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 1صفحة  تامر الشحات 
 

 إعداد أ. تامر الشحات حافظ                                                               مملكة البحرين 
 الوصفالجنس األدبي:قصيدة شعرية في                                              وزارة التربية والتعليم

 النمط الكتابي:وصفي                                                                                                                  مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 102أسئلة وأجوبة نص رياض الربيع عرب 
                                                                                               

 : اذكر مراحل تدرج فن الوصف عبر العصور ؟1س
في معظمه مقتصراً على ا1ج جاهلي  ني والتصوير : كان الوصف ال قل العي من اللن ترب  لذي يق قعوا  ا

شعرهم  في  عة  قد ظلت الطبي ية و تماشياً مع فطرية الشعراء متأثرين ببيئة الصحراء وأحوال الحياة القبل
 جامدة ال تعدوا واقعيتها إال قليالً وحسبنا نموذجاً على ذلك ما ورد في معلقة امرئ القيس ومنها :

 الدخول فحومل***  بسقط  اللوى بين قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
شار ففي البيئة العباسية حيث ترف  الوصف تباعاً مع تطور الحياة واختالف البيئات رتقىاثم  الحياة وانت

حدائق الغن   لوم ال تداول الع يث  لو  اء وح مي ت جدل الكال سفي وال بالتفكير الفل لذهن  مال ا صف وإع ن الو
تالخيال في تصوير ما تقبانفعاالت الوجدان ولجأ الشعراء إلى  بمظاهر الحضارة  ثرينأع عليه عيونهم م

يصــفون الريــاب  وبــرا الميــاا وصــنوف الطعــام والشــراب والمالبــس والقصــور  اوالعمــران فراحــو
من روحهم  مدة  شاهد الجا صامتة والم ومجالس الطرب والقيان وهم في كل ذلك يسبغون على الطبيعة ال

 ف الربيع :وص يف رائعة البحتري لحركة والنشاط  من ذلكومشاعرهم ما يحيلها حية تنبض با
 أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً *** من الحسن حتى كاد أن يتكلما

 : عرف فن الوصف ؟2س
لنفس2ج عة ا ثه طبي ير مبع في التعب هج  هو ن عي :  ها ومحيطها الطبي عي ذات تي ت شاهد ال قل الم مه ن . قوا

  أو كتابة .ة الذات اإلنسانية قوالً واألحداث والحاالت كما تظهر في مرآ
 :د موضوع النصحديت* 
 : ما الكلمة التي إذا أضفتها إلى العنوان أصبح أكثر داللة على موضوع النص ؟3س
لنص : ) وصف( هي الكلمة التي يصبح العنوان3ج ثر داللة على موضوع ا ها أك ته  ؛ألن  مع لنص برم ا

 يقوم على الوصف .
 صائد الجاهلية ؟الق نيتمايز في ذلك ع وضوع أساسي واحد ؟ وهل: هل اقتصر النص على م4س
مايزاً :نعم ، قد اقتصر النص على موضوع واحد وهو وصف الطبيع4ح لنص مت هذا ا  ة  وهذا ما يجعل 
 التي كانت تتصف بتعدد األغراب والموضوعاتن القصائد الجاهلية .ع

 : "7-1المقطع األول : " منظر الرياض المعجب " األبيات من 
 . النص اهر اإليقاعية في: حدد بعض الظو5س
 وحرف الروي حرف الدال . –: القصيدة منظومة على بحر الخفيف 5ج
 : حدد الكلمة المفتاح وحقلها المعجمي ومفردات هذا الحقل .6س
عادت ضمائر 6ج : الكلمة المفتاح كلمة الرياب ألنها وردت في العنوان وبها افتتح الشاعر نصه وإليها 
 هي ، تثني ...(ثيرة )فيها.. شكرت . فك

 -نسيم -السماء -العهاد  -الوسمي -غواد   -سوار   -ل المعجمي حقل الطبيعة ومفرداته ) األربحقلا -
 طيب النشر ( -ريحها –الرياح 

 : ما داللة انتشار الحقل المعجمي وتنوع مفرداته ؟7س
ته –: يؤكد وحدة الموضوع  انتشاره: 7ج يدل وتنوع مفردا ستيفاء عناصر ال :  بات على ا من ن عة  طبي
 ريح طيبة ونسيم عليل .وم ويوغ
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 : ما داللة استعمال األفعال في هذا النص ؟8س
سجت8ج ضارع ) تنا ضي والم بين الما عال  عت األف قد توز كة و لى الحر تدل ع عال    -شكرت  -: األف

عن تثني (   -تؤدي  -تخايل –أدت  -حملت لنص  هذا ا في  فة وقد خرجت األفعال  تؤدي وظي سرديتها ل
 . صفيةو
 النص ؟الوصف في  ع: ما نو9س
شاعر مرهف 9ج في ذات  سم  بل يرت قع  في الوا قة  جد حقي تي أي اليو لنص وصف ذا في ا : الوصف 

 لة فنان يرسم بالكلمات .ومخي  
 : ما داللة األفعال المضارعة " تخايل تثني تؤدي " ؟10س
رع على لمضااة من خالل داللة ة على المشاهد الموصوف: أدت وظيفتها في إضفاء الحياة والحيوي10ج

 الحال واالستمرار .
 : ما داللة استخدام الجمل االسمية ؟11س

من الجمل االسمية  يه  في الوصف إلبراز المكان الموصوف وما ف مر ضروري  بات وهو أ توحي بالث
 أشياء مستقرة أو ما يتركه من انطباعات ترسخ في النفس.

 . نعوت في النص وأنواعها:علل كثرة ال12س
بدي12ج من ال عه:  ثر الن عوي أن تك شرة ون عوت مبا بين ن عت  قد توز صفي و نص و في  ير  وت  ت غ

 مباشرة
) تخايل األرب  والجمل) ذات وشي  لبقات طيب النشر شائعا ( المفردةًً النعوت المباشرة :أوال -

 فيها  تناسجته سوار كأن مسراا ... مسرى األرواح (
ياً  - عوتثان سالي : ن ثل أ شرة م ير مبا عول المطلقغ تاة) تخ ب المف خيالء الف يل  ناء طيب  -ا ني ث تث

 منظر معجب ( –أسلوب الخبر الواصف ) مسراا مسرى األرواح  -النشر(

ظر  - وكثرة النعوت فيها تفصيل للوصف وتتبع ألدق جزئيات المشهد الموصوف وهذا يؤكد عمق ن
 الشاعر الواصف ودقة مالحظته .

 ى ذات المتكلم ؟: علل غياب أي ضمير يعود إل13س
شذا 13ج في ورود الرياب وسريانها  ها  طرات المطر وحلول : يدل على ذوبان النفس الشفافة في ق

 .النسائم العليلة بين هضاب الربيعفواحاً يسافر مع 
 . : علل ضمائر الغيبة كلها تعود إلى مكونات الطبيعة14س
 م .الكم في سيرورة الكيلها هي  األساس والمرجع المتح: ألن الطبيعة بكل تفاص14ج
 :علل سيطرة الضمائر المؤنثة في النص ) فيها شكرت هي .... ( .15س
ها 15ج نة جمال غن بفت غزل وت من  ستحقه الحسناء  : ألن الطبيعة بنظر الشاعر أنثى تستحق منه ما ت

قر وموت زوجته وأ من والدا وهذا له داللة تتصل بحياة الشاعر بسبب الف هرب  شاؤمه وتطيرا ف وت
 .لته في الطبيعةاواقع مؤلم ليجد ض

 المقطع األول : استخلص الصور البيانية من:16س
: القصيدة أشبه بلوحة مرسومة بالكلمات فالشاعر ال يرى الطبيعة كما تراها عدسة آلة التصوير 16ج

تاة  مزدهيةبل يراها من خالل روحه  شبه الرياض بف فراح ي ها ومشاعره  ها  بثوب مزركش وكأن ال
في الجسد لنسيم الاوشبه  -بالجمال  تتباهى سري  تي ت لروح ال نه ا تي  –ساري كأ ياح ال وشبه الر

شذ –تحمل أريج الورود كأنها ألسنة العواد تفيض بعبارات العطف والمواساة  من وشبه ال نابع  ا ال
صفاته الحية الورد بعطر أوالد طيبى الرائحة .ولم يكتف الشاعر بذلك بل راح ي ستعير من اإلنسان 

والرياض لها لسان يفيض بعبارات الشكر والثناء  –إنسان ذواق  ثل ) السواريمويلبسها للطبيعة 
) 
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 (11-8& المقطع الثاني :المسمع المطرب ) األبيات 
ح17س ق:نل ثاني ح طع ال قراءة المق خالل  من  حدد ظ  حدده و عة  قل الطبي مل ح خر يك ياً آ الً معجم

 .مفرداته
عل معه أ نايس الذي ينقل للمشاعر واألحاس: يبرز حقل ا17ج شعر الجمال ويتفا سان يست سيس إن حا

بواكي  ته ) ال ظور بصرا وسمعه ومفردا من من ها  ما يرا ثر م سه أك ظور نف من من  –ويرى الطبيعة 
 عميد الفؤاد( –معشق  –شجو  –تبكي  –تتغنى  –الشوادي 

 الحزن؟م جمال الطبيعة فما سر عبارات : إذا كان الفرح شعوراً مفهوماً أما18س
صغاراً وموت زوجته وأخيه  علق بالحالة النفسية للشاعر بسبب موت أوالدات الحزن تتا: عبار18ج

 فعاش حزيناً متألماً عصبي المزاج ماقتاً للناس ناقماً على المجتمع.
 
 :علل تفوق الجمل الفعلية في المقطع الثاني .19س
 ي النص .ة يرفع نسبة الحركة والحيوية فتفوق الجمل الفعلي 19ج
 لبيت الثامن جملة اسمية وحدد وظيفتها.خرج من ات: اس20س
 )مسمع مطرب...( وظيفتها تصف أصوات الطبيعة وأثرها في النفس.: الجملة االسمية 20ج
 .:علل إسناد أربعة أفعال من خمسة إلى كلمة الحمائم21س
 ياة فيها.المحرا لصمت الطبيعة وباعث الح: في ذلك إشارة إلى كونها العنصر 21ج
شئت في دور:22س فرد ) طب الم لى المخا يدالن ع ضميران  ثاني  طع ال هذا  -المق هو  من  لك( ف

 المخاطب الذي يتوجه إليه الشاعر بالكالم؟
سه :لعل  22ج طب نف له يخا ه يخاطب اإلنسان عموماً وكل من يشاركه اإلحساس يروعة الطبيعة بل لع

 لي الخاص.خحدته وعالمه الداناجاة عرف بها ابن الرومي في وكأنه آخر في م
 حدد الصور الفنية في المقطع الثاني . :23س
صورة  -1:يستمر التصوير الفني في المقطع الثاني ويتابع الشاعر وصفه الخيالي ويركز في 23ج

ني  طة فيغ عيش الغب سان ي غدت كإن بل  ها  نات الشعور ل عد مجرد كائ في أوقات الحمائم حيث لم ت
سامع صور -2حبابه أالحزن فيبكي فقد الوصال أو كآخر يعيش  ة الطبيعة فقد باتت منشدًا يطرب ال

 ويلهيه عن أعز ما يملكه ويحرص عليه.
سان  - من غير اإلن نات  يه وجعل الجمادات والكائ ما ال حياة ف التشخيص وهو إسباغ الحياة على 

 تشعر كما يشعر اإلنسان تفرح وتتألم .
 حدد نوعي الوصف في النص. :24س
يه اي جالوصف الخار -1 -:24ج طه والذي يتمثل في تصوير عناصر الطبيعة مما تقع عل عين وتلتق ل

 في تصوير ما تتركه الطبيعة من أثر في ذات الشاعر. الوصف الداخلي -2األذن وتستنشقه األنف. 
 * أبرز مؤشرات النمط الوصفي:

 استعمال الجمل االسمية  -1
 ة واالستمراركلى الحيوية والحرتعمال الفعل المضارع للداللة عاس -2
 الذم ....( –المدح  –االستفهام  –التمني –استعمال األساليب االنفعالية ) التعجب  -3 
 استعمال المماثلة والمشابهة  -4
 اإلكثار من الخبر والنعت والحال والتمييز -5
 م إلى الخاص.الوصف من البعيد إلى القريب أو من العا -6 
 ز والخيال استعمال المجا -7
 ظر الواصف الذاتية أو الموضوعية.ة نجهو  -8 
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 اإلطار الزماني والمكاني والحركى. -9
 *اإلبداع واالتباع :

 :حدد مظاهر اإلبداع أو التجديد في النص ومظاهر االتباع.26س
  أوالً : مظاهر اإلبداع: 26ج
شهدا العصر العبا -1 لذي  يد ا لمالتجد ها  صيدة إذ أن ظام الق في ن ضاً  سي  شمل أغرا عد ت بل  ت شتى 

 موضوعاً واحداً هو وصف الطبيعة . لتتناو
 الصورالمبتكرة -2
  ثانياً مظاهر االتباع: -

حد )  لروي الوا يل" وا نظم القصيدة على نفس البحور التي نظم عليها الشعراء السابقين " بحور الخل
 وحدة الوزن والقافية(.
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 ؟ عمر بن أبي ربيعةالقمر خفىوي هلو أسئلة وأجوبة نص
 ي: سردي وصفالنمط الكتابي                             :قصيدة شعرية في الغزل الجنس األدبي  

 
 : ماذا تعرف عن شعر الغزل؟1س
سنها 1ج مرأة ووصف محا كر ال : الغزل هو أحد  أغراب الشعر الغنائي موضوعه الحب ويقوم على ذ

في ه الشوأخالقها كما يعبر في توزع  قد  اعر عن معاناته مع الحبيبة من وصل وحرمان ولقاء وهجران و
بن معمر  جاه العذرياالتأما  يعذري وعمرين أساسي العصر األموي في اتجاهين يل  لى جم سبة إ فهو ن

عذرة  لة  بة من قبي عن وصف الجسد واإلخالص لحبي عاد  يه االبت لب عل نة( ويغ يل بثي عروف بجم ) الم
سن  العمري هالتجاوأما اواحدة  في وصف محا يه اإلمعان  لب عل عة ويغ بي ربي فهو نسبة إلى عمر بن أ

 حدة ومن أشهر شعراء الغزل في العصر الحديث نزار قباني .يبة واص لحبالمرأة وعدم اإلخال
 : حلل عنوان النص.2س
سؤال 2ج في ال سم وهو ال: العنوان استفهام يحتاج إلى جواب والجواب متضمن  نا ي ستوهو ه فهاماً ى ا

 . غرضه النفيبالغياً 
  3-1من بيات * المقطع األول : وقوف الشاعر بالمنزل الخالي : مقدمة طللية األ

 أوالً : المستوى اإليقاعي :
 : حدد الظواهر اإليقاعية في النص :3س
 : القصيدة من بحر الرمل ووزنه التام 3ج

 عالتنن  فافاعالتن فاعالتن  فاعالتن          فاعالتن فاعالت
سرعة  وهذا البحر السداسي  لب  نبض الق تواتر  لي و كالم الغز مع رشاقة ال ئاً التفعيالت يتناسب   وبط

 والمتناسب مع حركة المد والجزر في الشعور العاطفي المتبادل بين العاشقين.
 حرف الروي الذي بنيت عليه القصيدة هو حرف الراء  -

 : * المستوى المعجمي
 .مرتكزاً في هذا المقطع وداللتها لت تشك:حدد ثالث كلما4س
الذين وقفوا على األطالل  لشعراءشبه باوهي تجعل عمر أ (واقفا  -أزرت  –دارسات ): الكلمات هي 4ج

 وقد أثارت في نفسه ذكرى عبرت ليسأل المنزل هل فيه خبر؟
 : ما الفرق بين األطالل في العصر األموي واألطالل في العصر الجاهلي ؟5س
تذر ل في العالاألط: 5ج فة قاحلة  هي جا ية ف في الجاهل ما  شجر أ صر األموي حية خضراء يكسوها ال

شاعر  كل صوباح في رمالها الري بدو عمر بمظهر ال قديم ي حديث وال لين ال بين الطل باين  هذا الت .ومن 
ماء وال جاا ال شباب بات  خضراءالحضري الذي يأنف عيشة البادية وتبدو شخصيته التي تحركها نوازع ال

 والوجه الحسن.
 : استخرج من المقطع األول حقلين معجمين متضادين:6س
هل فيه خبر؟(فالمنازل  –أزرت  –) دارسات  معجم الموتتنسج (  –الشجر ) عالهن  معجم الحياة: 6ج

 الدوارس علتها أشجار خضراء فاجتمع في المكان حياة وموت " والضد يظهر حسنه الضد " 
 لية؟ الطل : ما داللة الوقفة7س
 مكان.في ال الحياة: تدل على تعلق الشاعر بالماضي وما خلفه في نفسه ليؤثر في المشهد فيبث الشوق 7ج

 * المستوى التركيبي:
 :حدد نوع الجمل في المقطع األول وداللتها.8س
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ي8ج ها( والثان قد أزرت ب صيف  ياح ال تة ) ر حدة مثب سميتين وا تين ا خال اثن ما  ية  طع فعل مل المق ة : ج
فهامية تظل بال جواب وتبدأ بـــ هل وهو حرف استفهام عن مضمون ما ) خبر عن األحبة( فهي تبين است

 . ين أمرين محقق ومرجوشاعر بحال ال
 : استخرج من المقطع األول تقديماً وتأخيراً وحدد وظيفته.9س
 التقديم والتأخير 9ج
 هيج القلب مغان وصير: قدم المفعول به على الفاعل   
 وداللة التقديم االهتمام بالمقدم  شجر قدم المفعول به الضمير هن على الفاعل الشجرهن العال  
كانمة الموكل  ضرورة  طر  تأخر لل قد  عد عنه ف لى رياح الصيف أال يبت هذا االسم المعطوف ع لى ب أو

 الشعرية.
 * المستوى البالغي :

من المنادة ا10س صور تنطلنق  طع األول ثنالث  ستخرج منن المق لى مسنتوى لمح:ا سة لترتفنع إ سو
 التخييل.

بالمنزل الحدث ة بين وقد عال مما يدل على بعد المسافة الزمني صورة الشجر -1: 10ج شاعر  ومرور ال
 الخالي .

خرج لوحات  -2 ماهر ي نان  صورة الرياح والمطر في حركة بين رواح ومجيء كأنها آلة بيد نساج أو ف
 جميلة.

 ل .لطلصورة الشاعر واقفاً يسأل ا -3
 س .: استعار الشاعر فعل النسج للرياح والمطر فأظهر بعث الحياة في المنزل الدار * االستعارة

 : يظهر في طباقات معنوية تغني حركية الصورة وتبث فيها حياة وتضفي عليها جماالً  التضاد* 
 دارسات # عالهن / أزرت # تنسج .

 .  مقطع السابق حددها وحدد داللة التنوعال : توزعت الجمل الخبرية واإلنشائية على أبيات11س
شجر قد عالهن ا –:جمل هذا المقطع خبرية ) هيج القلب 11ج ها  –ل قد أزرت ب ظلت  –رياح الصيف 

بين فيه واقفاً( ما خال جملة إنشائية استفهامية ) هل فيه خبر(؟  هو  شاعر ف حال ال يدل على  يع  وهذا التنو
 شاء استفهامي يمهد لتصور أحداث جرت.إن أمرين إخبار يؤكدا بــ قد والثاني

 : حدد اإلطار العام للقصة.12س
ها مر والالمغا ) الشاعر الشخصيات -: 12ج في عنوان ية عمر وهو محور القصيدة وحاضر  في راو و

 المقدمة الطللية.
 ) ورياح الصيف( فالصيف هو زمن وقوفه بالمنزل الخالي . الزمان -         
 ل (الشاعر يقف بالطلل يسأل وما من مجيب فالمنزل الدارس قد عالا الشجر.ألطال) ا المكان -         

 16 - 4لمغامرة األبيات من قصة ا : سرد * المقطع الثاني
 البنية الحدثية : -

 : ما نوع السرد الذي يقوم عليه بناء المقطع الثاني ؟13س
عات أو طوا: يقوم على أساس السرد الخطي في نظام حدثي متعاقب األ13ج ر في تتابع متسلسل بال تفري

من داية فضع البية تستعرب أقسام البنية بدءاً بوأحداث ثانوية بل وحدة عضو ي اجتماع الفتيات األبيات 
يات  9 -4 يه وضع الختام  13 -10يعقبه بال إبطاء سياق التحول في وصول عمر واقتراب اللقاء األب يل

 .16-15-14في لقاء األحبة األبيات 
 لفاعلية :ية ابنلا

 :حدد الشخصيات في هذا المقطع وصفاتها وعالقاتها.14س
 ولى :: الشخصية الرئيسية األ14ج
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ية  طالً وراو قوي ب في حضورا ال غامر النرجسي   فارس الم تي ال عمر بن أبي ربيعة الشاعر القرشي الف
صبايا  لق بال غامرة متع لى لقلقصة الم ير إ شوق كب سه  في نف له و بة  هليختار حبي يون ائ حذر يخشى الع ا 

 في الظالم .المراقبة فال يلتقيها إال 
 الشخصية الرئيسية الثانية: -

 عاشقة الخائفة من عدم حضور عمر الموجعة القلب بسبب عدم البوح بسرها اعب البة الكالحبي
 ولم يصرح الشاعر باسمها خوفاً من التشهير بها وحرصاً على أن تكون له وحدا. -
حاورهن وطمس ويةثانالشخصيات ال - في تصوير ت بالقطف . في وصفهن  :أتراب حبيبة عمر يظهرن 

 سم كما شاء وفي ذلك إبداع.لقي يرل المتلمعالم الوجوا فإذا بخيا
 
:عمر والحبيبة هما قطبا المغامرة وعالقة الشخصيات الثانوية بهما ضرورة  العالقات بين الشخصيات -

 ر كأنما يسمعه.عم من ضرورات حركية القص في حوار يرويه
 البنية الزمانية والمكانية: -

 حدد الزمان والمكان ووظيفتهما.:15س
بدليل ) مؤنق و الرب: الج الزمان:15ج قف  هذا الموا ير  –يعي هو األكثر مناسبة لمثل  بت ن بت ن ير الن ن

شعل –كوجوا الحسان  حب وت شاعر ال ها تحيي م جو عطراً وجماالً.وكل مأل ال شاا الزهر زهر ي ر نا تغ
 الشوق .

سهلة بدماث  لوة  كان: خ حداث  الم خر بأ في عصر زا مرجعين  كان ال مان والم سى الز جب أن نن وال ي
 ية لتلك البيئة.صص الحب هو العصر األموي إذ يؤدي الزمان والمكان الوظيفة المرجعق
 وضع البداية ) اجتماع الفتيات ( -
 ؟:ما داللة هيمنة األفعال الماضية على هذا المقطع16س
ن الشاعر قام ت في زمن مضى وهو زمن الشباب المراهق أي أ: داللة على أن قصة المغامرة حدث16ج

 وهو كهل حتى عند المتلقي.لك الذكرى بإحياء ت
 اإليقاع : ظهر اإليقاع الشعري في قالب بحر الرمل الذي أضفى رونقاً وجماالً على السياق. مالحظة: -

 ف وعالم اقتصر مع التعليل ؟لوص: ما أسباب استخدام الشاعر ل17س
يئاتهــا وأشــكالها ن الخطــاب الحكــائي يحتــاج إلــى الوصــف إلدراا وظيفــة الموصــوفات فــي ه: أل17ج

ــة والنفســية  ــى الحركي ــوان واقتصــر الوصــف عل ــال مالمــح وال أل ــرزت الشخصــيات ب ــد ب وألوانها.وق
لون ي افاألوصاف بال أشكال أو ألوان وبهذا الحركة الوصفية يستقبل المتلق شكل وال لصور فيخلق فيها ال

 جم بحسب الخيال المستقبل.والح
 ية.: حدد كم الوصف وكيفه في وضع البدا18س
 : الوصف في وضع البداية عالي النسبة .18ج

لى  كيف الوصف        : ارتبطت المادة الوصفية بالشاعر الراوي فهو لم يأت بوصف معهود بل انزاح إ
حدا ية أ مرأة الث امشهدية إطارها بدا عالم ال لوج  ها و سيتها وكشف لقصة وخلفيت غوار نف محبة وسبر أ

 مشاعرها.
 لبداية وحدد وظيفته .: صف الحوار في وضع ا19س
قل 19ج حول ين سياق الت في  حوار الحق  فتح ل ية  بة وهذا البدا : الحوار محاورة لطيفة بادرت بها الحبي

 .سردشفافية تتميز بها المرأة ويضفي حركة قولية على ال
 ي وضع البداية.:حدد كم الحوار وكيف الحوار ف20س
في 20ج ها :يأخذ الحوار في وضع البداية حيزاً مهماً  لت ألتراب ل سر  –القصيدة .)قا في  نا  لن : لوأتا ق

 عمر(



 8صفحة  تامر الشحات 
 

 :ما خصائص اللغة في وضع البداية؟20س
هم 20ج في ف صعوبة  يد وال  فال تعق يب  فاظ والتراك سهلة األل ية  غة وضع البدا قالً معا: ل ها نالحظ ح ني

لت معجمياً وظيفته ا بة )قا سر الحبي ماع وموضوعه كشف  تراب –لداللة على االجت بدي  -ناخلو -أ  –ن
 لو( –عرفن الشوق  -نسر
ظر( –حباب الشوق  -) مقلتها لغة الشوق - يةيبديه الن فة دالل ها وظي ها  ول لنفس في مرآة ا عين  هي أن  ال

 ية اإلنسانية.عاليقرأ الحب وسواا من المشاعر االنف
 مر واقتراب اللقاء.سياق التحول: وصول ع

 .: ما نوع السرد في النص وبين وظيفته21س
حدث : م21ج قائي واضح ال ينكسر وال شكيل ارت في ت هو المسيطر على األحداث  ازال السرد الخطي 

 األهم الذي يقطع الحوار وصول عمر في مشهد تخفق لقدومه القلوب وتالحقه العيون.
 ئص الوصف في سياق التحول.دد خصا: ح22س
في : الوصف في سياق التحول بال أشكال وال ألوان بل حركية مشهدية ت22ج ترا للمتلقي حرية التخيل 

سه  -الكم والكيف والدور الوظيفي. مة رأ شعر مقد سدل  وصف الحصان في سرعة عدوا وهو األغر ين
م با صفوق الجبين والعينين وهو الحصان العربي األصيل وأ قد اقتصرت على ) الك يات ف رى فات الفت

  والوسطى والصغرى ( ولم تتجاوزها إلى وصفهن وإبراز مالمحهن.
 : ماهدف الحوار في سياق التحول؟23س
ية على 23ج ضفاء الحركة القول ها وإ بة وأتراب في الحبي تأثير وصول عمر  فة  : كان هدف الحوار معر

 السرد في تفاعل العالقات اإلنسانية.
 رات الحوار في النص.دد مؤش: ح24س
 شولتين المزدوجتين)"(الو القول ل القول "قالت" عالمات الترقيم إذ نجد النقطتين بعد فعل: فع24ج

يات ومما الشك فيه أّن في دخيلة عمر الشاعر حوار ذاتي حوار الفت لذي يحكي قصة  يندمج في  هو ا ف
 قي ما يسمعه وما يراا.متلالمغامرة ويسمع األصوات ويرى المشهد فينتقل إلى ال

 مانية والمكانية:*البنية الز
 الي(مكان ) الدماث السهلة أو األطالل ) المنزل الخال يزال زمان وضع البداية ومكانها كما هما فال

 ع.والزمان الصيف أو فصل الربي
 ات.امرسباب المغسادا الترف واللهو وتوافرت فيه أ العصر األموي الذي والزمان المرجعي للنص -

 خصائص اللغة:
 ستفهام وهل يخفى القمر؟ : ماوظيفة اال25س
 ة وإعجابها بعمر.ق الحبيبيؤكد شو :"وهل يخفى القمر" مثل سائر25ج
 : ما داللة الظرف بينما في مستهل البيت العاشر؟26س
 أبصرنني(  –:بينما رابط تركيبي داللته ظرفية زمانية يربط بين حدثين هما) يذكرنني 26ج
 إلى نون النسوة وياء المتكلم )األنا(؟ة إسناد الفعلين يذكر وأبصر ا دالل: م27س
 مر والمرأة.: يدل على الربط بين ع27ج
 دون قيد الميل؟ : ما داللة عبارة28س
 :تدل على قدر مسافة مد البصر ليقول الحبيبة القلقة لقد اقترب اللقاء.28ج
 : كيف تجلى حضور األنثى في النص؟29س
لىى من خالل الصفات الواردحضور األنثلى : تج29ج برى  )ة على وزن فع  (-وسطى –صغرى  –ك

 وة وهاء الغائبة.والتاء الساكنة ونون النس
 * وضع الختام لقاء األحبة:
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 : ما داللة هيمنة األفعال الماضية في وضع الختام ؟ 30س
في  وضع الب30ج مرت  تي  ي: داللة على أن وضع الختام مالئم لألحداث ال حول فيؤكد  -ةدا وسياق الت

 الخطي.فكرة السرد 
 : حدد أبرز الصور الموصوفة في وضع الختام.31س
 .رة حسية يلعب فيها الخيال دوراً كبيراً مثل لوصف في صو: نرى ا31ج
يه  -1 يل عل قى بركه جمل الل حين أل استعار الشاعر الشاعر من الجمل صورة نقلها إلى الليل في قوله "

 مأنة الحبيبة إلى اشتداد الظالم.طلك واسبطر" وفي ذ
 .انتعاشاً وسعادة مشهدصورة الشاعر وأنت تشم عطر المسك يفوح من أثوابه فيضفي على ال -2
وكلها صور تثير .عن االرتياح وهي "غيب اإلبرام عنا والكدر" كناية وفي البيت السادس عشرعبارة -3

  خيال المتلقي.
 الرابع عشر؟ بيت: ما وظيفة الفاء في مستهل ال32س
 الترتيب والتعقيب وتربط وضع الختام بسياق التحول.: فاء العطف تفيد 32ج
 المكانية في وضع الختام.ية الزمانية و: حدد البن33س
هذا  :الزمان في وضع الختام هو33ج كن  سهلة ول لدماث ال الليل زمان لقاء األحبة والمكان لم يتغير هو ا

 يل أخفى كل سئ وأشعل قنديل الحب.اللالمكان لم يعد ظاهراً للعين ف
 خصائص اللغة:

 الفعل  أتانا وحدا كاف  ليعلن االرتياح -
له "  الواو - به"في قو من أثوا حال  ورضاب المسك  فاء –واو ال له " فنضر" ال فاء االستئناف  في قو

 والسببية.وهي تؤدي وظائف داللية في السرد المغتني بالوصف وتخدم ترابط األحداث.
مثل نا في  ة وظفت في إبراز عالقات ائتالفية بين الشخصياتكان حضورها مكثفاً في القصيد رضمائلا -

 لغائب في " أثوابه"." وتمنينا" وهاء ا"أتانا
 : ما داللة الجمع بين الخبر واإلنشاء؟34س 
 : األسلوب الخبري يفيد التقرير واإلثبات ويناسب النمط السردي.35س

 نفعال.ومقام اال صفينشائي يناسب النمط الوواألسلوب اإل         
 * تطور شعر الغزل:

غزل  عة أن يجعل ال بي ربي بن أ جزءاً حسب عمر  كان  عدما  ستقالً ب ياً م ناً أدب ها  ف شاركه في من قصيدة ي
 أغراب عديدة من مدح وهجاء ورثاء فصارت قصيدة الغزل على لسانه كالً متكامالً.

ثال يحت مر م بينذوقصيدة وهل يخفى الق تي جمعت  في وحدة القصيدة ال سردي والوصفي ا ى  لنمط ال
                                                                                       يتخللهما حوار.
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 يحبيبي لنزار قبانسئلة وأجوبة نص أ
 : وصفيالنمط الكتابي                                        ي الغزل:قصيدة شعرية فالجنس األدبي

 
 :عتبات النص 

 ما مدى ارتباط العنوان بمضمون القصيدة ؟س:
طه ج:  غزل وارتبا حب وال عاني عاطفة ال من م ما يوحيه  عنوان النص حبيبي يختصر مضمون النص ب

فيبالمضمون ارتب جوهر القصيدة ومحورها  نه  يق إذ إ مة كل أبيات اط وث كون الكل نه أن ي لذلك يمك ها و
 المفتاح

 :تحديد موضوع النص *

 ما الفكرة المحورية في النص ؟س: 
يرة أالنهي عن السؤال عن محبوبة الشاعر فهو يخشى على حبيبته ج:  هي الغ م من األسماع واألبصار أ

محبيبه  ومعلوم أن المحب يكثر من ذكر اسمأنانية الشاعر أم ابنة الخيال  جأر وهذا أ قد يل ستثنائي  يه  ا إل
 .ر شئ جميل وفريد الشاعر لتشويق الناس إلى البحث عن س

 تحديد بنية النص  •

 مثل أسلوب النهي فاتحة كل مقطع من مقاطع القصيدة 
 حدد هذا المقاطع  -1

 حدد الفكرة األساسية لكل مقطع  -2

طع أداة جزم دء كل مقطع وهي بال الناهية وكررها في بج: استهل الشاعر قصيدته  ني الق جزم يع وال
 .اسم الحبيبة فالشاعر لن يبوح به عن محاولة معرفة  ووظيفتها النهي باألمر

 يمكن تقسيم القصيدة مقاطع أربعة  -

 ( رفض البوح باالسم وفوح العطر 3-1) :المقطع األول -

 ة ( اسم الحبيبة والطبيع7-4:)المقطع الثاني -

 بة( بعض وصف الحبي10-8) :المقطع الثالث -

 ( تأكيد على رفض البوح باالسم 11: )عالراب المقطع -

طالع السائلين على اسم حبيبته فيبدأا بقوله ال في هذا المقطع رفضه إيعلن الشاعر : المقطع األول -3
 تسألوني ما اسمه حبيبي فهو إن ذكرا فاح العطر في كل مكان 

بة والطبي)التبحثوا لمقطع بل هذا ا: استه قطع الثانيالم - شا صنوان (عةالحبي جري وال عر تركه ي
ضاح سواقي ال عي مع الغروب ثم دل عليه في ال في المرا حر و في الب عوب و شة الل في الفرا كة و

 وفي تغريد العنادل فكأنه لعبة أطفال تختبيء لنبحث عنها في كل مكان . النضرة

نرى وصفً مقطع الثالث في هذا المق: " ال تسألوا" بداية الالمقطع الثالث - لبطع  هم لوجه عض اا  وأ
يه ا يب والعيما ف قة المغ يق أنا فالفم أن تان  فم والمقل شاطئين والخصر مي  ل صفو  صن نان  اس كغ

يب  لم أد ما خطها ق سن  هي محا بة  رطيب ثم ينهي المقطع ببيت ينم عن رؤية مثالية لجمال الحبي
  .وال حفظتها سطور الكتب

ب: مطعالمقطع الراب - شاعر ) ي (اللعه " ال تسألوني" بدأا ال كالناه قاطع ة المت كل الم ية  في بدا ررة 
 االمتناع عن البوح باسم حبيبته وهي مرآة للعنوان حبيبي وفي ذلك إصرار الشاعر على 

 المقطع األول:  •
 ما الكلمة المفتاح في هذا المقطع وما وظيفتها الداللية؟ -1المستوى المعجمي :  •
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كل القصيدةة المالكلم: 1ج في  طع و هذا المق سأ فتاح في  ية ألوني" وظ" ال ت ها الدالل عين يفت ها  ن
ن البوح باسم الحبيبة وقد اخترناها لما تحمله من دالالت على مقاصد المضمون بمعنى االمتناع ع

 الشاعر من رفضه البوح باسمها
قاًل  -2 شكل ح ً استخرج من المقطع األول المفردات التي ت ته عطر ا لل معجمي عن وظيف حدث  ثم ت

 الداللية 
ير  -الطيوب –لمفردات اآلتية )ضوعة ي للعطر تؤلفه اعجمقل الم:الح2ج  -سكيب -اطرع –العب

 الليلك 
 ط الشاعر بالطبيعة علن من غير تصريح ارتبا: يوظيفته

 ربط الشاعر بين العطر وتكدس الليلك ما الوظيفة الداللية لهذا الربط؟ -3

 زكي.تخرج عطر ل إلى الزرقة ومنه يسعي لونه بنفسجي يمي: الليلك زهر ربي3ج
 بة بالربيع .ولذكر تكدس الليلك وظيفة داللية على ارتباط اسم الحبي

 :المستوى التركيبي •

ً ا واحدً تنوعت الجمل بين مثبتة ومنفية اذكر شاهدً  -1 نوعين مبين من ال كل  حال ا على  ها على  ا داللت
 الشاعر

كذيضوعة الطيوب فهي تحت مثل :" أخشى عليكم تنوعت الجمل بين المثبتةج:  ب أو التصديق مل الت
 ا فيعلن سبب جملة النهي التي سبقتها " ال تسألوني "ن ينهي المسألة من بدايتهر أفلربما يود الشاع

 المستوى البالغي : -
 استخرج من هذا المقطع جملة إنشائية ثم بين وظيفتها التأثيرية في المتلقي -1
 م المرسل إليه من أول المرسلةؤالت فتصدتسألوني تدعو إلى وقف التساإلنشائية ال : الجملة ا1ج
 العبير( شبه الشاعر حبيبته ب )زق  -2
 ا عناصرا اشرح هذا التشبيه مبينً  .أ

 أبرز وظيفته الداللية .ب

من : المشبه اسم الحبيب المشبه به زق العبير 2ج هم  شبه محذوف يف فة وجه ال أداة التشبيه محذو
 به سواء  نة وهذا تشبيه بليغ يصير المشبه والمشبهالقري

لوم أ - عاء ا ن  ومع لى و لق ع لد ال يط من الج عاء  هو و لزق  فظ ا شاعر ل كن ال ماء ل هو لل طر ف لع
  عن الزجاجة على سبيل المبالغة في وصف انتشار العطر وتأثيرا استعمله بدياًل 

 المقطع الثاني :اسم الحبيبة والطبيعة  •
 المستوى المعجمي :

حرف الفي  -1 تردد  عن المحبوب  شاعر  بالمجرور رصا (في)جر حديث ال ته  في عالقا بين ودا 
 .داللته 

في : تواتر حرف الج1ج شة  فة الفرا في ر سواقي  في ضحكة ال طع  هذا المق في  مرات  ر في خمس 
 .البحر في غناء كل عندليب في أدمع الشتاء

 لتي بعدا أوعية تحتوي اسم الحبيبة وظيفة داللية ظرفية فكأن األسماء ا وظيفته لهذا الحرف -

 ارصد ثالثة تراكيب في هذا المقطع ركيب اإلضافي ر التتوات: 2س -

 تنفس المراعي   -رفة الفراشة -ج: ضحكة السواقي  -

 :اكتشف مفردات تدل على حقل الماء ثم بين داللة هذا الحقل 3س -

تدل على  وظيفة الحقل الداللية السكوب،الديمة  ،أدمع الشتاء ،البحر ،حقل الماء" السواقي": 3ج -
ية ال ماأهم نا ماء فال عالى ) وجعل قال ت حي ء حياة  شيء  كل  ماء  ياة (من ال هو ح ماء  حب كال وال
 الشاعر 
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 استخرج صيغتين على وزن فعول ثم اشرح داللتهما  -1: المستوى التركيبي •

 مبالغة( ج: الصيغتان لعوب كثيرة اللعب ) صيغة مبالغة( وسكوب كثيرة السكب ) صيغة
 المستوى البالغي :

 قيمتها الفنية يالية استخرجها وبين طع صورة خفي هذا المق
يب ج: هذا المق في الصدر صورة الحب يب  طع غني بالصور الخيالية هي صورة البحث عن الحب

ندليب صورة  في غناء الع يب  شة صورة الحب فة الفرا في ر في ضحكة السواقي صورة الحبيب 
 تاء صورة الحبيب في الديمة الحبيب في أدمع الش

لق بالطفنية عال قيمتها قيمة بانيية فالوصف متع نزار ق شاعر  عة ألن ال سيين  بي شأن الرومن شأنه 
ماء  شمس وال يذكر ال ها ف ها وعطاءات في جمال مرأة  شبه ال تي ت عة ال خالل الطبي من  حب  يرى ال

ية  نة أضفت على والمطر والمراعي والعنادل والفراش وهذا العناصر تكون لوحة فن لة ملو جمي
 عية رائعة حياة ربي الوصف حركية مألته

 المقطع الثالث : •
 المستوى المعجمي :  •
يـدور هــذا المقطـع حــول مركزيـة وصــف الوجــه والجسـد مــا المفـردات التــي تـدل علــى ذلــك ؟ -1

 استخرجها ثم اشرح معانيها 

 (خصرا ،لتاا قم،ثغرا )ج: المفردات التي تدل على مركزية وصف الوجه والجسد هي  •

 ي جماله وتناسقه اعر نزار قبانت الشيلف ا ماالثغر هو الفم وكثيرً  -

 وهما نافذة الروح وما من شاعر إال تغنى بالعين  المقلتان العينان -

 خصرا وسط الجسد ويقصد الشاعر ليونة الخصر فيصفه بتهزهز الغصن الطري  -

 المستوى التركيبي:  •
 بيات هذ المقطع الداللية في أ تحضيض بين وظيقتها داةهالا أ -1 •

لوم مركب من هل وال دخل على فعل ماب رأي ض رابط لفظياة تحضيأد ج: هال   • تم ليدل على ال
 على ترا رؤية أتاا المغيب وفيه حث على رؤيته

  .ثرها في المعنى( وبين أمحاسن)هات وزن كلمة  -2 •

ماع ج:محاسن جمع على وزن مفاعل صرفه الشاعر للضرورة وهذا الجم • يدل على اجت ير ع  كث
عدمن الحسن لدى الح منأ بيبة فب ها وخصرها رأى أن  شاعر ثغرها ومقلتي الصعب  ن وصف ال

 وصف  كل ما فيها فاكتفى بما جاء في البيت العاشر 

 عى" في البيت األخير من المقطع ؟: لماذا استعمل الشاعر فعل " اد  3 •

يل اف • ته ج:ادعى يعني نسب إليه شيئا ليس له وهو دل سن حبيب لى وصف محا يب إ شة األد قار ري ت
به عن الوصف" وال " يستطيع الكالم أن يعبر " يجلول القومثله  يل  عن محبو هي دل وفي رأي 

 الوصول بالمرسلة من أقصر طريق 

 المستوى البالغي:  •
 استخرج صورتين تظهران تميز جمال الحبيبة واشرحهما  -1 •

 عيني الحبيبة في زرقة وصفاء ج: مقلتاا شاطئا نقاء صورة تظهر جمال  •

 ة اسة ناحلحبيبة فهي هيفاء مي  ورة تظهر جمال قد الالرطيب ص خصرا تهزهز •

 : ريشة لفظ مشترا بين الرسام واألديب لكنه إلى الرسام أقرب كيف ؟ ولماذا استعمله الشاعر؟2 •

مج كان األديب قديمً  • ن القصب ا يكتب بما يسمى ريشة وكانت تؤخذ من ريش الطيور أو تصنع 
بدو أهم يكتب بالحبر ث أو من المعدن يغمسها في تا ما يريد وي لك الف عيش ت ما زال ي شاعر  رة ن ال
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حين لم يكن قلم الحبر قد ظهر إلى الوجود ومفهوم الريشة اليوم لفظ يختص به الرسام والخطاط 
 .اوأعتقد أن الشاعر استعمله تجوزً 

 
 

 المقطع الرابع:  •
 المستوى المعجمي:  •
 تسألوني( فهل يمكن أن تكون كذلك الفعل )ال تختصر مقصد الشاعر وتقوي النفي في فاكم()ك -1 •

  .بتك؟ علل إجا

ج:كفاكم كلمة مؤلفة من كفى فعل ماب فاعله مقدر بهذا بما قلت تزاد عليه الباء ومن المفعول به  •
عاني  ها تحمل م طع ألن عوا الكاف وميم جماعة الذكور العقالء وهي مركز في هذا المق ال  –)امتن

 وحلتي يعززها قوله لن أبلنفي في جملة ال تسألوني اى تقوية اانتهوا ومؤشر عل –تسألوا 

صدق 2 • في  في  تام دور وظي هذا الخ هل ل يت ف خر ب في آ بي  مة حبي صيدة بكل شاعر الق ختم ال :
 العاطفة؟

كر: حبيبي ختم بها الشاعر قصيدته معربً 2ج • فظ إال ا عن صدق عاطفته والتعبير عنها وما ت ار الل
 ر على سلوا الشاعر العربي الرقيقكثر من مؤشيه وهي ألعدليل على التعلق بما يدل 

 توى التركيبي:المس •
ً  -كرر الشاعر رفضه البوح باسم الحبيب أ -1 • لك مبين لة على ذ بارات الدا غرب استخرج الع ا ال

 منها 

 ب وضح عالقة هذا البيت بما سبقه من أبيات •

تدل على نلمستقبل أفعله في الحاضر أو احدث منفي مطلوب عدم ال الناهية تدل على  • لن ف في ما 
 و البعيد مع اإلصرار على ذلك النفي أ حدوث عمل في المستقبل القريب

سم  - • بوح با عدم ال كرة المحورية لمضمونها وهو  كل القصيدة ويؤكد الف البيت األخير يختصر 
 .أبيات وتؤكد المعاني الواردة فيها الحبيبة وهذا البيت خاتمة ترتبط بما سبقها من 
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 "الولد سر أبيه"أسئلة وأجوبة النادرة األدبية
 وصفي:سردي  النمط الكتابي                                                          : نادرةلجنس األدبيا

 :ما مفهوم النادرة األدبية؟1س
ية :النادرة حدث قليل الوقوع ون  1ج هو الفت درة وقوعه تعطيه أهم ير للدخاصة ف عمث سمةهشة ول  ل ال

 ية للنادرة كامنة في هذا اإلثارة التي تأتيك بغير المتوقع.األدب
 :ما أوجه االتفاق واالختالف بين النادرة األدبية والقصة؟2س
نادرة أوالً :2ج في ال فالراوي حاضر  ية  صرة فن ير آ عن :أوجه االتفاق:النادرة متصلة بالقصة بغ نوب  ي

هاية موضوع اللشخصسرد األحداث واالكاتب في  حدد م نادرة مثل حرا ويت ثل الشخصية القصصية تت
 وتتفق النادرة والقصة حول البنية األساسية. –سلوكها بناء على الرغبة التي تحملها بين ضلوعها 

حلأوجه االختالف: ثانياً: - قدة وال عة الع في طبي في تختلف النادرة عن القصة  حل يقومان  قدة وال  فالع
تي ومألوف.أعتاد طقي ماق سببي منالقصة داخل سي قة ال لك المفار ما في النادرة فيقومان على المفارقة ت

 وظيفيتين إثارة الدهشة واإلضحاك وفي هذا فضل للنادرة على القصة.تؤدي 
 : ما الدالالت التي يحملها عنوان النص؟2س
نادر: 2ج في ال تب ي ة أن  يبدو من العنوان عند مطابقته لمضمون الحدث  لى أالكا يل إ في خل طالب ن  م بع 
نسان فهو كالكرم متأصل في بعض النفوس فالولد صورة صادقة عن طبع أبيه في حالي الكرم والبخل اإل

 على السواء
 *تحديد موضوع النص:

  ما الموضوع الذي يدور حوله النص ؟:3س
من حيث ى أها علاألول عبئً يدور موضوع النص حول قصة أب وابنه استحكم بهما البخل فكان : 3ج له 
هم رمانه لهم ولنح مات فظنوا أن لى أن  لدراهم إ من امتالكه ا لرغم  فسه من أبسط شروط المعيشة على ا

من الرمضاء  ستجير  له كالم ير فصار أه شح والتقت في ال قه  نه يفو فإذا باب استراحوا من معاناة الحرمان 
 إليها  شيرن يولدا يريد أسح جبنته باللقمة فإن بالنار فإذا كان الوالد يم

 خطاب ناقل للحكاية وآخر معلق عليها حددهما يقوم النص على خطابين  بنية الحدثيةلا:4س
 يقوم الخطاب الناقل للحكاية على قصتين : : 4ج

 : األب الخيل  عنوانها : من أول النص إلى ) والحياة بدونه( القصة األولى
  بخاًل االبن األكثر  عنوانهالقمة ( شير إليها بالأف)إلى  (فلما مات): من  القصة الثانية

 .وال يعجبني إلى آخر النص  "ا الخطاب المعلق على الحكاية فمنأم  -
 :البنية الحدثية للقصة األولى *

 مناجاة درهم  عنوانه (فأخرجته)إلى  (زعموا)من  وضع البداية
 م يصرف درهم ل عنوانه (موعظة من هللا)إلى  (وأهله)من  سياق التحول

 تمني موت الرجل  عنوانه (الحياة بدونه) إلى(هله إلى أ)فرجع  من  ختاموضع ال
 : * البنية الحدثية للقصة الثانية

 انتقال الملكية إلى االبن  عنوانه (ماله ودارا)إلى  (فلما مات)من  وضع البداية
 ألب راف ا: إس عنوانه (ما صليت عليه)إلى  (دم)ثم قال ما كان أ  من  سياق التحول

 اقتصاد االبن  عنوانه (باللقمة)إلى  (تريدنت كيف فأ لوا)قا: من  امالختوضع 
 * تحليل القصة األولى وضع البداية 

  الوصف :أواًل 
 البخيل أحد العنصرين الموصوفين بم وصف؟ وما التقنيات التعبيرية التي استعملت  -1
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خل لبلها ماب لية فعجمل فع)عبيرية ف بأنه غاية في البخل وإمام فيه التقنيات التص  و   ج: غ في الب
 (ا جمل اسمية صار إمامً -ايته غ

 وكذلك الدرهم كيف قدمته األوصاف وما التقنيات التعبيرية التي استعملت ؟ -2
يد -كم الخبرية )ج: وصف الدرهم بأنه معجب بأعماله التقنيات التعبيرية  تي تف قد ال سبوق ب ماب م عل  ف

 ية افمسبوق بال الن تكرار مضارع منفيالتحقيق 
 ا لسياق التحول التركيز تمهيدً  داللتهإبراز بخل األب  :ج  ؟الوصف هناما وظيفة  -3

 ثانيا : الحوار.
  ؟م باطنيمواضع الحوار وبين نوعه أثنائي أ حدد-1
 : كم من أرب قد قطعت وال تضحي اسكن على اسم هللا منه وهو حوار باطني ج
 لخاصة بالبخل ية والخلقية اكشف القيم النفس ج:  ؟ وار هناما الوظيفة التي قام بها الح-1

ا من بسبب موقع الدرهم من البخل فكأن الدرهم توحد فيه أو أصبح جزءً  ج:لماذا غاب الحوار الثنائي ؟س :
 ذاته 

 : ثالثا الموقف المسرحي
 ما مضمون المناجاة التي توجه بها البخيل إلى الدرهم ؟ عالم تدل؟-1

 وعي البخيل حركة ابتداء وانتهاءالمناجاة على يدي تدل على األين كة الدرهم بج: إبراز حر
 ؟ما البعد النفسي التي تقوم عليها تلك المناجاة؟ وما البعد األخالقي -2
 بخل مرضي إيثار الدرهم على الذات  ج:
 السخرية واالشمئزاز ج: ما الذي يثيره هذان البعدان لدى القارئ ؟-3
 : اليبهمقطع وأسا لغة الرابعً *
 رهم ما عددها ؟ وما داللة ذلك ؟ة بالدر الخاصالضمائ أحص  -1

في  ضمير  صلة ال ضمائر المت جاا ،خاطبه)ج:ال ستبطأ ،اافد   ،نا يه ،له ا،ا في قطعت ،يلق ضمير   ،تاء ال
عددها  ،أخملت ،رفعت ،فارقت تزعج  تذل  هان ال  سكن ال ت عرى تضحى ا في ت الضمائر المستترة أنت 

 الدرهم في فكر البخيل . ر المركزي الذي يمثلهير عن الدوتعبال بكثرة ورودهاداللة ا ضميرً  سبعة عشر
 حدد الحقلين المعجميين الديني واالقتصادي وبين داللتهما -2

 أخرجه  –درهم  –يدخل –كيسه  –كيس  –الدرهم  –البخل  :الحقل االقتصاديج: 
  التضحى –التعرى  –ا : إمامً الحقل الديني     

 السياق على حركة الدرهم المتخيلة  لداللة وإسقاطي استعارة اسد فيتج ماهداللت
 ؟ما داللته وما الفارق الداللي بين األفعال األربعة  .ه تصويراه واستبطأفي قوله خاطبه وناجاه وفدّ -3

صديقً  لدرهم  صوير ا عال أا حميمً ج: ت هذا األف بين  فارق  فروع ا ن  ا ال حد و لداللي وا لدالالت جذرها ا
 د متكاملة القص متنوعة

هذا  في قوله لك-4 سبها  تي اكت لة ال ما الدال ماهي و مة  ية كري عندي أال تعرى وال تضحى إشارة إلى آ
 التركيب من هذه اآلية ؟

 ا ا مقدسً من سورة طه اكتسب هذا التركيب بعدً  119اآلية  ج:
  :ا الراويخامسً *
ما كلمة زعموا -1 سرديين  صوتيين  لى  شارة إ ئغ األول: جهما؟إ ضمير ا ثانيفي زعموا ب واو ال  ال

 الراوي السارد 
 يعبر عن رؤية الجاحظ ج: ما عالقة الراوي الذي تولى السرد في النص بالجاحظ ؟-2
 ما مدى تدخل أسلوب الجاحظ في تحديد رؤية هذا الراوي ؟-3
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صار إمامً  ج: ته  خل غاي في الب لغ  له ب في قو جاحظ المعتزلي ظهر  ع لكا أسلوب ال رى وال عندي أال ت
 تضحى 

 : التحول اقسي
  البعد الحجاجي أواًل *
 : إلحاح األهل في شهوة عزم األب على عدم بذل أي درهم ج؟ أطروحتان تتصارعان ماهما-1
 بسبب مشاهدته الحاوي  ج:لماذا انتقل الصراع إلى داخل نفس البخيل ؟-2
الح األب م لصمن أجل دره الحاوي نفسهذل : بجما الحجة التي حسمت الموقف ولصالح أي طرف ؟-3

 الذي احتفظ بالدرهم 
توفير  ج:من أين اكتسبت الحجة قوتها ؟ وما داللة ذلك ؟-4 في ال اكتساب هذا الحجة قوتها من الرغبة 

 تدل على بخل مرضي 
  ا الموقف المسرحي والمفارقةثانيً *
 ي وضع البداية يناا من حوار فنعم بسبب مارأ ج:هل يشكل إخراج الدرهم مفارقة ولماذا ؟-1
 الدرهم إلى الكيس في رد  ج:ن المفارقة األساسية في هذا المقطع ؟أين تكم-2
 ا غير سوي قدمته إنسانً  ج:كيف قدمت البخيل؟-3
 : السخرية واالشمئزاز جما الذي تثيره لدى القارئ؟-4
 ثالثا لغة المقطع وأساليبه *
يد رزها مبينعطف أب ثة أحرفا فقط ثالدرهمً  ن أهله ألحوا ثم حملورد في قوله أ-1 في تحد ا وظيفتها 

 وضعية كل من األهل والبخيل في الحجاج الدائر بينهما 
 ج: ألحوا الواو تفيد المشاركة فدافعهم الفاء تفيد الترتيب وسرعة الرد

 ببعد تمهل األ يد الترتيب والتراخي مما يثبت نجاح األهل في الوصول إلى مبتغاهمفا ثم تثم حمل درهمً  
  في تلبية طلبهم

 : وظيفة كلمة فقط تأكيد بخل البخيل جم حمل درهما فقط ما وظيفة كلمة فقط ؟ قال ث-2
  ما دور الالم في قوله لدرهم يأخذه في التعبير عن هم البخيل وفي دعم أطروحته؟-3

سياق الدرهم سبب في بذل الحياة مما يصورا  ج: الالم هنا للتعليل وهي تظهر أن   هذا ال ً في  ا على متعالي
 ا ما يدعم موقف األب .ذنسان وهاإل
 كيف تراتبت األفعال الماضية؟ ولماذا؟-4

 ا بسبب قصر المدة الزمنية وهذا ما ينفي الحاجة إلى االسترجاع واالستباق .ج: تراتبت خطيً 

 وضع الختام  *
له فر-1 في قو لواو  فاء وا فا ال له ورلماذا غاب حرف العطف ثم وحضرا حر لى أه لى جع إ لدرهم إ د ا
 مدى تعاطف أسلوب الجاحظ مع أهل هذا البخيل  كيس ؟ ومالا

جاحظ  سلوب ال عاطف أ لدرهم ت فاظ با ج: تتابع الضمائر على هذا النحو هدفه إبراز استعجال األب لالحت
 برز في إقحامه في سياق الحجاج 

  ؟اا واجتماعيً قيً الخا وأخيل نفسيً ن نصف قرار البخيل؟ كيف قدم هذا القرار الببم نستطيع أ-2
نه متناسب مع شخصيته  قدم القرار البخيل غير سوي من ناحية نفسية وال يتسم بقيم أخالقية صفه بأج: ن

 ا عائلته من ناحية اجتماعية ومؤذيً 
 بم نستطيع أن نصف تمني األهل ؟ وكيف قدمهم هذا التمني ؟-3

 ر أسوياء نه منسجم مع مصالحهم وأنهم غيج: نصفه بأ
 اإلنسان هو القيمة التي ينبغي لنا إعالؤها  ج:لمه من كل ذلك الذي نتع لدرس اإلنسانيا ما-4
 تحليل القصة الثانية *
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  وضع البداية*

 ول في جالء هوية االبن ؟ما وظيفة حروف العطف في السطر األ -1
هل أج: ا بين األ شاركة  يد الم نوا تف ستولى لواو وظ قدم فا في  فاء  يب ما ال يد الترت سارعة فتف لى والم إ

 ا على بخل االبن لتركة ويعد ذلك مؤشرً ا باإلمساا

 ألنه قدم لنا ما حدث بعد وفاة األب :ج قام هذا المقطع على السرد وحده ما داللة ذلك ؟ -2

 ا للبخل ا جديدً أ القارئ ليرى بعدً : هي  جأوجز السرد مرحلة انتقالية إالم هيأ القارئ ؟ -3

 ول سياق التح*
 ر أوال الحوا

 وار وحده ما نوع هذا الحوار وما داللته ؟ع على الحقام المقط -1
 ج نوعه ثنائي كشف عن هم االبن االقتصادي 

 االبن أكثر دقة في اقتصادا  أن   ج:دم األب وحده ما معنى ذلك ؟دار الحوار حول أ -2

 ؟ا يً ا وإنسانتماعيً ا واجا وأخالقيً ا ونفسيً دينيً  كيف قدم الحوار االبن واألهل -3
 ا ال قيم أخالقية عاق ال قيم إنسانية لدين غير سوي نفسيً ل هم خاطئاالبن ف:ج

 ؟ جاءت رياح الحوار بما التشتهي سفن األهل ما حدود المأساة اإلنسانية التي تعيشها هذه العائلة -4

 ا ا نفسيً :الحوار مرتبط برب أسرة غليظ الفؤاد يعاني مرضً ج

 مام موقف االبن من الحز ج: وضعنا أيتها ؟ة إلى نهافي إيصال القصد سرحوار مكان الكيف قدم ال -5

 ثانيا الموقف المسرحي والمفارقة *
 ما حدود دور الراوي في هذا المقطع ؟ ولماذا تقلصت وظيفته ؟ -1
 الحوار قدم الحياة حارة  :يقدم الحوار بحيادية ألن  ج

 ؟ لقصةاعنى أن تتمسرح مسرحي ؟ وما م ما الذي يميز هذا المقطع عن مشهد -2
 ن يتحول إلى مشهد مسرحي ا فهذا المقطع يمكن أيكاد الفارق يبدو متالشيً  ج:

 تأدم  األب وتأدم االبن ج:قدم الحوار مفارقتين ماهما ؟ -3

 : السخرية واالشمئزازج؟ ما الذي تثيره كل واحدة منهما لدى القارئ -4

 ا كالمسجديين قتصاد مذهبً ا االاتخاذ:على جيدل ذلك ؟ساق آراء عالم لجأ االبن إلى الحجة حين  -5

 :ا لغة المقطع وأساليبه ثالثً *
 يدل على وصف األب بالمذنب  :جعالم يدل قول االبن أكثر الفساد إنما يكون في األدم -1

  ل على اإلجاباتن  ولماذا اقتصر دور األههل مجيبين إالم خرج  استفهام االبا واألكان االبن مستفهمً -2

 رب األسرة ر لسيطرة إلى اإلنكا:ج 

 الطعام باب الصرف األساسي  يدل على أن  ج:دم وما اشتق منها عالم يدل ذلك؟تكررت كلمة أ -3

 : داللته موقع السيطرة جما داللة قوله أرونيها في السياق ؟ -4

 وضع الختام *
ت على قة كيف دلمؤشرات السابال ما . ألب بخاًل هل كانت اإلشارة الوحيدة إلى تجاوز االبن حدود ا -1

 ذلك ؟

شارت  :ج قاد لموقف األب وأ لت على انت يه د صليت عل ما  ال ، أكثر الفساد إنما يكون في األدم أهلكني 
 إلى طريقة خاصة في االقتصاد 

 تحليل الخطاب المعلق البعد الحجاجي *
 ا لبً قومها س:جالغة م الجاحظ في هذا المقطع ظواهر البخل والمبكيف قوّ  -1

 بقصد اإلصالح االجتماعي  ج:ظ اخبار البخالء ؟حسرد الجالماذا  -2
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 سئلة وأجوبة المقامة البغداديةأ
 سردي يتخلله الوصف والحجاج/النمط الكتابي                                    مقامة  /الجنس األدبي

 ا تعريف المقامة؟: م1س
في حضور  العربية في العصر العباسي  وكان العامل المقامة ضرب من القصص عرفته الثقافة 1ج:

األدبي  ظروف تتعلق بالحياة االجتماعية وتعقيداتها من جهة وظروف ثقافية تتعلق باألدب هذا النوع 
 .أخرى  واللغة من جهة

يحكى في مجلس من طلق على ما صبحت ت  المجلس ثم أ طلق علىشأة العربية ت  ايات أصيلة النحك وهي
  .قصص ذات أصول فنية يسودها السرد والوصف والحوار لى شكلالمجالس ع

وي على مغامرات يرويها راو  هو عيسى بن هشام في مقامات الهمذاني والحارث بن همام في حتوت
 أبوزيد السروجي لدى الحريريهو أبو الفتح اإلسكندري لدى الهمذاني و مقامات الحريري ولها بطل

 : من هم أبطال المقامات ؟2س
جتمع باستثمارها لم يسمح لهم الم زقوا مواهب بشريةوأبطال المقامات فئة من البائسين ممن ر  : 2ج

ل كانوا ساخطين على واإلفادة منها فاتخذوا من هذا المواهب أحابيل للتكسب واالحتيال وهؤالء األبطا
  .حيلهم يخدعون المجتمع ويكشفون عيوبهزمان وأهله فكانوا بالمجتمع متبرمين بال

 ا وفنون تصريفها للغة ومن هنا فالمقامة خطاب ساخر جاد في آن يستمتع القارئ بهزله
 

 * البنية الحدثية:
 المقطع األول وضع البداية: من بداية النص إلى قوله " بالعقد إزارا"

 البنية الفاعلية الشخصيات :
  .تي المقطعحدد شخصي -1
 عيسى بن هشام والسوادي  -
 .ك وضح إجابت) بين رئيسية أو أساسية أو ثانوية(داية بتصنيفهما هل يسمح وضع الب -2
نعم يسمح وضع البداية بتصنيفهما فهما شخصيتا المقطع الرئيسيتان ومن خالل السياق في وسعنا  -

 محال باعتبارهم شخصيات ثانوية تصنيف أصحاب ال
 لعالقات بين الشخصيات * نظام ا

 ورسمت سلوك عيسى بن هشام؟ أ. ما الرغبة التي شكلت أساس السرد
 ج: الرغبة هي الحصول على األزاذ 

 ب: ما العامل المرسل؟ والمرسل إليه؟
 والجوع والمرسل إليه )الذات( ج: المرسل ) الحاجة

 يحول دون تحقيقها ؟ لماذا؟ ا فعليًاقً ائع ج: هل يشكل عائق المال
زاذ ألن عيسى بن غبة في الحصول على األا يحول دون تحقيق الرا فعليً ج: ال يشكل عائق المال عائقً 

  عن غياب الوازع الخلقي فضاًل  هشام يتصف بدهاء ومكر
 *هوية الشخصيات :

 ؟هشام أ. ما األبعاد التي نلتمسها في وضع البداية من شخصية عيسى بن 
 ة عيسى بن هشام تتوزع بين ثالث هويات ج: األبعاد التي نلتمسها في شخصي

 ى فئة الفقراء تجلى في انتمائه إلهوية اجتماعية: ت -
 قي ل  خالل غياب الوازع الخ   هوية أخالقية : تظهر من -
 هوية ثقافية تتجسد في ثقافة اجتماعية تقوم على الكسب بأي طريقة  -

 ي شخصية السوادي؟ب: ما األبعاد التي نلتمسها ف
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 ين اد التي نتلمسها في شخصية السوادي تدور حول هويتين أساسيتاألبع -
 هوية اجتماعية: من خالل انتمائه إلى طبقة الفالحين -
 هوية ثقافية من خالل نظرته الساذجة إلى اآلخرين  -

 * البنية المكانية :
 تي تتحرك فيها الشخصية؟ما الدائرة المكانية ال س:

المسرح األساسي  (الكرخ)حيائه ( وهو مكان فسيح كان أحد أبغداد) ج: مسرح األحداث في هذا المقطع
سم وصف المكان بواقعية الفتة بغية إقناع القارئ داث الرئيسية لهذا المقطع فكان التركيز فيه ويتلألح

 حداث ووقائعها فهي ال تقوم على أرب خياليةبصحة األ
 :* التشكيل الزماني

 وما دوره في التهيئة لسياق التحول ؟ما حدود السرد في هذا المقطع؟  س:
 نا بسوادي المقطع حتى فإذا أج: من أول 

ن يكون السبيل إلى تحقيق رغبة ح إلى كون هذا السوادي يمكن أتلميأنه يمهد للتحول من حالل ال دوره -
 عيسى بن هشام.

 الرؤية السردية:* عالقة الراوي بمرويه و
 .ا الفارق بينهما مبينً  أ. في هذا المقطع صوتان سرديان حددهما

 الراوي الخارجي المؤلف يصف األمور كما هي في الظاهر  هو صوت :الصوت األول -
ا رؤية أصحاب صوت عيسى بن هشام ينطق بلسان أبي الفتح اإلسكندري مجسدً  :نيوالصوت الثا -
 دية الك  
 يمي ينتمي من ينتهز محال األزاذ وليس معه عقد على نقد؟إلى أي سلم ق -ب
 المكاسب من غير االكتراث للبعد األخالقي  ينتمي إلى سلم قيمي منهار ال يعرف سوى تحقيق -

 لقرن الرابع الهجري؟ج: ما عالقة هذا السلم با
ا عن بعض موذجً القرن الرابع الهجري هو قرن التحوالت االجتماعية والقيمية وهذا النص يشكل ن -

 أنماط الحياة االجتماعية.
 * الوصف 

 ال السوادي؟يف قدم عيسى بن هشام حاله وحك -1
 حاله بصورة صياد يبحث عن طريدة والسوادي قد يكون تلك الطريدة قدم  -
 عالقة هاتين الحالتين في التمهيد لسياق التحول؟ : ما2
 رة يظهر في المقطع الثاني على نحو دقيقهي عالقة تهيئة لسياق التحول فإذا باكتمال الصو -

 "يأتيك بشربة ماء" من " فقلت:ظفرنا وهللا بصيد" إلىي سياق التحول:* المقطع الثان
 البنية الفاعلية :

 هل من شخصيات جديدة صنفها.س: 
 اءالشواء أبرز هذا الشخصيات ويرد بعدا السقا  -

 * نظام العالقات بين الشخصيات 
 تركة بين عيسى بن هشام والسوادي؟ما الرغبة المش .أ
 اللذيذالحصول على الطعام  -

 عين الدافع إليها عند األول والثاني:ب 
 عيسى بن هشام والجوع والطمع عند السوادي  الجوع والفقر عند -
 سبب غياب ما يعوق تحقيقها . : عللج
 ذكاء عيسى بن هشام وغباء السوادي  -
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 * هوية الشخصيات :
 ؟وية عيسى بن هشاموية السوادي من ه  يز ه  ما الذي يم .أ
 وبغياب الوازع الخلقي بالمكر  تتميز بالسذاجة وعيسى بن هشام تتميزدي هوية السوا -

 ب كيف وظف الكاتب الشخصيتين؟
 ول في زمن قصيرى بن هشام وشدة غباء السوادي حلت األمور لصالح األبسبب ذكاء عيس -

 * البنية الزمانية
 الزمانية للحكاية عين الحدود -1
أن اعتلق  ظة أن انتهز عيسى بن هشام محال األزاذ إلى لحظةتستغرق الحكاية مسافة زمنية من لح -

 الشواء بإزار السوادي 
 ها حدد المدة الزمنية التي استغرقت -2
 مدة تكفي اللتهام وجبة طعام  -

 * البنية المكانية:
 ما عالقته بالسوق وببغداد؟وذي أتياه ؟ الفعل أتينا مرتبط بالمكان ما المكان ال -1
اسي للحدث ألنه يشتمل على كل اء وهو في وسط السوق والسوق مرتكز أسالمكان هو دكان الشوا   -

 السلع التي يحتاج إليها؟
 هميته في سياق الحكايةا أاء مكون جزئي من مكوناته حدده مبينً ن الشو  برز في دكا -2
 نه يسهم في زيادة اشتهاء الطعام يته أالتنور هو هذا المكون وأهم -
  :السرد*
 كيف كان ترتيب األحداث في القصة وما سبب ذلك؟ -1
 ت فيها األحداث ا ال يكاد يتخطى نصف يوم وسبب ذلك ضيق المدة التي وقعا خطيً ن ترتيبً كا -
 الوصف :* 
شهية السوادي وما وصاف في إثارة صوفة وبم وصفها وما مدى نجاح هذه األحدد العناصر المو -1

  ؟اف من الحضارة العربية اإلسالميةالذي  عكسته هذه األوص
 مثل:في صفات ألوان الطعام والشراب يتركز الوصف في التدقيق  -

إبراز الجودة في اختيار الطعام وهذا دليل على مقدرة وظيفتها  (ان دقً ا كالطحلكحل سحقً )زبدة التنور كا
 .دقائق أمور الطعاماألدبية وعلى معرفة الهمذاني 

ألوصاف وظيفة هذا ا (يومي النشر ،ليلي العمر ،أمضى في العروق،الحلوق اللوزينج أجرى في و)
  .ن على مقدرة الهمذاني ومعرفتهإبراز الجودة النموذجية التي يتصف بها اللوزينج وهذا دليل ثا

الوصف إبراز الجودة النموذجية لماء  وظيفة هذا (يفثأ اللقم الحارة،يقمع الصارة ،الماء يشعشع بالثلج و)
 سوادي اج إليه من أكل أكلة الرجلين وقد أسهم الوصف في إثارة شهية اليحت
ا الرابع الهجري كما يعكس لنا تطورً طبيعة الترف في القرن  ا الوصف لهذا المأكوالت يعكس لناوهذ -

  .ا في نمط العيشحضاريً 
 * الحوار:

 بن هشام والسوادي؟ وكيف قدم الحوار شخصية كل من عيسىواعها حدد مواضع الحوار وبين أن :س
ي أسئلة عيسى بن هشام عن والد السوادي بأنه صديق له هو حوار ثنائي أو داخلي ) مناجاة( وتوح :ج

  .سئلة في التمهيد لإليقاع بالسواديوقد خدمت تلك األ
 * لغة المقطع وأساليبه :

 دعيه كلمة )صيد(؟ما داللة الحقل المعجمي الذي تست -أ
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ألغبياء الحبائل التي حاكها عيسى بن هشام لتكون شرا السوادي ويرتبط باج: يتعلق معجم الصيد ب
  لحصول على طيبات الطعام مجانًابا والبسطاء من الناس الفقراء الذين يقودهم فقرهم إلى الطمع

 لنوعين.كل من اب: وردت تعابير مرتبطة بالعالقات األسرية وأخرى بالريف بين وظيفة 
شرا في حبك ال رفة وصداقة معه ومع والدا إمعانًاسوادي بأنه على معج:وظفت األولى إليهام ال

يعني أن اإليقاع بالريفي من قبل المدني ووظفت الثانية إلشاعة مناخ البعد عن المدنية ومناخ البساطة بما 
 أمر سهل ميسر

 :* التركيب
 ؟د هنيئًا( ما داللة تكرار) ليأكله أبو زيس: 

 في حبك الحيلة  شام بضيفه إمعانًاهتمام عيسى بن هج: لتأكيد ا
 السجع:

 ن يجعل السجع في خدمة الداللة؟الهمذاني أ أ. إلى أي حد استطاع
ارئ يسير من سجع إلى آخر من دون ن ذهن القالداللة العامة للنص بحيث أ فخدم اوقعً ج:جاء السجع م  

 باًكاأن يتغير أو يحس أن هناا ارت
 بسير السجع؟ (يدص)ب: ما مدى تحكم الكلمة المفتاح 

التي  وية الريفيةسجاع فالحمار واإلزار من لوازم اله  ج: كلمة الصيد تحكمت إلى حد بعيد باستحضار األ
وكذلك طمع ووقع لو لم يطمع السوادي  عقلية تتسم بالسذاجة وهذا ما جعلها صيًدا سهاًل  تؤشر على هوية

 قع..بالشواء لما و
 * التصوير:

لذي األخالقي ا المناخ اغير ما وضعت له في األصل ما داللة ذلك وم أ. استعملت كلمة صيد في
 أشاعته؟

ة وصوتها أفقدته أي قيمة إنسانية فدل يا ج: جعلت كلمة صيد من السوادي فريسة تتساوى مع طيور البر
  .خالقية في مجتمع المدنيةذلك على اختالل القيم األ

 م تؤشر في الحياة االجتماعية العامة؟مة القرم( وإالداللة عبارة )استفزته ح   ب: ما
د اشتهاء الطعام واللحم على وجه الخصوص وتدل على فقر وحرمان الداعي بأنه شدي ج: تصف المدعو  

  والمدعو  
 من"ثم خرجت وجلست" إلى نهاية النص* المقطع الثالث وضع الختام:

 * البنية الفاعلية: 
 عد أن كانت ثانوية؟ا الذي جعل شخصية الشواء شخصية أساسية بم س:

 لشواء والسوادي ج: غياب عيسى بن هشام وحصر المجابهة بين ا
 البنية المكانية:

 ؟ما وظيفة المكان في وضع الختام س:
لعيسى بن هشام أن يرى السوادي من غير أن يراا ونجم عن ذلك تحمل السوادي مسؤولية ثمن  ر  وفا  ج: 

 الطعام 
  :السرد* 
  ؟هالمقطع وكيف استرجع السوادي دعوة الراوي إياه وعلل سبب اندهاشكيف تراتبت أحداث  س:

 االسترجاع ا ذات داللة واقعة وتمخطيًا ألنها أحداث بسيطة وواضحة لكنه ج: تراتبت األحداث تراتبًا
 بقوله كم قلت لذاا القريد أنا أبو عبيد وهو يقول أنت أبو زيد 

وهذا ما جعل الذهول مهيمنًا على وضع الختام فالسوادي  ان السوادي توهم أنه قد أكل الطعام ضيفً أل
 مة القصة منطلق أنه ضيف ولذلك فوجيء بردة فعل الشواءحتى خات
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 الوصف:
 الوصف من خالل مجموعة صور كاريكاتورية حددها.برز  س:
أخا القحة  زن يا –ا فلكمه لكمة وثنى عليه بلطمة فً فقال أبو زيد أكلته ضي –فاعتلق الشواء بإزارا ) -ج: 

ل كم قلت لذاا القريد أنا أبو عبيد وهو يقول فجعل السوادي يبكي ويحل عقدا بأسنانه ويقو –عشرين 
 أنت أبو زيد 

 ؟فة هذا النوع من الصورما وظي س:
ع اللباس التي كانت سائدة عن أنه يدل على أنوا قيم األخالقية في ذلك العصر فضاًل ج: يدل على تدهور ال

 آنذاا.
 الحوار
 باطني(أم أشر إلى مواضع الحوار وبين أنواعه )ثنائي  س:

أخا القحة عشرين كم  اضع حمل الحوار: أين ثمن ما أكلت أكلته ضيفا هاا ومتى دعوناا؟ زن ياج: مو
 قلت لذاا القريد أنا أبو عبيد وهو يقول أنت أبو زيد 

 هما الشواء والسواديأنواعه ثنائي بين شخصين 
ى لحوار في الكشف عن شخصية السوادي وشخصية الشواء في الداللة علما مدى مساهمة اس: 
 ؟عصره

كانت سائدة آنذاا والتي تقوم على الطمع  ج:السوادي والشواء يمثالن نمطاً من الثقافة االجتماعية التي
 .ا من وازع األخالق المحضةوالجشع بعيدً 
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  العجوز والقلعةالقصة القصيرة أسئلة وأجوبة 
  يي وصفدسر النمط الكتابي:                                               قصة قصيرةالجنس األدبي : 

 
 ين القصة القصيرة والرواية ؟: ما الفرق ب1س
سياق الحدث أو الحالة في القصة القصيرة ، و: السرد يقصر في القصة القصيرة ويتمادى في الرواية 1ج

ل العناصر فال يصح بنيان متكامقصة القصيرة ال ال ينزع نحو التفاصيل الدقيقة كما هو الحال في الرواية
  .ا بالواقعيةحتى تصبح رواية وتتسم القصة القصيرة غالبً  من رواية وال يمكن توسيعها اعتبارها جزًءا
 عنوان النص 

 .وجه اختالف بينه ين العجوز والقلعة أوجه ائتالف وأالعجوز والقلعة بس :
ركزية في القصة القلعة هي المكان الرئيسي ئيسية أو المالرج: العجوز والقلعة العجوز هي الشخصية 

نها جعلت من القلعة شخصية أخرى ذات القلعة إلى جانب العجوز وكأ كاتبةفي هذا القصة وقد وضعت ال
ن الموضوع العام للقصة ما يعني أحضور فاعل في القصة وما يالحظ هو تقديمها اإلنسان على الحجر م

ة العهد صامدة على الزمن ومن هنا وجه الشبه األول وهو القدم ة نائية قديمقلعيدور حول عجوز امرأة و
بقى وجه االختالف وهو أن اإلنسان سوف يموت في حين أن القلعة تصمد زمنا أطول في في الزمن وي

 وجه عاديات الزمن 
 :*تحديد موضوع النص 

ا أقدر على ا أيهممبينً  همامسرح القصة رابية صحراوية حضر فيها رمزان صارعا الزمن حدد -1
 ؟مواجهته

مثقلة بالسنين وقلعة صامدة المرأة استطاعت  ج: مسرح القصة أو مكانها في الصحراء هناا تحيا عجوز
ا القلعة المبنية من صخر فهي األقدر التأقلم مع حياة الصحراء ولكن إلى حين وقوعها في الشيخوخة أم  

 على الصمود والثبات 
 ن مسرح األحداث ما الذي غيبها؟هاية القصة عي نغابت العجوز ف -2

 ج: الموت غيب العجوز عن المسرح 
 .ء ما تقدم حدد الفكرة المحورية التي يدور حولها النص في ضو -3

 ج: الفكرة المحورية : الموت الناجم عن العجز والشيخوخة هو عدو اإلنسان 
 البنية الحدثية :
 التقاء الراوية بالعجوز  :عنوانه يهدأ فورانها بعد" لنص إلى " لمل ا: وضع البداية : من أوالمقطع األول

 العجوز في مواجهة الحياة  :عنوانه ؟(لماذا لم ترجع)إلى (أطل وجهها )ق التحول من سيا المقطع الثاني:
 إلى آخر النص عنوانه :أثر الموت في الراوية  (لم تفارق ذاكرتي): وضع الختام من المقطع الثالث

 البداية مستوى الحكاية األول : وضع طع المق
 أوال: البنية الفاعلية :

 ج:الراوية ي هذا المقطع؟من الشخصية الحاضرة ف-1
ج:من سماتها أنها مهتمة باآلثار ماذا تقدم الرحلة الطويلة من سمات هوية هذه الشخصية؟  -2

 والسياحة 
 لمناخ الذي يشيعه هذا اإلطار؟للرحلة ما ا انيحددت كلمة المساء اإلطار الزم:  ا البنية الزمانيةثانيً 

 ج:مناخ رومنسي 
  :ا البنية المكانيةثالثً 
 ؟استغرق الحديث عن المكان معظم مساحة وضع البداية ما سبب ذلك ؟ وما عالقته بالمناخ الرومنسي-1

 العجوز ة وج:ألنه مسرح األحداث وهو قائم على الغرابة التي تجسد االنسجام في الشيخوخة بين القلع
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 ول تدور فوق هذا المكان ج:األهمية أن جميع أحداث سياق التح؟أهمية دوره في التمهيد لسياق التحول ما-2
 مستوى الخطاب:

  السردأواًل 
 عالقة الراوي بمرويه -1
 ج: الراوية عالقة شفقة وحزن من الذي قام بعملية السرد؟ وما عالقته بمن يتحدث عنه؟-
 ا؟؟ وما أهميته أن يكون مشاركً  هو أم مشارك رجيما نوع الراوي أخا -

 وال نسمع فحسب  اج:مشارا يرينا الحياة نابضة فنرى عيانً 
 ا الوصف: ثانيً 
 ما العناصر الموصوفة ؟بم وصفت ؟ وما التقنيات التعبيرية التي وظفت في الوصف؟-1

صحراوية  واألرب بأنهاية وصفت البقعة بأنها تكاد تكون نائ .السماء ،األعشاب ،األرب ،ج:البقعة
 تارة بالنعت نها متناثرة والسماء متلبدة وقد وصفت تارة بالخبر واألعشاب بأو
 ما المناخ الذي أشاعه ذلك الوصف ؟-2

 ج:مناخ األسى والحزن
 :ا لغة المقطع وأساليبه ثالثً 
ة الجديدة هويأسندت الكاتبة الفعل يفترش إلى سكون المساء وتعدى إلى األرض الصحراوية ما ال-1
 تي صارت لكل من المساء واألرض ؟ وما داللة ذلك؟ال

 هوية اإلنسان واألرب الصحراوية داللة على هوية الفراش فكأن هناا نقاًل ج:سكون المساء داللة عن 
 لمشاعر اإلنسان إلى الجماد تشخيص 

ك لحظة وفي ذل كل نفاس التربةشموخ ذكرى وجعلتها تمر بين أنسبت الكاتبة إلى نتوءات القلعة -2
 تعديل لهوية األشياء ما وظيفة هذا التعديل ؟

 اج التماسك حيال الزوال ج:وظيفته التعاون على إنت
 وصفت الكاتبة االنسجام بين القلعة والعجوز بالشائخ ما داللة ذلك؟-3

 ج:داللته تجسيد فكرة الزوال
 المقطع الثاني سياق التحول :

 :البنية الفاعلية 
 .خصيات العالم الحكائي لهذا المقطع اذكر ش-1يات شخصاستعراب ال

 بايا اللواتي يرعين المسنات ج:الراوية العجوز مجموعة السياح الص
  .ا معيار هذا التصنيفصنف الشخصيات بين رئيسية وثانوية مبينً -2

 ج:الرئيسية العجوز واألساسية الراوية أو الساردة الثانوية مجموعة السياح 
ين المسنات في دار العجزة جرى هذا التصنيف وفق الدور الذي تؤديه اللواتي يرع اياالخلفية الصب
 في القصة  الشخصية

 نظام العالقات بين الشخصيات 
 . أفصحت العجوز عن رغبة تتمنى تحقيقها بينها-1

فصحت عنها ألنها شعرت رعاهن مؤسسات رعاية المسنين وقد أت ج:أن تكون في عداد المسنات اللواتي
 وهن والضعف بال
 خرى لماذا ؟ات أال نكاد نلمح رغب-2

 ارب واألصدقاء من يمكنه تحقيق رغبتها ج:ألن العجوز يائسة وال يوجد من األق
 فصحت عنها؟تها في دخول مأوى العجزة؟ولماذا أما الدافع إلى رغب-3

 نها لن تستمر قادرة على تحمل أعباء الحياة ج:الدافع هو شعورها بأ
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 ت :صياهوية الشخ*
 .مات هوية العجوز الجسدية واالجتماعية والنفسية حدد س -1
 ثرة وجهها الترابي تتعبني تلك الجرار ترمقهم بعيون باهتة السحنة المند الجسديةج:

 صابرة صامدة في مواجهة الحياة الصعبة  النفسيةأرملة ثكلى وحيدة فقيرة  االجتماعية
 ؟ما وظيفة هذه السمات داخل بناء القصة-2
 نها قد أسنت ال تزال تحتفظ بقدرة على النظر والسمع أالعحجوز مع  ج

  :البنية الزمانية
 ال تتجاوز نصف ساعة ج مهلة ما اإلطار الزماني الذي احتضن الحكاية في سياق التحول؟-1
 ج إبراز شخصية العجوز.ما وظيفة غياب السياق التاريخي عنها -2

 البنية المكانية 
ج الرابية القلعة بيت العجوز المتواضع الشجرة العالية . ت فيها األحداثنية التي وقعمكاحدد الدوائر ال-
 لمباني الحكومية ا

 تصنيف األمكنة 
ج القلعة مدعاة لحضور السياح حضور السياح يضع اإلنسان الكادح  لماذا تركز المكان في القلعة؟-

 راز للضد إب الفقير كالعجوز قبالة اإلنسان المرفه كالسائح وفي ذلك
 يفة المكان وظ
  حدد وظيفة المكان القصصية واالجتماعية والفكرية-

ة القصصية إشارة السارد لم أعرف أين تكون وجهتي جهل الوجهة التي ستسير إليها هو ج: الوظيف
وشروط العيش فيه الوظيفة االجتماعية كوخ العجوز الحقير الوظيفة تحفيز لمعرفة المكان بحدودا 

بة عن على الماء منه إشارة إلى الحالة البدائية التي تعيشها العجوز وكأنها غرينبع والحصول ال الفكرية
 المجتمع الصناعي الحديث 

 مستوى الخطاب التشكيل الزماني 
 ج سارت األحداث في نسق خطي متتابع الترتيب كيف سارت األحداث في هذا المقطع ؟

 ته؟ظيفا فيه وما وا استرجاعً أي فعل يشكل سابقً 
إلى أن ال  مات وظيفته إسقاط مخزون الذاكرة على سياق الحاضر تذكر موت أوالدها يشير ج هو فعل
 معيل لها 
 :التواتر 

 .ا نوعه أتكراري أم مؤلف نمطي حدد موقع التواتر في هذا المقطع مبينً 
قت حيدة كم تالحالوج: تتعبني تلك الجرار كلما قادني العطش إلى ملئها ترى ما تفعل في األماسي وهي 

 .ا ا نمطيً ا مؤلفً عليها السنون كان سردً 
 ما داللة هذا التواتر؟

 .على الحياة الرتيبة التي تعيشها هذا العجوز وفي ذلك إيماءة واضحة إلى فقرها وعزلتها  ج:يدل
 الديمومة 

 . ما وظيفة هذا التلخيص س سرد الراوي السابق االسترجاع مجماًل 
إلى معرفة السبب من دون تفاصيل وفي ذلك إشارة إلى عدم  قارئ في حاجةال ج السرد المجمل ألن
 ز بالنسبة إلى الرأي العام في المجتمع أهمية مصير العجو

 ورد المشهد في غير موضع حدد مواقعه وبين وظيفته -
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يت من )ب ج المشهد ورد في بداية القصة ) في بقعة ... كل لحظة( )االنسجام الشائخ بين القلعة والعجوز
ا للسرد ريً ا ضروالمهترئ وسدرة كبيرة ترفرف فورانها بعد صدى صوتها شكل الوصف إطارً  العوسج

 ن يكون لوال الوصف حتى لكأن الوصف هو األساس في هذا القصة والسرد تابع الذي ما كان له أ
 ؟حدث في هذا المقطع إسقاط تام قفزة لبعض األحداث ما وظيفة اإلسقاط -

ن تكون قد وقعت ولم ا أخرى يمكن أأحداثً  حداث متواصلة مترابطة يعني أن  ام لم تكن األالتج اإلسقاط 
 تذكر وعلة ذلك أن ما أسقط لم يكن ذا وظيفة في القصة .

 يقافا للسرد . ماوظيفة الوقفة؟شكل الحوار إ -
ة ولى للساردأل.. مرت فترة شهر بين الزيارة ا ن يذكرهالتقديم تفاصيل ال يتسطيع السرد أ الوقفة:ج:

 .والزيارة الثانية .. ال ذكر شيء عنها
 عالقة الراوي بمرويه -2
 ؟ج عالقة تعاطف وشفقة . ة الراوي بالعجوزماعالق-
 ماطبيعة الرؤية التي يعاين الراوي من خاللها العجوز والعالم ؟-
اة يقرب لنوع من الروختراق الجدران والنيات . وهذا اا من ايروي مايراا ما يواجهه بعيدً  هو راو   :ج

 القصة العمل المسرحي . وفي ذلك تقديم للحياة بوهجها وحرارتها .
 ا ؟ علل ذلك .م ذاتيً ا أا موضوعيً هل يدرك العالم إدراكً  -  
ا كأنني هتنفس هواءا ، في األغلب ، يفصح عن مشاعرا الخاصة . )أا ذاتيً درا الراوي العالم إدراكً : إج 

ديم الى السحنة المندثرة (وغيرها .. وسبب ذلك الموقف شعر بود ق، أعلى موعد مؤجل معها ( 
الراوي حيال العجوز .. أليست الراوية إنسانا قد يشيخ مثل العجوز ، وقد اليجد المتعاطف المتعلق ب

 تين .ا له في شيخوخته ومن هنا يبرز سر التعاطف العميق بين االثنو معينً ا أنصيرً 
  مباشر ؟ما داللة ذلك م غير سائر الشخصيات أباسلوب مباشر أ العجوز كالم كالمكيف نقل الراوي  -د  
سلوب عجوز بأسلوب مباشر)الزمن يابنية أرادني هكذا( وغيرها . واألا نقل الراوي كالم الا مغالبً :ج 

اة كما هي . نقل كالم سائر المباشر يقرب القصة من العمل المسرحي ، حتى لكأنه يقدم إلينا الحي
ين أ ن عن العجوز ؟(،)أحدهم تساءل بالمباالة :مباشر أيضا )قالت بفتور : تبحثيصيات بأسلوب الشخ

 العجوز؟( ، وفي ذلك إذكاء لتوهج الحياة في القصة وللطبيعية الغالة فيها ..
 ا : الوصفثانيً 
 ى جانب الحوار؟ ج حضر الوصف بقوة ال مامدى حضور الوصف في هذا المقطع-

 ؟وما التقنيات التعبيرية التي وظفت؟وفة ؟بم وصفتما العناصر الموص -1
 ات السياح.صوج : العجوز، مأوى العجوز ، أ     

 رب... إلخ.وصف العجوز بأن وجهها ترابي ، وأنها في الثمانين، وأن مأوها مجرد بقعة أ
دت في وصف هذا العناصر ، وقد اعتم التمليح والتشخيص والمجاز من أبرو التقنيات التي استعملت

 لتوسع تارة، وااليجاز تارة،اخرى.الكاتبة ا
 يديولوجية؟ية ؟ واألبطانالتمثيلية ؟ واالست ما وظائف هذا الوصف -2
 حداث في بداية القصة .: حين قدم الراوي مسرح األتمثيليةوظيفة ج 

ها في شرايينها تطفئ صدى شي : حين وصف وجهها بالترابي وكيفية انحدار دموع يةوظيفة استبطان
 ويل .وت منذ زمن طمكب

دم اهتمام الناس بغياب يديولوجية حين وصف عوظيفة أ ; : حين وصف بيت العجوزوظيفة اجتماعية
 العجوز المفاجئ .

 ا : الحوار ثالثً 
 ص .ج حضر الحوار بقوة في الن؟ مامدى حضور الحوار في المقطع -1
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 اللة ذلك؟ا؟ وما دم باطنيً كيف وردأثنائياأ  -2
 و لتقديم معرفةالذات أللتعبير عن  ا بعامة.ج كان ثنائيً 

 يديولوجية؟: االستبطانية؟ واألما وظائف الحوار  -3
دى وظيفة استبطانية حين تحدثت العجوز عن مؤسسات رعاية المسنات. ووظيفة فنية حين سألت أ ج

 الراوي العجوز: كيف تعيشين ياخالة ؟
بها  ن  يقولون إ ها ،اي إحدا فأجد مكانً حين تساءلت العجوز قائلة: ) لو يديولوجية إنسانية ووظيفة أ

 صبايا لرعاية المسنين (.
 سالبيهوأ ا : لغة المقطعرابعً 
 المعجم .1

 لى كلمة ) العجوز( ؟ وما مدى خدمته أهداف القصة ؟ماداللة الحقل المعجمي المنتمي إ-أ
 ، الهامشية ..همال ، العزلة العجوز : الضعف ، الشيخوخة ، اإل ج
  هداف القصة ؟جوز ؟ وماداللته؟ وما مدى خدمته أقته بحقل العخاص به ماعال للزمن حقل معجمي-

 و المنتصر في النهاية .الزمن ه :ج
 التركيب -2    
 . احص الضمائر الخاصة بالعجوز , ووزعها بين الفاعلية والمفعولية-

وز إزاء على عجز العجث يغلب النوع الثاني وهذا دليل ج تتوزع الضمائر بين الفعاعلية والمفعولية بحي
 .  الحياة ومشاكلها

 التصوير  – 3   
هي ( فأنتجت هويات جديدة لهذه لى )تيلى )وجهي الترابي ( وتعدى إل( إغسسند الفعل ) يأ –أ       
 شياء. ما وظيفية هذه الهويات ؟األ
ا يمنح التطهير ، كملى التيه ، يمنح الوجه صفة يه إج إسناد الفعل ) يغسل ( إلى الوجه الترابي وتعد  
 صفة االستسالم لذاا التطهير .هة التي
 ث . ماداللة ذلك؟وصف الكاتبة الزمن بالاله -

 ج )الزمن الالهث(: المسرع والمتعب ..
 ذلك ؟ الدموع في شرايين تلك العجوز ؟ وماداللةكيف تنحدر  -  
 ن .مكابرة في آى ألم دفين وداللة عل  ;ن تلتمع في مقلتيها ع في شرايينها دون أج تنحدر الدم  

 :مستوى الحكاية
 :: البنية الفاعلية واًل أ

 بين الشخصياتنظام العالقات  -1

 غابت الشخصية المركزية عن وضع الختام . من شغل مكانها ؟-
 ج الراوية.

 ما الرغبة التي حركت هذه الشخصية ؟ وما مدى وضوحها ؟ -
 الشفقة :ج
 عد ؟ المعوق ؟إليه ؟ المساما العامل المرسل ؟ المرسل  -     

 وز . المساعد : شبابها . المعوق : غائب.العامل المرسل : الشفقة . المرسل إليه : ذات العج :ج     
 هوية الشخصيات*    
 الشخصية ؟ وضح إجابتك. –هل من سمات جديدة لهوية الراوي -

ت وجودية . سمانفعال ووفاء تثاقالن ودوار حاد يشق رأسي(، اخالقية : )قدماي تج :سمات نفسية أ
لى المجتمع الذي لم مصير الفرد بالنسبة إشي ( تفاهة  ا في أين هناا تغييرً إنسانية : )ال أحد شعر أ
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و معونة اجتماعية وحيدين معزولين ، من دون إشراف أ ا لرعاية المسنين .. بل تركهميضع بعد برنامجً 
. 
 تها في تحقيق ذلك ؟ت التي اعتمدليان تحقق ذاتها ؟ كيف ؟ ما اآلد أهل تري – 
زاء العجوز ، نحو منهج الل توظيف عاطفتها إا من خلى تحقيق ذاتها إيجابيً : هذا الشخصية تسعى إج 

 نشاء مؤسسات ضامنة .لقاتم لكل عجوز ، من خالل السعي إلى إعلمي يمنع حصول المصير ا
 ا : البنية الزمانية ثانيً 

 الختام ؟ا لوضع إطارً ما الحدود الزمانية التي تشكل  -1
العجوز والقلعة ، إطاللة لى االنسجام بين : وصول الساردة إلى تلك البقعة ،  انشدادها إج

 العجوز ، حوار ...
 ما المدة الزمنية التي استغرقها ؟ وما داللة ذلك ؟ -2

 لى معرفة مصير العجوز .:من وصول الساردة إلى المكان إج 
 مستوى الخطاب 

  : السرد واًل أ  
 الترتيب مانيالتشكيل الز -1
  فعال الماضية في هذا المقطع ؟ وماداللة ذلك؟كيف تتابعت األ -

ن الزمان غير فني ا . يدل على أفعال الماضية في المقطع الثاني بشكل خطي عمومً : تتابعت األج
 ا .تمامً 

 ا وظيفته .ا (فيه . عينه مبينً هناا فعل شكل سابقا )استرجاعً  -

حدى العربات يكشف هذا الفعل عن سبب ذ شهر دهستها إي قولها : منهس ( فهو فعل ) د:ج 
 موت العجوز .

 :  الديمومة
 ؟ التلخيصا ( مجمال . ماوظيفة هذا سرد الرواي )استرجاعً  -

رفة ، ساسي يناط بتلك المع: وظيفته تقديم معرفة عن وفاة أوالدها ، من غير استحضار دور أج
 حداث الحاضر .سياق أ في

 حداث شهر كامل . ماوظيفته ؟اط تام ألا المقطع إسقحدث في هذ -
ا محوري هو موت العجوز ، واسقاط ما عداا ، تعويضً  مر:وظيفته استحضار الذاكرة حول أج 

 حد لموت العجوز .عن عدم اكتراث أ
 يقافا للسرد . ماوظيفة الوقفة ؟شكل الحوار هنا أيضا إ -

 للسرد ذكرها . ىمور لم يتسني أية التركيز فتتابع السرد ، بغ يقافإلى إهدف الوقفة : ت :ج
 عالقة الراوي بمرويه -2

 لى العالم ؟ ؟ هل تغيرت نظرته إيد  جد مام راو  هل نحن أ -أ
 كثر وضوحاً. ، تغيرت نظرته إلى العالم ، وأصبحت أجديد   راو   مماج نعم نحن أ

 تك .جابنت نظرة موضوعية أم ذاتية ؟ وضح إكاأ -ب
ن معاناة العجوز معاناة لموضوعية مردها أالذاتية ، فاية وهي مزيج من الموضوع :ج

 ية فمردها التعاطف مع العجوز والشفقة عليها .ما الذاتت فردية ، وأنمطية وليس
 ا وظيفتهما .ا . حددهما , مبينً خر باطنيً ا وأا ثنائيً ا: الحوار شهدت  المقطع حوارً ثانيً  

سها . وكالهما يكشف عن الحزن نفاة الراوية لوباطني في مناج ;راوية والجارة ثنائي بين ال :ج
 سى .واأل

 ا : لغة المقطع وأساليبهثالثً 
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 لمعجما -1

الحزن  لىا المقطع حقالن معجميان : ينتمي أولهما إلى الغياب , وينتمي الثاني إبرز في هذ -أ
 داللة ذلك ؟ما 
مغزى  لى، وأفضى إ سبب الحزن للراوية الغياب والحزن متالزمان . فغياب العجوز :ج

 .القصة 
 تكررت كلمة ) عجوز ( ثالث مرات . ماوظيفة هذا التكرار ؟  -ب

 ا بين سائر الشخصيات .قوى حضورً ار يؤكد أن العجوز في غيابها تكاد األ: هذا التكرج
 التركيب  -2

 ضافة . والمفعولية ، والفاعلية الخاصة بالعجوز ؟ماداللة ضمائر اإل -أ

هذا المقطع . وهو مقطع الختام الذي  ية العجوز فينها تجسد محورلة هذا الضمائر أ: دالج
 . يرسخ في الذاكرة

 
 عليها , وبين داللتها. لّ ن تذكر . د  لى العجوز من دون أوردت التفاتة إ  -ب

ا محسوساً للحزن واألسى نها تكاد تشكل رمزً ج بقايا أنين هي التفات إلى العجوز ، تدل على أ
. 

 صوير الت -3
 ور . مامعنى ذلك ؟قرويات بالفتحدى الوصفت الكاتبة قول إ -أ

 معنى ذلك الالمباالة . :ج
ا , وماعالقته بموقع حد شعر بأن هناك تغيرً اب العجوز : ال أول الكاتبة عن غيبم يوحي ق  -ب

 ؟ العجوز االجتماعي

 نها فقيرة معدمة .تفت إليه أحد ، ألج يوحي بأن رحيل العجوز لم يل
 ن . ماداللة ذلك ؟صفات االنسا وصفت الكاتبة القلعة ببعض -ج         

 .كة القلعة الناس وهواجسهمج هذا النوع من التشخيص ، يدل على مشار              
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (102عرب )صرفية القضايا ال
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 الميزان الصرفي -1

 
ة لمعرفة الحرف األصلي والزائد وهو مادة : لفظ مخصوص نزن به الكلمات العربيالميزان الصرفي
ويرمز للحرف األصلي األول من الكلمة   ( )فعل(والالم –والعين  –الفاء )ة أحرف هي :تتكون من ثالث
 .الحرف الثاني بعين الكلمة والحرف الثالث األصلي بالم الكلمة بفاء الكلمة و

 
 الم الكلمة عين الكلمة فاء الكلمة الوزن الكلمة
 ب ر ب فعل ضرب
 ف ر ش فع ل شر ف

 
زاد في الميزان بنفس الترتيب فإذا كانت الزيادة في أول في الكلمة ي   زادما ي   :والقاعدة تقول •

وله وإذا كانت ( مزيد بالهمزة في أأفعل)وزنها  (أكرم) :الميزان مثل لزيادة في أولالكلمة تكون ا
مزيد باأللف حتى  (فاعل)وزنها  (كاتب) :مثلالزيادة في وسط الكلمة تكون الزيادة وسط الميزان 

م وزنها ي الميزان مثل علا عف الحرف المقابل له فض  حرف من أحرف الكلمة األصلية ي   ف  عا لو ض  
 عال ف

 حذف الحرف المقابل له في الميزان حذف من أحرف الكلمة األصلية ي  : ما ي   ة الثانيةوالقاعد •

  :مثل  •

 الوسط العين ف  ذ  حيث ح   لعلى وزن ف   لق   قال
 الفاءحيث حذف األول  لعلى وزن ع   فق   وقف
 حيث حذف اآلخر الالم على وزن افع   ادع   دعا

 رف ل( ثالثة أح -ع-جذر الثالثي )ف : علماً بأن 
 ل( مثل دحرج أربعة أحرف  -ل -ع-وجذر الرباعي )ف

 سفرجل  :مثل (وجذر الخماسي )فعلل  
يد بثالثة مثل: )استخرج( مزللكلمة بعد تجريدها من حروف الزيادة  وجذر الكلمة هو الحروف األصلية

 ر( -و -فجذرها )ش  والتاء( فجذرها )خرج( وتشاور مزيد بالتاء واأللف –والسين  –أحرف )األلف 
: الفعل المعتل الوسط )األجوف( باأللف والمعتل اآلخر )الناقص( عند معرفة جذرا البد من مالحظة 

الفعل المضارع أو المصدر وذلك بالرجوع إلى  (ياء )أو (واو)ألنها قد يكون أصلها معرفة أصل األلف 
 مثل:

 الجذر أو المصدر /المضارع الماضي
 المضارعة بعد حذف ياء (ل -و -ق) يقول قال
 بعد حذف ياء المضارعة (ع-ي-ب) يبيع باع
 بالرجوع إلى المصدر (م -و -ن) المصدر )نوم( نام
 بعد حذف ياء المضارعة (و -ع-د) يدعو دعا
 اء المضارعةي( بعد حذف ي-ب -)ق يقضي قضى
 ي( بالرجوع إلى المصدر -ع-)س يسعى المصدر )سعياً( سعى

 
 

 نننننننننننننننننريننننمنننت
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 :بين جذر كل كلمة من الكلمات المذكورة في الجدول وميزانها الصرفي
 ميزانها الصرفي جذرها الكلمة
 فعيلة (ل -ز -ن) نزيلة
 الفعيل (د-ح-و) الوحيد

 فعولالم (ب -ر -ع) المعروب
 مستفعلة (ب -ب -ح) مستحبة
 فعيل (ل -م -ج) جميل
 األفعل (ر -ف -ص) األصفر

 
 عه وداللتهالمصدر أنوا -2

  ..(القول ،الحياة ،النصر ،الفرح) :اسم يدل على حدث غير مرتبط بزمن مثل :المصدر -
  (ستهدىا –أهدى  -مهدي   -مهتد   –هاد  )من الهدى نشتق  :ت مثلوالمصدر هو أصل المشتقا

 :وتجد في أحرف المصدر أحرف الفعل مثل
 في الدرس أحرف درس
 وفي العلم أحرف علم

 أحرف أخلصوفي اإلخالص 
 مصادر األفعال الثالثية المجردة القياسية :أوال

 مثل: الثالثي المتعدي مصدرا على وزن )فْعل( -1

 برْ ض   ب  ر  ض  
 مهْ ف   م  ه  ف  

 ( مثل:لع  ف  )را على وزن مصد ل  ع  ف  )الالزم الذي على وزن  -2

 حر  ف   – ح  ر  ف  
 مثل: (ولع  ف   )ى وزنمصدرا عل (ل  ع  ف  )الالزم الذي على وزن  -3

 وسل  ج   س  ل  ج  
 ودق  ر   د  ق  ر  

 ( مثل:ةل  عْ ف  )األفعال التي تدل على لون مصدرها على وزن  -4

ة خ   -ةر  مْ ح   ر  م  ح   ْضر  ر  خ  ة –ض  ْفر  ف ر  ص   ص 
  ( مثل:الع  ف  )على داء مصدرها على وزن  األفعال التي تدل -5

 امك  ز   م  ك  ز  
 الع  س   ل  ع  س  

  ( مثل:فعالن)حركة واضطراب مصدرها على وزن التي تدل على األفعال  -6

 غليان غلى
 طيران طار
 فوران فار
 دوران دار

  ( مثل:فعال) تناع مصدرها على وزناألفعال التي تدل على ام -7

 باءإ         ى ب  أ  
 ( مثل:الع  ف   أو  –فعيل )األفعال التي تدل على صوت مصدرها على وزن  -8
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 زئير زأر
 احب  ن   نبح

 ( مثل:الةع  ولة وف  ع  ف  )مصادرها على وزن  (ل  ع  ف  )األفعال الالزمة التي على وزن  -9
 الةز  ج        ل  ز  ج   ولةه  س         ل  ه  س  
 احةص  ف         ح  ص  ف   وبةع  ص       ب  ع  ص  

  (فعالة) األفعال التي تدل على حرفة مصادرها على وزن  - 10

 جارةت   تجر
 باعةط   طبع
 راعةز   زرع

 مثل: ول(ع  ف  أو –ة ل  األفعال المعتلة األول مصادرها على وزن )ع   -11
 ةب  ه   :  وهب وقث  أو و        ةق  ث   : وثق
 ةف  ص   :وصف – ةن  ز   : وزن ولص  أو و      ةل  ص   : وصل

 مصادر األفعال الثالثية المزيدة بحرفاً: ثاني*
ل   -أفعل   )ان هيالثالثي المزيد بحرف يكون على ثالثة أوز -  (.ل  فاع   -فع 
ل بكسر الهمزة وزيادة ألف قب (إفعال)يكون مصدرا على وزن  (ل  ع  فْ أ  )الفعل الذي على وزن   -1         

 الحرف األخير 

 لص إخالص أكرم إكرام / أحسن إحسان / أخ :مثل -

بتاء مربوطة أما إذا كان هذا الفعل معتل الوسط فإننا يجوز أن نحذف وسطه ونعوب عنها * 
 بحذف العين  (إفالة)ي النهاية فيكون الوزن ف

 (إفعلة)ن ونعوب عنها بتاء مربوطة في اآلخر فيكون الوز (إفعال)ويجوز أن نحذف ألف  -
 أشار إشارة على وزن ) إفالة أو إفعلة(و -أقام إقامة على وزن ) إفالة أو إفعلة( :مثل

ل  )الفعل الذي على وزن  -2 إال إذا كان معتل الوسط  (يلتفع)على وزن  يكون مصدرا (فع 
  (ةل  ع  فْ ت  )أواآلخر فيكون مصدرا على وزن 

ى تقوية - هي أ تهيئة -وسى تكليما((م هللا موكلا )) :م تكليم قال تعالىكلا مثل :    سم ى تسمية.. -قو 
لى ع (ةل  اع  ف  عال أو م  ف  )يكون مصدرا على وزن  (ل  فاع  )الفعل الذي يكون على وزن  -3

 -خاصم: خصام ومخاصمة  –حساب ومحاسبة  :حاسب :)لمثللفظ وانتشارا حسب تذوق ا
 ..(معاونة  :عاون

 
 لمزيدة بحرفينمصادر األفعال الثالثية اثالثاً: 

 (ل  تفعا  –تفاعل  -افعل   –افتعل  – األفعال التي على وزن )انفعلمصادروهي  

 -تشارا -انتصر –مثل: )انطلق  أو بتاء زائدةنالحظ أن هذا األفعال إما أن تبدأ بهمزة وصل * 
 ..(تحقق –تقدام  

ألف قبل اآلخر  فإن كانت تبدأ بهمزة وصل فإن مصدرها يأتي على لفظ ماضيها مع زيادة* 
 لثالثي المزيد بثالثة أحرف والرباعي المزيد بحرفين وكسر الحرف الثالث ويلحق بهذا الفعل ا

 وزنه مصدرا وزنه الفعل مثال
ثي مزيد ثال

 ينبحرف
 انطلق
 انتصر
 اتصل
 احمر  

 انفعل
 افتعل
 افتعل
 افعل

 انطالق
 انتصار
 اتصال
 احمرار

 انفعال
 افتعال
 افتعال
 افعالل
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زيد بثالثة ثالثي م
 أحرف

 استغفر
 استعلى
 استشار
 اعشوشب

 استفعل
 استفعل
 استفعل
 افعوعل

 استغفار
 استعالء
 استشارة
 اعشوشاب

 استفعال
 استفعال
 استفعلة

 وعالافع
زيد رباعي م
 بحرفين

 اطمأن  
 اكفهر  

 افعلل  
 افعلل  

 اطمئنان
 اكفهرار

 افعل الل
 افعلالل

ن يبدأ بتاء زائدة فإن مصدرا يأتي على وزن ماضيه مع أما إذا كان الفعل الثالثي المزيد بحرفي*
 م ما قبل اآلخرض

  ..(شتناق   :ن تناقشتعاو   :تعاون – قتحق   :تحقق :)مثل -

 كسر ما قبل آخرا اآلخر فإنه ي  ن الفعل معتل إال إذا كا*
  تساوى:تساو ي..( -يتفاد   :تفادى -ي تهاد   :تهادى -ي تداع   :تداعى) :مثل

(ل  ع  ف  )در األفعال الرباعية المجردة التي على وزن مصارابعاً: *  ل 
  ( عاللأو ف   -فعللة )يأتي مصدرها على وزن  -

  ..(وسوسة أو وسواس :وسوس -زلزالزلزلة أو  :زلزل –دحرجة :دحرج  :)مثل
 مصادر األفعال الرباعية المزيدة بحرفخامساً: *

 يأتي مصدرها على وزن الماضي مع ضم ما قبل اآلخر -
  ..(.رتبعث   :تبعثر –ج تدحر   :تدحرج) :مثل

 لمصدر الميميا*سادساً: 
فاعلةهو مصدر يبدأ بميم زائدة في غير المفاعلة  ويؤدي معنى ( أي ال يكون على وزن )م 

محيا  - مسعى) :مثل على الحدث من المصدر األصلي. ، ولكنه أقوى داللةً المصدر األصلي
  (...موقف – موعد – منجاة – ممات –

 مشرب،مجلس، موعد،نحو:) (لع  فْ ل أوم  ع  فْ م  )يصاغ من الثالثي على وزن  * صوغه:
 ...(،مأوى ،موعى ،موقع ،موضع

ول من غير الثالثي أي على وزن الفعل وزن اسم المفعصاغ من غير الثالثي على وي   -
 :دحرج) :المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر فنقول

  ،...(قامم   :أقام ،جخر  م   :أخرج ،جستخر  م   :استخرج ،لقات  م   :قاتل ،جدحر  م  
بدلها المصدر نحذفها ونضع  أننا نستطيع أن عالمة الكلمة أن تكون مصدراً ميمياً  مالحظة:* 

 ينقلبون (( ب  ل  ق  نْ األصلي للفعل دون أن يتغير المعنى كقوله تعالى :))وسيعلم الذين ظلموا أي م  
 .اد على صيغة المصدر الميمي تاء في آخرهتزقد  -

 دة(و)هلك:مهلكة(و)هان:مهانة( للداللة على الكثرة والمبالغة.:)فسد:مفسمثل
 

 

 حروف الزيادةاالشتقاق والجذر و -3
 

  :واالسم الجامد ينقسم إلى، ؤخذ من غيرا بمعنى أنه أصل بحد ذاتههو الذي ال ي  : االسم الجامد -
 ،ابن ،أب ،سيف ،فأس ،أرب،سماء مثل:) شمس ، را بالحواس الخمسوهو ما يد اسم ذات:* 
 ،...(أخ 

  م تدخل المصادر وفي هذا القس وهو ما ال يدرا بإحدى الحواس الخمس فهو ذهني اسم معنى :*          
 .(... ،السمع ،الصدق ،الدرس ،العلم) :التي تخرج عنها المشتقات مثل
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 االسم الجامد شتق من غيرا منؤخذ من غيرا أو بمعنى أصح ي  هو الذي ي   :أما االسم المشتق*            

اسم  ،الفاعلالصفة المشبهة باسم  ،اسم المفعول ،اسم الفاعل:)واألسماء المشتقة هي 
 (.اسم اآللة ،اسم الزمان ،اسم المكان ،لتفضيلا

 أو مزيداً  واالسم يكون مجرداً *
 :وهو إما ثالثي مثل ،...(،ثمن ،ورق ،وجه) :مثلما كانت أحرفه كلها أصلية  هو :المجرد -
  (.وفرزدق على وزن فعل ل ،سفرجل :)وإما مزيد مثل (وأخ أصلها أخو ،لها أبوأب أص)

مصباح من صبح زاد فيه :)لى أحرفه األصلية حرف أو أكثر مثل ما زيد ع : هووالمزيد -
في أوله واأللف قبل  إبطاء من بطؤ زاد فيه الهمزةو -الميم واأللف على وزن مفعال

 ،...(آخرا

األصلية للكلمة بعد تجريدها من حروف الزيادة المجموعة في كلمة هو الحروف  :والجذر* -
  (. مثل:سألتمونيها)

 جذرها الكلمة
 ر -د-ق أقدر

 د -ا -ج االجتهاد
 ح-م-ط الطموح
 ع-ر-ص تتصارع
 ب -ل -غ يغلب
 ر -ث-د تندثر

 م -ل -ع استعلمت
 د -ع-و موعد
 ل -ح-ر رحالة
 ر -ث -ا كثيرة

 :حروف الزيادة *
 فاستعلم)وللزيادات دالالت في معاني الكلمات  (ونيهامسألت)عشرة أحرف مجموعة في كلمة 

 ( وإليك جدوالً يوضح دالالت حروف الزيادة:وأكرم غير كرم ...،لمعنى غير علم في ا
 داللتها الزيادة الوزن الكلمة
 التعدية الهمزة أفعل أقدر
 المبالغة الهمزة+التاء+األلف افتعال اجتهاد
 المبالغة الواو فعول طموح
 المشاركة التاء+ األلف تفاعل تصارع
 التكثير التضعيف فعال غل ب
 اتخاذ االسم من الفعل التاء+التضعيف تفعال رتدث

 الطلب الهمزة+السين+ التاء استفعل استعلم
المكان أو الزمان أو  الميم مفعل موعد

 المصدر الميمي
الة رحالة  المبالغة +التاءالتضعيف+األلف فع 
 المبالغة أو الصفة الياء فعيل كثير

 اسم الفاعل -4
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ويصاغ من الفعل ،للمعلوم للداللة على من قام بالفعل أو اتصف بهالفعل المبني اسم مشتق من  
  ،...(سامع :سمع ،فاهم :فهم ،كاتب :كتب :)مثل (فاعل)الثالثي المجرد على وزن 

قائد ومن  :وقاد ،صائم :وصام ،قائل بقلب ألف الفعل إلى همزة :قال)ومن الفعل الثالثي األجوف 
 : داع  ودعا،رام   :رمى :عويض عنها بتنوين بالكسر مثلالمنقوص والت الفعل الناقص بحذف ياء

 ...( وذلك في حالتي الرفع والجر.وقضى قاب  ،
 اآلخر ثالثي بإبدال حرف المضارعة إلى ميم مضمومة وكسر ما قبل ويصاغ من غير ال -

نقاد ا،يختار مختاراختار ،استعان يستعين مستعين،يم ق  قيم م  أقام ي  ،مكر  كرم م  أكرم ي   :)مثل -
 ينقاد منقاد  وهذا الوزن يلتبس فيه اسم الفاعل باسم المفعول ويفرق بينهما سياق الجملة 

 . مختار هنا اسم فاعلفائزين ال مختارالمعلم  :مثل -

 . مختار هنا اسم مفعول لجائزة ل المختارهذا الطالب هو  -

ر الثالثي يبدأ بميم ن فاعل ومن غياسم الفاعل من الفعل الثالثي يكون على وز :مالحظة -
 مضمومة وكسر ما قبل اآلخر.

 تمرين 

 :صغ اسم الفاعل من األفعال اآلتية * 

 :أوحى - :                   فسار -:                بدأ -                   سأل : -

 :عصفر-:                   دمدم -
 

 الصفة المشبهة باسم الفاعل -5
  (حسن ،جميل ،كريم :)فة ثابتة في الموصوف مثلشتق يدل على صاسم م -

 * أوزان الصفة المشبهة:
 ن كثيرة الصفة المشبهة تصاغ من الفعل الثالثي على أوزا

  حر  ف   :ل مثلع  ف   -2                   ن س  ح   :ل مثلع  ف   -1
 ظمآن :فعالن مثل -4                  كريم  :فعيل مثل -3 
 :أو عيب مثل،أحمر حمراء  :ثه فعالء في كل ما دل على لون مثلأفعل الذي مؤنوزن  -5

 أكحل كحالء :أعرج عرجاء أو حلية مثل
 وقر وقور :فعول مثل -7             جبان  جبن :ال مثلع  ف   -6
 (مخْ ض   ،لهْ س   ،بعْ ص  ) :ل مثلعْ ف   -9           جاعشجع ش   :عال مثلف   -8

 (م ر ،رح   ،ٌصلب :عل مثلف   -10
 ز وجوه االتفاق واالختالف بين اسم الفاعل والصفة المشبهةأبر*

ي الموصوف بالجمال تدل على صفة ثابتة في الموصوف مثل جميل ف :الصفة المشبهة -
 تتغير فالجمال صفة ثابتة ال

رأي الرجل ضارب زوجته الضرب حدث مثل ،فيفيد حدوث العمل والتجدد :م الفاعلما اسأ -
  محدد يتوقف في زمن يتجدد وقد

 اسم المفعول -6
د  :)اسم مشتق من الفعل الثالثي المبني للمجهول على وزن مفعول مثل  م   :ق ر ئ ،محمود :ح 

  ..(.مقروء
بحذف واو مفعول حتى  (علف  م  )لى وزن بالواو جاء ع (العين)وإذا كان الفعل معتل الوسط  -

  .(..مصون :صان ،مقول :قال :)ال يلتقي ساكنان مثل

 ...(مدين  :ودان ،مبيع :باع:)مثل  (علف  م  )ن الفعل معتل الوسط بالياء فهو على وزن وإذا كا -
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 .دأ بميم مفتوحة ويشدد حرف العلة األخير وإذا كان الفعل معتل اآلخر فيب -

 ...(مرجو   :رجا ،مدعو   :دعا،ضي  مق :قضى :)مثل
إلى ميم مضمومة حرف المضارعة مضارعه مع إبدال  ويصاغ من غير الثالثي على وزن* 

جيستخرج م   :استخرجمثل:)وفتح ما قبل اآلخر  ،أكرم: يكرم  عط ىيعطي م   :أعطى ،ستخر 
م...(  م كر 

 م المفعول*عمل اس
نائب  :فخلق (عز محمود خلقه:)فاعل مثليعمل عمل الفعل المبني للمجهول فيرفع نائب ال
المفعول األول على أنه نائب  ياً فإنه يرفعفاعل السم المفعول محمود وإذا كان الفعل متعد
 .فاعل وينصب المفعول الثاني على أنه مفعول به

 صيغ المبالغة  -7
 .ه اتصافاً لمبني للمعلوم لتدل على من يقوم بالفعل بكثرة أو يتصف بأسماء مشتقة من الفعل ا

 :وأوزانها
 األمثلة الوزن
 معال  ،ابكذ   ،فحال   ،ام رس  ، ارغفا  الفعا 
 ورك  ش  ، ورب  ص  ، ورف  غ   ولع  ف  
 هوانم  ،هذارم  ،قدام م  ،عطاءم   فعالم  

 سريع ،قدير،حليم ، بصير، سميع فعيل
 سر  ش  ، ظق  ي  ، رذ  ح   لع  ف  
 امةفه  ، مةعال   الةفع  
 ةغ  ب  ن  ة،ع  ل  ط   لةع  ف  
 يرر  ش  ، يرك  س  ، يقد  ص   يلع  ف  
 عطيرم  ، سكينم   فعيلم  

 
 اسم التفضيل -8

للمؤنث للداللة على أن شيئين اشتركا  (فعلى)للمذكر ووزن  (أفعل) مشتق على وزن اسم -
ا قبل اسم التفضيل مفضالً وما في صفة وزاد أحدهما على اآلخر في تلك الصفة ويسمى م

 بعدا مفضالً عليه 

 ، متصرفاً  ، تاماً ، ثالثياً  :)أن يكون الفعلمنه اسم التفضيل  الفعل الذي يصاغ شروط - •
ليس الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه يكون على ،قابالً للتفاوت ،للمعلوم  مبنياً ، بتاً مث

غ اسم التفضيل منه مباشرة فمثال الفعل علم فإن استوفى الفعل هذا  الشروط يصافعالء( 
ط فإذا أردنا أن نأتي باسم التفضيل منه نقول المعلم أعلم من تالميذا ويجوز أن مستوفي للشرو

من فعل مساعد وبعدا مصدر هذا الفعل منصوباً على التمييز على الرغم  باسم التفضيل نأتي
 :لم أكثر علماً من تالميذا ،ومثلمن أنه مستوفي الشروط التي ذكرناها فنقول : المع

 الشمس أكبر من األرب  –محمد أكرم من زيد   

بيل المثال مباشرة فعلى سمن الشروط جئ باسم النفضيل منه بطريقة غير  وإذا فقد شرطاً  -
ؤتى ؤتى باسم تفضيل مستوف  للشروط مناسب لمعنى الجملة وي  إذا كان الفعل غير ثالثي ي  *

هكذا يكون  (انطلق)على التمييز مثل الفعل  اقد الشرط منصوباً بالمصدر من الفعل ف
  من الغاز النفط أكثر استخراجاً  :نقول (استخرج)الفعل ،والصاروخ أشد انطالقاً من الطائرة 
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ومثل : الفعل ازدحم لم يستوف الشروط ألنه غير ثالثي فنأتي باسم تفضيل من فعل مساعد  -
م نأتي بعدا بالمصدر الصريح من الفعل ازدحم الذي لم مستوف  للشروط ومناسب للمعنى ث

 وف الشروط ويكون منصوبا على التمييز فنقول: المدينة أكثر ازدحاماً من القرية يست

عل المراد صياغة اسم التفضيل منه منفياً أو مبنياً للمجهول نأتي باسم التفضيل ا إذا كان الفأم -
ا بالمصدر المؤول من الفعل الذي لم يستوف الشروط من فعل مناسب مستوف  للشروط ونأتي بعد

الفعل ي هزم لم يستوف الشروط ألنه مبني للمجهول فنأتي باسم تفضيل من فعل مساعد فمثال 
ناسب للمعنى ثم نأتي بعدا بالمصدر المؤول من الفعل ي هزم الذي لم يستوف وف  للشروط وممست

 .الشروط فنقول: المعتدي أحق أن ي هزم 

 

اشرة مباشرة وال بطريقة غير مب ؤتى منها باسم التفضيل مطلقاً ال بطريقةناا أفعال ال ي  وه* 
تقبل التفاوت وهي ) مات فعال التي ال ليس( واأل ،عسى  ،بئس  وهي األفعال الجامدة ) نعم ،

 غرق ( ،هلك  ،فني  ،

 حاالت اسم التفضيل*
ادا وتذكيرا ويأتي بعدا المفضل عليه أن يكون مجردا من أل واإلضافة وحكمه هنا يجب إفر -1

 ير نوع المفضل وعددا مثل مجرورا بمن مهما تغ

 أنت أكبر من زيد  -

 أنتما أكبر من زيد  -

 زيد أنتم أكبر من -

بال وفي هذا الحالة يطابق اسم التفضيل المفضل في اإلفراد  رناً تون اسم التفضيل مقأن يك -2
 والتعريف وال يذكر المفضل عليه في الكالم  والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث

 ق هو األفضل مثل الصاد -

 الصادقة هي الفضلى  -

 ن الصادقان هما األفضالن الصادقتان هما الفضليا -

 هم األفضلون  الصادقون -

 الصادقات هن الفضليات  -

ويكون المفضل عليه إلى نكرة وفي هذا الحالة يلزم اإلفراد والتذكير والتنكير  أن يكون مضافاً  -3
  :وع والعدد مثل) المضاف إليه( مطابقا للمفضل في الن

 هذا الكتاب أثمن كتاب  -

 هذان الكتابان أثمن كتابين  -

 ب أثمن كتب هذا الكت -

 هؤالء الرجال أفضل رجال هؤالء النساء أكرم نساء  -

تذكير والتنكير أو أن يكون إلى معرفة وفي هذا الحالة يجوز فيه اإلفراد وال أن يكون مضافاً  -4
 مثل: للمفضل كالمقترن بال مطابقاً 

 القوم  اوأفضلو هؤالء أفضل القوم أ،وهما أفضل القوم أو أفضال القوم ،هو أفضل القوم  -

 ن أفضل النساء أو فضليات النساء ه -
 المعلم أكثر علماً  :مثل*ويعرب اسم التفضيل حسب موقعه في الجملة 

 :فنقول  -

 مبتدأ درفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : م المعل* 

 بر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خ : أكثر* 
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 ظاهرة تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة ال: علماً * 

 

 :هناا ثالث كلمات وردت في اللغة العربية ودلت على التفضيل بدون الهمزة وهي :ظةمالح*
 (مثل:وحب ،وشر،خير )

 ير من اليد السفلى اليد العليا خ -

  (ولىولآلخرة خير لك من األقال تعالى :) -

 داللة صيغ الفعل على الزمن  -9
فعل ماضي يدل على الزمن  (قتعلا ) الفعل فمثالً  يتغير زمن الفعل بحسب السياق الذي يرد فيه -

 الماضي

 فل بأمه ق الطمثل تعلا  -

 على الزمن الحاضر ق الطفل بأمه فهنا يدلأما إذا قلنا اآلن تعلا  -

 طفل بأمه فهنا يدل على الزمن المستقبل أو سوف أو سيتعلق ال وإذا قلت غداً  -

 مرار يدل على االستوإذا قلنا ما زال الطفل يتعلق بأمه فهنا  -

 صيغتا الماضي والمضارع في سياق الدعاء يدالن على طلب حدوث الفعل في الزمن المستقبل *

 ين في سياق الحكمة أو القاعدة العلمية ال تدالن على زمن معصيغتا الماضي والمضارع *

 مثل يتركب الماء من األوكسجين والهيدروجين  -

 من جد وجد ومن زرع حصد  -

 مقترنة بالفعل على الزمنلة الحروف الدال -10
 هناا حروف تقترن بالفعل فتغير زمنه من الماضي إلى الحاضر أو المستقبل  -

 نجحت لو درست  ،لو طلبت طعاماً  مثل: تدل على الزمن المستقبل لو الشرطية :مثل -

 لتتفوق في دراستك  مثل:والم األمر -

 تممت بدروسك  اههالا مثل : للتحضيض وهالا  -        
 سأسافر أو سوف أسافر مثل : والسين وسوف  -        
  ((قوا مما تحبونتنالوا البر حتى تنف النافية مثل:قوله تعالى: ))لنولن  -        
 لم يكتب الطالب الدرس مثل: من الفعل من الحاضر إلى الماضيتقلب زالنافية الجازمة ولم  -        
     ضعت الحرب يستمر النفي بها حتى زمن التكلم مثل: ولفعل وزمن انقضاء ا ا تدل علىولم   -        

 .ا يتوقف أزيز الرصاص أوزارها ولم  
 ( ()قد أفلح المؤمنونعالى:): قوله تت على الفعل الماضي تفيد التحقيق والتأكيد مثل وقد إذا دخل -      
 ب قد يصدق الكذو :ا إذا دخلت على الفعل المضارع فتفيد االحتمال مثلأم  

 
 كان وأخواتها داللة النواسخ الفعلية على الزمن  -11

ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر أفعال ناقصة ناسخة تدخل على الجملة االسمية فكان وأخواتها  
 ويسمى خبرها 

  :ا دالت خاصة بالزمن مثلوله
 ظل المعلم واقفاً  -

 أصبح الصبح على فرحة العيد  -

 ة أفضل ى المريض بحالأضح -

 أمسينا وأمسى الملك هلل وحدا  -

 بات الطفل هادئاً  -
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 صار العنب زبيباً  -

 ليس اإلنسان سوى مخلوق ضعيف  -

 ل ناسخ فعلي يدل على استمرار الحدث أو الصفة في الماضي ظ -

 أصبح ناسخ فعلي يدل على زمن الصبح ويفيد التحول مثل أصبح الطحين خبزا  -

 على زمن الضحى ويفيد التحول مثل أضحى البرد قارصا اسخ فعلي يدل أضحى ن -

 أمسى تدل على زمن المساء وتفيد التحول مثل أمسى الجو بارداً  -

 بات تدل على زمن الليل  -

 تحول مثل صار الماء ثلجاً صار ناسخ فعلي يدل على زمن ال -

 اضي أو الحاضرليس ناسخ فعلي يدل جامد ويدل على النفي وعلى الزمن الم -
 

 ،ومادام ،مازال)وهناا نواسخ تدل على الزمن المستمر في الماضي والحاضر وهي  -
  (وما انفك،وما فتئ ،ومابرح 

 :مثل -
 ما برح قرص الشمس مضيئاً  -ا ما زال المطر غزيرً   -

 ال تعالى :" وأوصاني بالصالة والزكاة ما دمت حياً"ق -

 


