
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/10arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/10arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade10                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس باسم ناصر رحال اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 الكتابیّة نماط األ مؤشرات
 المكان  و الزمان  -  الحوار -    السردیّة  البنیة -  الناقصة األفعال - الماضیة األفعال  السرديّ  النمط

 الربط  أدوات -   الخبریّة الجمل

 المباشرة وغیر المباشرة النعوت -   المضارعة  األفعال   -  االسمیّة الجمل  - الوصفيّ  النمط

 اإلنشائیّة األسالیب -   الخیالیّة الصور -

 دیأدوات التوك  -         ةیّ الروابط الحجاج  -        نیهكثرة الحجج و البرا -      ة یّ الحجاج ةیالبن - الحجاجيّ  النمط
 ة یّ و الفعل ةیّ الجمل االسم نیب عیالتنو  -  التضاد و الترادف والتكرار -          ةیّ الجمل الخبر -
أنت ، )   هیإلى المرسل إل لیالمؤشرات التي تح   - …(أنا ، نحن ) إلى المرسل  لیالمؤشرات التي تح   -

و التعارض و االستدراك  جةیروابط السبب و النت -  ... ام والتعجبهالشرط واالستف غیص -   .....(أنتم
 . و اإللحاق و االستنتاج

 التوكید أسلوب -    الشرط أسلوب-    الحركة و االستمرار على الدالة  المضارعة  األفعال اإليعازي النمط

 التعلیل الم / الفاء ) المنطقیة الراوبط -   اتهالتشبی قلة -     يهالن صیغة و األمر صیغ -
 استعمال وفرة -       ) الخیال و المجاز غیاب   ) -(     نحن  – أنا   غیاب)-     إلخ ... أنّ  من بالرغم التفسیريّ  النمط

 و التعقید عن االبتعاد -      ... أنّ  ،  أي ، أنّ  ، معناه ، یعني ذا ه : مثل ، التوضیح و التفسیر أدوات
  قطعًا ، بالتأكید ، الشكّ  ) الشكّ  و التأكید عبارات -       اإلعجازیة اللغة

 إذا، ، أنّ  بحجة ، أن بما ، إلى بالنظر ، بسبب ، بتأثیر ، بأثر ، إذ ، لكون ، ألن : مثل ، الروابط وفرة -

 على  ،  بل ،  لكن ،  یبررّ  ، یعللّ  ، نفسر أن یمكن ، باختصار ،  لذلك ، كذاه ،ه علی,   بناء ،  حتى ،  إذن

 .   ولو أّن،
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 (  6-1 ) مقرر الحفظ من -  يالروم البن :  الربیع رياضقصیدة 

 .الوصف في یَّةعرش قصیدة :النص جنس      . وصفيّ  :النص نمط

 العباسي العصر في الوصف تطور وقد  الذات، مرآة خالل من واألحداث  المشاعر نقل وه الوصف غرض

 .المتنبي  - الرومي ابن – البحتري – تمام أبو – نواس أبو :شعرائه أبرع ومن الحضارة رهمظا لیصف

 : النص بنیة

  المعجب  الریاض  منظر :هوعنوان  7-1  من األبیات  :األول المقطع

  الم طِرب  الَمسَمع :هوعنوان8 -11 من األبیات  :الثاني المقطع

  المعجب  الریاض منظر :وعنوانه  7-1  من األبیات :األول المقطع تحلیل

 المستوى

 اإليقاعي 
 واإلعجاب  جةهوالب الفرحة جو یناسب  ذاهو هإیقاع  بسرعة المتمیز الخفیف بحر من القصیدة

 بالطبیعة 
 المستوى

 المعجمي 
 (اد هالع – الوسمي – الولي ) :وماء (الریاض ) :نبات من الطبیعة معجم مفردات  انتشرت 

 ذاهو  (األرواح  في مسراه نسیم) :علیل ونسیم )(األوالد  طیب  ریح - النشر طیب   ) طیبة وريح

 .  الطبیعة عناصر جمیع واستیفاء الموضوع وحدة یؤكد 

 المستوى

  التركیبي
 یجعل مما الوصف وظیفة أدت (أدت  – حملت  – شكرت  – هتناسجت  ) الماضیة األفعال -1

 ذاتي وصف إلى الوصف یحیل وه و الكالم زمن إلى الماضي یتعدى اهأثر

 على حیویة یضفي مما االستمرار على تدل (هتؤدی  – تثني – تخایل ) المضارعة األفعال ( -2

 .الموصوفة د هالمشا

 لتضفي فعلیة جملة االسمیة الجمل بعض  خبر وأتى تعادلتا )والفعلیة  االسمیة الجمل  -3

 يهف  :مثل الوصف یناسب  والذي االسمیة الجمل تفیده الذي الثبات  ذاه على وحركة حیویة
  تثني

 :نوعان النعوت -4

 – سوار هتناسجت : مثل (جملة) ا، شائعً  – النشر طیب  -لبقات  :مثل (ة مفرد) مباشرة نعوت -

 . مسراه كأن

 :مثل والخبرالواصف ثناء، تثني – خیالء  تخایل :المطلق المفعول مثل :مباشرة غیر نعوت -

 .معجب  منظر
 على العائد  المؤنث  ضمیر رهوظ الشاعر وجدانیة رغم المتكلم ضمیر غاب  الضمائر  -5

 .المؤلم هواقع من رب هلی اه فی یتغزل أنثى اهكأن الطبیعة
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 المستوى

  البالغي

 

 : الصور الفنیة والجمالیة والبالغیة 
 : األبراد في الفتاة خیالء فیها األرض تخايل ورياض-1

 .المزركش اهبثوب یةهمتبا  بفتاة الریاض  هیشب

 التي بالروح النسیم هیشب : األجساد في األرواح مسرى األرواح في مسراه كأن نسیم من-2

 .الجسد  في تسري

 كالعائد  العطر تحمل يه و الریاح هشب (العواد ألسن هتؤدي ما فأدت الرياح اهشكر حملت-3

 .المواساة عبارات  هل یحمل الذي للمریض 

 .الرائحة  طیبي أوالد  بعطر الورود  رائحة هتشبی  :األوالد طیب ريح اهريح-4

 یشكر لسان اهل والریاض  ارة،هبم الحیاكة یجید  ذواق إنسان فالسواري :الطبیعة تشخیص *

 __الطبیعة نعمة

 الَمسَمع الُمطِرب: وعنوانه8 -11من  اتیاألب  : الثاني المقطع  ل یتحل
 المستوى
 المعجمي 

 –الشوادي  –البواكي : ) هوالمشاعر ومفردات  عةیذا المقطع حقل أصوات الطبهفي  رهظی
 ( الفؤاد  د یعم –معشق  –شجو  –تبكي –تتغنى 

 

 المستوى
 بي یالترك

 . ةیو ینسبة الحركة والح  رفعیمما  ةیالجمل الفعل طرت یس( أ) 
( حركت  –تبكي  –تتغنى  –تتداعى : ) ذه الجمل إلى الحمائم مثلهأسندت معظم أفعال  كما
 . عةیالمحرك لصمت الطب العنصر اهأن ؤكد یمما 

إما إلى  رجعیالذي ( لَك  –شئَت : ) المخاطب المفرد مثل ریبرز ضم: الضمائر ( ب ) 
  هكأن هأو إلى الشاعر نفس  عة،یالشاعر اإلعجاب بجمال الطب شاركی من اإلنسان عموًم ا وكل

 . الرومي كما عرف عن ابن هیناج یآخر 

 المستوى
 البالغي 

جعل الحمائم كاإلنسان تغنى للوصال و تبكي للفراق،  ث یح ص یتقوم على التشخ  الصور
 . السامع طرب یا  منشدً  عةیوجعل الطب

بناء  إعادة
  النص

 

ر في النص نوعا ها على النفس وظهوأثر عةیو وصف الطب هالنص موضوع واحد * 
 : الوصف

بدأ  ث یح عةیمن عناصر الطب نیالع ه ی الوصف الخارجي المتمثل في وصف كل ما تقع عل 1-
  میاألرض ونس  هو بهتز  فیومطر خف لةیجم  اض یفي صورة ر عةیالطب مسرح بوصف
 . فواح

في   سیمن أحاس عةیالطب رهیالوصف الداخلي أو الوصف الذاتي المتمثل في وصف ما تث 2-
 النفس 

 
 النص نمط

 : 
 

 : وصفي ومؤشراته هي * 
 ال یالفني والخ  ریاستعمال التصو -2. اإلطار الزماني والمكاني والحركي -1
 –6. األفعال المضارعة  -5. المباشرة ریالنعوت المباشرة وغ 4-. األسلوب الخبري –3 

 . الوصف الخارجي والوصف الداخلي نی المزج ب 7-. ةیالجمل االسم
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  ةي رؤ

الشاعر 
 للعالم

 

 صفيیعلى السعادة و بعث یما  هی وف هالتغني ب  ستحقیما  هیف  الیالعالم جم رىیالشاعر  -
 . ه مالذا لروح عةیفي الطب الشاعر الروح فقد وجد 

شخصیة  
ابن 

 الرومي 
 

 . متشائم .1

 . فقد زوجته وأبناءه الثالثة وأخاه .2

 . شخصیة حزینة بائسة منعزلة و یشعر بالوحدة  .3

 . في العالقات االجتماعیة  ضعیف .4

 . كثیر الهجاء وقلیل المدح .5

 بارع في الوصف  .6

 . محب للطبیعة  .7

سمات 
أسلوب 
 الشاعر

 .  الكلیة و الجزئیة : استخدام الصور الخیالیة  . 1

 .  استخدام المحسنات البدیعیة بقلة . 2

 .  سهولة األلفاظ . 3

 . وضوح المعاني و عمقها  . 4

 . استخدام األسالیب الخبریة . 5

 . تشخیص عناصر الطبیعة . 6

 . الوصف الوجداني  . 7

 . روعة التصویر و التجسیم . 8
البنیة  

 المقطعیة 
 . وصف الریاض الخضراء الجمیلة:  1-7

 تغني الطیور بالطبیعة الخالبة الغناء : 8-11

مظاهر  
 التجديد

 المبتكرة كثرة الصور  -2  وحدة الموضوع  -1

من مالمح  
التجديد 

في  
 القصیدة

 . القصیدة قصیرة مقصورة على عدد محدود من األبیات . 
 (. الوحدة العضویة ) وحدة الموضوع و الغرض . 2
 . تخلت عن المقدمة الطللیة . 3
 . عمیقة في أفكارها تعكس حالة الشاعر النفسیة  . 4
 . تشخیص عناصر الطبیعة و بعث الحیاة و الحركة فیها . 5
 الجمع بین الوصف الوجداني و الظاهري . 6
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 (٧  - ١من )-المقطع األول    - شرح األبیات

 ُخیالء الفتاة في األبرادِ             ورياٍض تخايُل األرض فیها. 1

 الواسع الطویل الثوب : األبراد  -تزهو وتتكبر : تخایل :  المفردات 

 . یبث الشاعر الحیاة في الریاض الخضراء بجعلها كفتاة تتمایل بأثوابها الواسعة 

 ألنها رمز للجمال بأنوثتها وجمالها   لماذا اختار الشاعر المرأة للتعبیر عن الطبیعة الجمیلة؟

 

 لَبقاٌت بحْوِكه وغوادِ              ذات وشيٍ تناَسَجتْهُ سوارٍ . ٢

: لبقات  –سحب الصباح : الغواد  -    سحب اللیل: السوار  -زخرفة المالبس بالرسوم   : الوشي :  المفردات 
 بنسجه وخیاطته  : بحوكة       –ماهرات 

 . یعود أثر جمال الریاض إلى السحب التي تعهدتها بالمطر لیال  ونهارا  

 . أمطار خفیفة لطیفة ال تؤذي األرض    لماذا وصف الغیوم بلبقات؟

 

 ِمّيِ ثم الِعهاد بعد الِعهادِ  كرْت نعمة َ الولّيِ على الوسْ ش. ٣

 أمطار الربیع : العهاد  –المطر أول الربیع : الوسمي  –تساقط االمطار تباعا : الولي :  المفردات 

 . تشكر الریاض اب سبحانه وتعالى على نعمة استمرار سقوط  االمطار التي أبدع هذا الجمال  

 

 طیِّب النشر شائعاً في البالدِ             فهي تُثني على السماء ثناء. ٤

 الرائحة الطیبة  : النشر  –تشكر : تثني :  المفردات 

تي أرسلتها ، شكرا متمثال  في تلك الروائح  تشكر الریاض االمطار على عطائها ، وتثني على السماء ال 
 . العطرة المنبعثة منها في األجواء 

 

 واح مسرى األرواح في األجسادِ              من نسیٍم كأنَّ َمْسراه في األرْ . ٥

 جریانه : مسراه : المفردات  

 . الروائح تتغلغل في أعماق الروج  وتحیي النفس وتنعش النفس  كما تسري  الروح  في الجسد 

ـ تشبیه تمثیلي ـ  ( سبب الحیاة) بـمعبر األرواح في األجسام ( التنفس) شبه الشاعر معبر النسیم في األجسام 
 لیبین جمال ولطافة النسیم 
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ادِ               َحملَْت شكرها الرياح فأدَّت. ٦  ما تؤديه أْلُسُن العُوَّ

 زائر المریض : العواد :  المفردات 

هذه الریاح  تعتبر رسول  المحبة تنقل الرسائل  الفواحة العطرة المنبعثة مج أرجاء الریاض كما أن زائر  
 . المرضى ینقلون الطمأنینة  إلیهم 

 

 ريحها ريح طیِّب األوالدِ              منظر َمْعِجٌب تحیَّة َ أنف . ٧

 روضة جدیدة لم ترع من  قبل : أنف : المفردات 

ظهر المنظر بصورة بدیعة تعجب الناظر وتقدم له تحیة عطرة مج روضة بكر ورائحته أشبه ما یكون   
 . برائحة االطفال في إحساس ذویهم  

 ها شيء للمرعى باألوالد الصغار؟ما القیمة المعنوية في تشبیه رائحة الروضة التي لم يؤخذ من

 . كلها یدل على الحیاة والنشاط والخصوبة والقوة 

 كیف انعكست حیاة الشاعر الشخصیة على النص؟

في فقدانه لزوجته یرى في األرض الجمیلة المرأة الحسناء فیتغزل فیها ،وفي فقدانه أبناءه الثالثة یجدهم في  
 رائحة األزهار والریاض الطیبة 

 : (  ٧إلى  ١من )المقطع األول ( سؤال وجواب ) 
  ما الجنس االدبي  النص ؟ : 1س

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

 استخرج مظهرين من مظاهر اإليقاع مع التمثیل ؟:  ٢س

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

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

هات اربعة أربعة ألفاظ دالة على ذلك مبینا . يقترن النص السابق في المقطع األول بمعجم الطبیعة :  ٣س
 داللتها في النص السابق ؟  

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

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

 : استخرج من النص ما يلي مبینا الداللة :  ٤س

 .  ..................................................................................................: األفعال المضارعة  -

  ........................................................................................................: األفعال الماضیة  -
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  ........................................................................................................: الجمل االسمیة   -

 .  ..........................................................................................................: الجمل الفعلیة  -

 ........................................................................................................( : الصفات)النعوت 

 استخرج من النص الضمائر مبینا داللته ، وعلل غیاب ضمیر المتكلم ؟ :  5س

  .........................................................................................................: ضمائر الغائبة  -

  .  ......................................................................................................: ضمائر المتكلم  -

 في المقطع األول واشرحها مبینا داللتها في النص ؟صور الفنیة   ٥استخرج :  6س

 ....................................................................................................................:  ١البیت  -

 . ....................................................................................................................:  ٢البیت  -

 . ....................................................................................................................:  ٣البیت  -

 . ....................................................................................................................:  ٥البیت  -

 . ....................................................................................................................:  ٦البیت  -

 ....................................................................................................................:  ٧البیت  -

 ......................................................................................................: الداللة صور البالغیة 

 ( األبراد ،  وشيء ، تناسجته : ) 7س

 ما الحقل المعجمي الذي تنتمي إلیه المفردات السابقة ؟ ( أ)

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

 بین أثره في رسم صورة الرياض ؟( ب) 

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

 الوسمي والعهاد ؟ : ى بین المفردتین اآلتیتین فرق في المعن:  8س

  ....................................................................................................................: الوسمي  -

 .  .....................................................................................................................: العهاد  -

مؤشرات الوصف في المقطع السابق استخدام جمل االسمیة والنعوت والتشبیهات مثل بعبارة  من :  9س
 من األبیات على كل مؤشر منها ؟  

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

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

 .....................................................................................................................: التشبیه  -
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 ؟ فما عالقة ذلك بالنص , إيقاعاته سريعة , القصیدة من البحر الخفیف :  10س

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

من خالل التشخیص ، حدد ثالثة من األلفاظ والتراكیب أراد الشاعر أن يبعث الحیاة في الطبیعة  :  11س
 الدالة على ذلك ؟ 

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

 ضع عنوانا آخر للمقطع ؟ :  12س

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

 أذكر مؤشرين من مؤشرات الوصف مع التمثیل ؟ :  13س

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

 في البیت االول صورة جمالیة وضحها ؟ :  14س

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

 ؟   عین اثنتین منها مع الداللة , جمال اسمیة  احتوى المقطع االول: 15س

.................................................................................................................................... 
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 ( 11 – 8من )-المقطع الثاني   -شرح االبیات 

 لك عن كل طارف وتالدِ  ُمطِرب إذا شئت ُمْلهٍ َمْسَمع   -8

 والقديم الموروث  : تالد         حديث : مسل      طارف : مله :   المفردات

 . وأنت في وسط هذه الروضة تسمع هذه الطیور وتجد فیها ما يشغلك عن هذه الدنیا  قديمها  وجديدها
 عیشه الیوم أنساه أحزانه في فقدانه أبناءه الماضیة وأنساه كل ما ي 

 كالبواكي وكالقیان الشوادي تتداعى بها حمائُم شتَّى  -9

 اتالمغنی:  يالجوار        الشواد: تتناد           القیان : تتداعي :  المفردات   

 تتناجى الحمائم في الرياض فبعضها تشدو فرحة كالمغنیات واخرى كالبواكي  يغلفها الحزن

 ـك وتبكي الفراد شجو الفراد األيـ تتغنى القرآُن منهن في   -10

 )الشجر الملتف كثیرة األغصان : األيك  –الحزن : الشجو  –المزدوجة    : القرآن :   ( المفردات 

 كان الحمائم فرحة بأزواجها فوق االشجار المتكاثفة بینما االفراد الوحیدة تجدها باكیة على إلفها

 عمید الفؤادِ  وأخي َمْعَشقٍ  حركت شجو كل فاقد إْلفٍ  -11

 زن ح: شجو  -العاشق الشغوف    : العمید : المفردات   

 أنغام الحمائم تحرك في النفس مشاعر الحزن على كل إلف مفقود . 

 

 : (  11 -8من )المقطع الثاني ( سؤال وجواب )  
ألفاظ دالة على ذلك  مبینا داللتها  ٤تقترن النص السابق في الفقرة الثانیة بحقل المشاعر استخرج  :  ١س

 في النص السابق ؟ 

 ..  ......................................................................................................................: ألفاظ 

 .........................................................................................................................: الداللة 

 استخرج من النص ما يلي وبین داللته ؟ :  ٢س

 .  ............................................................................................................:  الجمل الفعلیة -

 .  ..........................................................................................................:  الجمل االسمیة -

 .................................................................................................:  ضمیر المخاطب المفرد -

 ..............................................................................................................: المتضادات  -
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 تفوق جمل الفعلیة بشكل بارز في الوصف المشهد الطبیعة في األبیات السابقة ؟: علل :  ٣س

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

 :  مظاهر التشخیص الطبیعة:  ٤س

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

: الداللة  -
.................................................................................................................................... 

 

 لیل ؟حدد النمط الذي تنتمي إلیه االبیات ثم اذكر اثنتین من مؤشراته مع التد: 5س

   :........................................................................................................................ النمط 

 ................................................................................................................... : المؤشرات 

 قديم  –الحزن  –حديث  –المغنیات -: هات من االبیات السابقة مرادف الكلمات التالیة :  6س

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

 وضح ذلك ؟. يبدو المشهد الموصوف مكانا تتمتع فیه مختلف حواس االنسان : 7س

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

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

 علیة على المشهد الموصوف ؟ ما الوظیفة التي أضفتها غلبة الجمل الف:  8س

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

استخرج من االبیات كلمتین تنتمیان الى مشاعر , يسیطر حقل المشاعر المتضادة على هذا المقطع : 9س
 الفرح وكلمتین تنتمان الى مشاعر الحزن مفسرا هذا التضاد ؟ 

 .................................................................................................................:  معجم الفرح-

 . ......................................................................................................................:  التفسیر
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12 
  دراسة فقط – ربیعة أبي بن عمر ل  )القمر يخفى وهل  (قصیدة

 . في الغزل ة یّ شعر دةیقص: الجنس األدبي                              . سردّي وصفيّ : النمط الكتابّي  •

 .  النفي هغرض" استفهام " ةیجملة إنشائ" القمر؟ خفىیهل : "عنوان النص •

 : موضوع النص •
  على الحسان، وقد بدأ الشاعر بالوقوف ات یالشاعر ومجموعة من الفت  نیهو مغامرة حب بموضوع النص  

 . ةیاألطالل وصوال لمغامرة الحب التي جاءت على شكل قصة سرد 

 . فراقها من والشكوى ، إلیها الشوق وإظهار ، المرأة بجمال التغني هو : الغزل شعرتعريف  •

  : الغزل شعر أنواع •

 . الجسدیة الحبیبة فاأوص ذكر دون الحب  مشاعر فص وو للحبیبة واالخالص  الوفاء على ویلوم : عذري  -1

 . الجسدیة المرأة فا أوص ذكر من الشاعر یتحرج ال  وفیه ربیعة بن  لعمر نسبة ) عمري ( صريح -2

ینهج الشاعر نهج الشعراء القدامى  ( . المعاناة النفسیة) بدأ الشاعر في محاورة الطلل حائرا منكسرا متوجعا 
في عنصر االستهالل فهذه الوقفة الطللیة ال تعكس معاناة حقیقة أو تجربة صادقة في العشق و إنما تدخل في  

 . باب التقلید الشعري لسنن شعریة تقلیدیة  

 النص  ةی بن ديتحد

 : نیإلى مقطع ةیالقصص اهعت یبطب  دةیالقص میتقس مكني

 .  وقوف الشاعر بالمنزل الخالي: عنوانه من (   3  -1 )  ات یاألب -ة ی مقدمة طلل: المقطع األول

  -: كاآلتي ةیالسرد  تهایوهي قصة بن . مغامرة محب : عنوانه(  16- 4 ) ات یاألب : المقطع الثاني

  -.  ات یاجتماع الفت : عنوانه( 9 - 4 ) ات یاألب : ةیوضع البدا -أ

   -. وصول عمر واقتراب اللقاء: عنوانه(  13 – 10)  ات یاألب: التحول اقیس -ب 

  (  16 -14)  ات یاألب: -. لقاء األحبة : عنوانه( وضع الختام -ج
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 ( ل عمر بن أبي ربیعة) وهل يخفى القمر  : قصیدة 

 (3- 1 اتیاألب ) ة یمقدمة طلل: :األول المقطع تحلیل

 المستوى

 اإليقاعي 
الشاعر   اه یوحالة السرور التي كان عل قیالغزل الرق ناسب ی و هل، ومن بحر الرَّ مَ  دةیالقص

 ( فاعالتن ) وبحر الرمل یقوم على تفعیلة أساسیة  . في النص 
 أضفى رونقا وجماال على النص السردي المغتني بالوصف : وظیفته 

 
 المستوى

 المعجمي 
 

 :  يهة یفي المقطع عدة حقول معجم 
 ( أسأل المنزل –واقفا  –أزرت  –دارسات : ) هومفردات" الوقوف على األطالل"معجم  -1

 . ذا المكان هالتي ارتبطت ب اةیإلى الح  هعلى تعلق الشاعر بالماضي وشوق دلی: ه فتی وظ
 (. تنسج -ن الشجر هعال: ) هومفردات" اةیمعجم الح" -2
 ( خبر؟ هیل فه –أزرت  –دارسات :) همفردات" معجم الموت"  -3

 ". الشجر"على الفاعل "  نه  ریالضم" هق د م المفعول ب( ن الشجرهعال* ) 
وذلك لضرورة ( فیالص احی ر) على   اهعطفی أن  قتضيیوكان ( والمطر) أخر لفظة * 

 . ةیشعر

 المستوى

  التركیبي
قد  فی الص احیر: ) واحدة مثبتة مؤكدة بقد   نیما عدا جملت  ةیأغلب جمل المقطع فعل: الجمل
  نی حال الشاعر ب نی تب : اهفتیوظ( خبر؟ هیل فه)  ةی امه استف ةیوالثان  ةیفعل جملةا هخبر( أزرت 
 . محقق ومرجو نیأمر

 
 ریوالتأخ ميالتقد
عن   ری للتعب" مغان  "على الفاعل " القلب " هقدّم المفعول ب ث یح( ریالقلب مغان وص جیّ ه* ) 

 . بةی الحب بمنزل هتعلق قلب
 المستوى

  البالغي

 

 : الشاعر ئةی المقطع ثالث صور محسوسة من بتبرز في 
الحدث ومرور الشاعر  نی ب  ةیوتدل على بعد المسافة الزمن.... صورة الشجر وقد عال  -1

 . بالمنزل الخالي 
الحاصل في  رییوتدل على التغ...  رواح ومجيء نیفي حركة ب احيصورة المطر والر  -2

 . هعن  ب یالحب  اب یغ المنزل بعد 
بمنزل  هوتدل على مدى حب الشاعر وتعلق......  الطلل سأليالشاعر واقفا  صورة  -3

 . بةیالحب
 .  رهبنّساج ما احیالشاعر الر هاستعارة شب : تنسج فیالص احير

 المعنى  وضحی طباق (  تنسج xوأزرت (.( ) نهعال xدارسات ) التضاد
( فیالص احیور -ّن الشجر ه قد عال -القلب  جیّ ه: ) ةي الخبر نیجمل المقطع ب تنوعت
 (  خبر؟ه یل فه)  ةیواإلنشائ 

 :القصة  ریتأط
 المنزل الخالي: المكان    . فیالص: الزمان.   دةیو عمر محور القصه: ةیالراو
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ال

14 
 (  16 – 4 اتیاألب: )مغامرة حب :  المقطع الثاني: ایثان

 البنیة

 الحدثیة 
 األحداث  على تعتمد  متتابع زمني تسلسل في فاألحداث  الخطي السرد  على المقطع یقوم

 .الرئیسیة

 البنیة

 الفاعلیة

 

 البطل وهو  النرجسي القرشي الفتى ربیعة أبي بن عمر :األولى الرئیسیة الشخصیة -أ

 .آن  في والراویة

 من خائفة يهو یرهالتش من خوفا اهیسمِّ  ولم العاشقة الحبیبة :الثانیة الرئیسیة الشخصیة -ب

 .عمر یأتي أال

 في راغبات  العمر مقتبل في نه و نهی َسمِّ  لم الشاعر حبیبة أتراب :الثانوية الشخصیات - ج

 .الشاعر ود 

 من يهف  الثانویة الشخصیات  وأما المغامرة، قطبا ماه والحبیبة عمر :الشخصیات بین العالقة
 .یدة القص حركیة ضروریات 

 
 البنیة

 الزمانیة

 والمكانیة  
 

 والزمان  رهالز تغّشاه – النبت  نیِّر – مؤنق:  الربیع فصل :الزمان 1

 * .األموي العصر وه للقصة المرجعي

 .لةهس بدماث  خلوة : المكان -2

 
 

 وضع

 :   البداية

 اجتماع 

   الفتیات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 السرد :أوال
 .متسلسل زمني بشكل األحداث  هفی  تتتابع خطي :هنوع * :

 . ا هزین – تغشاه – تمشین – قالت  :اهومن الماضیة األفعال سیطرة :همؤشرات  *
 

 على اقتصر :الوصف :ثانیا
 .اهمقلت في الشوق  – وخفر أنس نهفی – قطف ) :مثل الشخصیات -1

 رهالز تغشاه – النبت  نیر – مؤنق جو):مثل الربیعي الجو 2-
 .مالمح وال ألوان وال أشكال بال وصف :الوصف سمة * (

 

 ألتراب  قالت ) :مثل القول فعل على اعتمد  اهوأتراب الحبیبة بین لطیف حوار :الحوار :ثالثا

 . عمر سر في أتانا لو  منیتنا :قلن.  اهأتراب قول جاء ثم الحبیبة يه  فالقائلة (اهل
 .السرد  على قولیة حركیة یضفي :هوظیفت  * .(

 
  :اللغة خصائص :رابعا

 .والتراكیب األلفاظ سهولة -1

 :معجمي ظهور -2

 سر كشف  :هوظیفت  .عرفن – نسر – نبدي – خلونا -أتراب  – قالت ) :هومفردات االجتماع -أ

 .الحبیبة

 (النظر هیبدی – الشوق حباب  – اه مقلت) :هومفردات الشوق -ب

 .وغیره الحب  اهفی ی قرأ النفس مرآة العین أن بیان هوظیفت *
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ال

15 
 اقیس

التحول 
 اتیاألب

 من
10 - 13 

 

 تخفق الفتیات  وقلوب  عمر قدوم هو فیه األهم والحدث  خطي سرد  :نوعه  :  السرد :أوال

 .لقدومه

 .عرفناه – ساقه – تیمتها – قالت  :مثل الماضیة األفعال :مؤشراته

 

 :  على اقتصر * :الوصف :ثانیا
 الصغرى – الوسطى – الكبرى :مثل مالمح بال فهن الفتیات  وصف -1 :

 بال :الوصف سمة*.أصیل  عربي حصان وهو منسدل شعر ذو بأنه األغر  الحصان وصف 2-

 مالمح  وال شكل وال لون

 
 .الفتیات  بین جماعي حوار - :الحوار :ثالثا

 على قولیة حركة یضفي :وظیفته .وأترابها الحبیبة على عمر وصول تأثیر معرفة هدفه

 .السرد 
 

 .واللهو الترف فیه ساد  الذي األموي العصر :والمكانیة الزمانیة البنیة :رابعا
 

 اللغة خصائص :خامسا
 والتراكیب  األلفاظ ورشاقة اللغة سهولة -1 :
  القمر؟ یخفى هل – عمر هذا – نعم – أتعرفنني :مثل قصیرة حواریة جمل -2 .

 .الحدث  حركیة لتناسب  الفعلیة الجمل سیطرة -3

 نون" إلیه والمسند  "الفعل" هو فیهما المسند  . أبصرنني  – یذكرنني) جملتین تربط (بینما 4-

  .والمرأة عمر  بین یربط وهذا عمر على العائد  "المتكلم ویاء النسوة

 .اللقاء بقرب  یوحي إضافي تركیب :  المیل قید  دون -5

 الساكنة التأنیث  تاء في و صغرى – وسطى – كبرى  : الصفات  في األنثى حضور یتجلى 6-

 .الغائبة  وهاء النسوة ونون

 

 وضع

 الختام

 لقاء :

 األحبة 

 األبیات

14 -16 
 

 السرد :أوال
 .ویسر  ولةهس في الحكایة ختم خطي سرد  :هنوع

 غ یِّب  – تمنینا – نضر – مرمر – اسبطر – ألقى – أتانا :مثل الماضیة األفعال :همؤشرات
 الوصف :ثانیا

 .عمر من یفوح المسك – الظالم جنح في األحبة لقاء صورة :بالحسیة الصورة اتسمت  -1 :

 شدید  هأن ندرك وإنما هل لونا یذكر ولم الكون على هبرك ألقى جمل هكأن اللیل وصف 2-

 .السواد 

 بسیاق الختام وضع ربط لفظي رابط يهو  فأتانا:  تعقیبیة بفاء الختام وضع بدأ :الحوار :ثالثا

 .التحول

  المكان نفس وه :المكان .األحبة  لقاء یغطي لیل :الزمان :والمكانیة الزمانیة البنیة :رابعا

 :اللغة خصائص :خامسا

 الماء – المسك – اللیل – أتانا :هومفردات "االرتیاح معجم" الختام وضع في تشكل 1-
 .لةهس رشیقة اللغة 2-

 .فنضر: في االستئناف وفاء المسك ورضاب  : الحال واو :مثل اللفظیة الروابط استخدام 3-

 .ه تفعیالت في واحد  وبحر الراء وه واحد  روي بحرف يهینت اإلیقاع 4-
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 :الشخصیات  بین العالقات  لتبرز جاءت  الضمائر 5-

   :تمنینا  - عمر، على یعود   -هعلی – هأثواب  : في اءهوال " أتانا :في  ،"نا " المتكلم ضمیر 

 .الفتیات  على تعود  "نا"

 .اللقاء وإثبات  للتقریر خبري األسلوب  6-

 ال هبذات مستقل فن إلى عمر ید  على الغزل غرض  تحّول :الغزل  تطور في عمر دور *
 __.آخر  شعري غرض  هیشارك

 

 الوقوف على األطالل: تمثل المقطع األول   3-1االبیات من شرح 
 دارساٌت قَْد َعالَهُن الشََّجرْ             هیج القلَب َمغَاٍن َو صیَرْ  -1

 دارسات : خربات ، عالهن : غطاها   المفردات : هیج : أثار ، مغان : منازل ،   صیر : حظیرة الغنم 

 يقف الشاعر على االطالل وقد أثارته الذكريات والمشاهد التي اضمحلت  لقدم عهدها وقد غطاها الشجر .

ْیف َقدْ  – 2   أَزَرْت بِها       تَْنِس التُْرَب فُنوناً والَمَطرْ َوِرْياح الصَّ

 المفردات : أزرت : تهاون  .

 عملت الرياح على تغطیة االطالل بالتراب ويأتي المطر فیزله ، فیتفننان في تغیر معالم المكان . 

 ظل فیه، ذاَت يوٍم وقفاً         أَْسأَُل الَمْنِزَل َهْل فیه َخبَْر؟ – 3

 ظلت : بقیت  المفردات :

 متوجها يسأل هل المنزل فیه خبر وظل الشاعر واقفا 

 اجتماع الفتیات:   9 -4 االبیات من شرح 
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 وصول عمر واقتراب اللقاء:   13 -10 االبیات من شرح 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لقاء  االحبة(  16-14)  من  شرح االبیات 
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 القمر هل يخفى : سؤال وجواب  حول   

  ؟ السابق النص إلیه ينتمي الذي الكتابي والنمط األدبي الجنس ما-1

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

 وما داللته ؟   ؟ القمر يخفي وهل: في   اسلوب نوع -2

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

 النفي   ؟    البالغي ما غرضه -3

  ؟ الغزل شعر ما أنواع -4

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

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

 

 األطالل على الوقوف ٣ -١ :  المقطع االول    -5

 .   ؟  ٣ -١ -االول النص مقاطع قسم:  1س

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

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

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

 :  منها األول المقطع في بالحقول السابق النص يقترن -6

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

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

 :  يلي ما النص من استخرج:  7

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

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

   ؟ داللته وبین ووضحها الفنیة الصور األول مقطع نم استخرج  -8

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

 :  الترب والمطر الصیف رياح تنسج -
.................................................................................................................................... 

  ؟ داللته وبین استخرجه التضاد األول المقطع في:  9

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

 ؟  واالنشائیة الخبرية جمل النص من استخرج:  10

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

 ؟  األول للمقطع والزمان والمكان الرئیسیة شخصیات بین:  11

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

 محب مغامرة :  المقطع الثاني

 للمقطع الثاني ؟  النص مقاطع قسم-12

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

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

 مع داللة كل مؤشر ؟   السرد مؤشرات اذكر مؤشرين من  -13

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

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

 ؟ الوصف مؤشرات من  ثالثة اذكر  -14

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

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

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

   داللته؟ وبین مفرداته استخرج الشوق حقل النص في:  15

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

 { التحول سیاق} 

 ؟ ذلك ووضح التحول السیاق في السرد نوع ما:  16

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

 ؟ داللتها وبین الماضیة األفعال استخرج:  17

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

 وضح ذلك ؟ . في القصیدة  ال لون وال شكل  التحول سیاق فيالوصف :  18

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

 ؟ ذلك ووضح التحول سیاق في الحوار بین:  19

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

 ؟ والزمان المكان حدد:  20

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

 ؟ النص في داللتها وبین الشوق حقل النص من اذكر:  21

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

  { الختام وضع}

 ؟ والمكان الزمان حدد:  22

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

  ؟ خبري اسلوب غلبة: علل :  23

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

   ؟ الثاني المقطع في  والثانوية الرئیسیة حدد الشخصیات:  24

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

 ؟   الغزل شعراذكر خصائص :  25

.................................................................................................................................... 
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 7 -1مقرر الحفظ من  – قبّاني نزار "حبیبي"

  .الغزل في شعریّة قصیدة :األدبيّ  الجنس                               وصفيّ  :الكتابيّ  النمط

والحب وذكر محاسنها  غرض من أغراض الشعر الغنائي وموضوعه العام العشق  : تعريف شعر الغزل -
 . نزار قباني من رواد هذا الشعر  واخالقها ویعتبر الشاعر

 والغزل الحبّ  معاني من یوحیه ما ب  النصّ  مضمون یختصر "حبیبي " : النصّ  عنوان

الناهیة وكررها ببدایة كل مقطع و  " ال " استهل الشاعر مطلع القصیدة الغزلیة بالمقطع : مطلع القصیدة 
والخوف علیها من االسماع واالبصار إضافة  .  النهي عن محاولة معرفة اسم الحبیبة : وظیفتها الداللیة وهي 

 .الناس لتشویق  الشاعر إلیه لجأ استثنائيّ  أمر وهذا.   لغیرته علیها

 بعض  وذكر ا،هب  تعلقّ  التي هحبیبت عن الشاعر حدیث  للنصّ  المحوریّة الفكرة:    النصّ  موضوع تحديد

   .اهباسم البوح ورفض  ا،هأوصاف

  : النصّ  بنیة تحديد

 :يه و أربعة مقاطع إلى القصیدة تقسیم يمكن 

  .باالسم  البوح ورفض  العطر فوح :هعنوان3-1   :األبیات   :األول المقطع

  .ِصنوان والطبیعة الحبیبة: عنوانه :   :4 -  7 األبیات  الثاني المقطع

  .الحبیبة  أوصاف :هعنوان:  8 -10 األبیات  :الثالث المقطع

 باالسم  البوح رفض  على التأكید  :هعنوان 11  : البیت  :الرابع المقطع

  - .باالسم البوح ورفض العطر فوح  :عنوانه3-1   :األبیات   :األول المقطع
 المستوى

 اإليقاعي 
  :المقطع في اإلیقاع رهمظا من
 حبیبي  / تسألوني  : في الیاء تكرار 1-

 الباء " المكسور الروي -2 
 ِِ الطیوب  -حبیبي األول البیت  في التصریع -3 ." 

 المستوى

 المعجمي 
 

 الشاعر رفض  على التأكید  :الداللیّة اهوظیفت ،"تسألوني ال" المقطع ذاه في المفتاح الكلمة 1-

 .ه حبیبت باسم البوح

 اللیلك   -سكیب  – عاطر – العبیر – یّوب  لط ا– ضوعة : "للعطر " المعجميّ  الحقل 2-

 .بالطبیعة  الشاعر ارتباط :للحقل الداللیّة الوظیفة

 . ربط بین العطر وتكدس اللیلك للداللة على ارتباط اسم الحبیبة بالربیع : وظیفته هو -3

 
 المستوى

  التركیبي
ال تسألوني ما  : ضوعة الطیوب ومنفیة مثل  علیكم أخشى :مثل مثبتة بین الجمل تنّوعت  1-

 حالة في الشاعر أن بیان :الشاعر حال على اهوداللت للمنفیة، سببًا جاءت  والمثبتة  اسم حبیبي  

 .جدید  حّب  
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 المستوى

  البالغي

 

 وقف إلى تدعوه حیث  المتلقيّ  في قویّة تأثیریّة وظیفة اهل إنشائیّة، جملة " تسألوني ال  1-

 .القصیدة أول من التساؤالت 

 وظیفة. الجلد  من الوعاء وه و ) العبیر بزق الحبیب  الشاعر هشبّ  بلیغ،  هتشبی ( العبیر ِزق ) 2-

 السامعین  في وتأثیره العطر انتشار في والمبالغة الحبیب، جمال إبراز :الصورة ذهه

 

  .ِصنوان والطبیعة الحبیبة: عنوانه :   :4 -  7 األبیات الثاني المقطع
 المستوى

 المعجمي 
 

 الفراشة رقة في / السواقي ضحكة في  :المقطع في مرات خمس " في " الجرّ  حرف تواتر-1

 تركیبیّة بعده بما الجرّ  حرف وعالقة ( الشتاء أدمع في / اء كل عندلیب غن في / البحر في /

 اسم تحتوي أوعیة بعده التي األسماء فكأن ظرفیّة داللیّةده بع الذي االسم جرّ  يه "نحويّة"

 الحبیبة 
 .المراعي تنفسّ  / الفراشة ةّ  رق / السواقي ضحكة :مثل اإلضافیّة التراكیب تواترت -2

 – الدیمة – الشتاء – أدمع – البحر – السواقي :يه الماء حقل تشّكل التي المفردات 3-

 .الشاعر  حیاة وهف كالماء الحبّ  أن بیان :يه الحقل ذاه وداللة  السكوب 
 المستوى

  التركیبي
 كثیرة" َسكوب  / "اللعب  كثیرة: " َعوب  ل " فعول " وزن على صیغتان المقطع في 1-

 .المبالغة على یدالن ماهو "السكب 

 
 المستوى

  البالغي

 

  :اهومن  الخیالیّة بالصور غني المقطع 1-
  السواقي ضحكة في الحبیب  صورة / الصدر في الحبیب  عن البحث  صورة-1

  العندلیب  غناء في الحبیب  صورة / الفراشة ةّ  رف في الحبیب  صورة-2
  الدیمة في الحبیب  صورة / الشتاء أدمع في الحبیب  صورة-3 

 
 رومنسيّ  الشاعر وألن بالطبیعة متعلقّ  اهفی الوصف ألن ،فنیّة قیمة اهل الصور ذههو 2-

 والعنادل والفراش السواقي فیذكر اهجمال في المرأة هتشب التي الطبیعة  خالل من الحبّ  یرى

 وحركة  حیویّة الوصف على أضفت  جمیلة لوحة تكّون العناصر ذههو  ...والمطر

 

  .الحبیبة أوصاف :عنوانه:  8 -10 األبیات :الثالث المقطع
 المستوى

 المعجمي 
 

 "عیناه :  مقلتاه  -المتناسق الجمیل هفم: ثغَره :اهومعانی والجسد الوجه وصف معجم مفردات 

 .  الخصر لیونة الشاعر ویقصد  "الَوِرك فوق الجسد وسط : ره  َخص   –

 المستوى

  التركیبي
دخلت  –ما + هل   :تحضیض مركبة من  أداة " الَّ ه" :المقطع في اللفظیّة الروابط من-1

 . لیدل على اللوم على رؤیة أناقة المغیب والحث على رؤیته  ( رأیتم ) على فعل ماض 
  .للضرورة الشاعر هصرف وقد  "مفاعل" وزن على جمع العاشر البیت  في ( محاسن ) كلمة -2

 أن فبعد  الحبیبة، في الحسن من كثیر اجتماع على لتدلّ  جمعًا جاءت  :المعنى في اهوأثر



 باسم ناصر رحال . إعداد أ                     النصوص والقواعد النحوية  –شاملة ال 102مذكرة عرب 

 البحير    –سترة / لوازم االرة    -بني جمرة / دار الحجة  -سوق واقف  / الرحاب  –اإلجابات النموذجية تجدونها في المكتبات: المعالي 

 

صفحة
ال

23 
 محاسن :هبقول  فاكتفى اهفی ما كلِّ  وصف الصعب  من رأى ا،هوخصرثغرها ومقلیتها  وصف

 .األدیب  ریشة اهادّعت وال كتاب  اهضمّ  ال ..

لیدل  10ب إالیه شیئا لیس له في البیت رقم نس بمعنى - "ادَّعى " الفعل الشاعر استعمل -3
 .هحبیبت محاسن وصف إلى األدیب  على عجز

 المستوى

  البالغي

 

 .بالشاطئ  والصفاء الزرقة في المحبوبة عینَي لجمال هتشبی   : نقاء شاطئا مقلتاه -1

 .الطري بالغصن الحبیبة قدِّ  لجمال هتشبی  : الرطیب زُ ه زْ هتَ  َخْصُره  -

 یسّمى بما یكتب  قدیًما األدیب  كان حیث  واألدیب؛ الرسام بین مشترك لفظ " ريشة 2-

 والریشة الحبر، في اهیغمس القصب  من تصنع أو الطیور ریش من تؤخذ  وكانت  بالریشة،

 .تجوازا  الشاعر هاستعمل وقد  ط،اوالخط الرسام هب یختصّ  لفظ الیوم

 

 باالسم البوح رفض على التأكید :عنوانه 11  : البیت :الرابع المقطع
 المستوى

 المعجمي 
 

مفعول به  ( + بما قلت –بهذا ) فاعل مقدر+ فعل ماض : كفى  : مؤلف من ( كفاكم ) الفعل -1
) وهو یختصر مقاصد الشاعر النه یحمل عدة معان . والمیم للجمع  ( كم ) الضمیر المتصل 

 . ال تسألوني : ویقوي النفي في جملة ( انتهوا   –ال تسألوا  –امتنعوا 
 .  الحبیب  ذاهب هوتعلقِّ  هعاطفت صدق لیؤّكد  "حبیبي " بكلمة هقصیدت الشاعر ختم -2

 المستوى

  التركیبي
 : ومما دل على ذلك من العبارات  الحبیب، باسم البوح هرفض الشاعر كّرر

 . ال الناهیة التي تدل على نفي السؤال حاضرا ومستقبال -1
 النفي ذلك على اإلصرار مع البعید  أو  القریب  المستقبل في البوح نفي على تدلّ  التي "لن" -2
 المحوریّة اه لفكرت وتأكید  القصیدة لكلّ  اختصار عالقة يه هقبل بما األخیر البیت  عالقة -3

 .  الحبیبة  باسم البوح عدم يهو

 

 نزار قباني  –سؤال وجواب حول حبیبي 
 ؟  األدبي جنسه وما النص نمط ما:  ١س

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

 ؟ مقطع لكل مناسبا عنوانا وضع النص مقاطع قسم: ٢س

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

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

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

  العطر وفوح الحبیبة باالسم البوح رفض:    ٣ -١ األول من المقطع

 ؟  السابقة األبیات معظم في( الناهیة ال) تكرار داللة ما: ٣س

.................................................................................................................................... 
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 ؟ داللته مبینا ذلك على دالة ألفاظ بعض ستخرجا ، الرفض بمعجم السابق النص يقترن:  ٤س

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

 ؟ داللته مبینا ذلك على دالة ألفاظ بعض أستخرج ، العطر بمعجم السابق النص يقترن:  ٥س

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

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

 ؟ السابق النص في داللتها مع منفیة  وجمل مثبتة جمل النص من استخرج:  ٦س

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

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

 ؟  داللتها وبین اإلنشائیة الجمل النص من استخرج: ٧س

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

 ؟ داللتها وبین ووضحها األول المقطع من البالغیة الصورة النص من استخرج:  ٨س

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

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

 

 

 والطبیعة  الحبیبة اسم( : ٧-٤) الثاني المقطع

 ؟(  عندلیب كل غناء في - البحر رفة في - السواقي ضحكة في"  )في" حرف تكرار علل:   ١س

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

 ؟ داللتها وبین ذلك على دالة ألفاظ بعض استخرج الماء بحقل السابق النص تقترن:  ٢س

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

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

 ؟ داللتها وبین  فعول وزن على مبالغة  صیغ بعض استخرج:  ٣س

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

 ؟ الثاني للمقطع الفنیة الصور  وضح:  ٤س

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

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

.................................................................................................................................... 
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 الحبیبة  أوصاف بعض ١٠ إلى ٨ من الثالث المقطع 

  ؟ على الرغم أن المتحدث عنه هو امرأة  السابق للنص عنوان حبیبي كلمة شاعر استخدام:  1س

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

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

   بینها ؟ .  منها الحبیبة اسم رفض عن تحكي عبارات عدة الشاعر استخدم:  2س

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

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

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

 .  یختتم

 ؟وضح ذلك . انتقل الشاعر في وصف الحبیبة من التفصیل الى االجمال : 3س

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

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

.................................................................................................................................... 
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  ما قبل المنتصف والنحوية   القواعد الصرفیة

 المیزان الصرفي
 . هو میزاٌن توزُن به الكلماُت لمعرفِة حروفِها المزيدِة واألصلیَِّة، ولمعرفِة تصاريِفها

 . الكلمةُ التي هي ِمْن ثالثِة أْحُرٍف ، وْزنُها من ثالثِة أْحُرف  

 

ْیِه فاَء الكِلَمة   . الحرف األول َوْزنُه حرُف الفاِء ، ونَُسّمِ

ْیِه عیَن الكلمة     . الحرف الثاني وزنه حْرُف العین ، ونَُسّمِ

ْیِه الَم الكلمة  الحرف الثالث وزنه حْرُف الالم ، ونَُسّمِ

 

المیزان  الفعل

 الصرفي 
المیزان  الفعل الجذر 

 الصرفي 
 الجذر 

      يصوم

      استمال

      جیّد

      سماء

      مبیع 

      إجابة

 

 : حدد المیزان الصرفي لكل كلمة بالجدول مع ضبطها بالشكل  -1

 ادُمع ِضحكة  تَهزهز محاسن الكلمة 

     وزنها 
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 : زن الكلمات اآلتیة مع ضبط المیزان بالشكل –  -2

 

 اسعَ  ُكنْ  اْستَْعَجلَ  اَلَمسَ  َكدَّرَ  َمرَّ  اْسعَْوا الكلمة
        وزنها

 

 

 سین  الوزن الصرفي من بین القو  اختار : س -3   
 (فُعل -فَعَلَ )           وزنها( َصامَ )  •

 (فَل -فَعَلَ )           وزنها( َعدَّ ) •

 (فلعجد -فَعَلَّل)                            وزنها(َزبَْرَجد) •

 (ُمْفتَعَل -مفعلل )          وزنها ( ُمْصَطفَى) •

 (مفتعلل  -اْستَْفعَلَ )                    وزنه ( اْستََردَّ )  •

 (اعل -اْفعَ )           وزنه( اسع) •

 (يفل -يَِعلُ )                          وزنه ( يَِصفُ ) •

 (فل -ُعل)          على وزن ( ُكلْ ) •

 (ِعلَة -فلة)        وزنها   ( ِسَمة وِعَظة وِهَبة) •

 

 : زن الكلمات اآلتیة مع ضبطها ، وبین ما وقع فیها من زيادة أو حذف -4

 الزيادة  أو الحذف وزنها الكلمة

   فَاتَحَ 

   اْنَصَرفَ 

   اْستَْفتَحَ 

   ِصفْ 
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 المصادر: ثانیا 

 تعريف المصدر

هو كل اسم يدل على حدث مجرد من الزمان، وتنقسم المصادر إلى ثالثیة أي فعلها الماضي ثالثة  المصدر
 ((. رباعیة، خماسیة، سداسیة )حروف وغیر ثالثیة 

  :  وداللتها  صیاغة المصدر من االفعال الثالثیة  -   مصادر األفعال الثالثیة: -1
 : مثل  ( فعالة)يا أو والية يكون مصدرها على وزن  األفعال الثالثیة الدالة على حرفة غالبا يدو( 1)

 ِوالية : ولي , ِسفارة : سفر ,تِجارة : تجر , ِزراعة : زرع 

 : مثل ( فَعاَلن)االفعال الدالة على تقلب واضطراب يكون مصدرها على وزن ( 2)

 خفقانا: خفق , َطَوفاناً : طاف , َغلَیاناً : غلى 

 : مثل ( فُعال)االفعال الدالة على مرض يكون مصدرها على وزن ( 3)

 ُصداع: صدع , ُزكام : ُزِكم , ُسعال : سعل 

 : مثل ( فُعال)او ( فَعیل)االفعال الدالة على صوت يكون مصدرها على وزن (4)

ً : صرخ , زئیراً : زأر األسد , عواء : عوى , صهیل : صهل   ُصراخا

 ُخْضرة: َخِضر , ُحْمَرة : َحِمَر : مثل ( فُْعلة)االفعال الدالة على لون يكون مصدرها على وزن ( 5)

 عورا: عور , عرجاً : عرج  , َعَمًى : مثل َعِمَي ( فَعَل)االفعال الدلة على عیب يكون مصدرها على وزن (6)

 نِفاراً : نفَر , إباًء : بى أ: مثل ( فِعال)االفعال الدالة على امتناع يكون مصدرها على وزن ( 7)

 ( المزيد ) مصدر الفعل غیر الثالثي  :  -2

 . وأوزاناً معروفة نقیس علیها , مصادر األفعال غیر الثالثیة قیاسیة كلها ؛ إي إن لها أبنیة محددة 

  اوزان هذه المصادر

 دحرجة  : دحرج , َطْمأَنة : طمأَن : مثل ( فَْعلَلَة)قیاسه على وزن ( فَْعلَل)مصدر الرباعي المجرد (أ)

وعینه والمه الثانیة من جنس ؛ فإن , فإذا كان الرباعي المجرد مضعّفاً ؛ اي فاؤه والمه االولى من جنس 
 وسوسة و وسواسا: وسوس , زلزلة و زلزاالً : مثل زلزل ( فِْعالل)او ( فَْعلَلَة)مصدره يكون على وزن 

 : مصادر االفعال المزيدة بحرف ( ب

 (التعدية ) داللته  (أْفعَل : )مصدر الثالثي المزيد بالهمزة -1

 , إيجاداً : أوجد , إعطاًء : أعطى , إخراجاً : أخرج :  مثل( إفعال)اذا كان صحیح العین فوزن مصدره هو 
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إِْقوام : أصل إقامة . ) إنابة : أناب , إقامة : مثل أقام ( إفالة)اما اذا كان الفعل معتالً فان وزن مصدره هو 

 ( وتعويض هذا الحذف بتاء في اخر المصدر( حرف العلة)بحذف عین الكلمة 

 (التكثیر ) داللته (  فعّل )مصدر الثالثي المزيد بتضعیف العین -2

 ,تكبیراً : كبّر , تقديساً : قّدس  

   -تنمیة: نّمى , تزكیة : زّكى , تَْربیة : ربّى : مثل( تَْفِعلة)اذا كان معتل الالم يكون مصدره على وزن . 

تَْخطیئا و : خّطأ : مثلة  ( تَْفِعلَة) و ( تَْفعیل)اذا كان الفعل مهموز الالم فاألغلب ان يكون مصدره على  -. 
 اً و تهیئة تهییئ: تْخِطئَة هیّأ 

ربَ : نحو ( تفعلة )و ( تفعیال)هناك بعض افعال صحیحة الالم وجاءت مصادرها على الوزنین  - تجريباً :   جَّ
 تذكیرا وتذكرة : ذّكرَ , و تجربة 

 ( المشاركة أو التشارك ) داللته ( فاَعل)مصدر الثالثي المزيد باأللف -3

ِحجاجاً و : حاّج , نِقاش و مناقََشة  : ناقََش : مثل( ُمفاعلة)او ( فِعال)يكون مصدره القیاسي على وزن 
 إخاًء و مؤاخاة: آخى , محاّجة 

  : مصادر االفعال المزيدة بحرفین ( ج)

المبالغة ) داللته  (افتعال)مصدره على وزن (   أْفتعَل : )ت + باأللف    : مصدر الثالثي المزيد  -1
 ارتواء : ارتوى , اْصِطفاء : اْصَطفي : مثل  (والتشارك 

 (المطاوعة ) داللته  (انفعال)فمصدره على وزن ( اْنفَعَلَ : )ن + باأللف  :  مصدر الثالثي المزيد  -2

 انطالقا: انطلق , اْنِكسار : مثل اْنَكَسر  

 ) المبالغة) داللته  (افعالل)مصدره على وزن (   : اْفعَلَّ : )التضعیف + باأللف  :  مصدر الثالثي المزيد  -3
 اخضرار: اخضّر , اْحِمرار : اْحَمّر : مثل  

 (تفاُعل)اي المبدوء بتاء زائدة مصدره على وزن( تَفاَعلَ : )األلف  +  بالتاء :  مصدر الثالثي المزيد  -4
: مع كسر الحرف قبل االخیر لیناسب الیاء نحو .  تشاُرك  : تشارك  –تدافُع : تدافع  (المشاركة ) داللته 
 , توانِیاً : توانَى 

:  مثل :  (االتخاذ) داللته  (تَفَعُّل)مصدره على وزن( تَفَعّلَ : ) التضعیف+  بالتاء :  مصدر الثالثي المزيد  -5 
 تعلّم : تعلم  -تدّرب   : تدرب  -تحدُّث   : تحدث 

 : ت   + س  + ا : مصادر االفعال المزيدة بثالث حروف ( د)
 الطلب : وداللته  استَفعل يكون مصدره  استِفعال 

ً : اْعشوشب : اْفِعْوعال مثل : استِعداداً  اْفعَْوَعل: استعّد , استخراج : استخرج : مثل   اْعشْیشابا

 نحو ( استِفاله) معتل العین فان مصدره يكون على وزن ( استفعل)فاذا  كان 
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 حذفت عینه وعّوض عنها تاء التانیث . )استقامة : استقام , استِعاذة : استعاذ 

 : هات مصادر األفعال اآلتیة، واذكر أفعالها  --1

      

 
 
 
 
 
 
 
 

ر  -مقاتلة أو قتال   –زحزحة أو زحزاح  –استحمام : اإلجابة   إیذاء -جریان  –صراخ  –تصوُّ
 
 : حدد المصادر من األمثلة السابقة واذكر أفعالها  -2  
 

 .  باإلقدامالعاِلُم المؤِمُن إنساٌن يتَّصُف  -1
ناعِة الدَّقیقِة  -2 ِر الّصِ  . يساعُد العقُل اآلليُّ على تطوُّ

 . شعَر ماجٌد بَخفَقاِن قلبِِه  -3

 . أُصیُب رأُسهُ بالدُّواِر  -4

 . َعلَْت وجُههُ الصُّفرةُ  -5

عِد  -6  . لسفِن الفضاِء صوٌت مخیٌف كهديِر الرَّ

 . وهَي تخترُق الفضاَء في رحیِلها إلى كواكَب أُخرى  -7

 
ر  / أقدم  : باإلقدام :   اإلجابة ر  : تطوُّ  دار: الدوار  / خفق : خفقان  / صنع : الصناعة   / تطوَّ
 رحل : رحیلها  / هدر  : هدیر  / صف ر  : الصفرة 

 
 : اذكر مصادر االفعال التالیة وبین نوعها وداللتها -3

 نوع الفعل المصدر الفعل
   استحم
   زحزح 
   قاتل
   تصّور
   صرخ
   جرى 
   آذى 

 الفعل المصدر
  
  
  
  
  
  
  

 داللة المصدر نوعه المصدر الفعل
    سعل

    استنهضت
    اعتمد
    حّطم
    فاض
     توّسد
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 الزيادة أحرف – الجذر – االشتقاق
 

 قرمد: قرمید : مثال: منه ،ولكن یمكن أن یؤخذ هو االسم الّذي لم یؤخذ من غیره : اسم الجامد

 : االسم الجامد نوعان

 فأس حصان، قمر، : مثال  هو االسم الّذي ندركه بإحدى الحواّس، : اسم ذات  -1

ى المصدر وهو أصل  بالعقل ههو االسم الّذي ندرك : اسم معنى -2 وهو یدل على حدث ویسمَّ

 انطالق استعداد، : مثال المشتقات،

 : تنبیه
 . نلمسه ونراه ( ذات ) الجامد یدل على شيء واحد فمثال كلمة باب تدل على شيء واحد  ـ االسم1

 . حدث وما یتعلَّق به: ـ االسم المشتق یدل على شیئین 2

 . غیره االسم الّذي أ ِخذَ من هو : االسم المشتق

 : المشتقات

 یدل على حدث وزمنه ( كتب ) فمثال  : الفعل •

 حدث ومن قام به  یدل على ( كاتب :) اسم الفاعل •

 على حدث وكثرته وتكراره ( كتَّاب :) صیغة المبالغة •

 یدل على حدث ومن وقع علیه ( مكتوب :) اسم المفعول •

 (القرینة تحدد ذلك) یدل على حدث ومكانه ( مكتب :) اسم المكان •

 (القرینة تحدد ذلك) یدل على حدث وزمانه ( مكتب :) اسم الزمان •

 ( مفاضلة) دة فیه یدل على حدث وزیا( أجمل) و : اسم التفضیل •

 یدل على حدث ثابت وصاحبه ( كریم:) الصفة المشبهة •

 یدل على حدث وآلته ووسیلته ( محراث :) اسم اآللة •

ة •  یدل على حدث وعدده( ضربة:) اسم المرَّ

 یدل على حدث وهیئته ( ِجلسة:) اسم الهیئة •

ناعي •  یدل على حدث وخصائصه( اشتراكیة:) المصدر الّصِ

 مصدر یبدأ بمیم زائدةهو ( مرجع:) المصدر المیميّ 
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 الزيادة  أحرف دالالت
 وزنها داللتها الزيادة أحرف الكلمة

 أفعل التعدية  الهمزة  أحسن
 افتعال المبالغة التاء – الهمزة -األلف  اجتهاد

 فعول  واالتصاف  المبالغة الواو طموح 
 فعیل  المبالغة الیاء كثیر 
 فعّالة المبالغة والتاء  التضعیف واأللف رّحالة

 فعّل  التكثیر  التضعیف  ّسلم
 استفعل  الطلب التاء - السن – األلف استعلم

 مفِعل  میمي  مصدر المیم موعد 

 تفعّل  الفعل مع االسم تشابه التضعیف  تدثر 
 تفاعل المشاركة  األلف - التاء تعاون

 .الزيادة أحرف وداللة الزيادة، أحرف وبیِّن التالیة، الكلمات زن-1

 الزيادة أحرف داللة الزيادة أحرف الوزن الكلمة
    أحلّ 

    انتظار 
    صبور 
    تفاءل 
    دّرس
    تحدّث 

    استعصى 
  :اآلتي الجدول في الصرفي اهومیزان اآلتیة الكلمات من كلمة كل جذر بیّن -2

 الصرفي  اهمیزان  اهجذر الكلمة
نَة     َعج 
   نائبة 
   َعظمّ 

 : میز الجامد من المشتق في الكلمات التالیة  -3

 ــ األناني  علیم ــ ورق ـ  -ــ البخل ـ عائد   -الكرم ــ  -قلم   - مضیاع      -باب  -مكتوب    -كرسي     -شجر 

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



 باسم ناصر رحال . إعداد أ                     النصوص والقواعد النحوية  –شاملة ال 102مذكرة عرب 

 البحير    –سترة / لوازم االرة    -بني جمرة / دار الحجة  -سوق واقف  / الرحاب  –اإلجابات النموذجية تجدونها في المكتبات: المعالي 

 

صفحة
ال

33 
 اسم الفاعل

 على دل فاعل اسم :خالق .شيء كل خالق هلل :مثال  .به  اتصف أو بالفعل قام من على یدل مشتق اسم :تعريفه

 .سبحانه هلل وهو بالفعل قام من

 :صیاغته

  سامع :سمع / كاتب  :كتب  / جالس :جلس :مثل ."فاعل" وزن على المجرد الثالثي الفعل من :أوال

 :ملحوظة

 . قائم  :قام / صائم :صام :مثل .الفاعل اسم في نبرة على همزة إلى تتحول ألفا الفعل وسط كان إذا 1-

 .المكسور  بالتنوین عنها  ویعوض  الیاء تحذف ثم الفاعل اسم في یاء إلى تتحول ألفا الفعل آخر كان إذا 2-

 داع   :دعا / هاد   :هدى / قاض   :قضى / ساع :سعى :مثل

 .عادّ  :عدّ  / مارّ  :مرّ  / شادّ  :شدّ  / ضالّ  :ضلّ  :مثل .التشدید  قبل ألفا نزید  مشددا الفعل آخر كان إذا 3-

 :الثالثي غیر الفعل من :ثانیا

 .اآلخر  قبل ما وكسر مضمومة میما المضارعة حرف إبدال مع مضارعه وزن على

نتجِ  :أنتج :أمثلة نتِصر :انتصر / م  تفاهم :تفاهم / -م ستعلمِ  :استعلم / م   / م ستقیل :استقال / م ختار :اختار / م 

بتِعد  :ابتعد  / م رتج :ارتجى دحِرج : دحرج / م  تزلِزل :تزلزل / م   .م 

 –الصانعتان– الصانعان – الصانعة – الصانع :مثل  ویجمع ویثنى ویؤنث  یعّرف الفاعل اسم - :ملحوظة

 .الصانعات  – الصانعون

 :واضبطه بالشكل  هات اسم الفاعل من األفعال اآلتیة-1

 

 اسم الفاعل الفعل

  صام  

  وعى 

  أكل

  انتظر 

  یقتدي 

  ضلّ 

  زلزل 

  أحسن 
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 :عین اسم الفاعل فیما يأتى -2

 ...........     الساعى الى الخیر ینال الخیر.1

 .............    المصباح مضئ وسط الحجرة.2

 .   ............نحن سامعو كالم األستاذ .3

 .  ..………………األمة العربیة منطلقة الى الوحدة.4

 

مدارسهم وهم حريصون على العلم يجدون فى تحصیلهم  يدخلون ان طالب المدارس -3

 .الى النجاح الباهر يصلوا دروسهم حتى تعلم ويجتهدون فى المهمل اال

 

 :استخرج من الفقرة السابقة ما يأتى

 ....................:اسم فاعل لفعل ثالثى.1

 ...................:اسم فاعل لفعل غیر ثالثى .2

 ...................:مصدرا رباعیا.3

 ...................:مصدرا خماسیا.4

 

 :(  مزيد –مجرد ) وبین نوعه   هات المصدر واسم الفاعل من األفعال اآلتیة -4

 المصدر اسم الفاعل نوعه  الفعل

    أشرقت 

    جرى 

    حّرم 

    دافع  

    أخذ 

    استلقى 
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 الفاعل باسم ةهالمشب الصفة

 .یفاء ه – حسن – جمیل :مثل الموصوف في الدوام أو الحال في ثابتة صفة على  یدل مشتق اسم :اهتعريف 

 :مثل كثیرة أوزان على الالزم الثالثي الفعل من تصاغ :اهصیاغت

 .ِ  لبَط – َحَسن   :مثل فعَلٌ  1-

م   – َصع ب   - ل  هسَ  – م  هشَ  – عذ ب   :مثل فعَلٌ  2- ح   – َضخ   .َسم 

 .َحِذر – مهنَ – حفرَ  – طَرب  :مثل فعَلٌ  3-

 .ظریف - شریف  – كریم :مثل فعیل 4-

 .شبعى  / شبعان – جوعى / جوعان – ظمأى / ظمآن :مثل لىفعَ  / فْعالن 5-

 .عرجاء  / أعرج – حوراء /أحور – حمراء /أحمر :مثل فعالء / أفعل 6-

اج أ– ع ضال – ص راح – مامه – جاع ش   :مثل فعُال 7- الل - ج   .ز 

 .َحَصان – َرَزان – َجبَان :مثل فعَال 8-

رّ  – لب ص   :مثل فعُل 9- رّ  – ح  لوّ  - م   .ح 

 .یِّن ه  - قیِّم – بیِّن – سّيِء – سیِّد  :مثل فعَّل 10-

 .وقور – عجوز – ورهط :مثل فعَول 11-

  الطباع ُمعتِدل – السجایا محمود – القلب  رهطا :مثل :المفعول واسم الفاعل اسم هیشب ما 12-

 :ملحوظة

 و ه  ةهالمشب والصفة الفاعل اسم بین االختالف هوج

 .والتجدد  الحدوث  على فیدل الفاعل اسم أما الموصوف، في ثابتة صفة على تدل ةهالمشب الصفة أن 1-

 .الصیاغة محدد  الفاعل اسم بینما كثیرة اهأوزان ةهالمشب الصفة 2-

 فمثال الفاعل اسم معنى  على تدل ةهالمشب فالصفة الفاعل، واسم ةهالمشب الصفة بین هالتشاب هوج وأما

ؤلمِ " الفاعل اسم بمعنى ةهمشب صفة: ألیمو ،"سائد " الفاعل اسم  بمعنى ةهمشب صفة : سیِّد   ."م 
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 : هات الصفة المشبهة من كل فعل من األفعال اآلتیة -1

 .   َهیِفَ      ساد ،     قَِوَي ،      ،      نهم      َصع َب ،       َرِوَي ،       َطِرَب ،       َسه َل ،   

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

 

 : استخرج الصفة المشبهة من النص التالي ثم بین وزنها الصرفي -2

، ورأى شابا آخر بهي . بیت حسن وفیه ساكن نذل  : نظر فیلسوف إلى رجل حسن الوجه خبیث النفس فقال 

 سلبت محاسن  وجهك فضائل نفسك :  الطلعة سيء الخلق قال

 وزنها الصرفي الصفة المشبهة
  

  

  

  

  

 

  ؟ خط فیما تحته ووزنه المشتق نوع بین -3
  وهي,  مكانة أسمى إلى به لترتقي ؛ اإلنسان لسلوك منظَّمة قواعد  فهي,  الفاِضلة باألخالق التحلي صفة نعم -

  مهذبًا اآلخرین مع تعاملك في حذًرا وكن,  مقصدك الخلق  حسن فاجعل, وتحضرها الشعوب  ثقافة تعكس مرآة
 . معهم حوارك في

 

 وزنه نوعه المشتق
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 ( للجاحظ   (أبیه سُّر الولد   :األدبیة النادرة فنُّ 

 
 .نادرة :النص جنس                                                                     وصفيّ  سرديّ  :النص نمط

 ع المتوق بغیر تأتي التي اإلثارة :الممیزة وسمتها الدهشة، یثیر الوقوع قلیل حدث  :النادرة تعريف

وهل ینتقل  . ا اذا كان البخل طبعا ام تطبعا م حول الكاتب  موقف یبیِّن سائر مثل (أبیه سرّ  الولد :النص عنوان

 التربیة؟  أو الوراثة طریق عن ولده إلى الوالد البخل 

فتمنوا  , عبئًا على اهله  األب  صار وقد  البخل، بهما استحكم وابنه أب  قصة حول النصّ  یدور - :النص بنیة 

ا أباه یفوق باالبن فإذا الحرمان، من استراحوا قد  أنهم ظنوا مات  الخالص منه وحین  .وتقتیًرا شحًّ

 البنیة الحديثة للقصتین 

 القصة الثانیة  القصة األولى   

 بخال  األكثر االبن البخیل  األب   عنوانها 

 االبن  إلى الملكیّة انتقال درهم  مناجاة عنوانه  وضع البداية  

 األب إسراف ینصرف  ال درهم عنوانه  سیاق التحول 

 .االبن شحُّ  الرجل موت  تمني عنوانه  وضع الختام 
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 دروس ما بعد المنتصف 

 ( للجاحظ   (أبیه سُّر الولد   :األدبیة النادرة فنُّ 

 األولى  القصة تحلیل
وضع 
 البداية 

 

 :الوصف :أوال

 الجمل :الوصف في المستخدمة التعبیریّة التقنیّات  ومن البخل، في إمام هبأن  األب ُوصف 1-

  البخل في إماًما صار :مثل االسمیة والجمل ، هغایت البخلغ بل ) :مثل الماضیة الفعلیة
 من كم :مثل الخبريّة كم :الوصف في  المستخدمة التعبیریّة التقنیّات  ومن ،مهالدر ُوصف 2-

 أخملتَ  قد  رفیع ومن رفعَت، خامل من كم / فارقتَ  قد م من كیس وك /قطعتَ  أرض 

  تضحى وال تعرى أال عندي لك :مثل "ال" ب  المنفي المضارعو
 على تركیًزا السرد  على الوصف غلب  وقد  ، لألب  الشدید  البخل إبراز :الوصف وظیفة 3-

 .الموصوفات 
 الدرهم األب البخیل وجه المقارنة

 الوصف

 

بأنه أصبح شدید البخل  وصفه
لدرجة أنه صار إماماً فاهماً  

ناصحاً لكل من أراد أن یستفسر 
 . أو یتعلم شیئاً عن البخل

شخص الكاتب الدرهم على 
 . أنه إنسان مهم ی خاَطب

التقنیات 
 التعبیرية

استخدام الجمل الفعلیة و *
 –بلغ في البخل غایته : االسمیة

 .. صار إماماً 

كم : ةاستخدام كم الخبری*
كم  –من أرض  قد قطعت 

 .. كم من خامل   –من كیس  
ال : استخدام الجمل المنفیة*

ال  –ال تضحى  –تعرى 
 .. ال تهان –تذل 

 

 ً   :الحوار :ثانیا

  :همواضع-1

 هلل  اسم على اسكن تضحى، وال .... قطعتَ  قد  أرض  من كم

لقیّة القیم كشف :هوظیفت  . باطنيّ  حوار :هنوع  .للبخالء الخ 

 .ه من جزًءا أصبح وكأنما البخیل من مهالدر موقع بسبب  : الثنائيّ  الحوار غاب 2-
 . ، یخاطب فیه األب نفسه تجاه الدرهمحواراً باطنیاً حوار األب البخیل مع الدرهم كان  -
 . جاء الحوار في هذا الجزء لیكشف القیم النفسیة و یبین بخل األب الشدید  -
غاب الحوار الثنائي ألن األب البخیل كان غالباً مایجلس لوحده بعیداً عن أهله و عن الناس ؛  -

 . بسبب موقع الدرهم بالنسبة له و كأن الدرهم إنسان واحد مع نفسه
 

 : الموقف المسرحي: ثالثا 
كان األب البخیل یناجي و یخاطب الدرهم و ذلك إلبراز حركة الدرهم و انتقاله بین األیدي   -

 . ، داللة على وعیه و حرصه علیه 
، أما البعد " بخل مرضي"المرض النفسي : البعد النفسي التي تقوم علیه مناجاة الدرهم -

ا فالدرهم له تأثیر كبیر  األخالقي ینعدم لدى البخیل ؛ ألن البخیل شخصیة جوفاء ال أخالق له
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 . على شخصیة البخیل إذ أنه یؤثر الدرهم على ذاته 

 . شخصیة البخیل تثیر الدهشة و االستغراب و السخریة و االشمئزاز لدى القارئ -
 

 :المقطع لغة : خامسا 

 توّضح :اهداللت تضحى – تعرى – فدَّاه – ناجاه – هخاطب ) :مهبالدر المتصلة الضمائر 1-

 .هووجدان  البخیل حیاةي ف مهالدر هیمثل الذي الدور

  یخرج – یدخل – كیس – مهالدر – البخل :االقتصادي الحقل 2-
  تضحى ال – تعرى ال – إماًما :الديني الحقل     
 .م هبالدر البخیل تعلقُّ  مدى على یدالن :الحقلین داللة

.مهبالدر البخیل  تعلقُّ  على تدل :اهداللت .حمیًما  اً  صدیق مهالدر هیشب ( وفّداه وناجاه هخاطب 3-
و : )  إلى قوله تعالى  ) تضحى وال قول إلى تضحى وال تعرى أال عندي لك)  :هقول یشیر 4- 

ً  ب ع دًا التركیب  ذاه یكسب  مما ( إنك ال تظمأ فیها و ال تضحى  .قدسیّا
 

 :الراوي :رابعًا

 واو" الضمیر في رهیظ غائب  :األول :سردیّین صوتین إلى تشیر   : زعموا : كلمة 1-

 .السارد  الراوي :والثاني ،"الجماعة

 .الجاحظ رؤیة عن الراوي ذاه یعبِّر 2-
 

سیاق 
 التحول

 : البعد الحجاجي( 1
إلحاح األهل في شهوة و عزم  : تتصارعان في هذا الجزء " قضیتان" برزت أطروحتان  -

 . األب على عدم صرف أّي درهم 
كانت حجة األب البخیل في عودته بالدرهم أّن الحاوي قد بذل حیاته من أجل درهم فتراجع  -

 . معتبراً ما رآه حكمة من هللا تنهاه عن صرف الدرهم و توقظه و هو لصالح األب 
 . اكتسبت الحجة قوتها من الرغبة في التوفیر لدى األب و في ذلك داللة على بخله الشدید  -

 
 : المسرحي و المفارقة الموقف( 2

شكل إخراج الدرهم مفارقة بسبب حوار األب معه و حرصه على عدم إنفاقه و الحفاظ  -
 . علیه 

 . المفارقة األساسیة في هذا المقطع في رد الدرهم للكیس فقد قدمته إنساناً غیر سوي  تكمن -
 السخریة و الدهشة لدى القارئ كذلك هنا شخصیة األب البخیل تثیر  -

 
 : لغة المقطع( 3
 : برزت في هذا المقطع ثالثة أحرف عطف -
 . هنا تفید الربط و المشاركة و الجمع الواو" و أن أهله. " أ

 . تفید التعقیب و الترتیب و سرعة الرد الفاء " فدافعهم في ذلك. "ب 
 . تفید التعقیب و التراخي ثم" ثم حمل. "ج
أثبتت أحرف العطف هذه نجاح األهل في الوصول لمبتغاهم و أكدّت صفة البخل الشدید *

 . على األب 
 (.  لیلالم التع) الالم تفید التعلیل   "لدرهم" -
 . جاءت األفعال و األحداث بشكل خطي ؛ ألن األحداث كذلك جاءت متسلسلة -
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 أو االستباق إلى الحاجة ینفي ما ذاهو الزمنیة، المدّة قِصر بسبب  اً  خطیا السرد  جاء -

 االسترجاع 

وضع 
 الختام 

 

الستعجال األب في العودة و رد " الفاء و الواو" و حضر حرفا "  ثم"غاب حرف العطف   -
 . الدرهم في الكیس ، داللة على قصر المدة

قرار األب في العودة و عدم شراء مایریده األهل و رد الدرهم للكیس یدل على أنه ال  -
 ً  . أخالقي مؤذ  منبوذ اجتماعیاً مریض نفسیا

كان تصرف األهل في تمنیهم موت األب للخالص منه و من بخله تصرف غیر سوي ؛ ألن   -
 . ع تمنیاتهم و مصالحهمتصرف األب ال ینسجم م

 : من الدروس اإلنسانیة المتعلمة من النص  -
 . البخل صفة شنیعة منبوذة في المجتمع *
 . اإلنسان هو القیمة التي ینبغي إعالؤها و لیس الدرهم*

 

 الثانیة  القصة  ل یتحل
وضع 
 البداية 

المسارعة باإلمساك بالتركة  داللة على ( فاستولى" ) الفاء"بدأت القصة الثانیة بحرف العطف  -
 . و الترتیب و التعقیب 

 . داللة على المشاركة( و ظنوا" ) الواو"و حرف العطف  -
قام المقطع على السرد ألن الكاتب یسرد األحداث و یهیئ القارئ للوضع الجدید للبخل بقیادة  -

 . االبن
 

سیاق 
 التحول

 : الحوار( 1
 . قام الحوار الثنائي في هذا المقطع و داللته كشف هم االبن االقتصادي  -
 . داللة على أن االبن هو األكثر دقة في االقتصاد " األ دم"كذلك دار هذا الحوار حول  -
 . كان االبن صاحب فهم خاطئ للدین و غیر سوي و لیس له أخالق و ال قیم إنسانیة كأبیه  -
 . عیشون موقع المظلوم من جمیع النواحي األهل كان لدیهم خیبة أمل ی -
 ". البخل الشدید "رب األسرة غلیظ ظالم یعاني من مرض نفسي  -
 . أفاد الحوار هنا في توضیح موقف االبن األكثر بخالً من الحّز الذي في الجبنة  -

 
 : الموقف المسرحي و المفارقة( 2
 . بحیادیه ألنه خارج األحداث الراوي ال دور له ، مجرد یلقي القصة و یسردها  -
، و " أّي ال یوجد فارق بین األب و ابنه " الفارق بین األب و ابنه یكاد أن یكون متالشیاً  -

 . یمكن أن یحول لمشهد مسرحي
أقام الحوار مفارقتین و هو إدام االبن و األب لیثیر الضحك و السخریة و الدهشة لدى  -

 . القّراء
 : لغة المقطع( 3
 . ن الفساد بالدین و وصف األب بالمذنب ربط االب  -
داللة على المذهبیة  .. أهلكني  –الفساد  –ما صلّیت : یظهر المعجم الدیني في الكلمات  -
 . و االقتصاد لدى االبن و انعدام الدین( المسجدیین) 
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وضع 
 الختام 

ولم تكن نتیجة الحوار متوقعة حیث   لهواأل االبن بین للحوار استمراًرا المقطع ذاه كان 1-
 .األمل ذاه على یقضي باالبن فإذا األبن مات دب االمل في نفوس االهل عندما 

 ناكه بل بخال األب  حدود  االبن تجاوز على الوحید  الدلیل يه الجبن  إلى اإلشارة تكن لم -2

 إلى أشارت  قد  ذههو ،(ه علی صلیت  ما – األدم في یكون إنما الفساد :  رات اخرى منها مؤش

 ( .  االقتصاد  في خاصة طریقة
 :الحجاجي البعد

 .المبالغة ذاه علي اً  موافق یكن ولم سلبیة، بطریقة هفی والمبالغة البخل رهظوا الجاحظ قّوم 1-

 .اإلصالح إلى ودعوة الفئة، ذهه من تنفیًرا البخالء أخبار الجاحظ سرد  2-

 اهمغزا وكان أدبيّ  فنّ  القصة ألن ؛ الفنيّ  د  ب ع   ال مع القصة في التعلیميّ  د  ب ع   ال تداخل 3-
 .اً  أخالقیّ  درًسا

 
 

 ( للجاحظ   (أبیه سُّر الولد   :األدبیة النادرة فنُّ : سؤال وجواب حول  
  ؟ النادرة مضمون عن" أبیه سر الولد" عنوان  تعبیر مدى ما:  ١س

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

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

 - ؟ النص حول يدوره الذي الموضوع ما:  ٢س

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

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

 

  ؟ الداللیة وظیفتها مبینا باطني أم ثنائي نوعه وبین الحوار مواضع حدد:  ٣س

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

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

   ؟ الثنائي الحوار غاب لماذا:  ٤س

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

  ؟ ذلك داللةعلى وما ؟ الدرهم إلى البخیل بها توجه التي المناجاة مامضمون:  ٥س

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

  ؟  يثیره الذي وما األخالقي والبعد النفسي البعد ما:  ٦س

.................................................................................................................................... 
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   ؟ منهما لكل ألفاظ ذكر ومع نوعها مبینا الضمائر النص من استخرج:  ٧س

- 

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

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

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

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

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

 

   ؟ داللتهما وبین واالقتصادي الديني معجیین حقلین حدد:  ٨س

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

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

 

  ؟ النص في فقط كلمة داللة ما"   فقط  درهما جمع ثم: "  ٩س

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

  ؟ ذلك داللة ما السرد على ثانیة قصة الثانیة المقطع قام:  ١٠س

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

  ؟ ذلك داللة ما ، منها أشتق وما"  أدم"  كلمة تكررت:  ١١س

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

  ؟ النص من المستفادة الدروس ما:  ١٢س

 . قیمة اإلنسان/  البخل في افراط عدم -

.................................................................................................................................... 
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 مذانيّ هال الزمان بديع  "يةدالبغدا المقامة "
  والحجاج الوصف یتخلله سرديّ  :الكتابي  نمط                                               مقامة :النص جنس

  .الناس من جماعة فیه یلتقي الذي المجلس هي :اللغة في المقامة تعريف

یسوده السرد والوصف والحوار ویحتوي على مغامرات    العربي  القديم القصص من نوع هي :األدب في
 .الهجري الرابع  القرن منتصف في الثاني العباسيّ  العصر في ع رفت اذ أنها  معین، راو  یرویها 

 .اإلسكندري  الفتح أبو : هو وبطل هشام بن عیسى  : هو راو   الزمان بدیع مقامات  وفي

 :  ظهورها دواعي

 .وزینة  وملبس مأكل من للفرس االجتماعیة بالحیاة العرب  تأثر هي اجتماعیة دواع1  -

 .اللغویة  البراعة إظهار على األدباء حرص  هي ثقافیة دواع 2-

  .للتكسب  الحیلة استخدموا وقد  بشریة مواهب  رزقوا ممن البائسین من فئة هم :المقامات أبطال

  .النقود  من الید  ذات  خلو مع  ) التمر) األزاد  واشتهاء الجوع في تبدو عیسى مشكلة - :النص موضوع

 .التكسب  أجل من البسطاء وخداع التحایل طریق عن مشكالته هشام بن عیسى یحل -

 .یشتهیه ما على للحصول السواديّ  على یحتال جعله مما وفقره؛ للتمر اشتهائه حول  النص  موضوع یدور -

 :  هي حديثة أطوار ثالثة إلى النص ينقسم :الحديثة البنیة

 عنوانه  إلى من  

 بالسواديّ  هشام بن التقاء إزاره بالعقد  النص  بدایة البداية  وضع

 بالسوادي  لإلیقاع التحایل ماء بشربة یأتیك بصید  وهلل ظفرنا :فقلت  التحول  سیاق

 بالسواديّ  اإلیقاع نهایة النص  النص  بقیة الختام وضع
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  األول المقطع تحلیل

 وضع

 البداية 
 
 

 
 :   الحكاية مستوى

 الفاعلیة البنیة :أوال
 :الشخصیات-1
  شخصیتان والسواديّ  شامه بن عیسى :  رئیستان 

  المحالِّ  أصحاب :    .ثانوية 

 إال فقیر هأن ورغم الطعام، على الحصول يه شامه بن عیسى سلوك شكلت  التي الرغبة 2-

 المال  غیاب  أن

 الوازع وغیاب  والمكر اءهبالد  یتصف عیسى ألن الرغبة؛ ذهه تحقیق سبیل في عقبة یشكل ال

 .الخلقي

 :شامه بن عیسى ویةه -أ :الشخصیات ويةه 3-

 االحتیال على تقوم :ثقافیة - الخلقي الوازع غیاب  في رهتظ :أخالقیة - فقیر :اجتماعیة

 .الطرق بكل للكسب 

 مع التعامل في السذاجة :ثقافیة - .الفالحین  طبقة إلى انتماؤه :اجتماعیة :السواديّ  ویةه -ب 

 .اآلخرین
 

 و الكرخ  أحد ه الحقیقي بغداد والمسرح وه الكبیر األحداث  مسرح * :المكانیة البنیة :ثانیا

 بغداد، أحیاء

 .. األحداث  بصحة المتلقي إلقناع بالواقعیة المكان وصف ویتسم
 
 
 

 الخطاب مستوى

 السرد :أوال 
 . فإذا انا بسوادي  : من أوله إلى قوله    عالمقط ذاه في السرد  حدود  تبدأ-1

 یكون أن یمكن السواديّ  ذاه كون إلى التلمیح خالل منالتمهید لسیاق التحول :  وظیفة السرد

 .عیسى رغبة تحقیق إلى السبیل

 :سرديان صوتان المقطع في 2-

 ."المؤلف"الخارجي الراوي صوت  :األول 
 اإلسكندري  الفتح أبو" البطل بلسان ینطق الذي شامه بن عیسى صوت  :الثاني

 
 الوصف :ثانیا

 . الفریسة  ذهه وه  والسوادي فریسة عن یبحث  صیاد  صورة في شام ه بن عیسى الوصف قدم 
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  الثاني المقطع تحلیل 

 سیاق

 التحول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  الحكاية مستوى
 

 الفاعلیة البنیة :أوال
 
 .ثانویتان  شخصیتان ماهو  والسقاء الشّواء :يه التحول سیاق في الشخصیات-1

 ذهه إلى والدافع .اللذیذ  الطعام على الحصول يه والسواديّ  عیسى بین المشتركة الرغبة 2-

 يساعد وما .والطمع الجوع :السواديّ  عند  اهإلی والدافع والفقر، الجوع :عیسىد عن الرغبة

 ي ه الرغبة ذهه تحقیق على

 .السواديّ  وغباء عیسى ذكاء

المكر والذكاء وغیاب :  وهوية عیسى بن هشاماطة  والبس السذاجة :السواديّ  ويةه 3-
 . االخالق  

 .قصیر  زمن في شامه  بن عیسى لصالح المسألة حسم  الشخصیتین بین التباین
 

 الشواء اعتلق أن إلى األزاذ  محالّ  عن  للبحث  عیسى خروج من بدأت : الزمانیة البنیة :ثانیا

 .السواديّ  بإزار
 

 جزئي مكان  على التركیز مع السوق، وسط في الشّواء دكان وه المكان :المكانیة البنیة :ثالثا

 .الطعام اءهاشت زیادة في مهیس  مما التنور وه الدكان في
 

 :   الخطاب مستوى
  السرد :أوال

كان ترتیت األحداث خطیا متتابعا ال یكاد یتخطى نصف یوم بسبب ضیق الوقت التي وقعت 
 . األحداث فیها  

 أحداث  تذكر  على القائم االسترجاعيّ  والنسق المتتابع الخطيّ  النسق بین مذانيهال مزج وقد  

 .الشواء دكان إلى اب هالذ  قبل ما
 

 :  يه  الموصوفة العناصر * :الوصف :ثانیا

 (دق وكالطحن -سحقا كالكحل التنور زبدة :مثل الطعام ألوان -

 الماء - (النش یومي – العمر لیلي – العروق في أمضى – الحلوق في أجرى) اللوزينج -

 <الحارة اللقم یفثأ – الصارة یقمع:   بالثلج المشعشع

 :على تدل الوصف في المستخدمة والتعبیرات 

 .الطعام  بدقائق همعرفت -2 .األدبیة مذانيّ هال مقدرة 1-

ائع  الج تشدُّ  تفاصیل من الوصف هتضمن لما السواديّ  یةهش إثارة في الوصف ذاه نجح وقد  -
 .األطعمة  ذههالمحروم الى 

 

 :المقطع في الحوار أنواع * :الحوار :ثالثا

 أقنع محتاال اذكی هكون  في عیسى شخصیة أبعاد  عن كشف وقد   )مناجاة)  باطني - ثنائي 

 .سذاجةالسوادي عن أیضا كشف و  أباه، یعرف هوكأن  السوادي
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 : هوأسالیب المقطع لغة :رابعا
ً معجمی حقال تستدعي "صید"كلمة - المعجم -1 :  لإلیقاع عیسى هنصب  الذي بالفخ یوحي ا

 .السوادي بغباء توحي كما بالسوادّي،

 معرفة على هبأن السواديّ  امهإی اهوظیفت  األسریة بالعالقات  مرتبطة تعبیرات  وردت  -

  .والده مع وصداقة
إشاعة مناخ من البساطة بما یعني  : وظیفتها كما وردت تعبیرات أخرى مرتبطة  بالریف  -

 .لهس أمرأن االیقاع بالریفي 
 

ً نیئه  زید  أبو لیأكل" تركیب  تكرر: التركیب 2- وإمعانا    هبضیف عیسى تمامها لتأكید  مرتین "ا
 .الحیلة حبك في

 ناك ه أن یحس أن دون سجع إلى  سجع من یسیر هوجعل القارئ نهذ  جذب  :السجع 3-

 .ارتباًكا 
 : التصوير  -4
 أشاعت جعلت كلمة صید من السوادي فريسة وقعت في الشرك  وقد : ظفرنا وهللا بصید -أ

 .المدینة مجتمع في القیم اختالل من مناًخا الصورة ذهه

 .اللحم سیما وال الطعام من والحرمان الفقر إلى الصیغة ذهه تشیر "القرم حّمة هاستفزت -ب 

 .الطعام  على اإلقبال شدة إلى تشیر يهو  بالسیف للساعد  هتشبی "وجّردت جّرد" هقول في -ج

 لذة خالل من زید  ألبي ناءةهال تأمین على لیدل العطش أي الّصارة إلى "يقمع" الفعل تعّدى -د 

 __.الشرب 
وضع 
 الختام 

 الثالث  المقطع تحلیل
 الحكاية مستوى

 بسبب  ثانویة كانت  أن بعد  أساسیة شخصیة إلى الشواء شخصیة تحولت -:   الفاعلیة البنیة :أوال

 البائع شخصیة یجسد  الشواء ذاهو  .والسواديّ  الشواء بین غیاب عیسى وحصر المجابهة 

 .اعتبار  كل فوق المصلحة یرى الذي

 
  :الزمانیة البنیة :ثانیا
 .الحكایة  مغزى لتجسد  معدودة دقائق تتعدى ال ا جدًّ  قصیرة الختام وضع ألحداث  الزمنیة المدة

 

 أن ذلك عن ونجم یراه، أن دون السواديّ  یرى أن لعیسى المكان وفر * :المكانیة البنیة :ثالثا

 .الطعام  ثمن دفع السواديّ 
 

 الخطاب مستوى

 

  السرد :أوال

 .بسیطة  أحداث  اهألنخطیا  ترتیبًا األحداث  ترتبت  -

 أب أنا :القرید  لذلك قلت  كم  :هبقول الغداء إلى إیاه الراوي دعوة السواديّ  استرجع -

 .زید  أبو

ام ضیفا لذا فوجئ  الطع أكل هأن مه تو السواديّ  ألن الختام؛ وضع على اً  یمنهم ولهالذ  كان - 
 .الشواءبردة فعل 

 :مثل كاریكاتوریة صور مجموعة خالل من الوصف برز :الوصف :ثانیا
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 عقده ویحل یبكي السوادي فجعل – بلطمة هعلی وثنى لكمة، هفلكم – بإزاره الشواء اعتلق-

 .ه بأسنان

 .آنذاك السائدة اللباس أنواع على األخالق، غیاب  على یدل :الوصف وظیفة
 

  :يه هومواضع .والسواديّ  الشواء بین ثنائي حوار * :الحوار :ثالثا

 

 :وهو عبید  أبو أنا :القرید  لذاك قلت  كم – عشرین القحة أخا یا زن - دعوناك؟ ومتى هاك  قال-

 . أبوزید  أنت  یقول -  ضیفا هأكلت - أكلت؟ ما ثمن أین
 .الشواء اه یجسد  التي السوق أخالقیات  وعن السوادّي، غباء عن یكشف الحوار ذاهو

 

 :المقامة مؤشرات 1-

 .البدیع  وألوان السجع على االعتماد  -أ

 .لألحداث  والمكاني الزماني اإلطار تحدید  -ب  

 .بالوصف العنایة -د  .الشخصیات  ورهظ - ج
 

نَ  2-  في هل  هترك وعند  األمر، أول بالسواديّ  عیسى لقاء عند  المقامة في التشویق عامل َكم 

 .الشواء دكان

 مع السرد  مع متداخال الوصف نجد  حیث  المقامة فنیة إنتاج في الكتابة أنماط تداخلت  3-

 الثنائي  الحوار

 والباطني 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باسم ناصر رحال . إعداد أ                     النصوص والقواعد النحوية  –شاملة ال 102مذكرة عرب 

 البحير    –سترة / لوازم االرة    -بني جمرة / دار الحجة  -سوق واقف  / الرحاب  –اإلجابات النموذجية تجدونها في المكتبات: المعالي 

 

صفحة
ال

48 
 البداية وضع – األول المقطع  /البغداذية سؤال وجواب حول المقامة

ف 1-  .ا هورهظ أسباب  واذكر المقامة، عّرِ

 .............................................................................................................. :المقامة تعریف

 .............................................................................................................. :ورهالظ أسباب 

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

 .ا هدور على بناء البدایة وضع شخصیات  صنف 2-

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

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

 السوادي؟  – شامه بن عیسى :من لكل والثقافیة واألخالقیة االجتماعیة ویةهال ما 3-

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

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

 التحول  سیاق – الثاني المقطع

 .التحول  سیاق في المكانیة والبنیة الزمانیة البنیة اذكر 1-

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

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

 بالسوادي؟ اإلیقاع تمّ  كیف 3-

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

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

 الختام وضع – الثالث المقطع

 .ماهمن كل موطن عیِّن .لالسترجاع وأخرى الخطي، للسرد  مواطن ناكه 1-

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

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

ِِ علل  والسوادي؟ شامه بن عیسى من كل شخصیة في رأیك ما 2-  .تقول  لما ِّ

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

.................................................................................................................................. 
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 رشید فوزيّةل    "والقلعة العجوز

 .قصیرة قصة :النص جنس .                                                           وصفيّ  سرديّ  :النص نمط

  : النصّ  عنوان

العجوز امرأة كبیرة والقلعة قدیمة   ,زمن ال في القدم وه  ائتالف هوج  "والقلعة العجوز" العنوان طرفي بین
 یصمد  حجر القلعة أن  حین في یموت، سوف إنسان العجوز أن وه اختالف هووج  الزمن، هوج فيصامدة 

 .الزمن أمام أطول اً  زمن

  :النصّ  موضوع

 بالسنین وقلعة صامدة رغم تأقلم العجوز   مثقل عجوز :رمزان حضر اهوفی الصحراء، وه القصة مسرح 1-

 .والثبات  الصمود  على األقدر يه الصخر من المبنیّة القلعة أن إال الصحراء، حیاة مع

 .ا هموت بسبب  األحداث  مسرح عن العجوز غابت  القصة ایةهن في 2-

 .اإلنسان عدو وه  والشیخوخة العجز عن الناجم الموت  أن يه النصّ  اهحول یدور التي المحوريّة الفكرة 3-

 

 الحديثة البنیة

 عنوانه  إلى من 

 بالعجوز  الراویة التقاء  بعد  فورانها یهدأ لم  القصة أول من البداية  وضع" األول المقطع

 الحیاة  مواجهة في العجوز ترجع لم لماذا وجهها  أطلّ  "من التحول سیاق" الثاني المقطع

 الراویة في الموت  أثر النص  آخر ذاكرتي  تفارق لم الختام وضع" الثالث المقطع
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  وضع البداية  –  األول المقطع تحلیل
 وضع

 البداية 
 
 

 
 الحكاية مستوى

 :    الفاعلیة البنیة : أوالً  
 .والسیاحة باآلثار تمةهم اهأن اهسمات ومن الراویة، :يه المقطع في الحاضرة الشخصیّة -

 .رومنسیا مناًخا یشیع وهو للرحلة، الزمانيّ  اإلطار وه "المساء" :الزمانیة البنیة :ثانیا 

 مسرح هألن البدایة؛ وضع مساحة معظم المكان عن الحدیث  استغرق :المكانیة البنیة:ا ثالث

 د هیم المكان ذاهو .والقلعة  العجوز بین االنسجام فيلة المتمث الغرابة على قائم وهو األحداث،
 .هفی تدور التحّول سیاق أحداث  جمیع ألن التحول؛ لسیاق

 
 الخطاب مستوى

  السرد :أوال 

 .وحزن شقفة عالقة المقطع ذاه في  هبمرویّ  الراوي عالقة 1-

 كأننا لنا اهوینقل مصداقیّة، األحداث  یعطي ذاهو مشارك، راو   المقطع في وي الرا نوع 2-

 .ا هنرا
 

 الوصف :ثانیا

 وصفت  وقد  ( السماء – األعشاب  – األرض  – البقعة :يه المقطع في الموصوفة العناصر 1-

 والسماء متناثرة، اهبأن واألعشاب صحراویّة، اهبأن واألرض نائیة، تكون تكاد  اهبأن القلعة

صفت  وقد  متلبّدة،  .تارة وبالنعت  تارة بالخبرالواصف و 

 .والحزن األسى مناخ :وه الوصف هأشاع الذي المناخ 2-
 

 هوأسالیب المقطع لغة :ثالثا
 

 ."( تشخیص " األرض  یفترش بإنسان للمساء هتشبی  (األرض المساء سكون يفترش 1-

 : لحظة كلَّ  التربة أنفاس بین تمرُّ  ذكرى شموخ من إال الجرداء القلعة نتوءات تُطلّ  2-
 اهكلو . الزوال حیال التماسك إنتاج على التعاون وه  السابقة الجملة في وایات هال تعدُّد  وظیفة
 . والتربة والذكرى للقلعة التشخیص على تعتمد صور

 الزوال فكرة لتجّسد بالشائخ والعجوز القلعة بین االنسجام الكاتبة وصفت  3-
 لالتحو سیاق :الثاني المقطع تحلیل 

 سیاق

 التحول
 
 
 
 

 
 الحكاية مستوى

 ة الفاعلی البنیة : أوالً  
 اللواتي الصبایا – السیّاح مجموعة – العجوز – الراویة :يه المقطع ذاه شخصیّات 1-

 .المسناّت  یرعین

 السیاح مجموعة – أساسیّة شخصیّة الساردة أو الراوية – رئیسة شخصیّة العجوز 2-
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 الصبايا – ثانویّة شخصیّات 

 كلُّ  هتؤدی الذي الدور وفق تمَّ  التصنیف ذاهو  .خلفیّة شخصیّات ات المسن يرعین اللواتي

 .شخصیّة 

 ن ه ترعا  اللواتي ت االمسن عداد  في تكون أن يه اهتحقیق العجوز تمنتَّ  التي الرغبة 3-
 .والضعف نه بالو شعرت  اهألن ذلك؛ تمنتّ  وقد  المسنین، رعایة مؤّسسات 

 یحققون أصدقاء أو أقارب  اهل یوجد  وال یائسة، اهألن للعجوز؛ أخرى رغبات  نلمح نكاد  ال-4

 .اهرغبت

 تحّمل على قادرة تستمر لن اهبأن اهشعور  وه  العجزة مأوى دخول في اهرغبت إلى الدافع 5-

 .الحیاة  أعباء

  :العجوز ويّةه 6-
 .تة هالبا العیون الِجرار، حمل من التعب  الترابّي، اهه ووج المندثرة، السحنة :الجسديّة

 فقیرة  وحیدة، ثكلى، أرملة، :االجتماعیّة

 .الصعبة الحیاة ةهمواج في صامدة صابرة، :النفسیّة .
 

 .ساعة نصف تتجاوز ال لةهم وه التحّول لسیاق الزمانيّ  اإلطار - :ة الزمانی البنیة : ثانیا 

 : ة المكانی البنیة: ا  ثالث
 – المتواضع  – العجوز بیت  – القلعة – الرابیة :يه األحداث اهفی وقعت التي األمكنة -1

 .الحكومیّة المباني – العالیة – الشجرة

 اإلنسان یضع السیّاح وحضور السیّاح، یقصده مكان القلعة ألن ؛القلعة في المكان ترّكز 2-

 .للضد  إبراز ذلك وفي كالسائح، هالمرف اإلنسان أمام – كالعجوز -الفقیر الكادح

 
 الخطاب مستوى

 :  السرد : أوالً 
.العجوز أوالد  موت  تذّكر في االسترجاع حضر وقد  متتابع، خطيّ  هنوع المقطع في السرد  1-

ى ا،هملئ إلى العطش قادني كلما الِجرار تلك تتعبني :المقطع في التواتر مواضع من 2-  ما تر 

 .نمطیا سردًا كان وقد  (كذاه يهو السنون  اه علی تالحقت  كم وحیدة؟ يهو  األقاصي في تفعل

 في الدخول دون السبب  معرفة إلى حاجة في القارئ ألن المقطع؛ في المجمل السرد رهظ 3-

 في العام الرأي إلى بالنسبة العجوز مصیر معرفة میةهأ عدم إلى یشیر ذاهو التفاصیل،

 .المجتمع

 اهمیتهأ لعدم ذ كر ت  ولم وقعت قد  اّ  أحداث  أن بمعنى " قفزة " تام إسقاط المقطع في حدث  4-
 .القصة في

 رهش فترة مّرت  ) :اهموضع .اهیذكر أن السرد  یستطیع ال تفاصیل لتقدیم وقفة السرد  في 5-
 . شيء اه عن ی ذكر ولم للساردة الثانیة  والزیارة األولى الزیارة بین
 .وتعاطف شفقة عالقة: هبمرويّ  الراوي عالقة 6-

 من النوع ذاهو النیّات، في الدخول عن بعیدًا اهبعینی تراه ما تروي  القصة في الساردة 7-

 .المسرحيّ  العمل من القصة یقّرب  الروایة

 ومؤشر الخاّصة اهمشاعر  عن یفصح مما األغلب  في ا ذاتیّ  إدراًكا العالم الراوية أدركت 8-

 السحنة إلى قدیم بودّ   أشعر / اهمع مؤّجل موعد  على كأنني اه واءه أتنفّس   ) :اهقول ذلك

 .العجوز  مع الراویة تعاطف على یدلُّ  ذاهو ،( المندثرة

 األسلوب  ذاهو كذاه أرادني ب نیّة یا الزمن :مثل مباشر بأسلوب العجوز كالم الراویة نقلت  9-

ب   كذلك مباشر بأسلوب الشخصیّات  سائر كالم نقلت  كما المسرحّي، العمل من القصة یقّرِ
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 العجوز؟  أین :مباالة بال  تساءل مهأحد  / العجوز؟ عن  تبحثین :بفتور قالت  :مثل

 

 الوصف: ا ثانی

ِصفت  وقد  ،العجوز :الموصوفات مّ هوأ المقطع، في بقوة الوصف حضر 1-  اههوج  بأن :و 
ار ا من منعتق اه وصوت الثمانین، في اهوأن ترابّي، ِصف وقد  العجوز، مأوى / الزمن و   هبأن و 
ِصفت  ،السیّاح أصوات / أرض  بقعة مجّرد   ومن م،ه ضحكات تتعالى الغریبة، باللكنة و 

 .والمجاز والتشخیص  التلمیح :الوصف في وظفت  التي التعبیريّة التقنیاّت

 ووظیفة .القصة بدایة في األحداث  مسرح الراویة قدّمت  حین :تمثیلیّة وظیفة للوصف 2-

 صدى تطفئ اهشرایین على اهدموع انحدار وكیفیّة بالترابيّ  اههوج  وصفت  حین :استبطانیّة

 ووظیفة  .العجوز بیت  وصفت  حین :اجتماعیّة ووظیفة .طویل  زمن منذ  مكبوت  شيء

 .المفاجئ العجوز بغیاب  الناس تمامها عدم وصفت  حین :إيديولوجیّة
 

 الحوار : ثالثا 

 لتقدیم أو الذات  عن للتعبیر جاء ، ثنائي   حوار :هونوع  المقطع، في بقّوة الحوار حضر 1-

 .معرفة

 اّت، المسن رعایة مؤسسات  عن العجوز تحدّثت   حین استبطانیّة وظیفة الحوار أدّى 2-

 إيديولوجیّة ووظیفة خالة؟ یا تعیشین كیف : العجوز الراویة سألت  حین فنیّة ووظیفة

 لرعایة صبایا اهب إن یقولون اهإحدا في امكان أجد  لو :قائلة العجوز تساءلت  حین "إنسانیّة"

 .المسنین 
 

 هوأسالیب المقطع لغة :رابعا

 أرملة – اه شرایین – اهمقلتی – اهصوت  صدى – الترابيّ  اههوج :العجوز حقل مفردات 1-

 . تةه با عیون – وحیدة

 .امشیّة هوال والعزلة  مالهواإل  والشیخوخة الضعف :المعجم ذاه داللة
 – السنون – األماسي – طویل زمن – العمر – الثمانین – الزمن ) :الزمن معجم مفردات-2

 .ایة هالن في المنتصر وه  هأن بالعجوز الزمن وعالقة) ساعة مرت 

 – "ي ه" ترنو – "يه" تطلُّ  :مثل الفاعلیّة بین العجوز إلى العائدة الضمائر توّزعت 3-

 أرادني ) :مثل المفعولیّة وبین ( "يه " تشیر – "يه" أردفت – "أنا" أجد  لو – "ي ه" سقتني

 تفّوق وقد ( اهانتظرت - اهت أجلس  - اهت شدد   - اهیؤوی – قادني – تتعبني – اهأفارق – اهعرفت –

 .اهومشاكل الحیاة إزاء العجوز عجز على دلیل  ذاهو ،المفعولیّة ضمیر

 ماديّ  بشيء هالتی هوشبّ  ر،هبمط الترابيّ  هالوج هشب : يه تی يغسل الترابي اههوج أطلَّ   4-

 .ر هوی ط ی غسل

 .والتعب  السرعة على یدلُّ  ذاهو ث،هبالال الزمن الكاتبة وصفت  5-

 يدلُّ  ذاه و ا،ه مقلتی في تلمع أن دون العجوز  شرایین في تنحدر اهبأن  الدموع الكاتبة وصفت  6-

 والمكابرة الدفین األلم على
 الختام وضع :الثالث المقطع تحلیل 

وضع 
 الختام

 
 الحكاية مستوى

 : ة الفاعلی البنیة : أوالً 
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 .الراویة وه اهمكان شغل والذي الختام، وضع عن المركزيّة الشخصیّة غابت 1-

 .العجوز  على الشقفة يه الراویة حّركت  التي الرغبة 2-

 .العجوز :هإلی المرَسل .الشفقة :المرِسل العامل 3-

 أحد  ال ) إنسانیّة ( رأسي یشقّ  حادّ  ودوار تتثاقالن قدماي ) :أخالقیّة نفسیّة :الراوية ويّةه 4-

 الذي للمجتمع بالنسبة الفرد  مصیر ةه تفا على یدلّ  ذاهو ،( شيء أي في تغییًرا ناكه أن یشعر

 .المسنین لرعایة برنامًجا یعدّ  لم

 إنشاء إلى بالسعي العجوز تجاه اهعاطفت توظیف خالل من اهذات تحقیق إلى تسعى الراوية 5-

 .للعجائز  القاتم المصیر لمنع العجوز ذهه أمثال المسنین لرعایة مؤسسات 
 

 :  ةالزمانی البنیة : ثانیا 
 وحتى المكان إلى الساردة وصول من  يه الختام وضع إطار تشّكل التي الزمانیّة الحدود  - :

 موت  ةه بتفا ق المتعل يّ  اإلنسان الب ع د  على التركیز وه ذاه وداللة .العجوز مصیر معرفة

 .ا هموت سبب  عن للكشف أحد  یتحّرك أن دون  من رحلت  التي العجوز

 الخطاب مستوى

 السرد : أوالً 

 في ( سهد  : الفعل في االسترجاع حضر وقد  ، خطيّ  بشكل المقطع في األفعال تتابعت  1-

 موت  سبب  عن الكشف :الفعل ذاه ووظیفة  .العربات  إحدى اهستهد  رهش منذ  ) :اهقول

 .العجوز

 .العجوز أوالد  وفاة عن معرفة تقديم هوظیفت مجماًل  استرجاًعا الكاتبة سردت  2-

 حول الذاكرة استحضار ذلك وظیفة كامل، رهش ألحداث  تام إسقاط المقطع ذاه في حدث  3-

 .عداه ما وإسقاط العجوز، موت  وه محوري أمر

 .السرد  تتابع إیقاف إلى دفهت وقفة المقطع في 4-

 الذاتیّة من مزیًجا فأصبحت  المقطع، ذاه في العالم إلى  الراوي نظرة تغیّرت  5-

 مع التعاطف  اهفمردُّ  الذاتیّة وأّما العجوز، معاناة إلى اهمردُّ  فالموضوعیّة  والموضوعیّة،

 .ا هعلی والشفقة العجوز

 الحوار :ثانیا 

 ماهوكال ا،هلنفس الراویة مناجاة في وباطنيّ  والجارة، الراویة بین ثنائيّ  المقطع في الحوار -

 .واألسى الحزن عن یكشف

 :  هوأسالیب المقطع لغة :ثالثا 

 العجوز فغیاب  متالزمان؛ ماه و الحزن عن والثاني الغیاب  عن األول معجمان المقطع في 1-

 .للراویة الحزن سبَّبَ 

 بین حضوًرا األقوى يه اهغیاب في العجوز أن لیؤّكد  مرات  ثالث  "عجوز  " كلمة تكّررت  2-

 .الشخصیّات  سائر

 في العجوز  محوریّة تؤّكد  بالعجوز الخاّصة والفاعلیّة والمفعولیّة اإلضافة ضمائر داللة 3-

 .المقطع ذاه

 الحزن على تدلُّ  يهو ، " أنین بقایا  " :اهقول في العجوز إلى هالتفات المقطع في وردت  4-

 .واألسى 

 .الالمباالة  معنى ذا ه وفي بالفتور القرویات  إحدى قول الكاتبة وصفت  5-

 أحد  هإلی یلتفت  فلم للعجوز االجتماعي الوضع إلى تشیر  تغییًرا ناكه بأن شعر أحد  ال ) 6-

 .معدمة فقیرة اهألن ا؛هلرحیل

 مثل  اإلنسان صفات  ببعض  القلعة الكاتبة وصفت  7-
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 المفعول اسم

 .الفعل هعلی وقع من على للداللة ولهللمج المبني الفعل من مشتق اسم وه - :هتعريف 

 :هصیاغت

 "مفعول" وزن على یصاغ - :ولهللمج المبني الثالثي الفعل من :أوال

ِمد  :مثل لئِ  مقروء، : ئر  ق ، محمود  : ح  ِجي مملوء، : م   : عاب  مقول، :قال دي،هم : ِديه ، مرجوّ : ر 

ِعد  ، معیب   .مشدود  - ش دَّ  ، موعود  و 

 :ولهللمج المبني الثالثي غیر الفعل من :ثانیا

 .اآلخر قبل ما وفتح مضمومة میما المضارعة حرف إبدال مع ه مضارع  وزن على یصاغ -

م :مثل م : ك ّرِ م : یكرَّ كرَّ باَرك : ی باَرك : ب وِرك – م  عان : ی عان : ع ین أ– م   – دَىهم   : دَىه ی   :ِديه أ– م 

تیر ا  .م ختار ی ختار : خ 

 (  1)  ملحوظة

  .ذنبك مغفور سعیك مشكور أنت  :مثل الفاعل نائب فیرفع ولهللمج المبني هفعل عمل المفعول اسم یعمل 1-
 .التوالي على مغفور – مشكور : المفعول السمي فاعل نائبا :ذنب سعي،

 مضاف : فالسیرة ،السیرة محمود  رجل ذاه :مثل .هإلی مضافا بعده ما فیعرب  مضافا المفعول اسم یأتي قد  2-

 .بالكسرة  مجرور هإلی

 ( :  2) ملحوظة 

 ، ( محتـّل   -  مختار  -  محتاج)  : ناك أسماء مفعول تتشابه مع اسم الفاعل في الحروف مثله

 : مثل  فقط بالمعنى ونفرق بینهما

-  . ألنها دلت على من قام بفعل االختیار اسم فاعل ؛ مختارة. لمالبسها بذوق رفیع مختارة الفتاة  - 

  -. ألنها دلت على من وقع علیه فعل االختیاراسم مفعول ؛  مختارة . بعناية شديدة مختارة الهدية  

 : صغ  من االفعال التالیة اسم مفعول وبین نوعه  ووزنه االصرفي واضبطه بالشكل -1

 وزنه الصرفي اسم المفعول  نوعه الفعل
    عدَّ 
    ألقى
    رّبى
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 : خرج مما يلي اسم المفعول ستا-2

عدة مقاعده - 2                          . لیس الدرس مجهولة أجزاؤه  - 1  الفصل م 

 . احفظ درساً مشروحة أفكاره   - 4                                     هل محبوب العلم ؟ - 3

 الشعب الفلسطیني مخضبة أرضه بدماء أبنائه  - 6          كافأت المدرسة الطالب المهذبة أخالقه - 5

  مخضبة   –مهذبة  –مشروحة  –معدة  –محبوب  –مجهولة :   االجابة 

 : اسم مفعول في العبارة اآلتیة ، وبَیّن ما كان فعله ثالثیّاً وما كان فعله غیر ثالثيعیِّن كل -3

عَدّ  الستقبال الزائرین، ولیس واجباً أن یكون هذا المكان مفروشاً  على كل إنسان أن یكون له في منزله مكان م 

س ن أن یكون مزیَّنًا بشيء،  بفاخر الریاش ، وإِنما یكفي أن یكون نظیفاً، مقبوالً، مرتباً، َحَسَن ال تنسیق، ویَح 

تَملََحة ، التي یدل  س  درانه مزدانة بالصور الفنیة الم  من التُّحِف الممتازة إن كان ذلك م ستطاعاً، وأن تكون ج 

 . .اختیارها على فكرة صافیة وذوق سلیم 

         اسم المفعول

         ثالثي 

         مزيد 

 

 : صغ اسم الفاعل والمفعول والمصدر من االفعال التالیة  -4

 المصدر اسم المفعول اسم الفاعل الفعل

    أحل ّ

    اختار

    هوى

    باع

    ابتلى

 : أعرب ما تحته خط -5

 ............................................................................................  :  كسعیُ  مشكور أنت-1
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 صیغة المبالغة

هي أسماء تُشتق من الفعل الثالثي غالبا ومن الرباعي أحیانًا للداللة على حدوث : تعريف صیغ المبالغة 

وهناك العديد من أوزان صیغ المبالغة ولكن أشهرها  . الفعل بكثرة أو المبالغة في الصفة وبیان الزيادة فیها

 فعل   –فعیل –فعول  –فعال  –عال مف : وأكثرها استخداًما هي األوزان الستة  التالیة 

   :مثل سماعیة صیغ هناك :ملحوظة

یر :مثل یلفِعّ   يق – ِسّكِ ير – ِصّدِ  جّوالة  -عاّلمة  :مثل فعَّالة            ِشّرِ

 

 

 

 

 

 : ثم بین وزنه  عین صیغ المبالغة فیما يأتي-1

        . هللا عالم  الغیب  - 1

 . هللا غفور  ذنب التائب  - 2

         .  على طالب فِطن – 3

 . مقوال  الصدق  أخي - 4

 . الحسود ال یسود  - 5

 : اشتق من االفعال التالیة صیغة مبالغة   -2

 ......................................................................................................... : أعطى 

 : ............................................................................................................. فهم 

 

 فعل فعیل فعول فعال مفعال

 حذر  سمیع صبور غفار مقدام

 يقظ نذير شكور تواب معطاء

 جشع خبیر حسود نمام مقدام

 الوزن   صیغة المبالغة  
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 اسم التفضیل

، لیدل على أن شیئین  ( أفعل ) هو اسم مشتق من حروف الفعل الماضي الثالثي على وزن : اسم التفضیل 

أو هو أسلوب یتم استخدامه لتفضیل شيء على شيء . اشتركا في صفة معینة ولكن أحدهما زاد على اآلخر

 . أفعل) آخر في صفة ما وی شتق من الفعل الماضي الثالثي على وزن 

 ون أسلوب التفضیل من ثالثة أركان وهم يتك :  أركان أسلوب التفضیل

 .وهو الشيء الذي زادت فیه الصفة :      المفضل .1

 .وهو الصفة المشتركة : اسم التفضیل .2

 وهو الشيء الذي قلت فیه الصفة عن المفضل : المفضل عنه .3

وهنا یكون أحمد هو المفضل ومحمد هو المفضل عنه، أما اسم  : أحمد أطول من محمد –:مثال

 .التفضیل فهو كلمة أطول أي أن الصفة المشتركة بینهما هي الطول ولكن أحمد تفوق فیها

  :  شروط صیاغة اسم التفضیل 

 (   لیس منفیًا) أن یكون الفعل ثالثیًا ومثبتًا  .1

 (  لیس ناقًصا مثل كان وأخواتها أو كاد وأخواتها) أن یكون الفعل تاًما . .2

 .مبنیًا للمجهول أن یكون مبنیًا للمعلوم ولیس . .3

) أو ( حمراء  –أحمر ) أن ال یكون الوصف منه على وزن أفعل ومؤنثه على وزن فعالء، مثل  .4

 .في الداللة على لون أو زینة أو عیب حسي ظاهر  ( سوداء  –أسود 

 ( لیس –بئس  –عسى ) أن یكون الفعل متصرفًا ولیس جامدًا مثل   .5

لحدث مثل أكرم أي أنه یوجد من هو أكثر أو أقل كرًما أن یكون الفعل متفاوتًا أي له درجات في ا  .6

 .فهي أفعال غیر متفاوتة ( ذهب  –فني  –هلك  –مات ) منه، أما 
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أو فعل دل ” ارتفع ” كیف نأتي باسم تفضیل من فعل زاد عن ثالثة أحرف مثل  :  ( 1) ملحوظة

 ؟” زرق ” على لون مثل 

هذه الحالة نأتي باسم تفضیل مساعد یطابق الشروط مثل أكثر، أشد، أعظم، ثم نأتي بالمصدر من الفعل  في

 . منصوبًا من الفعل غیر المطابق للشروط بعد اسم التفضیل المساعد مباشرة

 من البحر أكثر زرقةالسماء  –          من الهضبة أكثر ارتفاعً الجبل  –              :  مثال

 :مثل االستعمال لكثرة الهمزة منهما حذفت  تفضیل اسما : وشر خیر ( :  2) ملحوظة

 "....العمي البكم الصم هلل عند  الدواب  شر إن "و "األولى من لك خیر ولآلخرة" :تعالى قوله 

ً تمییزاً  غالباً االسم النكرة الواقع بعد أفعل التفضیل یعرب ( :   3) ملحوظة    منصوبا

 الحاالت التي يأتي علیها اسم التفضیل

اسم التفضیل اإلفراد والتذكیر والتنكیر، ویذكر المفضل   يلزم وفي هذه الحالة  :واإلضافة( ال ) مجرد من  -1

 من الكذب أنجىالصدق   :مثال .علیه مجروًرا بـ من، وفي هذه الحالة ی عرب اسم التفضیل خبًرا

وفي هذه الحالة یطابق اسم التفضیل المفضل في اإلفراد والتثنیة والجمع   :المقترن بـ الاسم التفضیل  -2

 األفضالنالصادقان هما   :مثال .في الكالم وال يُذكر المفضل علیه والتذكیر والتعریف،

والتنكیر ویكون  اسم التفضیل اإلفراد والتذكیر  يلزم وفي هذه الحالة  :اسم تفضیل مضاف إلى نكرة-3

للمفضل في النوع والعدد، وغالبا ما یعرب اسم التفضیل في هذه  مطابقًا ( المفضل علیه المضاف إلیه

 بنتین  أفضلهاتان البنتان   :مثال    .خبًرا الحالة

أن یلزم اسم التفضیل اإلفراد والتذكیر  يجوز وفي هذه الحالة  :اسم التفضیل المضاف إلى معرفة-4

 .النساء فضلیاتالنساء أو  أفضلهن  : مثال .أن یكون مطابقًا للمفضل كالمقترن بـ ال وأ والتنكیر
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 : يأتى فیما وبین حالته  علیه واسم التفضیل والمفضل المفضل عین(1)

 حالته  علیه  والمفضل اسم التفضیل المفضل 

     الباطل من ظهورا أكثر الحق

     األعظم البطل رأيت

     األخوات  أكبر الفتاه سلمى 

     رجال  أفضلُ  المحسنون

 

  . أمامك الذي الجدول وفق منك مطلوب هو ما كل اآلتیة بالعبارة خاطب (2) 

 ( أدبا  خلقا و األعلى أنت)                                                     

  المؤنثة  المفردة

  المذكر  المثنى

  المؤنث  المثنى

  جمع السالم المؤنث

  السالم المؤنث جمع

 

 : األفعال اآلتیة ال نأتي منها باسم التفضیل مباشرة ، بین السبب: (3)

 ُسمع  َما فَِهمَ  لَْیسَ  أَْضَربَ  َماتَ  بِئْسَ  َوافَقَ  َزِرقَ  الفعل

         السبب

 

 :  وحكمه حالته وبیِّن التالیة، الجمل في التفضیل اسم عّیِن(  4) 



 باسم ناصر رحال . إعداد أ                     النصوص والقواعد النحوية  –شاملة ال 102مذكرة عرب 

 البحير    –سترة / لوازم االرة    -بني جمرة / دار الحجة  -سوق واقف  / الرحاب  –اإلجابات النموذجية تجدونها في المكتبات: المعالي 

 

صفحة
ال

60 
 اسم 

 التفضیل 
 حكمه  حالته

    . أنت أشجع من غیرك

الرجالن األرقیان   

 محترمان 

   

/  هؤالء الطالبات أفضل

  فضلیات الطالبات 

   

هاتان الطالبتان أحسن  

 . طالبتین

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باسم ناصر رحال . إعداد أ                     النصوص والقواعد النحوية  –شاملة ال 102مذكرة عرب 

 البحير    –سترة / لوازم االرة    -بني جمرة / دار الحجة  -سوق واقف  / الرحاب  –اإلجابات النموذجية تجدونها في المكتبات: المعالي 

 

صفحة
ال

61 
 امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني 

 
 
 توحید المسارات والديني : المسار  (2)اللغة العربیّة : اسم المقّرر    
 102عرب : رمز المقّرر    
 
 
 

 : اُكتب، حسب اختیارك، في واحد من الموضوعین اآلتیَین

 : الموضوع األّول

نذ ط فولتِِه أن  ی صبَح طبیبًا بارًعا یَخدم أهله ووطنه، فاجتهدَ وثابر إلى أن  تحققت  أمنیت ه بعـد كفـاح   كانَ  یحل م م 
 . طویل

 . اكت ب  قّصته م راعیا الخصائَص الفنّیّة للنّص السرديّ 
 

 : الموضوع الثاني

ِعیّة  ِلتَشجیر الحيّ  لة تَطوُّ  .  الذي تقطنون فیه ق مَت مع َمجموعة  ِمن أصدقائِك بَحم 

 . ِصف  هذا الحيَّ قبل العمِل الذي قًمتم به وبعده، مبیِّـنًا ش عوَرك وأنت ت ؤدّي هذا العمَل مع زمالئِك

 

 الدرجة المؤّشرات  المعايیر 
 مالءمتها الموضوع المطروح، وجاهتها، عمقها  األفكار 

 
 درجات 9

وضوح أقسام العمل وفقره، التدّرج في عرض األفكار، ترابط  المنهجیّة 
 األفكار

 درجات 9

سالمة اللغة، استعمال األسلوب المالئم للموضوع، التأنّق في  اللغة واألسلوب
 العبارة

 درجات 9

 وضوح الخّط ومقروئیّـته، نظافة الورقة، حسن العرض  الخطّ 
 

 درجات 3

 

 

 

 

 

 (                      30) التعبيـــــــر   أّوال:
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اْشتََهْیُت األََزاذَ، وأَنَا بِبَْغَداذَ، َولَیَس َمعي َعْقٌد َعلى نَْقٍد، فََخرْجُت أَْنتَِهُز َمَحالَّهُ : َحدَّثَنَا ِعیَسى ْبُن ِهَشاٍم قَالَ 

ُف بِالعَْقِد إَِزاَرهُ، فَقُْلتُ َحتَّى  َظِفْرنَا َوهللاِ بَِصْیٍد،  : أََحلَّنِي الَكْرَخ، فَِإذَا أَنَا بَِسواِديٍّ يَُسوُق بِالَجْهِد ِحماَرهُ، َويََطِرّ

لَْسُت بِأَبِي : لبَْیِت، فَقَاَل السَّواِديُّ َوَحیَّاَك هللاُ أَبَا َزْيٍد، ِمْن أَْيَن أَقبْلَت؟ َوأَْيَن نََزْلَت؟ َوَمتَى َوافَْیَت؟ َوَهلُمَّ إِلَى ا

نَعَْم، لَعََن هللاُ الشَّیَطاَن، َوأَْبعََد النِّسیاَن، أَْنَسانِیَك ُطوُل العَْهِد، َواتَّصاُل البُْعِد، : َزْيٍد، َولَِكنِّي أَبو ُعبَْیٍد، فَقُْلتُ 

بِیُع َعلَى ِدْمنَتِِه، َوأَْرُجو أَْن يَُصیَِّرهُ هللاُ إِلَى   َ: ي؟ فَقَالَ فََكْیَف َحاُل أَبِیَك؟ أََشاٌب َكعَْهدي، أَْم َشاَب بَْعدِ  قْد نَبََت الرَّ

، إِلي  إِنَّا هللِ وإِنَّا إِلَْیِه َراِجعُوَن، َوالَ َحْوَل والَ قُوةَ إِالَّ بِاهللِ العَِليِّ العَِظیم، َوَمَدْدُت يََد البَِدارِ : َجنَّتِِه، فَقُْلتُ 

ْقتَهُ، فَقُْلتُ : أُِريُد تَْمِزيقَهُ، فَقَبََض السَّواِديُّ َعلى َخْصِري بُِجْمِعِه، َوقَالَ الِصَداِر،  َهلُمَّ إِلى : نََشْدتَُك هللاَ ال َمزَّ

تْهُ حُ  َمةُ القََرِم، البَْیِت نُِصْب َغَداًء، أَْو إِلَى السُّوِق نَْشتَِر ِشواًء، َوالسُّوُق أَْقَرُب، َوَطعَاُمهُ أَْطیَُب، فَاْستَفَزَّ

 . َوَعَطفَتْهُ َعاِطفُةُ اللَّقَِم، َوَطِمَع، َولَْم يَْعلَْم أَنَّهُ َوقَعَ 

 

 : األسئــلــــة

 (6:  ) أمام اإلجابة الصحیحة( ) ــ ضع عالمة  1

 : المقامة هي(أ

 مسرحیّة قصیرة ذات ب عد إصالحيّ  •

 روایة ذات خطاب ساخر  •

 العربّي القدیم نوع من القصص  •

 

 : راوية مقامات بديع الزمان الهمذانّي هو(ب

 أبو الفتح اإلسكندرّي   •

 عیسى بن هشام  •

 أبو زید السروجيّ  •

 
 : تتحّدث المقامة البغداذيّة عن(ج

 قّصة تحیّل عیسى بن هشام على بدوّي من سواد العراق •

 كرم عیسى بن هشام   •

 الهجريّ المطاعم في بغداد خالل القرن الرابع  •

 ( 27) من المقامة البغداذيّة لبديع الزمان الهمذانّي       ثانيا: النــّص المقّرر: 
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 (4) :  السابق الكلمات التي تفید  المعاني اآلتیة النصّ  من ــ هات  2

 ..........................: نوع من التمر الجیّد  •

 ........................: شدّة اشتهاء اللحم •

 ...............................: الم ساَرَعة •

 .........................: الجانب الغربّي من بغداد  •

 

 ( 6) . ــ حدّد مالمح كّل من عیسى بن هشام والسوادّي، وبیّن كیف تتكامل صفات هما لخدمة قّصة التحیّل  3

ـ 
.................................................................................................................................... 

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

 . 

 ( 2) ــ لماذا مدّ عیسى بن هشام یدَ البِدار إلى الصدار یرید  تمزیقَه؟ 4

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

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

 (6) :   استخرج من النّص السابق ما یؤّكد كّل فكرة مّما یأتي ــ 5
نذ أن أبصر عیسى بن  هشام السواديَّ على حاِله تلك َعِلَم أنّه عثر على ضالّته •  : م 

• ............................................................................................................................... 
• ............................................................................................................................... 
• ............................................................................................................................... 

زنه العمیق لموت والد السواديّ  •  : تعبیر عیسى بن هشام عن ح 

• ............................................................................................................................ 

 : دعوة عیسى بن هشام كانت في ظاهرها تخییًرا بین البیت والسوق، لكنّها في الحقیقة لیست كذلك •

............................................................................................................................ 
 
 (3:                                                                             )ــ حدّد نوع كّل مشتّق بالجدول اآلتي 6

 

 

 

 

 

 

 نوعه  المشتقّ 

ـیَـب    أط 

ـیان    النس 

  راِجـعون 
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   َعْذبةٌ  أنتِ  كالّطفولـِة، كاألحـالِم، كاللّحـِن، كالصـبـاحِ  الجـديـدِ 

   كالسَّماء الضَُّحوكِ ، كاللیلة القمـراءِ ، كـالـورِد، كابتـسـامِ  الَولـیـدِ 

مٍ  أْمـلُــودِ !     يـا لَهـا ِمـن َوداعـة وجمـاٍل، وشـبـابٍ  ُمـنَـعَـّ

   يا لَها ِمن َطهارةٍ  تَبعـثُ  التقـديـسَ  في ُمهجـة الشَّقـّيِ  العنیــدِ ! 

جديــِد؟ ِمـنْ  الـَورى بیـن تَهادتْ " فینیسُ " أنتِ  هل تُراِك؟ َشيءٍ  أيُّ     

الوجــودِ  هـذا فـنِّ  ِمـن َجمیـٌل َعبقري   رسمٌ  أنتِ  أنِت؟ ما .. أنتِ     

   أنتِ .. أنتِ  الحیاة فـي قْدِسهـا السامي، وفي ِسحِرها الشجّيِ  الفريدِ 

ِة الفجِر، فـي الحیـاة أنتِ  .. أنتِ  بیـعِ  َرونـقِ  في ِرقَـّ    الولیــدِ  الرَّ

 
 أغاني الحیاة: الشابّيأبو القاسم 

 
 

 
 : األسئـلــــة

ناِسبًا لألسطر الشعریّة السابقة؟    7  (2) ــ أَسنِد  ع نوانًا م 

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

 (3)             الكتابّي الذي تنتمي إلیه األسطر الشعریّة السابقة؟                              ــ ما النمط 8

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

 (4:   ) اهاــ صل بسهم بین الكلمة ومعن 9

 المعنى   الكلمة

سن  والبهاء   العَـب ـقَريّ   الح 

 الَخـل ـق  الّرونَق 

ز   الوداعة  ـبّرِ ق الم  ـتفّوِ  الم 

 اللطف واللین   الورى 

(                                                                                                                        23) من قصيدة ألبي القاسم الشابّيثالثا: النــّص الخارجّي:

 الشجّي: الحزين. ــ  والجمال عند اليونان فينيس: إلهة الحبّ ــ  أملود: ناعٌم ليِّّن ــ   مهجة: روح 
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 (4) ــ ما داللة تعدّد االستفهام في األسطر الشعریّة السابقة؟         10

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

 (4.    ) ــ وّظف الشاعر أسالیب متنّوعة لوصف الحبیبة والتعبیر عن انبهاره بجمالها  11

 . ما بمثال من األسطر الشعریّة اذكر اثنین من هذه األسالیب ومثّل لكّل منه

 المثال األسلوب 

الصیغ الصرفیّة وخصوصا  
 الصفات المشبّهة

 

 التشبیه 
 

  االستفهام

 التعّجب
 

 

 (6)  . ــ وّظف الشاعر مفردات من معجم الطبیعة وأخرى من المعجم الدینيّ  12

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

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

.................................................................................................................................... 
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ناسب من الجدول اآلتي 13  ( 6:) ــ ضع كّل مشتّق تحته خّط في األسطر الشعریّة السابقة في المكان الم 

نعَّم ـ التقدیس ـ الشجّي )   ( َعذبة ـ الضحوك ـ القمراء ـ م 

بالغة  صفة مشبّهة  اسم مفعول  اسم فاعل  مصدر  صیغة م 
     

 

 (4) : ِمن كّل واحد من الفعلین اآلتیین اسَم تفضیل، ثّم وّظفه في جملة من إنشائك ص غــ  14

 الجملة اسم التفضیل  الفعل
   

   

 

 (   3:                    ) ــ حدّد الزمن الذي یدّل علیه كّل فعل تحته خّط فیما یأتي 15

 ...............................................................................................: هللا  یا وطني َرعـاك •

غاِدر  َغدًا  • ف  بالدًا جدیدةً  تـ   ........................................................................: القریةَ وتتعرَّ

 ...........................................: وأمضیَت جزًءا ِمن طفولتكَت فیها نَـَشـأ  تلَك هي الغ رفة  التي  •

 

 ( 4: ) ــ ص غ من كّل فعل مّما یأتي المشتّق المطلوب  16

 .. .....................: اسم مفعول: َسـأَلَ  •

 .......................: اسم فاعل: صاَرعَ  •

 ...................: مصدر میميّ : ســارَ  •

 .....................: صیغة مبالغة: َغـدَرَ  •

 

 

 (3: ) ــ أعِرب ما تحته خّط فیما یأتي 17

                                (                                                                                        20: )النحو والصرف : رابعا
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 : أنتِ  َعـذبة   •

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

 : العَـهدِ  طــولأن ـسانِـیـَك  •
.................................................................................................................................... 

 : ع ــبَــیـد  أبــولَـكنِّــي  •
.................................................................................................................................... 

 

 

 

 


