظائِش الحىالش الػشب

 زىائُت الؽػش والثىسة

ؤبى الفمل  مُ 

 الىلُذ

زٍ ألابُاث حػىغ ؼػىس  م. َو ىم فُه ؼهذاَئ
ُ
م الػشبّي في اإلايان الزي ؼ

َ
احخفاٌ الػشب بشفؼ الَػل

ً  اإلاهاحٍش

 زىائُت الؽػش والثىسة

الخالفت بلى الهاؼمُين وجمجُذ  مباٌػت الؽٍشف الحعين  بالخالفت في غّمان، والفشح الػشبّي بػىدة  دمحم وامل ؼػُب ٌِ 

 الخلُفت الػشبّي الهاؼمّي.

 

 

 زىائُت الؽػش والثىسة
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 اللشوي ٌِ 

 )سؼُذ الخىسي(

ت. والخإهُذ غلى اهدعابه بلى آٌ الىبي ُّ ت واللىم ُّ زا ما  الحذًث غً مياهت الؽٍشف حعين الذًي ، َو

ت  ُّ جػل ألاّمت ًمىحه ؼشغ له للخالفت ولللُادة، ٍو َّ ت جا ُّ  دًي
ّ
فه الّشمض الزي جلخف جمؼ غلُه بـى

ُ
ج

ت. ُّ ت لها ظُادتها الؽشغ
ّ
خاتها، وبكامت دولت  معخلل

َ
ه، وجامً بلُادجه ومعاغُه وؤَذافه لجمؼ ؼ

َ
 حىل

 زىائُت الؽػش والثىسة

 
ُ
ه ن

ّ
ت، وكّذس معاغُه في خذمت ألاّمت ال ِؼبلي اإلاال ُّ ت، وجحّذر مَذَح ألامير )اإلالً( غبّذهللا، وؤؼاد بجهىدٍ اللىم ُّ ػشب

ت.غً دوسٍ اإلاؽّشف  ُّ  في الثىسة الػشب

 زىائُت الؽػش والثىسة

ِسهلي  مُ  ما غً ) ُم ( ألبي الفمل  خير الذًً الّضِ غذس الحلفاء وظلمهم /مالحظت : ) الزمُم + تهخمُم( اهدبه لليلمخين لخمُيَز

 الىلُذ

ذاٍ في  غذس الحلفاء ـو

 الؽػش

بت ًذغى بلى مفىفى الغالًُني ِم 
َ
ذاٍ في  الثىسة الظترداد الحلىق اإلاعخل غذس الحلفاء ـو

 الؽػش

ت في ظىسٍا بلُاط فشحاث سا ُّ  الاهممام بلى الذولت الػشب
َ
ذاٍ في  ًىلب مً ووىه لبىان غذس الحلفاء ـو

 الؽػش

 الحعين  بػذ ؤن كّشس الحلفاء  هفُه بلى كبرؿ. دمحم مهذي الجىاَشي  سِ 
َ
ف  ًخاوب  الؽٍش

 مالحظت : ؤبُاث الجىاَشي جيخهي ب ) اس ِ( بِىما بِخا سؼُذ ؤًىب العابلان ًىتهُان بـ )حش ِ+ حش ِ( 

ذاٍ في  غذس الحلفاء ـو

 الؽػش

 سزاء الؽٍشف الحعين  وؤهجاله سزاء الؽٍشف حعين ؤحمذ ؼىقي مْ 

ر غً مأزٍش وؤغماله، ببشاَُم وىكان ٌِ   وجضحُاجه في ظبُل ؤّمخه. سزاء اإلالً فُفل بً الحعين و الخحذُّ

ٌِ ( ملحمذ وامل ؼػُب ما غً )   مالحظت :)الىشمِل + فُفِل( اهدبه لليلمخين بأخش البِخين حتى هميَز

سزاء الؽٍشف الحعين  

 وؤهجاله

 

ىالمنادبظىادمىالذاررىالحرفىاألخورىاالتجاه

ىذطرى
ىالمػاومظ
الغلدطو

 وظن

هادة وفشحه بذخٌى ظاحت الجهادًلّبي هذاء الجهاد،  غبذ الشحُم محمىد ِدي
ّ
ْعىُنّي للؽ

َ
ػّبر غً حّبِ الؽاغش الِفل  َو

دمحم مهذي  ِد 

 الجىاَشي 

ًشا لها ودفاًغا غنها عىين جحٍش
َ
 ًخاوب الجماَير اإلالاجلت الّضاحفت بلى ؤسك ِفل

م  ها
ّ
 ـف

ً
) ًا حهادا

  (املجذ له

ت غىذما َّبذ لذفؼ بؽاسة الخىسي ُّ ْعىين ًحّيي هماٌ ألاّمت الػشب
َ
 الػذوان غً ِفل

 مىلػها

 ًُ ِىا  هح
َ
( )مارا َحى ٍْ  ًا ؤّما

 محمىد دسوَؾ

 

ْعىُنّي بػذ الىىبت
َ
هلمغ في َزٍ ألابُاث اإلاشاسة التي ٌػاوي منها الؽاغش في ، و  ًفّىس غزاب الؽػب الِفل

 مىفاٍ، وهي ججعُذ 

ْعىُنّي البػُذ غً ؤَله وؤحّبائه ودًاٍس .إلا
َ
 شاسة الؽػب الِفل

لتاللفُذة  ؤظىش  حظظى:مال ٌ  لزلً  وليل ظىش حشف مخخلف،  وٍى )  غلًُ الترهيز غلى العىش ألاو

 ألهه ألاَم اإلاىلؼ ( 

اد وي خه اإلافلىدة جىفُم ٍص ِّ خمّعً  بإسله وووىه؛ ألهه بزلً ًخمّعً بةوعاه  ًفّش ٍو

 
ْ
 ؤلاوعاوّي  الّمائؼًشفن وّل اللُم التي ال حعاهذ حّم الؽػب  َاسون َاؼم سؼُذ ها + ن

مىلػها)لً ؤَشب مً  

  (دسبي
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 إذا حفظَت أبٌاتاً أخرى فال بؤس فً ذلن  ععٜعٟ ايطايب :

 االجتاٙ احملاؾغ 
 2017ؾتٟٛ  – 2014ؾتٟٛ  – 2012قٝؿٞ   – 2008قٝؿٞ  

 

بــا وأيــاَم ُأنـســــي    اخـتــالُف النَّـيـار والميــِل ُيـنـســـــي  اذكــــرا لــَي الصَّ
َرْت مــــن َتــَصـورُّاٍت َوَمـــــّسِ    َوِصـفـــا لـــي ُمـالوة  مـــن َشبـــــاٍب   ُصــوِّ

 َوَشَفْتني القصوُر ِمن عبــِد َشـْمـــسِ        َوَعـَظ الُبـْحـُتـريَّ إيـواُن ِكســــرى 
 َأّني إلى ساحِة )الفاروِق( ُأىِدييــا َحْسُب القوافي وَحْسبي حيَن ُألقييـــا 

 

 ؿرتط ايرتتٝب() نٌ غططٜٔ = بٝت ( ) ُٜاجتاٙ ؾعط ايتؿع١ًٝ 
 2015قٝؿٞ  – 2011ؾتٟٛ   – 2009قٝؿٞ  

 
 صرخاٌت تعمو، تضطرُب 

 حزٌن يتدّفُق، يمتيُب 
 يتعّثُر فيو صدى اآلىاْت 

 في كّل فؤاٍد غميانُ 
 في الكوِخ الساكِن أحزاُن 

 في كلِّ مكاٍن روٌح تصرُخ في الظمماْت 
 في كلِّ مكاٍن يبكي صوْت 

 ىذا ما قد مّزقُو الموتْ 

ّٞ  االجتاٙ ايطَٚاْػ
 2013ؾتٟٛ  – 2008ؾتٟٛ  

 

 ـــــالم كـالّمْحـِن كالّصبـاِح الجـديــــِد   َعـْذَبــٌة أنـِت كالطـفــولــِة كـاألحــــــ 
 كالسمـاِء الضـحـوِك كالّميــمِة القمــــ  ــــــراِء كالــورِد كابتســاِم الوليـــــدِ 

 مـاَت فــي أمســـَي السعيــِد الفقيـــدِ  ا قـــْد  أنِت تحييــَن فــي  فــؤادَي مــ
 فالّصبـاُح الجميــُل ُيْنــِعــُش بالـــّدْف   ِء حيـــــاَة الـمحـطَّـــِم الـمـكـــــدودِ 

 

 ؾعط ايجٛض٠ ايعطب١ٝ ايهرب٣
 ( 2015ؾتٟٛ  – 2013قٝؿٞ   – 2012ؾتٟٛ  – 2010) ؾتٟٛ 

 

 مــــَع َنــسـيـــــِم الّســـَحــــــــــــِر      الّسـالمْ ِمـْن أقاصي الّروِم ُنيديـَك 
ــا كّممــا نـــاَح الَحمــــاْم   فــــــوَق ُغــْصــــــِن الّشَجـــــــــرِ        يــا شريف 

 فــــي ديـــاجــي الـِمــَحـــــــــــــِن      صاِحَب الّسيِف الّصقيل الُمسَتيابْ 
 ِمــــْن َقـديـــــــــِم الـــزَّمـــــــــــن      لُيْم تعنــو الرِّقــــابْ أنَت من قوٍم 

 

 ّٟ  ) مل ٜطز ٚظاضّٜا(    االجتاٙ املٗذط
 

ـــــا ِلَتـجـنــــي اأُللـــــــــوفْ        ُرَويـــَدَك يــــــــا ســـاىــــــــــــر ا   ُمــِكبِّ
 إذا مـــا َدَىــْتــــــُك الُحتـــــــــوفْ      َسـَتـــغـدو فـت ــــى خـــاســــــــــر ا 

ــــا ِلـَفـْمـــــــسٍ  ــــــُع َفــْمس   ـــــــــعُ ـــــونــفـُســــــــَك ال َتــْشــَبـــ      ُتــَجـمِّ
 ـــعُ ــــــــَيــــــــــروُح وال َيـــــرِجــــــــ    َفـَيــاّل اّتــعــْظـــَت بــــأمـــــــــٍس 

 ) نٌ غططٜٔ = بٝت ( ) ُٜؿرتط ايرتتٝب( ؾعط املكا١َٚ ايؿًػط١ّٝٓٝ
 (2016ؾتٟٛ   – 2014قٝؿٞ  – 2011قٝؿٞ  – 2010قٝؿٞ  – 2009) ؾتٟٛ 

 
 لعّمُكْم أحياءْ 

 لعّمُكْم أمواْت 
 مثمي بال ُعنواْن 

 ما قيمُة اإلنساْن 
 بال َوَطْن 
 بال َعَمْم 

 َوُدونما ُعنواْن 
 ما قيمُة اإلنساْن؟
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 )َٔ أغ١ً٦ ايهتا (.حاشنط اجتاٖات ايؿعط ايعطبٞ احلسٜ
 اتجاه شعر التفعٌلة./  االتجاه الرومانسً./  االتجاه المحافظ. 
 

َٔ ٖٛ ضا٥س َٚؤّغؼ االتـذاٙ احملاؾغ يف ايؿعط احلسٜح ؟ 
 ّٞ  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (  2009قٝؿ

ًّ البارودّي .   محمود سام
 

 عّسز بعض ؾعطا٤ االتـذاٙ احملاؾغ يف ايؿعط احلسٜح . 
 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (

محمود ســـامً البارودّي ، إسمــاعٌل صبري ، عائشة التٌمورٌّة ، 
 أحمد شولً ، حافظ إبراهٌم ، خلٌل مطران .

 
ّٞ  عطِّف احملاؾع١ يف ايؿعط.  2016قٝؿٞ  ،2011، ؾتٟٛ  2009قٝؿ

هذا ًّ المدٌم مثال ً أعلى فً األسلوب الشعرّي ، هو اتـخــاذ النمط العرب
النّمط الذي تمثّلُه تلن النماذُج الّرائعةُ من الّشعر، التً خلّفها عمالمة 

 الّشعر فً عصور االزدهار فً المشرق واألندلس.
 

ّٟ ؟ ؾتٟٛ   2012َا ٖٛ املأخص ع٢ً ذلُٛز غاَٞ ايباضٚز
 بعض ما فً لؽته من سمات لدٌمة .       

 
اشنط بعض أتباع ايباضٚزٟ ايصٜٔ اغتطاعٛا جتاٚظ املأخص ايصٟ 

ّٞ  ٚقع ؾٝ٘ ايباضٚزٟ، نٝـ جتاٚظٚا شيو املأخص ؟  2015قٝؿ
 إسماعٌل صبري، وأحمد شولً، وحافظ إبراهٌم، وخلٌل مطران.

عبّــروا عن أنفسهم وأحداث عصرهم بلؽــة وأســـالٌب ألرب إلى 
مع المحافظة على صلتهم بالتراث  أذواق النــاس ، وأكثــر عصرٌّة ،

 المدٌم
 

) َٔ أغ١ً٦  2016قٝؿٞ    2010ؾتٟٛ عّطف املعاضنــات    
 ايهتا  (      ّٚٚنح نٝـ ْؿأت ؟ 

المعارضات الشعرٌّة : لصائد متشابهة فً الوزن والمافٌة والموضوع 
العاّم، وهً تنشؤ عندما ٌُعَجُب شاعر الحك بمصٌدة شاعر سابك،          

 مول لصٌدة تشبهها فً الوزن والمافٌة وموضوعها العاّم.فٌ
 َٔ  ٖٛ أؾٗط ؾعطا٤ املعاضنات ؟ 

 .أحمد شولً ، عــارض البحترّي ، و أبا تّمـــام ، والمتنبّـً  
 

عًٌ : سعٞ ايتاضٜذ بعٓا١ٜ أزبا٤ َسضغ١ االجتاٙ احملاؾغ ؟    
   ّٞ ّٟ    2013قٝؿ   2016ؾتٛ

وإحٌاء أمجادهم، إٌماًظا للهمم، وبعثًا  بهدؾ َوْصِل العرب بماضٌهم 
للثّمة فً مواجهة المستعمرٌن الؽرباء. ومن هذه المصائد عمرٌّة حافظ 

 إبراهٌم.
 

 ا٤ؿعطا٤ اجلٌٝ ايجاْٞ َٔ ؾعطا٤ اإلسٝيأمسا٤ ثالث١ عّسز 
 ًّ  عمر أبــو رٌشــة ، دمحم مهدي الجواهـرّي ، عبد المنعم الرفـــاع

 
     اشنط ايػُات ايؿ١ّٝٓ يؿعط االتـذاٙ احملاؾغ " َسضغ١ اإلسٝا٤ "  

 ّٞ ّٞ  2011، قٝؿٞ  2010قٝؿ  2014، قٝؿ
ماَل شعراُء هذا االتّجاه إلى دراسة الّشعر المدٌم واحتذاء تعابٌره -أ

( فامتاز شعرهم بجودة الّسبن، ٕٕٔٓ: صٌفً  عًٌ)  .وصوره

 وصّحة العبارة، وُحسن اختٌار األلفاظ. 
 حافَظ هإالء الّشعراء على المعانً العاّمة وجمال الّصٌاؼة والّرونك-ب

 ًّ   .الموسٌم
بدا تؤثّر هإالء بالمعجم اللفظً للّشعر المدٌم واضًحا كما هو الحال  -ج 

ٌمّل التؤثّر كلّما انؽمس الشاعر فً مجتمعه، وعبّر و عند البارودي مثاًل، 
 عن إحساس لومه، مثلما هو عند شولً وحافِظ وؼٌِرهما. 

ً المصٌدة الواحدة، حافََظ هإالء الّشعراء على َوحدة الوزن والمافٌة ف -د 

 . ولم ٌخرجوا عن هذا التملٌد إال نادًرا
ٍَ ؾعطا٤ُ االّتذاٙ)   إىل زضاغ١ ايّؿعط ايكسِٜ  احملاؾغ  عًٌ : َا

  (2012قٝؿٞ  .ٚاستصا٤ تعابريٙ ٚقٛضٙ

 امتاز بجودة الّسبن، وصّحة العبارة، وُحسن اختٌار األلفاظ. ألّن شعرهم 
 

 
 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (  2009عّسز َؤّغػٞ مجاع١ ايسٜٛإ . ؾتٟٛ 

ًّ ، عبّاس محمود العماد.  عبد الرحمن شكري، إبراهٌم المازن
 

 2009ؾتٟٛ    عًٌ غبب تػ١ُٝ مجاع١ ايسٜٛإ بٗصا االغِ . 
نسبة إلى كتـــاب ) الدٌـــوان فً األدب والنمد ( الذي صدر عــــام 

ًّ والعماّدم ، 9ٕٔٔ  .وهو سلسلة أجزاء نمدٌّة من وضع األدٌبٌن المازن
 

  اشنط اغِ زٜٛإ عبس ايطمحٔ ؾهطٟ ، ٚمَب متّٝع ؾعطٙ ؟ 
 دٌوان )ضوء الفجر(  ، وتمٌّز شعره بالرومانسٌّة الواضحة . 
 

ّٞ ؟مَب اَتاظ    ؾعط إبطاِٖٝ املاظْ
 ٌمتاز بنزعة عاطفٌّة ، زاخرة بالشكوى واأللم ، ُمفعمة بالتمّرد والتشاإم  
 

 مَب اَتاظ ؾعط عباؽ ذلُٛز ايعكاز ؟ 
 اتـخذ شعره المنحى الفكرّي ، وبدت النزعة العملٌّة واضحة فً شعره . 
 

 ايسٚاٜٚٔ ايؿعط١ّٜ يعّباؽ ذلُٛز ايعكاز .   اشنط ثالث١  َٔ 
 .ٌمظة الصباح ، وهج الظهٌرة ، أشباح األصٌل 

 
 2011، قٝؿٞ  2009ؾتٟٛ َا ٖٞ َٛنٛعات ايككٝس٠ عٓس مجاع١ ايسٜٛإ ؟ 

ًّ للشاعر ، وما ٌتـّصل بهذا العالَم من تؤّمالت فكرٌّة -  االهتمام بالَعالم النفس
 ونظرات فلسفٌّة .

من خالل فهمهم  –االهتمام ببعض الموضوعات الحسٌّة، فهم ٌتحدّثون  - 
ًّ لٌعبُروا منه إلى داخل أنفسهم –للحٌاة   عن الموضوع الحّس

 ) تّم االكتفاء بهذا المدر للبندٌن فً اإلجابات الوزارٌة (
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اشنط أَج١ً َٔ قكا٥س مجاع١ ايسٜٛإ تعٗط االٖتُاّ بايعامل 
 ّٞ ّٞ يًؿاعط . قٝؿ  2013ايٓؿػ

التً ٌتحدّث فٌها عن لصٌدة ) أّمـنا األرض ( لعباس محمود العماد ، 
والٌوم ، واشتمال األرض على رفات  الحٌـــاة واستمرارها بٌن األمس

لصٌدة ) ُحلم بالبْعث ( لعبد الرحمن شكري؛ إذ   الماضٌٌن من البشر .
 ٌصـــّور نفسه مٌّتــا ً بُْبعُث من جدٌد ، فٌــرى مـــا ٌكتنؾ
إحساسه بثمل الناس من فزع وخوؾ وهول ...، وٌستؽّل ذلن لتصوٌر 

 الحٌاة .
 

ِّ ؾعطا٤ َسضغ١ ايسٜٛإ ببعض املٛنٛعات  عًٌ : ٜٗت
 احلػ١ّٝ .

ًّ  –من خالل فهمهم للحٌاة  –هم ٌتحدّثون  عن الموضوع الحّس
لٌعبُروا منه إلى داخل أنفسهم، وٌتحدّثون عن أثر هذا الموضوع فً 

ًّ من لون وحجم... بل  نفوسهم، فهم ال ٌهتّمون بالوصؾ الخارج
 تّمون بصدى ذلن فً النَّفس اإلنسانٌّةٌه
 

 ، ّٞ ِّ ؾعطا٤ مجاع١ ايسٜٛإ بايٛقــــ اخلـــاضد عًٌّ : ال ٜٗت
ُّــٕٛ بكس٣ شيو ؾـٞ ايٓؿؼ  اإلْػاّْٝـ١ . بٌ ٜٗت

إذ ٌتعّمـمون الصورة الحسٌّــة لٌستخلصوا منها حكمة خــــالدة ، أو 
 حمائك الكون . تؤّمال ً فلسفٌّا ً ٌفّسرون به

 

اشنط َجاالّ  َٔ قكا٥س مجاع١ ايسٜٛإ ٜعٗطٕٚ ؾٝٗا    
 . ّٞ  االٖتُاّ باملٛنٛع احلػ

فالعمّاد هنا لم لصٌدة ) العُمـاب الَهرم ( لعباس محمود العمــاد ، 
ٌتولّؾ عند صورة العُماب الَهِرم، وعجزه عن الطٌران َحْسُب، بل 

لعجز بعد تعدّاه إلى ما أثارته هذه الّصورةُ فً نفسه من أحاسٌس ا
المّوة، والضعؾ بعد الّشدة...، فالّشاعر انتمل من الصورة الجزئٌّة إلى 

 صورة كلٌّة أعمل وأشمل.
 

 ِّ  .ايػُات ايؿ١ّٝٓ جلُاع١ ايسٜٛإ اشنط أٖ
 ّٞ ّٞ   2011، ؾتٟٛ  2008قٝؿ ّٟ  2012، قٝؿ  ،  2014، ؾتٛ
 ّٟ  2016قٝؿٞ   2015ؾتٛ
 ـ الدعوة الجادّة إلى التجدٌد الشعرّي على مستـوى الشكل ٔ        

 والمضمون ، والثورة على التملٌد والجمود .          
ًّ ، وال سٌّما األدب اإلنجلٌزّي .  ٕ          ـ التؤثر باألدب الؽرب
 ـ االهتمام بالوحدة العضوٌّة  للمصٌدة .  ٖ        
ًّ فً األدب .  ٗ          ـ التؤثر بمدرسة التحلٌل النفس
 ـ التعبٌر عن الذات اإلنسانٌّة وحمائك الكون واإلنسان .  ٘        
 ـ المٌل إلى معالجة األمور الفلسفٌّة العملٌّة . ٙ        

 

 ّٞ  2010ٜكٍٛ عبس ايطمحٔ ؾهطٟ : قٝؿ
َُــ ََـِعـًَـ  ُٔ ِٖـــ  ـ١ٍ ضأٜــُت ؾــٞ أّْــــٞ َض

                  ُِ ََـــ ُ٘ ِض ََٝـّتــا سـَٛيــ َٔ ايـُـكابـــِط   َــ
 َا اغِ ايككٝس٠ اييت أخص َٓٗا ٖصا ايبٝت ؟

 ) حلم بالبعث ( 
 
 

 

 

 

 

َا املٛنٛع ايصٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ ايبٝت اآلتٞ َٔ َٛنٛعات 
ّٞ     ٝس٠ عٓس َسضغ١ ) ايسٜٛإ ( ؟كايك  2015قٝؿ

ُِ ِ٘ ايُّٗـــُٛض َؾـَِٝذـِجــــــ ُّ ُٜٚعـٝـٝـ ُٗـ َٜ     
                        ُّ ُ٘ يٝــَؼ َٜـعــــــِع ُّ إاّل ضٜـُؿـ  ٜٚـعــِع

 االهتمام ببعض الموضوعات الحسٌّة .
 

 ّٞ  2014إىل َٔ تـٓػب مجاع١ أبٛيٛ ؟ أٜٚٔ َطنعٖا ؟ قٝؿ
 ؼرٌك . ومركزها الماهرة .إلى إله الشمس والشعر والفّن عند اإل     

 

ّٞ إىل  اشنط بعض  ايؿعطا٤ ايصٜٔ ْكًٛا خكا٥ل املصٖب ايطَٚاْػ
 . ّٞ  ايؿطم ايعطب

 أحمد زكً أبو شادي ، إبراهٌم ناجً ، دمحم عبد المعطً الهمشرّي . 
 

ُّٛا إىل  اشنط بعض أمسا٤ األزبا٤ ٚايٓكـاز ٚايؿعطا٤ ايصٜٔ اْه
 مجاع١ أبٛيٛ .

أحمد زكــً أبو شـــادي ، إبراهٌــم نـــاجــً ، دمحم عبد المعطً 
 .الهمشرّي ، علً محمود طه 

 

 2013َٔ تٛايـ٢ ع٢ً  ض٥اغ١ مجاع١ أبٛيٛ ع٢ً ايرتتٝب ؟ ؾتٟٛ 
أحمد شولً وتواله تكرٌماً له ولمكانته األدبٌّة والشعرٌّة ، ثّم تاله خلٌل 

 مطران . 
 

ِّ َٛنٛعات ايككٝس٠  ّٞ َا ٖٞ أٖ عٓس مجاع١ أبٛيٛ ؟ قٝؿ
ّٟ  2013، ؾتٟٛ  2009  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (  2014، ؾتٛ

 ـ االندماج فً الطبٌعة ومناجاتها ٔ
 ـ االهتمام بالحّب والحدٌث عن المرأة             ٕ
 ـ نزعة الشكوى والحرمان ٖ
 

َٔ َٛنٛعات ايككٝس٠ عٓس مجاع١ أبٛيٛ االْسَاز يف ايطبٝع١ 
 َع شنط َجاٍ  شيو .  َٚٓاداتٗا . ّٚنح

 ّٞ نٝـ تعاٌَ ؾعطا٤ أٚ        ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (  2015قٝؿ
 مجاع١ أبٛيٛ َع ايطبٝع١ .

لمد ؼالى الشعراء من جمــاعة أبولو فً حّب الطبٌعة ، حتى       
أصبحت عندهم األّم الرإوم ) الحنون( والمــالذ الذي ٌجدون السكٌنة 

ٌها واصفٌن وإنّمــا ٌنؽمسون فٌها فً جوارها ، وهم ال ٌمبلون عل
وٌصفون أحــاسٌسهم ومشــــاعرهم نحوهـــا أكثر مّما ٌصفون 

مشاهدها الجذابة ، ومثال على ذلن لصٌدة ) خواطر الؽروب (للشاعر 
 إبراهٌم ناجً .

 

نٝـ ٜط٣ ؾعطا٤ مجاع١ أبٛيٛ اإلْػإ َٔ خالٍ ْعع١ ايؿه٣ٛ  
ّٞ ٚاحلطَإ ؟    2013قٝؿ
سٌّون أّن المرء طفل ٌعذّبه األلم ، وال شًء ٌسمو به كما ٌرى الّرومان

 ٌسمو به هذا األلم، وٌرون أن أروع الّشعر ما كان أنّاٍت خالصةً.



 
 ماهر أبو بكر

 ٖٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّٟ ايصٟ تٓتُٞ إيٝ٘ مجاع١ أبٛيٛ ؟      ّٞ َا االجتاٙ ايؿعط   2008قٝؿ
        . ًّ  ـ االتجاه الرومانس

 

ّٞ نٝـ ٜط٣ مجاع١ أبٛيٛ أضٚع ايؿعط ؟    2013قٝؿ
ٌرون أن أروع الّشعر ما كان أنّاٍت خالصةً. كما ٌجدون فً الشكوى     

راحة نفسٌّة عمٌمة، حتّى إنهم كانوا ٌَْشكون من كّل شًء؛ ألنهم 
 ٌجدون فً الحزن متعةً، وفً األلم لذة، وفً الشكوى راحة.

 

.               ٓس مجاع١ أبٛيٛعّسز ايػُات ايؿ١ّٝٓ يًككٝس٠ ع
 ّٞ ّٞ  2008قٝؿ  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (   2009/ قٝؿ

 ـ الوحدة العضوٌّة ٕ                            ـ التجربة الشعرٌّة    ٔ
ًّ  ٗ              ـ التعبٌر بالصورة واللفظ الموحً ٖ  ـ التنوٌع الموسٌم

 

أبٛيٛ ايٛسس٠ ايعه١ّٜٛ َٔ ايػُات ايؿ١ّٝٓ يًككٝس٠ عٓس مجاع١ 
 نط َجااّل " ايٛسس٠ ايؿ١ّٝٓ " ّٚنح شيو. ) َا املككٛز بصيو ؟ ( ٚاش

 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (    2012، ؾتٟٛ   2011قٝؿٞ 
المصٌدة عمل متكامل، َوبِْنٌَةٌ عضوٌّة حٌّة، تتفاعل عناصرها جمٌعًا كما 

. ولد تمثّلت ال ًّ َوحدة تتفاعل األعضاء المختلفة فً الجسم الح
العضوٌّة، أو الَوحدة الفنٌّة كما ٌسّمٌها البعُض، فً كثٌر من لصائد 

 ، ومن أمثلتها لصٌدة ) األطالل ( إلبراهٌم ناجً .شعراء هذه المدرسة.

 

                  َٔ أٜٔ ٜتأت٢ ايتٜٓٛع املٛغٝكٞ يف قكا٥س مجاع١ أبٛيٛ ؟
 ّٟ ّٟ  2014ؾتٛ  2017ؾتٟٛ   2015، ؾتٛ

ًّ ٌتؤتّى فً لصــائد جمــاعة أبولو من خـــالل تؽٌٌالتنوٌع المو ر ـسٌم
 ممــاطع المصٌدة الواحدة ، وكثرة

التنوٌـــع فً المـــافٌة و التنوٌع فً الوزن الشعرّي ، وكذلن كــــــانوا 
 ٌمٌلون إلى اختٌار األوزان الخفٌفة والمجزوءة فً  أشعارهم .

 

 
 َا أؾٗط ايطٚابط اييت ؾهًٗا املٗذطٜٕٛ ؟

 الّرابطة المَلَمٌّة  / العُصبة األندلسٌّة.
 

ُّتِٗ ايطابط١ ايك١ًُّٝ  بعضعّسز   األزبا٤ ٚايؿعطا٤ ايصٜٔ ن
 ، مٌخائٌــل نعٌمة ، إٌلٌـا أبو)رئٌس الرابطة( جبران خلٌل جبران 

 ماضً ، نسٌب عرٌضة
 

ِّ َؤيؿات ايطابط١ ايك١ًُّٝ   .اشنط أٖ
 أ ـ جبران خلٌل جبران ) المواكب ، البدائع والطرائؾ (

 ب ـ إٌلٌا أبو ماضً ) مجموعة الرابطة الملمٌّة ، الجداول ، الخمائل (
 ج ـ نسٌب عرٌضة ) األرواح الحائرة (

 د ـ مٌخائٌل نعٌمة ) همس الجفون (
 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (أعها٤ ايُعكب١ األْسيػ١ّٝ .  بعضاشنط 

مٌشـــــــال معروؾ ) رئٌس العُصبة( ، إلٌـــاس فرحـــات ، شفٌك 
 ) رشٌد خوري ( معلوؾ ، الشـــاعر المروّي واسمه

 
 َا اغِ اجمل١ً املؿٗٛض٠ اييت أقسضتٗا ايعكب١ األْسيػ١ٝ ؟

 مجلّة العُصبة.
 

ِّ َؤيؿات ايُعكب١ األْسيػ١ٝ .  اشنط أٖ
ًّ  أ ـ شفٌك معلوؾ،  مإلّفه ) ملحمة عبمر ، نداء المجادٌؾ ( .  8ٕٓٓصٌف

 دٌوان فرحات ( .ب ـ إلٌاس فرحات ) 
 

 . ّٟ  اشنط َٛنٛعات ايؿعط املٗذط
 ّٞ ّٟ  2012ؾتٟٛ ،  2011ؾتٟٛ ،  2010قٝؿ ّٟ  2014، ؾتٛ    2016ؾتٛ

 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (
أ ـ الثورة على الثنائٌّة                           ب ـ التؤّمل فً الطبٌعة 

 ومظاهر الكون
 د ـ الحنٌن إلى الوطن             ج ـ النزعة اإلنسانٌّة                   

 هـ ـ النزعة المومٌّة         

ّٞ         عًٌ : اغتعذاٍ ؾعطا٤ املٗذط يًُٛت.  2015قٝؿ
راحة ألجسادهم وانطاللًا ألنفسهم، ومن هنا فهم  –كما ٌرون  –ألّن فٌه 

 ٌفّكرون كثًٌرا فً الموت وشإونه، والفناء وما ٌكون منه.
 

ّٟ تسعٛ إىل حتطِٝ ايجٓا١ّٝ٥ .  ٖاِت َجاالّ  َٔ ايؿعط املٗذط
لصٌدة ) المواكب ( لجبران خلٌل جبران ، والتً حطــم فٌها ثنائٌّة الجسد 

 والروح
 

ّٟ . ؾتٟٛ  ِّ ايػُات ايؿ١ّٝٓ يًؿعط املٗذط  2010اشنط أٖ
 بالتجاوب مَع الحٌاة والحضارة. –فً أكثره  –ٌمتاز الشعر المهجرّي  -ٔ

) من أسئلة س : وّضح جوانب التجدٌد فً شعر الرابطة الملمٌة ) -ٕ

بالتحّرر فً  –شعُر الّرابطة المَلَمٌّة خاّصة  –اشتهر هذا الشعر   (الكتاب (

الّصٌاؼة، والتنّوع فً الموضوع، واالنطالق فً الفكر، والتّجدد فً األوزان 
ح فً كتابات جبران الّشعرٌّة. وٌظهر هذا التحّرر التعبٌرّي على نحٍو واض

 ونعٌمة ونسب عرٌضة.
كان شعراء الرابطة الملمٌّة أكثر حرٌّة فً اللؽة، وتجدٌدًا فً األلفاظ  -ٖ

واألسالٌب. فً حٌن ولؾ شعراء المهجر الجنوبً عند حدود المحافظة على 
اللؽة واألسلوب، ولم ٌحدّثوا فً الشكل. ) س : لارن بٌن المهجر الشمالً 

 األلفاظ واألسلوب. ( والجنوبً من حٌث

ألنه مناجاة  (;2017) عًٌّ : ؾتٟٛ الشعر المهجرّي شعر مهموس  -ٗ

 للحٌاة، وتصوٌر صادق وعمٌك ومإثّر.
ظهور النزعة الرومانسٌّة عند معظم شعراء الرابطتٌن الشمالٌّة والجنوبٌّة، 

 وذلن من خالل عمك الشعور بالطبٌعة.
 

 
ّٞ ؟  ّٚاز ؾعط ايتؿع١ًٝ يف ايٛطٔ ايعطب ّٞ َٔ ِٖ ض ، ؾتٟٛ  2008قٝؿ

 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  ( 2010
. ًّ  نازن المالئكة ، بدر شاكر السٌّاب ، عبد الوهاب البٌّات

 

ٍّٚ قكٝس٠ َٔ ؾعط ايتؿع١ًٝ " سّط٠ ايٛظٕ " َٚٔ َؤّيؿٗا ؟  َا اغِ أ

 لصٌدة ) الكولٌرا ( لنـــازن المــــالئكة
 

 اغب١ قكٝس٠ ) ايهٛيريا ( ؟َا َٓ
صّورت نازن المالئكة فً هذه المصٌدة مشاعرها وأحاسٌسها نحو ِمْصَر 

 الشمٌمة ، حٌن داهمها وباء الكولٌرا.



 
 ماهر أبو بكر

 ٖ٘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اآلت١ٝ : ) يكس غاقين نطٚض٠ ايتعبري إىل انتؿاف َٔ قا٥ٌ ايعباض٠ 
 نازن المالئكة .   ايؿعط احلّط ( ؟

 
َا اغِ زٜٛإ بسض ؾانط ايػٝا  ؟ َٚا اغِ ايككٝس٠ اييت تٓتُٞ 

 يًسٜٛإ ع٢ً ؾعط ايتؿع١ًٝ ؟
دٌوان بدر شاكر السٌّاب )أزهار ذابلة(، وفٌه لصٌدة حّرة الوزن من 

َمل عنوانها )هل كان حبًّا(.   بحر الرَّ
 

ََٔ أقشا  ايسٚاٜٚٔ اآلت١ٝ  : " َال٥ه١ ٚؾٝاطني ، املػا٤ 
ًّ ، األخري ، أغاطري " ؟   ) مالئكة وشٌاطٌن ( لعبد الوهاب البٌّات

 ٌر( لبدر شاكر السٌّاب .) المساء األخٌر( لشاذل طالة ، )أساط
 

 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (  2010ؾتٟٛ  عّطف ايؿعط احلّط ) ؾعط ايتؿع١ًٝ (. 
هو الّشعر الذي كانت بداٌته الحمٌمٌّة فً بؽداد بعد الحرب العالمٌّة      

بعد الحرب العالمٌّة الثانٌة، فً الثلث األخٌر من أربعٌنٌّات المرن 
 ، ًّ العشرٌن، ولد اتّخذ التفعٌلة وحدة موسٌمٌّة له بداًل من البحر الخلٌل

 .رٍ من ؼٌر التمٌّد بعدٍد محدٍّد من التفعٌالت فً كّل سط
 

 لصٌدة )الفراغ(  َا اغِ قكٝس٠ أزْٚٝؼ ؟ 

 

َٔ ِٖ أقشا  ذلاٚالت ايتُّطز ع٢ً ايؿهٌ ايتكًٝسٟ يًككٝس٠ 
 اشنط ثالث١ َِٓٗ .ايعطب١ٝ ؟ 

  
ًّ أحمد باكثٌر ، و مصطفى وهبً التل )عرار(، و محّمد فرٌد أبو  علــ

 .حدٌد

 ؾٝٛعّا .، َٚا األنجط ايتػُٝات اييت أطًكت ع٢ً ايؿعط احلّط اشنط
الشعر الحّر ، الشعر الجدٌد ، الشعر المنطلك ، الشعر الحدٌث ، الشعر 

ًّ ، شعر التفعٌلة   ، واألخٌر هو األكثر شٌوعاً .التفعٌل
 

                  عًٌّ : َكطًـــح ) ايؿعط احلّط ( َكطًـــح غري زقٝل .
ّٞ ،  2010ؾتٟٛ  ّٟ ،  2012قٝؿ  2015ؾتٛ

ا، فً حٌن أنه لٌس كذلن؛ ألنه ٌوحً بؤن هذا الشّ  راً تامًّ عر متحّرٌر تحرُّ
 اللتزامه وزن التفعٌلة.

 

 عّطف ايبشٛض ايكاؾ١ٝ ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (
 هً البحور التً تتكون من تكرار تفعٌلة واحدة .

 

اشنط أمسا٤ ايبشٛض ايكاؾ١ٝ اييت ٜعتُس عًٝٗا ؾعط ايتؿع١ًٝ ، َٚا 
 2011قٝؿٞ غبب تػُٝتٗا ؟ 

مل ، وسبب الكـــامل  َجز ، الَهَزج ، المتمــاَرب ، المتداَرن ، الرَّ ، الرَّ
 تسمٌتها ألّن البحر ٌتكون من تكرار تفعٌلة واحدة.

 

يكس ّٖٝـــأت ُب١ٝٓ قكٝس٠ ايتؿع١ًٝ ايؿعط يًتدؿـ َٔ خكٝكتني 
ّٟ اشنطُٖا . ِّ خكا٥ل ايؿعط ايعُٛز ّٞ َٔ أٖ ّٟ  2014قٝؿ  2016ؾتٛ

 الخطابٌّة . الؽنائٌّة ) اإلطرابٌّة( ،
 
 

ّٟ  بّٝٔ َٛقـ احملاؾعني َٔ ؾعط ايتؿع١ًٝ  ؟  2017ؾتٟٛ    2014ؾتٛ
اتّهموا أصحابه بالضعؾ والتآمر على اللؽة والتراث ، وراحوا ٌتندّرون على 

 صوره وأسالٌبه .
 

٠ّٛ ع٢ً قؿشات ايكُّشـ اي١َّٝٛٝ  عًٌّ :  سهٛض ؾعط ايتؿع١ًٝ بك
ٚاجملًّات ٚع٢ً َػت٣ٛ املٗطداْات ٚايّٓسٚات ايؿعط١ّٜ، يف ايػتّٝٓٝات 

ّٞ       َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ خاّق١  2013ٟٛ ؾت،   2010قٝؿ

، وهموم األّمة وآالمها، ولموالفه ِمن  ًّ الرتباطه بحركات التحّرر العرب
االستعمار والمضٌّة الِفلَْسطٌنٌّة وحّرٌة اإلنسان، فضاًل عن ظهور نماذج رفٌعة 

 منه لدى شعراَء كباٍر من أمثال بدر شاكر السٌّاب .
 

ّٞ .  َٔ  مخػ١اشنط   (أغ١ً٦ ايهتا ) َٔ ؾعطا٤ ايتؿع١ًٝ يف ايٛطٔ ايعطب

بدر شاكر السٌّاب، وعبد الوهاب البٌّاتً، وصالح عبدالصبور، وأدونٌس، 
 ومحمود دروٌش

 

 .ؾعطا٤ ايتؿع١ًٝ يف األضزٕثالث١ َٔ اشنط 

 حٌدر محمود، وعبدالرحٌم عمر، وإبراهٌم نصرهللا
 

ِّ ايػُات ايؿ١ّٝٓ يؿعط ايتؿع١ًٝ " ايؿعط احلّط " .                   اشنط أٖ
 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (  2012ؾتٟٛ 

ٌموم على وحدة التفعٌلة. وال ٌتمٌّد بعدد التفعٌالت العَروضٌّة فً كّل  -أ  
 سطر. 

ٌموم، كذلن، على تشكٌل الّصور الشعرٌّة الجدٌدة واإلكثار منها.  -ب    
 ال ٌتمٌّد بَوحدة المافٌة. -ج 
فلسفٌّة والمٌتافٌزٌمٌّة؛ مّما طبع ٌهتّم باألساطٌر والرموز الدٌنٌّة واألبعاد ال -د 

 بعض لصائده بالؽموض الذي لد ٌصل إلى درجة اإلبهام.
ٌوّظؾ لؽة الحٌاة الٌومٌّة، وال ٌنشؽل شعراإه بجزالة األلفاظ وفخامتها  -ه

 على حساب المعانً.
 تظهر الَوحدة العضوٌّة والموضوعٌّة فٌه ظهوًرا بارًزا.

 

َٛسس٠ املٛنٛع١ٝ ؟َا املككٛز  باي  
 تعنً أن ٌسود المصٌدة موضوع واحد. 
 

عًٌ : اتكاف بعض قكا٥س ؾعط ايتؿع١ًٝ بايػُٛض ايصٟ ٜكٌ إىل 
ّٞ  زضد١ اإلبٗاّ .   2010قٝؿ

 ٌهتّم كثٌرا ًباألســاطٌر والرموز الدٌنٌّة ، واألبعاد الفلسفٌّة .        

 

 ايعطب١ٝ ايهرب٣ .عّسز َٛنٛعات ؾعط ايجٛض٠ 
ثُنائٌّةُ الّشعر والثورة / ؼدُر الحلفاء وصداه فً الشعر / رثاء ُ لشرٌؾ 

 الحسٌن وأنجاِله .
 

 ؾعطا٤ ايجٛض٠ ايعطب١ّٝ ايهرب٣ .ثالث١ َٔ اشنط 
 ًّ ًّ ، عبد الحمٌد الرفاعــ خٌر الدٌن ،  الشٌخ فإاد الخطٌب ، إبراهٌم الٌازج

 ًّ  الزركل
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عًٌ :  يكب ايؿاعط ؾؤاز اخلطٝب بؿاعط ايجٛض٠ ايعطب١ّٝ ايهرب٣ . 
 ّٟ  2014ؾتٛ

ألنه رافك الثورة العربٌة الكبرى ولادتها ، وعبّر عن مجرٌاتها وتؽنـّى 
ًّ والثورّي . بها ، وأوحت إلٌه بكثٌر من الشعر  الحماس

 َٔ قا٥ٌ قكٝس٠ ) ايعط  ٚايرتى ( ، َٚا املٓاغب١ ؟
ًّ سنة   م ، وٌصؾ فٌها فظائع األتران .9ٔ8ٔخٌر الدٌن الزركل

 َٔ قا٥ٌ قكٝس٠ ) ايٓا٥ش١ ( ، َٚا املٓاغب١ ؟
جمٌل صدلً الزهاوّي ، احتفاال ًبدخول العرب  بالد الشام بمٌادة فٌصل 

 بن الحسٌن

 ٠ ) ْؿٝس ايعًِ ( َٚا املٓاغب١َٔ قا٥ٌ قكٝس
ًّ فً نفس  أبو الفضــل الولٌد ، ومناسبتها االحتفال برفع العلم العربــ

 المكــان الذي ُشنك فٌه أحرار العرب من لبل األتران .
 

ّٞ ( ، َٚا  َٔ قا٥ٌ قكٝس٠ ) اخلالؾ١ ٚدالي١ املًو اهلامش
 املٓاغب١ ؟

ًّ دمحم كـــامل شعٌب ، ومناسبتها مبـــاٌعة  الشرٌؾ الحسٌن بن علـــ
 بالخالفة فً عّمان بعد أْن ألؽى االتــّحادٌون  األتران الخالفة .

 

 َٔ قا٥ٌ قكٝس٠ ) ْػط املًٛى ( ، َٚا املٓاغب١ ؟
 إبراهٌم طولان ، ومناسبتها رثاء الملن فٌصل بن الحسٌن .

 

 َٔ قا٥ٌ قكٝس٠ ) ايعط  ٚايرتى ( ، َٚا املٓاغب١ ؟
 ًّ  م ، وٌصؾ فٌها فظائع األتران .9ٔ8ٔسنة  خٌر الدٌن الزركل

 

 َٔ قا٥ٌ قكٝس٠ ) ايٓا٥ش١ ( ، َٚا املٓاغب١ ؟
جمٌل صدلً الزهاوّي ، احتفاال ًبدخول العرب  بالد الشام بمٌادة فٌصل 

 بن الحسٌن
 

 َٔ قا٥ٌ قكٝس٠ ) ْؿٝس ايعًِ ( َٚا املٓاغب١ ؟
ًّ فً نفس أبو الفضــل الولٌد ، ومناسبتها االحتفال برفع العلم  العربــ

 المكــان الذي ُشنك فٌه أحرار العرب من لبل األتران .
 

ّٞ ( ، َٚا  َٔ قا٥ٌ قكٝس٠ ) اخلالؾ١ ٚدالي١ املًو اهلامش
 املٓاغب١ ؟

 ًّ دمحم كـــامل شعٌب ، ومناسبتها مبـــاٌعة الشرٌؾ الحسٌن بن علـــ
 خالفة .بالخالفة فً عّمان بعد أْن ألؽى االتــّحادٌون  األتران ال

 

 َٔ قا٥ٌ قكٝس٠ ) ْػط املًٛى ( ، َٚا املٓاغب١ ؟
 إبراهٌم طولان ، ومناسبتها رثاء الملن فٌصل بن الحسٌن .

 
 

 

ِّ ايػُات ايؿ١ّٝٓ يؿعط ايجٛض٠ ايعطب١ّٝ ايهرب٣ .          عّسز أٖ
ّٞ  2011قٝؿٞ ،  2009ؾتٟٛ  ّٟ  2015قٝؿ  2016ؾتٛ

إذ تتضـح فٌها الروابط ؛ أ ـ االهتمـام بالوحدة الموضوعٌّة فً أؼلب المصــائد
 .النفسٌّة والتعبٌرٌّة 
ًّ بمختلؾ ب ـ  سهولة اللؽة  ووضوحها ؛ بُحكم مخاطبتها للجمهور العرب

 فئاته .
 ج ـ وضوح النزعة الخطابٌّة والحماسٌّة .

 

 2016قٝؿٞ   نٝـ حتككت ايٛسس٠ املٛنٛع١ٝ
فً المصٌدة الــواحدة الوحدة الفنٌّــة المـــائمة علـى وحدة الموضوع  نجد

ًّ ، وترتٌـب  بناء متماسن .األفكار والصور فً  ووحدة الجّو النفسـ
 

عًٌ :  غٗٛي١ ايًػ١ يف ؾعط ايجٛض٠ ايعطب١ّٝ ايهرب٣ ٚٚنٛسٗا . 
 ّٞ  2017ؾتٟٛ      2014قٝؿ

ًّ بمختلؾ فئاته  بُحكم مخاطبتها للجمهور العرب
 

 
َا ايؿهط٠ اييت حتّسثت عٓٗا قكٝس٠ ايؿاعط عبس ايطسِٝ ذلُٛز ، ٚاييت 

 َطًعٗا :
ُٔ ايـصبـٝـــُح إيــ٢ ايـذـٗـــاز          زعـــا ايـٛطــ

 ؾـطـــاض يـؿــــِطط ؾـِطسـتـــــــــ٘ ؾــــــؤازٟ             
تلبٌة نداء الجهاد ، وتعبٌر عن حّب الشاعر الفلسطٌنً للشهادة وفرحه 

 بدخول ساحة الجهاد .
 

 2009َا املككٛز بايٛطٔ ايصبٝح يف ايبٝت اآلتٞ ؟ ؾتٟٛ 
ُٔ ايـصبـٝـُح إيـ٢ ايـذ           ـــاز    ٗزعــا ايٛطـ

 ـاض يـؿـَِطط ؾـــِطَسـتــ٘ ؾـــــؤازٟطؾـ                
 فلسطٌن .

 

ِّ عسّزا َٔ ايؿعطا٤ ايعط  ايصٜٔ نتبٛا يف ؾعط املكا١َٚ ٚؾاضنٛا  غ
 أبٓا٤ ِدًستِٗ َكابِٗ.

محمود، ومحمود محّمد مهدي الجواهري، وبشارة الخوري، وعبدالرحٌم 
دروٌش، وحٌدر محمود، وهارون هاشم رشٌد، ومعٌن بسٌسو، وتوفٌك 

 زٌاد، وإبراهٌم نصر هللا .

ّٟ يف قكٝست٘ ، ٚاييت َطًعٗا :   َٔ خياطب  ذلُس َٗسٟ اجلٛاٖط
 2016قٝؿٞ 

 ٚبـايـهـُـــــــازٚتــٝــٗـــاّ بـايـذــــــــطاح ـاز   زالالّ ؾـــــٞ َـٝـــازٜـــٔ ايـذــٗ
مخاطبة الجماهٌر المماتلة الزاحفة إلى أرض فلسطٌن تحرٌرا ً لها 

 ودفاعا ًعنها .

 ّٞ َا ايؿهط٠ َٔ قكٝس٠ ايؿاعط بؿاض٠ اخلٛضٟ ، ٚاييت َطًعٗا : قٝؿ
 2016قٝؿٞ   2015

ــّل ايـُـِذــُس   ٛاْـاــ٘       يـبــؼ ايـػــاَض عـًـٝـــــ٘ األضدـيٜــا دـٗـــازاّ  قـؿ

 ٌُحًٌّ نضال األّمة العربٌّة ، عندما هبّت لدفع العدوان عن فلسطٌن .
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 2017ؾتٟٛ  َا ايؿهط٠ َٔ قكٝس٠ ذلُٛز زضٜٚـ ، ٚاييت َٓٗا :  
َّاٙ  َاشا دٓٝٓا سلٔ ٜا أ

 ست٢ منُٛت َّطتنِي
 ًّ بعد النكبة ، والمرارة التً ٌعــانـً منها تصوٌــــر عذاب الشعب الفلسطٌن

ًّ البعٌد عن  الشـــاعر فً منفـــاه ، وهً تجسٌد لمرارة الشعب الفلسطٌن
 أهله وأحبائه ودٌاره .

 
 

ّٛضٙ ايؿاعط ذلُٛز زضٜٚـ يف قكٝست٘ ) َاشا دٓٝٓا سلٔ  َا ايصٟ ق
َّاٙ ( ؟  ّٟ ٜا أ  2015ؾتٛ

ًّ بعد الن كبة ، والمرارة التً ٌعــانـً منها تصوٌــــر عذاب الشعب الفلسطٌن
ًّ البعٌد عن  الشـــاعر فً منفـــاه ، وهً تجسٌد لمرارة الشعب الفلسطٌن

 أهله وأحبائه ودٌاره .
 

ّٞ َا ايؿهط٠ َٔ قكٝس٠ تٛؾٝل ظٜاز ، ٚاييت ٜكٍٛ ؾٝٗا :   2008قٝؿ
ٌّ ؾرب َٔ ثط٣ ٚطين بأغٓاْٞ  غأمحٞ ن

ــّكُت َٔ  ؾطٜإ ؾطٜاْٞ ٚئ أضن٢ بسٜالّ عٓ٘ ٚيٛ ُعً
ًّ المشّرد سوؾ ٌزداد إصرارا ًوتمّسـكـــا ًبؤرضه  اإلنســـان الفلسطٌنـ

 ٌتمّسن بإنسانٌّته المفمودة . ووطنه ، ألنـّه بذلن
 

 َا ايؿهط٠ َٔ قكٝس٠ ٖاضٕٚ ٖاؾِ ضؾٝس ، ٚاييت َٓٗا :
 َٔ سلٔ زٚمنا بالزْا ؟

 َٔ سلٔ ؟ َٔ ْهٕٛ
ًّ كّل المٌم التً ًّ الضائع . رفض الشعب الفلسطٌن  ال تساند حمــّه اإلنسان

 

 َا ايؿهط٠ َٔ قكٝس٠ َعني بػٝػٛ ، ٚاييت َٓٗا :
 ئ أٖط  َٔ زضبٞ

ِّ  ئ أٖط  َٔ نأؽ اخل
ًّ ودفع  ًّ )الذي أعلى صوت اإلنسان العرب ٌعلن بلسان المماوم الِفلَْسطٌن

ًّ إلى واجهة األحداث العالمٌّة( تََشبُّثهُ  باألرض بمضٌّة الشعب الِفلَْسطٌن
 والتحاَمهُ بترابها وإصراَرهُ على التضحٌة والفداء

 

بًػإ َٔ حتسخ ايؿاعط َعني بػٝػٛ يف قكٝست٘ ) ئ أٖط  َٔ 
ّٟ زضبٞ ( ؟   2015ؾتٛ

ًّ الذي ٌُعلن تشبّـثه باألرض والتحامه بترابها ،  بلسان الممـاوم الفلسطٌن
 وإصراره على التضحٌة والفداء .

 

ِّ ؾاعطٜٔ َٔ ؾعطا٤            املكا١َٚ ايؿًػط١ّٝٓٝ ايتعَا بؿعط ايتؿع١ًٝ .غ
 ّٞ ّٟ  2012، ؾتٟٛ 2008قٝؿ  2014، ؾتٛ

 هارون هاشم رشٌد ، توفٌك زٌاد ، محمود دروٌش ، معٌن بسٌسو .

 
ّٞ ٚخاّق١ ايٓجط ، اش ّٛض األز  ايعطب نط يكس نإ يًرتمج١ آثاض نبري٠ يف تط

ّٞ     بعهٗا . ّٞ  2012قٝؿ  )  َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (  2013، قٝؿ
 أ ـ اطــالع العرب عن طرٌك الترجمة على عٌون اآلداب العالمٌّة .

ب ـ ظهور اتّجاه لوّي بٌن األدباء والمترجمٌن ٌمٌل إلى تعرٌب األلفاظ 
 والمصطلحات األجنبٌّة.

ج ـ تؤثُّر عدٍد من األدباء العرب بما ٌُترجم من اآلداب الؽربٌّة إلى العربٌّة، 
 مع أنهم لم ٌمرأوا األعمال المترجمة بلؽتها األصلٌة.

 
اشنط بعض األزبا٤ ٚاملرتمجني ايعط  ايصٜٔ َايٛا إىل تعطٜب األيؿاظ 

 ٚاملكطًشات .
 وب صّروؾ عباس محمود العماد ، محمود تٌمور ، عادل زعٌتر ، ٌعم

 عّطف ايتعطٜب .
هو إٌجـاد كلمــة عربٌّة للمصطلح أو اللفظ الذي ٌمابلها فً األجنبٌّة ، أو 

ًّ لؤلوزان  العربٌّة . إخضــاع اللفظ األجنب
 

ّٛضٙ؟  )  َٔ  َا زٚض ايّكشاؾ١ ٚايطباع١ يف ْٗه١ ايٓجط احلسٜح ٚتط
 أغ١ً٦ ايهتا  (

لحدٌث وتطّوره، والكشؾ عن كان للصحافة دور ال ٌنكر فً نهضة النثر ا
لابلٌة اللؽة ومالءمتها لمتطلبّات الحٌاة الجدٌدة؛ فزاد المعجم اللّؽوٌة 

 وأصبحت أسالٌب التعبٌر سلسة، ومالت إلى السهولة.
 

 
ّٞ  2010عّطف املكاي١ . ؾتٟٛ  ) َٔ أغ١ً٦  2017ؾتٟٛ    2015قٝؿ

 ايهتا  (
واحدة تنالش موضوعـا ً، أو تعبّر عن هً نّص نثرّي ٌدور حول فكرة 

وجهة نظر صاحبها ، أو تهدؾ إلى إلناع المّراء لتمبّل فكرة ما ، أو إثارة 
 عاطفة ما عندهم .

 
ّٟ عّسز عٓاقط املكاي١ .  ّٟ  2011، قٝؿٞ  2009ؾتٛ ّٟ  2014، ؾتٛ ، ؾتٛ

2015  ّٟ  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  ( 2016ؾتٛ
 ج ـ العاطفةب ـ الفكرة                      أ ـ اللؽة                       

 
ّٞ          حتّسخ عٔ عٓكط ) ايًػ١ ( يف املكاي١  .  2008قٝؿ

من الضرورّي أن ٌُراعً كاتب الممالة اختٌار الكلمات المناسبة، والتخلّص 
( ؛ لٌنسجم ذلن ٕٕٔٓمن الكلمات الزائدة وؼٌر الضرورٌّة) علّل : شتوي  

تموم علٌه الممالة، ولٌتّفك مع الممولة البالؼٌة "خٌُر مع اإلٌجاز الذي 
 الكالم ما للَّ ودلَّ".

 
 حتّسخ عٔ عٓكط ) ايؿهط٠ ( يف املكاي١ .

ًّ فً الممالة ) علّل ( ؛ فالكاتب ٌكتب ممالته حاماًل فً  وهً عنصر أساس
طٌّاتها رسالة ٌرٌد إٌصالها إلى المّراء، وهذه الّرسالة تحمل فكرة تعبّر عن 

 وجهة نظره.
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 حتّسخ عٔ عٓكط ) ايعاطؿ١ ( يف املكاي١ .
تشّكل العاطفة عنصًرا مإثًّرا وفعّااًل فً تمدٌم فكرة الممالة، وٌختلؾ 

حضورها باختالؾ الموضوعات التً ٌتناولها الكاتب؛ فهً تندفع فً 
 الموضوعات اإلنسانٌّة، وتختفً فً الموضوعات العلمٌّة.

 
 ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  ( املكاي١ .عّسز أقػاّ 

 أ ـ العنوان     ب ـ الممدّمة   ج ـ العرض     د ـ الخاتمة
 

 بّٝٔ أ١ُّٖٝ ايعٓٛإ يف املكاي١ .
 ّٞ ّٞ ،  2009قٝؿ ّٞ ،  2010قٝؿ ّٞ  2013قٝؿ  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  ( 2014، قٝؿ

وٌنبؽً أن تكُمن أهمٌّة العنوان فً لفت انتباه المارئ وجذبه لمراءة الممال، 
ٌتّسم بالتركٌز، والتعبٌر عن الموضوع مداِر الحدٌث، بمعنى أن ٌختار 

 الكاتب كلمات العنوان التً تنمل الفكرة المطلوبة.
 

 ّٚنح زٚض ) ايعطض ( يف املكاي١ .
ًّ فً الممالة ) علّل (؛ ففٌه تُعرض  العرض: ٌشّكل هذا المسم الجزء األساس

ً تحاول أن تثبت ما ورد فً الجملة المفتاحٌّة البٌانات واألدلّة والحمائك الت
 أو جملة موضوع الممالة.

 
ّٞ عّسز أْٛاع املكاي١ .  َٔ أغ١ً٦ ايهتا  () 2016قٝؿٞ   2013، ؾتٟٛ  2009 قٝؿ

 ب ـ الممالة الذاتٌّة .    أ ـ الممالة الموضوعٌّة .
 

 عّطف املكاي١ املٛنٛع١ّٝ، ٖٚات َجااّل عًٝٗا .
العلمٌّة أو الممالة الّرسمٌّة / المنهجٌّة. وهً التً تؽّطً  تعرؾ باسم الممالة

مجاالِت المعرفة جمٌعَها؛ إذ نجد المماالِت السٌاسٌّةَ، والثمافٌّة، 
واالجتماعٌّة، وااللتصادٌّة، والطبٌّة والفنٌّة والتارٌخٌّة ، والفكرٌّة، 

 وؼٌَرها.
ت والدورٌّات مثال : معظم المماالت التً نمرأها فً الّصحؾ والمجاالّ 

 المختلفة من هذا النوع.
 

 عّطف املكاي١ ايصات١ّٝ ، َٚا دلاهلا ؟
 ( ًّ تعرؾ باسم ؼٌِر الّرسمٌّة/ ؼٌر المنهجٌّة. وأسلوبها ذو طابع شخص

علّل ( ؛ فهً ال تمدّم معالجة منهجٌّة أو تحلٌلٌّة للموضوع التً هً بصدد 
فكرة ٌمتنصها الكاتب  منالشته كالممالة الموضوعٌّة. وٌكون مجالها أيّ 

 وٌمدّمها إلى لّرائه بؤسلوب شائك.
 

ّٞ . ثالث١ َٔ اشنط   ُنتا  املكاي١ يف ايٛطٔ ايعطب
ًّ  ٌعموب صّروؾ ، جبران  .خلٌل جبران ، إبراهٌم المازن

 

 ُنتا  املكاي١ يف األضزٕ .  ثالث١ َٔ اشنط    
 ًّ ًّ ، صالح جّرار ، إبراهٌم العجلون  .خالد الكرك

 

 
 
 

ّٞ ،  2011ؾتٟٛ ،  2010عّسز ايػُات ايؿ١ّٝٓ يًُكاي١ . ؾتٟٛ   2012قٝؿ
 الممالة فّن نثرّي محدّد فً حجمه، لصٌر أو متوسط الطول. -أ 
 أسلوب الممالة واضح ٌنؤى عن التعمٌد، وٌإثر اللؽة المفهومة. -ب
ٌنبؽً أن ٌتّسم عنوان الممالة باإلٌجاز والتكثٌؾ، والتعبٌر عن -ج 

 وإثارة اهتمام المارئ.الموضوع، 
، كؤن   -الموضوعٌّة خاّصة  –تعرض أفكار الممالة  -د  ًّ على أساس منطم

ٌنتمل من العاّم إلى الخاّص، أو من المؤلوؾ إلى ؼٌر المؤلوؾ، أو من 
 البسٌط إلى المعمّد.

الممالة الذاتٌّة أكثر تحّرًرا فً أسلوب بنائها ولؽتها، وتتّسم بالطابع   -ه
ًّ ال  ذي ٌمٌّز كاتبها عن سواه.الشخص

 

 
 عّطف اخلاطط٠ . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (

ًّ حدٌث ، ٌتداخل مفهومه مع مفهوم الممــالة وٌُمرن به ، ولد  هً فّن كتــاب
 تـُسّمى الممالة الذاتٌّة أحٌانا ًبالخاطرة .

 
 ؟َا أٚد٘  االختالف بني اخلاطط٠ ٚاملكاي١ 

فكرة ناضجة ولٌدة زمن بعٌد ، ولكنـّها فكرة عارضة أ ـ الخاطرة لٌسن 
 طارئة .

 ب ـ الخاطرة لٌست فكرة تـعرض من كّل الوجوه ، بّل هً مجّرد لمحة .
 ج ـ الخاطرة لٌست مجاال ً لؤلخذ والردّ مثل الممالة .

 د ـ الخاطرة ال تحتاج إلى األسانٌد والحجج الموٌّة إلثبات صّحتها ودلــّتها .
 طرة ألصر من الممالة .هـ ـ الخا

 و ـ الخاطرة عادة تكون بال عنوان .
 

ّٞ              ٚاظٕ بني املكاي١ ٚاخلاطط٠ َٔ سٝح ايؿهط٠ .   2008قٝؿ
ًّ ال بدّ من إٌصالها إلى المارئ ، وهً تعبّر  الفكرة فً الممالة عنصر أساس

ة الخاطرة فهً مجّرد فكرة طارئة وعارض عن وجهة نظر الكــاتب ، أّما
 ومجّرد لمحة .

 
  2017ؾتٟٛ   2013ؾتٟٛ ،  2010اشنط بعض أْٛاع اخلٛاطط . ؾتٟٛ 

الخواطر األدبٌّة والنمدٌّة ، والخواطر االجتماعٌّة ، والخواطر التارٌخٌّة ، 
 والخواطر الفلسفٌّة .

 ّٞ  2015اشنط ايطابعني  ايًصٜٔ تتػِ بُٗا اخلاطط٠ . قٝؿ
 ًّ ًّ واإلنسان  .تتـسم الخاطرة بالطابعٌن الشخص

 

ِّ ايػُات ايؿ١ّٝٓ يًداطط٠ . ّٟ  عّسز أٖ ّٞ ،  2009ؾتٛ ،  2010قٝؿ
ّٟ    2011قٝؿٞ   ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (2016قٝؿٞ   2014، ؾتٛ

 دورانها حول فكرة واحدة.  -أ 
 المَِّصُر واإلٌجاز.  -ب
 للؽة المكثّفة. األسلوب المرّكز، والتعبٌر الممتصد، وا-ج  

 البعد عن التحلٌل العمٌك المائم على تمدٌم األدلّة والبراهٌن. -د 

 

        عًٌ : قس ال زلس َٔ ايُهتا  َٔ ٜتدّكل يف نتاب١ اخلاطط٠ ؾكط . 
 ّٟ  2015ؾتٛ

ألّن بعض ُكتاب الممالــة فّرؼوا بعض أنشطتهم إلـى كتابة الخاطرة  
 وظروؾ الحٌاة الصحفٌّة . خضوعــاً لبعض الموالؾ الحٌاتٌّة
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ّٞ .ثالث١ َِٓ عّسز  ،  2011ؾتٟٛ  أؾٗط ُنتا  اخلاطط٠ يف ايٛطٔ ايعطب
 ّٞ  2014قٝؿ

 ًّ ًّ ، خلٌل السكاكٌن  .أدٌب إسحــاق ، أحمد شاكر الكرم
 

ِّ ُنتــا  اخلاطط٠ يف األضزٕ  . اشنط أٖ
 النا مامكػ .

 

 
. ّٞ  2011ؾتٟٛ  عّطف ايكّك١ مبؿَٗٛٗا األزب

المّصة المصٌرة مجموعة من األحداث ٌروٌها الكاتب، وٌصّور فٌها لطاًعا 
من الحٌاة، وٌمتصر على حادثة واحدة، أو حوادث عدّة متآزرة، ٌتؤلّؾ منها 

ا من حٌث التّحلٌل موضوع مستمّل بشخوصه وممّوماته، وتصّور مولفًا  تامًّ
 والمعالجة واألثر الذي تخلّفه فً المتلمًّ.

 

. ّٞ  عّطف ايكّك١ مبؿَٗٛٗا االقطالس
فّن من فنون األدب الحدٌث ، ال ٌتجاوز تارٌخها النصؾ الثانً من المرن 

ًّ تشّكلت مالمحه وترّسخت  الثامن عشر ، وهً بهذا المفهوم فنٌّ ؼرب
 أصولُه على ٌد كتّاب.

 
ِّ ايُهتــا  ايكّك١ ايككري٠  يف ايػط  . اشنط  أٖ

بلزان وموباسان فً فرنسا ، إدؼار ألن بو فً أمرٌكا ، ؼوؼول وتشٌخوؾ 
 فً روسٌا .

 
ٕ بُٗا   تأثــطت ايكّك١ ايعطب١ّٝ بايكّك١ ايػطب١ّٝ إ ايًصاايططٜك ُاَا ٖ

 ّٞ  2011قٝؿٞ ،  2010؟ قٝؿ
ًّ  الترجمة: إذ تُرجمت لصص كثرة عن اآلداب -ٔ الؽربٌّة، الفرنس

ًّ خاّصة .  والروس
االتّصال المباشر: عن طرٌك إتمان اللؽات األجنبٌّة، واالّطالع مباشرة  -ٕ

على آدابها، أو عن طرٌك اإللامة فً بالد الؽَرب، والتعّرؾ عن كثب إلى 
ًّ فٌها   .النشاط األدب

 
 عًٌ :  ْؿـــأت ايكّك١ ايككري٠ ع٢ً ٜس املكطٜني ٚأٌٖ ايؿـاّ 

ّٞ ايعطب١ّٝ .  ) غٛضٜا ٚيبٓإ ( قبٌ غريِٖ َٔ األقطـاض  2009قٝؿ
ًّ من ؼٌرهم  ألنهم كانوا أسرع اتصاال بالؽرب ، وأعمك تؤثرا باألدب الؽرب

 فً األلطار العربٌّة .
 

ّٞ ؟ ٍّٚ َٔ ُنتــا  ايكّك١ ايككري٠ يف ايٛطٔ ايعطب  َٔ ِٖ اجلٌٝ األ
 اشنط ثالث١ َِٓٗ 

ًّ ، فرح أنطون  ًّ ، سعٌد البستان  .سلٌم البستان

 

ُنتــا  اجلٌٝ ايجاْٞ َٔ ُنتــا  ايكّك١ ايككري٠ يف ثالث١ َٔ اشنط 
ّٞ  .ايٛطٔ ايعطب

ًّ و معروؾ األرناإوط   دمحم تٌمور وعبد المسٌح األنطاك

 

 

 َا اغِ اجملُٛع١ ايككك١ّٝ حملُس تُٝٛض ؟
 مجموعة ) ما تراه العٌون ( .

 

 َا اغِ اجملُٛعتني ايكككٝتني حملُٛز الؾني ؟
 مجموعة ) سخرٌة الناي ( ، ومجموعة ) ٌُحكى أّن ( .

 

ّٞ  عّسز عٓاقط ايكّك١ ايككري٠ .  أغ١ً٦ ايهتا  () َٔ  2013، ؾتٟٛ  2012قٝؿ
ب ـ الشخوص          ج ـ البٌئة             د ـ اللؽة                    أ ـ األحداث  
 و ـ الهدؾ ) المؽزى(         هـ ـ الحوار 

 

 .  عطف احلسخ يف ايكك١

، وهو الّصراع الذي ٌجري بٌن الّشخوص، وٌعدّ  ًّ هو لّب العمل المََصص
أنواع الصراع داخل الحدث ( ولد ٌكون العنصَر الرئٌس فٌها، ) س : 

الصراع بٌن البطل ولّوة مضادّة، ولد ٌكون الّصراع داخل الشخصٌّة مَع 
نزعة من نََزعات النفس، أو رؼبٍة أو لٌمة أخاللٌّة، أو اجتماعٌّة.... إلخ 

 وٌتطّور الحدث وٌنمو من خالل الّصراع.
 

 عّطف ايؿدك١ّٝ يف ايكّك١ . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (
ًّ الذي ٌتحّرن فً ِسٌاق األحداث. ولد تكون  الشخصٌّة هً الكائن اإلنسان
الشخصٌّة من الحٌوان أو الجماد ) علّل(، فتستخدم عندئذ رمًزا ٌشّؾ عّما 

 وراءه من عبرة أو تعرٌض.
 

ّٟ            عّسز أْٛاع ايؿدكّٝات يف ايكّك١ ايككري٠ .   2016ؾتٛ
 الشخصٌّة النامٌة   -مسطَّحة  الشخصٌّة الثابتة أو الشخصٌّة ال

 

عّطف ايؿدك١ّٝ ايجابت١ أٚ ايؿدك١ّٝ املػطَّش١ يف ايكك١ ايككري٠ .   
.  ّٞ ّٞ  2010، ؾتٟٛ  2008قٝؿ ّٞ  2014، قٝؿ  2015قٝؿ

هً الشخصٌّة التً ال ٌحدث تؽٌٌر على بُنٌتها األخاللٌّة أو النفسٌّة أو 
 اإلٌدٌولوجٌّة أثناء المّصة .

 

           ايؿدك١ّٝ ايٓا١َٝ يف ايكّك١ ايككري٠ .عّطف 
 ّٞ ّٟ  2009قٝؿ ّٟ  2014، ؾتٛ  2015، ؾتٛ

هً التً تتكّشؾ للمارئ تدرٌجًٌّا، وتتطّور بتطّور األحداث فً المّصة، نتٌجة 
 تفاعلها المستمّر مع هذه األحداث.

 

َا ايؿطم بني ايؿدك١ّٝ ايٓا١َٝ ٚايؿدك١ٝ ايجابت١ يف ايكّك١ ؟ 
 2016قٝؿٞ  2012ؾتٟٛ

الشخصٌّة النامٌـة هـً التً تتكّشـؾ للمارئ تدرٌجٌا ً وتتطّور بتطّور 
المستمّر مع األحداث ، أّما الشخصٌّة  األحداث فً المصـة نتٌجة تفاعلها

 الثابتة هً التً ال ٌحدث تؽٌٌر على بُنٌتها األخاللٌّة أو النفسٌّة أو
 اإلٌدٌولوجٌّة أثناء المّصة .

 

 ايب١٦ٝ يف ايكك١ ايككري٠  .عطف 
ًّ الذي تدور فٌه أحداث المّصة . ًّ والزمان  هً اإلطار المكان
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 َا زٚض املهإ يف ب١٦ٝ ايكك١ ايككري٠  ؟
، والمكان لد ٌكون مسرًحا  ًّ لؤلحداث، ولد ٌؤتً مشارًكا فً الفعل المََصص

عندما ٌكون هو نفسه المّوة المضادّة للبطل، كؤن ٌكون الّصراع بٌن البطل 
 والؽرق فً البحر. فالبحر هو المكان، وفً الولت ذاته، هو المّوة المضادّة.

 

 نٝـ ٜهٕٛ ايعَٔ يف ايكّك١ ؟
ًّ ٌختلؾ عن زمن الولائع فً الحٌاة  . زمن تخٌّل

 

َِٓعِ ؟   اشنط  عٓاقط ايكّك١ ايبٓا١ّٝ٥ ، ٚنٝـ ُت
األشخاص ، الحوادث ، الزمان ، المكان ، الحبكة ، الهدؾ . و تنظم 

 بواسطة اللؽة .
 

        ٠ بايعؿ١ّٜٛ ٚايبعس عٔ ايتهًـ عًٌ : اتكاف احلٛاض يف ايكّك١ ايككري
 ّٞ  2008قٝؿ

 حٌاة الٌومٌّة .حتى تجعله طبٌعٌّا ً مشابها ً ِلما ٌدور فً ال
 

 ّٞ  ،  2010عّطف اهلسف ) املػع٣ ( يف ايكك١ ايككري٠   قٝؿ
 ّٞ  2017ؾتٟٛ    2013قٝؿ

هو الؽاٌة التً ٌسعى الماّص إلى بلوؼها، أو الّرسالة التً ٌرٌد أن ٌوصلها 
 إلى المارئ .

 

ّٞ احلسٜح ؟  اشنط ثالث١ َٔ  أبطظ أعالّ ايكّك١ ايككري٠ يف األز  ايعطب
 ١ ايهتا  () َٔ أغ٦ً

 ٌوسؾ إدرٌس ، ٌحٌى حمــًّ ، زكرٌا تامر
 

ّٞ يف األضزٕ ؟ ٍّٚ عٌُ قكك  َا اغِ أ
 .المجموعة المصصٌّة ) أؼانً اللٌل ( لدمحم صبحً أبو ؼنٌمة 

 

 َٔ ٖٛ ضا٥س ايكّك١ ايككري٠ يف ؾًػطني ٚاألضزٕ ؟
ٌْدَس .  خلٌل بَ

 

َٔ  ملاشا ناْت احلطن١ ايككك١ّٝ يف ؾًػطني أغبل إىل ايعٗٛض
 األضزٕ ؟

 بسبب االنفتاح المبكر لسكان فلسطٌن على البالد العربٌّة المجاورة .
 

 َٔ ِٖ أبطظ ُنتــا  ايكّك١ ايككري٠ يف األضزٕ يف ايجالثٝٓٝات ؟
ًّ ، نجاتً صدلً . ًّ ، عارؾ العّزون  محمود سٌؾ الدٌن اإلٌران

 

ِ دلُٛعت٘ َٔ  ايطا٥س األبطظ يًكّك١ ايككري٠ يف ايجالثّٝٓٝات ؟ َٚا اغ
 ايككك١ٝ ؟

ًّ  وأصدر مجموعته المََصصٌّة األولى )أول  محمود َسٌؾ الدٌن اإلٌران
 الشوط( 

 

 َٔ ٖٛ ضا٥س ايكّك١ ايٛاقع١ّٝ يف األضزٕ ؟
 نجاتً صدلً .

 
 

 اشنط اغِ قشٝؿتني  ناْت حتؿٌ بككل ُنتــا  األضزٕ يف األضبعّٝٓٝات .
 جرٌدة الجزٌرة ، ومجلة الرائد .

 

 أبطظ ُنتــا  ايكّك١ ايككري٠ يف األضزٕ يف األضبعّٝٓٝات .ثالث١ َٔ اشنط 
ًّ ، عٌسى النـــاعورّي   .محمود سٌؾ الدٌن اإلٌرانــ

 

اشنط أبطظ ُنتــا  ايكّك١ ايككري٠ يف األضزٕ يف اخلُػّٝٓٝات ، 
 ٚاجملُٛع١ ايككك١ٝ يهٌ ناتب .

 .مجموعة ) من وحً الوالع ( ألمٌن فارس َملحس 
 .) شعاع النور ( لدمحم أدٌب العامرّي مجموعة 

 مجموعة ) أشٌاء صؽٌرة ( لسمٌرة عّزام.
 مجموعة ) طرٌك الشون ( لعٌسى الناعوريّ 

 

 أبطظ ُنتــا  ايكّك١ ايككري٠ يف األضزٕ يف عكس ايػتّٝٓٝات .ثالث١ َٔ اشنط 
 .محمود شمٌر ، خلٌل السواحرّي ، جمال أبو حمدان 

 

 ـا  ايكّك١ ايككري٠ يف األضزٕ يف عكس ايػبعّٝٓٝات أبطظ ُنتـ ثالث١ َٔاشنط 
 ًّ  أحمد عودة.، سالم النّحاس ، إبراهٌم العبس

 

 أبطظ ُنتــا  ايكّك١ ايككري٠ يف األضزٕ يف عكس ايتػعّٝٓٝات  ثالث١ َٔاشنط 
 .مفلــح العدوان ، نــاٌؾ نواٌسة ، ٌوسؾ ضمرة 

 

 . يف عكس ايتػعّٝٓٝات َٔ ناتبات ايكّك١ ايككري٠ األضز١ّْٝاشنط ثالخ 

ًّ ، بسمة النسور   .جواهر الرفاٌعة ، جهاد الرجب

 

 

 عّطف ايطٚا١ٜ .
الّرواٌة شكل من أشكال المّصة ، ٌتمٌّز بالمرونة واالنسٌابٌّة، وهً تعبٌر 
عن الحٌاة بتفصٌالتها وجزئٌّاتها وأحداثها وعاللاتها، أو تجربة إنسانٌّة 

ر فٌها الّروائً الجوانب النفسٌّة واإلنسانٌّة واالجتماعٌّة، فً بٌئة من ٌصوّ 
خالل ِحمبة زمنٌّة، وٌطرحها على نحٍو مسَّوغ من خالل حركة الّشخوص 

 وصراعهم، وتطّور األحداث وأسلوب التناول والعرض.
أمسا٤ ايطٚاٜات ايعطب١ّٝ اييت ظٗط ؾٝٗا اتــذاٙ تػًٝب ثالث١ َٔ اشنط 

 ايصات١ّٝ .ايرتمج١ 
 رواٌة ) زٌنب ( لدمحم حسنٌن هٌكل .
. ًّ  رواٌة ) إبراهٌم الكاتب ( للمازن

 رواٌة ) سارة ( لعبّاس محمود العماد .
 

 َا ُٖا ُبعسا ايٛاقع١ّٝ يف ايطٚا١ٜ ؟
. ًّ  الحدث ، والبُعد االجتماع

 

ّٞ  2011ؾتٟٛ                 عّسز عٓاقط ايطٚا١ٜ .  2013، قٝؿ
 أ ـ الحدث     ب ـ الشخصٌّة       ج ـ الزمان والمكان         

 د ـ السرد           هـ ـ الحوار

ّٞ  عطف احلسخ يف ايطٚا١ٜ  .  ّٟ  2013، ؾتٟٛ  2012قٝؿ  2015، ؾتٛ
. ًّ  هو الفعل البشرّي ، أو الفعل الذي تموم به الشخصٌّة فً العمل الروائ

 



 
 ماهر أبو بكر

 ٗٔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّٞ ) املْٛٛيٛز (عّطف احلٛاض  ّٟ  ايساخً ،  2009يف ايطٚا١ٜ . ؾتٛ
ّٞ  2010ؾتٟٛ   2014، قٝؿ

 هو حوار من طرؾ واحد ، أو حوار الشخصٌّة مع نفسها .
 

ّٞ " املْٛٛيٛز " ؟  َا ايصٟ حيسخ يًؿدك١ّٝ أثٓا٤ احلٛاض ايساخً
فٌه تؽٌب الشخصٌّة عن والعها وٌجري فً داخلها حدٌث طوٌل عّما تحّس، 

اضَرها بماضٌها بمستمبلها، مازجةً الحمٌمة بالُحلُم، والوالع باآلمال خالطةً ح
 المرجّوة، والٌؤس باألمل، محاولةً أن تتبٌّن نفَسها وأن تعرؾ ذاتها.

 

ّٞ ) ايسٜايٛز ( يف ايطٚا١ٜ .  ّٟ عّطف احلٛاض اخلاضد  2017ؾتٟٛ    2009ؾتٛ
 هو حوار بٌن طرفٌن أو شخصٌن .

 

ّٞ ) ايسٜايٛز ( ؟ ١ُّ احلٛاض اخلاضد  َا ٖٞ َٗ
أ ـ إخبارٌّة تمتصر على تمدٌم المعلومات ، وهذه أبسط أشكال الحوار 

 وأكثرها سذاجة .
ًّ ألحداث  ستمع .  ب ـ لد ٌمّهد الحوار الخارج

ًّ عن أحداث سابمة ، وٌفّسر كٌفٌّة ولوعها .  ج ـ لد ٌكشؾ الحوار الخارج
 

ِّ ثالث١ َٔ  اشنط  أعالّ ايطٚا١ٜ يف تاضٜذ ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ . ) َٔ أٖ
 أغ١ً٦ ايهتا  (

 .نجٌب محفوظ ، ٌوسؾ إدرٌس ، حنـّا ِمٌنة 
 

)الفتاة َا اغِ احملاٚي١ ايطٚا١ّٝ٥ األٚىل يف األضزٕ ؟ َٚٔ قاسبٗا ؟ 

 .عمٌل أبو الشعر ل األرمنٌّة فً لصر ٌَْلِدز(
 

 باؾا ( ؟َٔ ٖٛ ناتب ضٚا١ٜ ) أبٓا٤ ايػػاغ١ٓ ٚإبطاِٖٝ 
 .روكس بن زاٌد العُزٌزّي 

 

ّٞ يف سكب١ األضبعّٝٓٝات ؟ َٚا اغِ ضٚاٜت٘ ؟ ّٞ أضزْ ٍّٚ ضٚا٥  َٔ ٖٛ أ
 (تٌسٌر ِظبٌــان وكتب رواٌة ) أٌن ُحماة الفضٌلة 

 

 َا اغِ ضٚا١ٜ ايهاتب ؾهطٟ ؾعؿاع١ ؟
 .رواٌة ) ذكرٌات ( 

 

 اشنط أمسا٤ ضٚاٜات عبس احلًِٝ عّباؽ .
 .رواٌة ) فتاة من فلسطٌن ( ، رواٌة ) فتى من دٌر ٌاسٌن ( 

 

 عّسز أمسا٤ ضٚاٜات سػين ؾطٜع .
رواٌة ) مؽامرات تائبة ( ، رواٌة ) حّب من الفٌحاء ( ، رواٌة ) زهرة 

 الزٌزفون ( .
 

ملاشا اعترب ايٓكـاز ضٚا١ٜ ) ؾتا٠ َٔ ؾًػطني ( ٖٞ ايطٚا١ٜ األضز١ّْٝ 
 ايطا٥س٠ .

ز به من مالمح فنٌّة تبشــّر بشًء من النضج، ال تدانٌها فٌه بسبب ما تتمٌّ 
 المحاوالت السابمة .

 َا مس١ ايطٚا١ٜ األضز١ّْٝ َا قبٌ اخلُػّٝٓٝات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ؟
ًّ بصورة فنٌّة .  لم تستطع التعامل مع التشكٌل الروائ

 

 َا ايصٟ ٜعّبط عٓ٘ احلسخ يف ايطٚا١ٜ ؟
 وسماتها .ٌعبّر عن صفات الشخصٌّة 

 

 مَب تتُّٝع  ايطبٝع١ ايؿ١ّٝٓ يألسساخ ٚتػًػًٗا يف ايطٚا١ٜ ؟
تتمٌّز بالحركة والتوتر والمفارلة والؽموض واإلثارة؛ لجذب اهتمام المتلمًّ 

 وتشوٌمه إلى المتابعة.
 

ّٞ       ّٚنح املككٛز باحلبه١ يف ايطٚا١ٜ .   2009قٝؿ
و العمود الفَمَِرّي للّرواٌة، أو هً هً بناُء األحداث أو ترتٌبها أو تسلسلها ، 

ًّ لها.  الموّجه األساس
 

 عّطف ايؿدك١ٝ ايطٚا١ٝ٥ ؟
ًّ األساسٌّة فً الكشؾ عن الِموى التً  الشخصٌّة الروائٌّة ركٌزة الّروائ

تحّرن الوالع من حولنا، ومن ؼٌِرها ال وجود للّرواٌة، فالّرواٌة هً 
 الشخصٌّة كما ٌرى بعض النمّاد.

 

ٌّ َُٓٗا ؟َا ْٛعا   ايؿدك١ٝ ايطٚا١ٝ٥، َع تعطٜـ ن
الشخصٌّة المسّطحة، وهً بسٌطة أو ثابتة، وال تإثّر فً األحداث أو تتؤثر 

 بها . 
والشخصٌّة النامٌة، وهً التً تُبنى خطوة خطوة وتتكّشؾ بالتدرٌج 

 .عل مَع األحداث وتتطّور بتطّورهاوتتفا
 

 َاشا ٜعين ايعَإ ٚاملهإ يف ايطٚا١ٜ ؟
همـا ٌعنٌان بٌئة الرواٌة أو المرحلة أو العصر أو المحٌط الذي تتحّرن فٌه 

 ومن خالله الشخصٌّات .

 

 عّطف ايػطز يف ايطٚا١ٜ .
ٌعنً المَصَّ أو الحركة، وهو الحامل لكّل شًء فً الّرواٌة، فمن خالله تبرز 

 الّرواٌة وٌتحدّد بناإها.
 

ّٞ       َا أ١ُٖٝ ايػطز يف ايطٚا١ٜ ؟   2010قٝؿ
 هو الحامل لكّل شًء فً الّرواٌة، فمن خالله تبرز الّرواٌة وٌتحدّد بناإها.

 

١َّ ايؿا١ًَ يًتكّٓٝات ايػطز١ّٜ يف ايطٚا١ٜ ؟    َا ايٛظٝؿ١ ايعا
 ّٞ ّٞ        2008قٝؿ  2017ؾتٟٛ          2015قٝؿ

. ًّ  تتمثــل فً تحمٌك التوازن للبناء الروائ
 

 يف ايطٚا١ٜ .اشنط بعض األؾهاٍ ايػطز١ّٜ 
الضمائر بؤنواعها ، المذكــرات ، الرسائل ، التذكــر ، االسترجاع ، التداعً 

 ، الحلم ، تٌّار الوعً .
 

ّٞ يًشٛاض يف ايطٚا١ٜ ؟  َا ٖٞ ايٛظٝؿ١ ايط٥ٝػ١ أٚ االغتدساّ ايط٥ٝػ
 ّٟ ّٟ       2014ؾتٛ  2016ؾتٛ

 ٌُستخدم للكشؾ عن خصائص الشخصٌّة وطبٌعتها ومستواها .
 

 شنط ْٛعٞ  احلٛاض يف ايطٚا١ٜ .ا
ًّ ) الدٌالوج ( . ًّ ) المونولوج ( ، والحوار الخارج  الحوار الداخل

 
 



 
 ماهر أبو بكر

 ٕٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّٟ . ) أٚ ؾّػط أِٖ َا  اشنط أمسا٤ ايطٚاٜات اييت نتبٗا عٝػ٢ ايٓاعٛض
 ايطٚا١ٜ األضز١ْٝ يف عكس ايػتّٝٓٝات ( ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (ميّٝع 

 أ ـ رواٌة ) مارس ٌحرق معدّاته ( واستلهمها من الفكر األسطورّي .

ّٞ ب ـ  رواٌـة ) بٌت وراء الحدود ( ، وتعكس فــاجعة الشعب   2008قٝؿ

ًّ وتبٌّن صورة التهجٌر المسرٌّة التً تعّرض لها هذا الشعب.        الفلسطٌنـ
 ج ـ رواٌة ) لٌلة فً المطار ( .

 

ّٞ قسض يف ايػبعّٝٓٝات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ؟   ّٞ أضزْ        َا أبطظ عٌُ ضٚا٥
 ّٞ  2008قٝؿ

 .رواٌة ) الضحن ( لؽالب هلسا 
 

َا ٖٞ ايطٚاٜات اييت اعتربٖا ايٓكاز األغاؽ احلكٝكٞ ايصٟ مّت عًٝ٘ 
 بٓا٤ ايطٚا١ٜ يف األضزٕ ؟

 لؽالب َهلَسا و رواٌات سبول وشنّار النّحاس .رواٌة ) الضحن ( 
 

ِّ أعالّ ايطٚا١ٜ يف األضزٕ . ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (ثالث١ َٔ اشنط   أٖ
 .ؼــالب َهـلَسا ، ســالم النّحاس ، سحر خلٌفة 

 

 

ّٟ  عّطف املػطس١ّٝ . ّٞ ،  2009ؾتٛ  2012قٝؿ
أو عرض شؤن من شإون الحٌاة أمام المسرحٌّة فّن ٌرمً إلى تفسٌر 

جمهور من المتفّرجٌن بواسطة ممثّلٌن ٌتمّمصون أدوار شخوص المجتمع 
 على َخَشبة المسرح.

 
ّٞ ؟  2013ؾتٟٛ  َا ٖٞ عٓاقط ايعٌُ املػطس

 أ ـ النّص            ب ـ الممثلون           ج ـ الجمهور
 

ّٟ ٚعالق١ دسي١ّٝ بني املػطح  ٚايٓاؽ ، ٚنـح ٖٓاى اضتباط عهٛ
 شيو .

الناس ٌستمدّون من المسرح فهماً أنضج وأوعى للعالم، والمسرح ٌستمدّ 
 من الناس الحٌاة و االستمرار.

 

 َا ايؿهط٠ اييت ٜكّٛ عًٝٗا املػطح يف سكٝكت٘ ؟
ٌموم على فكرة الصراع ؛ صراع اإلنسان مع المدر ، وصراع اإلنسان مع 

لموى التً تحدّ من إرادته أو تملل من اإلنسان ، وصراع اإلنسان مع كّل ا
 شؤنها .

 ع٢ً َاشا نإ ُٜطًل ايؿعط ايسضاَٞ ؟
 كان ٌطلك على النوعٌن )التراجٌدّي، والكومٌدّي(.

 

 َا ايصٟ تعٓٝ٘ يؿع١ ) زضاَا ( ايّٝٛ ؟
لفظة دراما الٌوم تطلك فمط على المسرحٌّة الجادّة، أو المسرحٌّات ذات 

تمد على إثارة الّضحن، تمًٌٌزا لها عن الكومٌدٌا الطابع الجدّي، التً ال تع
 )المسرحٌّة الّضاحكة(.

 
 
 

 . ّٞ ّٛض املػطح ايعطب            اشنط عاًَني أثطا إجيابّا ع٢ً ْؿأ٠ ٚتط
 ّٞ  2008قٝؿ

كتــّـاب اللماء بٌن الشرق والؽـرب ، والتـرجمــات المتعدّدة ألعمـــال 
 المسرح فً الؽـرب ، وتمثٌل بعض األعمال المسرحٌة المترجمة .

 

اشنط بعض األعُاٍ املرتمج١، ٚاألعُاٍ املػطس١ٝ ، ٚاييت َٗست 
ّٞ ايعطبٞ . ّٔ املػطس  ايططٜل يٓؿأ٠ ٚقبٍٛ ايؿ

 الترجمات :  ترجمات ألعمال كورنً ، راسٌن ، مولٌٌر ، شكسبٌر .
األعمال المسرحٌة : مسرحٌّة السٌّد ، مسرحٌّة هوراس ، مسرحٌّة 

 أندرومان ، مسرحٌّة مٌروب .
 

ََٔ َّجًٗا ، ٚأٜٔ ٍّٚ َػطس١ّٝ عطب١ٝ مّت عطنٗا  ، ٚ  ؟ اشنط أ

ًّ " مارون  مسرحٌّة ) البخٌل ( لمولٌٌر ، ولام بتمثٌلها األدٌب اللبنان
 .ئها فً بٌته مَع مجموعة من زمالالنماش " وعرضه

 

 ُجًٝٗا األزٜب " َاضٕٚ ايٓكاف " أمسا٤ املػطسّٝات اييت قاّ بت زعّس
مسرحٌّة البخٌل /    مسرحٌّة أبو حسن المؽفل أو هارون الرشٌد /  

 مسرحٌّة الحسود السلٌط .
 

 عًٌّ : ْهػ١  املػطح يف يبٓإ بعس ٚؾا٠ َاضٕٚ ايٓكاف ؟
 .نشوب الحرب األهلٌّة فً لبنان 

 

ــّذاٙ املػطح ؟ َٚاشٍ َا ايعٌُ ايصٟ  قاّ ب٘ اخلسٜٟٛ إمساعٌٝ ات
 َُجٌِّ عًٝ٘ ؟

 ٌدة( للترفٌه عن األجانب حٌنئٍذ.بنى دار األوبرا التً ُمثّلت علٌها أوبرا )عا
 

  عّسز عٓاقط املػطس١ّٝ .
 ّٞ  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  ( 2011، ؾتٟٛ 2011قٝؿٞ   ، 2009قٝؿ

                      ًّ  ب ـ الشخصٌّة المسرحٌّة             أ ـ الحدث المسرح
 ًّ ًّ                                  د ـ الحوار المسرح  ج ـ الصراع المسرح

 

ٍّٚ ألسساخ املػطس١ّٝ ؟  َٔ ٖٛ احملّطى األ
. ًّ  شخصٌّة البطل المسرح

 

 . ّٞ  2010ؾتٟٛ              اشنط َّٝعتني َٔ َّٝعات ايبطٌ املػطس
ًّ هً المحّرن األول ألحداث المسرحٌّة، وهً التً شخصٌّة البطل المسر ح

 أطول مدّة على خشبة المسرح.  –فً األؼلب  –تبمى 

 

اشنط ٚظٝؿتني أٚ     َا ٖٛ ضٚح املػطس١ّٝ  ، ٚبّٝٔ غبب شيو ؟
 ٜؤزُٜٗا ايكطاع يف املػطس١ٝ ) ٚنح أثط ايكطاع يف املػطس١ّٝ ( .

 ّٞ ّٟ ،  2011ؾتٟٛ ،  2008قٝؿ  2014ؾتٛ

الّصراع روح المسرحٌّة، الذي ٌولّد الحركة وٌنّمً األحداث وٌمنحها التوتّر 
والدَّاللة والتماٌز عن األحداث العادٌّة، وٌضفً على الشخصٌّات األخرى 

 وجودا ً مسرحٌّا ً متمٌّزا ً .
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ّٟ                  َا غبب ْؿ٤ٛ ايكطاع يف املػطس١ّٝ ؟  2015ؾتٛ
بسبب اصطدام أفعال الشخصٌّة مع الشخصٌّــات األخرى حول أمر مــا ، لد 

لضٌّة اجتماعٌّة أو وطنٌّة أو طموحا ً ٌكون فكرة أو مبدأ خـلمٌّا ً أو 
. ًّ  شخصٌّا ً ، أو ؼٌر ذلن من وجوه النشاط اإلنسان

 

 املػطس١ّٝ يف دٖٛطٖا سٛاض ، ّٚنح  شيو .
 بالحوار ٌتحدّد انتماء المسرحٌّة إلى فّن المسرح وٌمنحها لٌمتها األدبٌّة

 

               ٜٓٗض احلٛاض يف املػطس١ّٝ مبٗاّ عسٜس٠ ض٥ٝػ١ ، اشنطٖا . 
 ّٞ  2010قٝؿ

، وتتطّور األحداث،  ًّ الحوار أداة التّصور ومن خالله ٌنمو البناء المسرح
وتبرز األبعاد النفسٌّة والفكرٌّة واالجتماعٌّة للشخصٌّات، وتتعمّد الموالؾ 

 وتتشابن.
 

 ّٞ ّٞ . قٝؿ        2014َا أبطظ ايػُات ايؿ١ّٝٓ  ايٓٛع١ّٝ يًشٛاض املػطس
 ّٞ  2016قٝؿٞ            2015قٝؿ

التركٌز واإلٌجاز ، واإلشارة التً تـُفصح عن الطبائع ، واإلٌحاء الذي 
 ٌُومىء إلى ما سٌكون .

 

ــّاز ايعط  ايصٜٔ غاُٖٛا يف زؾع  عّسز بعض ايُهتــا  املػطسّٝني ٚايٓك
ّٞ ٚاظزٖاض ايهتاب١ املػطس١ّٝ ّٔ املػطس  .ايؿ

 حكٌـم .دمحم تٌمــور ، أحمد شولـً ، توفٌك ال
 
 

ّٞ يف األضزٕ . ِّ ايُهتــا  يف ايتأيٝـ املػطس  اشنط أٖ
 جمــال أبو حمدان ، بشٌر هوارّي ، محمود الزٌوديّ 

 

 

ّٔ ايػري٠ .  عّطف ؾ
 هو الكتابة عن حٌاة إنسان ، أو عن فترة محدّدة من حٌاته .

 
 

ّٔ ايػري٠ ساد١    .اشنط األغبا  اييت جتعٌ َٔ ؾ
 ّٟ  2017ؾتٟٛ           2014ؾتٛ

اإلحساُس بوجود لٌمة اجتماعٌّة أو إنسانٌّة أو دٌنٌّة أو علمٌّة فً حٌاة  -ٔ
إنسان ما ، ٌحرص على تمدٌمها إلى اآلخرٌن أو ٌحرص ؼٌُره على تمدٌمها 

 إلى المجتمع واألّمة.
سواء وجود اإلحساس الفردّي بؤهمٌّة إنساٍن ما وضرورة الكتابة عنه،  -ٕ

 أكان هذا اإلحساس ذاتًٌّا أم إحساس إنسان بؤهمٌّة ؼٌره.
المدرة على كشؾ النفس وتمدٌمها إلى المارىء كما عاشت حٌاتها  -ٖ

 تمدًٌما صادلًا ٌكشؾ عن دلائك التجربة اإلنسانٌّة وخفاٌاها.
 

 َا ْٛعا ايػري٠ ؟ ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (
 لسٌرة الؽٌرٌّة.ا -السٌرة الذاتٌّة .              ب  -أ 
 
 
 

ّٞ      2013ؾتٟٛ  عّطف ايػري٠ ايصات١ّٝ .   )َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (  2015قٝؿ
هً أن ٌكتب الكاتب سٌرة حٌاته الخاّصة، منذ الّطفولة حتّى تارٌخ كتابة 

الّسٌرة ، وأحٌانًا ٌمؾ عند مرحلة معٌّنة ماضٌة؛ بِنٌّة نمل تجربته إلى 
 المشاركة فٌها.اآلخرٌن، ودعوتهم إلى 

 

َُتٓؿــؼ يًهاتب ؟  عًٌ : ايػري٠ ايصات١ّٝ 
ٌمّص فٌها مجرٌات حٌاة جدٌرة بؤن تُستعاد وتُمرأ؛ ألنها توّضح موالؾ 

ر موالفه، وتمنحه  الفرد من المجتمع، وتكشؾ فلسفته وآراءه، وتفّسِ
 الفرصة إلبراز ممدرة فنٌّة لََصصٌّة.

 

 َا ٖٞ َاّز٠ ايػري٠ ايصات١ّٝ ؟
 السٌر الذاتٌّة تفاصٌل حٌاة الكاتب . مادّة

 

 َا ٖٞ احلٛاؾع األنجط خًكاّ  يًػري٠ ايصات١ّٝ ايٓادش١ ؟
 التجارب الروحٌّة ، والصلة باألحداث الكبرى والمشاركة فٌها .

 

ّٞ ؟ َٚٔ ايهاتب ؟  ٍّٚ غري٠ شات١ّٝ ْادش١ يف األز  ايعطب َا اغِ أ
اق ( ، كتبها أحمد فــارس كتاب ) الســاق على الســاق فٌمـا هو الفارٌ

 الشدٌـــاق .

عًٌ : ؾٗط٠ نتا  ) ايػام ع٢ً ايػام ؾُٝا ٖٛ ايؿاضٜام ( يف 
. ّٞ  2011قٝؿٞ            األز  ايعطب

 بسبب ما اتسم به الكتاب من سالمة اللؽة ولّوة العبارة .
 

 ّٞ ّٞ   2013عًٌ : ؾٗط٠ نتا  ) األّٜاّ ( يط٘ سػني . قٝؿ  2014، قٝؿ
فٌه مجموعة من العوامل جعلت منه سٌرة ذاتٌّة رفٌعة، أهمها: توافرت 

، والّصراحة، والجرأة فً كشؾ الوالع، فضاًل عن  ًّ األسلوب المَصص
 شعرٌّة اللؽة، وروح النمّد والّسخرٌة.

 

َا ايهُري ايصٟ مّت اغتدساَ٘ يف ايػري٠ يف  نتا  ) األّٜاّ ( ؟ َٚا 
 أثط شيو ؟

الكاتب عن نفسه، مّما أسبػ على سٌرته وّظؾ ضمٌر الؽائب فً حدٌث 
 شٌئًا من الّصدق والموضوعٌّة.

 

ّٞ . ) أٚ  َّجٌ ع٢ً ايػري٠  ِّ ايػري ايصات١ّٝ يف األز  ايعطب اشنط أٖ
  ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (        ايػري١ٜ (

) سارة ( لعبـــاس محمود العمــــاد ، ) إبراهٌم الكــاتب ( إلبراهٌم 
ًّ ، ) المــــا  .) سبعون ( لمٌخائٌل نعٌمة ، حٌـــاتـً ( ألحمد أمٌنزن

 

            عّطف ايػري٠ ايػري١ّٜ . 
 ّٟ ّٞ        2009ؾتٛ  2012ؾتٟٛ        2011ؾتٟٛ        2010قٝؿ

لّسٌرةُ الؽٌرٌّة: هً التً تُعنى بدراسة سٌرة حٌاة الُمتَْرَجِم له وبٌئته، من ا
ًّ واألخبار  المروٌّة عنه، وتحلٌل الظروؾ التً أحاطت خالل إرثه األكادٌم

 به، موِلدًا ونشؤةً وتعلًٌما، وكشؾ أثرها فً شخصٌّته وخبراته وآرائه.
 

 عًٌّ : ناتب ايػري٠ ايػري١ٜ ٜعترب مبجاب١ املؤّضر .
ألنه  ٌلتزم الدلّة والموضوعٌّة، وٌرتّب األحداث، وهو كذلن فنّان فً اختٌار 

 رئ.اللّمطات وتمدٌمها إلى الما
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ّٞ احلسٜح . ) أٚ َّجٌ ع٢ً  اشنط بعض ايػري ايػري١ّٜ يف األز  ايعطب
 ايػري٠ ايػري١ٜ ( ) َٔ أغ١ً٦ ايهتا  (

) الرافعـً ( لدمحم سعٌد العرٌـان ، ) منصور األندلس والمعتمد بن عبّــاد ( 
ًّ أدهم ، ) سٌّد لرٌش (  لمعروؾ األرناإوط  لعلـ

 

 َا ايصٟ ٜؤخص ع٢ً ايعكاز يف عبكطّٜات٘ ؟
أنه كان ٌرّكز على الفردٌّة عند َمْن ٌُترِجم لهم، وهذا ٌعود إلى فلسفة العمّاد 

 .التً تموم على اإلٌمان بالفرد أكثر من إٌمانه بالجماعة
 

ّٞ ( ؟  َا املأخص ع٢ً ذلُس غعٝس ايعطٜإ يف نتاب٘ ) ايطاؾع
ًّ صورة افتمر إلى عنصر النمّو  والتطّور فً البناء  فلم ٌرسم للرافع

 جمعا ً متتالٌا ً . متدرجة مكتملــة بل جمع الفصول
 

َا ٖٞ ايطنٝع٠ اييت ُتَعسُّ َٔ ايّطنا٥ع األغاغ١ّٝ اييت تػتٓس إيٝٗا ايّػري٠ 
 ايؿ١ّٝٓ؟

 الموضوعٌّة .
 

عّسز ايؿطٚط ايٛادب تٛؾــطٖا يف ايػري٠ ايصات١ّٝ أٚ ايػري١ّٜ عٓس 
 ّٞ ّٟ   2008نتابتٗا . قٝؿ  2016قٝؿٞ   2015ؾتٛ

التركٌُز على الشخص المترَجم له دون التفصٌل بالحدٌث عّمن لهم صلة  -ٔ
 به من أشخاص. 

 االبتعاد عن المبالؽات والتعّسؾ فً التعامل مع المعلومات  -ٕ
 ) علّل (؛ ألّن ٌفسد الّسٌرة. 

الموضوعٌّة واالبتعاد عن تدّخل العاطفة التً ٌمكن أن تحّرؾ الّسٌرة  -ٖ
 . ًّ  عن وضعها الطبٌع

استخدام الخٌال على نحٍو معمول وطفٌؾ ) علّل (  ؛ ألّن طؽٌان الخٌال  -ٗ
 ٌُخرج الّسٌرة عن نطالها. 

بما ٌتناسب والتمدّم فً مراعاة النمّو والتطّور فً سلون الشخصٌّة  -٘
 السّن وؼنى الخبرات. 

 استخدام األسلوب المعبّر الشائك المادر على شدّ المارئ. -ٙ
 

          عّسز ايؿطٚط ايٛادب تٛؾــطٖا يف ناتب ايػري٠ عٓس نتاب١ ايػري٠ .
 ّٟ  2016ؾتٛ

ال ٌسّجل كاتب الّسٌرة كامل تفاصٌل الحٌاة، بل ٌختار ما ٌستحّك  -ٔ
ًّ دلٌك.  التسجٌل،  ولذا ال بد أْن ٌكون لدٌه إدران ذول

ٌتوّخى كاتب الّسٌرة الحمٌمة والصدق والدلّة، فهو أدٌب فنّان، مثل  -ٕ
الّشاعر والماّص فً طرٌمة العرض، ولكنه ال ٌخلك الشخصٌّات من خٌاله، 
بل ٌرِسمها بصورة بارعة معتمدًا على الوالع وما ٌتوافر لدٌه من 

 معلومات. 
 دّ من الثمافة واالّطالع الواسع عند كاتب الّسٌرة. ال ب -ٖ
ٌجب أن ٌكون الكاتب محاٌدًا وموضوعًٌّا، ؼاٌته التعرٌؾ بالمترَجم له،  -ٗ

 وكشؾ جوانب حٌاته.
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 ْٛع املؤيَّـ ـاغِ املؤيِ  ) ايهتا  (  اغِ املؤيَّـ

دؽاسد ظىن  ) بامُال (   سواًت ـمىئُل ٍس

يب (   سواًت دمحم حعىين َُيل  ) ٍص

 سواًت ببشاَُم اإلااصوّي  ) ببشاَُم الياجب ( 

اف ، غففىس مً  اث هائب في ألاٍس ُّ ت ) غىدة الىح ، ًىم ُّ زالز

ت ُّ  الؽشق ( جشحمت راج

 سواًت جىفُم الحىُم 

 سواًت غباط محمىد الػلاد ) ظاسة (  

ام ، ؤودًب (   سواًت وه حعين  ) ألاًّ

ت في كفش ًلذص (  ُّ  سواًت غلُل ؤبى الؽػش  ) الفخاة ألاسمى

ضّي  ) ؤبىاء الغعاظىت وببشاَُم باؼا (    سواًت سوهغ بً صاًذ الُػٍض

 سواًت جِعير ظبُان  ) ؤًً ُحماة الفمُلت ( 

اث (   سواًت ؼىشي ؼػؽاغت ) رهٍش

 سواًت غبذ الحلُم غباط  ) فخاة مً فلعىين ، فتى مً دًش ًاظين ( 

ضفىن (  شة الٍض ض ) مغامشاث جائبت ، حّب مً الفُحاء ، َص  سواًت حعني فٍش

 ) ماسط ًحشق مػّذاجه ( ) بِذ وساء الحذود ( 

 ) لُلت في اللىاس ( 

 سواًت غِس ى الىاغىسّي 

 سواًت جِعير ظبٌى  ) ؤهذ مىز الُىم (  

اس ) اليابىط ( 
ّ
 سواًت ؤمين ؼىــ

 سواًت ظالم الىّحاط  ) ؤوساق غاكش ( 

 سواًت غالب َلعا  ) الضحً ( 

 كفت ظلُم البعخاوّي  )الهُام في بالد الؽام( ) بيذ الذَش( 

ت دمحم جُمىس  ) ما جشاٍ الػُىن (   ُّ  مجمىغت كفف

ـحيى ؤنَّ (  
ُ
ت الىاي ( و ) ًـ ت محمىد الؼين  ) سخٍش ُّ  مجمىغت كفف

ت دمحم ـبحي ؤبى غىُمت ) ؤغاوي اللُل (   ُّ  مجمىغت كفف

ت ؤمين فاسط ملحغ  ) مً وحي الىاكؼ (   ُّ  مجمىغت كفف

ت دمحم ؤدًب الػامشّي  ) ؼػاع الىىس (  ُّ  مجمىغت كفف

ت ظميرة غّضام  ) ؤؼُاء ـغيرة (   ُّ  مجمىغت كفف

م الؽىن (   ت غِس ى الىاغىسّي  ) وٍش ُّ  مجمىغت كفف

اق (  ت ؤحمذ فاسط الؽذًاق  ) العاق غلى العاق فُما َى الفاٍس ُّ  ظيرة راج

ت  ؤحمذ ؤمين  حُاحي  ُّ  ظيرة راج

ت مُخائُل وػُمت  ظبػىن  ُّ  ظيرة راج

ت حبرا ببشاَُم حبران البئر ألاولى  ُّ  ظيرة راج

ت بحعان غباط  غشبت الشاعي  ُّ  ظيرة راج

ت غِس ى الىاغىسّي  الؽٍشي ألاظىد  ُّ  ظيرة راج

ت ظيرة محمىد العمشة بًلاع اإلاذي  ُّ  راج

ان  الشافعّي  ت دمحم ظػُذ الػٍش  ظيرة غيرًّ

ت غلي ؤدَم  مىفىس ألاهذلغ واإلاػخمذ بً غّباد   ظيرة غيرًّ
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ؾ  ذ كَش ُّ ت مػشوف ألاسهائوه ظ  ظيرة غيرًّ

ت مُخائُل وػُمت  حبران   ظيرة غيرًّ

ض  ض في جلخُق باٍس  هخاب سفاغت الىهىاوّي  جخلُق ؤلابٍش

 غباط محمىد الػلاد  الذًىان 

 و           

 ببشاَُم اإلااصوّي   

 هخاب في ألادب والىلذ 

 دًىان غبذ الشحمً ؼىشي  لىء الفجش 

ُل( ،   )ًلظت الفباح( ، )وهج الظهيرة( ، )ؤؼباح ألـا

 )ؤشجان اللُل( ، )ما بػذ البػذ( 

 دًىان غباط محمىد الػلاد 

 دًىان خلُل حبرانحبران  )اإلاىاهب (، )البذائؼ والىشائف( 

( ، )الخمائل( ت( ، )الجذاٌو ُّ  دًىان بًلُا ؤبى ماض ي  )مجمىغت الشابىت الللم

 دًىان وعِب غٍشمت ألاسواح الحائشة 

 دًىان مُخائُل وػُمت  َمغ الجفىن 

 دًىان ؼفُم مػلىف  )ملحمت غبلش( ، )هذاء املجادًف( 

شة غبير( ، )غُىان مهشحان( ،) دًىان   الؽاغش اللشوّي  اللشوّي ()ليّل َص

 ) سؼُذ خىسي ( 

 دًىان

 دًىان بلُاط فشحاث  دًىان فشحاث 

 دًىان هاصن اإلاالئىت  ؼظاًا وسماد 

اس رابلت( ، )ؤظاوير(  اب  )ؤَص ُّ  دًىان بذس ؼاهش الع

 دًىان ؼارٌ واكت  اإلاعاء ألاخير 

اب البُاحّي  ) مالئىت وؼُاوين (   دًىان غبذ الَى

 كفت مفىفى اإلاىفلىوي مجذولين( ) الؽاغش () 
 

 َـهـإ إقساضٖا قــــاسـبـٗـا اغـِ ايـُذـًــــ١

شة  ذة الجٍض  ألاسدن   حٍش

ت الشائذ 
ّ
 ألاسدن                                مجلــ

 مفش غبذ هللا ؤبى العػىد صحُفت وادي الىُل 

ت ألافياس ذة هَض لحيّ  حٍش  مفش ببشاَُم اإلاٍى

ـت الشظالت 
ّ
اث  مجلــ  مفش ؤحمذ حعً الضٍّ

ت ؤبىلى
ّ
 مفش                               مجلــ

ت الهالٌ
ّ
 مفش                               مجلــ

ت الثلافت
ّ
 مفش                               مجلــ

ت ألافم الجذًذ 
ّ
 مفش                               مجلــ

 مفش                                مجلــت  ألادًب 

   آلاداب مجلــت


